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DINTRE PARTID Șl POPOR
A n amintirea noastră, a tuturor locuitorilor acestui 
Ipămint românesc, aniversarea celor 60 de ani de viață 

și a peste 45 de ani de necurmată luptă revoluționară 
dusă de cel mai iubii fiu al poporului român, tovarășul 

Nicoiae Ceaușescu, secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, va rămine înscrisă ea unul dintre cele 
mai de seamă evenimente. Intimpinat și cinstit așa cum se 
cuvine, pe măsura dragostei. înaltei stime și profundei 
prețuiri de care se bucură tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
gloriosul jubileu de la 24 ianuarie a avut profunzimea și 
dimensiunile unei adevărate sărbători naționale, scumpă în
tregului nostru popor.

Gindurile și sentimentele tuturor celor aproape 22 de mili
oane de cetățeni ai patriei — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — s-au contopit in aceste zile intr-un 
vibrant omagiu adus celui care, in fruntea partidului și 
statului, oferă un strălucit exemplu de slujire, cu abnegație 
și nestrămutată credință comunistă, a intereselor poporului 
din mijlocul căruia s-a ridicat, a 
și colaborării intre națiuni.

Semnificind puternica mindrie

cauzei socialismului, păcii

plenară a tării noastre in lume, acest omagiu la 
țională dă deopotrivă expresie viei recunoștințe 
noastre națiuni față de cel mai bun și mai iubit 
care din cea mai fragedă tinerețe s-a dăruit cu pasiune și 
entuziasm, cu întreaga sa ființă, luptei mărețe a partidului, 
a clasei muncitoare, a poporului, infruntind cu eroism pre
siunea și prigoana burghezo-moșierească, participînd cu neîn
fricare la lupta antifascistă, pentru eliberarea socială și 
națională, la organizarea și mobilizarea maselor populare în 
istoricele bătălii de clasă ale revoluției, în opera de edificare 
a României socialiste.

Luind cele mai diferite forme de manifestare, omagiul 
fierbinte adus in aceste zile de poporul nostru ilustrului 
ctitor de țară nouă, liberă și independentă, a cunoscut cea 
mai inaltă expresie in cadrul adunării festive care a avut loc 
miercuri Ia Sala Palatului Republicii. Prin intermediul trans
misiilor de radio și televiziune, milioane de cetățeni au 
participat direct la înălțătoarele momente în eare s-a dat 
citire Mesajului adresat tovarășului Nicoiae Ceaușescu de 
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul 
de Stat și Guvernul Republicii Socialiste România și in 
care conducătorului partidului și statului 1 s-a conferit, 
pentru a doua oară, Titlul de Onoare Suprem de „Erou al 
Republicii Socialiste România" și Ordinul „Victoria Socialis
mului**. Evocind prodigioasa activitate revoluționară desfă
șurată de marele fiu al poporului român, dedicată înfăptuirii 
idealurilor de dreptate, libertate, progres și civilizație ale 
națiunii române, elogiind contribuția eminentului conducător 
de partid și de stat Ia remarcabilele succese obținute in 
patria noastră in dezvoltarea economico-socială, in ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a poporului român, in 
creșterea prestigiului și stimei de care se bucură România 
in lume, aportul său la promovarea noilor relații democra
tice pe plan internațional, la cauza generală a progresului 
și Păcii pe planeta noastră. Mesajul adresat tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu sintetizează, in fapt, gindurile și simță
mintele pe care întregul popor le nutrește față de secretarul 
general al partidului. Aceste ginduri și sentimente — înmă
nuncheate intr-o unică și vibrantă mărturie a dragostei și 
stimei, a unității depline a națiunii noastre socialiste in 
jurul partidului, al secretarului său general — și-au găsit, 
dealtfel, expresia și în mesajele de felicitare pe care — in 
cadrul aceleiași festivități de Ia Sala PalatiHui — le-au adresat 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu reprezentanții comuniștilor 
din întreaga țară, ai ministerelor și celorlalte instituții cen
trale. de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, ai puter
nicelor detașamente muncitorești din marile întreprinderi, 
combinate industriale și șantiere, ai țărănimii, ai creatorilor 
de bunuri spirituale, ai tinerei generații.

