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OM A GIU
Omagiul lor sportivii îl aduc
Acelei ce-nsoțește neînfricată
Cirmaciul înțelept al națiunii noastre 
Și-alături, astăzi, ne conduc spre Faptă.

Omagiul lor sportivii-l dau prinos 
Femeii-mame care știe-a legăna 
Și țese-n fir de aur drumul luminos 
Al tuturor copiilor din țara sa

Omagiul lor sportivii îl trimit 
Savantei de renume care a condus 
Știința românească în zbor suit
Și-n lumea-ntreagă faima ei a dus.

Omagiul lor, in numele-omeniei
Sportivii îl aduc, cu legămînf.
Celei ce luptă pentru pacea României
Și pentru pacea-ntregului pămînt

Sever NORAN
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Competițiile continentale Ja volei

DINAMO (C.C.E.) Șl STEAUA (Cupa cupelor)'

AU OBȚINUT IERI VICTORII PREȚIOASE
Ieri s-au desfășurat jocurile primei manșe în com

petițiile europene de volei. In Capitală, deținătoarea 
Cupei campionilor europeni. Dinamo, a întrecut cu 
3—0 (8, 10, 14) pe campioana Olandei, Verbunt 
V.V.C., iar Steaua a dispus tot cu 3—0 (12. 6, 10) de 
Real Madrid în Cupa cupelor.

APLAUZE PENTRU
Un public numeros, care a 

umplut pînă la refuz sala din 
Șos. Ștefan cel Mare, a aplau
dat aseară victoria campioanei 
României. deținătoarea Cupei 
campionilor europeni, Dinamo 
(m). în primul joc al dublei 
partide cu Verbunt V.V.C., 
campioana Olandei. Scor : 3—0 
(8, 10, 14). începutul meciului 
a fost echilibrat, cum va fi 
dealtfel întreaga partidă, am
bele echipe dezvăluindu-și de 
la debut intențiile spre un joc 
rombinativ, în viteză. Mai a- 
tenți în atac, dinamoviștii par 
hotărîți să încheie repede so
cotelile. dar sînt egalați la 6, 
apoi iau conducerea și nu mai 
cedează inițiativa pînă la sfîr- 
șitul setului. Dumănoiu și

CAMPIONI
Cata-Chitiga se do
vedesc în formă 
deosebită, aportul 
lor la cîștigarea 
acestui set fiind 
hotărîtoare. In se
tul secund, di-na- 
movistii se rela
xează prematur o- 
ferind oaspeților

Mihail VESA

(Continuare in 
pag. a 4-a)

Mina, urmărit atent 
de Pop» Bădiță, Ma- 
cavei și lonescu, 
străpunge din nou 
blocajul voleibaliști

lor madrileni
Foto : I. MIHAICA

Scrima românească în 1931 (II) FAZE SPECTACULOASE LA „FLOREASCA
START PROMIȚĂTOR IN NOUL

Pentru scrima românească, 
anul 1981, primul din noul ci
clu olimpic, a constituit un 
start bun. După o perioadă de 
peste doi ani în care trăgătorii 
români n-au mai reușit să se 
impună în mari competiții in
ternaționale (mai ales la C.M.), 
în 1981 ei au revenit în pal
maresul acestora. De această 
dată, principala purtătoare a 
speranțelor a fost floreta mas
culină, reprezentantul ei nr. 1, 
Fetru Kuki, reușind, in sfir- 
șit, să valorifice realul său ta
lent, el dobindind primele mari 
succese în rindul seniorilor. 
Medaliile de argint cucerite la 
C.M. de la Clermont — Ferrand 
și de la Universiada de la 
București, precum și „bronzul" 
dobîndit la prima ediție (mo
dernă) a „europenelor" de la 
Foggia au marcat relansarea 
lui Kuki in elita mondială a 
probei sale favorite. Tine
rele componente ale noii echi
pe reprezentative (Elisabeta 
Guzganu, Csila Ruparcsics Ro
zalia Oros, alături de mai ruti
natele lor coechipiere Aurora 
Dan, nr. 1 la această probă în 
1981, Marcela Moldovan și 
Viorica Turcan) ne-au reamin
tit de mai vechi succese ale flo
retei noastre feminine, reușind

RUGBYȘTII IRLANDEZI 
DIN NOU IN ROMÂNIA

Contactele cu rugbyul brita
nic devin în ultimul timp tot 
mai frecvente ca urmare, desi
gur. a creșterii cotei interna
ționale a echipelor românești 
de rugby. Iată, sîntem acum în 
măsură să confirmăm partidele 
selecționatei irlandeze a pro
vinciei Munster, care va efec
tua între 13 și 20 septembrie 
un turneu în țara noastră. 
Rugbyștii din Irlanda, care se 
bucură de o bună reputație pe 
plan internațional, urmează să 
joace la 15 septembrie la Con
stanța cu o selecționată locală, 
iar 4 zile mai tîrziu. la Bucu
rești. cu reprezentativa Capi
talei. Precizăm că Munster este 
— după Leinster — a doua se
lecționată irlandeză care evolu
ează în România în ultimii 
doi ani. 

să readucă formația reprezen
tativă în prim-planul interna
țional. prin medaliile (aur și 
argint) cîștigate la Universiada 
de la București. Desigur că aș
teptăm de la tinăra echipă fe
minină de floretă a tării — 
pregătită la parametrii exigen
tei internaționale de redutabi
lul cuplu de antrenori Ștefan 
Haukler — Ștefan Ardeleanu — 
prezenta pe podium și la cam
pionatele mondiale, etape in
termediare pînă la marea con
fruntare sportivă a J.O. 1984.

în ultimul deceniu, eram o- 
bișnuiti cu succesele scrimei 
românești îndeobște în probele 
De echipe, unde atit floretele, 
cit și sabia și spada se afir
mau pe planșele continentale, 
mondiale și chiar olimpice. In- 
cepînd cu anul la care ne re
ferim în acest articol, fenome
nul a început să se diversifice, 
în sensul că floreta masculină 
a mizat mal mult pe. clasa că
pitanului de echipă (Petru 
Kuki), remarcat în marile 
competiții individuale, în timp 
ce spada si floreta feminină au 
rămas tributare (cu mici ' ex
cepții) în probele individuale. 
Doar sabia a fost... consecven-

Paul SLAVESCU 
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Debut in noul sezon competifional de fotbal

„CALENDARUL" PREGĂTIRILOR CELOR 18 DIVIZIONARE ..A"
Jucătorii celor 18 divizionare 

„A" s-au aliniat, în aceste zile, 
la startul pregătirilor pentru 
sezonul competițional de pri
măvară. în general, primele 
două zile vor fi afectate unui 
exigent control medical. Apoi, 
vor începe gradat antrenamen
tele de readaptare a organis
mului la efort. Din a doua de
cadă a lunii ianuarie, majori
tatea echipelor vor efectua un 
stagiu de pregătire centraliza
tă, în diverse stațiuni mon
tane. după care va urma pe
rioada meciurilor amicale. Iată 
amănunte din cele 18 tabere :

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA. După cîteva antrena
mente la.„ domiciliu, campio

CICLU OLIMPIC

Aurora Dan, pivot al unei e- 
chipe reprezentative mult înti
nerite care încearcă relansarea 
floretei feminine pe planșele 

internaționale 

nii vor pleca, in perioada 10—
20 ianuarie, la Bușteni. între
21 ianuarie și 5 februarie, e- 
chipa va efectua un turneu de 
4—5 jocuri în Grecia. Există în 
proiect și un alt turneu în A- 
merica de Sud.
• DINAMO a afectat pri

mele două zile controlului me
dical. între 11 și 25 ianuarie 
se va afla la Timișul de Sus, 
după care are în proiect un 
turneu peste hotare, probabil 
în Spania și Egipt.
• CORVINUL HUNEDOA

RA își va desfășura pregăti
rile în localitate pînă la 18 ia
nuarie. în continuare, hunedo- 
renii se vor deplasa la noa- 
lele munților Bucegi. Echipa

Sala Floreasca din Capitală 
a găzduit intîlnirea de volei 
din cadrul „Cupei cupelor" 
dintre reprezentanta noastră 
Steaua și formația spaniolă 
Real Madrid. O confruntare 
contînd ca primă manșă a ulti
mului tur înaintea turneelor fi
nale în care Steaua ne-a ofe
rit satisfacția unei victorii, așa

Azi, la lași, in „Cupa cupelor“

HANDBALISTELE DE LA TEROM iNTiLNESC
IN MECI TUR PE SPARTAKUS BUDAPESTA
Prima care va intra în con

curs dintre cele trei echipe fe
minine de handbal din țara 
noastră, aflate pe listele de 
participare la cele trei compe
tiții europene. este TEROM 
Iași. Azi după-amiază, de 
la ora 18, Sala sporturilor de 
pe malul Bahliului va găzdui 
meciul tur din optimile de fi
nală ale Cupei cupelor dintre 
formația textilistâ ieșeană și 
puternica echipă budapestană 
Spartakus.

Meciul, care se anunță foar
te interesant, constituie un di
ficil examen pentru handbalis
tele antrenate de Ion Haraga, 
pentru că jucătoarele ungare 
alcătuiesc o puternică echipă.

are stabilit un bogat program 
de jocuri amicale. *
• F.C. OLT. după trei zile 

de pregătire acasă, se va de
plasa la Herculane. unde va 
rămîne pînă la 26 ianuarie. în
tre 2 și 15 februarie va efec
tua un turneu în Grecia.

® SPORTUL STUDENȚESC 
— antrenamente acasă oină la 
8 ianuarie. între 9 și 18 ianua
rie. pregătire la munte. între 
19 ianuarie si 5 februarie, lotul 
bucureștenilor va efectua un 
turneu în Italia și Iugoslavia.

O S.C. BACĂU șt-a reunit 
componentii lotului la 6 ianua-

(Continuare in pag. 2-3) 

cum era de așteptat, în trei se
turi : 3—0 (12, 6, 10) — obți
nută în 50 de minute.

