
ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR DINTRE 
PREȘEDINTELE NICOEAE CEADȘESCU 

SI CANCELARUL R. E. GERMANIA 
->

HELMUT
La Palatul Republicii s-au 

încheiat, in ziua de 7 ianuarie.
convorbirile dintre președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și 
cancelarul federal al Republicii 
Federale Germania, Helmut 
Schmidt.

în aceeași atmosferă priete
nească, de înțelegere și stimă 
reciprocă, președintele Nicoiae 
Ceaușescu și cancelarul Helmut 
Schmidt au avut, sîmbătă dimi
neața, un nou schimb larg și a- 
profundat de vederi în proble
me ale dezvoltării relațiilor 
româno-vest-germane, precum 
și în legătură cu multiple as
pecte ale actualității politice 
internaționale.

Șeful statului român și can
celarul federal și-au exprimat 
deosebita satisfacție față de ca
racterul fructuos al vizitei, al 
convorbirilor avute, apreciind 
că ele deschid noi perspective 
dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări. A fost manifestată 
convingerea că, pe baza celor 
convenite, se va realiza o con
lucrare tot mai largă între 
România și R. F. Germania, 
atit pe tărim bilateral, cit și in 
domeniul vieții internaționale, 
în folosul ambelor popoare, al 
cauzei securității, păcii și co
operării in Europa și pe plan 
mondial.

Președintele Nicoiae 
Ceaușescu și cancelarul Helmut 
Schmidt au relevat necesitatea 
continuării dialogului româno- 
vest-german la nivel înalt, sub
liniind importanța lui pentru 
extinderea bunelor raporturi 
dintre cele două țări și popoare, 
pentru instaurarea unui climat

SCHMIDT
de încredere, destindere și co
laborare pe continentul nostru
și în întreaga lume.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, și cancelarul federal 
al Republicii Federale Germa
nia, Helmut Schmidt, au sem
nat, sîmbătă, intr-un cadru so
lemn, Declarația comună a Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Federale Germania.

In încheierea solemnității, 
președintele Nicoiae Ceaușescu 
și cancelarul Helmut Schmidt 
au ciocnit o cupă de șampanie 
pentru dezvoltarea colaborării 
dintre România și R. F. Ger
mania, pentru prosperitatea ce
lor două popoare, pentru pace, 
securitate și cooperare în Eu
ropa și în lume.

★
După ceremonia semnării De

clarației comune, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și 
cancelarul federal al Republicii 
Federale Germania, Helmut 
Schmidt, s-au intilnit cu ziariști 
români și străini, in cadrul u- 
nei conferințe de presă.

★
încheindu-și vizita oficială 

întreprinsă in țara noastră, la 
invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicoiae Ceaușescu, și a 
primului ministru al guvernu
lui, tovarășul Manea Mănescu, 
cancelarul Republicii Federale 
Germania, Helmut Schmidt, cu 
soția, Hannelore Schmidt, a pă
răsit, simbătă la amiază, Bucu- 
reștiul.
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ȘOIMII DIN CRISTIANUL MARE
ZBOARĂ CA VÎNTUL

Pasionante întreceri de

Spre start
Foto : Dragoș NEAGU

Bătrina

Cursul de perfecționare a antrenorilor

FOTBALUL NOSTRU CONFRUNTAT,
DIN NOU, CU CEL MODERN

PE „PÎRTIA LUPULUI»
schi sub egida „DACIADEI»

Simbătă și du
minică a fost mult 
soare in Poiana 
Brașov și toată lu
mea cerea „Pîr- 
tie !— Am cerut și 
noi „Pirtie libe
ră ”, iar puștimea 
— totuși, înțelegă
toare în aceste ul
time ore ale va
canței — ne-a lă
sat un fir de po
tecă prin pădu
rea mișcătoare de 
schiuri și săniuțe. 
Firește, am stră
bătut-o în grabă, 
urmăriți de straș
nice scrîșnituri de 
schiuri înfrînate, 
de șueratul scurt 
al bolizilor care 
treceau. Știam că 
așii schiului șco
lar se află undeva, 
mult mai sus, pe 
o pantă mult mai 
grozavă, pe o pîr- 
tie care numai 
cînd îi pronunți 
numele te înfiori : 
Pîrtia Lupului !.

iarnă, însă, mare a-
matoare de întreceri tinerești, 
pregătise pentru copiii veniți la 
„DACIADA" un decor feeric, 
în primul rînd, din cutia-i cu 
nea strălucitoare, mai dăduse o 
dată peste pîrtia argintie. Apoi,

apăsă pe unul din „sprayurile* 
ei uriașe și trimise „fixativ" de 
promoroacă peste pădurea de 
brazi falnici. După ce totul a 
fost gata, dinspre Țara Bîrsei 
s-a ivit soarele, de la cabanele 
Cristianul Mare și Postăvarul 
s-au ivit arbitrii, iar în pragu
rile albe ale „porților" s-au ivit 
zeci de concurenți. Sute chiar, 
la această etapă de iarnă a 
„DACIADEI", fiind prezenți — 
în afara copiilor și juniorilor 
din Brașov, gazdă a „Cupei 
Brașovia" — și reprezentanții pi
ticilor „alpini" din Vatra Dor- 
nei, Petroșani, București, Pre
deal, Sf. Gheorghe, P. Neamț, 
M. Ciuc, Reșița.

Echipați ca în „Cupa mon
dială" — cu ochelari, apărători 
pentru bărbii, căști și mănuși 
„Opus Praha" — cristineii de la 
Cristianul Mare s-au întrecut 
mai întîi la slalom special. 
Apoi, la coborîre, la slalom u- 
riaș, iar duminică, în Poiană, la 
sărituri.

Și acum rezultatele, perfor
manțele... Ionuț Frățilă (cl. IV 
la Liceul de schi din Predeal) 
a cîștigat slalomul uriaș la ca- 
teg. copii II. Sora lui, Doina 
Frățilă, elevă în anul III la a-
celași liceu, a împărțit locul I 
cu Maria Balosz (M. Ciuc) In

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)

Pe pîrtia de bob din Sinaia

Sîmbătă a continuat la Snagov 
cursul de perfecționare organi
zat de F.R.F. pentru antrenorii 
principali și secunzi, medicii e- 
chipelor divizionare A și un 
grup de tineri antrenori de per
spectivă din alte eșaloane com- 
petiționale. în prima parte a 
zilei, prof. Cornel Florescu, me
todist la C.N.E.F.S., a expus un 
referat pe tema perfecționării și 
modernizării antrenamentului 
pentru marea performanță,

A început divizia ‘nală de scrimă

TINEREȚEA PREDOMINA 
DOAR CANTITATIV..,

Sîmbătă și duminică, în trei orașe din țară, București, Iași și Cra
iova, diviziile naționale A și B au debutat la trei arme : floretă 
masculin, sabie și spadă, la sfîrșitul acestei luni urmînd să-și dis
pute prima etapă și echipele feminine de floretă. Conform așteptă
rilor, în fruntea clasamentelor s-au plasat echipele clubului Steaua, 
pentru locurile următoare (și, mal ales, pentru evitarea retrogradă
rii) anunțîndu-se însă o luptă ascuțită. Mai pregnant ca în ultimii 
ani se observă acum (cantitativ deocamdată...) prezența tinerilor 
trăgători. O subliniere specială în acest sens pentru echipele pro
movate din eșalonul secund, iată relatările primei etape.

Ilorctîștîi de la Politehnica Iași au pâșit cu dreptul
în disputa echipelor masculi

ne de floretă, desfășurată în 
sala Floreasca II din Capitală, 
proaspăta promovată în Divizia 
A Politehnica Iași a pășit cu 
dreptul, încheind prima etapă 
pe un meritoriu loc 3. Echipa 
studenților ieșeni, pregătită de 
tinărul antrenor M. Bănică, pre
zintă cele mai multe noutăți în 
lot — Ștefan, fost la Farul 
Constanța, Baciu și Kașa, de 
la C.S. B. Mare —, primul evo- 
luînd deja cu succes sub culo
rile noului său club, în timp 
ce ceilalți doi, „boboci" la In
stitutul politehnic ieșean, își 
satisfac în prezent stagiul mili
tar. Cînd vor beneficia de ser
viciile întregii echipe, floretiștii 
din Iași vor putea lupta pentru 
locul secund cu colegii lor de 
la I.E.F.S. Deocamdată, aceștia 
din urmă au tranșat în favoa
rea lor disputa (10—6), în 

insistînd asupra măririi volumu
lui de muncă, dar mai ales a- 
supra ridicării calității acesteia. 
Cursanților le-au fost explicate 
amănunțit contribuția factorilor 
obiectivi și subiectivi în com
plexul proces de instruire, în 
dorința atingerii în competiție 
a unor parametri la nivelul ha
remurilor internaționale. în 
continuare, antrenorul Ion Voîca, 
folosindu-se de imaginile video- 
magnetoscopului, a vorbit des- 

schimb nu au putut amenința 
poziția echipej campioane, 
Steaua. în meciul lor direct, 
pentru a evita orice surpriză, 
formația militară a preferat să 
alinieze pe planșă „vechea 
gardă" (Țiu, Petruș, Niculescu), 
dintre cei tineri doar FI. Nico
iae fiind introdus în echipă. Și 
calculul antrenorului Zilahi n-a 
fost infirmat, Țiu și Petruș ob- 
ținînd cite 4 v, Niculescu 3 și 
Nicoiae 1 v, pentru I.E.F.S. A- 
lexiu punctînd de 2 ori, Kuki 
și Logan cite o dată. Asaltul 
celor doi lideri ai echipelor, 
Țiu și Kuki, a fost cel mai 
spectaculos din cele două zile 
de concurs, antrenorul studen
ților, Falb, spunîndu-i lui Kuki 
în final că nu-j poate reproșa 
nimic, deși a pierdut (4—5).

