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pe teren acoperit

ECHIPA ROMÂNIEI

Moment de mare emoție ți bucurie pentru handbaliști : tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
victoria de la campionatul

președintele țârii, le adresează felicitări pentru

Există o cronică tehnică a 
anilor de glorie ai handbalu
lui nostru. O cronică în care 
1961 — Dortmund, 1964 — Pra- 
ga, 1970 — Paris și 1974 — 
Berlin reprezintă itinerarul de 
victorii al băieților noștri, o 
cronică în care Redl-Covaci- 
Hnat, Oțelea-Gruia, Birtalan- 
Gațu sînt oameni; care au stat 
în fruntea bătăliilor...

Există și o altă cronică a a- 
nilor de glorie ai handbalului 
nostru. O mare cronică senti
mentală pe care oamenii hand

CONDIȚII MINUNATE PENTRU
DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ

A TINERETULUI NOSTRU

balului o păstrează ca pe o 
comoară, ca pe o supremă răs
plată a abnegației cu care au 
apărat culorile patriei în atîtea 
și atîtea bătălii grele, desfă
șurate în atîtea colțuri de 
lume. Este cronica întilnirilor 
președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tricolorii 
handbalișii, cronica unor zile 
de neuitat Primul bărbat al 
țării iubește toate sporturile, 
pentru eă toate contribuie la 
amplificarea vigoarei generați
ilor tinere, pentru că toate pot 

mondial din anul 1974

— în egală măsură — să ates
te lumii talentul și sirguința 
harnicului nostru popor. Dacă a 
făcut mai des popas în mij
locul handbaliștilor, motivul 
este fără doar și poate acela 
că acești minunați băieți au 
arătat prin fapte exemplare ce 
înseamnă să-ți iubești patria, 
să lupți pentru onoarea ei 
sportivă.

...17 martie 1970, Palatul Con
siliului de Stat.

Ecourile victoriei de la Pa
ris sînt puternic reverberate de 
emoționanta întilnire cu secre
tarul general al partidului. 
Handbaliștii învinseseră pentru 
a treia oară la mondiale, dar 
finala cu reprezentativa R. D. 
Germane atinsese culmile ten
siunii. Milioane de telespec
tatori vibraseră la unison cu 
tricolorii, doriseră din toată i- 
nima o victorie. Ea le-a fost 
oferită. Bărbatul de la cîrma 

tării îi primea acum pe acești 
bravi sportivi pentru a le o- 
feri răsplata talentului și băr
băției lor. „Ordinul Muncii" 
clasa I lui Gh. Gruia, Cornel 
Oțelea și Cornel Penu, alte 
înalte distincții celorlalți „eroi 
de la Paris". Dar peste toate 
se așează cuvintele de satis
facție și îndemn ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu:

„...Aceste distincții sînt o ex
presie a aprecierii pe care con
ducerea partidului și statului 
nostru o dă activității pe care 
ați dcsfășurai-o pentru însuși
rea unei înalte măiestrii spor
tive, elanului și abnegației cu 
care ați luptat pentru cucerirea 
titlului de campioni".

„...Am fi mulțumiți dacă și 
la următorul campionat mondial 
vă veți comporta la fel și veți

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

LA A DOUA VICTORIE
BRAȘOV, 22 (prin telefon). — 

Fără să se fi ridicat la cotele 
înalte ale tenisului „indoor", ia- 
tilnirea ciștigată duminică de 
reprezentativa țării noastre in 
fața celei a Portugaliei in cadrul 
Campionatului european pe 
teren acoperit, a prilejuit un 
spectacol reușit și. in special, 
reconfortant in ceea ce priveș
te prestația jucătorilor români. 
Atit Florin Segărceanu cit și 
Dumitru Hărădău, autorii punc
telor care au asigurat victoria, 
s-au dovedit in formă bună, 
foarte concentrați in joc, deciși 
să-și valorifice Ia maximum po
sibilitățile.

Scorul a fost deschis de ..me
zinul" echipei, FI. Segărceanu. 
El l-a Întrecut pe Sergio Cruz 
(echipierul nr. 2 al Portugaliei) 
foarte convingător: 6—1, 6—0. 
Am apreciat la tînârul nostru 
jucător, ca și pînă acum, efi
ciența retururilor, cu care și-a 
dominat net adversarul dar și 
o mai bună evaluare a poziți
ilor de atac în ghemurile la 
serviciu. în general, am asistat 
la un joc fără prea mult is
toric care a prefațat sugestiv 
bilanțul întregii întilniri.

în aceeași notă a început și 
partida dintre Dumitru Hărădău 
și Jose Vilela, primele „rache
te" ale celor două echipe. Dar 
în al doilea set. fața jocului 
s-a schimbat, scorul rămînînd 
strîns pînă la jumătatea sa, 
cînd Hărădău a reușit. în sfîr- 
șit. un break. Au fost dirze 
schimburi de mingj pînă atunci, 
dar superioritatea jucătorului 
român nu putea fi pusă la în
doială. Rezultat final: Dumitru 
Hârădau-Jose Vilela 6—1. 6—4.

Deși fără miză, jocul de du
blu a fost cel mai frumos. 
Scor fina]: A. Dîrzu, FI. Segăr
ceanu — J. Vilela. A. Marta 
6—3, 6—2. Deci, România —
Portugalia 3—0.

Radu VOIA

Tot în grupa în care evoluea
ză echipa țării noastre, la Mij- 
drecht: Olanda — Monaco 3—0 
(Fok — Balleret 6—1, 7—5; 
Sanders — Borfiga 6—3, 6—2; 
Fok, Sanders — Balleret, Bor
figa 7—6, 6—3).

Sub permanenta îndrumare a 
partidului, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului nos
tru, căruia națiunea întreagă îi 
aduce un vibrant omagiu și 
nemărginita sa recunoștință cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani 
de viață și a 45 de ani de acti
vitate revoluționară, orașul Ti
mișoara a cunoscut în anii din 
urmă transformări uimitoare în 
toate domeniile de activitate. în 
întreprinderi, în școli sau uni
versități tinerii noștri au astăzi 
tot ce le este necesar pentru 
o dezvoltare fizică și morală 
in concordanță cu cerințele so
cietății noastre modeme.

Prezent de mai multe ori 
in mijlocul timișorenilor — al 
muncitorilor, al lucrătorilor de 
pe ogoare, al studenților — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care se identifică cu aspirațiile 
cele mai nobile ale poporului 
român, ne-a însuflețit de fie
care dată cu exemplul și în
demnul său, prețioasele indica
ții pe care secretarul general 
al partidului ni Ie-a dat de fie
care dată devenind pentru noi 
toți, indiferent de domeniul in 
care ne desfășurăm activitatea, 
un adevărat crez de viață.

De o inestimabilă valoare ști
ințifică sint pentru noi, ca
drele didactice, orientările pri
vind dezvoltarea învățâmintu- 
lui, educației și culturii, rolul 
lor ea factori in făurirea omu
lui nou, constructor activ al

socialismului. Indicațiile pre
țioase pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii, ni le-a dat privind ne
cesitatea unei mai bune îmbi
nări a muncii cu activitatea spor
tivă, participarea mai activă a 
sportivilor la munca în pro
ducție au constituit pentru noi 
un stimulent mobilizator. Ca 
urmare, am reușit să organi
zăm la Institutul Politehnic 
„Traian Vuia" din Timișoara, 
în cadrul atelierelor-școală și 
de prototipuri, o secție în care 
studenții de la facultatea de 
mecanică produc aparate desti
nate modernizării procesului de 
pregătire sportivă. Această ac
țiune ne-a deschis posibilități 
largi de a trece Ia intensifica
rea autodotării din producție 
proprie a laboratoarelor noas
tre de studiere a efortului.

Aniversarea zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Zi de mare sărbătoare a po
porului român, este pentru noi 
toți, cadrele didactice și studen
ții timișoreni, un prilej de 
mare bucurie, de manifestare 
a recunoștinței față de omul 
care, îndeplinind cele mai 
mari responsabilități de partid 
și de stat, se preocupă activ și 
de ridicarea vigoarei fizice și 
morale a tineretului, a poporu
lui nostru, de cultivarea vir
tuților spirituale și fizice ale 
tineretului studențesc din pa
tria noastră.

Prof. unFv. dr.
CONSTANTIN I. BUCUR 
,_____ Timișoara

In dublul derby al campionatului de baschet,

DINAMO SI STEAUA (1-1) 
AU CAPTIVAT PUBLICUL

In campionatele naționale de baschet, care au avut 
programat și derby-ul Dinamo — Steaua, au fost în
registrate rezultatele :

MASCULIN

Dinamo București — 
Steaua : 1—1. Sîmbătă :

77—75 (42—40), duminică : 
82—87 (36—53). Două par
tide de reală atractivita- 
te pentru publicul nume
ros aflat sîmbătă și du
minică în sala Floreasca, 
cu tempo de joc rapid 
în majoritatea timpului, 
multe faze spectaculoase 
și mai cu seamă cu răs
turnări de situații care 
au creat „sarea și pipe- 

’rul“ intîlnirilor. Sîmbătă, 
de pildă, Dinamo a con
dus (prin acțiunile colec
tive mai bine legate) la 
un moment dat cu 10 
puncte (58—48 și 60—50), 
dar Steaua a avut o re
venire puternică (datora
tă în special aportului lui 
Cernat) și a preluat con
ducerea (o mai avusese 
în începutul meciului) cu 
69—68. De aici au urmat:

69—70, 71—70, 71—72,
73—73, 75—75. în ultime
le 20 de secunde, dina- 
moviștii au avut mingea 
dar au pierdut atacul, iar 
Cernat a obținut două a- 
runcări Ia coș pe care 
le-a ratat ! Rezultatul a 
fost decis cu 2 secunde 
înainte de final, de trans
formarea a două aruncări 
libere de către Niculescu, 
ca urmare a unui fault 
tehnic dictat împotriva 
lui Tarău care a ripostat 
(îndreptînd pumnul) spre 
Niculeseu, la un fault co
mis de acesta și nesanc
ționat de arbitrii A. Ata- 
nasescu și Fr. Took. A- 
ceștia au avut buna in
tenție de a lăsa întrece
rii cursivitate, de a arbi
tra larg dar, din păcate, 
această larghețe au ma
nifestat-o și prin tolera-

Dumitru STĂNCULESCU

Înscrie Cernat, unul dintre cei mai buni 
jucători ai dublei partide Dinamo — 

Steaua

(Continuare in pag. 2—3) Foto : Drago® NEAGU
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ciștiga din nou titlul de cam
pioni. Aceasta depinde de felul 
cum vă veți pregăti; desigur 
și dc felul cum se vor pregă
ti adversarii dumneavoastră. Noi 
vă dorim în orice caz succese 
și mai mari".

