
MAGISTRALUL RAPORT PREZENTAT RE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ÎNTRUNEȘTE DEPLINA ADEZIUNE A ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR

HtOLETAM DIN TOATE TAftltE, UNIȚI-VA I

în telegrame și declarații însuflețite,

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICĂ Șl SPORT

CONTINUAREA DEZBATERILOR GENERALE 
ÎN CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI

în cursul dimineții de joi au 
continuat în plen lucrările Con
ferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

La reluarea lucrărilor, dele
gații și invitații, toți participan- 
ții la înaltul forum al comuniș
tilor, au salutat cu aceeași căl
dură, cu vii și puternice aplau
ze, sosirea în sală a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a celorlalți 
tovarăși din conducerea partidu
lui și statului.

Asistăm din nou la momente 
de vibrant entuziasm. In sala 
Palatului Republicii Socialiste 
România se aclamă îndelung 
pentru partid și secretarul său 
general. Se scandează cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul". Este 
încă o expresie grăitoare a uni
tății și coeziunii depline a po
porului în jurul partidului și al 
secretarului său general.

Prima parte a ședinței a fost 
prezidată de tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

în continuarea dezbaterilor 
generale asupra problemelor în
scrise pe ordinea de zi a Con

PROFUNDA RECUNOȘTINȚA PARTIDULUI
în aceste clipe înălțătoare, 

gîndurile sportivilor, tehnicie
nilor și activiștilor din județul 
Maramureș se îndreaptă cu pro
fundă recunoștință către partid, 
către cel mai iubit fiu al nea
mului românesc, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care 
veghează lâ mersul ascendent, 
impetuos și neîntrerupt al Româ
niei socialiste. Amplul Raport 
prezentat Conferinței Naționale 
de secretarul general al parti
dului, document de excepțională 
valoare teoretică și practică, a- 
naliză exigentă și pătrunzătoare 
a realităților României contem
porane și program de acțiune în 
același timp, relevă o dată în 
plus creșterea rolului conducător 
al partidului, capacitatea sa or
ganizatorică, unitatea politică a 

ferinței au luat cuvîntul tova
rășii : Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Gheor- 
ghe Mustățea, directorul Trus
tului SMA din județul Olt, 
Vasile Drăgănescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la Institutul de fizică și 
tehnologia aparatelor de radiații 
Măgurele — București, secreta
rul Comitetului de partid al in
stitutului, Ferdinand Nagy, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Covasna al P.C.R., Emilian Do- 
brescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, 
Eugen Barbu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., scriitor, Ste- 
Iian Teodorescu, directorul în
treprinderii „1 Mai" Ploiești, 
Dumitru Sandu, secretar al Co
mitetului orășenesc Zimnicea al 
P.C.R., Nicolae Constantin, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Galați, al P.C.R., Elisabe- 
ta Heisler, șef de atelier la în
treprinderea „Tricoul Roșu" din 
Arad, Pantelimon Găvănescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., Ni
colae S. Nicolae, secretarul Co
mitetului de partid al comunei 
însurăței, județul Brăila, Anton 
Jicmon, secretar al Comitetului 

întregului nostru popor în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Alături de oamenii muncii din 
întreaga țară, activul mișcării 
sportive din Maramureș se an
gajează plenar, de pe acum, să 
contribuie la îndeplinirea hotă- 
rîrilor de importanță excepțio
nală pe care le va adopta Con
ferința Națională a partidului. 
Evenimentul pe care îl trăim 
în aceste clipe mărețe ne mo
bilizează și mai intens pentru 
traducerea în viață a Programu
lui de dezvoltare a mișcării 
sportive, aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

ION POP
Președintele C.J.E.F.S. 

Maramureș 

de partid al schelei de foraj 
Tîrgu-Ocna, Angelo Miculcscu, 
membru al C.C. al P.C.R., vi-
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ÎNCREDERE NEȚĂRMURITĂ ÎN VIITORUL LUMINOS AL TĂRII
Ieri, printre studenții Institutului de educație fizică și sport
Cu mult înainte de începe

rea cursurilor, studenții de la 
I.E.F.S. se aflau ieri dimineața, 
grupuri-grupuri, în jurul di- 
fuzoarelor, așteptînd începerea 
emisiunii stației de radioficare. 
„La cererea colegilor noștri, 
care n-au putut urmări ieri, la 
radio sau pe micul ecran, 
transmisia directă din Sala 
Palatului Republicii — ne spu
ne loan Măcelaru, reprezentan
tul anului IV în Colegiul prq^- 
fesoral — se vor difuza frag
mente din Raportul prezentat 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Confe
rința Națională a parti
dului". Pină la începerea 
emisiunii mai sînt cîteva 
minute. Fiecare discută 
cu .înflăcărare, mărturi- 
sindu-și gîndurile. „De 
la înalta tribună a Con
ferinței Naționale a parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu nc-a transmis,

Astăzi, in jurul 
orei 12,00, posturile 
noastre de radio 
ți televiziune vor 
transmite direct din 
Sala Palatului Re
publicii ședința de 
închidere a lucrări
lor Conferinței Na
ționale a Partidului 
Comunist Român.

OAMENII MUNCII IȘI EXPRIMĂ
i SENTIMENTELE LOR OE SATISFACȚIE.
ANGAJlNDU-SE FERM SĂ ÎNDEPLINEASCĂ
OBIECTIVELE CARE VOR FI STABILITE 

DE FORUMUL COMUNIȘTILOR
Țara întreagă își îndreaptă gîndurile și simțămintele, pă

trunse de o vibrantă emoție, spre marele forum al comuniș
tilor români, adresîndu-i un cald salut și urări de succes 
deplin lucrărilor sale.

Cu inimile ptine de bucurie, cu conștiința datoriei împli
nite, a marilor răspunderi ce le revin, comuniștii, toți ce
tățenii patriei, români, maghiari, germani și de alte naționa- 

’ litâți, iși exprimă profunda satisfacție și mindrie patriotică, 
totala aprobare și înalta apreciere față de magistralul Ra
port prezentat Conferinței de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ei iși reafirmă, în același timp, 
sentimentele de dragoste fierbinte, de aleasă prețuire și. re
cunoștință față de gloriosul nostru partid comunist, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția determinantă 
pe care o aduce la elaborarea și înfăptuirea politicii, inter
ne și externe, a partidului și statului, pentru dăruirea și 
abnegația cu care acționează neobosit spre binele și feri
cirea poporului, a națiunii noastre socialiste.

In aceste zile, pe adresa Conferinței Naționale a partidu
lui, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, sosesc nenu
mărate telegrame, din toate colțurile vetrei noastre strămo
șești, purtind semnătura comitetelor județene, municipale, 
orășenești și comunale de partid, a unor colective de mun
că, din instituții, întreprinderi și unități agricole, a unor 
oameni ai muncii. In toate aceste telegrame se regăsește 
expresia unui singur gind, a unei unice voințe - aceea de 
a-și dedica cu fermitate, cu spirit revoluționar, întreaga ca
pacitate de muncă operei creatoare de înfăptuire a hotări- 
rilor Conferinței Naționale, a obiectivelor stabilite de Con
gresul al Xl-lea și de Programul Partidului Comunist Român, 
pentru propășirea patriei și poporului nostru, pentru înain
tarea mai rapidă a României pe calea luminoasă a socia
lismului și comunismului.

Sportivii noștri, aflați la locurile de muncă, învățătură și 
sport, cei care se pregătesc la loturile reprezentative ale 
țării, sînt puternic mobilizați de noile și minunatele perspec
tive deschise de Conferința Națională a partidului dezvoltă
rii economiei, științei și culturii, ceea ce înseamnă și pentru 
mișcarea sportivă posibilități de progres și continuă afirmare. 
De aceea, toți sportivii se angajează, în declarații entuzias
te, să pună întreaga lor capacitate intelectuală, fizică și 
morală, în slujba măreței opere de necontenită înflorire a 
patriei.

incă o dală, increderea în desti
nul luminos al țării. Ne simțim 
mindri de realizările înfăptuite 
pină acum și sintem hotăriți să 
acționăm cu și mai multă ener
gie pentru ca sarcinile puse în 
fața tinerei generații, a întregu
lui popor, să fie pe deplin în
făptuite" ne spune Cristian 
Pascu, din anul IV. Lîngă el, 
Maria Oprișan, din anul I, ne 
declară : „In fața noastră stau 
obiective mărețe, pentru a că
ror îndeplinire nu vom precu
peți nici un efort, așa cum stă 
bine unor tineri spre care se 

La clubul Institutului de educație fizică și sport, studenții citesc cu 
deosebit interes in paginile ziarului „Scinteia", Raportul prezentat de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului 
Foto : S. BAKCSY

îndreaptă statornic grija nețăr
murită a partidului, a 
secretarului său general".

La club, întîlnim mulți stu- 
denți care citesc cu atenție 
Raportul prezentat la Conferin
ță și publicat în presa de ieri. 
Discutăm cu două studente din 
grupa 302 a anului III. „Un 
important capitol al Raportului 
se referă la programul de creș
tere mai accentuată a nivelului 
de trai al poporului. De fapt, 
noi ne regăsim în tot ceea ce 
se face pentru ca tineretul să 
aibă condiții mai bune de stu-

(Continuare în pag. a 4-a)



Etapa dc iarnă a „DACIADEI" CAMPIONATELE

ATI DAT startul 
LA SĂNIUȘ ȘI SCHI?

Primele zile ale lui decembrie ne-au adus cei dinții fulgi de nea. 
A nins mai ales Ia munte, a nins peste dealuri. Este argumentul 
decisiv pentru ca startul în sezonul alb, al patinajului, săniușului 
și schiului să se poată da în numeroase localități. Altfel spus, 
pirtie liberă în întrecerile etapei de iarnă a marii competiții na
ționale „Daciada".

Se bucură de sosirea iernii copiii, tineretul, toți iubitorii sportu
rilor de sezon. Dar organizatorii concursurilor și competițiilor, orga
nele sportive ?...