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

pre metodele și mijloacele de 
îmbunătățire a forței specifice 
in antrenamentul fotbaliștilor.

în paralel, în altă sală s-a 
desfășurat o dezbatere pe teme 
medicale, la care au luat parte 
medicii care funcționează pe 
lingă formațiile divizionare A. 
Iată temele abordate : „Colabo
rarea medic-antrenor în înțe
legerea actuală a fotbalului de 
performanță" (dr. DUMITRU 
TOMESCU), „Capacitatea de e- 
fort și recuperarea" (dr. IOAN 
DRĂGAN), „Dinamica efortului 
în fotbal" (dr. MIRCEA CIOR- 
TEA).

Dupâ-amiază, după ce toți 
cursanții au urmărit la televi
zor, cu ochi de specialiști „cele 
200 de goluri ale anului", s-au 
desfășurat ample dezbateri asu-

loon CHIRILĂ
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UNIVERSITATEA BUCUREȘTI -
PERFORMERA ETAPEI A lla

ÎN DIVIZIA A DE
Ieri, în trei orașe — Timi

șoara, București și Cluj-Napo
ca, — s-a desfășurat etapa a 
Il-a a celei de-a XX-a ediții
i\\\\\\\\\\\\\\\X

REZULTATE TEHNICE
Rapid București — Constructo

rul Timișoara 20—13
Universitatea Cluj-Napoca — 

Universitatea București 16—20 
Confecția București — Hidro

tehnica Constanța 16—14
I.E.F.S.  București — Progresul 

București 10—14
Universitatea Timișoara — Mu

reșul Tg. Mureș 18—13.
Etapa a nl-a va avea loc du

minică 15 ianuarie a.c.

W\\\\\\\\\\\\\\\\7
a campionatului feminin de 
handbal. Divizia A. Iubitorii a- 
cestui sport au avut prilejul să 
asiste la confruntări de bun 
nivel tehnic, dirz disputate.

60 km/h CU SANIA...

Maria Maioru la ieșirea din virajul 13, lansindu-se spre victorie in 
cursa junioarelor.

HANDBAL FEMININ
UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA — MUREȘUL TG. MUREȘ 
18—13 (9—7). Din nou sala 
Olimpia a fost arhiplină, spec
tatorii avind posibilitatea să 
asiste la un meci de bun nivel 
tehnic. Studentele s-au pus mai 
greu pe picioare, astfel că la 
pauză conduceau doar cu două 
puncte. La reluare, oaspetele 
au egalat (min. 35 : 9—9) dar in 
final nu au putut rezista iure
șului timișorencelor. Au mar
cat : Marcov 6, Ștefanovici 3, 
Popa 3, Luțaș 3, V'ișan 2, Popă- 
ilă 1 — pentru Universitatea și 
Gaal 4, Szolloși 2, Dorgo 2, 
Bărbat 2, Șoș 1, Fejer 1, Butta 
1 pentru Mureșul. Au arbitrat 
foarte bine P. Radvani și I. 
Ardeleanu (Cluj-Napoca). I. 
CREȚU — coresp.

(Continuare in pag. 2—3)

67 de temerari practicanți ai 
unui sport introdus doar de 
cinci ani în țara noastră — sa
nia — au înfruntat ieri dimi
neață gerul de minus 12 grade 
pentru a se întrece, pe pîrtia 
de bob din Sinaia, în cadrul 
concursului de inaugurare a 
sezonului. Pe cei 600 de metri 
ai traseului (incluzînd virajele 
11, 12 și 13, cu două linii drep
te), concurenții — în majorita
tea lor juniori (30) și junioare 
(15). iar ceilalți depășind cu pu
țin 20 de ani _  au izbutit să
demonstreze nu numai frumu
sețea acestui sport, cj și pers
pectivele pe care le au pentru 
a atinge — sperăm intr-un vi
itor cit mai apropiat — un ni
vel internațional competitiv.

Referitor la concursul pro- 
priu-zis, vom menționa că, deși 
traseul a fost mai redus decât 
cel intilnit la marile competiții 
(1200 m), deoarece nu a fost 
zăpadă pentru a se pregăti toa
tă pista, viteza a fost destul de 
mare, media orară de 60 de km 
la oră înregistrată de cei mai 
buni fiind elocventă în acest 
sens. Victoriile — pe categorii 
de vîrstă — au revenit celor

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2—3)



După concursul de selecție de la Brașov

7 TINERI TALENTAȚI AU FOST INCLUȘI
REZULTATE PROMIȚĂTOARE LA INAUGURAREA

SEZONULUI DE TIR ÎN SALĂ
IN LOTUL NAȚIONAL DE LUPTE LIBERE
BRAȘOV, 8 (prin telefon). 

Sîmbătă și duminică, sala Di
namo din localitate a găzduit 
concursul de selecție pentru 
completarea lotului național de 
lupte libere, la care au luat 
startul 85 de concurenți, prove- 
niți din 28 de secții.

In ziua finalelor îndeosebi am 
urmărit numeroase partide ex
trem de interesante, vrednice de 
un concurs de selecție pentru 
lot, și care au purtat amprenta 
dorinței puternice de afirmare 
a tinerilor luptători, mulți din
tre ei făcînd dovada unor ca
lități apreciabile. Dintre meciu
rile cele mai disputate amin
tim : D. Lupu (Nicolina Iași) — 
A. Kemeneș (Steaua), Șt. Go- 
raș (C.S.S. Constanța) — D. 
Antohie (Dinamo Brașov), I. 
Broască (Steaua) — T. Drăguș 
(Steaua), S. Diaconu (C.S.S. 
Constanța) — M. Stoian (Pro
gresul Brăila), V. Vișan (Rapid 
București) — A. Vlăsceanu 
(Steaua), St. Radu (Steaua) — 
M. Morun (Progresul Brăila), în 
care primii au obținut victoria.

Concursul și-a atins scopul, 
T dintre tinerii depistați cu a- 
cest prilej (mulți dintre ei ju
niori) dovedind reale calități. 
Iată lista primilor trei clasați 
la cele zece categorii — CAT. 
48 KG : 1. Virgil Vișan (Rapid

A ÎNCEPUT DIVIZIA NAȚIONALĂ DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

Iată clasamentul Diviziei na
ționale A după prima etapă : L 
Steaua 10 p (12—4 cu I.E.F.S., 
13—3 C.S. Satu Mare, 14—2 
Crișul, 11—5 C.S.U. Tg. M„ 15—1 
Poli Iași), 2. I.E.F.S. 8 p (9—7 
cu C.S. Satu Mare, 11—5 Crișul 
șl C.S.U. Tg. M„ 10—0 Poli Iași), 

3. Politehnica Iași 6 p (13—3 cu 
C.S. Satu Mare, 9—7 cu Crișur 
și C.S.U. Tg.M.), 4. C.S. Satu 
Mare 4 p (10—6 cu Crișul și

Pe planșă, liderii celor două echipe fruntașe, floretiștii Mihai Țiu 
(Steaua) și Petru Kuki (I.E.F.S.), primul (in dreapta), terminind 
învingător.

Foto : V. BAGEAC
11—5 CU C.S.U. Tg. M). 5. Cri
șul Oradea 2 p (8—8 cu C.S.U. 
Tg. M.), 6. C.S.U. Tg. M. 0 p.

în divizia B pe primul loc se 
află Politehnica Timișoara cu 
10 p urmată de Progresul Bucu
rești și C.S.S. Oradea cu 7 p.

statu quo la sabie
IAȘI, 8 (prin telefon). Sabrerii 

Stelei nu-și dezmint valoarea 
nici în acest an competițional : 
5 victorii au reușit să obțină 
în etapa de start a Diviziei A 
(15—1 la Tractorul Brașov și 
I.E.F.S., 14—2 la Progresul
București, 12—4 la Politehnica 
Iași și 10—6 la Dihamo Bucu
rești), care le asigură locul de 
lideri . Meciul cu Dinamo a de
pășit toate așteptările. Ambele 
formații s-au angajat într-o 
dispută epuizantă, cu un învin
gător greu de anticipat după 
primele asalturi. Aproximativ 
în partea a doua a întîlnirii, 
cvartetul Stelei, mai omogen 
valoric și, în genere, mai bine 
orientat tactic, a reușit treptat 
să se detașeze și să cîștige pe 
merit.

Dinamo a ocupat locul II : 
9—7 la Tractorul, 11—5 la Pro
gresul, 13—3 la I.E.F.S. și 8—8 
(60—62) !a Politehnica. Victoria 
în fața ieșenilor a fost oarecum 
norocoasă, dacă ținem seama că 
„Poli" a contat numai pe doi 
trăgători în acest meci : Irimi- 
ciuc (4 v.) și I. Nicolae (3). 
Șuta, în schimb, nu a obținut 
decît o victorie, în timp ce 
Neagu, care s-ar fi cuvenit să 
demonstreze că iși merită locul 
de titular în echipă, s-a rezu
mat la o simplă figurație.

întrecută de Dinamo Bucu- 

București), 2. A. Vlăsceanu 
(Steaua). 3. Al. Simon (C.S. O- 
nești); CAT. 52 KG: 1. Ștefan 
Goraș (C.S.S. Constanța), 2. 
Gh. Meregiu (Rapid Arad), 3. 
D. Antohie (Dinamo Brașov) ; 
CAT. 57 KG : 1. Aurei Șuteu 
(Steaua), 2. D. Cichiociuc (C.S.M. 
Craiova), 3. I. Grosu (Rapid 
Arad) ; CAT. 62 KG : 1. Ema- 
noii Radu (Gloria Buzău), 2. 
St. Radu (Steaua), 3. M. Morun 
(Progresul Brăila); CAT. 68KG: 
1. Ioni fă Broască (Steaua), 2. 
T. Drăguș (Steaua), 3. FI. Pala- 
ghie (Mureșul Tg. Mureș); CAT. 
74 KG : 1. Nicolae Petcu (Hi
drotehnica Constanța), 2. S. 
Diaconu (C.S.S. Constanța), 3. 
M. Stoian (Progresul Brăila) ; 
CAT. 82 KG : 1. Dumitru Lupu 
(Nicolina Iași), 2. A. Kemenes 
(Steaua). 3. C. Barcoti (Comer
țul Tg. Mureș); CAT. 90 KG : 
I. Crăciun Copil (C.F.R. 'Timi
șoara), 2. D. Mușat (Progresul 
Brăila), 3. Gh. Broșteanu (C.S.M. 
Iași) ; CAT. 100 KG : 1. Vasile 
Curelaru (C.S.M. Iași), 2. M. 
Dobra (C.F.R. Timișoara), 3. V. 
Jianu (C.S.S. Constanța); CAT. 
+100 KG : 1. Constantin Ghe- 
muș (C.S.S. Constanța), 2. A. 
Simon (U.M. Timișoara), 3. C. 
Galit (C.S.S. Constanța).