Un meci plăcut, urmărit cu 
emoție de spectatori, în care 
atit gazdele cit și oaspeții au

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. a 4-a) 

socotită a fi a doua în ierarhia 
tării vecine. Principala „am.j* 
tactică a echipei Spartakus 
Budapesta este contraatacul, in 
care excelează surorile Nyârl, 
Eszter și Zsuzsa. De asemenea, 
formația oaspete beneficiază 
și de alte jucătoare rutinate 
cum sînt Oszwaid (principala 
realizatoare), Elekes, Czeglcdy 
și Erdos, precum și de portarii 
Ursulyne și Acsboj. Alături de 
aceste handbaliste, antrenorul 
Istvân Szabo (fost multi ani 
la rînd component de bază al 
naționalei ungare) mai dispune 
de cîteva jucătoare cu perspec
tive. printre care le vom nota 
pe Ritter, Szabo, Tusjak sau 
Toth.

Echipa TEROM s-a antrenat 
zi de zi. neacordîndu-și nici 
un moment de răgaz. în ziua 
de 1 ianuarie, la ora 17. ele
vele lui Ion Haraga se aflau 
în sală, la antrenament ! Ac
centul în aceste ultime antrena
mente a fost pus pe faza de 
apărare (deficitară în primele 
două meciuri din campionat), 
ca și pe creșterea eficacității 
acțiunilor ofensive. După cum 
am aflat, la acest joc nu va 
outea fi folosită una din jucă
toarele de bază. Maria Cor- 
ban. Ea este accidentată și 
nu va putea fi recuperată. 
Dar. se speră ca Avădanei, 
lonașcu, Turbatu (un element 
de mare perspectivă). Discă, 
Spiridon și celelalte compo
nente ale echipei să se mo
bilizeze și să cîștige la o di
ferență care să le pună la a- 
dăpost pentru meciul retur.

Partida va fi condusă de un 
cuplu de arbitri din Bulgaria s 
St. Gruev și G. Nenov.



Atlcții prcgâtcsc performanțele anului 1902

ANIȘOARA CUȘMIR VIZEAZA
RECORDUL MONDIAL

I
TALENTE MULTE, ATLEȚI PUȚINE VALORI... PE DEGETE

Rubrica noastrâ de astâzi își propune sâ urmâreascâ destinele juniorilor-speranțe 

acum cîțiva ani in alte două discipline deosebit de importante în peisajul sportului nostru 

atletismul și boxul.

românesc își ri- 
-----1 ușu- 

talentele... Realitatea 
iar numărul ca- 

neîmpliniri - 
mare. Mult 

în fapt, de ținut 
a elementelor de 

remarcate

I

I

I

Atletismul 
sipește cu prea multă 
rință ' ‘ T'~
este veche, 
zurilor de 
părător de 
ușor este, 
® evidență 
mare înzestrare, 
ca atare la vîrsta junioratu
lui. care au reușit să confir
me, devenind, printre seniori, 
performeri de autentică va
loare. competitivi la nivel 
internațional.

Dacă astăzi situația atle
tismului nostru — în special 
a celui masculin — este de
parte de a mulțumi (dimpo
trivă !). una din principalele 
cauze trebuie căutată tocmai 
în procentul nepermis de ri
dicat de ratări, în producția 
generațiilor care s-au succe
dat de pe la jumătatea de
ceniului trecut, începînd ime
diat după promoția lui 
Gheorghe Ghipu și Nicolae 
On eseu (primul campion, al 
doilea medaliat cu argint la 
campionatele europene de ju
niori de la Duisburg în 1973). 
A urmat generația lui Bed ros 

• Bedrosian, Tudorel Vasile, Ni- 
culina Vasile. Ei au fost lideri 
autentici doar ca juniori, cu 
rezultate care îi situau printre 
fruntașii listelor eur.opene ale 
categoriilor de vîrstă. Toți 
trei sînt încă atleți activi, 
toți trei se situează printre 
bunii noștri specialiști în

su
mai

*

dru- 
toți 

curba
probele respective, dar 
mal lor n-a urmat. în 
anii care au trecut, 
ascendentă pe care o aștep
tam, erezînd în talentul lor...

Era perioada în care ju
niorii noștri se întorceau de 
la Jocurile Balcanice cu cîte 
12—13 și chiar mai multe ti
tluri, disputîndu-și întîietatea 
cu cei bulgari. Ba, mai mult, 
la ultima ediție a Balcania
dei juniorilor, desfășurată în 
țară, în 1979, la București, 
numărul victoriilor românești 
s-a ridicat la 15.

Dar unde sînt astăzi cam
pionii de atunci ? Unde sînt 
Adrian Mikloș, anunțat ca o 
mare speranță 
lui, Gheorghe 
vingător (la săritura în lun
gime) și la concursul Prie
tenia _ ~
dificil al atletismului nostru 
juvenil, unde sînt Ana Mar- 
cu. Sica Bunea, Otilia Șo- 
mănescu. Cristina Cojocaru. 
Margareta Fodor, Mircea Mi
hail și ceilalți învingători la 
Balcaniada bucureșteană ? 
Mulți dintre ei au abandonat 
atletismul, foarte muțiți îl 
practică încă (da.r cu rezul
tate chiar mai slabe decît în 
urmă cu 2—3 ani), nici unul 
nu este titular de valoare în 
echina reprezentativă de se
niori !

Cauzele 
meroase. 
văr, unii

a semifondu- 
Cojocaru, în-

acest examen mereu

eșecurilor sînt nu- 
Poate că, într-ade- 
dintre ed au fost

„forțați" în cursul pregătiri
lor. sărindu-se etape impor
tante pentru obținerea unor 
rezultate imediate. ~ 
metodică 
doar în ____  . _ .
poate fi combătută. Mai pro
babil este că la vîrsta senio- 
ratului mulți dintre cei citați 
n-au mai fost dispuși să ac
cepte un volum ridicat de 
muncă, mulțumindu-se — ca 
urmare a statutului obținut 
— cu puțin ! Este o realitate 
faptul că mulți dintre atleții 
noștri seniori se antrenează 
mai puțin decît © făceau în 
perioada junioratului, 
aici, cariere longevive 
10—12 ani, sau mai mult, dar 
la un randament de 60—70% 
din potențialul maxim, feno
men 
nostru 
întîlnit

Alții 
PAR pu] 
tul critl< 
niorat _ ___
prag pe care foarte puțini îl 
trec, uneori din cauze obiec
tive. manifestate și în alte 
discipline. Problema trebuie 
studiată și impune soluții și 
măsuri la nivel general — 
dar de cele mai multe e-ri 
din 
tin de mentalitate, 
altfel. * ’■ ’
lor atletismului nostru...

VI. M.

Greșeală 
(reală. repetăm, 

unele cazuri) care

De 
de

specific atletismului 
dar destul de puțin 
în alte țări.

se pierd de tot, DIS- 
|F*Sfmplu. Momen- 
trecerii de la ju- 
eniorait este un

cauze subiective, care 
Ca. de- 

majoritatea probleme-

MEDALIAȚI Al C.E. DE BOX-JUNIORI PIERDUȚI PENTRU PERFORMANTA
Tinerii boxeri ro

mâni care au partici
pat la campionatele 
europene 
de 
în 
în

juniori 
(Turcia), 

— atunci 
18—19 an i

L‘

de 
la Izmir 
anul 1976 
vîrstă de 
ar trebui să se afle 

acum în plină vigoa
re, la 23—24 de ani, 
adică la vîrsta la care, 
de obicei, 
obțin 
xime.
ar fi 
ze » ___  _
Iar majoritatea să se 
afle 
tul
NTORT, să fie /MEDA
LIAȚI al marilor com
petiții internaționale. 
Afirmăm aceasta pen
tru că ediția amintită 
a campionatelor euro
pene de juniori a con
stituit un moment de 
puternică afirmare a 
boxului juvenil din 
țara noastră. Cu acel 
prilej reprezentanții

pugilișt ii 
performanțe ma- 
Mulți dintre ei 

trebuit să urme- 
linie ascendentă.

și acum în lo- 
național DE SE- 

să

au obținut o 
(Ni- 

trei de 
Geor- 
Giur-

noștri 
medalie de aur 
colae Șeitan), l 
argint (Traian 
gia, Alexandru 
giu. Stan Postolache) 
și două de bronz (Du
mitru Cipere, Francisc 
Luxemburger) și 
situat pe locul 
clasamentul pe 
uni !

Să 
scurtă 
luției 
lor 
Șeitan, 
Litoral 
tren or 
activat 
ani în

s-au
2 în 
națl-

facem. însă, o 
analiză a evo- 

peTformanțelor 
ulterioare. Nicolae 

provenit de la 
Mangalia (an- 

Victor Banu), a 
aproape doi 

secția Dinamo 
București, 
du-se apoi 
lia. El s-a 
o vreme 
fruntașilor 
dar 
n-au fost pe 
așteptă rilor el 
în cele din urmă din 
sfera boxului de

reîntoreîn- 
la Manga- 

menținiut 
în rîndul 

categoriei, 
progresele sale 

măsura 
ieșind

mare performanță. Tit
lul de campion euro
pean rămîne unica sa 
mare realizare...

Nici situația celor 
trei medaliați cu ar
gint nu este mai bună. 
Dimpotrivă ! Traian 
Georgia (provenit de 
la Steagul roșu Brașov 
— antrenor 
Cucuiatu) a 
sporadic la 
le interne, 
neori bune 
dar performantele sa
le n-au atins cotele 
așteptate. Ceilalți doi. 
Alexandru Giurgiu (B.C. 
Brăila) și Stan Posto- 
lache (Litoral Manga
lia), după evoluții sub 
nivelul așteptat. au 
încetat activitatea com
petition ală ! A aban
donat boxul și reșițea- 
nul Francisc Luxem
burger (antrenor — 
Aurel Gherghina). me
daliat cu bronz la ca
tegoria semigrea. La

Augustin 
participat 

competiții- 
avind u- 
prestații,

fel a pus .mănușile 
în cui" și campionul 
european de la Dubi in 
(1978), Ion Joița. Sin
gurul dintre medaliați 
care a avut o evoluție 
ulterioară corespunză
toare este severinea
nul Dumitru Cipere 
(antrenor Constantin 
Drăghici). învingător 
într-un turneu de se
lecție, el a fost coop
tat în ultimul moment 
în echipa pentru Jocu
rile Olimpice de la 
Moscova, unde a cu
cerit medalia de bronz. 
Aceeași performantă a 
realizat-o apoi și la 
campionatele europene 
din acest an, numă- 
rîndu-se printre cei 
mai valoroși pugilnști 
români ai momentului, 
reușită la care trebuie 
însă să aspire șl să 
ajungă și ceilalți co
legi ai săi de ech’nă !