„Firește, ne bucurăm și noi 
de sosirea primilor vestitori ai 
iernii", ține să ne spună Con
stantin Sănduță, secretar al 
C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud. Și 
ne aduce cîteva dovezi : au fost 
instruiți profesorii de educație 
fizică, în sensul orientării lec
țiilor spre pîrtiilc înzăpezite 
sau către patinoare (cum este 
cazul celor din Mureșenii Bir- 
găului, Bistrița Bîrgăului, Tu- 
reac, Prundul Bîrgăului. Șanț, 
Rodna și Singiorz-băi), precum 
și cei care vor răspunde de 
centrele de inițiere în schi, nu 
mai puțin de 20 constituite pină 
acum. în același timp s-au 
luat măsuri pentru amenajarea 
a 10 patinoare naturale (3 in 
orașul Bistrița, celelalte la Le- 
chința, Nimigea, Năsăud etc.). 
Există un efort colectiv de a 
îndruma către practicarea spor
turilor de iarnă, a schiului în
deosebi, mase cit mai mari de 
elevi, în scopul ca și din acest 
județ să ajungă in aria perfor
manței cit mai mulți sportivi. 
Elevii cei mai dotați vor fi 
reuniți în apropiata vacantă de 
iarnă la Valea Blajnei (1 400 
m altitudine), într-o tabără ini
țiată de Inspectoratul școlar 
județean și C.J.E.F.S., cu peste 
200 de băieți și fete. Și încă un 
amănunt semnificativ : dumini
că, la Măgura Calului, în veci
nătatea centrului de schi' de la 
Piatra Fintinele, care posedă și 
un „baby-schi lift", se aflau 
mai multe sute de iubitori ai 
sporturilor de iarnă. Deși iar
na abia a început...

Din județul Mehedinți ni se 
face cunoscut că zăpada căzută 
la Drobeta Turnu Severin 
a fost mai mult o... sperietură. 
Centrul de greutate al sezonu
lui alb se află deocamdată ceva 
mai sus, spre munte, în așeză
rile de pe valea Bahnei, la Po- 
deni, spre exemplu, comună cu 
tineri iubitori ai sporturilor de 
iarnă, gata să participe la con
cursurile de săniuțe organizate 
pe dealurile Prislop, Cupini sau 
Grăbănje. De asemenea, Ia Ci- 
reșu, Bîlvănești, Godeanu și 
Balta, de la poalele munților 
Mehedinți. în întimpinarea se
zonului alb școlile de aici au
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Sîmbătă și duminică 
ETAPA FINALĂ

A COMPETIȚIEI DE MASĂ 
A COMERȚULUI

In organizarea Comitetului 
Uniunii sindicatelor din comerț 
și cooperație, sîmbătă și dumi
nică va avea loc în municipiul 
Brașov etapa finală a compe
tiției de masă a comerțului, 
amplă întrecere sportivă iniția
tă sub genericul „Daciadei". 
La start vor fi prezenți cîști- 
gătorii etapelor județene ia 
tenis de masă, popice și șah. 
Cei 240 de concurenți (cite 3 
băieți și 3 fete din fiecare ju
deț și din Capitală) sînt repre-- 
zentanții miilor de tineri care 
s-au întrecut in cadrul etape
lor de masă.

fost dotate cu schiuri, iar orele 
. de educație fizică sc profilează 

tot mai mult pe practicarea 
sporturilor de iarnă.

„Ninge ți la noi, anunțind o 
iarnă... bogată !", ne spune Dra- 
goș Macovei, secretar al 
C.J.E.F.S. Suceava. Bogată, de
sigur, în sensul unei activități 
sportive de iarnă cit mai pli
ne, așa cum stă bine unor ti
neri dintr-un județ cu profil 
montan. Dacă zăpada se va aș
terne în strat compact, cum se 
așteaptă și se dorește, atunci 
deschiderea oficială a sezonului 
in sporturile de iarnă va avea 
Ioc chiar duminică, la Vatra 
Dornci, ca de obicei. De aici 
zorul preparativelor, punerea la 
punct a pîrtiilor de săniuțe, 
schi și biatlon. Și tot așa, dacă 
vremea va fi prielnică, incă în 
această decadă vor fi inaugura
te cele peste 40 de patinoare 
naturale (in toate orașele și 
intr-o serie de comune, la Li- 
teni, Dolhasca, Vama, Moldovi- 
ța ș.a.) pe care 
de toate virstele, 
să participe la 
cursuri.

„Aproximativ 
de zăpadă pe dealurile din ju
rul municipiului Oradea ; o in
vitație la săniuș și schi pe care 
tineretul din orașul de pe Cri- 
șul Repede a înțeles să o ur
meze cu toată însuflețirea !“ ne 
semnalează activiștii sportivi ai 
C.J.E.F.S. Bihor. Primele con
cursuri au și avut loc, altele 
sint in curs. Se fac pregătiri și 
pentru transformarea in pati
noare naturale a unor terenuri 
aparținînd clubului sportiv Cri- 
șul și asociației sportive Voin
ța. Patinoare naturale vor fi a- 
menajate, de asemenea, la Be- 
iuș și Marghita. Cit privește 
schiul, centrele cele mai puter
nice din județ rămîn și în acest 
sezon Stina de vale (unde ză
pada trece de 50 de centime
tri !), Vadul Crișului, 
Brațca și Budureasa.

Și încă un semnal, 
dețul Prahova : iarna, 
de citeva zile, a atras
— la Bușteni și Sinaia, într-o _ 
serie de alte așezări din județ '
— numeroși tineri, elevi și stu- 
denți, in întreceri de schi și 
săniuțe. Se desfășoară în plin 
activitatea la patinoarul artifi
cial din municipiul Ploiești. în 
același municipiu sint în cur: 
dc amenajare patinoare natu
rale, pe lingă unitățile de învă- 
țămînt, pe unele baze sportive 
ale clubului Petrolul. Inițiative 
similare se fac simțite și în al
te așezări prahovene (Azuga, 
Mineci-Ungureni, cele de pc 
Valea Doftanei ș.a.)

Așadar, iarna a dat primele 
ci semne și pe meleagurile 
noastre. Un motiv temeinic 
pentru ca organele sportive lo
cale să treacă de îndată la or
ganizarea (în colaborare cu fac
torii cu atribuții în domeniul 
activității sportive de masă) 
cit mai multor concursuri 
competiții in etapa de iarnă 
„Daciadei".

copiii, școlari 
abia așteaptă 

primele con-

10 centimetri

Șinteu,

din ju- 
instalată 
pe pîrtii

a
Și
a

Tiberiu STAMA

DE ȘAH
un start excelent, 3 puncte 
posibile, Viorica Tdlgyi con- 
în finala campionatului na- 

care se

Cu 
din 3 
duce 
țional feminin de șah, 
desfășoară In sala de festivități a 
hotelului „Montana" din Sinaia. 
In runda a 3-a ea a învins-o, cu 
albele, pe Eugenia Ghindă. In 
cea de a doua partidă decisă, 
Margareta Mureșan a cîștigat in 
fața Marianei Nechifor. Apărîn- 
clu-se foarte exact, campioana de 
junioare, Dana Nuțu, a remizat 
cu deținătoarea titlului la senioa
re, maestra internațională Ellsa- 
beta Polihroniade. Același rezul
tat s-a înregistrat în partidele E- 
milia Chiș — Maria Albulet și Lia 
Bogdan — Gertrude Baumstark. 
Intilnirile Viorica nie — Judith 
Kantor, Eleonora Gogălea — Ligia 
Jicinan și Gabriela Olteanu — Ma
rina Pogorevici s-au întrerupt. 
Emilia Chiș a cedat fără joc în
trerupta din runda a 2-a cu Ju
dith Kantor, care a remizat par
tida din prima rundă cu Maria 

■ Albulet.
tn clasament : Tolgyi 3 p, Mu

reșan, Nuțu și Polihroniade 2 
Kantor l1/, p (1) etc.

Jr
In turneul masculin, care 

dispută la Sibiu, lider după 
runde este maestrul 
Emi] Ungureanu, 
fața lui Georgescu. __ ,___ _
cîștigat la Ștefanov. Celelalte par
tide ale reuniunii au fost remize: 
Ghindă — Urzică, Pavlov — Ra
dovici, Mititelu — Neamtu, Cio
cănea — Șubă, Tratatovlci — Voi- 
calescu, Griinberg — Gheorghiu și 
nijin — Biriescu. Remiză și in 
partida nijin — Ghindă, între
ruptă în runda a 2-a.

CLASAMENTUL : Ungureanu
31/, p, Biriescu și Radovici 3 p.

p,

se
4 

timișorean 
învingător în 

Ghițescu a

ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ
LA HOCHEI

La 27 și -28 decembrie feprezen-> 
tativa de hochei a României va 
juca, Ia București, 
loniei.
• In aceste zile 

pe patinoarul „23 
Capitală partidele 
campionatul republican de hochei 
pe gheață al juniorilor II. La în
treceri iau parte formațiile : C.S. 
Școlar și Steaua din București, 
Metalul Rădăuți și C.S. Școlar 2 
Galați. Iată rezultatele înregis
trate : turul ’ ~ ----
Metalul 19—2
C.S.Șc. Galați — Steaua 6—0 (1—0,

cu echipa Po-
se desfășoară 
August" din 

contlnd pentru

rezultatele
I, C.S. Șc. Buc. — 

(7—0, 4—2, 8—0),
2—0, 3—0), steaua — Metalul 5—3
(2-1,, 1—1, 2—1), C.S. Șc.
Buc. — C.S. Șc. Galați 7—2
(2—0,, 3-0, 2-2), Metalul —
C.S. Șc. Galați 4—1 (3-1, 0—0,
1-0),, Steaua — C.S. Șc. Buc. 3—2
(1-0,, 0—2, 2—0), turul n — C.S.
Șc. Buc. — Metalul 9—1 (3—0,
3—0, 3—1), C.S. ȘC. Galați —Steaua 3—2 (0—1, 1—1, 2—0). (Al. 
VTLARA — coresp.)