Mihai TRANCA

rești, Politehnicii Iași, nu i-a 
mai rămas decit șansa de a lup
ta pentru locul III. Formația 
locală ohținuse două victorii (cu 
11—5 la Progresul și cu 14—2 la 
I.E.FJS.). Ii era însă necesară 
fi victorie asupra Tractorului. 
Deși susținută de o galerie pu
ternică, formația ieșeană s-a 
descurcat greu. A condus cu 
5—4 și 8—6, dar finalul a apar
ținut sabrerilor de la Tractorul, 
care au egalat in extremis, Du- 

ția fiind trăgătorul său nr. 1 în 
acest meci. Politehnica avea să 
cîștige la tușaveraj (57—69), da
torită mai ales aportului lui 
Irimiciuc, imbatabil, ca și in 
partida cu Dinamo (4 v). Meciul 
a relevat un real talent, pe Da
niel Costin (17 ani) de la Trac
torul, sabrer cu bogate resurse 
fizice și cu un excepțional simț 
al lamei. Semne bune pentru 
viitoarele ediții ale C.M. de ti
neret.

In Div. B, pe primul loc 
C.S.M. Cluj-Napoca cu 4 vic
torii.

Tiberiu STAMA

ÎNTRECERI
SUB EGIDA

(Urmare din pag. 1)

proba de coborîre (junioare). 
Cecilia Frățilă, sora mai mare a 
lui Ionuț și a Doinei (elevă în 
anul IV, tot la L.S.P.), a concu
rat probabil pe Clăbucet, nu 
știm rezultatul, dar îl putem a- 
fla de la Dumitru Frățilă, tatăl 
cclr trei schiori fruntași, fost 
campion al țării la schi, fiind 
mereu prezent pe pîrtie, adică 
lucrînd chiar la telefericul din 
Predeal. A mai cucerit locul I 
în etapa de iarnă a „DACIA- 
DEI“ și Anca Moraru, elevă în 
ci. IlI-a la școala generală nr. 
88 din București. Schioara din 
Balta Albă a învins la slalom 
uriaș (junioare I). Iar dacă nu

Noul sezon de tir în sală la 
arme cu aer comprimat, deose
bit de bogat în această lună, a 
fost inaugurat cu întrecerile 
„Cupei primăverii", disputate 
de vineri și pînă d jr.iinică în 
sala de la poligonul Dinamo din 
Capitală. La acest concurs cu 
caracter republican au partici
pat peste 20 de trăgători. Mai 
remarcăm faptul că în manșa I 
a concursului — la care se ob
țineau și haremurile de partici
pare la campionatele naționale 
(programate la sfirșitul acestei 
săptămîni) — probele au prilejuit 
cîteva rezultate promițătoare : 
dinamoviștii Mariana Feodot 
(pușcă 384 p) și Dan Iuga (pis
tol — 388 p — la 2 p de recordul 
țării — duminică însă Iuga n-a 
concurat, fiind bolnav).

întrecerea pe echipe la se
niori și senioare s-a desfășurat 
conform așteptărilor la ambele 
arme, cîștigînd fără contracan
didate la primul loc Steaua la 
bărbați — pușcă și pistol și Di
namo la femei — pușcă (la pis
tol senioare, în afară de Dina
mo nu a prezentat nici un club 
echipă întreagă). La juniori, în 
schimb, confruntarea a fost e- 
chilibrată, nemaiexistînd cîști- 
gători dinainte cunoscuți, ca la 
seniori. Pe lingă Steaua și Di
namo s-au întrecut pentru pri
mele locuri în clasamente atît 
Olimpia București, I.E.F.S., C.S. 
Școlar 1 București, U.T. Arad, 
cit și noul - centru de tir din

C. T. A. §., revelația 
întrecerilor fle spadă 
CRAIOVA, 8 (Prin telefon). In

Sala sporturilor din localitate 
și-au disputat prima etapa a 
diviziilor naționale A și B 
spadasinii. Echipa Steaua a 
încheiat competiția pe primul 
loc, neînvinsă, conform aștep
tărilor. Elevii antrenorului 
Stelian (Iorgu, Zidaru, Bără
gan, I. și M. Fopa) n-au lăsat 
nici o speranță adversarilor. 
Surpriza celor două zile a 
constituit-o însă recent promo
vata în prima divizie, echipa 
C.T-A.S. care a reușit să se 
claseze pe locul 3 în clasa
ment Formația studenților 
bucureșteni, lipsită de aportul 
primului său trăgător, Duțu, 
suspendat de club, a încheiat 
prima etapă pe un loc sub aș
teptări. Din jocul rezultatelor, 
care este grăitor pentru valoa
rea oscilantă a protagonistelor, 
notăm victoria netă a Farului 
asupra C.T.A.S. (14—2) și cea 
obținută in extremis la I.E.F.S. 
(8—7), în timp ce echipa 
C.T.A.S. a trecut fără emoții 
de I.E.F.S. cu 9—7. Cea mai 
tinărâ echipă din primul eșa
lon, Electroputere Craiova, a 
relevat un nou talent. Boboc, 
spadasin care a obținut cite 2 
victorii în meciurile susținute 
cu formațiile Steaua și 
C.T-A.S.

Iată clasamentul : 1. Steaua
10 p (Progresul 14—2, Electro
putere 13—3, I.E.F.S. 11—5, 
C.TA.S. 12—4, Farul 12—4), 2.
Farul Constanța 3 p, (C.T.A.S. 
14—2, Electroputere 15—1, Pro
gresul 13—3, I.E.F.S. 8—7), 3.
C.T.A.S. București 6 p (I.E.F.S.

9—7, Electroputere 10—6, Progre
sul 11—5), 4. I.E.F.S. 4 p (Pro
gresul 10—6, Electroputere 11—5), 
5. Electroputere Craiova 2 p 
(Progresul 10—6), S. Progresul 
București 0 p.

In Divizia B conduce C.S.U. 
Tg. Mureș cu 10 p, urmată de 
Olimpia București cu 8 p.

Nicoleta ALDEA

DE SCHI 
„DACIADEI“ 

se oprea în fața ultimei porți — 
de emoție, firește, — poate câș
tiga și fratele ei Ion Moraru. 
Oricum, pentru micuțul Ion, e- 
lev în cl. I, tot la „generală", 
la nr. 88, numai faptul că a ur
cat și a concurat pe Pîrtia Lu
pului constituie o performanță !

Alți ciștigători : slalom spe
cial (copii II) : Liliana Ichim 
(C. S. Ș. Vatra Dornei), Șandor 
Kolcze (C. S. Ș. Sf. Gheorghe) ; 
slalom uriaș : (copii I) Karina 
Kovacs (C. S. Ș. Brașovia) și 
Oct. Siminescu (St. Roșu Bv); 
coborîre : Florin Zirnoveanu 
(Steagul Roșu) ; sărituri : Octa
vian Cherciu (Brașovia) la ju
niori mari, Maria Turbacă 
(Brașovia) la junioare mici, 
Aurel Munteanu (copii).

Liviu Stan (Steaua), ciștigătorul 
aer comprimat.

Alexandria (înființat în urmă cu 
un an și avîndu-1 ca antrenor 
pe Gh. Corbescu).

Duminică, în disputa indivi
duală, unii dintre sportivi au 
reușit să atingă performanțe va
loroase, ca brașoveanca Eva 
Olah, fostă campioană europea
nă, ■— 387 p Ia pușcă — record 
egalat și Gabriel Cristache (Di
namo) care, la pistol, a stabilit 
cu 377 p un nou record al țării 
la juniori II.

