
MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU,
VIBRANTA Șl MOBILIZATOARE 

CHEMARE, DOCUMENT - CĂLĂUZĂ
AL SPORTULUI NOSTRU

Desfășurate la puțin tjnp 
după Congresul al XI-lca ăl 
P.C.R., ale cărui istorice hotă
rî ri au stabilit un vast și mo
bilizator program de acțiune 
pentru toate domeniile vi?'.ii 
soci al-economice, lucrările* Con
ferinței pe țară a mișcării 
sportive (13—14 februarie 1975) 
au avut loc într-o atmosferă de 
mare însuflețire, prilejuită de 
Mesajul adresat cu această o- 
cazie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele țării.

A trezit, atunci, in inimile 
tuturor participanților la aceas
tă conferință, un puternic sen
timent de recunoștință faptul că, 
în uriașa activitate politică și 
socială pe care o desfășoară, 
în multitudinea și complexita
tea sarcinilor de răspundere is
torică pe care le are de rezol
vat pentru prezentul și viitorul 
națiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a găsit din nou vre
me să se aplece și asupra pro
blemelor mișcării sportive, să 
le analizeze și să-î îndrume în 
mod strălucit pe cei care se 
adunaseră la acest forum al

sportului românesc peat.-» a 
găsi împreună căi și mijloace 
mai bune in activitatea lor.

Prin prețioasele idei și ori
entări pe care le-a transmis. 
Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a însemnat 
— și continuă să însemne — 
un program complex, realist și 
mobilizator, de muncă, de ac
țiune pentru toți lucrătorii din 
domeniul sportului, un îndemn 
comunist la analiza exigentă a 
rezultatelor obținute, Ia înzeci- 
rea eforturilor pentru obținerea 
de succese tot mai mari în a- 
tragerea maselor la practica
rea sportului, în sportul de 
performanță, în reprezentarea 
cu demnitate a culorilor patri
ei în competițiile internaționale.

Dînd o înaltă apreciere rea
lizărilor în îndeplinirea preve
derilor Hotărîrii C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973 (mili
oane de participanți la princi
palele competiții și acțiuni • de 
masă — „Cupa tineretului",

Dan GÂRLEȘTEANU
(Continuare in pag, 2—3)

VĂ IUBIM CA TOT POPORUL
Vă iubim ca pe-un părinte 
Drag și înțelegător, 
Vă iubim ca Președinte 
Patriot, clarvăzător.

Vă iubim ca pe un simbol 
De-a fi pace ți-a fi tihnă, 
Vă iubim ca pe modelul 
De-a munci fără odihnă.

Vă iubim ca-ntreaga țară 
Care-acum pe ea se-ntrece, 
Vă iubim ți vă promitem 
Numai note mari, de ZECE !

Vă iubim ca tot poporul 
Sincer, cu devotament, 
Vă iubim ca pe-i.-n prieten 
Ce ni-i reazim permanent

Poezie adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
de Nadia Ccmăueci, Teodora Ungureanu, Rodica Dunca, 
Daniela Brîndescu, Carmen Savu, Adina Fărcuț și Angela 
Bratu, componente ale lotului olimpic român de gim
nastică.

IDEILE Șl ÎNDRUMĂRILE
SECRETARULUI GEAERAL AL PARTIDULUI
STAU LA BAZA SISTEMULUI ROMÂNESC 

DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
Activitatea de educație fizică 

și sport, beneficiind dc atenția 
deosebită, de sprijinul perma
nent al conducerii partidului, 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a cunoscut în ulti
mul deceniu cea mai puternică 
dezvoltare și cele mai presti
gioase rezultate din istoria miș
cării sportive românești. în a- 
ceastă perioadă, grație gindirii 
științifice creatoare a secretaru
lui general al partidului, con
ceptul de educație fizică și 
sport și-a găsit fundamentare 
teoretică și practică și au fost

din țara noastră. Potrivit vi
ziunii clare a conducătorului 
iubit al partidului și statului 
nostru, educația fizică și spor- 

- tul au dobîndit nu numai un 
ioc de cinste în viața țării, ci 
și un cadru organizatoric co
respunzător marilor sarcini

Conf. univ. dr. EMiL GHIBU 
secretar al C.N.E.F.S.
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Ieri a fost inaugurată expoziția

„DOVEZI ALE DRAGOSTEI, ÎNALTEI STIME 
Șl PROFUNDEI PREȚUIRI DE CARE SE BUCURĂ 

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,

ALE AMPLELOR RELAȚII DE PRIETENIE Șl COLABORARE 
DINTRE POPORUL ROMÂN SI POPOARELE ALTOR TĂRI“

Luni, 23 ianuarie, a fost inau
gurată expoziția „Dovezi ale 
dragostei, înaltei stime și profun
dei prețuiri de care se bucură 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ale amplelor relații dc prietenie 
și colaborare dintre poporul 
român și popoarele altor țări", 
organizată eu prilejul împlinirii 
de către secretarul general al 
partidului, președintele țării, a 
60 dc ani de viață și 45 de ani 
de neîntreruptă activitate revo
luționară.

An luat parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. precum și 
tovarășii Manea Mănoscu, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor

Coman, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasiîe 
Patilineț, Ion Ursu, Constantin 
Dăscălescu, Aurel Duma, Ion 
Stănescn, Mihai Marinescu și 
Angelo Miculescu, viceprim- 
miniștri ai guvernului, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, oameni de artă, 
știință și cultură.

La intrarea în Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste Româ
nia, care găzduiește expoziția, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășii Ion 
Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., și Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

în fața impunătorului edifi
ciu al muzeului se aflau mii de 
oameni ai muncii, veniți să

aducă celui mai iubit fiu al na
țiunii noastre, către care se în
dreaptă acum, mai mult ca ori- 
cind, gîndurile întregului popor, 
un cald și profund omagiu. Un 
omagiu rostit simplu, dar eu 
forța și vibrația lăuntrică * 
simțămintelor celor mai alese t 
„Ceaușescu — La mulți ani !“• 
Este urarea pe care douăzeci și 
două de milioane de inimi o 
adresează, în aceste zile de ade
vărată sărbătoare a națiunii, 
omului care, înconjurat de stima, 
de dragostea și devotamentul 
tuturor, își consacră inepuizabi
lele sale resurse de gîndire și 
de acțiune revoluționară bine
lui patriei, fericirii poporului 
din rîndurile căruia s-a ridicat 
ca eminentă personalitate poli
tică, rămînînd mereu omul celei 
mai nobile omenii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt invitați să viziteze expoziția 
care, printr-o mare diversitate 
de modalități, folosind memoria

(Continuare in pag. a 4-a)

definite orientările privind sar
cinile imediate și în perspectivă.

Isjeiegind in profunzime pu- 
temieul rol pe care educația 
fisei și sportul ii au în dez- 
vullarea multilaterală a tinerei 
generații. in menținerea și în
tărirea sănătății și puterii de 
murxeâ a populației, ia orga
nizarea petrecerii ia mod plă
cut și util a timpului liber, to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a 
investit eu atributul de activi
tăți de interes național, idee 
novatoare in știința care se o- 
eupă de acest domeniu. Impor
tantul document de partid în 
care au fost formulate această 
orientare, căile și mijloacele 
prin care se realizează in 
practică, a fost urmat de un 
însemnat act normativ. Legea 
cu privire la dezvoltarea acti
vității de educație fizică și 
sport — adoptată de Marea A- 
dunare Națională la 23 decem
brie 1967 — prima de' acest fel

Joi înapc în Danemarca cca dc a IX a ediție

a c. 1. de handbal masculin

A 5-a VICTORIE, „VISUL DEAWT
AL TUTUROR TRICOLORILOR!

Handbaliștii tricolori se află 
acum in Suedia. Mîine dimi
neață ei vor trece șuvița de 
mare care desparte țărmul sue
dez de cel danez și vor debarca 
in țara lui Hamlet chiar în 
dreptul castelului pe care ge
niul lui Shakespeare l-a în
cărcat cu atitea semnificații. Cu 
ce ginduri își vor continua dru
mul spre Herning, sediul gru
pei B a celei de a IX-a ediții 
a campionatului mondial ?

Băieții aceștia, harnici și mun
citori, exuberanți cind nu se 
află în fața marilor responsa
bilități, sobri și hotărîți în aju
nul marilor bătălii sînt animați 
de o singură dorință : aceea de 
a menține handbalul românesc 
în plutonul de elită, și acum 
cind interferența de generații

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Ștefan Birtalan, golgeterul ultimului campionat mondial, este și 
la această ediție purtătorul a numeroase speranțe ale iubitorilor 

noștri de handbal
Foto : Dragoj NEAGU



MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLÂE CEAUȘESCU,
VIBRANTĂ Șl MOBILIZATOARE CHEMARE,

DOCUMENT-CĂLĂUZĂ AL SPORTULUI NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

complexul „Sport și sănătate", 
„Amicii drumeției" —, 62 de 
.medalii cucerite, numai în anul 
1974, la campionatele mondi
ale și europene), Mesajul a- 
dresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesi
tatea îmbunătățirii substanțiale 
a educației fizice și sportului 
pentru ca aceste activități de 
interes național să se ridice la 
nivelul exigențelor stabilite de 
dezvoltarea actuală și în pers
pectivă a societății noastre.

Stabilind obiective de mare 
răspundere pentru întreaga 
noastră mișcare sportivă, Me
sajul a indicat totodată, așa 
cum o face mereu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, soluțiile și 
măsurile pentru îndeplinirea 
lor la nivelul condițiilor și al 
cerințelor.

A cerut, atunci, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ca educația 
fizică și sportul să fie mai 
strîns legate de producție, să 
fie larg răspîndite formele

simple de practicare, cu prio
ritate în aer liber, a ramurilor 
sportive accesibile, să se acțio
neze mai eficient pentru for
marea obișnuinței de practica
re independentă a exercițiilor 
fizice, să se dezvolte neconte
nit sporturile cu caracter a- 
plicativ-utilitar, să se manifes
te preocupări sporite și iniția
tive pentru organizarea unor 
ample competiții și întreceri de 
masă, precum și a concursuri
lor cu caracter cultural-sportiv.