„...De asemenea, tovarăși, ți- 
nind scama că in afară de ac
tivitatea sportivă, dumneavoas
tră lucrați în diferite sectoare 
ale producției materiale și spi
rituale, vă doresc ca și în a- 
ceste munci să obțineți rezulta
te cit mai bune".

Inginerul Cornel Penu, pro
fesorii Cornel Oțelea și Gheor- 
ghe Gruia, colegii lor primesc 
acest îndemn ca pe o onorantă 
misiune.

...2 aprilie 1974, Palatul Con
siliului de Stat.

Au trecut patru ani de la 
memorabila întîlnire cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Patru 
ani în care handbaliștii, mobi
lizați și stimulați de cuvintele 
secretarului general al partidu
lui, de dorința de a continua 
șirul succeselor și de a-și aduce 
astfel contribuția lor la spo
rirea prestigiului sportiv inter
național al României socialiste, 
au muncit cu rîvnă. au căutat
— împreună cu antrenorii lor 
Nicolae Nedef și Oprea Vlase
— noi căi de inovare a jocului, 
de punere în evidență a măies
triei. Patru ani în care a fost 
adinirabil pregătită victoria fi
nală de la Berlin, tot în com
pania redutabilei reprezentati
ve a R.D. Germane.

A--patra victorie este și ea 
onorată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii.

De cînd au primit invitația, 
băieții se frămîntă. Vor fi, unii 
dintre ei, din nou în fața 
președintelui, alții vor sta pen
tru prima oară lingă cel de care 
se leagă toate marile victorii 
ale acestei țări pornite pe ca
lea comunismului. Fiecare ar 
vrea să-j spună cit de mult 
îl iubește, cit de mult a în
semnat exemplul său în for-

u
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marea lor ca oameni, ca spor
tivi, cit de mult îi datorează 
pentru acest prezent fericit, 
pentru viitorul ce se profilează 
minunat.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
primit cu entuziaste aplauze în 
marea sală de festivități a Pa
latului, înmînează „Ordinul 
Muncii" clasa I lui Ștefan Bir
talan, Cristian Gațu, Roland 
Gunesch, Gabriel Kicsid, Ghiță 
Licu și Cornel Penu, alte ordi
ne și medalii celorlalți sportivi, 
antrenorilor și tehnicienilor, le 
strînge mîinile cu căldură, le 
adresează cuvinte de laudă.

Plini de emoție, Cristian Ga
țu și Cornel Penu adresează 
președintelui omagiul lor:

Cristian Gațu: .... Dacă în
memorabila finală am avut e- 
moții, ele nu depășesc ca in
tensitate pe cele de astăzi cînd, 
aici. în fața dumneavoastră, do
rim să închinăm victoria noas
tră finală și titlurile de cam
pioni ai lumii celor trei mari 
evenimente pe care le trăiește 
anul acesta întregul popor ro
mân — alegerea dumneavoastră 
în înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia, cea de a XXX-a aniversa
re a eliberării și cel de al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român".

Cornel Penu: „...Sintem 
mîndri, tovarășe președinte, că 
am reușit să impunem din nou 
sportul românesc, aducîndu-ne 
astfel modesta noastră contri
buție la sporirea prestigiului 
sportiv internațional al Româ
niei socialiste".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este mulțumit și acest lucru se 
vede pe fața sa. 11 bucură vic
toria acestor băieți, așa cum îl 
bucură fiecare izbîndă a țării 
căreia îi închină întreaga sa 
viață. îl bucură pentru că sînt 
succesele generațiilor care au 
crescut în anii socialismului.

Cu vocea sa caldă, profundă, 
Ie mulțumește tuturor pentru 
superba victorie de la Berlin, 
îi felicită pe cei decorați. Apoi 
— considerînd acest succes ca 
o etapă în drumul spre mai 
mult și mai bine, iar compor
tarea handbaliștilor un exem
plu pentru toți sportivii ro-

mâni — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spune :

„...Desigur, în fața handbalu
lui, ca și a celorlalte discipline 
sportive stau sarcini mari. Sper 
că exemplul echipei naționale 
de handbal va fi urmat și de 
sportivii din celelalte domenii, 
atit în confruntările din dife
rite competiții europene și mon
diale, cit și în pregătirea pen
tru Olimpiadă. Cred că se va 
ține seama de învățămintele 
Jocurilor Olimpice de Ia Mun- 
chen și se vor face asemenea 
pregătiri incit la Olimpiada vi
itoare să obținem realmente 
rezultate pe măsura posibilită
ților și condițiunilor pe care 
poporul, statul nostru, Ie cre
ează activității sportive. Exem
plul handbalist ilor trebuie să 
însuflețească și să mobilizeze 
și celelalte echipe, pe ceilalți 
sportivi români — așa cum 
exemplul pe care oamenii mun
cii din România il dau In în
făptuirea Programului de dez
voltare economico-socială tre
buie să constituie pentru spor
tivii patriei noastre un îndemn 
de a-și face fiecare datoria în 
condițiuni cit mai bune**.

Vorbindu-le 
secretarul general al 
se adresase, de fapt, 
celor ce aveau să 
sportul românesc la 
de la Montreal. Ca 
înaltul mesaj a fosț receptat de 
inimi și de minți, astfel că în 
Canada, la cea mai grea edi
ție a Jocurilor Olimpice mo
derne, România a repurtat un 
succes amplu comentat și e- 
logiat pe mapamond: 4 medalii 
de aur, 9 de argint și 14 de 
bronz ! Nadia Comăneci și Va- 
sile Dîba au primit cununi de 
campioni olimpici, alți și alți 
sportivi români, reprezentînd 
diferite ramuri sportive, au ur
cat pe podiumul de premiere, 
aducîndu-și o substanțială con
tribuție Ia clasarea României 
pe locul V în lume.

Handbaliștii au obținut me
dalii de argint, deși toate pro
nosticurile — bazate pe rezul
tatele anterioare — anticipau 
victoria lor. Deși performanța

este meritorie, o ușoară de
zamăgire se lasă deasupra oa
menilor sportului.

...19 august 1976, Palatul Spor
turilor și Culturii.

Ediția de iar

Întrecerea celor
Una din multele file ale e- 

tapel de iarnă a „Daciadei".- 
Primele rânduri au consemnat 
întrecerile pe clase Ia tenis 
de masă și șah, „clase" în sec
torul 6 al Capitalei însemnînd 
mii de elevi. Apoi au fost de
semnați primii trei clasați pe 
școală (fază grea, superioară,

CAMPIONATELE DE BASCHET
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rea simulărilor, protestelor, îm- 
brîncelilor, frecvente de-a lungul 
partidei, fără să le sancționeze 
cu promptitudine, așa cum au 
procedat cu două secunde înain
tea încheierii disputei.

A doua zi, duminică, „lovitură 
de teatru". Datorită ambiției 
deosebite și vioiciunii în apăra
re și în atac (contraatacurile și 
aruncările de la semidistanță și 
distanță au „curs" fără întreru
pere), Steaua s-a detașat de la 
început (28—16 min. 10) și acu
mulase la un moment dat 19 
puncte (47—28 în min. 18) și 
chiar 22 de puncte (67—45 în 
min. 25). Este drept că Dinamo 
evolua fără unul dintre cei mai 
buni jucători (Popa, accidentat 
în urma ciocnirii cu Pîrșu), dar 
și de la Steaua lipsea Tarău 
(suspendat automat ca urmare 
a eliminării de sîmbătă, pentru 
intenția de a-1 lovi pe Nicules- 
cu). Apoi, din nou surpriză ! 
Steliștii au „oprit motoarele", 
fapt de care au profitat dina- 
moviștii: au recuperat în numai 
4 minute de Ia 66—85 la 80—85! 
Comportări contradictorii din 
partea ambelor echipe. Oricum, 
Steaua are meritul de a fi de
pășit șocul produs de greaua în- 
frîngere suferită miercuri seară 
la Barcelona, și de dificultățile 
voiajului, ceea ce demonstrează 
că, atunci cînd își adună forțele 
și luptă din toate puterile, echi
pa este capabilă de rezultate 
favorabile. Dinamo, echipă care 
a fost solicitată mai puțin ca 
Steaua, a prestat un joc sub 
posibilitățile lotului ce-1 are, 
chiar dacă Popa nu a mai putut 
fl utilizat duminică. Aprecieri 
pozitive pentru arbitrii G. Chi- 
ralcu și P. Pasere, competenți 
și autoritari. Au înscris : Nicu- 
lescu 29+18, Novac 19+16, Popa 
10+2, Braboveanu 4+17, Ivas- 
cencu 4+10, Chivulescu 4+0, 
Georgescu 3+2, Uglai 4+11. Ca- 
raion 0+6 pentru Dinamo, res
pectiv, Cernat 28+28, Oczelak 
16+22, Pîrșu 12+9, Zdrenghea 
6+14, Tarău 8+0, Cimpeanu 
5+10, Căpușan 0+2, Netolitzchi 
0+2.