REZULTATE TEHNICE — e- 
chipe — pușcă seniori : 1. stea
ua 1 506 p, 2. Dinamo 1 477 p, 
3. Petrolul Ploiești 1 453 p ; se
nioare : L Dinamo 1123 p, 2. O- 
llmpia 1091 p, 3. I.E.F.S. 1 063p; 
juniori I : 1. Dinamo I 1108 p,
2. C.F.R. Arad 1101 p, 3. C.S. 
Școlar 1 Buc. 1 093 p ; Junioare 
I : 1. Olimpia 1091 p, 2. Dinamo 
1 044 p, 3. Universitatea Iași 
1015 p ; juniori n : 1. Centrul 
de tir Alexandria 1 037 p, 2. Me
dicina Cluj-Napoca 1 023 p, 3. 
C.S. Școlar 1 Buc. 1 017 p ; ju
nioare II : 1. C.S. Școlar i Buc. 
1 038 p, 2. Dinamo 1033 p, 3. Șc. sp. 
Bacău 1009 p. Pistol seniori : 1. 
Steaua II 1517 p, 2. Dinamo 
1 505 p, 3. Steaua I 1 476 p, (la Toma RĂBȘAN

DIVIZIA A DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 16—20 (9—9).
După aproximativ 2 000 de kilo
metri parcurși la sfirșitul săptă- 
mînii trecute (în prima etapă au 
jucat la Constanța), studentele 
clujence s-au resimțit în meciul 
cu colegele lor din Capitală, ele 
fiind nevoite să cedeze în cele 
din urmă la o diferență de 4 
goluri, deși la pauză scorul era 
egal : 9—9. Au marcat : Pasc 7, 
Tcaciuc 3, Damian 2, Mihăițan 
2, Perșa 1, Țopan 1 — pentru 
Universitatea Cluj-Napoca și 
Andronacbe 6, Furcoi 5, Arghir 
4, Bazarincă 3, Dobirceanu 2 
— pentru Universitatea Bucu
rești. Au arbitrat bine N. Ma- 
ghețiu și V. Epure (Timișoara^

RAPID BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 
20—13 (10—6). în prezența a 
peste 1 500 de spectatori, meciul 
care a inaugurat seria celor trei 
întîlniri din sala Floreasca a 
fost frumos și victoria giuleș- 
tencelor meritată. De notat că 
antrenorul Francisc Spier a ți
nut majoritatea timpului în te
ren o echipă foarte tinără, ca
re a corespuns integral și, chiar 
dacă a avut unele carențe in a- 
părare (în zona centrală), 
s-a dovedit de perspectivă. Ra- 
pidistele au condus din primele 
minute și s-au detașat apoi, a- 
vînd în min. 41 o diferență de 
9 goluri : 18—9. Au marcat : 
Răducu 5, Alexandrescu 4, Mă
lai 4, Weber 3, Oancea 2, Iagă- 
ru 2 — pentru Rapid și Cojocă- 
rița 3, Cișmaș 3, Vezelici 2, 
Dragoman 2, Plavoșin 1, Palici 
1 și Kimmel 1, pentru Con
structorul Timișoara. Au arbi
trat bine C. Crislea și Gh. Du
mitrescu (Constanța).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
16—14 (9—7). Jucînd în depla
sare cu una dintre echipele va
loroase ale campionatului, Hi
drotehnica a lăsat o bună im
presie la prima sa evoluție în 
Capitală în Divizia A. Și dacă 
n-ar fi fost momentele de debu- 
solare în joc, elevele antrenori
lor Traian Bucovală și Lucian 

„Cupei primăverii" la pistol cu

Foto : N. DRAGOȘ
senioare — Dinamo 1126 p) ; 
juniori I : 1. I.E.F.S. 1095 p, 2. 
U.T.A. 1 077 p, 3. C.S. Școlar 1 
Buc. 1 061 p ; junioare I : 1.
Steaua 1 063 p, 2. Dinamo 958 p ; 
juniori II : 1. Centrul de tir A- 
lexandria 1 067 p, 2. C.S.U. Bra
șov 10C3 p, 3. Dinamo 1 063 p : 
junioare II : 1. U.T.A. 984 p, 2. 
Centrul de tir Alexandria 964 p.

La individual au cîștigat : la 
pușcă seniori — I. Codrcanu 
(Steaua) 385 p ; senioare — Eva 
Olah (C.S.U. Brașov) 387 p ; ju
niori I — I. Dumitrescu (Dina
mo) 382 p ; junioare I — Maria 
Lakatos (C.S.M. Cluj-Napoca)
382 p ; juniori n — A. Mitroi 
(Olimpia) 365 p ; junioare H — 
luliana Leafu (Olimpia) 358 p. 
Pistol seniori : L. Stan (Steaua)
383 p ; senioare — Anișoara Ma
tei (Dlnamo) 373 p ; juniori I — 
St Cudrenco (Dlnamo) 371 p ; 
junioare I — Virginia Rădulescu 
(Steaua) 363 p ; juniori II — G. 
Cristache (Dinamo) 377 p ; juni
oare n — Mirulina Matei (C.T. 
Alexandria) 338 p.
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Rișniță ar fi putut chiar emite vict
pretenții la victorie. Confecția, mai
condusă în min. 16 cu 7—5, a joc.
făcut eforturi mari pentru a vec
depăși un adversar realmente Fio
incomod. Decisive în balanța am
victoriei au fost forța de percu- tivi
ție a Rodicăi Grigoraș și mo- j
bilitatea echipei în apărare. Au Ma

Secvență dintr-o fază de atac la p
Jucătoarea cu nr. 5 de la Confecți

marcat : Grigoraș 10, Serediuc I. 
3, Crișu 1, Chariuc 1 și Virginia C 
Constantinescu 1 — pentru Con- și 
fecția, respectiv, Cazacu 6, Lă- s' 
custă 2, Hobincu 2, Cotîrlă 2, 
Frîncu 1, Călin 1 pentru Hidro- __
tehnica. Bun arbitrajul cuplului 
buzoian C. Căpățînă — R. Ia- .
mandi. I

I.E.F.S. BUCUREȘTI — PRO- *
GREȘUL BUCUREȘTI 10—14 E
(4—7). Fără virtuți specta
culare, partida dintre cele două 
echipe bucureștene s-a caracte- 4
rizat printr-o luptă dirză, ade- |
seori însă oarbă și plină de ire- t
gularități. Studentele — care în 
general practică un joc barbă- 2
tesc — au comis prea multe J
obstrucții, prea multe durități. 
Adversarele, jucătoarele de la .
Progresul, au speculat bine a- ‘
ceste momente de joc și au în
scris, detașîndu-se încă din pri- ]
ma repriză și menținîndu-și ;
permanent intacte șansele de :
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nu sînt 
ternațio- 
ținute de

ei în diferite probe vom con
semna numele cîtorva eviden- 
țiați : Zsuzsa Hollo, Laura Dara- 
dici, Emese Rus, Magda Sziilosi, 
Judith Balint, Maria Pardi, Ati- 
la Bakos (revelația concursului), 
Nicolae Jenei, Ion Opincaru, 
Szillard Varga, Dezideriu Jenei, 
Zoltan Adorjani și Tibor Ko
pacz, care — supuși unei pre
gătiri atente — pot deveni pa
tinatori valoroși.

Iată învingătorii în clasamen
tele generale: juniori II — Lau
ra Daradici (S.C. M. Ciuc) 225,550 
p și Attila Bakos (Mureșul Tg. 
Mureș), 202,440 p; juniori I — 
Agnes Rus (S.C. M. Ciuc) 
225,783 p și Nicolae Jenei (C.S. 
Șc. Viitorul Cluj-Napoca) 200,140 
p; seniori — Roxana Salade 
(I.E.F.S. Buc.) 231,517 p și Cor
nel Munteanu (I.E.F.S. Bucu
rești) 198,130 p. Clasament ge
neral pe echipe : 1. I.E.F.S. 
București 33 p, 2. S.C. Miercu
rea Ciuc 23 p, 3. C.S. Șc. Vii
torul Cluj-Napoca 18 p.

Troian IOAN1ȚESCU
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rii sportivi a; unor centre 
îndepărtate, aflați pentru 
ma dată la o întrecere de 
vergură. Este cazul, de pildă, 
al juniorului Valeriu Iacob, de 
la Clubul sportiv școlar Vatra 
Dornei, cronometrat în prima 
manșă cu al patrulea timp.

în sfîrșit, să amintim condi
țiile tehnice foarte bune asigu
rate de C.S.O. și C.S. Școlar 
Sinaia, sub îndrumarea F.R.B.S.

Rezultate (s-au disputat două 
manșe ; la dublu, una singură):

SENIORI : 1. Gh. Dumitrescu 
(A.S. Armata Brașov) 74,55 (37,13 
— 37,42) ; 2. “
76,20 ; 3. I.
SENIOARE : 1. Elena Stan (C.S.O. 
Sinaia) 78,52 (33,80—39,66), 2. Ștc-

V. Anghel (A.S.A.) 
Ispas (A.S.A.) 76,28 ;

fania Szabo (I.E.F.S.) 79,24 ; 3.
Mirela Cosma (Telefericul Bra
șov) 79,44 ; juniori : 1. i. Apos
tol (C.S.O. Sinaia) 76,10 ; 2. D. 
Comșa (C.S. Șc. Sinaia) 78,63 ; 3. 
Al. Comșa (C.S. Șc. Sinaia) 78,91; 
JUNIOARE : 1. Maria Maioru
(C.S.O. Sinaia) 78,55 (39,35—39,20) ; 
2. Roxana Bartușica (C.S.O. Si
naia) 79,63 ; 3. Cornelia Vasiie 
(C.S. Șc. Sinaia) 79,92 ; DUBLU 
seniori (probă demonstrativă) : 
1. V. Anghel — I. ispas 33,40 ; 2. 
I. Batista — D. Tina 38,84 ; 3.
I. Apostol — c. Răducanu 39,01.

DE LA UN BUT LA ALTUL
• A fost perfectat meciul 

temațional de rugby între 
prezentativele de tineret 
României și Italiei. Partida va 
avea loc la 26 martie, la Bucu
rești.

in- 
re- 
ale

• în luna februarie echipele 
divizionare A Sportul studen
țesc și Știința Petroșani au 
prevăzut în cadrul pregătirilor 
lor și turnee peste hotare. Bucu- 
reștenii vor juca în Italia, în 
timp ce universitarii din Pe
troșani vor evolua în Belgia.

otchnica. 
.scrie. 
'ASILE

• între 10 ianuarie și 20 fe
bruarie, conform planificării fo
rului de specialitate, se va e- 
fectua viza legitimațiilor de ju
cător.

Torea 3,
Achim 1

i Progre-

• Am primit trista veste a 
încetării din viață a fostului 
internațional Atanasie Marina- 
che, unul dintre componenții de 
bază ai echipei reprezentative 
in perioada 1955—1965 și al for
mației Steaua (C.C.A.).NAUM

MOSPORT INFORMEAZĂ
I IltAGEREA 
EXPRES A
ARIE 1973

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI :
3.338.634 lei.