Analizind cu temeinicie lip
surile constatate în sportul de 
performanță. Mesajul menționa 
cauzele lor principale, care se 
cereau grabnic eliminate: sla
ba exigență față de modul de 
pregătire și educare moral-po- 
Utică a sportivilor, tolerarea 
unor acte de indisciplină, ma
nifestările de vedetism, favori
zarea unor elemente care nu 
au nimic cu sportul. De aici, 
necesitatea ca asociațiile și 
cluburile să-și sporească efor
turile pentru a asigura educa
rea sportivilor in spiritul dra
gostei față de patrie și partid,

căiirea voinței, pregătirea fizi
că și morală a acestora în ve
derea obținerii unor rezultate 
cit mai bune in competițiile 
interne și internaționale, înde
osebi la Jocurile Olimpice.

Ascultînd vibrantul Mesaj a- 
dresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanții la Con
ferință au simțit că din căl
dura și înțelepciunea aprecieri
lor și îndemnurilor secretaru
lui general al partidului se 
conturase, limpede, clarvăză
tor. un document-călăuză in 
munca practică pe toate planu
rile activității sportive, au în
țeles că, înarmat cu un docu
ment de o asemenea forță, 
sportul românesc va porni pe 
un drum nou de afirmare și 
progres.

Așa sra născut angajamentul 
plenar de îndeplinire exempla
ră a sarcinilor și orientărilor 
cuprinse in Mesajul pe care, 
în marea sa dragoste și grijă 
pentru tineret, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îl adresase întregu
lui activ al mișcării sportive 
din țara noastră.

IDEILE $1 ÎNDRUMĂRILE SECRETARULUI CENTRAU
AU PARTIDUUUI STAU LA BAZA SISTEMULUI

ROMÂNESC DE EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORE
(Urmare din pag. 1)

care le revin în ansamblul dez
voltării societății românești pe 
drumul socialismului și comu
nismului.

Puternice forțe organizatorice 
și materiale au fost angajate, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, in rezol
varea obiectivelor de impor
tanță socială ale sistemului 
nostru de educație fizică și 
spori : sindicatele, învățămîn- 
tul, organizațiile de tineret, să
nătatea, cooperația, toate orga
nele și organizațiile de stat și 
obștești. Astfel se explică dez
voltarea impetuoasă pe care au 
cunoscut-o în acest ultim de
ceniu activitatea sportivă dc 
masă și de performanță, baza 
materială modernă care — ur- 
mînd și ea orientarea impri
mată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — însoțește dezvol
tarea econcmico-socială pe în
tregul teritoriu al patriei.

în ultimii jmi a fost creat în 
țara noastră un sistem unitar, 
închegat, de educație fizică și 
sport, care are în vedere în
treaga populație, incepind eu 
copiii preșcolari, cu metode și 
mijloace specifice fiecărei vîrste.

în acest deceniu de aur al 
patriei,, pe baza indicației se
cretarului general al partidului 
activitatea de educație fizică și. 
sport a fost integrată în acțiu

nea generală de planificare ști
ințifică a întregii dezvoltări a 
României socialiste. Programul 
de dezvoltare a activității de 
educație fizică și sport pe pe
rioada 1976—1980, aprobat de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a fost întocmit 
cu contribuția personală și in
tervențiile directe ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și vine să co
releze activitatea mișcării spor
tive cu obiectivele și sarcinile 
generale reieșite din planul 
cincinal al acestei perioade.

Este cu adevărat impresio
nant să constați, chiar specia
list in domeniu fiind, cit de 
profund cunoaște secretarul ge
neral al partidului, piuă în a- 
mănunt, problemele educației 
fizice și sportului, cit de clar 
formulează ideile și orientările 
in acest domeniu, vizind de fie
care dată obiective înalte, în
drăznețe. Fiecare ședință de lu
cru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducerea miș
cării sportive, fiecare intilnire 
cu sportivii fruntași, ne îmbo
gățește cu observații critice și 
indicații prețioase, la obiect. 
Așa cum a fost și la festivita
tea dedicată succeselor olimpi
cilor români la Montreal, cind 
secretarul general al partidului 
a expus în cuvinte pe înțelesul 
tuturor o amplă analiză a stă
rilor de fapt din mișcarea spor
tivă și a formulat principalele 
direcții de urmat în activitatea

sportivă de masă și de perfor
manță, in pregătirea olimpică, 

îmi amintesc că, după Jocu
rile Olimpice din 1964, intr-o
ședință de lucru, 
Nicolae Ceaușescu ne 
fim mai atenți față 
turtle cu 
programul 
menționînd

tovarășul 
cerea să 
de spor- 
mare în 
Olimpice,

pondere
Jocurilor 
cu precădere gim-

nastica. Și iată că, după o pe
rioadă de muncă susținută, 
gimnastica noastră — aflată a-
tunci intr-un moment critic —
s-a impus in fruntea ierarhiei 
mondiale prin succesul cu totul 
deosebit de la Montreal — 1976. 
La acestea se adaugă succesele 
remarcabile obținute in hand
bal, lupte, caiac-canoe, scrimă, 
rugby, box și alte discipline 
sportive.

M-am referit la citeva din
excepționalele idei și indica
ții ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in domeniul educa
ției fizice și sportului și care 
stau la baza succeselor și îm
plinirilor din ultimii ani. Do
rim să ne folosim de minuna
tul prilej pe care ni-1 oferă 
aniversarea a 60 de ani de Ia
naștere și 45 de ani de activi
tate revoluționară, pentru a ex
prima conducătorului nostru 
mult iubit întreaga noas
tră recunoștință, împreună cu 
urarea fierbinte să ne trăiască 
mulți ani, în deplină sănătate, 
pentru binele patriei și al nos
tru, al tuturor.

In Divizia A de handbal feminin

CONFECȚIA A PRELUAT
ȘEFIA CLASAMENTULUI4

Cum era de așteptat, derby- 
ul penultimei etape a turului 
Diviziei feminine A de hand
bal s-a bucurat de un mare in
teres. din partea spectatorilor. 
A fost un meci plăcut, princi
pala contribuție fiind a echi
pei Confecția care a impus un 
ritm rapid partidei. Cum am 
remarcat și în cronica meciului, 
elevele antrenorului Simion 
Pompiliu au intrat pe teren cu 
dorința vădită de a Învinge, 
tentativă ce le-a reușit dato
rită îndeosebi aportului portă- 
riței Florica Berbece, precum și 
al jucătoarelor de cîmp Rodica 
Grigoraș, Maria Serediuc și 
Julieta Crișu. Confruntarea jde 
duminică după amiază a co- 
borit echipa Rapid de pe locul 
I pe locul III în clasament, 
schimbare pe care rapidistele 
însele au facilitat-o intr-o 
bună măsură, ele fiind cuprin
se de trac chiar din primele 
minute ale partidei, ceea ce — 
trebuie recunoscut — le-a slă
bit forța de joc. Nu știm dacă 
evoluind degajat elevele antre
norului Francisc Spier ar fi, 
câștigat, dar nu ne îndoim că 
ar fi încheiat partida cu un 
rezultat mai strîns și, în orice 
-caz, ar fi evitat lunga serie de 
ratări clare, înregistrate mai 
ales in prima parte a meciului.

Universitatea București —

care a mai făcut doi...' pași 
către fruntea clasamentului — 
devine, cu fiecare nouă parti
dă disputată, tot mai sigură pe 
sine. In confruntarea cu cole
gele de la I.E.F.S., „universita
rele" datorează victoria evolu
ției foarte bune a Georgetei 
Andronacbe oare a fost — 
după opinia noastră — moto
rul întregii echipe.

Atît la meciurile disputate 
in țară — după cum ne infor
mează corespondenții noștri — 
cît și ia cele din sala Floreas- 
ca, spectatorii au fost scutiți 
(bine ar fi ca această trăsătură 
să se accentueze !) de jocul ex
cesiv de dur, de „urmărirea" 
unei jucătoare sau alteia pen
tru a o scoate din teren. O 
notă bună și pentru arbitraje, 
în general prompte, corecte, 
autoritare. Ele au asigurat o 
bună desfășurare' partidelor.