Mihai TRANCA

SPORTUL PENTRU TOII
• Asociația sportivă 

Beiuș numără 480 de 
aproape toți competitori 
rite și frumoase întreceri orga-

„Daciadei". 
cele mai

„Voința" 
membri 
în dife- )

n iz a te în cadrul
Cele mai îndrăgite, 
populare dispute slnt la fotbal, 
handbal, orientare turistică, po
pice, șah, tenis de masă și vo
lei. Dar marea pasiune care, 
mai în flecare săptămînă, reu
nește zeci de tineri și yîrstnici 
rămîne drumeția : cu pasul ori 
pe bicicletă. Anul trecut excursii 
de neuitat s-au organizat la 
Stina de Vale, Arleșenl, Scări
șoara, Ponoare șl în multe alte 
locuri pitorești din Munții A- 
puseni.

IHe GHIȘA coresp.

• Harnicii constructori din 
Capitală au Încheiat, de curind, 
• mare și tradițională Întrecere 
„Cupa 30 Decembrie”, 
s-a evidențiat echipa 
rilor, la tenis de 
buni s-au dovedit 
Petrescu (Grup I 
ierna (tehnician la 
tir pe primul 
Veronica Fechete (sudor 
I.C.M.C.C.) șl Petre Coman 
(strungar la I.U.T.), iar la tenis 
de masă cei mal tn formă au 
fost sportivii de la Grupul n 
șaniere și B.A.C.

La volei 
instalato- 

cîmp ce.1 mai 
a fi ing. A. 

șantiere) și I. 
Grup IV), la 

loc s-au clasat 
Fechete (sudor la 

șl

Universiada a trecut și pes
te sala atleților de la comple
xul „23 August", gazdă ad-hoc 
a scrimerilor. Reîntoarsă la 
destinația inițială, „casa atle
tismului" pare — și chiar este, 
ne vor spune beneficiarii per
manent — mai primitoare, 
mai curată. Atleți să fie !...

Și atleți sînt, de la primele 
ore ale dimineții pînă seara 
tîrziu. De la prichindei care 
Învață abecedarul atletismului 
— școala alergării, școala sări
turilor — pînă la... Anișoara 
Cușmir, prima săritoare in 
lungime de pe continentul nos
tru în sezonul trecut. Dar nu 
despre ce a fost ne-am propus 
să vorbim la prima vizită în 
acest an în laboratorul atle
tismului, ci despre ce va fi. 
Despre ce și-au propus pentru 
sezonul campionatelor europene 
de la Atena cîtiva dintre frun
tașii noștri în probele de sări
turi. Sala este doar a lor, pen
tru că aruncătorii lucrează a- 
fară. Parcă n-ar fi ianuarie...

Trecerea de la „cei mici" la 
„cei mari" se face pe nesim
țite. In cîteva minute anonimii 
au lăsat loc figurilor cunoscute. 
Gheorghe Lina conduce 
în monom la încălzire al 
pei lui Carol Corbu. 
ne-am obișnuit încă să-l
dem pe Carol „pe margine"), 
îi cerem, pentru fiecare dintre 
„protejații" săi. cifra verii vii
toare : „8,15 m la lungime pen
tru Lina, 16,80 m pentru 
Adrian Ghioroaie și 16,60 m 
pentru Vasile Dima la triplu- 
salt. Pentru sprintera 
Negovan și alergătoarea 
garduri Elena Aflorii, cu care 
lucrez de puțin timp, încă nu 
mă pronunț. Să mai vedem...* 
îi cerem și argumente. „Lina 
poate, de fapt, și mai mult. A

șirul 
gru- 
(Nu 
ve-

Lucia 
peste

sărit 7,98 m Ia Universiadă, 
putea trece chiar atunci de 8 
metri. Dacă și-ar aduna puțin 
gindurile numai asupra perfor
mantei.

Familia Soter este în plen : 
Doru, în vacantă, Ioli și 
„Hansi“. 
federație o felicitare 
din Norvegia. Pe plic scrie : 
„Campioanei olimpice din 1960 
și 1964, Ioianda Balaș, Timi
șoara, România". Plicul nu 
s-a rătăcit. Cum nu se rătă
ceau nici cele pe care adresa 
marca doar „România. Europa", 
din vremea gloriei sportive a 
Iolandei. „Seniorul" ne vor
bește cu o înflăcărare pe care 
nu i-o cunoșteam, despre ul
timul „recrut" venit la Steaua, 
Aurel Aștileanu, recordmanul 
decatloniștilor juniori. ,,Este 
pur și simplu o incintare să 
lucrezi cu el. Intr-o zi a venit 
la 4 antrenamente ! Este foarte 
talentat și arc o capacitate de 
efort extraordinară. Eu coordo
nez procesul de pregătire, iar 
Corbu se ocupă de săritura in 
lungime, Petre Astafei de pră
jină, iar pentru rezistență Aș
tileanu se antrenează 
de semifondiști". Un 
tic pentru 1982 ? „Va fi pri
mul decatlonist român peste 
8 000 de puncte loan Soter 
nu s-a jucat niciodată cu vor
bele. De aceea îl credem și 
cînd ne spune că Adrian Pro- 
teasa, refăcut după accidentul 
din vară și mult schimbat 
bine, mai matur, se află la 
velul de acum doi ani. 11 
tentăm, deci, 
sus !

La grosDa 
lungime Vali 
de Mihaî Zaharia Aici 
șit. în februarie 6,75 m. rezul
tat care a reprezentat, timp de

în
Ioli primește de la 

venită

Ia 2,29 m

cu nisip 
Ionescu,

A 
di

alături 
pronos-
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sare în 
asistată 
a reu-

CONCURS AUTOMOBILISTIC FEMININ
De mai mulți ani, în Capitală 

există obiceiul de a se organiza 
concursuri automobilistice pen
tru femei, Inițiativa aparținînd 
de fiecare dată comisiei muni
cipale de automobilism si kar
ting (președinte Lucian Toma). 
Și, de fiecare dată, 
au fost disputate.

întrecerile 
__  amuzante, 

constituind ® reușită. Ca și ul
tima dintre ele, organizată în 
urmă cu cîteva zile, cînd la 
startul întrecerilor s-au aflat e- 
chipaje (conducător și naviga
tor) din 7 cercuri A.C.R. bucu- 
reștene : Vîrtejul, I.T.B., Confec
ția, A.C.R., Volanul, I.C.P.T.T. și 
Automobile de epocă.

„Raliul femeii* din hina de
cembrie — întrecere 
pllcativă în cadrul

— poate cel mai reușit din toate 
cele de pînă acum (director de 
concurs Florica Dumitrescu, se
cretar Carol Bănică), s-a desfă
șurat pe o lungime de 28 km 
(Casa Scînteid — Mogoșoaia — 
Pădurea Bănoasa — Casa Scîn- 
teli) avînd 5 controale orare și 
3 probe speciale interesante : 
un concurs de îndemînare (pe 
Poligonul A.C.R. din cartierul 
Jiului), unul de orientare turis
tică (susținut de navigatoare în 
Pădurea Bănoasa) și un test pri
vind competența în materie de... 
îmbrăcăminte, modă, dar și de 
circulație. (M. Fr.).

tehnico-a- 
„Da ciad ei “ SCRIMA RC

(Urmare din pag 1)
la in-

actua- 
Ară la

„TIMPURI NOI" - ASOCIAȚIE SPORTIVA MEREU FRUNTAȘA
ianua- 
anga-

Prima decadă a lunii 
rie.. Grafice de producție, ____
jamente, oameni grăbiți, zgîrciți 
la vorbă.

— Dumneavoastră la cine vreți 
să mergeți 7 ne întreabă emul 
de la poarta întreprinderii „Tim
puri Noi" din Capitală.

— La președintele 
sportive.

Creionul din mînă 
joace curios. Pare un 
rișcă care se învîrte 
turații pe minut.

— Deci, la directorul adjunct 7
— Da, Ia tovarășul Constantin 

Dumitrescu.
Omul Ia un petec de plomba- 

gină, îl studiază atent pe o par
te, pe alta, si — înainte de a-1 
vîrî în carnețelul aflat pe masă 
— se uită pieziș la noi : „Acum, 
la început de An nou ! — pare 
să spună el. Cfnd nu poți sta de 
vorbă nici cu un puști de la pro
fesională ! Cînd toată lumea vrea 
să Înceapă cît mal bine planul ! 
Cînd...*

— Deci, să vă fac bon la pre
ședintele asociației sportive 7

— Poate, nu chiar la el...
Un zîmbet larg, apoi discret :
— Ce ziceți de tovarășul Savin 

Bușcă 7 E în consiliul asociației 
sportive cu problemele organîza-

asociației
începe să-1 
fel de mo- 
cu sute de

Orașul și sportul DE DOUĂ
Tot mai mulți' oameni ai muncii din orașul Mă

cin participă la reușite activități de educație fi- 
zcă, de sport. Participă cu dragoste, cu interes 
pentru menținerea în formă optimă a organismu
lui și se mîndresc cu primul loc care îl ocupă 
in „clasamentul activităților sportive" din județul 
Tulcea.

Se mîndresc cu primul loc — tot pe județ — 
și în întrecerea „Să ne îmbogățim, să ne întreți
nem perfect baza materială". Prețioasele puncte 
au fost acordate pentru frumosul stadion oră-

torice. $i nu vă trebuie nici bon.
Sunați numai...

— Știm.
★

Maistrul Savin Bușcă a lucrat o 
viață de om la turnătoria de la 
„Timpuri Noi". In martie, anul 
trecut, a ieșit la pensie. A ră
mas, însă, același mare iubitor 
și animator al sportului din în
treprindere. Acasă, bineînțeles, nu 
era. Era, ca în fiecare zi, la baza 
sportivă din calea Dudeștl.

— Ne pregătim de patinaj Fa
cem, vreau să spun, viitoarea 
pistă unde vor alerga pe patine 
băieții si fetele de la „Timpuri 
Noi". Ați fost pe la noi 7

— Am fost. Toți ocupați. în
ceput de an, nici vorbă de snort.