‘5 42 14 21
2 45 41 9

29 38 21
9 7 26 45

a a Vll-a ;

a Vlll-a : 
3 a IX-a :

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT, ETAPA DIN 8 IANUA

RIE 1978

a a X-a : 
ta a Xl-a : 
3 a Xll-a : 
agerea a

1. Bologna — Genoa 1
II. Foggia — Atalanta 1

III. Lanerossi — Napoli X
'V. Milan — Verona X
V. Perugia — Lazio 1

VI. Pescara — Juventus 2
VII. Roma — Irrternazionale 2

VIII. Torino — Fiorentina 1
IX. Ascoli — Monza 1
X. Bari — Ternana X

XI. Palermo — Catanzaro X
XII. Rimini — Cagliari 1

XIII. Sampdoria — Taranto 1

Fond total de cîștiguri : 301.919 lei.
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CURSUL DE PERFECȚIONARE 
A ANTRENORILOR

(Urmare din pag. 1)

pra problemelor privind factorul 
fizic care au făcut obiectul pri
melor trei zile ale cursului de 
la Snagov.

JOCUL DEPINDE 
DE CONTROLUL TEHNIC 

OBIECTIV

Cursul de perfecționare de la 
Snagov a continuat duminică 
dimineața. Primul a luat cuvîn- 
tul Ștefan Covaci, care a tratat 
pe larg „problema testelor, mij
loc de obiectivizare a procesului 
de pregătire în fotbal". Expu
nerea a subliniat faptul că, în 
ultimii ani, fotbalul e tot mai 
mult dependent de controlul 
tehnic obiectiv. Au fost prezen
tate cîteva teste de bază pe care 
antrenorul echipelor naționale 
le-a alcătuit și utilizat în ulti
mii 6—7 ani. S-au făcut refe
riri la faptul că fiecare antre
nor este dator să-și structureze 
teste proprii. Un interes deose
bit a produs „testul cu 9 atelie
re", un circuit variat, în care 
jucătorii sînt supuși la eforturi 
și probe foarte diverse, care an
gajează toate zonele gradului de 
pregătire. Durata acestui test 
complex oscilează între 28 și 36 
minute (limite acceptate). Tot
odată, testul permite și sonda
rea trăsăturilor psihice ale ju
cătorilor. Au mai fost prezen
tate „testul cu 9 mingi", respec
tiv „testul cu 10". Ștefan Co
vaci a menționat, pentru orien
tare, că testul cu 9 mingi a 
fost realizat la Ajax cu o me
die de 54 minute, in Franța — 
65 minute, iar la noi — 66 mi
nute. în încheiere, vorbitorul a 
făcut apel la creativitatea an
trenorilor, pornind de la princi
pii generale ; apoi a subliniat 
un paradox interesant, și anu
me acela că rezistența aparține 
individului, iar viteza aparține 
grupului.

ERORILE TEHNICE 
ÎNCEP CU ERORILE 

DE SELECȚIE LA COPII...

A doua lecție, susținută de 
antrenorul C. Cernăianu, a avut 
ca temă „tehnica modernă și 
mijloacele de perfecționare". 
Antrenorul secund al echipei 
naționale n-a evitat referirile 
elementare, ținind seama de 
faptul că în sală se aflau nu 
numai antrenori cu experiență. 
A fost prezentat, printre altele, 
un test londonez, susținut în

cadrul clubului Queens Park 
Rangers. în cadrul acestui test 
au fost urmărite exerciții de 
antrenament speciale, susținute 
de o grupă de copii de 12 ani, 
o grupă de juniori („ucenici" — 
în terminologia engleză) și o 
grupă de jucători profesioniști 
ai clubului. S-a subliniat parti
ciparea deosebit de activă și se
rioasă a tuturor grupelor de 
vîrstă, chiar și la exercițiile a- 
parent simple. Ideea care s-a 
degajat este aceea a necesității 
unui lucru foarte serios chiar 
și la capitolele în care jucătorii 
presupun că nu mai au ce în
văța. în continuare, antrenorul 
C. Cernăianu s-a referit la cau
zele care frînează progresul teh
nic, fără să omită în acest sens 
„rolul" antrenorilor. Totodată, 
el a vorbit și despre erorile 
care se comit la selecționarea 
copiilor cind sînt preferați jucă
tori indeminatici, fără calități 
fizice minimale, ceea ce face 
ca, în perioada senioratului, ju
cătorii să rămînă beneficiari 
doar ai unei tehnici statice, ne
susținută de nn potențial fizio
logic adecvat dinamismului care 
caracterizează tehnica marilor e- 
chipe europene.

ȘCOALA ELEMENTARĂ 
LA... BÂTR1NEȚE

Discuțiile au completat refe
ratul lui C. Cernăianu. între 
altele. M. Birsan s-a referit la 
faptul că „individualizarea nu se 
realizează in practica pregătirii". 
Antrenorul Jenei, citind exem
plul dat de referent în legătură 
cu faptul că în Italia, la Flo
rența, adolescenții fotbalului 
susțineau antrenamente deose
bit de lungi și de intense, a 
scos în evidență faptul că Ia noi, 
din păcate, situația este inversă, 
ceea ce face ca fotbaliștii se
niori să ajungă in situația de a 
completa „la bătrînețe" ceea ce 
nu s-a făcut in anii copilăriei. 
Antrenorul Traian Ionescu a 
reluat tema insuficientei pregă
tiri a copiilor și juniorilor din 
punct de vedere tehnic. El a 
menționat, apoi, între altele, 
dispariția blocajului efectuat de 
portari la picioare și, în egală 
măsură, dispariția deposedărilor 
din arsenalul înaintașilor.

SĂ DISPARĂ 
PARTITURILE... 

„DUPĂ URECHE”!

A treia lecție a zilei a fost 
susținută tot de Ștefan Covaci. 
El a subliniat că se va referi la

NU-CONTROALELOR MEDICALE

&

FORMALE,
începe noul sezon pentru 

echipele de Divizia A. As
tăzi, loturile celor 18 divizio
nare sînt convocate pentru 
„efectuarea unui riguros con
trol medical" (am citat din 
comunicarea oficială a 
F.R.F., prin Colegiul central 
al antrenorilor). Din păcate, 
aceste controale medicale au 
căpătat un aspect rutinier, 
formal, ce numai folositor 
nu poate fi pentru sportivii 
aflați în fața unui sezon de 
mari solicitări, care trebuie 
să aducă o reală creștere a 
calității fotbalului nostru 
după „stagiunea" 1977, atit 
de Încărcată de decepții.

Iată de ce se pretinde în 
primul rînd medicilor de pe 
lingă echipele 
aici reamintim 
împlinirii unei 
portante pentru 
dament al acestor specialiști 
— asigurarea de norme în
tregi și la cele 15 echipe de 
Divizia A care utilizează 
încă medici cu jumătate de 
normă sau cu plata cu ora) 
să facă din controalele care 
incep astăzi o exemplară

noastre (și 
necesitatea 

condiții im
un bun ran-

DE RUTINA!
probă de start a sezonului. 
Trebuie să se termine cu 
simplele formalități pe care 
le-au constituit 
tre controalele 
cum, trebuie să 
păt concesiilor 
partea medicilor) în direcția 
menținerii greutății de for
mă maximă, a interzicerii 
fumatului și a consumului 
de băuturi alcoolice. Medicii 
trebuie să manifeste o grijă 
maximă față de cerințele 
vieții sportive, să ajute, prin- 
tr-o atitudine fermă, pe an
trenori in aplicarea unui re
gim general 
fără rabaturi 
de moralitate

Se cere, pe 
tuturor factorilor direct im
plicați ca anul 1978 să repre
zinte un an de cotitură, sub 
toate aspectele, în activita
tea fotbalistică. Iar începutul 
să fie făcut prin totala 
schimbare de mentalitate, de 
conținut și de eficiență a 
controalelor medicale care, 
preced intrarea în pregătire.

Eftimie IONESCU

multe din- 
de pînă a- 
se pună ca- 
(chiar din

de pregătire 
de Ia normele 
și igienă, 
bună dreptate,

0

i I

ȘTIRI... ȘTIRI...
a PROPUNERE DE REUNIUNE 

PENTRU STABILIREA PROGRA
MULUI DIN CAMPIONATUL EU
ROPEAN. Federația spaniolă a 
propus federației noastre, precum 
și celor iugoslavă și malteză, o 
reuniune la 25 ianuarie, la Ma
drid, în scopul stabilirii progra
mului din grupa a 3-a prelimi
nară a Campionatului european, 
grupă din care fac parte, după 
cum se știe, primele reprezenta
tive ale României, Iugoslaviei, 
Spaniei și Cipru. Urmează ca 
cele trei federații să-și dea avi
zul asupra datei și locului reu
niunii.

O JOCURI ÎN „CUPA BALCA
NICA- PENTRU REPREZENTA-

ȘTIRI... ȘTIRI...
TIVA NOASTRA. Din calendarul 
de primăvară al reprezentativei 
noastre, trei meciuri tac parte 
din competiția dotată cu „Cupa 
Balcanică" inter-țări : Turcia — 
Romănia (22 martie). România — 
Bulgaria (3 mai) și Bulgaria — 
România (31 mai).

a emil dumitriu — noul 
„SECUND" AL NAȚIONALEI DE 
juniori. Din acest sezon, de 
pregătirea lotului reprezentativ 
de juniori se va ocupa, împreună 
cu C. Ardeleanu, Emil Dumitriu, 
fostul jucător al echipelor Rapid, 
Steagul roșu, Dinamo și Progre
sul București.

■V.V.V-Wtendințele nou apărute după 
campionatul mondial. Se con
stată, a spus vorbitorul, un e- 
chilibru tot mai pronunțat în 
jocul marilor echipe, bazat pe 
organizarea jocului. S-a spus că 
70 la sută din jocul actual a- 
parține organizării, 20 la sută 
— creației jucătorului, ultimele 
10 la sută, dar nu și cele mai 
puțin importante, aparținind 
improvizației. Ștefan Covaci a 
mai arătat că fotbalul este do
minat da marcajul individual 
în zonă, așezarea 4—4—2 luînd 
tot mai mult locul așezării 
4—3—3. în cadrul expunerii s-a 
mai vorbit despre creșterea ro
lului fotbaliștilor cu inteligență 
de joc. în cadrul echipei. Ca și 
în prima lecție, s-a făcut apel 
la actul de creație al antreno
rilor, pe baza principiilor gene
rale.