Ion GAVRiLESCU

CLASAMENT

1. CONFECȚIA 4 4 0 0 64—51 t
2. Univ. Tim. 4 4 0 0 53—42 8
3. Rapid 4 3 0 1 67—55 6
4. Univ. Buc 4 2 0 2 67—63 4
5. Hidrotehnica 4 2 0 2 56—52 4
6. Mureșul- Tg. M. 4 1 1 2 58—60 3
7. Progresul 4 1 0 3 49—54 2
8. I.E.F.S. 4 1 0 3 43—56 2
9. Constr. Tim. 4 0 2 2 45—55 2

10. „U“ ClUj-N. 4 0 1 3 52—66 1

Contradicții evidențiate de meciurile de baschet D

TITULARI ÎN LOT, REZERVE „DE BAZĂ" LA
Este evidentă preocuparea condu

cerile tehnice ale echipelor de 
baschet Dipamo >i Steaua de a-și 
împrospăta boturile cu elemente ti
nere, dotate cu calități core să le 
permită progresul rapid pînă ba nivel 
internațional. Față de meciurile ju
cate de aceste echipe nu cu muJți

STEAUA (LA COȘAVERAJ), 
ÎN FRUNTEA DIVIZIS A

• După meciurile etapei a S-a, 
In clasamentul Diviziei A la bas
chet masculin s-a produs o mo
dificare importantă : pe locul I a 
trecut echipa Steaua datorită 
coșaverajului direct superior 
celui al formației Dinamo Bucu
rești.
1. Steaua 18 17
2. Dinamo Buc. 18
3. „U- Cj.-N.
4. I.C.E.D.
5. Farul
6. Univ. Timiș.
7. C.S.U. Bv.
8. Polit. Iași
9. Rapid

10. C.S.U. Sibiu
11. Dinamo Or.
12. I.E.F.S.-Lic.

1 1718-1313
17 1 1894-1209 

18 16 2 1644-1462 
18 10 8 1576-1564 
18 10 8 1598-1601 
18 8 10 1589-1508 
18 7 11 1605-1649 
18 7 11 1594-1644 
18 6 12 1318-1436 
18 4 14 1366-1783 
18 3 15 1259-1546

2 18 3 15 1399-1755

35
35
34
23
28
23
25
25
24
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21

e La Galați, în joc restanță în 
campionatul național feminin : 
C.S.U. — Universitatea Cluj- 
Napoca 0—2 : 67—85 (26—37) și
63—89 (30—44). Coșgetere : Geor- 
geta Șancu 13+11 și Camelia 
Morarii lO-j-16 de la gazde, res
pectiv Gheorghița Bolovan 16-1-22 
și Măndica Ciubăncan 21+10. (T. 
SlRlOPOL-coTesp.).

ani în urmă, în formații a-u apărut 
destul de multe nume noi, unii din
tre jucători devenind elemente de 
boză, cum sînt Dan Niculescu, Ion 
Ugiai, Marian Braboveanu ia Dina
mo, sau Costel Cornat la Steaua, 
care sîmbâtă și duminică, cu prUe- 
jul tradiționalului derby, au avut 
contribuții importante la victoria 
fiecăreia din formații, precum și ba 
frumosul spectacol realizat.

Dar ceilalți ? Au fost folosiți pe 
măsura valorii lor actuale (atestată, 
de piddâ, de promovarea lor în bo
tul reprezentativ lărgit), iar dacă 
ou fost introduși în teren au cores
puns încrederii acordate de antre
nori ? Primei întrebări îi găsim * un 
răspuns aproape total negativ. La 
Dinamo, Mihai Caraion, Cristian F!u- 
turaș (în partida de sîmbâtâ), Ga
briel David, Gheorgho Mshuțâ (du
minica) nici nu au fost trecuți pe 
foaia de arbitraj (care permite îns
crierea numai a 10 jucători-) ; la 
Steaua, Anton Netolitzchi_a fost In
trodus în teren în ultimele 3 minute 
ale întîlmrii de duminica (înscriind 
un coș foarte prețios), iar Gheorghe 
Radu și Constantin Scar lat nu au 
părăsit banca rezervelor. Situația o- 
pare paradoxală deoarece nu mc: 
departe decît în luna decembrie an
trenorii Dan Nicuicscu și Mihai Kedef 
îi foloseau pe Caraion, David, Mi
huțâ în selecționata participantă ba 
Balcaniada de la Skopje I Care este 
valoarea reală a acestor jucători ? 
Aceea a unor titulari în lotul de 12 
al reprezentativei țârii, sau a unor 
jucători de rezervă la echipa de 
club ? Cum este justificată selecțio
narea în echipa naționala a unor 
baschetbaliști cărora la meciuri ie 
Steaua — -Dinamo li se rezervă ro'ul 
de spectatori și care poate fi nivelul 
lor adevărat atîta vreme cît nu simt
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CAMPIONATE 9 COMPETIȚII 9 CAMPIONATE 9 COMPETIȚII 9 CAMPIONATE 9 COMPETIȚII 9
PRIMUL RECORD ATLETIC 

DIN 1978
N. Ligor — 5,18 m la pră

jină în sală
Concur&nți numeroși pe listele 

de înscrieri La campionatul de 
sală al municipiului București, la 
juniori II. Cel mai bun rezultat 
al competiției a tost înregistrat 
de săritorul cu prăjina Nichifor 
Ligor (Steaua), de fapt partici
pant in afară de concurs. Trecind 
peste ștacheta înălțată la 5,18 m, 
Ligor a realizat un nou record 
republican pe teren acoperit, cu 
6 cm mai mult decît precedentul 
record de seniori al țării. Alte 
rezultate în afară de concurs : 
Georgeta Nazarie (CAU) 7,9 s — 
60 m, Tiberiu Tîmpescu (CAU) 
7,0 s — 60 m. Iată acum șl ciți- 
va dintre noii campioni ai Ca
pitalei : băieți : 50 m : A. Marin 
(C.S, Șc. A.) 6,0 ; 50 mg : L Bu- 
lache (C.S. Șc. A.) 7,3 : lungime: 
M. Cioclu (Viit.) 6,69 m ; triplu: 
St. Hoștiuc (Steaua) 14,05 m ; 
înălțime : G. Bulgărea (C. S. Șe. 
A.) 1,92 m ; prăjină : FI. Fili-
pescu (C.S. Șc.) 4,00 m ; greutate: 
I. Oană (Met.) 13,09 m ; fete: 
50 m : Iulla Antal (Rapid) 6,8 ; 
50 mg : M. Berbecaru (Lie. 2) 
8,0 ; lungime : M. Diaconu (C.S. 
Șc. A.) 5,44 m ; înălțime: M.
Ivașcu (Viit.) 1,57 m. (Al. VILA- 
KA — coresp.).
CONCURSURI DE SCHI
brașov (prin telefon). Ma

joritatea centrelor de copii din 
țară și-au trimis, sîmbâtă și du
minică, schiorii în Postăvar pen
tru a-și măsura .forțele în „Cupa 
Su’inar". S-au desfășurat două 
curse de slalom. Traseul marcat

pe pîrtia Lupului a supus pe 
cei 208 concurenți la serioase 
eforturi. In general a fost un con
curs reușit, iar clubul Dinamo 
Brașov și comisia județeană de 
specialitate merită felicitări pen
tru modul cum s-au achitat de 
sarcinile avute. REZULTATE TEH
NICE : fetițe II : 1. Suzana Nagy 
(Miercurea Ciuc) 54,8, 2. Anca
Moraru (LES) 58,0, 3 Agneta Fu- 
lop (Cluj-Napoca) 60,0 ; băieți II: 
1. I. Frățilă (LES) 49,9, 2. M. 
Clement (P. Neamț) 56,1, 3. I. 
Pestrea (Brașov) 60,8 ; fetițe I : 
1. Karin Kovăcs (Brașov) so,5, 2. 
Gabriela Gulie (Baia Mare) 82,2, 
3. Bianca Moscu (Brașov) 82,5 ; 
băieți I: 1. I, Pinche (Brasov) 
78,2, 2. D. Ghitoc (Brașov) 78,6, 
3. O. Friihn (Brașov) 81,3. (C.
GRUIA — coresp.).

BUȘTENI (prin telefon). în 
Poiana Ureche au avut loc dumi
nică trei competiții de schi-fond 
la care au fost prezenți peste 
200 de schiori din 10 localități. 
Un numeros public a aplaudat 
cu căldură eforturile și evolu
țiile tinerilor competitori. IATA 
ClȘTIGATORn : „Cupa U.T.C.“: 
fete, 2 km : Antoaneta Popa (A- 
zuga) ; băieți, 3 km : Adrian 
Dascălu (Sinaia). „Cupa speran
țelor" : fete, 2 km : Mihaela Con
stantin (Azuga) ; băieți, 3 km : 
Marius Necula (Azuga) ; băieți, 
4 km: Constantin Dobre (Azuga). 
„Concursul pionierilor** : fete, 2 
km î Georgeta Turea (Azuga) ; 
băieți, 3 km : Eugen Popa (Azu
ga). (V. ZBARCEA — coresp.).

PREDEAL (prin telefon). Du
pă 15 ani, în sfârșit, au fost 
reluate întrecerile de combinată 
nordică. C.O.E.F.S. Predeal a or
ganizat, în cadrul „Daciadei*, 
„Cupa Cioplea» la combinată nor
dică. Disputele, interesante, au de

monstrat că îmbinarea alergării 
cu săriturile pe schiuri pot da 
rezultate satisfăcătoare. Au luat 
parte sportivi juniori. Iată învin
gătorii : juniori II : M. Durbacă 
(Brașovia) ; juniori I: O. Chirciu 
(Brașovia). (I. CODLEANU — co
resp.) .

SUCEAVA (prin telefon). La 
Vatra Dornei a avut loc etapa ju
dețeană a campionatului republi
can de schi pentru juniori. Au 
participat peste 100 de schiori din 
toate centrele de schi ale jude
țului. Iată învingătorii : slalom 
uriaș, juniori I : C. Buta (V. 
Dornei); junioare I: Cornelia Bo- 
sînceanu (V. Dornei) ; juniori m 
I. Dzinbinschi (V. Dornei) ; ju
nioare II : Angela Arabu (V. 
Dornei). Slalom special, juniori 
I: M., Baciu (V. Dornei) ; juni
oare I: Cornelia Bosînceanu ; ju
niori II; R. Florea (V. Dornei); 
junioare n ; Liliana Ichim (V. 
Dornei). Coborîre : C. Buta și 
Cornelia Bosînceanu. (I. MAN- 
DRESCU — coresp.).