• La Ploiești au continuat dis
putele din cadrul grupei secunde 
a Diviziei A Ia hochei. Au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
Unirea Sf. Gheorghe — Dunărea 
Galați 3—0 (1—0, 2—0, 0—0), A.S.E. 
Sportul studențesc — Avîntul 
Gheorghicni 3—5 (2—1, 1—3, 0—1), 
C.S. Șc. M. Ciuc — Agronomia 
Cluj-Napoca 8—10 (2—3, 1—4, 5—3). 
(Ion TANASESCU — coresp.)

A devenit I LA TIMIȘOARA ESTE
atletismul * «IN PRIMUL rR 

0 SCHIMBARE A MEI
un sport 
prioritar?

Dintre cele 31 de sporturi 
practicate în județul Timiș, 12 
vor fi sprijinite prioritar, prin
tre ele figurînd și atletismul. 
Nici nu se putea altfel, cunos
cută fiind tradiția sportivă a 
Timișoarei, „leagăn" al atle
tismului nostru.

Această moștenire apasă, 
insă, greu pe umerii timișo
renilor deoarece comparația cu 
trecutul, făcută adesea, nu ține 
seama — spun ei — de nive
lul de dezvoltare a atletismu
lui de acum 30—40 de ani în 
restul țării. Practic, petele albe 
de pe harta atletismului româ
nesc au dispărut, azi se face 
atletism de performanță și la 
Blaj, la Tirgu Secuiesc, la 
Beiuș și chiar la Movila Mi
resei. Pe de altă parte, timi
șorenii recunosc că potențialul 
sportiv al orașului lor îndrep
tățește chiar și acum așteptă
rile în privința unei reprezen
tări mai substanțiale a Timi
șoarei in aria performanței at
letice românești, a 
tribuții mai mari 
rea internațională a 
nostru.
LIPSA DE PASIUNE 
LIȘTILOR - PRINCIPALA CAUZĂ 

A SLA3ELOR REZULTATE
Există astăzi la Timișoara 

5 secții de atletism : Clubul 
Atletic Școlar—Universitar,
C.F.R., Progresul, Școala ge
nerală nr. 10 și Școala gene
rală nr. 18 (ambele cu clase 
de atletism). Li 
județ, cele de la 
tive școlare din 
bolia. Producția 
cum o 
Damșa, 
Timiș, 
ni s-a 
nicieni, 
cație fizică cu specializare at
letism este suficient, atît în 
Timișoara, cit și în județ. Ca
litatea muncii acestora se re
flectă direct în situația de azi 
a atletismului bănățean. „Lipsa 
de pasiune a specialiștilor — 
ne spune același interlocutor — 
este principala cauză a rezul
tatelor slabe. Antrenamentele 
atleților se fac, adesea, cu ochii 
la ceas. Se lucrează prea ușor, 
antrenamentele, chiar cu spor
tivi de categoria I, 
prea mult cu o lecție de școa
lă. în comparație cu felul in 
care se lucrează Ia alte ramuri 
de sport, atletismul a rămas 
mult in urmă. Antrenorii noștri 
neglijează căutarea continuă a 
elementelor de talent. Sistemul 
organizat, centralizat, de depis
tare nu rezolvă definitiv pro-

blema selecției. Antrenorii aș
teaptă ca C.J.E.F.S.-U1 să orga
nizeze acțiuni de selecție in 
loc ca ei să cutreiere școlile 
orașului și județului in căuta
rea copiilor talentați. Mai mult, 
în Timișoara, Ia divizia șco
lară pe care am organizat-o, 
unde elementele talentate li sc 
aduc „pe tavă", antrenorii de 
la secțiile de atletism nu vin. 
Nu vin nici la alte concursuri 
oficiale dacă nu au sportivi în
scriși in competiție ! Există, 
apoi, tendința de a lucra de 
toate, fiecare ce dorește, deși 
s-a hotărît specializarea pe 
probe și grupe de probe. De
sigur, e greu de crezut că veți 
găsi un tehnician din atletism 
care să recunoască că de aici 
încep explicațiile nivelului scă
zut al performanțelor atletis
mului timișorean. Se vor invo
ca, în primul rînd, diferite gre
utăți „obiective", probleme or
ganizatorice, de bază materială

unei con- 
la afirma- 
atlclismului

A SPECIA-

se adaugă, în 
cluburile spor- 
Lugoj și Jitii
lor este, așa 
tovarășul A. 
' C.J.E.F.S, 

deși,

aprecia 
secretarul 

nesatisfăcătoare, 
spus, numărul de teh- 
de profesori de edu-

seamănă

RAPID DliClIRIȘTI - STAUL lIENMSSDORf 15-1, LA BOX
Cîteva sute de spectatori au ur

mărit, miercuri seara, în sala 
Giulești, o reușită gală internațio
nală la care au participat boxeri 
de la Rapid București și de la 
Stahl Hennigsdorf (R.D. Germană). 
In ciuda diferenței de scor (15—7) 
oaspeții s-au dovedit bine pregă
tiți. Rezultatele tehnice, în ordinea 
categoriilor : R. Nedelcu (Rapid) 
b.p. W. Uhl (Stahl), Gh. Brumă 
egal cu P. Heyduk, V. Stancu 
egal cu HE. Helmbold, V. Duchin 
b.ab.l D. Anders, H. Sultan b.p. 
R. Ziepke, I. Grigore p.ab.2 P. 
Rieger, Gh. Iancu b.ab.2 H. 
Klysch, Gh. Dicu p.p. R. Kien- 
schobel, I. Lupu egal cu F. OU,

l. Ghiță b.p. M. Stiffens, C. Ko
rea b.p. K.H. Schroder. (Daniel 
diaconescu, coresp.)

La turneul internațional de volei din R. D. Germană

SEXTETUL DINAMOVIST, PRIM-SOLIST lNTR-0
Zilele trecute, în R. D. Germană 

s-au încheiat întrecerile tradițio
nalului turneu international la 
care sint invitate an de an for
mații fruntașe din țări bine co
tate tn voleiul european. La a- 
ceastă ediție, începută la Leipzig 
și continuată la Suhl și Erfurt, 
au participat echipele masculine 
Dinamo București, Zbrojovka 
Brno, Ț'.S.K.A. Moscova, A.Z.S. 
Olsztyn, Traktor Schwerin și 
S. c. Leipzig. După cum am mai 
anunțat, turneul a fost cîștigat de 
voleibaliștii de la Dinamo Bucu
rești. Proaspătul antrenor dina- 
movist, maestrul emerit al spor
tului Wiliam Schreiber, ne-a ofe
rit, la întoarcerea din turneu, cî- 
teva amănunte.

„Din cele cinci partide susți- j bucu_

1 ------ ------------- ...... —
teiului In care pină de curînd ați 
evoluat ca jucător ?

— Mai Intîi, o apreciere... neu
tră. După afirmațiile organizatori
lor, Dinamo și-a onorat cum se 
cuvine invitația de a participa și 
în acest an la tradiționalul tur
neu. Ca antrenor, mă pot declara 
mulțumit atît de evoluția jucăto
rilor de bază folosiți (Tutovan, 
Dumănoiu, Chiș, Enescu, Pău- 
șescu, Udișteanu, Gîrleanu), cit și 
a celorlalți rulați pe parcursul 
întrecerii : Băroiu, Marius Căta- 
Chițiga, Vrîncuț. Tutovan (desem
nat drept cel mai bun jucător al 

mină foarte 
mai ales la 
apărat atent 
atacul, bine 

a funcționat

COMPANIE SELECTA
lntflnirilor au fost de bun nivel 
tehnic.

Marian GHiOLDUȘ
• In Divizia A de volei: Știința 

Bacău — Farul Constanța 0—3 (—9, 
—15,, —4), Ghlmpex C-ța — Mara- 
tex B. Mare 3—0 (7, 3, 5) la fe
minin ; viitorul Bacău — Cons
tructorul Brăila 3—0 (14, 14, 12), 
la masculin.

ANCHETA
căEle există, n-aș spune 

minore, dar nu constituie 
a neimpliniri-

nute, ne-a spus antrenorul___
reștean, Dinamo a cîștigat patru 
<3—1 cu Ț.S.KiA. Moscova. Z Z 
cu S.C. Leipzig, 3—1 cu Traktor 
Schwerin și 3—1 cu A.Z.S. olsz
tyn) șl a pierdut una, cu 0—3, în 
fața formației Zbrojovka Brno. 
Precizez însă, nu neapărat ca o 
scuză,' că la singura înfrîngere 
Suferită (în primul meci susținut) 
a contribuit și oboseala acumulată 
In: timpul călătoriei".

— Cum apreciati evoluția sex-

3—0

turneului) a fost în 
bună la fileu, dar 
serviciu ; echipa s-a 
în linia a doua, Iar 
lansat de ridicători, _ ________
aproape fără greșeală.

— Care a fost valoarea de an
samblu a turneului 7

— Cu excepția echipei T.S.K.A. 
Moscova, din formația căreia au 
lipsit jucătorii selecționați în lo
tul reprezentativ (care a partici
pat, după cțim știți, la .„Cupa 
Mondială", desfășurată tn Japo
nia), toate celelalte competitoare 
s-au prezentat cu aproape tot e- 
fectivul de care dispun la această 
oră. Drept urmare, majoritatea

etc. 
sini 
cauza esențială 
lor. Unii dintre ei vor amin
ti, poate, chiar de... insuficiența 
îndrumării și controlului din 
partea C.J.E.F.S., a comisiei 
județene de atletism, a celor
lalte organe cu atribuții. Vom 
lua insă măsuri, împreună cu 
factorii cu care colaborăm, 
pentru a schimba acest climat, 
pentru a instaura în primul 
rînd MENTALITATEA că atle
tismul trebuie să fie un sport 
prioritar. Pentru ca atletismul 
să-și ocupe locul meritat, el 
trebuie să devină sport priori
tar mai inlii in conștiința an
trenorilor, a tuturor specialiș
tilor".
UNITATEA DE PERFORMANȚĂ 

NU ARE ANTRENORI l
Vorbind despre atletismul 

timișorean, nu se poate ocoli 
problema Clubului Atletic 
Școlar-Universitar. înființat in 
noiembrie 1974, clubul a deve
nit un nucleu al activității, 
reunind pe cei mai buni at
leți școlari și studenți. Se poate 
spune că el a adus o înviorare 
a atletismului, insă nu pe mă
sura speranțelor. De ce ? Clu
bul nu arc stabilitate organi
zatorică, nu este o unitate de 
sine stătătoare. Partea elevilor 
este dependentă financiar de 
Consiliul popular municipal, 
partea studențească de Minis
terul Educației și învățămîn- 
tului. Cei 11 antrenori care 
activează la C.A.S.U.T. nu sînt 
ai... clubului : unii (Emil Gro- 
zescu, Gh. Popescu) sînt cadre 
didactice la Institutul Politeh
nic, alții (Rozalia Moțiu, Matei 
Schnitz) sint cadre didactice 
la Facultatea de educație fl-
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„Topul ziarului Sportul" ia săritura in lungime

Ploaia măruntă, cu spic de 
zăpadă, n-a putut împiedica 
desfășurarea „Topului" la Plo
iești. Concurenți : elevii și ele
vele din clasa a IX-a a Liceu
lui „Mihai Viteazul", cu profil 
de matematică-fizică.