Raportînd mereu situația fot
balului nostru la fotbalul avan
sat, vorbitorul a atras atenția 
asupra faptului că procesul de 
antrenament trebuie obiectivi
zat tot mai mult, renunțîndu-se 
la partitura.... „după ureche".

în încheiere, antrenorul echi
pelor noastre naționale a reluat 
ideea selecției — de fapt un 
lait-motiv al acestui curs, — opi- 
nind că la baza selecției trebuie 
să siea in primul rind potenția
lul fiziologic al tinărului, inclu
siv starea de sănătate care să-i 
permită susținerea marilor efor
turi ale fotbalului modern.

Lecția a fost urmată de dez
bateri, după care lectorii și 
cursanții s-au îndreptat spre te
renul de antrenament.

Ștefan Covaci a prezen
tat două exerciții de antrena
ment menite să stimuleze, pe 
de o parte, șutul la poartă fără 
întindere, din orice poziție, iar 
pe de alta să aducă corectările 
de rigoare neajunsurilor care 
persistă în jocul Ia cap al fot
baliștilor noștri. Ambele exerci
ții au fost susținute, cu parti
cipare tinerească, de lotul na
țional de juniori.

NU (mai) SPARGEȚI 
GEAMURILE CASEI 
PE DINĂUNTRUL

între ideile valoroase și 
mai puțin valoroase pe care 
le-am auzit la cursul de per
fecționare a antrenorilor 
ne-a reținut în mod deosebit 
atenția un apel adresat teh
nicienilor noștri. Afirmînd că 
relele fotbalului de Ia noi 
vin dinlăuntru! lui, antreno
rii fiind adesea coautori sau 
uneori chiar autori la degra
darea sa — în primul rînd 
morală —, Ștefan Covaci le 
cerea colegilor săi de breas
lă „să nu (mai) spargă gea
murile casei fotbalului nos
tru aruneînd cu pietre dină
untru..."

în afara puterii de suges
tie a formulării și în spatele 
cuvintelor se ascund adevă
ruri neplăcute bine cunos
cute. Meciuri, rezultate alte
rate, sub privirile indiferențe 
(uneori chiar solidare cu ini
țiatorii relelor) ale antreno
rilor, concesii făcute jucăto
rilor care nu știu încă ce în
seamnă etica muncii și a în
trecerii sportive, concesii fă
cute unor secții de cluburi 
care pretind puncte oricum 
ar fi ele obținute, și lista se 
poate lungi incă mult.

Antrenorii au primii dato
ria — ei au și menirea ! — 
să întărească fotbalul româ
nesc, edificiul (casa) lui, 
consolidindu-și munca prin a- 
sigurarea unei înalt-i mora
lități. De aici începe totul, 
în orice activitate. De la 
muncă și moralitate.

Marius POPESCU

CICERONE MANOLACHE, 0 NOUĂ

77
In primele zile ale noului an 

am recepționat de la Reșița ști
rea că Cicerone Manolache nu 
ar mai fi antrenorul diviziona
rei A din localitate. Pentru 
confirmare și edificarea opiniei 
publice asupra acestei foarte ra
pide despărțiri, l-am căutat la 
telefon pe cel în cauză, la lo
cuința sa din Timișoara. „Da, 
este adevărat, nu mai sînt an
trenor la Reșița, ne-a precizat 
Manolache, dar să știți că nu 
prea ar fi de scris la ziar des
pre această plecare...** Am con
venit ca la reuniunea antreno
rilor, care se desfășoară. în pre
zent la Snagov, să stăm totuși 
de vorbă despre cazul său. Iată 
conținutul discuției noastre :

— De fapt cum și cind s-a 
petrecut această concediere 7 

— Ca timp, imediat după me
ciul cu Steaua, cind am pierdut 
cu 0— 4. Am simțit atunci d ră
ceală din partea conducătorilor 
locali ; mi-au întors spatele, șu
șotind fiecare în felul lui. Mi 
s-a imputat că n-am făcut ni
mic pînă atunci. „Ai pierdut și 
meciul de acasă cu Politehnica 
lași", dar nimeni nu mi-a spus 
că am scos și un 0—0 la Bacău 
că am bătut-o pe Poli Timișoara 
cu 1—0, că am pierdut foarte 
greu la Craiova. Nu știu cum 
se face, cum înțeleg unii fot
balul dar eu, care l-am jucat, 
știu că adversarul cînd intră în 
teren se gîndește și el la victo
rie, să scoată un rezultat cît 
mal bun. Și apoi, mai puneți la 
socoteală și faptul că unii din
tre jucătorii din echipa reșițea- 
nă sînt destul de uzați. I-am 
mobilizat pe băieți, am muncit 
cu ei, vroiau să facă ceva, însă 
una este să vrei și alta să poți. 
Cineva, nu contează cine, mi-a 
zis cam așa : „Dacă crezi că 
poți să păstrezi echipa in Di
vizia A, poți să rămîi mai de
parte aici. Altfel..." I-am răs
puns franc că nu pot garanta 
această perspectivă și, normal, 
am plecat.

— Bine, atunci se naște o 
altă întrebare : cum de-ai 
acceptat în septembrie, în 
etapa a 8-a, să-ți asumi res
ponsabilitatea conducerii unei 
echipe care incă de la ple
carea Iui Reinhardt avea un 
minus de 3 puncte în jocu
rile de acasă 7 Cum 7

— Vedeți dv., omul este dator 
să încerce, așa cum va încerca 
și succesorul meu. Ion Motroc. 
Și apoi, mai trebuie să țineți 
seama că nu mă înhămam la 
un„. car străin. Primele ghete 
de fotbal le-am încălțat la Me
talul Reșița. Recunosc, cind am 
cutezat am fost și sentimental, 
mai ales că unii m-au încurajat 
omenește : „Hai, măi băiatule, 
că tu ești sufletist de-al nostru 
și te-om ajuta să faci treabă 
bună**. Sincer vă spun, m-am 
dus la Reșița cu inima deschisă 
și cu intenții frumoase. Și, de 
ce să n-o recunosc, am fost 
primit bine.

— Ai stat Ia U.T.A. mai 
puțin de un an, după aceea

ai luat U.M.T.-ul pentru cî
teva luni, apoi te-aî dus Ia 
Reșița și acum ești iar în... 
voiaj. Nu ți se pare că um
bli prea mult ?

— Cu U.T.A. a fost și acolo o 
poveste triștă. Cind am accep
tat-o, am făcut-o din dorința 
arzătoare de a mă afirma ca 
antrenor, de a respira aerul Di
viziei A. Realizasem ceva, zic 
eu, cu echipa lui Broșovschi și 
a lui Domide. Din păcate însă, 
cu două etape înaintea finalului 
(mai aveam de jucat cu Poli
tehnica Iași și Steaua) am fost 
pus pe liber. Deși aveam con
tract pe doi ani J

— Dacă ne amintim bine, 
necazul ți-a venit de la fap
tul că nu obținuseși exame
nul de categorie pe care forul 
de specialitate îl pretinde u- 
nui antrenor de Divizia A 7 

— Așa a fost, cu precizarea că 
nereușita mea s-a întîmplat în 
luna mai și ei mi-au spus „adio" 
în iunie ! Ce era să fac ? M-am 
reîntors la Timișoara furios, în 
sensul bun al cuvîntului, de a 
arăta ce pot practic, pentru că, 
uitasem să vă spun, căzusem Ia 
proba scrisă a examenului de 
categoria a Il-a de antrenor. 
U.M.T.-ul m-a primit cu brațele 
deschise și am reușit — la a- 
ceastă echipă, încă din start, re
zultate excelente — primul loc 
în clasament, cu 8 puncte din 
tot atîtea posibile.

— U.M.T.-ul, după cîte 
știm, l-ai părăsit cam nepo
liticos, pe ușa din spate, in 
momentul cind Reșița ți-a 
făcut invitația. A fost nor

mal 7
— Vă repet, altceva e să fii 

antrenor in Divizia A, în „înalta 
societate" a fotbalului. Altă at
mosferă, altă presă, transmisii 
la radio și la televiziune...

— Și acum 7
— M-am dus din nou la 

U.M.T. și mă pregătesc temeinic 
pentru examenul de categorie. 
De aceea am venit și la cursul' 
antrenorilor, pe spezele mele. Să 
învăț, să mă perfecționez...

— înainte de a pune punct 
discuției noastre, antrenorul 
Manolache chiar nu are ni
mic să-și reproșeze 7

— Am greșit față de U.M.T., 
m-am pripit cu angajamentul în 
cazul Reșiței și, ceea ce nu pot 
să-mi iert, este ușurința cu care 
am privit susținerea examenului 
meu de antrenor.

Stelian TRANDAFIRESCU
N.R. Cît poți conta pe decla

ratele bune intenții ale lui Ci
cerone Manolache 7 Nu ne dăm 
seama. Este cl tipul de „pasăre 
călătoare" în rîndul atit de fluc
tuant, în ce privește adresa lor, 
al antrenorilor noștri 7 Vom ve
dea. După cum bine ar fi să 
radă și federația, care nu poate 
rămîne parte spectatoare la 
procesul de „migrație continuă** 
al unor antrenori de fotbal.