GALA DE VERIFICARE 
A LOTULUI DE BOX

Astă-seară, de la ora 18, sala 
clubului Independența din Sibiu 
găzduiește o interesantă gală de 
box. Componenții lotului repu
blican — aflați intr-un scurt sta
giu de pregătire la Păltiniș — 
susțin primele meciuri de verifi
care. Adversarii unora dintre se
lecționați vor fi pugiliști din Si
biu, iar în alte partide compo
nenții lotului vor boxa între ei. 
Printre cele mai interesante me
ciuri probabile se numără Du
mitru Burdihoi — Dumitru Ci- 
pere (finala campionatului de 
anul trecut la categoria muscă), 
Valentin Silaghi — Ladislau Ba-

cica (categoria mijlocie), Dumitru 
Petropavlovschi — Dumitru Mu- 
r^ru (mijlocie mică) etc.
CAMPIONATELE DE PATI
NAJ VITEZĂ ALE JUNIO

RILOR Șl COPIILOR
TUȘNAD, 23 (prin telefon). în

scrise sub genericul „Daciadei", 
campionatele republicane de pa
tinaj viteză, rezervate juniorilor 
și copiilor, s-au încheiat după 
trei zile de entuziaste întreceri 
pe pista lacului Ciucaș din lo
calitate. După disputarea titluri
lor de campioni ai țării putem 
face o serie de constatări îm
bucurătoare. In primul rînd, se 
cuvine să menționăm faptul că, 
fără a se situa încă la „cotele" 
arenei internaționale, rezultatele 
tinerilor viteziști au crescut evi
dent de la un concurs la altul, 
majoritatea juniorilor și copiilor 
(de ordinul a zeci de concurenți) 
reușind să-și modifice recordurile 
personale. Supuși în continuare 
unei atente pregătiri și deciși 
să-și valorifice resursele, autorii 
acestor rezultate, ca și ai recor
durilor republicane de juniori 
(acestea stabilite pe pistele din 
străinătate, cu un coeficient mai 
mare de alunecare) sînt capabili 
de performanțe superioare.

Iată acum clasamentele gene
rale ale celor două campionate 
republicane pe 1978. JUNIORI I
— fete ; 1. Agnes Rusz (I.E.F.S.
Buc.) 215,949 p, 2. Judith Balint 
(Mureșul Tg. Mureș) 228,700 p, 3. 
Magda Kurta (Mureșul Tg. M.) 
235,283 p ; băieți : 1. A. Bakos 
(Mureșul Tg. M.) 206,060 p, 2. I. 
Opincaru (Tractorul Brașov) 
199,943 p, 3. S. Varga (Mureșul 
Tg. M.) 204,372 p. JUNIORI II
— fete : 1. Eva Molnar (S. C.

Miercurea Ciuc) 214,766 p, 2. Lau
ra Daradici (S. C. M. Ciuc) 222,099 
p, 3. Emese Rusz (C.S. Șc. M. 
Ciuc) 224,383 p ; băieți : 1. D.
Jenei (C.S. Șc. Viitorul Cluj-Na
poca) 199,329 p, 2. T. Faraonear.u 
(I.E.F.S, Buc.) 205,796 p, 3. Z. A- 
dorjan (Tractorul Brașov) 2G5,8tJ 
p. COPII I — fete : 1. Iboiya 
Szatmari (Mureșul Tg. M.) 163^33 
p, 2. iVIarinela Zahiu (C. S. Șc. 
Sibiu) 172,333 p, 3. Uta Szoke 
(C. S. Șc. Sibiu) 172,983 p ; bă
ieți : 1. B. Varga (C. S. Șc. M. 
Ciuc) 159,966 p, 2. V. Duțu (Casa 
pionierilor Galați) 163,616 p, 3. 
M. Truță (C. S. Șc. Viitorul Cluj- 
Napoca) 164,100 p. COPII II — 
fete : 1. Simona Teodoruț (C. S. 
Șc. Viitorul Cluj-Napoca) 122,200 
p, 2. ErzsCbet Papp (Mureșul Tg. 
M.) 123,600 p, 3. Erika Kolozsi
(C.S.M. Cluj-Napoca) 127,900 p ; 
băieți : 1. Zs. Zakarias (C. S. Șc. 
M. Ciuc) 112,600 p, 2. I. Dav.d 
(S. C. M. Ciuc) 113,800 p, 3. 1. 
Micloș (Șoimii Tușnad) 113,900 p. 
(Traian IOANITESCU).
„CUPA UNIRII" LA TENiS
• In turneul de tenis al senio

rilor dotat cu „Cupa Unirii- — 
care a reunit 9 din Cei mai bum 
jucători din țară — victor.a 
a revenit fui Miliai Tăbăraș (Pro
gresul), care nu a suferit nici o 
înfringere. iată ultimele rezulta*." 
înregistrate în sala „23 August- : 
Tăbăraș — Mirza 6—3, 5—7, 6—1 ; 
Bîrcu — Niță 6—4, 6—2 ; Vilciom
— Bîrcu 6—4, 4—6, 6—1 ; Tăb km;
— Nisiparu 6—2, 6—0 ; Mirza — 
Vilcioiu 6—2, 2—6, 14—12 ; Birt -

Țiței 6—0 ț 7—6 ; Tăbăraș — 
. Niță 6—1, 6—1. Clasament : 1. M.

Tăbăraș 8 v, 2. J. Bîrcu (Dinam: 
București) 6 v (setaveraj 14—i . 
3. O. Vilcioiu (Dinamo Bra
șov) 6 v (13—5) ; 4. M. Mir-.-
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ANTRENAMENTE!
Emil Iankov ; 95—96—97—96. Să 
o comparăm cu cea a lui Ionel 
Trăscăveanu, locul 3, cel mai 
bun clasat dintre trăgătorii noș
tri : 94—93—98—97. Comparația 
nefiind singulară, concluzia este 
că trăgătorii noștri seniori (lu
crurile rămîn valabile și la 
pușcă și la pistol) prezintă, în 
concursuri, mari fluctuații de la 
o „decadă" la alta. Am cerut 
părerea reputatului specialist 
Paul Goretti asupra acestui as
pect. Iată ce ne-a spus : „In
constanța ' vizibilă de la o de
cadă la alta a trăgătorilor noș
tri, alternarea unor serii de zece 
diabolouri de nivel excelent cu 
altele slabe sau foarte slabe de
monstrează carențe în antrena
mentul psihic. Ia antrenamente 
se neglijează pregătirea speci
fică in acest domeniu. De a- 
ceea, cu cit întrecerea este mai 
de -anvergură, cu atît rezulta
tele trăgătorilor noștri apar mai 
fluctuante : ori foarte bune, ori 
foarte slabe...".

Tot din studiul valorii deca
delor, s-a observat că țintașii 
bulgari mai ales, care au do
minat întrecerile de pușcă, în
cep, în general, cu serii medii 
ca valoare (faptul 
existența tracului 
sînt, la rîndul lor, 
pe parcurs, ei se 
emoții și termină 
decade bune și 
Lipsindu-le o asemenea 
gramă" de performanțe, trăgă
torii români au pierdut la ba
raj : locul 2, prin I. Trăscă
veanu- ; locul 1, prin echipa de 
seniori ; locul 4 prin Romulus 
Nicolcscu toate la pușcă și lo
cul 2, la pistol, prin M. Trușcă ! 
Iată prețul pe care trăgătorii 
noștri îl plătesc pe de o parte 
din cauza unei rezistențe scă
zute în regim de concurs (fapt 
care diminuează forțele țintași- 
lor români spre sfîrșitul între
cerii), iar pe de alta din pri
cină că ei nu muncesc îndeajuns 
pentru fiecare foc în parte, a- 
tunci cînd participă la întreceri. 
Reprezentanții noștri au ieșit 
printre primii de la standurile 
de tragere de la Dinamo, uitînd 
un adevăr esențial al tirului : 
nu se poate trage și repede și... 
bine !
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„în forță" cu 
foarte bune.
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Doi dintre componenții echi

pei de pușcă juniori, cîștigă- 
toare a medaliei de aur la Bal
caniadă, Victor Popa și Con
stantin Vălută (primul s-a si
tuat pe locul 2 șl în întrecerea 
individuală), fac parte din 
C.S.Ș. nr. 1 București, unde sînt 
pregătiți de către antrenorul 
Dan Staicu. Un semn grăitor că 
aici se lucrează serios in do
meniul armelor cu aer compri
mat, de vreme ce și la campio
natele naționale cei doi au făcut 
parte din echipa campioană, 
Victor Popa reușind să ocupe 

, chiar locul 1. Așteptăm confir
mări din partea acestei pro
ductive secții și la tirul cu arme 
cu glonț.
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exigentei și responsabilității

LA ANTRENAMENTE, ÎN FRUNTE
ȘTEFĂNESCU, PURIMA, NEGRILĂ, ȚICLEANU,

ACEIAȘI CA SI PE GAZON!
După ședința de analiză, în 

care nemulțumirea față de sla
ba comportare din toamnă nu 
a fost ocolită, dimpotrivă, for
mația craioveană s-a urcat în 
autobuz și a plecat la Căciuli
tă pentru două săptămîni de 
pregătire. A poposit în stațiu
nea de pe malurile Oltului să 
găsească... drumul reabilitării. 
A venit cu gîndul să pună ba
zele unei pregătiri care să-i 
dea posibilitatea de a reveni în 
prim-planul întrecerii în retur. 
Este o obligație.

Am vizitat echipa în a șap
tea zi de pregătiri. Noul an
trenor principal, Die Oană, om 
cu atîta experiență, care nu se 
entuziasmează prea repede, s-a 
abținut de la declarații, spu- 
nîndu-ne doar că este mulțu
mit de felul cum lucrează noii

Așadar, la Căciulata Univer
sitatea s-a prezentat cu 22 de 
jucători ! Din acest punct de 
vedere, se pare că antrenorii 
n-au nici un fel de probleme. 
Dar probleme sînt de alt gen. 
Vacanța n-a reușit să șteargă 
urmele unor mai vechi acci
dentări și Ia Căciulata, paralel 
cu pregătirile, unii urmează și 
tratamente. Din acest motiv 
cîțiva jucători au program spe
cial.