C.S.U. Brașov — I.C.E.D. 
1—1 : 88—92 (47—54) și 91—71 
(47—33). Coșgeteri : Moraru 
23+25, Costache 8+16, respec
tiv, Grădișteanu 18+38, Chircă 
21+24. (C. GRUIA — coresp.).

Universitatea Cluj-Napoca — 
I.E.F.S.-Lie. 2 2—0 : 123—98
(62—52) și 121—86 (61-44). Coș
geteri : Barna 37+35, Schuller 
26+26, Roman 20+17, respectiv, 
Ermurache 35 +27, Brănișteanu 
22+10, Marinache 6+14. (M, RA
DU — coresp.).

Universitatea 
C.S.U. 
(68—23) 
geteri : 
19+20,
tiv, Tacaci 27+25. (P. ARCAN 
— coresp.).

Timișoara
Sibiu 2—0 : 116—48

și 141—76 (73—32). Coș- 
Zgriban 34+32, Szabo 

Mănăilă 16+15, respec-

Farul Constanța — Politehni
ca Iași 2—0 : 90—87 (45—50) și 
102—97 — — -
ceanu 
Teglaș 
pectiv, 
24+18, 
TAMAȘ — coresp.).

(50—52). Coșgeteri : Băi- 
18+26, Spînu 18+24, 

15+16, Fașca 19+10, res- 
Scuiaru 23+27, Moisescu 
Măgureanu 20+13.

Dinamo Oradea — Rapid 1—1: 
70—53 (37—34) și 62—67 (24—30). 
Coșgeteri : Viciu 15+19, Szep 
14+10, respectiv, Vintilă 22+14, 
Bulancea 10+18. (L GHIȘA — 
coresp.).

FEMININ

handbaliștilor, 
partidului 
și tuturor 
reprezinte 
Olimpiada 
de obicei,

Feerica seară a sportului ro
mânesc, în care o fetiță de aur, 
Nadia Comăneci, primește — 
odată cu părinteasca sărutare a 
părintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" și 
Medalia de aur „Secera și Cio
canul" îi găsește pe handbaliști 
pe treapta de podium necunos
cută lor: a doua...

Și gîndul lor este unul sin
gur: ce va spune președintele 7 

„Trebuie să spun deschis — 
desigur, cei din echipa de hand
bal s-au dus să se pregătească 
pentru demonstrația sportivă, 
dar știu că ascultă — mi-ar fi 
făcut mare plăcere să-i felicit 
pentru medalia de aur la Jocu
rile Olimpice; dar le adresez 
calde felicitări și pentru me
dalia de argint. Am reținut an
gajamentul lor că vor face to
tul să o obțină pe cea de aur 
Ia următoarele Jocuri Olim
pice".

Răspunsul președintelui Re
publicii la frămîntarea, la în
doiala din sufletul lor le-a um
plut ochii de lacrimi băieților 
handbalului. îi înțelesese îna
intea tuturor. Știa că în sport 
pot exista momente de cumpă
nă, că important este ca înfrân
gerea să te ambiționeze, să-ți 
înarmeze brațul și mintea pen
tru viitoarele bătălii.

Marea cronică sentimentală 
nu s-a sfirșit. în preajma celei 
de a 60-a aniversări a tovară
șului Nicolae Ceaușescu lumea 
handbalului își așterne gîndu- 
rile și sentimentele față de cel 
mai iubit fiu al poporului în 
vibrante scrisori de felicitare. 
Cornel Penu și colegii săi păs
trează în suflete — acum, în 
pragul campionatului mondial 
din Danemarca — cuvintele sti
mulatoare 
țării:

„...în ce 
lîști, sper 
al cincilea 
mondiali".

ale președintelui

privește pe handba- 
să ne aducă și un 
titlu de campioni

școală (fază grea, 
de atentă selecție)- Restul pa
ginii s-a completat ieri dimi
neață cu ocazia etapei pe acest 
sector. Rezumăm :

întrecerile aii fost găzduite 
de Școala generală nr. 148 din 
cartierul Ferentari. Au venit 
aici peste 200 de finaliști din 
24 de școli generale și 6 licee. 
Au venit de dimineață, cu mult 
înainte, de ora 9 — ora star
tului — pentru acomodare, 
pentru „încălzire". Au venit din 
comuna Măgurele (finaliștii li
ceului de matematică și fizică 
nr. 4), din prelungirea Ghencea 
(sportivii școlii generale nr. 
144), de peste tot Partidele de 
tenis s-au desfășurat in sala 
de sport, la cinci mese (puse 
la dispoziție de clubul „Pro
gresul"), iar întrecerile de șah 
au avut loc în două clase (fete 
și băieți), cu „mesele" asociației 
sportive „Vulcan".

Partidele de tenis de masă 
au fost de un bun nivel tehnic, 
cu schimburi „ascuțite" de 
mingi, cu faze interesante și 
jucători bine pregătiți. A fost 
etapa superioară celei pe școli, 
selecția viitoarei etape pe mu
nicipiu a întrecerilor din cadrul 
„Daciadei". Finaliștii : fete — 
categoria 10—14 ani : Cristina 
Bucur (Șc. gen. nr. 146); cat. 
14—19 ani : Liliana Burcea
(Lie. de matematică și fizică 
nr. 4) ; băieți : cat- 10—14 ani: 
Răzvan Consi-antinescu (Lie. de 
științe ale naturii nr. 1) ; cate
goria 14—19 ani : Sorin Baciu 
(Lie. industrial „Vulcan").

La șah, întrecerile din „cla
sa" băieților au fost mai ani
mate, mai dîrze. Cel care va 
reprezenta sectorul 6 în etapa 
viitoare a „Daciadei" este Do
rin Ionel, de la școala generală 
nr. 147. Tînărul șahist a în
vins adversari redutabili la a- 
ceastă categorie (10—14 ani) în 
care au fost prezenți și așii 
„blitz“-urilor de la școala gene
rală nr. 139 — frații gemeni 
Daniel și Alexandru Popa — și

i
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Robert 
beanu c 
115. lat 
histă la
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Etai 

nată di 
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nunte;

Divizia A la handbal feminin

ÎN DERBYUL ETAPEI, CONFECȚIA
Cea de a IV-a etapă a Di

viziei A la handbal feminin a 
programat ieri meciuri atracti
ve și, în general, de bună cali
tate. Derbyul a dat cîștig de 
cauză Confecției.

Confecția — Rapid 13—9 (6—3). 
Meci foarte aprins, veritabil 
derby, care a atras în tribu
nele sălii Floreasca peste 2 000

« »
I.E.F.S. — Universitatea 

București 9—14 (7—8). Confrun
tarea dintre cele două formații 
studențești a oferit un handbal 
de bună calitate. Victoria Uni
versității a fost pe deplin meri
tată. Au marcat : M. Ceavdari- 
dis 4, Chelba 2, Martin 1, Boși 
1 și Lăcustă 1 — pentru
I.E.F.S., Andronache 5, Arghir- 
Sandu 5, Furcoi 3, Bazarincă 1

Activă și inspirată în derbyul 
spectaculos pentru Confecția.

de ieri, Serediuc înscrie un gol 
Foto : N. DRAGOȘ

Universitatea Timișoara — 
Voința Brașov 2—0 : 92—78
(45—37) și 80—79 (36—46, 70—70). 
Coșgetere : Goian 24+18, Czmor 
21+15, respectiv Petric 19+26. 
(P. ARCAN — coresp.).

Crișul Oradea — Politehnica 
București 1—1 : 59—55 (34—30) 
și 60—64 (38—35). 
Boca 14+11, Szabo 
kely 6+15, respectiv, 
Chvatal 22+6 (L 
coresp.).

Coșgetere : 
16+8, Sze- 
Tita 16+19, 
GHIȘA —

Celelalte meciuri 
minate.

au fost a-

de spectatori. Avînd în porta
rul Florica Berbece un adevă
rat „înger păzitor" și în jucă
toarele Rodica Grigoraș, Maria 
Serediuc, Virginia și Georgeta 
Constantinescu o linie defensi
vă cvasiimpenetrabilă, manifes- 
tînd predilecție pentru contra
atac, Confecția și-a dominat 
net adversara. Rapidistele, stă- 
pînite de o emoție care le-a... 
legat mîinile, s-au pripit, au 
ratat situații clare, printre care 
și două aruncări de la 7 m 
(Iagăru și Mălai). Au înscris : 
Grigoraș 5, Crișu 2, Serediuc 2, 
Virginia Constantinescu 2, Geor
geta Constantinescu 2 — pen
tru Confecția, Răducu 2, We
ber 2, Iagăru 1, Moraru 1, Stă- 
nișel 1, Mălai 1, Dobre 1 — 
pentru Rapid. Au arbitrat satis
făcător Th. Curelea și I. Pău- 
nescu (București).

— pentru Universitatea. Satis
făcător arbitrajul cuplului bu- 
zoian C. Căpățină — R. Ia- 
mandi.