Tn șirul de manifestări prin care întregul popor a cinstit, 
ea aleasă stimă și adîncă dragoste, pe cel mai iubit fiu al 
tării s-a înscris și solemnitatea in cadrul căreia tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu l-au fost conferite titlurile de doctor in
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
l-AU FOST CONFERITE CELE MAI BITE ORDINE 

AEE UNOR TARI SOCIALISTE PRIETENE

avea un asemenea
strălucit conducător, de activitatea căruia se leagă indestruc- 

S tibil cea mai rodnică perioadă din istoria patriei, afirmarea

(Continuare tn pag. 2—3)

scară na- 
a întregii 
fiu al ei,

de a

In cadrul marilor manifestări omagiale, consa
crate aniversării a 69 de ani de viață și peste 
45 de ani de activitate revoluționară a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, desfășurate in străinătate, in 
aceste zile cind intreaga noastră națiune l-a sărbă
torit pe cel mai de seamă fiu al său, au fost 
conferite secretarului general al Partidului Co
munist Român, președinte al Republicii Socia
liste România cele mai inalte ordine ale unor 
țări socialiste prietene, expresie a prețuirii deo
sebite de care se bucură personalitatea mar
cantă a conducătorului partidului șl statului 
nostru, contribuția sa deosebită la cauza socia
lismului, progresului și păcii în lume, înțelege
rii și prieteniei intre popoare.

Astfel, prin Decret al Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice, semnat de pre
ședintele Prezidiului, tovarășul Leonid Hid 
Brejnev, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a fost dis
tins cu Ordinul „Lenin** ca apreciere a meritelor 
sale in dezvoltarea prieteniei și colaborării fră
țești dintre popoarele Uniunii Republidlor So
vietice Socialiste și Republicii Socialiste România.

Președintele Republitii Socialiste Federative

Iugoslavia, tovarășul lasip Bruz Tito, a conferii 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu Ordinul „Erou al 
Muncii Socialiste*, pentru contribuția excepțio
nală la dezvoltarea multilaterală a prieteniei 
româno-iugoslavă și a celei mai strinse colabo
rări de bună vecinătate, precum și pentru apor
tul său la colaborarea internațională bazată pe 
egalitate in drepturi.

Prin Decret al Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, semnat de tovarășul Todor 
Jivkov, președintele Consiliului, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a fost decorat cu Ordinul „Gbeorghi 
Dimitrov**, pentru merite in dezvoltarea și con
solidarea prieteniei și colaborării frățești dintre 
Republica Populară Bulgaria și Republica Socia
listă România, dintre popoarele bulgar și român.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, tovarășul Erich Honecker, 
a decernat tovarășului Nicoiae Ceaușescu Ordi
nul „Karl Marx**, ca recunoaștere a unor merite 
deosebite in lupta pentru pace și socialism, pen
tru înțelegere între popoare și pentru dezvolta
rea unor relații frățești dintre România și Re
publica Democrată Germană.

Aspect dintr-o cursă de viteză desfășurata pe patinoarul Floreasca din Capitală.
Foto : Dragoș NEAGU

EDIȚIA DE IARNĂ A „DACIADEI" - 
ÎN FAZELE FINALE

AZI Șl MÎINE, IN NUMEROASE
Ediția de iarnă a „Daciadei** 

programează azi și mîine nu
meroase finale județene. In di
ferite orașe șl stațiuni mon
tane, la startul acestor mult aș
teptate concursuri, se vor ali
nia — pe categorii de vîrstă — 
cei mai buni sportivi din rîn- 
durile tineretului, ale celorlalți

LOCALITĂȚI, ETAPA PE JUDEȚE
oameni ai muncii, care au luat 
parte la întrecerile organizate 
pe comune, centre de comune, 
orașe, municipii și sectoarele 
municipiului București.

Din intreaga țară ne-au sosit 
vești privind intensele pregă-

DE SĂPTĂMlNA

tiri care s-au fă
cut in vederea a- 
cestei importante 
etape — o mani
festare polisporti
vă, cu sute și su
te de participanți. 
Așadar, două zile 
pline de sport, ti
nerețe și voioșie,
pe zeci de pîrtii — la sanie 
și schi — precum și in săli — 
la șah și tenis de masă.