...Motive și _
are sechele la genunchiul la 
care a făcut entorsă în toam
nă ; Irimescu — ușoară hidrar- 
trozâ la genunchi ; portarul 
Boldici se resimte după opera
ția la menise, din decembrie ; 
Geolgău face tratament pentru 
discopatie lombară (la 17 ani); 
Bălăci acuză o tendinită. „Pînă

motive. Donose

O necesitate... posibilă:

CENTRELE DE COPII SI JUNIORI,
UNITĂȚI-PILOT IN

In cea de a 7-a zi a cursului 
de perfecționare de Ia Snagov, 
rezervat antrenorilor care-și 
desfășoară activitatea în cen
trele de copii șj juniori, nu s-a 
prezentat nici un referat, n-a 
fost discutată nici o metodă 
folosită, de unul sau altul - 
dintre antrenori, în procesul de 
selecție și instruire a tinerilor 
jucători. Nu. Duminică a fost 
ziua... prezentării marilor ne
cazuri intimpinate de acești 
antrenori în munca lor. An- 
ghel Paraschiv, președintele 
F.R.F., Daniel Lăzărescu și Ion 
Alexandrescu, secretari ai fe
derației. i-au invitat pe parti- 
cipanții la curs să-și spună pă
surile. S-o facă fără menaja
mente, sincer, critic și auto
critic. Să nu ocolească nici 
una dintre probleme, oricît de 
spinoasă li s-ar părea. Dar să 
indice și căile, posibilitățile pe 
care le întrevăd pentru a scoa
te centrele de copii și juniori 
din marele impas în care se 
află, cunoscindu-se faptul că, 
mai ales în ultimii ani, randa
mentul acestora a fost foarte 
slab, contribuția lor la mărirea 
fondului de jucători buni fiind 
minimă. „Că nu ne-am califi
cat la Turneul U.E.F.A., vino
vat sint și eu; că echipa de 
tineret obține rezultate medio
cre, de vină sînt și eu ; că 
fotbalul românesc nu se va afla 
în Argentina, de vină sint și 
eu — afirma răspicat Leonte 
Ianovschi. Pentru că jucătorii 
pe care i-am crescut noi la 
F.C. Argeș sinț poate buni in 
campionatele noastre, dar nu 
pot face față marilor cerințe 
ale fotbalului internațional de 
performanță". In același spirit 
al sincerității absolute au vor-

FOTBALUL JUDEȚELOR
bit și ceilalți 20 de antrenori 
(Șt. Stăncuîescu, Gh. Scăeștea- 
nu, M. Birzan, M. Mocanu, N. 
Săbăslău, T. Boroș, I. Stoișor, 
Fr. Fabian, I. Voica, A. Feren- 
baeh, T. Dobîndă, S. Avram, 
I. Coteț ele.).

La sfîrșitul discuțiilor, pre
ședintele federației a ținut să 
sublinieze pregnant faptul că 
depistarea, formarea și promo
varea unor tineri jucători de 
bună valoare constituie o pro
blemă stringentă a fotbalului 
nostru și, ca atare, ea va fi 
tratată de forul de specialitate 
cu cea mai mare răspundere, 
ațit în apropiata ședință plena
ră a Comitetului federal, cit și 
pe parcursul următoarelor luni, 
pentru a se putea trece opera
tiv la materializarea unor mă
suri vizînd îmbunătățirea acti
vității acestor centre. Ele „vor 
trebui să devină unități-pilot 
ale activității fotbalistice- din 
județele respective", veritabile 
școli în care să fie crescuți vi
itorii jucători divizionari și 
purtător; ai culorilor naționale 
în marile confruntări interna
ționale. „Dar înainte de toate, 
este necesară reorganizarea pe 
baze noi a activității centrelor 
existente, dotarea lor, pentru 
început, cu strictul necesar des
fășurării unei instruiri superi
oare, dar și schimbarea men
talității multora dintre antre
nori, care nu pun suflet în 
munca lor. Or, intr-o activitate 
cu copiii, fără așa ceva, nu 
se poate realiza mare lucru" — 
afirma președintele forului de 
specialitate.

trecerile competiției de tenis de 
masă „Top-12“. Ediția 1978 —
bun prilej de verificare a spor
tivilor care vor participa la cam
pionatele internaționale ale 
României — a debutat cu cîteva 
surprize. în primul rînd, este 
vorba despre absența lui Marin 
Firănescu (cîștigătorul de anul 
trecut), care se află în această 
perioadă în sesiune de examene. 
In locul său, la întreceri parti
cipă Eugen Borca. O absență și 
în turneul fetelor — buzoianca 
Lorena Mihai, bolnavă.

Referindu-ne ia jocurile pro- 
priu-zise, reținem înfrângerea 
(surprinzătoare, mai ales ca scor, 
3—0) a lui Romanescu în parti
da cu Zsolt Bohm. Același Roma
nescu cîștigă la fel de surprinză
tor, cu 3—2, întâlnirea cu Doboși. 
De asemenea, rezultatele strânse 
înregistrate în meciurile Eva Fe- 
renezi — Crinela Sava, Lidia Za- 
haria — Maria Păun (la feminin); 
Moraru — Nieolae, Crâșan — Ca- 
uri, Moraru — Borca, Doboși — 
Ca uri, Moraru — Cauri, la mas
culin, toate cîștigate de primii cu 
3—2. Alte 'rezultate : feminin : 
Gabriela Kadar — Maria Păun 
3—1, Magdalena Leszay — Came
lia Filimon 3—0 ; Eva Ferenczi — 
Gabriela Kadar 3—0; Maria Ale
xandru — Camelia Filimon 3—0 ; 
Liana Mihuț — Crinela -Sava 3—1; 
Eva Ferenczi — Magdalena Les
zay 3—0 ; masculin ; Romaneșcu 
— Badea 3—0, Borca — Onețiu 
3—0, Doboși — Zsolt Bdhm ' 3—0. 
Gheorghe — Catari 3—0, Crâșan — 
Iosif Bbhm 3—1, Onețiu — Badea 
3—1, I. Bbhm — Z. Bbhm 3—1, 
Doboși — Crâșan 3—0, Moraru — 
Romanescu 3—0, Gheorghe — I. 
Pchm 3—0. întrecerile continuă, 
(.'dar.an GIUOLDUȘ).
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ce le . revin 
de departe

Laurențiu DUMITRESCU ’

In prim-plan : Tilihoi și Ștefănescu Foto : C. ALEXE

au fost 
Negrilă,

lucrat bine", ni s-a 
ora vizitei noastre,
Donose efectuau a- 

sub suprave-

săi elevi. Antrenamentul la 
care am asistat, apoi, timp de 
două ore, ne-a confirmat, în 
parte, acest lucru. Cei mai har
nici, ca întotdeauna, 
Ștefănescu, Tilihoi, 
Țicleanu, Purima. Merită a fi 
evidențiați și cei doi portari, 
Lung și Purcaru. Cele 15 sprin
turi de 60 m, cu ingreuieri de 
6—7 kg, au constituit un test al 
dirzeniei, întrecere dominată 
de duelul dintre Tilihoi și Ște
fănescu, de insistența lui Că
mătarii, susținuți doar pe a- 
tocuri de cei pe care ne aștep
tam să-i vedem în frunte, ju- 
decîndu-i după calitățile cu
noscute, cum ar fi Crișan și 
Marcu.

Antrenorii Die Oană și Con
stantin Deliu au deplasat la 
Căciulata următorul lot de ju
cători : Purcaru, Boldici, Lung, 
Negrilă, Tilihoi, Ungureanu, 
Ștefănescu, Constantinescu, Pu
rima, Berneanu, Bălăci, Bel
deanu, Donose, Irimescu, Tic- 
leai.u, Crișan, Cămătaru, Cîrțu, 
Marcu, Geolgău. I-au mai adus 
pentru pregătire și verificare 
pe Dumitru Crișan (care a ju
cat la Rapid Jibou și acum 
este student în anul I la Cra
iova) și pe Cristian Boldici (de 
la Constructorul Craiova, fra
tele mai mare al portarului), 
în privința cărora verdictul se 
va da după jocurile în care vor 
fi folosiți.

acum a 
spus. La 
Bălăci și 
lergări ușoare, 
gherea medicului V. Frincules- 
cu, restul lotului se deplasase 
pe un teren La 25 km de Că
ciulata. pentru un antrenament 
de forță și rezistență, în care 
se prevăzuse și lucrul cu min
gea, pentru mai multă atracti
vi tate.

în cursul pregătirii au mai 
apărut și alte... neprevăzute, 
Crișan acuza o Întindere mus
culară. deși antrenorii îl con
vingeau că e vorba de... o 
ușoară febră musculară. Pînă la 
urmă s-a alăturat lotului și a 
lucrat cum trebuie. Beldeanu 
se văita de dureri intercostale. 
Cum se face că mai mult cei 
„cu nume" aveau probleme ? 
Un Negrilă, un Purima sau Ti- 
cleanu nu invocau nimic și a- 
lergau cum le cereau antre
norii.

Se speră să se treacă peste 
aceste necazuri. Conducerea 
tehnică a, echipei ne-a încre
dințat că pregătirea va fi bună 
pină la urmă. E nevoie însă de 
adeziunea totală a întregului 
lot. Performanțele trecute îi o- 
bligă pe jucătorii echipei Uni
versitatea Craiova la o pregă
tire fără cusur, pentru ca ran
damentul din primăvară să se 
situeze la nivelul așteptat. Cit 
privește integrarea noului an
trenor, ni s-a spus că aceasta 
s-a făcut lin, pe nesimțite.