Ion GAVRILESCU

Universitatea Cluj-Napoca — 
Constructorul Timișoara 8—8 
(5—6). Poate părea curios, dar 
studentele au fost mulțumite — 
în final — de această egalitate. 
Și aceasta pentru că exaspe
ranta lor ineficacitate se putea 
încheia și mai trist. Cele mai 
multe goluri au fost înscrise de 
Peța — 3, pentru Universitatea, 
și Cojocărița — 4, pentru Con
structorul. Au arbitrat O. Schus
ter și C. Gurban din Sibiu. 
(Nușa DEMIAN).

Universitatea Timișoara — 
Hidrotehnica Constanța 11—9 
(7—5). Joc de tensiune și mare

—RAPID 13-9
angajament. Constănțencele s-au 
menținut multă vreme la ega
litate (9—9), dar în două mo
mente decisive au cedat și au 
pierdut astfel șansa de a ob
ține o prețioasă remiză. Au în
scris : Luțaș 5, Marcov 2, Ste- 
fanovici 2, Vlșan 1 și Popăilă 1 
— pentru Universitatea. Frîncu 
3, Cazacu 2, Hobincu 2, Cara- 
petru 1 și Angliei 1 — pentru 
Hidrotehnica. Bun arbitrajul 
prestat de N. Grebenișan — Tg. 
Mureș și P. Radvani — Cluj- 
Napoca. (C. CREȚU).

Mureșul Tg. Mureș — Pro
gresul București 17—12 (9—6).
După o primă repriză ceva mai 
echilibrată, jocul este — în 
partea a doua — la discreția 
gazdelor. Au înscris : Dorgo 7, 
Pereș 4, Șoș 2. Bărbat 2 și Gali 
2, respectiv Popa 7, Hargel 2. 
Mamiaca 1, Ștefan 1 și Florea 
1. Corect 
ploieștean 
Rădulescu.

arbitrajul cuplului 
N. Danieieanu — I. 
(A. SZABO).

★
V-a a Diviziei A deEtapa a 

handbal feminin se dispută joi, 
26 ianuarie. Sint programate 
meciurile Hidrotehnica Constan
ța — Mureșul Tg. Mureș, Uni
versitatea Cluj-Napoca — Con
fecția, Progresul — Constructo
rul Timișoara, Universitatea 
București — Universitatea Ti
mișoara și Rapid — I.E.F.S. 
După această etapă, campiona
tul se întrerupe pînă la 16 a-tul se întrerupe pînă 
prilie.

Duminică dimineața 
cat la Malmo, pentru 
ține astăzi o întîlnlre 
de verificare, 
masculină de 
mâniei

a ple- 
a sus- 

amicală 
reprezentativa

handbal a Ro- 
care, Ia 26 Ianuarie, 

va lua startul în cea de a 
IX-a ediție a campionatului 
mondial, găzduit de Dane
marca. Au făcut deplasarea : 
Penu, Munteanu, Marchidan, 
Birtalan, Bedivan, Mlreniuc, 
StOckl, Deacu, Voina, Drăgă- 
niță, Grabovschi, Folker, Du- 
rău, Stingă și Kicsid. Antre
nori : Nicolae Nedef șl Cor
nel Oțelea.
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le vor 
Maria

Sorin 
Serbau 
Iosif șl 
Roma- 
Stelian

Rapid — Tractorul 3—2 (—6, 
9, —13, 9, 2). Partidă ciștigată 
pe merit de rapidiști care, cu 
excepția primului set, au fost

nica Brumarescu de la școala 
generală nr. 126.

3—6 
scor

am a- 
februa-

s. 
T.

Eva Molnar (S.C. M. 
p — la 600 m — 
— 1:43,7, la 1 500

Foto : Vasile BAGEAC

DACIADA“

la învinse Maria Popa și Ma
ritala Dubinciuc- Au arbitrat 
N. Gălășeanu și Al. Dragomir, 
ambii din București. 
GHIOLDUȘ).

TUȘNAD, 22 (prin telefon). 
Desfășurat sub genericul „Dacia
dei", campionatul republican de 
patinaj viteză rezervat juniorilor 
s-a soldat cu rezultate promiță
toare. Conflrmînd bunele apreci
eri, numeroși concurenti au pro
gresat evident, îmbunătățindu-și 
timpurile pe diferite distanțe. 
Astfel, A. Bakos, N. Jenei, 
Varga, T. Kopasz, D. Jenei,

„DACIADEI"

TE 200 DE FINALIȘTI

întrecerile finale ale sectorului 6 al Capitalei, 
de iarnă.

Adrian Cili- 
generală nr. 
ai bună șa- 
ani : Vero-

mpionatelor primei divizii de volei a fost domi- 
minln Penicilina Iași — Dinamo, in care bucu- 
t o victorie prețioasă in lupta pentru titlu. Din 
remarcate succesele în deplasare realizate de 
(f) și „U“ Cluj-Napoca (m). Iată citeva amă-

derbyul campionatului feminin de volei

ÎNVINS clar pe penicilina la iași
aproape tot timpul la cîrma jo
cului. Chiar și în setul trei, 
pierdut la 13, ei au condus cu 
10—4 și 12—7. Puterea de luptă 
și jocul bun la blocaj au con
stituit principalele atuuri ale 
învingătorilor, din rindul căro
ra s-au remarcat Popescu, Bo- 
cean și Paraschiv. De la în
vinși, mai bine au jucat Mâș- 
cășan, Hinda și Bujilă. Au ar
bitrat : V. Tilcă din Craiova și 
Z- Pătru din București. (G. 
MARIAN).

Steaua — C.S.M. Suceava 
3—0 (3, 5, 6). Victorie facilă, 
obținută de steliști în numai 
45 de minute. Diferența de va
loare dintre cele două echipe 
și-a spus cuvîntul. S-au re
marcat : Ionescu și Macavei de 
la Învingători, iar de la învinși 
Lăpădătescu. Arbitri : N. Io
nescu și V. Pavel din Bucu
rești. (N. MATEESCU).

Constructorul Brăila — „U" 
Cluj-Napoca 1—3 (—7, —13, 10, 
—12). Victorie meritată a oas
peților- Au condus O. Drăgan 
(Timișoara) și C. Manițiu (Bra
șov). (L BALTAG-coresp.).

Universitatea Craîova — Po
litehnica Timișoara 3—1 (4, 12, 
—9, 9). Cu excepția setului III, 
meciul a fost la discreția cra- 
iovenilor. Arbitri : I. Armeano 
(Buc.) și E. Mendel (Sibiu). (T. 
COSTIN-coresp.).

Explorări B. Mare — Viitorul 
Bacău 3—0 (3, 4, 7).

Dinamo — C.S.M. Delta Tul- 
cea 3—0 (7, 5, 3).

• Azi, la ora 18, în str. Va
sile Conta 16, are loc ședința 
de analiză a activității Comisiei 
de volei a C.M.B.E.F.S.

Dinamo 
11). La der- 

feminin. 
Iași a fost 

rea 4 000 de 
linei. Entu- 
tut fi răs- 

zdă printr-o 
pioanelor. 

sit varianta 
joc în fața 

hilibru con- 
timente, cu 
bil și cu o 
ace în atac 
turile 2 și 
st cele mai 
tacol și ca 
în rest, Di- 
foarte bine 
clar- S-au 
eț, Alexan- 
u, Helga 
irițescu și 

Au arbitrat 
tanța și M.

(** DIA-

Farul — Știința Bacău 
(12, 14, 6). Deși cîștigat la 
categoric, jocul a fost totuși 
viu disputat, ambele formații 
luptînd cu ardoare pentru vic
torie. Carmen Marinescu, Ște- 
fania Idu și Gulmiza GeliI, de 
la gazde, au fost în formă ex
celentă. Arbitri : D- Dobrescu 
(Ploiești) și A. Nedelcu (Bucu
rești). (C. POPA-coresp.).

C.S.U- Galați — Universitatea 
Timișoara 3—0 (3, 15, 13). Gaz
dele și-au surprins adversarele 
prin atacuri variate și servicii 
eficiente. Arbitri : A. Dinicu și 
L Niculescu, ambii din Bucu
rești. (T. SIRIOPOL-corcsp).

x Constanța 
—4). Pier- 

doi, In care 
, studentele 
, permițînd 
cîștige un 
e a scăzut
Doina Bo- 

Szekely, 
ica Lutsch 

Nina Co
rbi traj bun:
Craiova și 

efcti. (A.B.).

Voința — Maratex Baia Mare 
3—2 (—8, 7, 9, —6, 11). „Der- 
by-ul codașelor" s-a soldat cu 
victoria meritată a bucureșten- 
celor, care au avut în trioul 
Iolanda Iordache, Maria Culic 
și Doina Ioneci cele mai bune 
jucătoare. Arbitri : V. Stânci 
din Brașov și M. Siamate din 
București. (O. GUȚU -coresp.).

itatea Cra- 
, 10). Dife
ră formații, 

vizită" cu 
acest joc, 

ră decît o 
unele mo- 
apărute în 
artida se 
ai trei se- 
celor fiind 

la învin- 
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■ 'Telefon), 
a avut loc, 
.Cupa Bra- 
iU-fost pre- 
rportivi din 
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nților des- 
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acestora 
ea curselor 
teresante.

•1LE ÎNRE-
4 km : M. 