— Așa 7 Si eu care nu știu cum 
să mai împart, ____
descurc atîtea echipe înscrise în 
diferite 
del" !

— Ceva nou 7
— La adunarea de dare de 

seamă și alegeri a C.E.F.S. din 
sectorul 3 am fost elogiați. Aso
ciație sportivă din nou fruntașă!

— Le -au plăcut cursurile acelea 
de învățare a Înotului, cu zeci 
de copii — astă-vară —• mar
ginea bazinului.

— Și asta...

cum să mal
concursuri ale „Dacia-

ORI PE PRIMUL LOC
șenesc (dat în toamna trecută la „cheie"), pentru 
arena de box (total acoperită) de la „Voința", 
pentru baza de agrement de la Lacul Sărat, pen
tru îndrăgitul bazin de înot rezervat copiilor, pen
tru sălile de sport de la Liceul industrial și de la 
Școala generală nr. 2, pentru splendidele terenuri 
de tenis, de volei,, baschet, handbal — pentru toa
te locurile unde tinerii și mai vîrstnicii locuitori 
din Măcin își petrec plăcut și folositor timpul 
liber I

— Normal : mai mult au cîntă- 
rit rezultatele obținute, anul tre
cut, în sportul de performanță : 
locul I la popice in campionatul 
orășenesc, locul I la volei băieți 
în prima grupă valorică din cam
pionatul Capitalei, locul I la fot
bal în campionatul sectorului 3. 
locul I la...

— Pentru altceva au tlnut. în 
mod deosebit, să ne laude.

— Probabil, pentru acele reuși
te duminici cultural-sportive or
ganizate aici, la baza sportivă 
proprie, cu sute și sute de oa
meni al muncii “ 
dere.

— Ei, bine, am 
țlați pentru că am 
noastre din 
tia tuturor 
din sector : 
lect etc.

— Acum?.,.
— Acum scoatem 

6ăniile din magazie. Sănii groza
ve, lucrate de noi. Ne pregătim 
pentru munte. Pentru excursiile 
care le vom organiza cu spriji
nul Comitetului sindicatului, dru
meții ce vor cuprinde și între
ceri în cadrul „Dacladei" albe.

— Ce ar mai fi nou la A. S. 
„Timpuri Noi* 7

— Viitorul club al iubitorilor de 
șah din întreprindere. Maistrul 
forjor Dobre Dumitrache conduce 
această foarte 
șah, cu mulți ______________
în întrecerea socialistă. Bunăoară, 
maistrul Dan Roman de la tur
nătorie, secretarul asociației noas
tre sportive, C.T.C.-lstul Hie Ve- 
licu ș a.

— Cam astea sînt noutățile, nu? 
general, da.
în... particular 7 
particular, cum știți, la 
Adică... șl membru în

tă : slabă comportare, și 
dividual, și la echipe !

După opinia noastră, 
lele generații care con- 
alcătuirea loturilor reprezenta
tive pot oferi — cu o pregătire 
adecvată ! — reale puncte de 
sprijin în disputa pentru me
dalii, la marile competiții, 
tit în probele individuale 
și în cele pe echipe. Să 
uităm că în 1981 
Rudolf Szabo și Ion Popa 
fost în finalele C.M. și, 
pectiv. Universiadei, în timp ce 
echipa reprezentativă a dobîn- 
dit „aurul" la Universiadă, iar
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au 
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din intreprin-
fost eviden- 

_____pus terenurile 
Dudeștl la dispozi- 

asociațiilor sportive 
Stăruința. I.O.R.. Se-

schlurlle sl

activă secție de 
sportivi fruntași,

- în
- Și
- Tn

pensie. _______ _______ ___
Consiliul pentru educație fizică și 
sport al sectorului 3.

Ionel JIPA-ccresp. Vasile TOFAN

în sala Floreasca

Vineri, sîmbătă și duminică, 
sala Floreasca din Capitală, 
va desfășura primul concurs __ 
scrimă al sezonului jcompetițlonal 
intern. Pe planșe vor evolua flo- 
retiștii, vineri ei disputîndu-și 
prima fază a campionatului na
țional individual, cu care prilej 
vor fi desemnați cei 16 competi
tori care vor intra în etapa ur
mătoare. ca sîmbătă și dumi
nică să se desfășoare etapa I a 
Diviziilor naționale „A" și „B" la

în 
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PE MICUL
VINERI 8 IANUARIE, ora 

18 (pr. II) : Emisiunea „Sta
dion" (în cuprins : selecțiuni 
din C.M. de gimnastică ritmi
că sportivă de la Miinchen și 
meciul dintre pugiliștii de ca
tegoria grea Earnie Shavers și 
Jeff Sims, disputat la Nassau 
— insulele Bahamas) — co
mentator : Cristian Topescu.

DUMINICA 10 IANUARTE, 
ora 17 : Anul sportiv 1981,
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on Moroiu promit două recor- 
și în aer liber I

Foto : Vasile BAGEAC

Gina 
de

î
lardauskicne. „Rata" pro
cesului din ultimii doi ani 
5,99 m — 6,53 m — 6,91 m) 
ntărește cuvintele tinerei 
ecordmane. Ion Moroiu apro- 
>ă și ne mai spune că 
îhioroaie. prima sa elevă 
lasă internațională, pe care o 
iregătește acum în cadrul lo- 
ului. „se află Ia nivelul anu- 
ui 1978, cînd reușise 6,71 m“. 
>ă vedem...

...Peste 
leschide 
ală. Iar 
ici vor începe să devină, vrem 
ă credem, fapte, performante, 
tăbdare am avut întotdeauna...

Vladimir MORARU

I
I

1
i

două săptămîni se 
sezonul atletic de 

gîndurile exprimate I
I
I

jUPARAT**! I
emn de protest și-a retras 
chipa de pe teren. „Puțin 
mi pasă de competiție și de 
onseemțe" — striga iritat 
rofesorui Dondoi. „Nu le 
nai las să joace. Dacă are 
reuna curajul să reintre pe 
eren o să aibă de-a face cu 
nine".
u nu

I
I
I„Să mă lăsați ta pace, 

stnt bătaia de joc a 
nimănui". Și orbit 
de mtaie a început 
să bruscheze pe se
cretarul C.J.E.F.S. 
Vrancea care, calm,

1 cerea să revină cu echi- 
>a pe terenul de Joc.
Jocul a rămas întrerupt 

înă ce Dondoi a fost... izo- 
at într-o cameră. Bineînțe- 
es, că s-au găsit profesori de 
ducație fizică — Virgil Flo- 
escu (de la Șc. gen. nr. 10), 
tadu Georgescu șl Petrișor 
lorescu (de la C.S.Ș. Foc- 
ani) care au depus eforturi 
lentru liniștirea spiritelor și. 
pre bucuria tuturor, jocul a 
ost reluat.
Să vezi și să nu crezi că 

nai există asemenea educa- 
orl ! I (M. Fr.).

I
I
I
I
I
I

1981 (II)
:are ne desparte de J.O. — 
984 scrimerii români să se 
■umere printre protagoniștii 
narilor competiții interna- 
ionale, atit în probele indivi- 
luale cit și in cele pe echipe. 
>i această pregătire (în care 
ifortul conștient, disciplina, să 
eprezinte premisele esențiale) 
rebuie să își găsească si un 
:adru optim de verificare pe 
ilanșcle Internationale, cu ad- 
'ersari puternici, fiindcă nu- 
nai printr-un contact nemijlo- 
:it cu noutățile și marile va- 
ori din scrima mondială se 
>oate păstra standing-ul vaio- 
ic corespunzător.
în acest sens, 

•esort și mai ales 
ipecialitate trebuie 
:e cu maximum de eficientă, 
inînd cont atît de imperative- 
e actualității, cit și de cele 
de perspectivei. Un asemenea 
ibiectiv se impune cu preg- 
îanță, anul 1982 fiind anul de 
tumpănă al actualului ciclu 
dimpic și în care obiectivele 
le performantă ale scrimei 
■omânești sînt mari, vizînd 
ibtinerea de medalii la cam- 
lionatele mondiale din Italia.

forurile de 
federația de 
să acțione-

I
I
I
I
I
i
I
I
I
i
I

D^lIMSl I!AȚ1 A DI STAI 1010 PRONOSPORT IMOR'ltALt

TRAGEREA EXTRAORDINARA
Moi sînt trei zile pină la

PRONOEXPRES A NOULUI AN

Pentru participants care nu 
i-au procurat încă bilete, 
irecum si pentru cei ce doresc 
ă-și sporească posibilitățile de 
nari succese la tradiționala 
ragere extraordinară Prono- 
xpres a Noului An. se rea- 
nintește că agențiile Loto- 
’ronosport și vînzătorii volanți 
e stau la dispoziție pînă sîm- 
lătă 9 ianuarie 1982 inclusiv, 
la și la tragerea similară de

vom 
probleme,

Recenta consfătuire organizată 
de federație cu conducătorii 
vizionarelor „A" și „B“ și 
antrenorii celor 18 echipe 
primul eșalon s-a constituit, 
cele din urmă. Intr-e ședință 
lucru, din care a rezultat hotă- 
rîrea 
ponsabllitățil factorilor 
butii ta acest sport.

De data aceasta ne 
Insă asupra unei alte „ 
deloc nouă, dar care tatîrzie să 
se materializeze. Din referatul 
prezentat de președintele federa
ției, Andrei Rădulescu, am reți
nut un paragraf din care re
dăm ideea : să facem totul ca 
returul să se reia la un nivel 
de muncă superior, de discipli
nă...

Numai că din al doilea refe
rat, cel al Colegiului central al 
antrenorilor, am aflat că disci
plina... șchioapătă din startul 
noului sezon. Pină la 5 ianuarie 
1982 (ziua ta care se ttaea con
sfătuirea) doar antrenorii de la 
cinci cluburi („U“ Cluj-Napoca, 
„Poli" Timișoara, A.S.A. Tg., Mu
reș, Progresul-Vulcan și Sportul 
studențesc) au trimis Ia federa
ție documentele de planificare a 
pregătirilor care vor Începe In 
aceste zile deși termenul era 20 
decembrie 1981. Deci o nouă do
vadă de indisciplină într-un mo
ment ta care se fac eforturi 
pentru redresarea fotbalului pe 
toate planurile. Ar fi fost ca
zul ca în cadrul consfătuirii res
pective antrenorii „restanțieri" 
să fi fost Întrebați pe Ioc de ce 
au ' 
țiel

ignorat o indicație a federa- 
și a colegiului de antrenori?