...Cînd i-am văzut apărînd pe 
poarta stadionului, zgribuliți de 
frig, am avut o ușoară strîn- 
gere de inimă. în plus, știind 
că sint elevi ai unui liceu cu 
profil de matematică și fizică, 
am simțit că speranțele în... noi 
recorduri ale „Topului" sînt 
foarte mici.

— Cc-ar fi să-i lăsăm să 
concureze în sală ? a întrebat 
cineva. Măcar fetele, că sint, 
oricum, mai delicate...

— Imposibil, am replicat noi. 
Și sibienii, și sucevenii au avut 
vreme potrivnică. Au concurat, 
însă, afară. Condițiile trebuie 
să fie aceleași pentru toți.

PE MICUL ECRAN
VINERI 9 DECEMBRIE, oro 21,55 (pe programul II) : Teleramd sport 

— o selecție de reportaje filmate pe toate meridianele (realizator : 
Viorel Roba).

SIMBATA ,10 DECEMBRIE, ora 15,25 : Primul autocros din țara noas
tră (reportaj de Nicolae Melinescu' ți luliu Hilerio) ; ora 15,35 : Fot
bal — rezumatul meciurilor retur din optimile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A." ; ora 16: Rugby, Franța — România, In Campionatul euro
pean (transmisie directă de la Clermont Ferrand ; comentator — Du
mitru Tănăsescu).

DUMINICA 11 DECEMBRIE, ora 8 : Sportul pentru toți — gimnastică 
la domiciliu oro 15 : „Daciada" reportaj filmat din, faza actuală 
a marii competiții ; ora 15,10 : „Cțupa mondială' la gimnastică spor
tivă (selecțiuni înregistrate de la Oviedo) ; ora 15,30: Fotbal, finala 
„Supercupei Europei" (tur-retur), S,)ț, Hamburg — Liverpool.

MARȚI 13 - SIMBATA 17 DECEMBRIE, inclusiv : în fiecare zl, ince- 
pînd de la oro 15, transmisie directă din turneul internațional-de tenis 
de la Brașov (comentator : Cristian Țopescu).

NOILE RECORDURI DE, I
• Vremea nefavorabilă nu constituie un o! 
fizica mină in mină cu sportul • Dana T<

Duță (5,62 m), lideri in concursu 
încep 

Ciprian 
pul lui 
Știe că 
aceea, 
Petre 
sfatul, 
elan",

Urmet 
sare 5,2! 
zultate 1 
doar un 
șește 4 
nou și- 
cord pei

S-a încercat pista de elan. 
„Covorașul" de beton era alu
necos și de aceea unii concu
renți păreați a fi pe patine, nu 
în teniși. S-a presărat nisip, 
s-au făcut cele două sărituri de 
acomodare, apoi s-a dat startul. 
Primele au intrat în concurs 
fetele.

Cea dinții a sărit Dana Te- 
cău („Pentru a da curaj celor
lalte, ne-a spus profesorul de 
educație fizică și sport Gheor
ghe Manta. Ea trece drept una 
dintre cele mai bune Ia învă
țătură și, totodată, este o pa
sionată jucătoare de volei"). 
Tecău, însă, ratează I Colegele 
ei nu se descurajează văzînd 
eșecul „liderei". Ileana Morco- 
vescu sare 3,54 m, apoi Carmen 
Iacob și Mihaela Toma trec de 
3,60. încearcă, din nou, Dana. 
Ruleta se ’ 
Explozie de 
a stabilit un 
pului" !

Secretarul 
ță rezultatele primelor 
fete. Băieții — nu degeaba sint 
la o clasă de matematică — 
fac repede socoteala. Media 
clasei : 3,49 m, ceea ce înseam
nă locul 3 în clasamentul „To
pului". Dar succesul Danei face 
să pălească unda de amără
ciune că nu au putut mai 
mult.

întinde : 4,32 m !
bucurie. Colega lor 
nou record al „To-

concursului anun- 
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turului Diviziei

PREGĂTIREA
CU MULTĂ

FIZICA-0 AGONISEALĂ REALIZATĂ
TRUDĂ SI RISIPITĂ CU UȘURINȚĂ

TOTUL ÎNCEPE
vr

DE LA MUNCA
munccam 
jumătate

sănătos 
de oră, 

marginea

...Noi 
de vreo 
cînd au apărut la 
terenului ei, fotbaliștii. S-au 
echipat. Și au început să 
se antreneze în același timp 
cu noi. După un timp au 
terminat antrenamentul. Noi 
am rămas In continuare să 
lucrăm. A trecut vreun sfert 
de oră și au revenit Ia 
marginea terenului, zîmbi- 
tori, cu frezele aranjate. Noi 
ne antrenam in continuare. 
Țin minte că unul dintre 
fotbaliști m-a întrebat, 
„superior" : mă, voi vă an
trenați așa întotdeauna ? 
I-am răspuns simplu, puțin 
complexat de aerul lui iro
nic : cam așa. Și fotbaliștii 
au plecat să se plimbe pe 
malul Iacului. Iar 
noi am rămas să 
ne încheiem 
bișnuitul nostru 
ment de dimineață.

Povestitor, Radu Voina, 
unul dintre cei mai buni 
handbaliști români ai tutu
ror timpurilor. Momentul 
evocat s-a petrecut în vara 
Iui 1972, la Snagov, unde 
echipa reprezentativă de 
fotbal pregătea jocul amical 
cu Italia (scor : 3—3).

Credeți că s-a schimbat 
ceva din datele problemei ?

Noi credem că nu.
Handbaliștii lucrează ca 

și înainte — și rezultatele 
lor de-a lungul anilor se 
văd ; fotbaliștii lucrează și 
ei tot ca înainte — și re
zultatele lor se văd și ele.

Antrenorul federal Cornel 
Drăgușin ne spunea zilele 
trecute că în timpul com
petiției fotbaliștii ar trebui 
să se antreneze 14—16 ore 
pe săptămînă. în realitate, 
majoritatea se antrenează în 
jur de 10 ore, și atunci la 
intensitate insuficientă. Un 
recunoscut tehnician al 
sportului românesc ne amin
tea replica-scut pe care 
destui antrenori de fotbal 
o folosesc atunci cînd își 
motivează numărul limitat 
de ore de antrenament săp- 
tăminal. „Păi, atit se antre-

Liverpool, și Ba- 
Barcelona. Noi ne 
ca și ei F* Este 
antrenamentele e-

T .. ............i ■ ""
acest consum inutil de energie, 
determinat de ceea ce numim 
„mișcare în plus”, face ca po
tențialul fizic individual și co
lectiv să scadă înainte de vre
me, redueîndu-se în același 
timp atît posibilitățile de fina
lizare a atacurilor, cit și șan
sele de apărare a propriei 
porți în fața ofensivei adverse. 
Recent, cu ocazia unui sondaj 
de opinii făcut printre foști 
internaționali din diferite ge
nerații, Vasile Deheleanu, Gh. 
Constantin, 
mulți alții 
insuficiențe 
rilor noștri 
principalele 
ței lor de a 
nul general 
pe plan fizic. Și dacă ne gîn- 
dim bine, va trebui să recu
noaștem că în spusele acestor 
valoroși tehnicieni se ascunde 
foarte mult adevăr.

Concluzionind pe marginea 
celor expuse pînă acum în le
gătură cu pregătirea fizică, a- 
preciată pe ansamblul acestui 
tur de campionat ca nesatis
făcătoare, am vrea să desprin
dem două idei de bază care 
trebuie să stea în atenția celor 
în drept (jucători, antrenori, 
conducători) și anume : T. pre
gătirea fizică nu reprezintă 
un scop în sine, ci o pîrghie 
In exprimarea jocului pe plan 
tehnieb-tactic ; 2. dincolo de
ceea ce am considerat ca in
suficiență cronică, legată de ac
tivitatea de selecție (lipsa unor 
calități fizice de bază la o 
bună parte din fotbaliștii divi
zionari), marile deficiențe în 
sfera acestui factor al antre
namentului sportiv țin de con
ținutul procesului instructiv-e- 
ducativ. In ultimă instanță, de 
mentalitatea jucătorilor, care 
adună cu greu energia nece
sară solicitărilor competițio
nale, pentru a o consuma apoi 
nerațional, risipind-o, de fapt, 
in cea mai mare parte, cum 
s-ar spune, în vînt.

Mihai IONESCU

Analiza retrospectivă a 
rului ediției de campionat 
—1978 o deschidem, conform 
obiceiului, cu pregătirea fizică, 
despre care s-a vorbit in se
zonul recent încheiat mai mult 
decît în ultimele zece toamne 
Ia un loc. Și vom spune chiar 
de la bun început că nivelul 
acestui factor al antrenamen
tului și jocului atins de echi
pele noastre fruntașe în pri
ma jumătate a campionatului 
a fost nesatisfăcător și în 
bună măsură determinant în 
ceea ce privește calitatea me
diocră a întrecerii divizionare 
în ansamblul ei și ncrealizarea 
obiectivelor 
pe 
ar 
cu 
se 
Adică, 
răspuns la o întrebare chinui
toare în ultimul timp, care ar 
suna cam așa : care este ra
portul real dintre cantitatea 
de muncă depusă în antrena
mente și pregătirea fizică rea
lizată în competiție ?