) ; copii II, 
jșnov) ; fe- 
ocaru (Bra- 
1 (Rîșnov);
Solovăstru 
I, 5 km:

El. Urs (Brașovia) ; junioare 
II, 3 km : M. Oncioiu (Bra
șovia); juniori I, 15 km: V. 
Rebreanu (LES); juniori II, 
10 km: P. Dobreanu (LES) ; se
nioare, 5 km : 1. Cornelia Mitite- 
lu-Dudu (IEFS) 21:09, 2. Elena 
Tișcă (Tractorul) 21;45, 3. Lucia 
Perciog (Tractorul) 22:05; se
niori, 15 km : 1. D. Drăghici 
(A.S.A. Brașov) 53:42, 2. Gh. Io- 
netecu (Dinamo Brașov) 54:03, 
3. I. Pelin (Steagul roșu) 55:08.

Duminică au avut loc cursele 
de ștafetă, în care s-au înregis
trat următoarele rezultate: se
niori : A.S.A. Brașov; senioare : 
Tractorul Brașov ; juniori I: 
L.E.S. Predeal; junioare I: 
Tractorul.

ION CODLEANU-coresp.

Sala sporturilor din Brașov 
găzduiește astăzi și miine în
trecerile competiției individua
le de tenis de masă „TOP 12". 
Concursul — desfășurat sub e- 
gida „Daciadei" — reunește la 
start, potrivit tradiției, 12 ju
cători și 12 jucătoare și con
stituie un bun prilej de veri
ficare pentru sportivii care ne 
vor reprezenta la Campionate-' 
Ie internaționale ale României 
(programate, după cum 
nunțat, între 10 și 12 
rie, în Capitală).

Locurile fruntașe și 
disputa Liana Mihuț,_____
Alexandru, Eva Ferenczi, Mag
dalena Leszay, Crinela Sava, 
Camelia Filimon, Maria Păun, 
Lidia Zaharia. Gabriela Kadar, 
Simona Ursu, Lorena Mihai și 
Luminița Bălescu, respectiv 
Teodor Gheorghe, Marin Firă- 
nescu, Ștefan Moraru, 
Cauri. Dorel Onețiu, 
Doboși, Simion Crișan, 
Zsolt Bohm, Cristinel 
nescu, Dănuț Badea și 
Nicolae.

Faraoneanu, A. Ciomortan, 
Moldovan, A. Florin, Elisabeta ' 
Bonta, Sofia Moldovan, Magda 
Szoldsi și Judith Balint, ca să I 
numim doar o serie de tineri pa
tinatori dornici de afirmare, au 1 
reușit să-șl doboare la acest con
curs propriile recorduri.

Citeva cuvinte despre campioni. 
A. Bakos (antrenor C. Gali) a 1 
cîștigat pe merit titlul într-un 
pasionant duel cu N. Jenei ; Ag
nes Busz (antrenor D. Lăzăres- 
cu) nu a avut o adversară de 1 
valoarea ei ; D. Jenei (antrenor 
M. Timiș) se anunță ca o au
tentică speranță olimpică ; Eva 
Molnar (antrenor Maria Tașnadi) 1 
și-a învins mai ușor decît se aș
tepta principala adversară, Suza- 
na Hollo, care nu a concurat în 
plenitudinea forțelor el.

Iată câștigătorii titlurilor de . 
campioni absoluți : JUNIORI I — 
Agnes Rusz (I.E.F.S. Buc.) — 
215,949 p — «prima clasată la 500 
m — 50,9, Ia 1 500 m — 2:45,7, Ia , 
1 ooo m — 1:44,5, la 3 000 m — 
5:45,4 ; Atila Bakos (Mureșul Tg. 
Mureș) — 206,060 p — la 3 000 m 
— 4:57,0, la 1 500 m — 2:24,0, la . 
5 000 m — 8:39,6 ; Ia 500 m a cîș
tigat Nicolae Jenei (C.S. $c. Vi
itorul Cluj-Napoca) cu 44,8. JU
NIORI n — — ---------  — --
CiUC) — 214,766 
50,0, la 1 000 m 
m — 2:43,3, la 3 000 m — 5:50.9: 
Dezideriu Jenei (S.C. Șc. Viitorul 
Cluj-Napoca) — 205.796 p — la 
500 m — 45,1, la 3 000 m — 5:11,5, 
la 1 500 m — 2:25,6, la 5 000 m — 
8:57,8.

Pregătirile pentru retur - 
Id spiritul exigenței 

și responsabilității

F.C. PETROLUL: „FUGIM DE LOCUL II, 
LUCRÎND MAI MULT DECÎT SCRIE LA CARTE".

Pe șoseaua București-Ploiești 
se poate intilni, la un ceas de 
dimineață, un autobuz ciudat. 
După ce. grăbit la dus, era în
cărcat cu atleți, are acum, la 
întoarcere, doar trei pasageri 
și înaintează molcom. La cițiva 
metri în față, în evantai, 17 
treninguri bleumarin și 17 fe
suri multicolore. în vînzoleala 
șoselei, privită din fugă, „po
za" aceasta poate fi interpreta
tă diferit : s-au înhămat cum
va flăcăii la coșgogeamite au
tobuzul ? Vreun șofer răutăcios 
pune pe fugă un pilc de tineri, 
talonindu-i mereu cu prezența 
amenințătoare a monstrului de 
fier, care rulează ? Nici una 
nici alta, deși parcă puțin din 
fiecare. In fapt, băieții sint 
fotbaliștii de la Petrolul (Con
stantin I, Mirzea, Gh- Dumi
trescu, Sotir, Negoiță, Butnfei, 
Lazăr, Angeleseu, N. Florian, 
Cozarec, Simaciu, Pisău, Topo- 
ran. FI. Dumitrescu, State, Dîr- 
man. Constantin II) ; pasagerii 
sint antrenorii Valentin Stănes- 
cu, Alexandru Fronea și me
dicul Paul Pană, iar șoferul 
este blindul Anton Ion, care 
spune din cind în tind : „12 
km pe oră, constant, nea Ti- 
nele 1“ Iar „nea Tinel" mormă
ie ca pentru sine : „Perfect, 
asta corespunde unei alergări 
de 2 4".

După 16 km, cu două opriri 
și pauze de cite trei minute, 
pentru revenirea pulsului, F.C. 
Petrolul ajunge „acasă", adică 
la complexul de pe malul la
cului Snagov. Băieții scutură 
picioarele, cel mai destins pare 
Simaciu, cel mai încrâncenat, 
Toporan („Gheața de sub tălpi 
solicită un efort dublu", ne 
spune), cel mai gînditor, Flo
rian Dumitrescu („Am genun
chiul drept inflamat dar nu

ACTUALITĂȚI
• A.S.A. — TURNEU IN 

SIRIA ȘI LIBAN. Liderul pri
mei divizii, A.S.A. Tg. Mureș, 
urmează să efectueze un tur
neu de mai multe jocuri în 
Siria și Liban, în perioada 30 
ianuarie — 10 februarie.

• POIANA CÎMPINA — 
DINAMO 1—1 (0—1). Aflați în 
pregătiri la Sinaia, dinamoviș- 
tii bueureșteni s-au deplasat 
duminică dimineața la Cîmpina 
pentru un amical cu divizio
nara C, Poiana. Golurile au 
fost marcate de D. Georgescu 
(min. 35) și respectiv Manola- 
che. Dinamo a început jocul 
cu următorul „11“ ; Eftimescu
— I. Marin, Sătmăreanu II, 
Dobrău, Lucuță, — Dinu, Au
gustin, Custov — Tălnar, D. 
Georgescu, Vrînceanu. Au mai 
fost folosiți : Ștefan, Cheran, 
Ghiță, G. Sandu, Dragnea, 
Moldovan. (C. VlRJOGHIE — 
coresp.).

• METALURGISTUL CUGIR
— CHIMIA TR. MĂGURELE 
3—1 (1—0). Partida s-a disputat 
la Geoagiu-Băi (unde echipele 
fac un stagiu de pregătire) in 
fața a peste 1 000 de spectatori. 
Au marcat : Țintea (min. 10), 
Moldovan (min. 65 și 85), res
pectiv Căpățină (min. 65). (M. 
VÎLCEANU — coresp.).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI I MIINE, 24 IANUARIE 

1978 - TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO
La aceastâ tragere puteți cîștiga :
• Autoturisme „Dacia 1300"
• Excursii în U.R.S.S. — Finlanda, 

sau R.P. Bulgaria — Turcia, sau R.P, 
Ungară — Austria

o Cîștiguri in bani de valoare 
fixă - 50.000, 25.000, 10.000 lei etc. 
și variabilă.

a La cele 5 extrageri, repartizate 
în 2 faze, se extrag 42 de numere

a Participarea se face pe bilete 
de 5 și 15 lei varianta simplă, achi
tată integral sau sfert. Pe biletele 
combinate sau „cap de pod* puteți 
obține însemnate suite de cîștiguri.