SA NU UITAM „IESTELE MORALE"!
S-a vorbit pe larg, la consfă

tuirea antrenorilor, conducători
lor divizionari, de climatul mo
ral din fotbalul nostru . Apelul 
repetat la sportivitate, la renun
țarea practicilor total străine

PREGĂTIREA DE IARNA - 0 PROBLEMA VITALA"
Interviu cu Ion Barbu, președintele lui F.C. Argeș

V

De cinci ani încoace, fostul 
fundaș internațional Ion Barbu, 
multă vreme stîlp al defensivei 
piteștene, reprezintă F. C. Ar
geș în calitatea de conducător 
al clubului. Om serios, com
petent și lucid. Ion Barbu 
discută deschis problemele, 
chiar dacă ele nu-i produc în
totdeauna prea multă bucurie.

— Cum e iarna asta 
tești, tovarășe

— E soare, 
Cum altfel ar 
Argeșul e pe 
iarnă care se 

la Pi'

frig J 
cind
E o

fine
am por- 
sportivi. 
s-a

Barbu ? 
dar e... 
putea fi, 
locul 15 ?
anunță foarte

grea pentru toți, jucători, an
trenori, conducători. Trebuie să 
facem o pregătire deosebită. 
Asta e problema noastră vitală 
în această iarnă I

— Lipsa unei pregătiri te
meinice explică surprinzătoarea 
cădere de pe podiumul cam
pionatului trecut pe periculosul 
loc 15. cu numai 14 puncte ?

— Ar fi una din cauze ! In 
vară, am început pregătirile cu 
un lot descompletat. Ariciu și 
Moiceanu plecaseră de la echi
pă, 3 jucători se pregăteau pen
tru examene de admitere, doi 
erau plecați cu lotul reprezen
tativ în turneu, trei cu 
retul" in China, așa că 
nit la drum cu 11 
Handicap serios, care 
simțit din plin.

— Și alte cauze ?
— Altele ?!... Neaderarea 

tală la programul impus, lipsa 
de disciplină a unor jucători.

— Concret ?
— In general, mă refer. 

Pentru că toți factorii au fost 
de vină. Și jucătorii, că n-au 
aderat, dar și antrenorii și 
conducătorii că n-am reușit să 
impunem programul stabilit.

re-

to-

cînd s-au atribuit 
de premii, se vor

anul trecut, 
peste 128.000 
efectua 13 extrageri în patru 
faze, cu un total de 72 
mere, în cadrul cărora 
obține autoturisme 
1300“ și „Skoda 120 L“, 
sume de bani variabile 
precum șl excursii în U.R.S.S. 
sau R. P. Bulgaria. Se poate 
participa pe bilete completate 
cu variante simple, variante

de nu- 
se pot 
„Dacia 

mari 
si fixe,

In materialele prezentate, mai 
ales In cel al colegiului antre
norilor, s-a apreciat că în sezo
nul trecut procesul de instruire 
s-a situat la un nivel necores
punzător pentru că și atunci do
cumentele de planificare au fost 
întocmite formal, în pripă sau 
cu întîrziere. Oare ce așteaptă 
acum antrenorii ? Să înceapă 
pregătirea șl pe parcurs să se 
vadă ce mai trebuie făcut, să se 
mal îndrepte pe ici, pe colo, să 
se lucreze, cum s-ar spune, cu 
improvizații ? De Ia 6 decem
brie, cind s-a terminat turul, 
pînă ta 5 ianuarie, antrenorii au 
avut tot timpul să-și analizeze 
evoluțiile echipelor lor și să-și 
întocmească documentele viitoa
rei activități așa cum se cuvine, 
mai ales a perioadei de pregătire 
centralizată, în care se pun. de 
fapt, bazele acumulărilor pentru 
un sezon întreg. DAR N-AU 
FĂCUT-O. Și-atunci, avînd a- 
ceastă mostră de dezinteres, 
cine garantează că se va lucra 
bine, într-un climat nou, de 
exigență șl intransigență față de 
cei care, an de an, se eschivea
ză de la efortul cerut de marea 
performanță 7

Credem că e cazul ca biroul 
federal să ia măsuri imediate și 
cu contribuția colegiului de an
trenori să efectueze controale din 
primele zile în locurile unde di
vizionarele ,.A“ își fac pregăti
rile și să ia măsurile care se 
impun. Altfel, climatul nou. de 
muncă exigentă, rămîne doar 
în referatele federației.

Constantin ALEXE

sportului înseamnă un semna! 
de alarmă pentru mulți și, în 
primul rînd, invitația la „inven
tarul moral" al fiecăruia. Lanțul 
vtaovațllor am Înțeles că este 
complex, nu numai arbitrii sînt

locul 15,

Acum 5 
președin- 
Argeș a

— Ce-și reproșează, perso
nal, președintele lui F. C. Ar
geș pentru ultimul sezon ?

— Trebuia să fiu mai exi
gent cu toți. Cu mine însumi, 
cu jucătorii, cu antrenorii, cu 
ceilalți membri ai clubului. 
Ceea ce înseamnă că în ’82, 
Ion Barbu va fi mult mai exi
gent. Altfel nu se poate. Lip
sa de pregătire a dus și la re
cordul de cartonașe galbene, 
20, ceea ce nu s-a mai întîm- 
plat la F. C. Argeș. Trebuie să 
capacităm întregul lot sub toa
te aspectele. Pentru că resurse 
avem, echipa nu-i de locul 15, 
orice s-ar spune !

— Și, totuși, e I
— Nu va mai fi 1 

ani. cînd am devenit 
tele clubului, F. C. 
iernat tot pe locul 15, iar si
tuația financiară era dezastru
oasă. Am „tras" tare în iarna 
aceea și am terminat în pri
ma parte a clasamentului.

— Apropo de situația finan
ciară...

— Am trecut, în toamnă, 
printr-o situație dificilă, dato
rită jocurilor slabe și al rezul
tatelor, ceea ce a dus la dimi
nuarea numărului de specta
tori. Jucătorii însă nu au re
simțit lipsurile materiale.

— Cum o duce F. C. Argeș 
cu susținătorii 7

— Moral, bine J Material, 
foarte slab 1

— Concret, citi membri sus
ținători cotizanti aveți ?

— Nici unul! Ba nu, angaja
ta clubului sînt cotizanti ! 
Sper să rezolvăm și această 
problemă. Și nu o spun fără 
un temei. Pentru că la ultime
le două meciuri ale sezonului 

combinate sau combinații „cap 
de pod“, achitate 100% sau în 
cotă de 25%. Biletele de 25 lei 
varianta au drept de cîștiguri 
la toate extragerile. Fiecare 
bilet jucat — o posibilitate de 
mari succese pentru dv„ un 
dou primit cu plăcere de 
dragi !

Astăzi este ultima zi 
participare la tragerea obișnui
tă Loto de vineri 8 ianuarie 
1982, prima de acest fel a a- 
nului în curs.

încercați să vă numărați și 
dv. printre primii mari cîști- 
gători ai anului la sistemul de 
joe preferat ! 

ca- 
cei

de

de vină, au existat și celelalte 
pîrghit și reinstaurarea exigen
ței șl eticii se cere peste tot, 
de la cauză Ia efect șl invers.

Vine perioada testelor. Arbi
trii stat puși să alerge 2.600 de 
metri în 12 minute (poate că ie
rarhizarea pe vîrste se Impunea, 
susțin unii), jucătorii vot da și 
ei testele fizice, se cunosc ha
remurile, se cunoso zilele. Se 
vor da și teste teoretice, care 
de care mal complexe. Dar cu 
testul moral cum stăm ? S-a 
gîndit cineva că un arbitru, și 
un conducător de club, și un 
Jucător trebuie să treacă ta pri
mul rînd testul moral pentru a 
putea activa ta fotbal, ta sport? 
Iată de ce propunem Introdu
cerea de urgență a testelor mo
rale (la toate 
conducători de club

nivelele, 
la

de la 
antre-

CAMPIONII Pf TflASFIIl SPRIOZIIÂȚII,
AL [FOIIIUIIIKIIl MAXIMI

...„Privim cu toată luciditatea 
partidele noastre cu vestita echi
pă din Miinchen. Știm foarte bi
ne că Bayem face parte din 
grupul celor mal valoroase for
mații ale fotbalului continental, 
că ea are o excelentă cotă si in 
cel mondial. Nu subestimăm dai 
nici nu supraevaluăm potențialul 
partenerilor noștri de Întrecere. 
Pentru că ne dăm seama că și 
Bayern, cu numeroșii ei interna
tional!. poate fi depășită printr-o 
maximă concentrare a forțelor 
internaționalilor noștri, cel puțin 
la fel de numeroși. Angajăm cu 
toată increderea. cu voința de 
a realiza performanța nr. 1 a Uni
versității Craiova, meciurile de la 
3 și 17 martie. Pentru pregătirea 
celor două examene de mare so
licitare jucătorii, antrenorii și 
conducerea clubului, sprijiniți de 
federație, se vor angaja, in zilele 
care urmează, într-un traseu 
al seriozității, al eforturilor ma
xime"

Așa descria — într-e competen
tă și Ia obiect luare de cuvînt In 
cadrul consfătuirii de marți —

lucru definește

de toamnă, 
„Poli “ 
șoara și F. 
Constanta, 
venit 
multi 
tori, că 

este, 
alături 
Acest 

piteștean. întotdeauna 
și obligă echipa pen-

cu
Timi-

C.
>, au
foarte 

specta- 
semn 

publicul 
totuși, 
de noi. 
publicul ; 
generos, ; 
tru retur.

— Cum explici un fost apă
rător faptul că F. C. Argeș are. 
împreună cu F. C. M. Brașov, 
cel mai slab atac din Divizia 
„A" : 14 goluri marcate ?

— Cu toate că 
pentru finalizare 
mente, s-a ratat enorm, 
situații rarisime. Plus că 
tervenit infatuarea unor 
tori.