ȚARĂVIITOARE - FINALELE- PE

MÎINE, LA BRAȘOV, ROMÂNIA-OLANDA, 
ÎN C E. DE TENIS „INDOOR"

• rctmm iiililnirii dc la Amsterdam • „ricci foarte greu"-este de părere

antrenorul ștefan Georgescu
Pentru a treia oară In mai 

paria de • lună. Sala sporturi
lor din Brașov găzduiește, 
mime, • nouă intilnire de tenis 
din cadrul Campionatului Euro
pei pe teren acoperit De astă 
dată reprezentativa tării noas
tre va avea ea adversară, in 
meri revanșă, echipa Olandei 
care, după cum se știe, la 
Amsterdam a câștigat cu 3—9. 
ta vederea acestei foarte difi
cile intilniri. tenismanii români 
au avut un program minuțioe 
de pregătire. Antrenorul Ștefan 
Georgescu. căpitanul ne jucător 
al echipei — cu care am avut 
a discuție telefonică — ne-a

spus : „Meciul de duminică se 
anunță foarte greu pentru noi. 
Toți rei 4 jucători olandezi sint 
mal bina cotați decit sportivii 
noștri. Ia piu, ei au un sta
giu mult mai îndelungat de pre
gătire și meciuri in sală, astfel 
că, după opinia mea, nu-i va 
surprinde suprafața de parchet 
a sălii din Brașov. In concursul 
de selecție pe eare l-am orga
nizat săpiămina aceasta la 
București am urmărit forma de 
jee a fiecăruia dintre compo
nența lotului. Aici, la Brașov, 
Dumitru Hărădău și Andrei 
Dirza, pe care ii voi folosi ia

meciurile de simplu, s-au an
trenat cite 5 ore pe zi, cu accent 
pe loviturile de bază : serviciul, 
returul și voleul**.

tn Grupa B (înaintea con
fruntării de duminică), situația 
se prezintă astfel : 1. Olanda
3 v, 2. România 2 v, 3. Mo
naco 1 v, 4. Portugalia 0 v. 
Următoarele intilniri ale echi
pei României vor avea loc 5 5 
februarie cu Monaco (la Monte 
Carlo) și 12 februarie cu Portu
galia (la Porto), ambele fiind 
meciuri revanșă.

Ion GAVR1LESCU

Entuziastele întreceri din ca
drul ediției de iarnă a „Dacia- 
dei** au Început duminică, 6 
noiembrie 1977, într-o atmosferă 
sărbătorească, specifică marilor 
evenimente sportive. Au în
ceput simultan, pe întreg cu
prinsul țării, antrenînd mii și 
mii de pionieri, elevi, studenți, 
tineri și virstnici din întreprin
deri, instituții și de la sate, mi
litari. Cronicile sportive au con
semnat dispute vii, concursuri 
inedite subliniind pasiunea co
mună a competitorilor pentru 
mișcare în aer liber, dorința de 
a îmbina eficient munca cu 
sportul, de a obține rezultate cit 
mal bune in ierarhia valorilor 
sportive. Au fost „duminici cul- 
lural-sporiive de neuitat, 
„Cupe**, „festivaluri**, au fost 
zile de adevărată sărbătoare a 
sportului de masă !

începînd de 'săptămîna vi
itoare, întrecerile din cadrul e- 
diției de iarnă a „Daciadei** vor 
intra în linia dreaptă a finișu
lui. Finalele pe țară, progra
mate în diferite localități, vor 
desemna — atlt în sportul de 
masă, cit și in sportul de per

formanță — campionii primei 
ediții de iarnă a competiției 
sportive naționale „Daciada**.

încheierea ediției de iarnă a 
„Daciadei** va avea loc la Cîmpu- 
lung Moldovenesc, la sfîrșitul 
lunii februarie, prin organiza
rea unui mare festival al spor
turilor de iarnă, cu întreceri la 
schi fond și schi alpin, biatlon, 
patinaj viteză și artistic, hochei, 
sanie, crosuri pe schiuri, ștafete 
combinate, competiții de tenis 
de masă, popice, simultane de 
șah ; vor fi organizate : parada 
participanților, carnavalul zăpe
zii, un spectacol cultural-artis
tic și sportiv.

In aceeași perioadă, în Capi
tală, Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor și Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport vor organiza — 
pentru copii — un Festival pe 
gheață, care va cuprinde între
ceri de patinaj artistic și viteză,’ 
jocuri de hochei, demonstrata 
ale sportivilor fruntași și un 
carnaval.

(Continuare in pag. 2—3)
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DINTRE PARTID Șl POPOR
(Urmare din pag. 1)

științe politice și de doctor în economie acordate de Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" și Academia de Studii Economice. 
Decernarea acestor titluri constituie o expresie a înaltei 
prețuiri pe care oamenii de știință, alături de întregul popor, 
o dau activității neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului și statului, contribuției sale de excep
țională însemnătate la progresul neîntrerupt al științei româ
nești contemporane, la așezarea pe baze științifice a însăși 
operei de construcție socialistă și de conducere democratică 
a societății.