ASTAZI — ultima zi pentru procu
rarea biletelor I
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT, ETAPA DIN 22 IA

NUARIE 1978
I. Bologna — Lazio 1

II. Foggia — Internazlonale 2
III. Genoa — Fiorentina 1
IV. Lanerossi — Juventus X
V. Milon —' Napoli 2

VI. Pescara — Perugia X
VII. Roma — Atokmta 1

VIII. Torino — Verona 1
IX. Ascoli — Modena 1
X. Avetlino — Sampdorio 1

XI. Bari — Brescia 1
XII. Palermo — Cesena 1

XIII. Taranto — Monza 2
Fond total de cîștiguri : 407.594 lei.

c.—c— < u.u iuvese de re
plica antrenorilor : cine no 
poate, la casa de odihnă !...“)•

Cine nu poate, intr-adevăr, 
este Ene, fundașul central cu 
randament excelent în finalul 
de sezon. Accidentat la meciul 
cu U.T.A., într-o ciocnire cu 
fostul coechipier de la Gloria 
Buzău, Nedelcu II, el ține încă 
glezna dreaptă într-un manșon 
de ghips. Dar nu-i prea arde 
nici lui de odihnă, face ce face 
și se repede zilnic la Snagov, 
să-și amestece viața cu cea a 
colegilor de echipă. Și lată, că 
tot la Snagov, o „Dacie" cu 
număr de Ploiești a adus încă 
trei oaspeți (așteptați) : noul 
președinte de onoare al clubu
lui. Andrei Ene, director al 
T.C.I. Ploiești, președintele 
Mircea Dridea și Eugen Tres- 
tiorcanu, membru In biroul clu
bului. Nu este o inspecție „de 
la centru", gomoasă, pedantă, 
ci o vizită operativă, o reunire 
în plen a statului major al e- 
chipei. Frunte lingă frunte, ei 
discută problemele lotului, care 
acum recuperează după efort, 
la baie și pe masa de masaj. 
Ce-or fi discutind ?

După 5 km de alergare, „secundul" Alexandru Fronea controlează 
pulsul. Cifrele sint satisfăcătoare. Nu se depășește 150...

Foto : I. MIHĂICĂ

Se face observația că ultimul 
„supraponderal", Constantin II, 
a ajuns la gabaritul optim. Se 
anunță completarea efectivului 
(sărac, cu doar 17 jucători va
lizi) cu foștii juniori ai Pe
trolului, Marian Stanciu (fun
daș central) și Mihai Dobrescu 
(mijlocaș ofensiv), aflați ultima 
oară sub culorile lui Metalul

STABILITATEA ANTRENORILOR ÎN CENTRE- 
MĂSURĂ PENTRU... MĂSURAREA 

REZULTATELOR LOR!
Un bun cunoscător al „isto

riei" celor 46 de centre de co
pii și juniori Știe care a fost 
numitorul comun al bunelor 
rezultate obținute de citeva 
dintre ele, destul de puține la 
număr. Cind se vorbește des
pre „produsele" Progresului, 
automat numele lor este aso
ciat cu cele ale antrenorilor 
Kluge și Gorgorin. „Școala" 
F.C. Argeș are de 13 ani un... 
director destoinic in persoana 
lui L. Ianovschi, iar cea rapi- 
distă a fost condusă pînă de 
curând cu multă pricepere de 
un antrenor emerit. Ioan Cos- 
tea. La Craiova, Scâeșteanu, 
Opriș, Iordănescu, Gîrieșteanu 
au fost primii dascăli ai titu
larilor de azi ai deținătoarei 
„Cupei României", in timp ce 
la Metalul Leon Lazăr trudește 
de aproape două decenii pen
tru a da fotbalului jucători de 
valoare. Acești oameni AU 
CONSTITUIT PERMANENȚA 
ȘI SERIOZITATEA, factori 
hotăritori care au stat Ia baza 
rezultatelor obținute de centre
le respective. în jurul lor au 
„roit" mulți antrenori tineri, 
dar care au... roit-o la prima 
ofertă ce li s-a făcut de unul 
sau altul dintre cluburile divi
zionare.

Mulți. mult prea mulți. Pu
țini sint cei care au pășit pe 
porțile acestor centre ca SA 
RAMlNA. Emil Dumitriu afir
ma sincer că „vrea să învețe 
copii să joace fotbal". Iosif 
Bukosi spunea și el același 
lucru. Mihai Mocanu, Bujor 
Hălmăgeanu. Constantin Frăți- 
lă, Vasile Suciu subliniau, la 

Piopeni. Se schițează un plan 
de bătaie lungă, pentru elimi
narea carenței fundamentale a 
formației : finalizarea impreci
să, pripită, formală, evidentă 
dacă se raportează numărul de 
goluri Ia numărul șuturilor la 
poartă.

Dar mai este pînă la vre
mea exercițiilor specifice și 
reușita lor va depinde și de 
cantitatea de forță înmagazi
nată acum în „ciclul Snagov". 
Așa că, după somnul obligato
riu după masa de prînz, Pe
trolul sare iarăși în picioare. 
Și se freacă la ochi de două 
ori : o dată pentru a-și alunga 
somnul, a doua oară pentru a 
se dumiri dacă programul a- 
nunțat este o vorbă de șagă 
sau o realitate. Este o realitate: 
de 3X15 genuflexiuni ; de 3X15 
aruncarea mingii medicinale 
(5 kg) ; de 3X15 flotări in bra
țe ; de 3X15 urcarea a 80 de 
trepte cu partener în circă ; de 
3X15 sărituri peste garduri-

Și în timp ce jucătorii gîfiie 
sub efort, Valentin Stănescu se 
întoarce spre noi, aruneînd o 
clipă masca de burzuluiala. 
„Vezi, spune, arma noastră este 

munca și disciplina. Căutăm să 
facem mai mult decît scrie la 
carte. Numai așa vom ajunge 
să ne îmbunătățim locul 11, o- 
cupat în tur. Căci fugind de 
locul 11, lăsăm sigur retrogra
darea pe seama altora".

Ion CUPEN

rindul lor, că doresc și se vor 
strădui să formeze jucători 
pentru echipele cluburilor di
vizionare de care aparțin cen
trele in care lucrează. Cu toții 
au fost buni fotbaliști și EI 
POT ȘI TREBUIE SA DEVI
NĂ MODELE pe care să le 
copieze elevii lor de azi și de 
miine. Dar cîți gîndesc așa ? 
Cîți din cei 125 nu sint gata 
să plece la prima solicitare 
făcută de, să zicem, Recolta 
Urzicuța ?

Și pentru că numărul lor e 
destul de mare, pentru că o- 
dată tot trebuia să se pună pi
ciorul în prag, iată că de la 
tribuna dezbaterilor cursului de 
la Snagov s-a afirmat că, din 
vară, antrenorii centrelor vor 
fi „legați" de locul lor de 
muncă pentru cel puțin patru- 
cinci ani. Măsură salutară. La 
Dinamo, ea a și intrat în vi
goare. Și este absolut necesar 
să fie aplicată peste tot.

Pentru că numai așa acești 
antrenori vor putea să-și de
monstreze capacitatea. Pentru 
că numai după un ciclu de in
struire întreg se va putea tra
ge linie și stabili ce a realizat 
fiecare. Pentru că numai în a- 
cest fel va crește răspunderea 
acestor antrenori a căror meni
re este să formeze schimbul de 
miine al fotbalului nostru. Iar la 
ora scadenței cei care nu și-au 
făcut datoria să fie scoși, așa 
cum s-a procedat cu Gh. Lință, 
A Covaci, A. Justin, N. Ursa- 
che, A. Onica și Mircea Mo
canu !

Luurențiu DUMITRESCU



La Balcaniada de tir pentru arme - io metri.

4 MEDALII DE AUR 
PENTRU TRĂGĂTORII ROMÂNI
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dar bilanțul general putea să fie mai valoros
După ce simbătă, în prima 

zi a Balcaniadei de tir pentru 
arme cu aer comprimat, com
petiție găzduită de sala poli
gonului Dinamo din Capitală, 
pușcașii noștri pierduseră am
bele probe (seniori și senioare) 
în favoarea oaspeților, repre
zentanții noștri au reușit să 
cucerească ieri patru titluri de 
campion balcanic, în întreceri
le de pușcă 10 m. juniori (in
dividual și pe echipe), pistol 
seniori (echipe) și pistol ju
niori (individual). Dintre aces
te performanțe, remarcabilă ni 
se pare a fi cea a tinerilor 
pușcași E. Antonescu (20 ani. 
antrenor V. Manciu) și V Popa 
(19 ani, antrenor D. Stai cu). 
Ambii au dominat net catego
ria juniorilor și au ocupat pri
mele două locuri ale clasa
mentului individual. împreună 
cu colegul lor C. Văluță ei au 
cucerit medalia de aur și în 
întrecerea colectivă, eu 1125 p 
(nou record balcanic al catego
riei). Trăgătorul de pistol L. 
Ionașcu multiplu campion na
țional al categoriilor mici (pre
gătit la I.E.F.S. de T. Jeglin- 
schi) se află și el la prima 
victorie internațională de pres
tigiu, devenind campion balca
nic al juniorilor. Deși cifrele 
celor trei trăgători nu sînt de 
o valoare foarte ridicată, com
portările lor bune aruncă o lu
mină favorabilă asupra pers
pectivei în probele amintite. 
De menționat este și victoria 
echipei de seniori pistolari a- 
supra puternicei reprezentative 
bulgare, multiplă campioană 
balcanică.

Trebuie să recunoaștem. însă, 
că Ia actuala ediție a Balca
niadei reprezentanții noștri nu 
au satisfăcut. Seniorii și seni
oarele nu au realizat nici o 
victorie individuală, iar la e- 
chipe — una singură, cea de 
care am amintit. Chiar dacă 
echipa de pușcă — seniori a 
pierdut la baraj locul întîi, cu 
un rezultat ce depășește ve
chiul record balcanic (1511 p, 
față de 1506 p). comportarea
generală s-a situat sub aștep
tări. E adevărat că, în ultima

vreme, țintașii bulgari au fă
cut mari progrese (la actuala 
ediție a Balcaniadei ei au reu
șit 4 noi recorduri balcanice). 
Dar nu le putem trece cu ve
derea senioarelor noastre, de 
pildă, că rezultatele lor au 
scăzut alarmant de la campio
natele naționale disputate cu 
doar o săptămină in urmă. 
Dumitra Matei a reușit numai 
384 p față de 390 p, Mariana 
Feodot 374 p față de 386 p, 
iar Eva Olah 368 p, față de 
383 p... Și cum același consis
tent regres s-a înregistrat și în 
cazul trăgătorilor seniori la 
pistol, ne punem întrebarea : 
cum se face pregătirea trăgă- 
torily noștri pentru concursu
rile de anvergură, la ce mij
loace de antrenament psiholo
gic, la ce orientări de tactică 
apelează antrenorii din mo
mentul in care elevii lor află 
că sînt desemnați să participe 
la un concurs internațional ?