— Cumva și golgeterul 
tiei trecute. Radu II. care n-a

4

s-a lucrat 
la antrena- 

din 
a in- 
jucă-

edi-

decît...

Moiceanu, 
Radu II e

rede- 
avem 
26 de 
multe

înscris, în toamnă, 
goluri ?

— Nu, el nu 1 
Nica, Bătută, da. Cu
o altă situație, tn prima parte 
a turului a fost accidentat. A- 
cum e sănătos. Am discutat 
cu el și am înțeles că e foarte 
nemulțumit de aportul lui în 
tur. Radu II e un băiat cinstit 
cu el, și am înțeles că va tra
ge cu dinții în retur să 
vină golgeterul de care 
nevoie. Are orgoliu, are 
ani, semn că... mai are 
de spus.

— Și acum o problemă des
tul de discutată : Halagian.
Plecarea lui și preluarea echi
pei de debutantul Al. Constan- 
tinescu.

— Nu-i cauza principală a 
acestui loc 15 I

— Alte preocupări de actua
litate ?

— Personal țin să aduc îna
poi 2—3 jucători plecați sub 
diferite forme la alte cluburi, 
dispuși acum să revină, dar va 
trebui să găsim mijloacele re
gulamentare pentru a beneficia 
din nou de aportul lor. Pînă 
atunci, însă. încep pregătirile 
de iarnă. Asta e marea noas
tră problemă. 

Miiceo M. IONESCU

nori, de la arbitri la jucători), 
figurativ vorbind, toțelegînd prin 
aceasta integritate, cinste, corec
titudine. ta ultimă analiză eti
ca caracteristică societății noas
tre. Pentru că 
nării morale a 
trebuie sprijinit 
implicați.

Se vorbește ______ __ ,___
forța opiniei publice. De ce n-ar 
exista o asemenea opinie și ta 
fotbal, mai ales acum, cînd nu
mai dezvăluirea adevăraților vi- 
novați poate lua vălul bănuielii 
care plutește și deasupra per
soanelor oneste, harnice și com
petente. care fac de mulți ani 
cinste fotbalului și sportului. Să 
nu uităm că dincolo de 
tul fizic tehnic, tactic, 
trebuie 
Morală.

aspec- 
tehnic. tactic, fotbalul 

să Însemne in special o 
(M.M.I.).

vicepreședintele Universității Cra
iova, C. Deliu, starea de spirit 
din clubul campion ta preajma 
dării startului pentru prepararea 
prestigioaselor dispute din Cupa 
campionilor europeni cu celebra 
Bayern Miinchen. o atitudine e- 
chillbrată. realistă, pe care o 
subliniem tn rîndurile de fată și 
o sperăm existentă ta întregul 
grup direct Implicat în lupta pen
tru intrarea în sferturile de fi
nală ale competiției nr. 1 a clu
burilor europene. Măsurînd la 
justa dimensiune potențialul ad
versarului. găsind din vreme ca
lea pentru crearea celei mal bu
ne stări de spirit, se ciștigă punc
te importante ta campania de 
pregătire a jocurilor cu Bayern 
Mtinchen. Să sperăm că bunele 
auspicii sub care se dă startul 
noului sezon în Bănie vor fi 
confirmate de întîlnirile din mar
tie cu care Universitatea intră In 
„înalta societate" a fotbalului 
continental. Si unde, credem noi. 
are suficiente atuuri să rămtaă!

Eftimie IONESCU

„CALENDARUL" PREGĂTIRILOR
(Urmare din pag I)

rie. între 11—24 ianuarie, pre
gătirile se vor desfășura Ia 
Slănic Moldova.

• F.C.M. BRAȘOV va face 
pregătirile tn zonă, unde va 
rămîne pînă la 1 februarie, 
după care va susține mai mul
te meciuri amicale.

• STEAUA a făcut apelul 
jucătorilor la 6 ianuarie. Pre
gătirile vor avea loc in Capi
tală pînă la 13 ianuarie, după 
care Ia Bistrița pînă la 27 ianua
rie. în perioada 2—15 februa
rie va efectua un turneu de 
pregătire la insula Creta.

• U.T.A. a afectat primele 
două zile unui complex control 
medical. între 10—24 ianuarie 
se va pregăti în stațiunea Mo- 
neasa. după care are perfectate 
mal multe locuri amica’e.
• „U" CLUJ-NAPOCA 

va pregăti în localitate pînă 
2 februarie, după care are 
proiect un turneu în 
slovacia.
• C. S. TÎRGOVIȘTE. Cele 

cîteva antrenamente pe teren 
propriu vor fi urmate de pre
gătirea la munte, lîngă Pre
deal. unde va rămîne pînă la 
24 ianuarie. între 10—17 fe
bruarie — turneu in Siria.

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA și-a început antrenamen
tele sub o nouă conducere teh
nică — a lui Cicerone Manola- 
che. între 11 și 24 Ianuarie pre. 
gătirea va avea loc Ia
• F.C. CONSTANȚA 

tua antrenamente pe 
după care va pleca la

se 
la 
în 

Ceho-

Păltiniș, 
va efec- 

Litoral 
_ ______ _ „___Curtea 
de Argeș (14—27 ianuarie). în
tre 9—14 februarie va efectua 
un turneu în R.D. Germană.
• CHIMIA RM. VÎLCEA se 

va pregăti în localitate pînă la 
14 ianuarie, zi în care se va 
deplasa la Voineasa. între 26 
ianuarie și 9 februarie pleacă 
într-un turneu în Grecia.
• F.C. 

în fiecare 
Herculane, 
va pregăti
• JIUL 

pînă la 18 
antrenamentele 
la munte, pînă la 30 ianuarie. 
De la 1 februarie va susține 
numeroase jocuri de verificai ?.
• A.S.A. TG. MUREȘ se va 

pregăti la Sovata (11—27 ia
nuarie). între 1—15 februarie 
pleacă într-un turneu de pre
gătire în Iordania
• PROGRESUL-VULCAN 

și-a început antrenamentele în 
Capitală. Din 14 pînă la 21 
ianuarie pregătirile se vor 
desfășura la Slănic Moldova.

ARGEȘ a optat ca 
an pentru Băile 
stațiune în care se 
pînă la 26 ianuarie, 
rămlne la Petroșani 
ianuarie, după care 

vor continua



JOCURILE ECHIPEI NOASTRE Dl HOCHEI 
ÎN DANEMARCA Șl NORVEGIA

Hugbytsl mondial în 19S1

In perspectiva un dublu meci România - Iugoslavia

Echipa reprezentativ?, de ho
chei a țării noastre a încheiat 
turr.eul de la Copenhaga, do
tat cu „Cupa Pondus", cu o 
victorie în fata Danemarcei : 
5—1 (2—2, 3—1, 0—1). Au mar
cat : Nistor. E. Antal, Hălăucâ, 
Solyom. Axinte. în acest fel. 
hocheiștii noștri s-au clasat pe 
locul 3 al competiției: 1. Nor
vegia 6 p, 2. Iugoslavia 3 p, 
3. România 2 p. 4. Danemar
ca 1 p.

După acest turneu, lotul nos
tru s-a îndreptat spre Norve
gia, unde a su ținut două 
jocuri cu echipa țării gazdă. 
La 2 ianuarie, la Hamai, Ro
mânia a Învins Norvegia cu 
5—3 (2—0, 2—2, 1—1). Au mar
cat : Solyom (2), Nistor, E. 
Antal și Axinte, A doua zi. la 
Oslo, norvegienii au cîștigat 
cu 3—2 (4—1, 3—1, 1—0), pen
tru noi mareînd Solyom și L 
Antal.

Din Iotul nostru cei mai 
buni jucători, pe ansamblul 
turneului, au fost portarul Gh. 
Huțan (declarat de presă cel 
mai bun portar al „Cupei Pon- 
dus“ și apoi, la Hamar. cel 
mai bun de Pe teren), fundașul 
Gali, 
lyom 
Din 
s-au 
nian 
săru, 
rare

în zilele următoare, pregăti
rile lotului continuă sub con
ducerea antrenorului principal 
Eduard Pană. Cea mai apro
piată verificare a lotului este 
programată la 25 și 26 ianua
rie, cu reprezentativa Iugosla
viei. Meciurile vor avea loc 
probabil, la Sarajevo, viitoarea 
gazdă a J.O. de iarnă.

atacanții V. Huțanu, So- 
și — parțial — Gereb. 
păcate, in acest turneu 
accidentat fundașul Justi- 
Si atacanții Toke și Pl- 
pentru a căror recupe- 
se depun eforturi.

NOI PAȘI IMPORTANȚI PE DRUMUL
încrețind șî mai mult frunțile Iul 
Jacques Fouroux și Jean Pique (res
ponsabili tehnici ai echipei), rein
trarea, atît de așteptată a lui Rives, 
nefiind, în general, considerată decît 
ca un medicament nu foarte... cu
rativ.

Lansat psihic de excepționala victo
rie asupra Franței din Giulești (ÎS— 
0 I), XV-Ie țării noastre a cucerit, in
tr-un adevărat marș triumfal, titlul 
european (Cupa F.I.R.A.) : 33-0
cu Polonia, 35—9 eu Italia, 56—6 cu 
Spania, 18—10 cu U.R.S.S. Așadar, nu
mai victorii. Dar și nouă, ca și fran
cezilor, toamna nu ne-a mai fost atît 
de favorabilă. E drept, am întîlnit

UNIVERSALIZĂRII

CEI MAI BUNI ȘAHIȘTI Al LUMII
AMSTERDAM, 6 (Agcrpres). 

— Federația internațională de 
pah (FIDE) a dat publicității, 
Ia Amsterdam, clasamentele 
celor mai buni șahiști și șa- 
histe din lume. La masculin, 
pe primul loc se află campio
nul mondial Anatoli Karpov 
(coeficient Elo 2720), urmat de 
Jan Ti mm an (2655) și Viktor 
Korcinol (2645). Pe locul 4 se află

proaspătul campion al U.R.S.S. 
Gary Kasparov ----- 
feminin. în frunte se situează 
deținătoarea titlului 
Maia Ciburdanidze 
Elo 2390), urmată 
Aleksandria (2380).