Constantin ALEXE

PREMIANTUL ȘI CORIGENTUL...
Doi jucători de virstă apro

piată, amîndoi făcind parte 
din grupul tinerelor și chiar 
al marilor speranțe ale fot
balului nostru, coechipieri la 
Sportul studențesc și foarte 
adesea alături pe teren, s-au 
aflat in sezonul de toamnă al 
anului trecut la poli opuși In 
ce privește comportarea lor 
competițională, in 
Lucru confirmat, 
de caracterizarea 
ocazia ședinței de 
antrenorul Mircea 
care a spus despre unul din
tre ei că a fost un 
component de bază 
al formației, perma
nent 
cătorii 
activi, conștiincios in pregă
tire și cu o ținută moral- 
sportîvă fără reproș, a cărui 
contribuție la succesele efhi- 
pei s-a concretizat și prin În
scrierea a patru goluri, deși 
acționează, de regulă, in zo
na de 
Despre 
a fost 
sit de 
joc și 
le, ' 
țiile colective, 
de eficacitate

ansamblu. 
dealtfel, și 
făcută, cu 
analiză, de 
Rădulescu,

printre ju- 
cei mai

la mijlocul terenului, 
celălalt s-a arătat că 

inegal în evoluții, llp- 
voință, superficial in 

In viața de toate zile- 
indiferent față de obliga- 

lipsit complet 
(nu a marcat 

nici un gol !) cu toate că este 
atacant, cum se spune, de li- 

“ ‘ ' fost
notă 
doi- 
4,50,

ȘTIRI, ȘTIRI
o F. C. ARGEȘ — FQRESTA 

ZĂVOI (Caraș Severin) 10—1 
(5—1). Această partidă de pre
gătire s-a disputat la Zăvoi. 
Golurile au fost marcate de 
Radu II (3), Dobrin (2), Roșu 
(2), Iovănescu, Leșeanu și To
ma, respectiv Drăgan. F. C. Ar
geș a prezentat formația : Spe- 
riatu — Zamfir, Olteanu, Stancu, 
Ivan — Chivescu, Iovănescu, 
Bărbulescu — D. Nieolae, Radu 
II, Dobrin. Au mai fost folosiți 
Cristian, Toma, Moiseseu, 
tan, Roșu, Leșeanu și 
(M. KONRAD, coresp.).

nia înt-îi. Primului i-a 
acordată cea mai mare 
din echipă, 9; celui de-al 
lea nota cea mai mică, 
adică pe jumătate !

Dacă nu ați ghicit despre 
cine este vorba — deși nu era 
greu un asemenea lucru — 
vă spunem noi, pentru evita
rea oricărei confuzii, că cel 
dinții, cu alte cuvinte „pre
miantul", se numește Rădu- 
lescu ; celălalt, „corigentul", 
nu este altul decit Grosu.

Șl pentru că nu ni se pare,

LOTO - PRONOSPORT
Rețineți ! Duminică 29 ianuarie 

1978 — o nouă tragere și
12

INFORMEAZĂ

Ia- 
Ancuța.

LA U- 
ȘI VI-

• NOI ANTRENORI 
NIREA ALEXANDRIA 
ITORUL VASLUL Cele două 
divizionare „B“ și-au început 
pregătirile în vederea sezonului 
de primăvară sub conducerea 
unor noi antrenori. 
Unirea Alexandria ______ _
principal este Virgil B'lujdeâ, 
iar la Viitorul Vaslui ex-brașo- 
vcanul Vladimir Grosaru.

cu 3 numere din toate 
extrase.
participă pe bilete de 10

geri 
cele
• Se 

lei varianta simplă, achitată Inte
gral sau sfert.

Procurați-vă din timp biletele 
cu numerele dv. preferate !

Tragerea excepțională Loto de 
’■rtăzi va avea loc la sala clu

bului sportiv Dinamo din șos. 
ștefan cel Mare la ora 17. Rezul
tatele vor fi transmise la radio 
și televiziune în cursul serii.

Astfel, la
antrenor

• La tragerile Loto-2. se pot 
ciștiga autoturisme „Dacia 1300 
și premii în bani de valoare £i> - 
șl variabilă.

© Se acordă 6 categorii de cîș- 
tlguri.

® Se poate cîștiga cu 2 numere 
din cele 4 ale uneia din extra-

ClȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 18 IANUARIE 
378. Categoria 1 : 1 variantă 25%

— autoturism „Dacia 1360“ ; Ca
tegoria 2 : 2,75 a 25.223 lei ; Ca
tegoria 3 : 29,25 a 2.372 lei ; Cate
goria 4 : 133,75 a 519 lei ; Cate
goria 5 : 247,00 a 281 lei ; Cate
goria 6 : 8.429,75 a 49 lei ; Ca-
- -- a 7 : 259 25 a 200 led ; Ca-
t 8 : 3.931,75 a 40 lei. RE
PORT CATEGORIA 1 : 336.049 lei.

totuși, suficient ceea ce s-a 
spus pină acum despre cei 
doi, vom adăuga, referitor la 
Grosu, că este- posesorul unor 
mari calități native (viteză de 
reacție șl de deplasare, for
ță) a unui organism robust, 
tare, cum s-ar zice, ca... pia
tra. In ce-1 privește pe Rădu
lescu, e cazul să reamintim 
că este ceva mal puțin dotat 
din punct de vedere fizic de- 
ctt colegul său și că, în plus, 
a fost nevoit să stea multă 
vreme pe tâșă, aproape un 

cauza unei hepatite, 
pe care a învins-o 
dar care îl obligă și 
astăzi să-și rațio
nalizeze cu mare a- 
tenție efortul. Ce a 

totuși această 
comportament 

cu condițiile 
exprimare ale 

perfor- 
indoială, fe-

determinat 
discrepanță de 
in raport 
concrete 
fiecăruia 
manței 7 
iul lor diferit de a ginii și 
de a trata lucrurile.

Rădulescu și Grosu, doi'fot
baliști apropiați ca virstă, 
sînt în ceea ce privește' ati
tudinea pe care o manifestă 
față de cerințele 
ca jucători atît 
unul de celălalt. Situație de 
care se face vinovat, evident, 
Grosu, cel care, paradoxal, a 
beneficiat de o conjunctură 
șl posibilități mai bune decit 
coechipierul său Rădulescu de 
a se realiza în sfera fotbalu
lui competițional. De aceea, 
spunem că Grosu are obliga
ția de a face ca distanța ce 
îl separă acum de Rădulescu 
să dispară. Fotbalul nostru are 
prea mulți corigenți. Așa că 
problema se pune clar : ori, 
ori... Nimeni nu e obligat eu 
forța să joace fotbal 1

Mihai IONESCU

de
pe planul 
Fără

I

Invitație 
LA „DALII ZĂPEZII" 

întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante 
București organizează la 
4/5 februarie 1978, o ex
cursie la Poiana Brașov 
pentru participarea la a- 
ceastă atractivă acțiune. 

Transport cu autocarul ; 
cazare în confortabile hote
luri ; masă festivă; tom
bolă ; surprize ; con
cursuri cu premii.

Plecarea sîmbătă 4 te- 
bruarie, la ora 14, din fa
ța hotelului Intercontinen
tal.

înscrieri și relații supli
mentare se pot obține de 
1a filialele de turism din 
Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. 
Bălcescu nr. 35, Bd. Repu
blicii nr. 68 șl Calea Grl- 
viței nr. 140.
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Ieri a fost inaugurată expoziția

> „DOVEZI ALE DRAGOSTEI, ÎNALTEI STIME
SI PROFUNDEI PREȚUIRI DE CARE SE BUCURĂ 

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
SI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, 
9 ’ ’

ALE AMPLELOR RELAȚII DE 
DINTRE POPORUL ROMÂN Șl 

(Urmare din pag. 1)

imaginii fotografice, forța de 
convingere a hărților, diafii- 
melor, a documentelor, se 
constituie intr-o autentică de
monstrație a vastei activități 
desfășurată cu pasiune revo
luționară de secretarul gene
ral al partidului, președintele 
țării, pentru ridicarea României 
pe noi trepte de progres și 
civilizație, creșterea neîntrerup
tă a nivelului de trai al între
gului popor, rolul său determi
nant în perfecționarea și dez
voltarea învățăminiuiui, înflo
rirea științei, artei și culturii, 
adîncirea democrației socialiste, 
formarea conștiinței revoluțio
nare a omului nou și afirmarea 
plenară a personalității sale. In 
același timp, ea reflectă activi
tatea multilaterală, teoretică și 
practică, a secretarului general 
al partidului in elaborarea și 
înfăptuirea obiectivelor politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, pentru participarea 
României socialiste Ia soluțio
narea marilor probleme ale 
contemporaneității, pentru afir
marea puternică a prestigiului 
patriei noastre in lume.

Pe o mare hartă a României 
sint punctate localitățile, uni
tățile industriale și agricole, cele 
social-culturale și de învățămînt, 
șantierele construcției socialiste, 
institutele de cercetare științifi
că în care conducătorul parti
dului și statului nostru s-a aflat 
in vizită de lucru. Masa de 
lucru a secretarului general al 
partidului este însăși suprafața \ 
țării.

Prinosul de recunoștință, sen
timentele de adincă stimă și 
dragoste pe care întreaga noas
tră națiune Ie nutrește față de 
partid și secretarul său general, 
le regăsim și în următoarele 
săli ale expoziției, care găzduiesc 
o mare diversitate de daruri 
oferite, din toate colțurile de 
țară, de mari colective de mun
citori, de țărani, fie organizații 
ale partidului, precum și simpli 
cetățeni, cu familiile lor, Înfă
țișează dezvoltarea armonioasă a 
tuturor județelor patriei, a tu
turor localităților.

Fiecare județ, fiecare locali
tate care i-au simțit prezența 
binefăcătoare, ajutorul neprecu
pețit, au exprimat, de-a lungul 
anilor, atit in cursul vizitelor 
de lucru, cit și al unor mari 
aniversări istorice, prin darurile 
oferite, sentimentele de profun
dă dragoste și recunoștință pe 
care întregul nostru popor le 
nutrește față de secretarul ge
neral al partidului.