Radu TIMOFTE

REZULTATE TEHNICE : pușcă, 
19 m, seniori : 1. E. Iankov (Bul
garia) 385 p (n.r. balcanic), 2. 
P. niadis (Grecia) 382 p, 3. L 
Trăscăveanu 382 p, 5. R. Nico- 
lescu 330 p, 7. I. Codreanu 377 p, 
10. D. Pantazi 372 p ; senioare : 
1. Marjana Iovovie (Iugoslavia) 
386 p, 2. Dumitra Matei 384 p, 7. 
Mariana Feodot 374 p, 10. Eva 
Olah 368 p ; juniori : 1. E. An
tonescu 378 p, 2. Victor Popa 
378 p, 3. C. Vrancic (Iugoslavia) 
376 p, 5. C. Văluță 369 p ; echi
pe : seniori : 1. Bulgaria 1511 p 
(n.r. bale.) 2. România 1 511 p, 3. 
Iugoslavia 1 492 p ; senioare : 1. 
Bulgaria 1139 p (n.r. bale.), 2. 
Iugoslavia 1 135 p, 3. România 
1 126 p ; juniori : 1. România
1125 p (n.r. bale.), 2. Iugoslavia 
1 113 p, 3. Bulgaria 1 105 p ; pis
tol 10 m, seniori : 1. P. Bajici 
(Iugoslavia) 383 p, 2. I. Mandov 
(Bulgaria) 382 p, 3. M. Trușcă 
382 p, 4. Corneliu Ion 381 p, 6. 
L. Stan 379 p, 7. D. luga 378 p ; 
echipe : 1. România 1 520 p» 2. 
Iugoslavia 1 498 p, 3. Bulgaria 
1 488 p ; juniori : 1. L. Ionașcu 
365 p, 2. T. Ivanov (Bulgaria) 
364 p, 4. C. ȚîrloiU 363 p, 7. G. 
Crtstache 357 p ; echipe : 1. Bul
garia 1 091 p, 2. România 1 085 p, 
3. Iugoslavia 1 064 p.
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STEFAN BIRTALAN, PENTRU A DOUA OARA 
CEL MAI BUN HANDBALIST DIN LUME

Tradiționala anchetă a ziarului 
„SPORT" din Bratislava pentru 
desemnarea celor mai buni hand- 
baliști din lume s-a încheiat a 
doua oară consecutiv cu succesul 
jucătorului român Ștefan Birta- 
lan (56 puncte). El a fost urmat 
de Valerii Găsii (U.R.S.S.), Hri-

voje Horvat (Iugoslavia), Jerzy 
Klempel (Polonia) și Anders 
Dahl-Nielsen (Danemarca). La 
fete, primul loc a fost ocupat de 
iugoslava Svetlana Kitici. La 
anchetă au răspuns 13 ziariști 
specialiști în handbal din 12 
țări.

HANDBALIST» NOȘTRI ÎNVINGĂTORI 
ÎN PARTIDELE CU R.D. GERMANA B

3

Simbătă (la Ploiești) și du
minică (la București) au avut 
loc două partide amicale intre 
formațiile masculine secunde 
ale României și R. D. Ger
mane.

în primul meci, rezultat fi
nal : România — R. D. Ger
mană 23—20 (13—10). Joc fru
mos, urmărit de 500 spectatori. 
Au marcat : Tase 8, Voinea 6. 
Zamfir 5, Voik 3 și Oprea 1 — 
pentru România B. Bayer 7, 
Keller 4, Ast 3, Rothe 2, Klein 
1. Musik 1, Schmid 1 și Gau 1 
— pentru R. D. Germană B.

A doua partidă s-a încheiat, 
de asemenea, cu victoria hand- 
baliștilor noștri ; România B —

R. D.
(11—»).
Tase 6,
Avram 1 — pentru România 
Rothe 4, Keller 3. Pescher

IHNAMOVIADA DE SCHI

— lh 
U.R.S.S., 
România

Proba de biatlon — ștafeta 
de 4 X 7,5 km din cadrul „Di- 
namoviadei" de schi de la 
Strbske Pleso a revenit forma
ției R. D. Germane 
47:54.10, urmată de 
Cehoslovacia 21/100,
(lh 56:31,25), Bulgaria. Ungaria, 
Polonia. Iată și cîștigătorii al
tor probe: biatlon 10 km: Pe
trov (U.R.S.S.) — 36:16,23; 15 
km fond pentru combinata 
nordică: Matveev (U.R.S.S.) — 
41:09,01 ; sărituri de la trambu
lina mare: N. Mascha (R.D.G.) 
— 233.2 puncte.

★
Proba de biatlon 10 km de 

la Jachimov (Cehoslovacia) a 
fost ciștigată de Bruenko 
(U.R.S.S.) — 36:36(0), urmat de 
Esther (R.D.G.) 36:54(1), C. Po- 
troanchenu (România) 37:03(1). 
Sokolov (U.R.S.S.) 37:17(2).

Germană B 
Au înscris : Voinea 

Croitorii 4, Zamfir 1

18—17
6, 
Și 
B,
3. 

Maier 2, Ast 2, Beyer 1, Musik 
2 și Gau 1 — pentru R. D. 
Germană B.

Ambele partide au fost con
duse de arbitrii bulgari Uubea 
Kostev și Evgheni Kabadelov.

CIRCUITUL MONDIAL Al VALORILOR

Delegația sportiva a Romanței la Universiada de la Sofia

ho târî rea

secreta- 
educația 
dobindit 
respon- 
în am-

mondiale, 34 de 
europene, 47 de 
pentru cupele 
la 39 de cam-

Conducerea 
a conlucrat cu 

organizațiilor

EXPRESIE A VIZIUNII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ASUPRA EDIFICĂRII UNEI LUMI A PĂCII

SPORTUL ROMÂNESC, PREZENTĂ ACTIVĂ,

„Promovăm dezvoltarea 
largă a schimburilor și con
tactelor cultural-științifice 
internaționale pornind de la 
necesitatea îmbogățirii vieții 
spirituale a popotului nos
tru cu tot ce creează mai 
valoros celelalte popoare, 
a sporirii contribuției noas
tre Ia patrimoniul cultura!- 
științific mondial și, totoda
tă, de la rolul deosebit pe 
care îl joacă cultura în mai 
buna cunoaștere și anropie- 
re intre popoare, în dezvol
tarea colaborării și păcii în 
întreaga lume", spunea se
cretarul general al partidului. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sintetizind linia consecventă, 
principială și generoasă a 
partidului și statului nostru 
în această problemă vitală 
care este edificarea unei 
lumi a păcii.

Complexa evoluție con
temporană se caracterizează 
și prin intensificarea circui
tului mondial al valorilor, 
în care, incontestabil, se în
scriu și schimburile sporti
ve. Dimensiunea culturală 
— în care încadrăm și edu
cația fizică și sportul — a 
cooperării internaționale se 
impune tot mai pregnant ea 
un factor esențial ai pro
gresului, ca o componentă 
indispensabilă a căilor și 
mijloacelor menite să con
solideze destinderea inter
națională, pacea lumii. în 
concordanță deplină cu poli
tica externă a partidului și 
statului nostru, de activă 
participare Ia viața interna
țională, și răspunzînd intere
sului crescînd de care se 
bucură sportul în lumea în
treagă, ca mesager al păcii 
și înțelegerii intre popoare, 
mișcarea sportivă româneas
că promovează activ colabo
rarea, contribuind consistent 
Ia circuitul mondial al va
lorilor. Arena sportivă este 
concepută astfel ca un do
meniu în care tineretul 
lumii se exprimă pașnic, 
loial, în care cel mai bun 
învinge pe planul perfor
manței, dar toți participan- 
ții cîștigă pe planul apro
pierii, înțelegerii și prețuirii 
reciproce a tinerei generații.

Printre inițiativele de 
mare rezonanță în timp ale 
României 
mără și 
a rolului 
diale, așa 
Declarația 
in anul 1965 de țara noas
tră și adoptată ca document 
al O.N.U. — pentru educa
rea tineretului în spiritul 
idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere intre 
popoare. Pentru că tineretul 
reprezintă — așa cum adese
ori a subliniat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omul a 
cărui pilduitoare energie, 
putere de muncă și creațîfe 
sU»J sub semnul tinereții — 
o uriașă forță socială, mili
tantă activă pentru pace, 
democrație, progres și drep
tate socială. La sfîrșitul a- 
nuluî trecut. Comitetul A-

la O.N.U. se nu- 
aceea de creștere 
organizației mon- 
cum se arată în 
prezentată încă

dunării Generale pentru 
problemele sociale, umani
tare și culturale a adoptat, 
prin consens, proiectul de 
rezoluție intitulat „Tineretul 
in lumea contemporană", 
propus de România, împre
ună cu alte 42 de state. Re
zoluția cheamă toate țările 
să-și facă cunoscute opiniile 
în legătură cu proclamarea 
unui „An internațional al 
tineretului". Și, simbolic 
pentru aportul pe care 
sportul românesc — mesa
ger al politicii de pace a 
țării noastre — îl aduce la 
înțelegerea internațională, 
tripla campioană olimpică 
Nadia Comăneci, distinsă de 
însuși șeful statului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste", a fost 
primită. în toamna anului 
trecut, la sediul O.N.U. din 
New York, de către secre
tarul general al Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, care 
i-a înmînat Medalia Păcii 
a Națiunilor Unite. Felici- 
țînd-o pentru performanțele 
ei, Kurt Waldheim a subli
niat importanța întrecerilor 
sportive pentru mai buna 
cunoaștere și înțelegere în
tre popoare, obiective în
scrise în Carta organizației.