(2640). La

suprem 
(coeficient 
de Nana

Anul rugbystic 1981 a avut cîteva 
interesante și ......
de reper. Daca ar fi sâ respectam 
cronologia 
trebui sâ dâm _ ,
Pentru simplul motiv câ reprezentativa 
„cocoșului galic" a c'Știgat, 
vinsă, „Turneul celor 5 națiuni1 
mai readizat 
ori, în 1966 
recunoaștem, 
tâ, francezii 
pe piedestal ___  ____, ___
ales pe galezi, care pe timpul lui 
J. P. R. Williams, Phil Bennett, Ga
reth Edwards et comp, au „domnit" 
pur și simplu în Turneu între 1975-80, 
cedi nd o singurâ dată Franței coroa
na, în 1977. A fost — fapt unanim 
recunoscut — isprava Iul Jean Pierre 
Rives, care și-a mobilizat în mod 
exemplar trupa, nu formidabilă, 
poate doar cu excepția aripei de 
culoare de la... Biarritz, Serge Blanco, 
și a taloneru-lui tarbez Dintrans.. Si
gur, performanța rugbyștrlor francezi 
a fost ușurată șl de slăbiciunea repre
zentativelor britanice care nu au găsit 
urmași demni marilor vedete ale ani
lor *70, deși au la îndemînâ un ine
puizabil izvor de \ */*.._ ,___
sâ aparțină unui sistem de selecție 
greoi, inadecvat.

Dac echipa lui Rives șî-a dovedit 
fragilitatea cu numai cîteva luni mai 
tîrzru, cînd XV-le francez s-a deplasat 
la Antipozi pentru a da replica Iul 
„Wallabies'* (nume sub care joacă 
selecționata Australiei). Examenul a 
fost negativ pentru europeni, sub toa
te aspectele, ei pierzînd cele douâ 
meciuri-test (15—17 la Brisbane și 
14-24 la Sydney), dar, șl mai dureros, 
pe însuși căpitanul echipei Franței, 
grav accidentat, absența sa ulterioa
ră resimțindu-se, se va vedea, din 
plin. Șî a venit toamna cînd „co
coșii" și-au regăsit suporterii : un 
succes dificil, la 1 noiembrie, în fața 
României (17-9), cele douâ înfrîngeri 
categorice de mai apoi, din fața ce
lebrilor „AH Blacks" (9—13 și 6-16)

semnificative puncte

evenimentelor, atunci a< 
intiietate Franței.

nein- 
(o 

„marele șlem** de două 
și 1977), ceea ce-i, sâ 
o performanță străluci- 
detronindu-i, astfel, de 

pe englezi (1980) șl ma-i

talente. Vina pare

PROGRAMUL „TURNEULUI CELOR CINCI NAȚIUNI^ LA RUGBY

DANEZUL C. HANSEN - CAMPION

EUROPEAN DE JUNIORI LA ȘAH
AMSTERDAM, 6 (Agerpres). 

— Campionatul european de 
șah pentru juniori s-a înche
iat in orașul olandez Gronin
gen cu victoria lui Curt Han
sen (Danemarca), care a tota
lizat 10 p din 13 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Greenfeld (Israel) — 9,5 p șî 
Sokolov (U.R.S.S.) — 9 p.

LONDRA, 6 (Agerpres). — 
Noua ediție a tradiționalei 
competiții internaționale de 
rugby „Turneul celor cinci na
țiuni" va debuta la 16 ianuarie, 
cînd la Dublin, 
meciul dintre 
Irlandei și Tării Galilor. Iar la 
Edinburgh se vor întîlni repre
zentativele Scoției si Angliei.

In continuare sînt progra
mate următoarele jocuri : 6
februarie s Țara Galilor — 
Franța (la Cardiff) ; Anglia — 
Irlanda (la Londra) ; 20 fe
bruarie S Franța — Anglia (ia

se va disputa 
selecționatele

Scoția (la 
: Anglia —

Londra) ; 
(la Edin- 

: Franța —

Paris) ; Irlanda — 
Dublin) ; 6 martie 
Tara Galilor (la 
Scoția — Franța 
burgh) ; 20 martie :
Irlanda (la Paris) ; Țara Gali
lor — Scoția (la Cardiff).

&ESPRE CAMPIONII MONDIALI IA TENIS...
Ing. Aurelian Nica, Cîmpina. 

— Turneul internațional de te- 
nis, rezervat probe’ de dublu, 
rare se dispută în această săp- ,
tămină la Birmingham (Anglia). f
a fost anunțat ca un campionat 
mondial, în versiunea W.C.T. Ci- 
titorul nostru ne cere unele lă
muriri Ia acest subiect, pe care 
le oferim în rinei urile ce urmează.

Inițialele W.C.T., sub care este cunoscut un Important circuit de 
turnee internaționale, provin de la titulatura grupării organizatorice 
„World Championship of Tennisa (campionatul mondial de tenis), cu 
sediul la Dallas (Texas, S.U.A.). Ea și-a început activitatea cu 14 ani 
în urmă, dar abia din 1973 a luat forma sa actuală. Sub egida sa se 
dispută opt turnee individuale, în perioada Ianuarie — aprilie, cu 
stabilirea unui clasament prin adiționare de puncte. Primii 8 clasați 
se califică pentru turneul final, programat totdeauna la Dallas (între 
20 și 26 aprilie, la actuala ediție). Cîștigătorul finalei poate fi consi
derat campionul mondial „de iarnă" al tenisului, cu mențiunea că nu 
toate turneele W.C.T. se dispută sub acoperișul sălilor. La startul edi
ției acestui an sînt înscriși 80 de jucători din elita mondială, .printre 
numele aflate pe listă, figurînd americanii John McEnroe, Vitas Ge- 
rulaitis șl Roscoe Tanner, argentinienii Guillermo Vilas șl Jose-Luis 
Clerc, cehoslovacul Ivan Lendl, australianul Peter McNamara, precum 
și compatriotul nostru Iile Năstase. Lipsește Bjdm Borg, inițial anun
țat și el printre participanți, dar care s-a retras din activitate pînă 
la primăvară. Ultima oară, în mai 1981, învingător în finală a fost 
McEnroe, care-și va apăra acum titlul.

Anul acesta, activitățile W.C.T.-ului se lărgesa în mod considerabil, 
după finala de la Dallas urmînd alte concursuri în aceeași organizare, 
programate în paralel cu cel mai important dintre circuitele interna
ționale de tenis, Marele Premiu — F.LL.T. Printre turneele „de vară" 
ale grupării texane trebuie citat și acela de la Forest Hills (2—9 mai), 
pe terenurile, altă dată celebre, prin găzduirea campionatelor S.U.A., 
ca și un turneu cu 8 invitați, la Roma (12—17 octombrie).

Turneul de dublu, care are loc în acest© zile Ia Birmingham, este 
intitulat șl el. pretențios, drept campionat mondial, dar nu poate fi 
considerat ca atare, în tenis nefiind decernat — oficial — decit un 
singur titlu de campion al lumii, cel individual, la sfîrșitul fiecărui se
zon, de către federația internațională de specialitate.

Radu VOIA

BOX • Consiliul Mondial al 
Boxului (WBC) i-a desemnat pe 
tnexlcanull Salvador Sanchez și 
pe americanul Ray Sugar Leo
nard — campioni mondiali la 
categoriile pană șl respectiv. 
Welter — drept cei mai buni 
pugiliști profesioniști al anului 
1981.

FOTBAL în campionatul 
englez s-au disputat două par
tide restanță : Ipswich — Bir
mingham 3—2 ; Liverpool — 
West Ham 3—0. • Pentru a pa
tra oară (alternativ), 
campioană a * 
nit echipei 
(Medellin). în 
tic® Nacional 
pe America ___ _ ________ __
indiană va organiza între 17 fe
bruarie sl 7 martie un turneu 
internațional In care au fost in
vitate să participe selecționate 
din R.P. Chineză. Polonia. Un-

titlul de 
Columbiei a reve- 
Atletico Nacfonal 
meciul final. Atle- 
a învins cu 1—0 

Caii. • Federația

sură să conteste, la modul absolut, 
supremația iui „Aii Blacks".

„Clou -ul anului râmîne insa, fără 
îndoială, ideea președintelui Federați
ei franceze, Albert Ferrasse, de a se 
lansa o „Cupă mondială" la rugby, 
la care — în viziunea președintelui 
Federației1 franceze - ar urma să par
ticipe, pe grupe : A : Anglia, Sco
ția, Irlanda, Țara Galilor ; B-: Argen
tina, Brazilia, Canada, S.U.A. ; C : 
Franța, România, Italia, U.R.S.S. ; 
D :Noua Zeelandâ, Australia, Japonia, 
Fidjî. înarmat cu asemenea intere
sante propuneri, A. Ferrasse va iniția 
discuții c« reprezentanții lui Interna
tional Board cu ocazia apropiatului

JOURNAL NATIONAL DU.RUGB^

RELANCE POUR
llUN TOURNOI MONDIAL

adversari de categorie superioară s 
Scoția (6—72 la Edinburgh), Noua Ze
elandă (6—14), Franța (9—17 la Nar- 
bonne), înfrîngerile în acest context 
nefiind d® fel dezonorante. Numai 
jucînd cu adversari puternici, de mare 
calibru, echipa noastră poate aspira 
cu adevărat la creșterea calității jo- 
cukri ei, care, să recunoaștem, mal 
are destule imperfecțiuni.

Rugbyștii neo-xeelandexi, sub co
manda flankerului maori Graham 
Mourie, au cîștigat cam tot ce se 
putea cîștiga, ureînd cifra invincibi
lității lor proverbiale la 11 teste con
secutiv, jucate „afară". Acasă au 
pierdut un singur test — din nouă 
jucate în ultimii doi ani (cu Fran
ța, 19—24 la Auckland). In creștere 
în topul mondial, rugbyștii din Țara 
cangurilor, animați de jucători de ex
cepție, precum Jeff McLean, d’Arcy, 
O'Connor, Hawker, Moon ș.a., și ei 
într-un prelungit turneu în Marea Bri
tani®. Da-r unele contraperformanțe 
(vezi înfrîngerile din fața Scoției : 
15—24 și Angliei 11—1'5) dau impresia 
că „Wallabies" nu sînt încă în mă-

„Tumeu al celor 5", a carul a 53-a 
ediție se va relua în a 16-a zi a 
noului an.