Manifestărilor publice, din aceste zile, consacrate aniversării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu li se adaugă, sub semnul 
aceluiași fierbinte omagiu adus de întreaga noastră națiune, 
șuvoiul neîntrerupt de mesaje, de scrisori și telegrame prin 
care numeroase organe și organizații de partid, colective 
de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, de pe 
șantiere și de la sate, din școli și universități, din unități 
militare, cetățeni de toate categoriile sociale adresează din 
inimă președintelui țării calde urări de viață lungă, de 
sănătate și putere de muncă pentru a conduce pe mai departe 
destinele României spre noi culmi de progres și civilizație.

Cu atîta dragoste și recunoștință sărbătorit de poporul 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu primește, cu prilejul 
aniversării sale, calde omagii și de peste hotare, ea o 
dovadă a înaltei prețuiri și considerații de care se bucură 
pe toate meridianele pentru neobosita sa activitate consacrată 
păcii și colaborării internaționale. înaltele distincții acordate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu din partea unor țări 'socialiste, 
mesajele și telegramele trimise de șefi de state și de 
guverne, de conducători ai partidelor comuniste și munci
torești, de proeminente personalități ale vieții politice in
ternaționale, precum și numeroasele manifestări omagiale 
care au loc în aceste zile în cele mai diferite colțuri ale 
lumii dovedesc stima și prețuirea pe care și-au ciștigat-o în 
lumea întreagă România socialistă și ilustrul ei președinte.

Insuflețitoarea sărbătorire a celui care reprezintă atît de 
strălucit România în lume a demonstrat, o dată mai mult, 
unitatea deplină, indestructibilă, dintre gloriosul nostru partid 
comunist și popor, voința fermă a tuturor oamenilor muncii 
— fără deosebire de naționalitate — de a înfăptui politica 
internă și externă a partidului, de a depune eforturi sporite 
pentru îndeplinirea hotăririlor Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale a partidului, a Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Pe patinoarul „23 August“

ROMANIA - UNGARIA, LA HOCHEI
Pe patinoarul „23 August" 

din Capitală se va disputa 
astăzi, la ora 17,30, întîlni- 
rea internațională amicală de 
hochei pe gheață dintre se
lecționatele României și Un
gariei.

Din lotul reprezentativei 
române, care se pregătește 
pentru participarea la cam
pionatul mondial- (grupa B) 
de la Belgrad, fac parte, prin
tre alții, Gh. Huțan, Gali, 
Antal, Fi. Sgincă, Costea, Tu- 
reanu, Axinte, V. Huțanu, 
Solyom și Nistor.

Duminică, cu începere 
la ora 17, este 
partida revanșă.

de
programată

CAMPIONATE • COMPETIȚII
DIVIZIA A LA BASCHET - 
„U“ CLUJ-NAPOCA DE
BUTEAZĂ IN CAPITALA

Campionatele republicane de 
baschet programează azi și mîi
ne etape complete : a 10-a 1a 
seniori, a 11-a la senioare. Der
by-ul săptămînii îl constituie 
dublul meci dintre Dinamo Bucu
rești și Universitatea 
poca, echipe aflate pe 
2 (dinamoviștii fiind la 
tate de puncte cu Steaua, 
cu coșaveraj direct mai slab) și, 
respectiv, 3. Menționăm că for
mația clujeană evoluează pentru 
prima dată în Capitală în cursul 
acestui campionat. La fete, cea 
mai atractivă întîlnire : Universi
tatea Cluj-Napoca — I.E.F.S.-Lic 2.

Celelalte partide : masculin : 
Politehnica Iași — C.S.U. Brașov, 
C.S.U. Sibiu — Dinamo Oradea, 
Steaua — I.C.E.D., Rapid — 
Farul, I.E.F.S.-Lic. 2 — Universi
tatea Timișoara ; feminin : Olim
pia București — C.S.U. Galați, 
Progresul București — Mobila 
Satu Mare, Politehnica București 
— C.S. Șc, Ploiești, Rapid — 
Universitatea Timișoara, Voința 
Brașov — Crișul, Universitatea 
Cluj-Napoca — I.E.F.S.-Lic. 2. 