Mai înainte însă de a for
mula un răspuns direct în a- 
ceastă privință este cazul, cre
dem, să facem o precizare, să 
reamintim mai bine zis un lu
cru pe care nu o dată pînă acum 
am încercat să-l prezentăm ca 
pe un adevăr de necontestat, 
ignorat, din păcate, adeseori 
de mulți cu bună știință. Este 
vorba de faptul că, de la o 
vreme, în fotbalul nostru nu 
atit pregătirea fizică — privită 
ca proces pedagogic în sine — 
este deficitară, 
calități fizice ale majorității 
jucătorilor din eșalonul divi
zionar este destul de sărac. 
Altfel spus, în relația pregătire 
fizică—calități fizice există ceva 
care nu permite valorificarea 
integrală a volumului de mun
că depus în antrenamente. Și 
acest „ceva" înseamnă insu
ficiențe supărătoare sub rapor
tul calităților motrice (viteză 
și forță în special), efect al 
unei selecții timpurii făcută 
superficial, insuficiențe greu de 
compensat chiar și în condi
țiile unui susținut efort de in
struire la seniorat. Pentru că, 
cine are calități, are și ce 
bunătăți și perfecționa ; 
nu...

Aspectul acesta, foarte 
portant, al fondului nativ 
calități fizice necesare t__
rului jucător de performanță 
nu reprezintă însă totul in re
alizarea unei capacități de efort 
superioare. Mai intervin, fi
rește, și cantitatea și calitatea 
activității depuse în antrena
mente. Adică cit și cum se 
muncește. Refcrindu-ne strict 
la capitolul pregătire fizică, 
s-ar putea afirma că se lucrea
ză destul de bine și conștiin
cios, în special în perioada a- 
cumulărilor nespecifice

tu-
1977

de performanță 
plan Internațional. Aceasta 
fi, să spunem, o constatare 
caracter de concluzie, care 
impune, firește, explicată, 

va trebui să dăm un

cit fondul de

im- 
cine

im- 
de 

viito-

cele două perioade pregătitoare, 
de iarnă și de vară. Și totuși, 
cum se explică acele „căderi” 
din finalurile de partidă ale 
acestei toamne la marea majo
ritate a echipelor fruntașe, in
clusiv a celor reprezentative ? 
Cum se face că mulți jucători 
se chinuie pur și simplu în 
teren, trăgind din greu ca să 
termine meciul 
Ce se întîmplă cu pregătirea 
fizică din cursul unei săptămîni 
întregi care se irosește ade
seori în mai puțin de o repri
ză, punîndu-i pe mulți jucă
tori in situația de simpli fi- 
guranți pe gazon ?

Una din explicații ar fi că 
o bună parte din agoniseala 
de pe parcursul unui ciclu 
săptăminal se pierde chiar mai 
Înainte de ziua confruntării 
competiționale, pe căi extra- 
sportive, care înseamnă : viață 
dezordonată, alimentație ne
rațională, abuzuri de orice feL 
Așa se face că la ora meciului 
oficial cei _
bună știință rabat așa-zisului 
antrenament invizibil (printre 
aceștia numărîndu-se C. Zam
fir, Bălăci, Beldeanu, Grosu, 
Florescu, Chitaru, Bora, Agud, 
Miculescu) nu se prezintă în 
plenitudinea capacității lor 
combative, fiind cei dinții care 
plătesc tribut eludării obliga
țiilor pe care le impune per
formanța și dincolo de sta
dion. Semnificativ in această 
privință ni se pare și faptul 
că in regimul de jocuri du
minică — miercuri — duminică, 
adică In condițiile unor soli
citări foarte mari, jucătorii — 
inclusiv cei mai sus citați — 
(bine supravegheați acum și 
mai mult prezenți In viața co
lectivului) se comportă mai 
bine din punct de vedere fi
zic decît în sistemul jocurilor 
săptăminale, care le oferă un 
plus de timp liber pe care nu 
Întotdeauna reușesc să-l folo
sească cum trebuie pentru a 
face față sarcinilor compcti- 
ționale.

O a doua explicație a „că
derilor” uneori dezolante a e- 
chipelor pe parcursul meciuri
lor din acest tur de campionat 
trebuie pusă pe seama defi
cientelor fotbaliștilor noștri 
fruntași pe plan tehnico-tactic. 
Concret, vom spune că un ju
cător care nu execută dintr-o- 

o preluare (să 
Cățoi, Bîtea, Cămă- 

care pasează in mod 
greșit (să zicem, G. 
Onuțan, N. Petre, Her- 
care cară mingea pînă

In picioare ?

care au făcut cu

acest

șiIon Ionescu 
afirmau că marile 
tehnice ale jucăto- 
constituie una din 
cauze ale neputin- 
se impune pe pla- 
al jocului, deci și

nează și 
yern, și 
antrenăm 
adevărat, 
chipelor noastre pot să se
mene în ceea ce privește 
numărul de ore cu antrena
mentele Iui Liverpool sau 
Barcelona. Dar nu seamănă 
conținutul lor. Și, mai ales, 
nu seamănă jucătorii care 
se antrenează ! Cu fotba
liști care au început pre
gătirea sistematică la 13, 14 
ani .— așa cum intenționăm 
noi să facem acum în fot
balul nostru — și au ajuns 
la 20, 21 de ani jucători 
compleți nu mai e nevoie 
să lucrezi o sumă de pro
cedee elementare, 
pe care

o-
Panctag

antrena-

primare, 
ei le-au deprins 
demult. La noi, 
cu destui jucători 
lucrurile stau cu 

totul altfel. Și atunci nu vi 
se pare, 
Troi, de pildă, 
treneze 
Keegan și Custov mai mult 
decît Cruyff ? Cînd și cum 
altfel să recupereze ei de
calajul valoric pe care îl 
înregistrează față de fotba
listul de valoare interna
țională ?

Din păcate, în fotbalul 
nostru mulți jucători ar 
vrea să muncească cit mai 
puțin și antrenorii sînt nu 
de puține ori avocații cau
zei lor, avocații unei cauze 
strîmbe, iar un Constantin 
Teașcă, tehnician care pre
tinde muncă și iar muncă, 
este socotit de mulți un 
exagerat, un fanatic des
prins de realitate etc.

Principiul muncii, prin
cipiu fundamental al so
cietății noastre, care este 
in primul rînd o societate 
a muncii, trebuie introdus 
și în fotbal ! Pînă nu vor 
munci ca și handbaliștii, ca 
și gimnaștii, ca și canoiștii, 
fotbaliștii 
depăși 
tate în 
ani.

oare,

mai

firesc ca 
să sc an- 

mult decît

nu vor putea 
stadiul de mediocri- 
care se află de multi

Marius POPESCU

Din viața secțiilor: C. S. M. Drobcta-Tr. Severin

„ACȚIUNEA DISCIPLINĂ" ÎNAINTE DE TOATE ’dată corect 
spunem ;
taru), 
repetat 
Sandu, 
gane), ______ . —
o pierde șl driblează fără rost 
(cazurile cele mai reprezenta
tive : Troi, M. Florea, AL Mol
dovan, Cîrțu, Șerbănoiu, C. 
Zamfir, Cozarec, M. Răducanu, 
Gabel, Economu), depune 
efort suplimentar, dublu 
chiar triplu, In raport cu 
cesitățile fazei respective.

Cu vorba calmă și clară, an
trenorul l-a întrebat dacă se 
consideră capabil să îndepli
nească obligațiile unui adevărat 
căpitan de echipă. Răspunsul i 
s-a dat prompt și în partida 
din duminica următoare a a- 
părut pe teren purtînd bande
rola. A doua zi după meci, an
trenorul l-a întîlnit întîmplător. 
într-unul din restaurantele ora
șului. Băuse zdravăn. Chemat 
la club, i s-a adus la cunoștință 
că este exclus din viața sporti
vă. Nu credea. Dar zilele au 
trecut, lunile la fel și abia tîr- 
ziu a înțeles că nu-i de... glu
mă. De cîteva ori i-a ținut ca
lea antrenorului. Cînd pleca de 
la stadion sau cînd ieșea în o- 
raș. Apoi i-a trimis o scrisoare 
acasă, în care îl ruga spășit 
să-i mai acorde o șansă, o ul
timă șansă. Antrenorul și con
ducătorii clubului au rămas, 
însă, fermi pe poziție și, astfel, 
jucătorul severinean Coculescu 
— unul dintre cei mai buni — 
a îngroșat numărul celor sus
pendați de club pentru viață 
nesportivă, pentru lipsă de ata
șament în apărarea culorilor 
echipei în campionatul trecut ți 
cel prezent. Pentru asemenea 
abateri au fost scoși din lot și 
din viața sportivă Gogan, An- 
gelescu, Trașcu, Preda, Mus- 
chici, Cîntar, Ghealdîr, Țîră,

ultimul fiind Coculescu. Cu to
ții au fost TITULARII echipei 
severinene 1?
o viață 
nea cu 
tualul 
C.S.M. 
rin, Gheorghe Nuțescu 
m-arn convins pină in măduva 
oaselor că nu se poate face 
treabă cu elementele neserioa
se, cu oamenii care azi spun 
una și miine fac alta. Marea 
carență a fotbalistului nostru 
este indisciplina. Am venit în 
vară, aici, Ia Drobeta - Turnu 
Severin, deoarece mi s-a pro
mis că voi fi ajutat să instau
rez in rîndul echipei un climat 
sănătos de muncă, fără menaja
mente și disciplină de fier. Pi
nă acum nu am de ce mă plîn- 
ge. Dimpotrivă. Am reușit să 
punem pe picioare o echipă 
nouă, tinără (media ei de vîrstă 
este de 22 de ani), viguroasă, 
ambițioasă. De remarcat că din 
vechea formație n-au mai ră
mas decît patru jucători : U- 
drea, Stan, Piticu și Pițurcă. 
Cu această nouă echipă, disci
plinată, am reușit să ne men
ținem în fruntea seriei a VII-a 
a Diviziei C și să realizăm cel 
mai bun golaveraj (36—3) din 
toate trei eșaloanele fotbalului 
nostru".