în anul 1977, sportivii ro
mâni au luat parte la 22 de 
campionate 
campionate 
competiții 
europene și 
pionate balcanice. Totodată, 
ei au susținut 186 întreceri 
inter țări. 
C.N.E.F.S.
conducerile _ _______ ___
sportive din țările socialiste, 
în cadrul unor acțiuni de 
colaborare bilaterală sau 
multilaterală, în amplifica
rea schimburilor de expe
riență între antrenori, cer
cetători științifici, medici 
sportivi, specialiști în con
strucții și materiale sporti
ve. Au continuat să se dez
volte relațiile cu organizații 
sportive din Africa, Asia și 
America Latină, cărora miș
carea sportivă românească 
le acordă sprijin în forma
rea de cadre. Se menține 
cursul ascendent al colabo-

rării cu organizațiile spor
tive din Franța, Italia, Bel
gia, R.F. Germania, Austria, 
Anglia, Suedia, Japonia ș.a. 
În acest an, sportivii ro
mâni participă la 25 cam
pionate mondiale și 30 cam
pionate europene, ca să ne 
referim doar la principalele 
competiții internaționale și 
la care reprezentanții noștri 
au obținut adeseori titluri
și medalii ce a» impus 
sportul românesc în opinia 
sportivă mondială. Dealtfel, 
în cei 30 de ani de Repu
blică, țara noastră a obținut 
98 de medalii la J.O., 284 
la C.M. și 406 la C.E.. suc
cesele strălucite obținute de 
sportul românesc la ultima 
ediție a Jocurilor Olimpice, 
de la Montreal fiind edifi
catoare pentru noile dimen
siuni ale ultimului deceniu, 
cind sub înțeleaptă condu
cere a partidului. a 
ruluj său general, 
fizică și sportul au 
in țara noastră noi 
sabilități și resurse 
piui proces educativ, de 
formare a tinerei generații.

Cu încrederea sa nestră
mutată în viitorul omenirii, 
cu căldura umană ce-I ca
racterizează, președintele 
Nicolae Ceaușescu, militant 
consecvent pentru o lume 
a păcii și colaborării, a 
spus r „Să facem totul pen
tru ca minunatele cuceriri 
ale științei și cunoașterii 
umane să servească progre
sului, bunăstării și civiliza
ției popoarelor, cauzei păcii 
și fericirii oamenilor pe pă- 
mint. Astfel, vom asigura 
promovarea unor relații 
noi, a unui umanism nou, 
care să asij.»ire popoarelor 
posibilitatea de a-și afirma 
multilateral geniul și for
țele creatoare intr-un cli
mat de prețuire și colabo
rare. România, în ce o Pri
vește, va milita, ca și pină 
acum, cu toată ' __
pentru instaurarea unui ase
menea climat în viața in
ternațională".

Sportul românesc se sim
te pe deplin angajat în a- 
ceastă amplă operă con
structivă.

Paul SLĂVESCU

PE PISTELE DE SCHI • TELEX • TELEX • TELEX •
CONCURSURI DE SCHI AL

PIN. La Moleson (Elveția) in 
„Cupa Europei", elvețianul P. A- 
ellig a ciștigaț slalomul special. 
El a fost urmat de italianul P. 
Mally și de suedezul O. Bergs- 
ted. La Meribel (Franța), proba 
feminină de coborîre a revenit 
Valentinei Biffe (Anglia). „Cu
pa Mondială* a programat o 
probă de coborîre la Kitzbuchl, 
ciștigată de Josef Walcher, ur
mat de elvețianul Vesti și de 
italianul Antonioli. Favoritul 
cursei, Franz Klammer, a so
sit abia pe locul al TV-lea.

REZULTATE ÎN PROBELE 
NORDICE. Proba de 20 de km 
din cadrul concursului de bi
atlon de la Ruhpolding (R-F^G.) 
a fost ciștigată de 
bert (R.D.G.) în lh 
mat de E. Roesch 
de Yvon Mongen 
Combinata nordică de la Ober
hof a revenit campionului o- 
limpic Ulrich Wehling (R.D.G.I 
cu 430,835 de p. În cursa de 30 
km primul a sosit Gerd Decker 
(R.D.G.) în 28:51,71.

La Sapporo, pe 
olimpică, a a- 

un mare con- 
de sări-

PE TRAMBULINELE DE SĂ
RITURI, 
trambulina 
vut loc
curs internațional 
turi ciștigat de finlandezul Es- 
koo Rautinaho care a totalizat 
242,8 p (sărituri de 111 m și 
101 m).

AUTO • Din mai multe orașe 
europene s-a dat startul în cea 
de-a 46-a ediție a Raliului Monte 
Carlo, la care participă 216 con- 
curențl.

HANDBAL ■ La Budapesta, în 
C.C.E. (f) : Vasas — Radnicki 
Belgrad 16—12 (7—7). Returul, la 
29 ianuarie.

NATAȚIE • La turneul de po
lo din Berlinul occidental ia par-

Klaus Sie- 
09:42,0, ur- 
(R.D.G.) și 

(Franța).

CAMPIONATE Șl
ANGLIA (et. 26) : Chelsea — 

Ipswich 5—3 ; Leeds — Coventry 
2—0 ; Liverpool — Birmingham 
2—3 ; Notthingham — Arsenal 
2—0 ; Manchester U. — Derby 
4—0 ; Norwich — Manchester C. 
1—3. In clasament : Nottingham 
40 p ; Manchester City, Everton 
și Liverpool cite 34 p.

R.F. GERMANIA (et. 22) : Saar- 
brticken — Dusseldorf 1—1 ; 
Schalke — St. Pauli 4—1 ; Ham
burg — Stuttgart 2—0 ; Dortmund 
— Kaiserslautern 4—0 ; Monchen- 
gladbach — Frankfurt 2—0 ; 
Hertha — Mtinchen 1860 4—1 ;
Bivem — Bremen 3—1 ; Braun
schweig — Kfiln 1—0 ; Duisburg

CUPE LA FOTBAL
— Bochum 0—0. în clasament : 
Koln 30 p ; Monchengladbach, 
Hertha cîte 26 p.

ITALIA (el. 15) : Bologna — 
Lazio 2—1 ; Genoa — Fiorentina
2— 1 ; Lanerossi — Juventus 0—0; 
Milan — Napoli 0—1 I ; Pescara
— Perugia 1—1 ; Roma — Ata-
lanta 3—1 ; Torino — Verona 2—1; 
Foggia — Inter 0—2. In clasa
ment : Juventus 22 p, Torino
20 p.

SPANIA (meciuri din sferturile 
Cupei) : Real Sociedad — Real 
Madrid 2—0 ; Burgos — Betis
3— 2 ; Cadiz — Las Palmas 1—0 ; 
Atletico Madrid — Athletic Bil
bao 1—2 ; Sevilla — Gijon 0—1.

te și o selecționată a orașului 
București. Poloiștii noștri au în
vins selecționata orașului Roma 
cu 8—7 și au terminat la egali
tate ou selecționata Atenei (4—4) 
și cea a Berlinului occidental 
(8-8).

RUGBY a in noua ediție 
„Turneului celor 5 națiuni". 
Paris : --------  --------
(3-6).
Scoția

ȘAH 
neului 
pentru 
20 de 
s-o pe iugoslava Cejicl. Turneul 
se desfășoară la Kikinda (Iu
goslavia) șl reunește 18 șahiste 
din 14 țări.

TENIS a La Baltimore, în sfer
turi de finală : Gorman — Ilie 
Năstase 7—5, 6—7, 6—1 ; Drysdale 
— Richey 3—6, 6—4, 6—2 ; Mot- 
tram — Crealy 6—2, 7—6 ; Har
die — Stewart 6—2, 5—7, 6—3. In 
semifinale : Gorman — Hardie 
7—5, 7—6 ; Drysdale — Mottram 
6—7, 6—4, 6—2 a In semifinalele 
de la Boca Raton (Florida) : 
Borg — B. Gottfried 6—2, 6—4 ; 
Connors — Gerulaltls 6—2. 6—4. 
a tn „Cupa Davis" (zona asia
tică) la Tokio : Japonia — Aus
tralia 6—2 (după prima zi).

a 
la 

Franța — Anglia 15—6 
a La Dublin: Irlanda — 
12—9 (12—6).
• In prima rundă a tur- 
îeminin „Cupa Europei" 
tineret (jucătoare pînă la 

ani). Viorica Ilie a învin-

Redacția fi administrația • cod 70139 Bueurețti, Hr. V. Cento 16. et PT’R i tel control» »”* 10 05 ; secția coresp 11 51 09 ; interurban 437 ; telex 10 350 romsp. Tiparul I.P. „Informația** 
rentru străinătate : abonamente prin ILEXIM - departamentul export-import p«esâ, P.O. Box 136-137. telex 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. X R 1, 2, 3, 4. 10363