ÎNCEPE O NOUĂ EDIȚIE 
A DIVIZIEI DE LUPTE

GRECO-ROMANE
Azi se dă startul într-o nouă 

ediție a Diviziei de lupte greco- 
romane. In prima etapă, forma
țiile componente ale celor patru 
serii se vor întilni la Bacău (se
ria I), București (seria a n-a), 
Pitești (seria a IH-a) și Cluj-Na
poca (seria a IV-a).

întrecerile se vor disputa tot 
după sistemul turneelor individu
ale (fiecare cu fiecare), conform 
următorului program : BACAU : 
IPROFIL Rădăuți, C.S.M. Sucea
va, C.S. Botoșani, Nicotină Iași, 
S.C. Bacău, A.S.A. Bacău, Dună
rea Galați ; BUCUREȘTI : Dina
mo, Steaua, Metalul, Progresul, 
Rapid. Delta Tulcea, Farul Con
stanța ; PITEȘTI : L.C. Dacia Pi
tești, Chimia Rm. Vîlcea, Alumi
niu Slatina, C.S.U. Pitești. C.S.M. 
Reșița, Vulturii Textila Lugoj, E- 
lectroputere Craiova ; CLUJ-NA
POCA : A.S.A. Cluj-Napoca,
C.F.R. Timișoara, C.S. Arad, Cri
șul Oradea, C.S. Satu Mare, Si- 
mared Baia Mare, Steagul roșu 
Brașov.

Concursul de la București, ca- 
re-i reunește pe mulți dintre cei 
mai valoroși luptători din țară, 

clubului 
Steaua, sîmbătă (de la ora 10) 
și duminică (de la ora 10). 

ÎNCEPE SEZONUL COM-
PETIȚIONAL LA POPICE
Azi se inaugurează sezonul 

competițional la popice. în Bucu
rești, la arena Voința, se dis
pută prima etapă a celei de a 
V-a ediții a „Cupei 
române de popice", 
individuală rezervată jucătorilor 
fruntași (senioare și seniori), ciș- 
tlgată anul trecut de Mariana 
Constantin (Hidromecanica Bra
șov) și Iosif Tismănar (Rulmen
tul Brașov). Noua ediție a „Cu
pei F.R.P.-, al cărei start a fost 
devansat (în raport cu anii tre- 
cuți) datorită faptului că în
luna mai au loc campionatele 
mondiale, este așteptată cu
mult interes de către cei 40 de 
concurenți (desemnați de F.R.P.), 
deoarece primele etape vor con
stitui, concomitent, întreceri 
selecție pentru definitivarea 
turilor naționale. Noua ediție 
„Cupei F.R.P.* va avea 
etape, ultima fiind rezervată 
nalelor, în care 
nioarele și seniorii 
locurile 1—12. Printre 
sportivi care vor lua 
fai întreceri se află 
popicari I. Tismănar, 
Bice, Al. Tudor, Gr.
Silvestru, Ana Petrescu, Marga-

Cluj-Na- 
locurile 

egali- 
dar

I.E.F.S.-Lic.

va avea loc în sala

Federației 
competiție

de
lo—

a 
cinci 

fi-
vor evolua 

clasați 
cei 40 
azi startul 
cunoscuții 

I. Băiaș, L 
Marin. Gh.

pe
fle

PRIMA EDIȚIE A „CUPEI BUCEGI * LA SANIE
La start, 50 de echipaje din România, R. 0. Germană și Polonia

Practicanți din trei țări ai 
săniei-sport — R. D. Germană, 
Polonia și România — își dispu
tă, astăzi și mîine, pe pirtia de 
bob de la Sinaia, întîietatea in 
cadrul ediției inaugurale a
pei Bucegi44, competiție organi
zată de Clubul sportiv orășenesc

,Cu-

se constituie într-un sezon îmbietor pentru

Un bogat și atrăgător

OflCIlLE
$1

program de excursii prin

JlDIțENE DE TURISM 
ITHR IHHIilȘII

? . Lunile de iarnă
4 excursii în cele mai pitorești și atrăgătoare zone ale țării, 
r Vă recomandăm cîteva trasee :
1 Valea Prahovei • Oltenia de sub munte • Maramureș și
4 Țara Oașului • Munții Banatului • Țara Hațegului • Munții
5 Retezat • Valea Oltului,
► La cererea dv. se pot organiza excursii și în alte zone, 
? după preferință.
5 Reușita excursiei este asigurată de stabilirea traseului, de 
ț condițiile confortabile de transport. Lăsați la aprecierea or- 
f ganizatorilor de turism alegerea unităților hoteliere și de 
? alimentație publică. Cazarea și masa vor fi pe gustul și 
. preferințele dv.
ț înscrieri și informații la filialele și agențiile oficiilor ju- 
, dețene de turism și ITHR București.

din localitate. Concursul prezintă 
două aspecte inedite : este prima 
întrecere pentru seniori și în a- 
celași timp prima competiție ca
re programează proba de dublu 
in țara noastră.