Că pe primul plan la această 
echipă s-a pus disciplina o con
firmă și faptul că după 13 e- 
tape disputate doar trei jucă
tori au fost avertizați cu carto
nașul galben de conducătorii 
jocurilor, că la antrenamente 
șe vine cu cea mai mare punc
tualitate și se lucrează cu mul-

„Am în urma mea 
de antrenor — ne spu- 
puțin timp în urmă ac- 
antrenor al echipei 
Drobeta-Turnu Seve- 

«i

de inimă. „Acțiunea 
înainte de toate !. 
antrenorul Nuțescu,

tă tragere 
disciplină" 
lansată de 
ajutat de lulică Popa și medi
cul Ion Popescu, a fost spriji
nită eficient și de conducerea 
clubului (președinte : ing. Va
sile Bacalu, directorul între
prinderii de vagoane). „Bunele 
rezultate pe care le-am obținut 
pînă acum — afirma, la rîndul 
lui, I. Floricică, președintele 
secției de fotbal a clubului 
C.S.M. — se datorează : 1. pre
gătirii superioare și seriozității 
jucătorilor, 2. severității antre
norilor, 3. condițiilor foarte bu
ne create echipei, care dispu
ne, la stadionul Municipal, de 
tot ceea ce-i trebuie. Așa se 
face că, după aproape patru 
luni, au fost deja uitate cu de- 
săvîrșire acele vedete răsuflate 

pentru eă 
cu dărui-

un 
sau 
ne-

ItȘTI?
□tematica ți 
) ți Ciprian

jăieții. Sare 
m 1 Pe chi- 
mulțumirea. 
mult și, de 
itesorul său, 
u a-i cere 
distanța de 
acesta.
Toma, care 
tinuare, re
prima serie, 
/ nu depă- 
an sare din 
l doilea re
ni ! Colegii 
„3ibfc>tuși, 
spijfte se- 
Duță a a- 

B bune. La 
ph^județul 
prințul loc. 
: secretarul 
e școală și 
untașe și la 
lefcuică-fi-

oră pînă la începerea orelor 
de clasă și... elevii au dispărut 
ca prin farmec. Pe primul Joc 
In clasamentul... preocupărilor 
trecuse matematica !

Ne despărțim de elevii plo- 
leșteni, nu însă înainte 
nota rezultatele :

BĂIEȚI
1. Gprian Duță
2. Gabriel Toma
3. Adrian Sfetcu
4. Dragoș Diaconeasa 

Laurențiu Marcu 
Iustin Opariuc 
Vasile Cilă 
Norocel Ene 
Marian Mânu

10. Vincențiu Laurențiu
Medio : 4,92 m

Sub privirile colegilor, tare Ci
prian Duță, noul lider al „Top“- 

ului individual. 
Foto : L MIHAICĂ

de a

ilculat me-
A1 treilea
a căzut 1 

itigiu pen-

i cadă. în 
irituri, bă- 
au ciopor, 
ele. Se fă- 
primăvară. 
se anunțe 

jmătate de

5.
6.
7. 
s.
9.

5,42
5.22 
5,05
4,94
4,90
4,79
4,73 
4,71
4,65
4,64

FETE
1. Dana Teccu
2. Mihaela Toma

4,32
3,68

3. Carmen lacob 3,67
4. Ileana Fronea 5.58
5. Ileana Morcovescu 3,54
6. Ileana Neacșu 3,39
2. Anca Rusu 3.22
8. Bianca Bodașcâ 3,19
9. Sanda Boitan 3,18

10. Sorina Irimie 3,17
Mediâ t 3,49 m

Sever NORAN

ANUNȚ. Antrenorii care doresc să se Înscrie pentru obținerea cate
goriilor I sau a n-a de clasificare la examenul de avansare din sesiu
nea mal 1978 sint invitați să depună dosarele la C.N.E.F.S. — Servi
ciul propagandă, Invățămtnt șl personal — plnă la dau de 25 dec. a.c.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Concursul Pronosport din 11 

decembrie 1877 este axat pe cam- _.. . .....................
B.

pionatul italian al Diviziei A 
pe campionatul nostru Divizia 

L ----
n.

ni.
IV.
v.

VI.
vn.

VIU. Verona -
Tractorul ___  ___
Ceahlăul — F.C.M. Galați 
Rapid — Chimia Rm. V. 
Prahova — Progresul 
Avîntul Reghin — „U* Cj.-N.

IX. 
X.

XI. 
XII. 

xin.

Atalanta — Fiorentina 
Bologna — Roma 
Foggla — Lanerossi 
Genoa — Pescara 
Lazio — Napoli 
Milan — Perugia 
Torino — Juventus

Inter
- Gloria Buzău

; ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 2 DECEMBRIE 1977

Categoria 1 i 4 variante 25% (au
toturisme Dacia 1300) ; cat. 2 :
10.25 a 6.892 lei ; cat. 3 : 20,50 a 
3.446 lei ; cat. 4 : 25 a 2.826 lei ; 
cat. 5 : 176,25 a 401 lei ; cat. 6 :
278.25 a 254 lei ; cat. X : 1.788 a 
100 lei.

Report la categoria 1 : 337.732
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit participanților : TARȘALY 
ILONA din Oradea, MOSCU CON
STANTIN din Roman, MIHAIU 
RADU din Sibiu și DUMITRU 
GHEORGHE din București.

date afară în vară 
n-au înțeles să apere 
re culorile clubului".

Pornită vijelios din 
diției 1977—1978, 
(Constantin — 
Udrea, Morohai, Stan — Niță, 
Vlătănescu, Piticu — Căprioru, 
Pițurcă, Iordache ; din lot mai 
fac parte Tuligă, Șloter, Chiva, 
Văduva, Mutu, Cațan, Criș, A- 
mărțișoae, Costea, Albulescu și 
Calotescu), formată în marea 
ei majoritate din jucători mc- 
hedințeni, s-a înscris cu fermi
tate pe traseul marii dorințe a 
iubitorilor fotbalului din oraș : 
promovarea în Divizia B, eșa
lon în care Severinul a avut 
mulți ani la rînd o formație 
puternică.

Laurențiu DUMITRESCU

startul e- 
noua echipă 
Dumitrășcuță,

ACTUALITĂȚI ® ACTUALITĂȚI
• FEDERAȚIA DE FOT

BAL DIN CIPRU a adresat 
federațiilor din România, Spa
nia și Iugoslavia — componente 
ale grupei a 3-a a Campionatu
lui european ediția 1980 — in
vitația de a participa la o dis
cuție, în ultima decadă a aces
tei luni, în Cipru, pentru sta
bilirea datelor meciurilor dintre 
cele patru 
Urmează ca 
să răspundă 
ta te cipriot.

echipe ale grupei, 
federațiile invitate 
forului de speciali-

• Caricaturistul și epigramistul 
AL. CLENCIU, binecunoscut și 
lumii sportului, are vernisajul 
expoziției sale de portrete-șarjă 
azi la ora 18. în holul sălii de spe
ctacole â Casei 
matei, din Bd. 
Dej.

La intrare...
Necula Răducanu, Amza Pellea, 
Colea Rău tu și alți eroi ai expo
ziției de portrete-șarjă „Idoli cu 
crampoane și ...fără".

Centrale’ ș Âr-
Gh. Gheorghiu-

Ion Voinescu,



CONTINUAREA DEZBATERILOR GENERALE 
ÎN CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI

(Urmare din pag. 1)

ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și indu
striei alimentare.

După pauză, ședința a fost 
condusă de tovarășul Ion Sâlă- 
gean, șef de brigadă la mina 
Lupeni.

Au luat cuvîntul în continuare 
tovarășii : Gheorghe Oprea,
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului,

Justin Dimitriu, director gene
ral al Centralei industriale de 
chimie Rîmnicu Vîlcea, Elena 
Orzan, șef de fermă la C.A.P. 
Valea Măcrișului, județul Ilfov, 
Marin Vasile, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Ialomița al 
P.C.R., Iosif Fleischer, maistru 
la întreprinderea județeană de 
construcții Sibiu, loan Florea, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mureș al P.C.R., Mihai Szabo, 
secretarul Comitetului comunal 
de partid Valea lui Mihai, ju

dețul Bihor, Constantin Stăies- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul justiției, Maria Gili- 
gor, președinta Comitetului ju
dețean al femeilor Iași, Letay 
Lajos, membru al C.C. al 
P.C.R., scriitor, Mihai Telescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar ai Comi
tetului județean Timiș al P.C.R.

în cursul după-amiezii, lucră
rile au continuat în cele 10 sec
țiuni ale Conferinței.

Lucrările Conferinței Națio
nale a P.C.R. continuă astăzi.

In C. M. de handbal feminin (grupa B)

ROMÂNIA - DANEMARCA 11-9
Azi, echipa noastră va juca pentru locurile 3-4

PE TREPTE ÎNCREDERE In viitorul luminos al țării

GELSENKIRCHEN, 8. Joi 
seara s-au desfășurat în R. F. 
Germania partidele ultimei eta
pe a grupelor semifinale din 
cadrul campionatului mondial 
de handbal femtnin (grupa va
lorică B). Jucînd mai bine, mai 
aproape de valoarea sa, echipa 
României a reușit să întreacă
— la capătul unui meci de mare 
luptă, de mare tensiune — echi
pa Danemarcei cu 11—9 (5—5) 
și să se califice pentru finala 
locurilor 3—1. Cu un golaveraj 
mai bun, reprezentativa noastră
— avînd același punctaj cu Po
lonia, clasată prima în grupa 
semifinală a Il-a — 'ar fi pu
tut să se califice in finala mare.