Așadar, rugbyul în plină evoluție. 
Râmine de văzut în ce măsură bri
tanicii, recunoscuți 
conservator, vor fi 
noi „deschideri" a 
diționai. O „Cupă 
ple un go| imens, 
din plin lipsa unei 
re amploare, a cărei organizare ar 
însemna un pas important și necesar 
spre universalizarea unei discipline 
sportive în plină dezvoltare.

orin spiritul lor 
favorabili acestei 
sportului lor tra- 

mondialâ" ar um- 
rugbyul resimțind 
competiții de ma-

Dimitrie CALLIMACHI

ANCHETA REVISTEI

APLAUZE PENTRU CAMPIONI
(Urmare din pag. 1)

posibilitatea să conducă cu 4—0. 
După primul timp de odihnă 
cerut de antrenorul W. Schrei
ber, voleibaliștii români pun 
stăpînire Pe joc, Dumănoiu a- 
tacă în continuare irezistibil, 
Căta-Chițiga este un jolly-jo- 
ker foarte inspirat și eficace, 
iar Gîrleanu este omniprezent. 
Setul trei și ultimul a avut o 
desfășurare foarte pasionantă : 
consemnăm egalități la 5. 7, 8, 
9, după care dinamoviștj par 
a scăpa în cîștigători deta
șați. Nu va fi așa pentru că 
olandezii „scot1* totul, atacă 
dezlănțuit, blochează eficace. 
Este semnificativ faptul că la 
scorul de 14—13 pentru Di
namo, olandezii luptă exem
plar și reușesc după schimburi

de mingi care au durat 10 mi
nute să egaleze I Același Du- 
mănolu și același Căta-Chițiga 
spulberă ultimele speranțe ale 
antrenorului Rob Hachmang 
și ale elevilor săi în cîștigarea 
măcar a unui set la București. 
Dinamoviștli obțin astfel o vic
torie prețioasă după o oră și 
25 de minute, avînd în conti
nuare prima șansă pentru cali
ficarea în turneul final al Cu
pei campionilor europeni. Ar
bitrii turci Arhan Riza și Or
han Tuncer au condus foarte 
bine echipele : DINAMO _— 
Oros, (Gizdavu), Dumănoiu, 
Vrîncuț, Căta-Chițiga, Enescu 
(Păusescu) Gîrleanu ; VER- 
BUN'P V.V.C. — Wiel (De 
Leijter), Kuijpers, Koch. Stof- 
fele (Kreiger). Wan Damme, 
Velden.

„FRANCE FOOTBALL"
PARIS, 6 (Agerpres). — Re

vista „France Football" a de
semnat drept cea mai bună e- 
chipă europeană de fotbal a 
anului 1981 selecționata R. F. 
Germania, urmată de formați
ile U.R.S.S. și Iugoslaviei. în 
clasamentul celor mai valoroa
se formații sud-americane. pe 
primul loc se află Brazilia, ur
mată de Argentina.

DISCUȚII
In soccerul englez

FAZE SPECTACULOASE LA „FLOREASCA"
(Urmare din pag 1)

demonstrat frumusețea voleiu
lui. Pe de o parte Steaua, cu 
un lot omogen, s-a impus fiind 
de fapt în marea majoritate a 
timpului „vioara întîi“, pe de 
alta Real Madrid care n-a 
fost deloc o formație comodă. 
Jucind organizat, avînd trăgă
tori buni — ne referim în spe
cial la internaționalul iugoslav 
Bogoevskj și cel finlandez 
Toppari — Real a evoluat în 
anumite perioade excelent. în 
primul set. de pildă, oaspeții au 
fost întrecuți greu la 12, iar în 
cel de-al doilea au condus la 
un moment dat cu 5—0. De 
aici, echipa bucureșteană — 
bine condusă de A. Drăgan și 
O. Crețu — a început să joace

din ce în ce mai atent, egalind 
scorul și cîștigînd setul neaș
teptat de categoric : 15—6. Prin 
evoluția remarcabilă a lui Pop, 
Mina, Macavei și Ionescu se
tul trei. în care din nou spa
niolii au luptat exemplar, a 
revenit tot Stelei în numai 12 
minute. O victorie frumoasă, 
care ne dă, firește, speranțe 
pentru prezența echipei noastre 
în turneul final al competiției. 
Arbitrii L Kalpatsoglu si P. 
Tintzis (ambii Grecia) au con
dus bine formațiile : STEAUA 
— Pop (Săniuță). Ionescu, Bă
diță, Macavei, Chifu 
Mina ; REAL MADRID ■ 
lero Lopez, Ruiz Cediel, 
goevski, Garcia Gomez 
fui Fernandez. Ortiz 
Gaston Bravo, Toppari.

O privire asupra clasamentului 
campionatului englez ne a raia câ 
punctajul echipelor nu corespunde 
cu numărul victoriilor și al meciu
rilor egale, după sistemul obișnuil 
(2 puncte pentru joc cîștigat șl 1 
punct pentru joc egal). Răspunsul 
este cit se poate de simplu : in cam
pionatul Angliei, acum, pentru o vic
torie se acordâ 3 puncte — „în sco
pul stimulării înscrierii cit mai multoi 
goluri și deci obținerii victoriei" - 
se arată în noul regulament a! co
misiei de competiții și clasificări emir 
recent de federația de specialitate. 
Desigur, asemenea experiențe - ct 
schimbarea punctajului, cu acorda-rec 
meri multor puncte pentru victorii sat. 
jocuri egale în deplasare — s-au ma1 
făcut și în alte țâri (Franța, Austria. 
U.R.S.S.), dar ele nu au dat rezul 
țațele scontate șl federațiile respec 
tive au revenit la formula clasice 
folosită de peste 100 de ani, pîn<

de mult șl In... Anglia, șl can

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

(Ion),
- Ca- 

Bo- 
(Mur- 
Ruz).

garia. Italia, Iran Uruguay și 
Spania.

HANDBAX, • în meci amical 
masculin disputat la Goteborg. 
selecționata Suediei a întrecut 
cu 18—16 (7—9) formația R.F. 
Germania, deținătoarea titlului 
mondial. Principalul realizator 
al echipei învingătoare a fost 
Claes Rlbendhal (9 goluri).

HOCHEI • La Berna. Spartak 
Moscova a dispus de formația 
cehoslovacă T.J. Vitkovice cu 
4—2. • în a treia partidă din 
cadrul turneului pe care l-a în
treprins în Olanda. echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu 16—4 
(2—1, 9—0, 5—3) reprezentativa
tării gazdă.

RUGBY « La Llanelli (Marea 
Brltanle), echipa Australiei a în
trecut cu 9—3 (6—3) selecționata 
de vest a Tării Galilor

SCHI • La Bischofshofen 
(Austria) s-a disputat ultimul 
concurs de sărituri cu schiurile 
contînd pentru „Turneul celor 4 
trambuline". Victoria a revenit 
austriacului Hubert Neuper cu 
240 puncte (săriturile sale au mă
surat 103 și respectiv 102,5 
Competiția a fost cîștigată 
de Manfred Deckert (R. D. Ger
mană) * ‘
ral a 
bun.

mj. 
însă

care în clasamentul gene- 
realizat un punctaj mal

nu--- ---------- ,........ . _ ,
este folosită și de F.I.F.A., U.E.F.A. 
precum și de federațiile național* 
din majoritatea țârilor lumii.

Un al doilea aspect care suscite 
multe discuții In prezent în socce 
rul britanic, șî este criticat de preș* 
engleza, se refera la programul ex 
trem de 
glezî, în 
retur (șl 
tate) din 
Express", 
fapt, afirmînd câ „ 
de criza financiara prin care 
cluburile engleze, sistem care a du 
la o constatare surprinzătoare și ade 
vâratâ : la ora actuală, unele echip 
joacă mai mult decît se antrenează 
pentru câ, pur șî simplu, nu le mo 
râmîne timp disponibil și pentru pre 
gâtiri". Ba mai mult, ziarul britani 
ia o atitudine ferma în această d 
recție scriind... „Dacă vom trimit 
mereu în competiții iucători apatici 
tuprasaturațî de fotbal, cu un psihi 
deprimat și cu picioarele crispate d* 
oboseală, nu știm la ce succese n> 
putem aștepta în viitor".

De fapt șl în preliminariile C.M 
rezultatele selecționatei Angliei a 
fost contradictorii : infringer! in m< 
ciurile cu Norvegia și Elveția, victc 
rie nescontatâ la Budapesta, care a 
confirmat forma bună sau slabă, cor 
dîționate de oboseala sau vigoare 
‘ucâ tor ilar.

încărcat al fotbaliștilor en 
special la meciurile tur 
rejucâri în caz de egali 
„Cupa Llgi'i". Ziarul „Dai! 

de pildă, comentează aces 
„el este determina 

prin care tre

TENIS • La Birmingham a 
început caimpionatuJ mondial 
(versiunea „W.C.T."), rezervat 
probei de dublu. Americanii 
Fredy Taygan și Sherwood Ste
wart au învins cu 7—5, 7—6. 7—5 
cuplul englez John Lloyd — 
Buster Mo-ttram, iar Gunthart — 
Taroczy au dispus cu 6—1. 6—2. 
6—2 de cuplul fraților Vijay 
și Anand Amritraj. • în clasa
mentul computerizat al ..Asocia
ției tenismanilor profesioniști" 
(A.T.P.), pe primul loc se situ
ează McEnroe, 
de 98.07 
Connors 
Clerc — 
etc.

cu un coeficient 
urmat de Lendl — 78.55, 
— 78,20. Borg — 68.33. 
67,74 și Vilas — 54.88.tur-ȘAH 

neul de la Hastings (Anglia) 
conduce marele maestru sovietic 
Viktor Kupreicik, cu 5.5 p. 
mat de Littlewood (Anglia) 
4,5 p, Andersson (Suedia) 
4 5 p, Smîslov (U.R.S.S.) -
p (1) etc.

• După 7 runde. In 
la Hastings

ur-

3.5

DE MASA • Disputat 
amical din- 

Angliei

TENIS
la Salford, meciul
tre echipele mixte ale __
șl R.P. Chineze s-a încheiat cu 
scorul de 5—2 In favoarea oas
peților. Ion OCHSFNFELD
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