Grija față de om, față de 
dezvoltarea sa multilaterală, 
prețuirea muncii tuturor, care 
au călăuzit permanent gindirea 
și acțiunea secretarului general 
al partidului este reflectată in 
darurile oferite din inimă pri
mului muncitor al țării : casca 
de miner de onoare, pikhamerul 
sau lampa dăruite de minerii 
din Valea Jiului, statuete infă- 
țișînd pe oțelarul hunedșrean 
sau pe tăietorul de lemne din 
Munții Harghitei, sint doar cîte- 
va exemple ale sentimentelor 
de dragoste și devotament pe 
care clasă noastră muncitoare 
le nutrește față de tovarășul" 
Nicolae Ceaușescu.

Expoziția înfățișează, de ase
menea, prin numeroase obiecte 
de valoare istorică, emoționante 
momente ale prezenței to
varășului- Nicolae Ceaușescu la 
sărbătorirea unor mari eveni
mente din viața poporului nos
tru. împreună cu secretarul ge
neral al partidului, locuitorii din 
Alba Iulia au cinstit memoria 
iui Mihai Viteazul, primul care 
a realizat visul secular de unire 
al tuturor românilor, ieșenii 
memoria Iui Al. Ioan Cuza, 
Blajul pe marii revoluționari de 
Ia 1818, buzoienii au aniversat 
1600 ani de la atestarea docu
mentară a orașului lor, iar lo
cuitorii din Cluj-Nanoca șl 
Drobeta-Turnu Severin 1850 ani. 

Emoționante evocări — o pla
chetă reprezentînd o mină sal
vatoare, precum și numeroase 
broderii — provenind de la lo-

PRIETENIE Șl COLABORARE 
POPOARELE ALTOR ȚĂRI" 

cuitorii din Salu Mare, exprimă 
recunoștința acestora față de 
secretarul general al partidului, 
care in timpul grelelor încercări 
provocate de inundațiile din 19*0 
s-a aflat alături de ci, luptind 
pentru salvarea vieților și bunu
rilor lor materiale. Aceeași 
prezență salvatoare este redată 
sugestiv de o fotografie infăți- 
șind pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu ia zonele grav afec
tate de cutremur ale Capitalei, 
conducind operațiunile de sal
vare a oamenilor, de diminuare 
a pagubelor, luptind pentru 
reintrarea vieții pe făgașul nor
mal.

Daruri din toate județele ță
rii — covoare, carpete, țesă
turi, sumane, cojoace, brîie, o- 
biecte de îmbrăcăminte tradi
țională, piese de artă, lucrate 
de meșteri populari, ilustrează 
arta neasemuită a făuritorilor 
de frumos, geniul creator al 
poporului nostru, impulsionat 
de simțăminte profunde de 
dragoste, stimă ’ și prețuire, pe 
care o națiune întreagă le 
poartă celui care conduce cu 
atita clarviziune destinele țării.

„însemne ale înaltei prețu
iri" — snb acest generic, ex
poziția înfățișează pe larg, in 
citeva săli, inalta stimă și con- 
siderație, aprecierea unanimă 
de care se bucură pe toate me
ridianele globului politica in
ternațională a României socia
liste, politică de pace, coopera
re și înțelegere între popoare, 
contribuția de excepțiorială va
loare teoretică și practică a 
președintelui României la solu
ționarea marilor probleme ale 
umanității, la împlinirea aspi
rațiilor de pace, libertate și 
progres ale omenirii.

O retrospectivă în imagini și 
date statistice relevă că, in pe
rioada 1965—19’7, secretarul 
general al partidului, președin
tele țării a avut întîlniri și con
tacte directe cu 99 șefi de sta
te și guverne și convorbiri eu 
peste 3 000 de conducători, de
legații sau reprezentanți ai di
feritelor partide și organizații 
politice, membri ai guvernelor, 
personalități ale vieții politice, 
economice, științifice și cultu
rale.

întreaga parte a expoziției 
consacrată prestigiului de care 
se bucură România in lume de
monstrează cu vigoare că nici- 
cîhd țara noastră, poporul ro
mân nu au avut mai mulți prie
teni decit astăzi, nu s-au bucu
rat de o prețuire mai mare 
din partea popoarelor și state
lor lumii, confirmind și în a- 
cest mod justețea și realismul 
politicii României Socialiste, a 
partidului ei, a tovarășului 
Nicolae ^.Ceaușescu — persona
litate marcantă a lumii con
temporane, care a adus o con
tribuție substanțială Ia funda
mentarea unei viziuni noi, pro
fund revoluționare și umaniste, 
asupra relațiilor dintre popoare, 
dintre forțele care luptă pentru 
pace și progres social, pentru 
făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune.

La încheierea vizitei in ex
poziție și ieșirea din clădirea 
muzeului, sute de copii, pio
nieri și șoimi ai patriei, alcă
tuind un coridor multicolor, 
animat de voioșie sărbătoreas
că, au ovaționat intr-un unic 
gînd, într-o unică simțire, pe 
conducătorul iubit, intimpinîn- 
du-1 cu garoafe roșii, urindu-i 
cu cea mai gingașă dragoste 
„La mulți ani !“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu îi 
îmbrățișează cu căldură părin
tească pe copii, urindu-le, la 
rindul lor, „Fericire în comu
nism !“

Glasurilor cristaline ale celor 
mici Ie răspund, viguros, gla
surile miilor de oameni ai 
muncii aflați in fața muzeului. 
Un cîntec străbate zările : 
„Partidul, Ceaușescu, Româ
nia !“ Sint trei nume scumpe 
inimilor noastre, de-a pururi 
îngemănate, trei nume sub ste
ma cărora națiunea noastră so
cialistă urcă, spre comunism, 
in zbor.

„CUPA EUROPEI" 
LA ȘAH

BELGRAD, 23 (Agerpres). — 
în runda a doua a competiției 
feminine de șah „Cupa Euro
pei" (jucătoare pină la 20 de 
ani), care se desfășoară în lo
calitatea iugoslavă Kikinda, 
maestra româncă Viorica Ilie a 
învins-o pe șahista suedeză 
Kramling. Alte rezultate : Stad
ler — Garcia 1—0 ; Joseliani — 
Jivkovici 1—0 ; Klimova — 
Jansen 1—0 ; Sy kora — Csoncsik 
1-0.

In clasament conduc Viorica 
Die (România), Nana Joseliani 
(U.R.S.S.) și Brigita Stadler (Iu
goslavia), cu cite 2 puncte.

• Finala C.M. de șah, între A. 
Karpov, deținătorul titlului, su
prem, și șalangerul său V. Kor- 
cinol, ar putea începe în jurul 
datei de 18 iulie 1978, gazdă o- 
ferindu-se a fi Italia, Grecia, 
Olanda, Filipine. Problema fi
nalei va fi discutată în cadrul 
unei reuniuni a F.I.D.E. la 16 
februarie, la Amsterdam.

• După două runde, în tur
neul de la Wijk aan Zee (Olanda) 
în clasament conduc Portisch, 
Andersson, Korcinol și Timman, 
cu cite 1Vj p.

TINERII SCR1MERI ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI LA SOȚIA
La Sofia s-a desfășurat în- 

tilnirea internațională amicală 
de scrimă dintre selecționatele 
de tineret (sportivi pină la 20 
de ani) ale României și Bulga
riei.

In competiția, pe echipe, ti
nerii scrimeri români au termi
nat învingători în toate cele pa
tru probe, ciștigind cu 11—3 la 
floretă feminin, cu 15—10 la flo
retă masculin, cu 13—12 la sa
bie și cu 20—5 la spadă.

în concursul individual, spor
tivii români ' au obținut două 
victorii, prin Nicolae Iile — la 
floretă băieți și Florin Alexan- 
drescu, la spadă. Proba femi
nină de floretă a fost cîștigată 
de scrimera bulgară Polina 
Bîcivarova, sportiva româncă 
Gabriela Belucker clasîndu-se 
pe locul trei. în proba de sa
bie, în care victoria a revenit 
bulgarului Etropolski, Alexan
dru Chiculiță a ocupat locul doi.

«TELEX® TELEX • TELEX •
HANDBAL ® La Diisscldorf, în 

meci masculin : R.F.G. — Spania 
24—18 (11—7) © La Poznan, tot
în meci masculin : Polonia — 
Iugoslavia 18—17 (11—9). (In pri
mul joc 15—15). 3 La Budapesta, 
în meci tpr pentru optimile de 
finală ale „Cupbl cupelor" : Fe- 
rencvâros — Union Admira Vie- 
na 25—5 (14—2).’ în aceeași com
petiție: H. C. Lisabona — H. C. 
Bordeaux 13—23.

NATAȚIE a Turneul de polo 
din Berlinul Occidental s-a în
cheiat cu victoria echipei orașu

CINE VA CIȘTIGA LA BUENOS AIRES?
Anchetă printre antrenorii celor 16 echipe calificate In turneul final

Cine va ciștiga, la Buenos 
Aires, cel de-al 11-lea titlu mon
dial la fotbal 7 iată întrebarea 
aliată — mai ales după tragerea 
la sorți a grupelor finale — .pe 
buzele tuturor iubitorilor fotba
lului. Se fac presupuneri, argu
mentele pro și contra fiind la 
înde mina oricui. Cei mai îndrep
tățiți să răspundă rămîn, totuși, 
antrenorii celor 16 participante la 
turneul final din Argentina. Ei 
au fost invitați să răspundă la 
următoarele două întrebări :

I — Cine credeți că are prima 
șansă la Buenos Aires ?

n — Care sint echipele cu 
șansa a doua la titlul mondial ?

Iată răspunsurile :
Cesar MENOTTI (Argentina) : 

I — Cea mai îndreptățită să as
pire la titlu pare a fi reprezen
tativa R.F. Germania ; II — Out- 
sidere 7 Italia, Brazilia, Argentina 
și Olanda.

Helmut SENEKOWITSCH (Aus
tria) s I. R.F. Germania sau 
Olanda ; II. Argentina, Scoția.

Claudio COUTINHO (Brazilia) î 
I. R.F. Germania sau Olanda ; n. 
Italia, Argentina.

Michel HIDALGO (Franța) : L 
R.F. Germania ; II. Olanda, Ar
gentina, Brazilia.