Iată rezultatele de joi : Po
lonia—Suedia 20—10 (8—5), Iu

goslavia — R.F. Germania 13—12 
(6—5), Olanda — Franța 20—9 
(8—3). în urma acestor rezultate 
clasamentele definitive ale ce
lor două semifinale arată ast
fel : grupa I : 1. IUGOSLAVIA 
6 p, 2. R.F. Germania 3 p (36— 
33), 3. Olanda 3 p (41—41), 4. 
Franța 0 p ; grupa a Il-a : L 
POLONIA 4 p (44—34), 2. Româ
nia 4 p (33—31), 3. Danemarca 
3 p, 4. Suedia 1 p.

Vineri și sîmbătă se dispută 
meciurile pentru stabilirea cla
samentului final : vineri (n.n. 
azi) la Liibeck : România — 
R.F. Germania (3—4) și Dane
marca — Olanda (5—6), sîmbătă. 
Ia Minden : Iugoslavia — Polo
nia (1—2) și Suedia — Fran
ța (7—8).

TOT MAI ÎNALTE (Urmare din pag. 1)

Am urmărit cu un mare in
teres Raportul prezentat de to
varășul NICOLAE CEĂUȘESCU 
la Conferința Națională . a par
tidului. Prin varietatea proble
melor abordate, prin deosebita 
profunzime a ideilor exprima
te, Raportul constituie un do
cument de o mare valoare teo
retică și practică, un program 
mobilizator și pentru întreaga 
mișcare sportivă.

Condițiile tot mai bune care 
ni se oferă pentru a îmbina cît 
mai armonios activitatea noas
tră școlară cu practicarea, spor
tului îndrăgit trebuie folosite 
din .plin. Iată de ce, atît eu, cît 
și colegele mele din secția de 
înot a clubului Dinamo, pro
fund recunoscătoare partidului, 
ne angajăm să contribuim cu 
toată vigoarea tinereții noastre 
la continua afirmare a sportu
lui românesc pe plan interna
țional.

CARMEN BUNACIU 
maestră a sportului, medaliată 
la Campionatele europene de 

natație

diu, de viață. De aici decurge 
și obligația noastră de a răs
punde prin eforturi mai intense 
pentru a ne pregăti in așa fel 
incit să devenim educatori de 
nădejde ai copiilor patriei”, ne 
spune Doina Ghelber. „Am re
ținut — intervine Liliana Anton 
— că în scopul dezvoltării in 
continuare a învățămîntului, 
culturii, artei și sportului, pen
tru îmbunătățirea ocrotirii să
nătății, s-au prevăzut fonduri 
cu peste 42 Ia sută mai mari 
decit in cincinalul precedent. 
De asemenea, se prevede rea
lizarea unor noi obiective so
ciale, culturale și sportive. A- 
ceasta reprezintă o nouă și e- 
locventă 
manente 
lui șl 
continua 
trai”.

La rîndul său, prof. dr. 
Leon Teodorescu, șeful Cate
drei de jocuri, ne spune : 
primindu-mi întreaga 
față de orientările și 
cuprinse în Raportul 
de secretarul general 
dului, am reținut necesitatea 
concentrării eforturilor tuturor

expresie a grijii per- 
față de om a partidu- 
statului nostru, pentru 
ridicare a nivelului de

„Ex- 
adeziune 
sarcinile 

prezentat 
al parti-

oamenilor muncii pentru obți
nerea unui inalt indice calitativ 
ai realizărilor noastre, care nu 
se poate obține decit prin fo
losirea maximală, in toate do
meniile, a cuceririlor revoluției 
tehnlco-științifice. Această sar
cină prioritară constituie condi
ția de realizare și pentru obiec
tivele din domeniul educației 
fizice și sportului cuprinse în 
Programul aprobat de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Pentru aceasta este ne
cesar să se valorifice mai bine 
toate resursele disponibile, să 
se pună în aplicare noutățile 
din domeniul nostru de activi
tate, pentru a face ca ștacheta 
performanțelor 
superioare”.

Am discutat cu ștudenți, cu 
cadre didactice care muncesc și 
învață în această unitate — pi
vot a învățămîntului nostru de 
educație fizică și sport. Mobi
lizați de ideile cuprinse în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, toți și-au 
afirmat hotărîrea de a se 
alătura efortului general al oa
menilor muncii pentru ridica
rea României pe noi culmi de 
civilizație și progres.

să urce la cote

Emanuel FÂNTÂNEANU

In campionatele MARILENA NEACSU SI SORIN CEPOI
-X.-* ■*

de gimnastică LIDERI DUPĂ EXERCIȚIILE IMPUSE

In vederea partidei de miinc cu echipa Franței

RUGBYSTII ROMANI SE AFLA»
DE IERI LA CLERMONT FERRAND
• Arbitrul meciului : englezul Hughes • Miroir du Rugby 

„Murariu-Rives, față in față*

DEVA, 8 (prin telefon). Cam
pionatul național de gimnastică, 
organizat în Sala sporturilor din 
localitate, a atras în prima zi de 
concurs a maeștrilor un mare nu
măr de spectatori. Competiția a 
debutat cu exercițiile impuse. La 
băieți lupta pentru întîietate se 
dă, judecind după evoluțiile din 
prima zi, între sportivii de la 
6teaua și Dinamo. Din păcate, con
statăm că mulți dintre gimnaști s-au 
prezentat mai slab decît în dispu
ta anterioară pe care au susți
nut-o în compania sportivilor din 
R. D. Germană. Dan Grecu, care 
nu a concurat săptămîna trecută, 
menaj îndu-se pentru acest cam
pionat, a ratat execuțiile la... ine
le și la bară fixă, astfel că după 
exercițiile impuse se află pe po
ziția a treia. Nicolae Oprescu, și 
el printre favoriți, a luat la cal 
cu minere nota... 6,80 și a ajuns 
pe locul 5. Sorin Cepoi s-a pre
zentat însă destul de bine și du
pă evoluții constante — din pă
cate cu note scăzute — conduce, 
după exercițiile impuse. Iată pri
mii clasați : 1. S. Cepoi (Steaua)

53.55, 2. Ion Checicheș (Steaua) 
53,45, 3. D. Grecu (Dinamo) 52,75. 
4. A. Georgescu (Lie. 1 Buc.)
52.55, 5. N. Oprescu (Dinamo) 
52,10, 6. K. Szilier (Dinamc) 52,05.

întrecerea fetelor a fost mult 
mai interesantă și mai atractivă. 
Evoluțiile celor 30 de maestre au 
fost, în general, de bun nivel teh
nic. Majoritatea sportivelor s-au 
prezentat bine pregătite, iar de
partajarea lor în clasament, după 
exercițiile impuse, a dat mult de 
furcă brigăzilor de arbitre, care 
ni se par mai neomogene decit 
în alte competiții de amploare.

Lupta pentru întîietate la indi
vidual compus este foarte strînsă 
și opune tînăra generație — care 
evoluează bine —, Marilena Neac- 
șu, Cristina Itu, Gabi Gheorghiu, 
celor cu mai vechi state de ser
viciu cum sînt Anca Grigoraș și 
Alina Goreac (destul de nesigură 
în această primă zi de concurs). 
Emilia Eberle a avut un început 
mai slab (paralele și sol) dar și-a 
revenit la celelalte aparate. Iată 
clasamentul : 1. Marilena Neacșu 
(C.S. Șc. Sibiu) 36,90, 2—3. Cris
tina Itu și Anca Grigoraș (am-

bele Dinamo) 36,75, 4. Gabi Gheor
ghiu (Lie. 4 Galați) 36,40, 5. Ga
briela Trușcă (Sport Club Bacău) 
36,30, 6—7. Emilia Eberle (C.S.O. 
Arad) și Alina Goreac (Dinamo) 
36,20. 8. Marilena Vlădărău (C.S.Șc. 
Buc.) 35,95.

Vineri au loc exercițiile liber 
alese pentru băieți.

Constantin MACOVEI

CLERMONT FERRAND, 8 
(prin telefon). A început, prin 
urmare, „numărătoarea inver
să” pentru cel mai important 
meci al anului 1977 în Cam
pionatul european de rugby, 
organizat de F.I.R.A. Reprezen
tativa României se află din 
după-atniaza zilei de joi în 
orașul care va găzdui partida 
de sîmbătă, cu echipa Fran
ței. Ea a plecat dimineața 
de pe aeroportul Otopeni. 
După trei ore de zbor, trico
lorii noștri au ajuns la Paris, 
de unde 
mul spre 
autocarul, 
clipe ale 
remarcat 
jurul partidei de sîmbătă. Presa 
din aceste zile (în ultimul său 
număr, „Miroir du Rugby” 
acordă cîteva pagini unei fru
moase prezentări — „față în 
față” — a internaționalului nos
tru Florică Murariu și a cele
brului jucător francez Jean- 
Pierre Rives) rezervă spații 
largi evenimentului, considerat 
unanim o șansă de reabilitare 
pentru XV-le „cocoșului galic”, 
după insuccesul din testul al 
doilea cu All Blacks.

Lotul de rugby al României 
a fost primit cu multă prie
tenie in orașul gazdă al meciu
lui de sîmbătă. Cei 21 de jucă
tori — Gheorghe Nica (căpi-

și-au continuat dru- 
Clermont Ferrand cu 

încă din primele 
sosirii în Franța s-a 
un interes mare în

tanul echipei), Mihai Bucos, 
Teodorin Tudose, Petre Ianu- 
sevici, Petre Motrescu, Ion 
Constantin, Cornel Vasile, Du
mitru Alexandru, Mircea Pa- 
raschiv, Eduard Suciu, Florică 
Murariu, Gheorghe Dumitru, 
Enciu Stoica, Ion Pintea, Marin 
Tonescu, Ion Urdea, Constantin 
Dinu, Corneliu Scarlat, Mircea 
Ortelccan, Iancu Băcioiu, Oc
tavian Corneliu —, împreună 
cu antrenorul federal Valeriu 
Irimescu și antrenorul emerit 
Viorel Moraru, cu arbitrul de 
margine Ion Bănică și doctorul 
Nicolae Gheracopol, au fost 
găzduiți la hotelul „Franței”.