în campionatul de hochei

DINAMO ÎNVINGE PE STEAUA
LA CAPĂTUL UNUI VERITABIL DERBY
© Scor final: 5-3 (1-2, 0-1, 4-0) e Azi începe turul al 6-lea

Ca de obicei, formațiile frun
tașe ale hocheiului nostru. Stea
ua și Dinamo București, au ofe
rit sîmbătă seara numerosului 
public aflat la patinoarul „23 
August" o confruntare atrac
tivă, da mare luptă, care a 

. 7 v • ” .v.... . -~.v. . i~8,i& iflmr

Nisfor a scăpat pe atac, dar va fi blocat de portarul dinamovist 
Gh. Huțan. (Fază din meciul Dinamo — Steaua, disputat sîmbătă
în Capitală),

punctat finalul unui alt tur — 
al 5-lea — al campionatului Di
viziei A. De această dată, vic
toria — 5—3 (1—2, O—1, 4—0) — 
a revenit dinamoviștilor, care 
s-au regăsit intr-un „final in
candescent", cînd, în 10—12 mi
nute, au realizat o spectaculoa
să egalare, pentru ca apoi să 
obțină victoria întrevăzută de 
majoritatea specialiștilor, atenți 
la faptul că Steaua se prezenta 
cu două notabile absențe : 
portarul titular Netedu și fun
dașul Justinian.

în ciuda acestor absențe, cam
pionii. hocheiștii de la Steaua, 
au știut și — foarte important 
— au putut ca timp de două re
prize să se impună in fața unei 
formații dinamoviste care pati
na mult, se străduia dar cădea 
des în capcana jocului indivi
dual. fără mari șanse de succes 
în fața lucidei și bine organiza
tei apărări a jucătorilor de la 
Steaua. Ba, mai mult, au exis
tat lungi momente, în special in 
cea de a doua repriză, cînd, 
printr-un joc de pase colectiv, 
Steaua a stăpinit terenul de 
gheață, impunindu-se pe tabela 
de marcaj și lâsind impresia 
că va obține o victorie care i-ar 
fi consolidat serios poziția de 
lider. A venit insă cea de a 
treia repriză, cînd dinamoviștii 
au apăsat serios pe accelerator 
și, într-un iureș impetuos, au 
realizat o suită de patru goluri, 
la capătul unor combinații fru-

Intre 23-24 ianuarie, la Brașov

„TOP 12" LA TENIS DE MASĂ
Competiția individuală de te

nis de masă „TOP 12", va avea 
loc anul acesta, sub egida „Da- 
ciadei*, la Brașov, in zilele de 
23 și 24 ianuarie, constituind și 
un criteriu de selecție în ve
derea alcătuirii echipelor care 
ne vor reprezenta la Campio
natele europene de la Duisburg 
(10—19 martie). Iși vor disputa 
întîietatea în turneul celor mai 
buni : Liana Mihuț, Maria Ale
xandru, Eva Ferenczi. Magdale
na Leszay, Crinela Sava, Ca
melia Filimon, Maria Păun. Li
dia Zaharia, Gabriela Kadar, 
Simona Ursu, Lorena Mihai, Lu
minița Bălescu, precum și Teo
dor Gheorghe, Marin Firănescu, 
Stefan Moraru, Sorin Cauri, 
Dorel Onețiu, Serban Doboși, 
Simion Crișan, Iosif și Zsolt 
Bohm, Cristinel Romanescu, 
Dănuț Badea și Stelian Nicolae.

★
SF. GIIEORG’IE, 8 (prin te

lefon). După patru zile de în
treceri, desfășurate în Sala 
sporturilor din localitate, s-a 
încheiat turneul de calificare 
pentru Divizia națională de ju
niori (echipe) la tenis de masă. 
La capătul unor partide echili
brate, dintre cele 8 formații fe
minine și 25 de echipe mascu
line, mai bune s-au dovedit 
Politehnica București; C. S. Ș. 
Petroșani, C. S. Ș. 2 București 
și C. S. Ș. Bistrița — clasate, 
în această ordine, pe primele 
4 locuri ale turneului feminin ; 
C. S. Ș. Bistrița, Chimia Ora- 

moase și spectaculoase. rămî- 
nînd angajați în lupta pentru 
titlu și relansind disputa din 
campionat. In clasament situația 
inaintea turului al 6-lea este ur
mătoarea : 1. Steaua 16 p ; 2. 
Dinamo 14 p !

Foto : Dragoș NEAGU

Meciul a început spectaculos : 
după 70 de secunde, la un an
gajament in apropierea porții 
lui Crișan (care va juca apoi 
foarte bine) acesta este sur
prins neatent și— Dinamo con
duce cu 1—0. Steaua nu se des
cumpănește. iși impune jocul, 
egalează (min. 9) și chiar preia 
conducerea incă din prima re
priză (min. 18). Cum am mai 
specificat, in partea a doua a 
meciului Steaua domină insis
tent. înscrie incă un gol (min. 
22) și termină in forță această 
parte a întilnirii. în ultima re
priză Dinamo atacă irezistibil, 
reduce din handicap (min. 44), 
egalează (min. 46) și trece la 
conducere (min. 52). La acest 
scor (4—3 pentru Dinamo), Stea
ua nu mai are puterea să re
acționeze și in finalul partidei 
mai primește un gol (min. 57) 
care consfințește victoria dina
moviștilor, obținută cu multe 
emoții, la capătul unui meci 
care și-a atestat pe deplin tit
lul de dertay al campionatului.

Au înscris, in ordine: Z. Naghi 
(D). Hălăueă (S). Olenici (S), 
Ioniță (S). Teodoriu (D), Alin
te (D). Z. Naghj (D), Pisaru (D). 
Bun arbitrajul cuplului Gh. Mu- 
reșeana și A. Balint.

Azi începe turul al 6-lea cu 
meciul Steaua — S.C. Miercu
rea Ciuc (ora 18). Arbitri : O. 
Barbu (centru), ajutat la linii 
de C. Zgincă și A. Balint.

Călin ANTONESCU

dea, C. S. Ș. 2 București și 
Șoimii Buzău — primele cla
sate la băieți.

Duminică, în aceeași sală au 
început întrecerile turneului de 
calificare pentru Divizia A — 
echipe seniori. Dintre candida
tele la cele două locuri din se
ria secundă a campionatului pe 
echipe (ediția 1978) se detașea
ză C.S.M. Iași, C. S. Ș. Craio
va, Șoimii Buzău, Electromureș 
și I.A.B.S. — la băieți ; Politeh
nica București și Voința Buzău 
— la fete.

întrecerile se încheie miercuri 
la prînz.

C. CHIBIȚA — coresp.

AGENDA SAPTAMINII
9-12 SCHI

12—15

ale turneului fina! a!FOTBAL14

9-15 TEN’S
10 SCHI

ATLETISM 
BOB 
AUTO

(Italia) ; Cupa Europei 
Pila (Italia) $1 (f) la

14-15
15

12-14 TENIS 
DE MASA 
SCHI

..Cupa Mondiala’ — probe alpine (m) la Zw’e- 
sel (R.F.G.) ;i (f) la Les Diablerets și Los Mo
ses (Elveția)
Marele Premiu FILT, la Birmingham (S.UA) 
..Cupa Mondiala" (30 km fond), la Castelotti 
(Italia)
Campionatele Internaționale ale Angliei, la 
Brighton.
Turnee de sărituri, la Maribor (Iugoslavia), Vil
lach (Austria) și Tarvisio " —
— probe alpine (m) la 
Meribel (Franța).
Alcătuirea celor 4 grupe 
C.M. la Buenos Aires
Concurs „indoor", la Richmond (S.UA)
C.E. (2 persoane)
„Marele Premiu al Argentinei" (F1), la Buenos 
Aires.

ITENISMANII NOȘTRI 
în Întreceri

• La Amsterdam, în C.E. pe 
teren acoperit, echipa Olandei 
a întrecut cu scorul de 3—0 
formația României : L. San
ders — D. Hărădău 6—4, 6—4; 
Fok — FI. Segărceanu 6—1,
6— 2 ; Fok, Sanders — Dirzu, 
Segărceanu 6—1, 6—7, 6—2.
• în turneul feminin de la 

San Carlos (California), Mari
ana Simionescu a învins-o cu
7— 5, 6—2 pe americanca Mar
jorie Blackwood.

e în „sferturile" turneului 
de la Washington, olandeza 
Betty Stove (finalistă la Wim
bledon) a întrecut-o cu 6—4, 
6—1 pe Virginia Ruzici. Rezul
tatele semifinalelor : Betty Sto
ve — Joanne Russell 2—6, 7—6,
6— 2 ; Martina Navratilova — 
Dianne Fromholtz 6—7. 6—4,
7— 5.

START ÎN TURNEUL
DE HANDBAL

DE LA CORUNA
MADRID, 8 (Agerpres). — 

Peste 3 000 de spectatori au 
asistat la primele meciuri ale 
turneului internațional mascu
lin de handbal ce se desfă
șoară in orașul spaniol La 
Coruna. Iată rezultatele : 
U.RJ3.S. — Japonia 30—16 ; 
Spania — Franța 19—17. Echi
pa României, . a cincea parti
cipantă, a avut zi liberă.

PE GHEATĂ Șl PE ZĂPADĂ
„CUPA NAȚIUNILOR" LA BOB-4

Pe pista de Ia Igls (Austria) 
s-au disputat întrecerile pentru 
„Cupa Națiunilor" la lx>b de 
4 persoane. Victoria a re- 
revenit selecționatei R. D. 
Germane I, care a realizat 
în cele 4 manșe timpul total de 
3:41,38. Pe locurile următoare 
s-au clasat R. F. Germania I — 
3:41,54 și Austria I — 3:41,59. 
Primul echipaj al României, pi
lotat de Dragoș Panaitescu, a 
realizat timpul de 3:44,21.

ANNEMARIE PROLL-MOSER 
TRECE IN FRUNTE

Proba feminină de coborîre 
de la Pfronten (R. F. Germa
nia) a revenit austriecei

Suedezul Ingemar Stenmark, li
derul „Cupei Mondiale" (mascu

lin).