Heshmat MOHAJERANI (Iran): 
I. Brazilia ; II. Argentina, R.F. 
Germania, Olanda.

Enzo BEARZOT (Italia) î I. 
Olanda sau R.F. Germania ; n. 
Brazilia, Argentina.

Jos6 Antonio ROCA (Mexic) : L

C.M. DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

le-a pus probleme în omogeni
zarea formației, tocmai acum 
cînd grupul marilor forțe — 
pretendente Ia titlul mondial — 
s-a mărit considerabil. I-am vă
zut în ultimele zile mai preo
cupați ca oricînd, dar și mai 
deciși, dealtfel ca și antreno
rii lor.

— Cunosc întrebarea tradițio
nală — ne întîmpină antreno
rul emerit Nicolae Nedef. Toată 
lumea vrea să știe de pe acum 
dacă vom ciștiga cel de al 5-lea 
titlu mondial. N-am declarat — 
in cei 22 de ani de cînd sint 
antrenor al lotului național — 
niciodată înaintea competițiilor 
că vom ciștiga. Dar ne-am pre
gătit și am luptat întotdeauna 
numai pentru victorie. Ca și a- 
cum. Avem de susținut șase me
ciuri în 11 zile, 6 dcrbyuri, 6 
.partide de mare dificultate, de 
mare responsabilitate. Am în
credere în ceea ce am făcut 
și în băieții care vor purta tri
courile cu tricolor.

Doctorul Ion Artănescu c-Ste 
omniprezent : la sală, în came
rele jucătorilor, la masă, pretu
tindeni. Există vreo problemă ?

— Am avut destule... Acum 
sînt rezolvate sau aproape re
zolvate. Cea mai grea a fost 
aceea a lui Radu Voina care, 
după cum știți, n-a jucat o 
perioadă bună de timp. O co
misie medicală, condusă de prof, 
dr. Octav Troianescu, a diag
nosticat microleziuni traumatice 
Ia umărul drept și a indicat 
tratamentul adecvat. Acum 
poate Intra pe teren... Ceilalți — 
printre care Mironiuc și Stock! 
— s-au pus pe picioare și aș
teptăm de la ei o comportare 
la nivelul maxim al potenția
lului lor.

Antrenamentele ’alternează cu 
jocuri, jocurile cu antrena
mente. Uneori pe ateliere, alte
ori în ansamblu. Nicolae Nedef 
și Cornel Oțelea explică teo
retic schemele tactice, apoi bă
ieții Ie pun în aplicare cu sîr- 
guință și evident har. în pauze 
(puține și scurte). Radu Voina 
și ai săi se odihnesc, privesc 
spre tavanul sălii... Abia cînd 
lucrul se termină poți să-i abor
dezi. Și atunci însă cu oarecari 
precauții... Handbaliștii nu sînt 
oamenii vorbelor, ci ai fap
telor.

lui Sofia, care a totalizat 10 p, 
fiind urmată în clasament de se
lecționatele orașelor Berlinul Oc
cidental — 7 p. București —
3 p. Roma, Haga — cite 3 p șl 
Atena — 1 p. • La Sydney, aus- 
tralianca Michelle Ford (15 ani) 
a stabilit un nou record mondial 
ta proba de 800 m liber : 8:31,30.

TENIS • tn Cupa Davis (semi
finalele zonei asiatice), la Tokio : 
Japonia — Australia 0—5 ; la 
Delta : India — Noua Zeelandă 
1—4. • tn finală, la Baltimore : 
Drysdale—Gorman 7—5, 6—3.

R.F. Germania ; II. Argentina, 
Brazilia, Italia, Olanda.

Ernst HAP PEL (Olanda) : I.
7 ; IL R.F. Germania, Brazilia, 
Argentina, Olanda.

Marcos CALDERON (Peru) : I. 
Brazilia ; II. R.F. Germania, 
Olanda, Argentina.

Jacek GMOCH (Polonia) : I. ? ; 
n. R.F. Germania, Argentina, 
Brazilia, Italia.

Helmut SCHON (R.F. Germa
nia) : I. Argentina sau Brazilia ; 
n. Olanda, Italia, Spania, Secția, 
R.F. Germania.

Ally MCLEOD (Scoția) : I. Un
garia ; IL Olanda, R.F. Germania, 
Italia, Brazilia.

Ladislau KUBALA (Spania) : 
I. 7 ; n. Brazilia, Argentina, R.F. 
Germania, Olanda, Italia, Spania.

Georg ERICSON (Suedia) : I. 
R.F. Germania ; II. Brazilia, Ar
gentina, Olanda.

Mejit CHETALI (Tunisia) : I.

orele de Începere a meciurilor din turneul final al c.m.
Comitetul de organizare a C.M. 

din Argentina a fixat orele de 
începere a partidelor turneului 
final ; acestea sînt (exprimate în 
ora București) : 18.45 ; 21.45 și 
0.15. Numai partida inaugurală 
R.F. Germania — Polonia, de la 
1 Iunie, va debuta la o altă oră, 
respectiv 20,00. Echipa Argen
tinei va disputa toate partidele 
sale la ora 0,15.

Din Buenos Aires se anunță că,

— Va fi greu Radule, o s'.ra 
cu toții. Totuși...

— Ceea ce așteaptă lumea 
dorim și noi din toată imma. 
Vom lupta — se știe — pică U 
ultima picătură de energie. 
N-aș vrea să fac o pregătire— 
psihologică a publicului. dar 
dacă se va intimpla să pierdea» 
un meci, asta nu înseamnă că 
am ratat șansele. în 1961 am 
pierdut meciul cu Cehoslovacia 
în grupă, dar am ciștigai in fi
nală, in 1970 am fost inlrecuți. 
tot în grupă, de R. F. Germa
nia, însă titlul ne-a revenit, iar 
în 1974 am cedat în fața Sue
diei, dar am devenit campioni 
ai lumii. Intr-o întrecere cu gi- 
ganți ai handbalului, cu echipe 
valoric atit de apropiate rezul
tatele pot fi allele de la o zi

de ultim moment : 
Tudosie a fost în- 
Ștefan Deacu.

nume 
noștri

O veste 
Constantin 
locuit cu

lată lotul definitiv și 
rele pe care jucătorii 
le vor purta pe tricouri (info'- 
mație utilă pentru te'espec- 
tatori) :

Cornel Penu, 12. N colce 
16. Virgil Marchi- 

portari; 2. Oabrie! Kic- 
Mihai Mironiuc, 4. 
Bedivan, 5. Vasiie 

6. Radu Voina, 7. 
8. Come!

10. 
Folker, 13. Wemer 
Mircea .Grabovîchi, 
Deacu.

I
i

1. 
Munteanu, 
dan 
sid, 3. 
Mircea 
Stingă, 
Cezar Drâgâniță, 
Durau, 9. Ștefan • Birtaian, 
Alexandru 
Stockl, 14. 
15. Ștefan

la alta. Aș vrea să credeți că 
plecăm la Horning cu convin
gerea că putem, că trebuie să 
cucerim a 5-a victorie ’

Căpitanul echipei naționale 
este și sufletul ei. Sîntcm con
vinși că acolo, în focul luptei 
pentru supremație, va uita du
rerile vechiului accident, va face 
totul pentru ca handbalul mon
dial sâ recunoască încă o dată 
valoarea acestei mari echipe 
performere — România ! Și, ca 
el, toți ceilalți.

Unul dintre ultimii... mohi
cani ai victoriei de la Paris este 
Cornel Penu. Ca portar, om 
care poate reprezenta marca 
șansă a unei echipe. Cornel 
este cunoscut în lumea întreagă, 
în unanimitate îi sînt elogiate 
meritele în obținerea ultimelor 
victorii românești la campiona
tele mondiale.

— Ce zici, Cornele ?
— Spre binele handbalului, 

numărul echipelor dc valoare a 
crescut vertiginos în ultimii ani. 
Acum, un succes la campiona
tele mondiale înseamnă un lung 
șir de bătălii cîșligatc în com
pania unor adversari de valoare 
egală. Nu se poate — zic eu 
— să nu izbîndim ! Prea am 
muncit mult... Tot ce a fost 
înainte se șterge cu buretele 
cînd sună gongul inaugural. A- 
tuncl toți băieții par niște lei. 
nu există obstacole pe care să 
nu le treacă. Credeți-mă...

Cu aceste gînduri au plecat 
tricolorii, cu aceste gînduri îi 
însoțim.

R.F. Germania ; II. Brazilia, Ar
gentina, Olanda.

Lajos BAROTI (Ungaria) : L
Argentina ; II. R.F. Germania, 
Brazilia, Olanda.

După cum se vede, tehnici nil 
primelor 16 reprezentative clin 
lume sînt de părere că cele mai 
mari șanse le are formația R.F. 
Germania, care a întrunit opt 
voturi. La mare diferență in ur
ma acesteia — echipele Brazi’lei, 
de trei ori campioană a lumii, și 
Olandei, cu cîte trei voturi. Ar
gentina cu două și — surpriză ! — 
formația Ungariei, prezentă 
printre favorite, e .drept, numai 
cu un vot. In același timp, sur
prinde nehotărîrea cunoscuților 
antrenori care sînt Ernst Hannel, 
Jacek Gmoch și Ladislau Ku- 
bala, care nu văd încă nici o 
favorită la titlul mondial ! Sau 
poate e vorba doar de răspunsuri 
strategice...

la propunerea Comisie: sp rti- o a 
F.I.F.A., jucătorii ud
echipelor participante Ia campio
natul mondial, aflați in curs de 
a executa o suspendare sau altă 
sancțiune în perioada turneului 
final al Cupei mondiale, nu vor 
fi absolviți de pedeapsî. în 
schimb, jucătorii căr h a li s-ou 
dat avertismente vor fi absolviți 
de ele la turneul final al campio
natului mondial.