Tînărul de 22 de ani Cornel 
Vasile (de la Farul), care va 
debuta in centrul liniei de 
atac, speră ca la primul său 
meci cu tricoul tricolor „trei- 
sferturile” să aibă cît mai multe 
baloane bune de la înaintași, 
pe care să le poată fructifica. 
Dealtfel, spre un joc frumos, 
spectaculos, dar și eficace, se 
îndreaptă gîndurile tuturor 
componenților lotului, care 
teaptă cu încredere partida 
sîmbătă.

Meciul, care va începe la 
15 (ora 16 la București),
avea loc pe stadionul „Marcel 
Michelin” și va fi condus de 
arbitrul englez Hughes.

Dimitrie CALLIMACH1

aș- 
de

ora 
va

In Cupa U.E.F.A.: FINALURI PASIONANTE IN ULTIMELE 
MECIURI ALE ANULUI

Cu meciurile retur din cadrul 
optimilor de finală ale Cupei 
U.E.F.A. s-a încheiat sezonul ofi
cial al anului, rezervat echipelor 
de club. In fruntea surprizelor 
stă eliminarea formației Torino, 
învinsă pe teren propriu de echl-

penaltyuri a cîștigat Barcelona,' 
care a transformat 3 lovituri 
(Rexach, Asensi și Amarilo), în 
timp ce englezii doar una (Mil- 
les).

în fine, făcînd un bilanț al ce
lor 3 competiții de club europene, 
vom nota că echipele rămase în 
cursă (24) reprezintă 14 țări : 
Spania și Olanda cu 3 formații, 
R. D. Germană, Austria, R.F.G., 
Anglia, Belgia șl Portugalia cu 
cite două, U.R.S.S., Iugoslavia, 
Italia, Franța, Danemarca și El
veția cu cite o formație.

★
Iată echipele calificate pentru 

sferturile de finală ale competi
țiilor europene, programate la 1 
șl 15 martie 1978 :

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : F. C. Liverpool, F.C. Bru
ges, Borussia Monchengladbach, 
Ajax Amsterdam, Juventus To
rino, Wacker Innsbruck, Atletico 
Madrid și Benfica Lisabona.

CUPA CUPELOR : Hajduk Split, 
Austria Viena, F.C. Porto, Dinamo 
Moscova, Betis Sevilla, Vejle B.K., 
Twente Enschede și S.C. Ander- 
lecht.

CUPA U.E.F.A. : P.S.V. Eindho
ven, F.C. Carl Zeiss Jena, Aston 
Villa, Eintracht Frankfurt pe 
Main, F.C. Magdeburg, Grasshop
pers ZQrich, C.F. Barcelona șl 
O.G.C. Bastia.

Tragerea la sorți a partidelor 
din „sferturi" va avea loc la 20 
ianuarie 1978, la Zilrich.

pa franceză Bastia (3—2). Oaspe
ții au deschis scorul (Larlos), a- 
poi gazdele au marcat de două 
ori prin Graziani, dar nu peste 
multe minute Bastia a înscris de 
două ori prin Crimou ! Astfel, 
spre surprinderea generală, tori- 
nezil părăsesc competiția.

Bayern Miinchen — în vădit re
gres — a pierdut șl acasă în fața 
Iul Eintracht Frankfurt (1—2), 
după ce la pauză a condus cu 
1—0, oaspeții înscriind în ultimele 
7 minute de joc cele două goluri.

In general, se poate spune că 
etapa de miercuri a fost caracte
rizată prin finalurl dramatice, a- 
tunci- cînd s-au hotărît numeroase 
rezultate. Jena învinge pe Stan
dard la Liege (2—1) mareînd go
lul victoriei din penalty (Weise 
mln. 80) 1 La Bilbao, Athletic a 
egalat In meciul cu Aston Villa 
abia tn min. 85 (Dani), ratînd ca
lificarea. în fine, o partidă pasio
nantă a fost consemnată de cro
nicari șl la Barcelona, unde echi
pa lui Cruyff (autorul a două go
luri) a eliminat pe Ipswich, ctș- 
tlgătoare in tur cu 3—0 1 Dar 
cum 7 In min. 88. Rexach a 
marcat din penalty al treilea 
punct pentru gazde șl au urmat 
prelungirile. In care tabela de 
marcaj a rămas neschimbată. La

PATINAJ • în concursul de la 
Berlin : Marion Dittmann (R.D.G.) 
a ocupat primul loc cu 184,462 p 
la feminin, iar Andreas Ehrig 
(R.D.G.) la masculin cu 170,642 p.

SCHI • La Val d’Isâre, în 
„Cupa Mondială", prima probă 
feminină de coborîre a fost cîști- 
gată de elvețiană Marie-Therfcse 
Nadig, urmată de austriaca An- 
nemarie Proll-Moser.

SCRIMA • în turneul feminin 
de floretă la Berlin : 1. Mandy 
Dick (R.D.G.) ; 2. Elena Belova 
(U.R.S.S.), după baraj.

ȘAH • Turneul de la Quito s-a 
încheiat cu victoria lui Igor Zai- 
țev (U.R.S.S.), care a totalizat 
91/, p, urmat de Arthur Bisguer 
(S.U.A.) 8 p și Roman Hernandez 
(Cuba) 7’4 p. • După 7 runde, 
în turneul de la Leipzig conduce 
Rainer Knaak (R.D.G.) cu 5’/a p. 
• în campionatul masculin 
U.R.S.S., după șase runde, 
primul loc în clasament se 
Petrosian cu 41/» p. în campiona
tul feminin conduce Lidia Seme
nova cu 3 p (după 4 runde).

TENIS • în turul 2 al turneu
lui de la Adelaide : Scanlon — 
Ruffels 7—0, 6—3 ; Meiler — Ball 
3—6, 6—3, 6—4 ; Gorman — Mar
ks 6—3, 6—4 ; Tanner — Frledler
6— 3, 6—3 ; Lewis — Dibley 7—6,
7— 6 ; Dent — Feaver 7—6, 6—4.

Ungaria (B) 20—20 (10—7) ; Polo
nia — Ungaria 26—22 (12—10). Cla
sament final : ' ” ’ '
Polonia 4 p ;
Ungaria (B) 1 

HOCHEI a
nala C.C.E. — ediția 1976 — Poldl 
Kladno — Ț.S.K.A. Moscova 0—6 
(0—1, 0—3, 0—2), au marcat Mihai
lov (2), Balderis, Harlamov, Viku
lov și Lobanov. Returul va avea 
loc la Moscova, a Cîteva rezultate 
din campionatul U.R.S.S. : 
T.S.K.A. Moscova — Avtomobilist 
Sverdlovsk 14—3 !, S.K. Leningrad
— Himik Voskresensk 5—3, Tor
pedo Gorki — Dinamo Moscova 
3—8 !, Aripile Sovietelor Moscova
— Spartak Moscova 4—0.

ATLETISM « Crosul de la Bar
celona a fost cîștigat de englezul 
Mike McLeod, care a parcurs 
7 750 m în 25:09,0.

BOX « în mai multe localități 
din Iugoslavia s-a disputat tradi
ționala competiție „Mănușa de 
aur“. în cursul galei finale de la 
Belgrad, la categoria mijlocie, 
brăileanul Ion Răducu a fost în
vins la puncte de iugoslavul Slo
bodan Kacear. • Campionatul 
profesionist al Africii la cat. mij
locie a fost cîștigat de Scorpion 
Ofosu (Ghana), care l-a învins la 
puncte în 15 reprize pe Shako 
Namba (Zair).Handbal a în turneul mascu- 

de la Seghedin ; Elveția —
La Sofia au continuat întrecerile turneului internațional de te- 
pentru „Premiul televiziunii bulgare". în 16-mile de finală 
probei de simplu bărbați jucătorul român Traian Marcu l-a în-

1. Ungaria 4 p ; 2. 
3. Elveția 3 p ; 4. 
P-
La Kladno, In fi-

lin
<1 nis 

ale ,_____ ___ ____ .__ _____,--------------- --------- ---------
vins eu 7—6, 6—3 pe suedezul O. Palmer, iar Dumitru Hărădău (Ro
mânia) l-a întrecut cu 6—4, 4—6, 6—3 pe Th. Arnold (R. D. Germană). 
Alte rezultate : Svensson (Suedia) — Todorov (Bulgaria) 6—2, 6—4 ; 
Birner (Cehoslovacia) — Dîrzu (România) 6—2, 7—6 ; Baiardo (Italia) 
— Tuomola (Finlanda) 7—6, 6—0 ; Dencev (Bulgaria) — Lamp 
(U.R.s.S.) 5—7, 6—4, 6—4 ; B. Pampulov (Bulgaria) — Wlmmer (Aus
tria) 7—6, 7—6 ; Navratll (Cehoslovacia) — Jeliazkov (Bulgaria) 6—3, 
6—4 : Bergstrand (Suedia) — Nowicki (Polonia) 6—7, 7—6, 7—5.

<5 După disputarea figurilor impuse, în proba individuală masculină 
din cadrul concursului internațional de patinaj artistic care se desfă
șoară la Moscova, conduce sportivul sovietic Serghel Volkov, cu 35,88 
puncte, urmat de coechipierii săi Vladimir Kovaîev — 35,00 p și Iuri 
Ovcinikov — 31,96 p. Patinatorul român Leonard Azzola se află pe 
locui șapte.

Ion OCHSENFELD

al 
pe 

află ȘTIRI,
DUPĂ CUM SE ANUNȚA din 

Moscova, Selecționata U.R.S.S. va 
juca anul viitor, la Frankfurt pe 
Main, cu R.F. Germania (8 mar
tie) șl apoi va susține alte par
tide amicale, printre care cu Fin
landa, România, Polonia șl Ceho
slovacia. în lot vor fi introduși 
clțiva jucători tineri, printre care 
Petrakov, de la Lokomotiv Mos-

REZULTATE
cova, șl Kostava, de la Dinamo 
Tbilisi.

IN PRELIMINARIILE „Turneu
lui U.E.F.A." (juniori) : R. F. Ger
mania — Elveția 2—0 (0—0).

DUPĂ 18 ETAPE în clasamentul 
campionatului Iugoslaviei conduce 
Partizan Belgrad cu 30 p, urmată 
de Steaua Roșie Belgrad — 26 p 
șl Dynamo Zagreb — 23 p.