Annemarie Proll-Moser cu 
timpul de 1:19,47. Pe locul 
doi Cindy Nelson (S.U.A.) —
1:19,57. în urma acestui suc
ces, învingătoarea a trecut In 
fruntea clasamentului „Cupei 
Mondiale", totalizind 61 p. Ur
mează Hanny Wenzel (Liech
tenstein) cu 53 p și Lise Marie 
Morerod (Elveția) cu 40 p.

La Val d'Aosta (Italia), pro
ba de 15 km fond a fost câș
tigată de italianul Giulio Ca- 
pitanio, în 43:05,87, urmat de

IN PRIMA
S. U. A. - ROMÂNIA
A început turneul de trei me

ciuri pe care echipa de box a 
României îl întreprinde în Sta
tele Unite ale Americii. Prima 
întîlnire a avut loc sîmbătă 
seara în localitatea californiană 
Stateline, de lingă centrul olim
pic de pregătire a sportivilor 
americani, de la Lake Tahoe 
(statul Nevada), și s-a încheiat 
cu scorul de 7—4 în favoarea 
gazdelor. Gala a fost urmărită 
de 1500 de spectatori.

Din echipa română, cel mai 
bine s-a comportat campionul 
categoriei semiușoară, Dragomir 
Hie, care l-a învins la puncte 
pe cunoscutul concurent olimpic 
american Davey Armstrong. La 
categoria grea, după două run-

PREȘEDINTELE C.1.0. ÎN VIZITĂ DE LUCRU
LA MOSCOVA, ÎN VEDEREA J.O. DIN 1980

MOSCOVA, 7 (Agerpres). — 
Aflat intr-o vizită de lucru la 
Moscova, președintele Comite
tului Internațional Olimpic, 
lordul M. Killanin, a ținut o 
conferință de presă pentru zia
riștii sovietici și coresponden
ții presei străine, in cadrul că
reia a declarat, printre altele : 
.Am avut convorbiri amănun
țite eu I.T. Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de organizare a vi
itoarei Olimpiade de vară. Im-

Erik Gustavsson (Suedia) — 
44:16,76 și Maurilio de Zolo 
(Italia) — 44:05,75.

ÎNTRECERILE PATINATORILOR
Prima zi a concursului de la 

Inzell a fost dominată de pa
tinatorii sovietici și olandezi : 
500 m (m) — Evgheni Kulikov 
(U.R.S.S.) 39,36 ; 1000 m
(f) — Valentina Golovenkina
(U.R.SJS.) 1:30,78 ; 1 500 m (m) 
— Hans van Helden (Olanda) 
2:02,92 ; 1000 m (m) — Miel 
Govaert (Olanda) 1:21,3.

SURPRIZA IN CONCURSUL 
BIATLON)ȘTTLOR SOVIETICI

O mare surpriză s-a înregis
trat în cadrul unui concurs de 
verificare a lotului de bia- 
tlon al U.R.S.S. în proba de 
ștafetă 4X7,5 km victoria a 
revenit unei formații alcătuite 
din tinerii schiori V. Avdeev, 
A. Suslov, A. Petrov și A. Ras- 
topin. Prima garnitură a 
U.R.S.S., compusă din A. 
Elizarov, A. Tihonov, N. Kru
glov și A. Ușakov, deținătoa
rea titlului mondial, s-a clasat 
abia pe locul al patrulea !

HOCHEIȘTII IN TURNEU
In continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în S.U.A., 
echipa Spartak Moscova a 
jucat la St Louis în compa
nia formației „St Louis Blues". 
Hocheiștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 
(1-0, 1-1, 0-0).

La New York, echipa ceho
slovacă Tesla Pardubice a în- 
tîlnit formația New York Is
landers, gazdele terminînd în
vingătoare cu 8—3.

TELEX • TELEX • TELEX
BOX • La Milano, ta meci 

pentru titlul mondial profesio
nist la cat. semigrea (versiunea 
WBO, *06tul campion olimpic, 
iugoslavul Mate Parlov. l-a în
vins prin k.o. în repriza a 4-a. 
pe argentinianul Miguel Angel 
Cuello.

CICLISM • După 24 de ore, 
in cursa de 6 zile, care are loc 
la Bremen, pe primul loc se 
află danezii Oile Ritter șl Gert 
Frank, cu 44 p. urmați de pere
chile Pffegen — Fritz (R.F.G.)
— 43 p și Schumacher (R.F.G.)
— Sercu (Belgia) — 20 p. • Tu
rul Marocului se va desfășura 
intre 20 martie șl 12 aprilie, pe 
un traseu împărțit ta 13 etape. 
Startul șl sosirea în cursă vor 
avea loc la Casablanca.

NATAȚIE • La Brisbane, tt- 
năra înotătoare australiană Mi
chelle Ford (15 ani) a stabilit 
un nou record mondial ta proba 
de 800 m liber cu timpul de 
8:34,86. Vechiul record era de 
8:35,4 șl aparținea camnioanel 
R. D. Germane, Petra Thumer.

ȘAH • întreruptă la mutarea 
43, a 16-a partidă a meciului 
dintre marii maeștri Viktor Kor- 
cinoi și Boris Spasski, care iși

ÎNTÎLNIRE
7-4, LA BOX

duri foarte echilibrate, tinărul 
boxer de culoare Greg Page (19 
ani) din Louisville l-a stopat cu 
directe eficace pe Mircea Simon, 
care astfel pierde meciul. Să 
menționăm că Page (învingător 
al compatriotului său Woody 
Clark și al sovieticului Piotr 
Zaiev) este considerat a fi cel 
mai bun „greu" american al 
ultimilor ani. La 11 februarie, 
el îl va întilni, la Havana, pe 
Teofilo Stevenson. La categoria 
mijlocie, McCracken a obținut 
decizia în meciul cu Alee Năs- 
tac.

Următoarea întîlnire a celor 
două selecționate va vea loc 
marți 10 ianuarie la Milwaukee 
(statul Wisconsin).

preună cu alți colegi, membri 
ai C.I.O. am fost primit de 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu care am avut, de 
asemenea, o convorbire intere
santă și utilă. Impresia mea 
este că, exceptînd unul sau 
două obiective olimpice, iu 
curs de execuție la Moscova, 
toate celelalte se află în avans, 
în raport cu stadiul la care se 
aflau, la o etapă analogă, 
construcțiile de la Olimpiada 
precedentă. La reuniunea din 
mai, de Ia Atena, Comitetul 
va audia un raport detaliat a- 
supra stadiului tuturor obiecti
velor olimpice din Moscova și 
din celelalte orașe sovietice 
care vor găzdui Jocurile din 
anul 1980. Doresc să remarc 
conlucrarea foarte strinsă din
tre C.I.O. ' și Comitetul de 
organizare".

Președintele C.I.O. a ținut sâ 
evidențieze faptul că pentru 
participanții și oaspeții Olim
piadei de la Moscova se pre
gătește un bogat și interesant 
program cultural. „Nu am 
nici o îndoială că J.O. de vară 
1980 se vor desfășura la cel 
mai înalt nivel" — a spus în 
încheiere lordul Killanin.

IN CURSUL LUNII APRILIE, echipa 
R. D. Germane va susține două 
jocuri internaționale amicale. Fotba
liștii din R. D. Germană vor întilnk 
pe teren propriu, la 4 aprilie, echipa 
Suediei și la 19 aprilie pe cea a 
Belgiei.

FEDERAȚIA PERUANĂ de speciali
tate l-a numit pe Marcos Calderon 
în funcția de antrenor al echipei 
naționale. După cum se știe, repre
zentativa Perului se numără printre 
participantele îa turneul final al 
campionatului mondial de fotbal, 
programat în luna iunie în Argen
tina.

IN CAMPIONATUL ITALIAN (etapa 
a 13-a) : Bologna — Genoa 2—1, Fog- 
gta — Atol anta 1-0, Vicenza — Na
poli 0—0, Milan — Verona 1—1, Peru
gia — Lazio 4—0, Pescara — Juventus 
1-2, Roma — Internazionale 1—2, To
rino — Fiorentina 1—0. Conduce Ju
ventus cu 19 p, urmată de Milan 
18 p, Torino și Vicenza — cite 17 p.

REZULTATE DIN TURUL TREI al 
Cupei Angliei : Everton — Aston Villa 
4—1 ; Carlisle United — Manchester 
United 1—1 ; Charlton Athletic — 
Notts County 0—2 ; Chelsea — Liver
pool 4—2 ; Luton Town — Oldham 
Athletic 1—1.

dispută la Belgrad finala tur
neului candidaților la titlul mon
dial, s-a terminat remiză. Sco
rul este de 81/,—71/, In favoarea 
lui KorctaoL a După 9 runde, 
ta turneul de la Hastings se 
menține lider Sax (Ungaria) cu 
TVs P, urmat de DJindjiasvUi —• 
6*/s P. Tarjan, Petrosian, Hort 
șl Mestel — cite 5’/s p.

TENIS • In semifinalele „Tur
neului campionilor", care se 
dispută la New York, Jimmy 
Connors l-a învins cu 6—4, 3—6. 
6—3 pe Brian Gottfried ,iar Bjom 
Borg l-a eliminat cu 6—3, 6—3 
pe Guillermo Vilas. Tn ultimele 
meciuri din grupele preliminare 
se înregistraseră rezultatele: 
Connors — Orantes 6—2, 6—3 ; 
Ramirez — Tanner 6—4, 6—4. a 
In sferturile de finale ale tur
neului de la Auckland, Onny 
Parun l-a învins cu 5—7, 6—6j- 
10—3 pe Chris - Lewis, iar Robin 
Drysdale a cîștigat cu 6—1, 6—4 
partida cu Eric Fromm.

TENIS DE MASA • La Mid
dlesbrough, s-a disputat întîlnl- 
rea internațională mixtă djn-tre 
echipele Angliei șl R.P. Chineze. 
Oaspeții au terminat învingători 
cu scorul de 7—2.
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