La startul „Cupei Bucegi" vor 
fi prezente cite 25 de echipaje 
In proba de simplu seniori, 15 
la simplu senioare și 10 la dublu 
seniori, ele fiind alcătuite din re
prezentanți ai țărilor participan
te, cit și din sportivi ai clubu
rilor și asociațiilor sportive de 
pe Valea Prahovei, din Brașov, 
București și din Vatra Dornei. 
Intr-o convorbire purtată ieri cu 
prof. Paul Popa, președintele 
C.S.O., am fost informați că pis
ta se prezintă bine, ea pennițînd 
pînă acum antrenamente în tot 
cursul zilei, precum și în noc
turnă. Temperatura se menține 
scăzută (minus 4 grade), iar ce
rul este senin.

Programul „Cupei Bucegi" : 
sîmbâtă de la ora 9 și de la ora 
16 manșele I și a Il-a la simplu; 
duminică de la ora 9 : manșa a 
IH-a Ia simplu, manșele I și a 
II-a la dublu.

Duminică, de la ora 12 vor a- 
vea loc coborîri demonstrative 
cu bobul de 2 persoane. Va avea 
loc o manșă cu participarea a 10 
echipaje, printre care și cel for
mat din Paul Neagu și Ion Pre
da care, la un antrenament, a 
coborit recordul pistei (1 200 m) 
la 55,090 (v.r. : 55,260).

reta Cătineanu, Silvia Baiciu, 
Elena Andreescu, Elena Pană, 
Hdiko Szâsz, Elisabeta Badea — 
din loturile reprezentative, pre
cum și jucători fruntași ai echi
pelor de Divizia A, ca de pildă 
A. Marcu, Gh. Dumitrescu (Glo
ria București), St. Deak (Voința 
Ouj-Napoca), V. Ivan (Petrolul 
Teleajen Ploiești), St. Gr dog (Vo
ința Tg. Mureș), Elena 
(Voința Galați), Mariana 
stan tin (Hidromecanica 
Elena Vasile (Petrolul 
Eugenia Lăcătușu (C.S.M. 
și alții.
AZI Șl MIINE, in sala 
FLOREASCA II DIN 
TALĂ, CELE MAI BUNE 

FLORETISTE - PE 
PLANȘA I

Prima etapă a diviziilor națio
nale A și B la scrimă se va În
cheia cu întrecerile echipelor fe- 
ininine de floretă, care se vor 
desfășura azi și mîine, în sala 
Floreasca TL din Capitală. Pe 
planșe vor evolua, în cadrul pri
mului eșalon, reprezentantele clu
burilor Steaua București (actuala 
campioană națională), Farul Con--, 
stanța, Dinamo București, C, S. 
Satu Mare, C.S.U. Tg. Mureș și 
recent promovata din Divizia B 
C.S.M. Cluj-Napoca. întrecerile 
vor începe, atît azi cît și mîine, 
la ora 8.

Radu 
Con- 

Brașov), 
Bălcol), 
Reșița)

CAPI

★
In vederea turneului interna

țional de sabie (individual și pe 
echipe) ce se desfășoară la acest 
sfîrșit de săptămână la Moscova, 
formația României, care s-a de
plasat in capitala Uniunii Sovie
tice, are următoarea componen
ță : Cornel Marin, Ioan Pop, Ma
rin Mustață, Alexandru Nilca și 
Ion Pantelimonescu.

DE AZI, LA PLOIEȘTI, RA- 
DIOTELEGRAFIȘTII SPOR
TIVI IȘI DISPUTĂ TITLURI

LE DE CAMPIONI
La radioclubul județean Prahova 

din Ploiești Încep azi întrecerile 
uneia dknre cele mai intere
sante competiții sportive teh- 
nico-aplicative ale anului : Cam
pionatele republicane de radio- 
idegrafie sală — regularitate, 
recepție viteză și transmitere 
viteză. Timp de trei zile, cei 
mai buni radio tel egrafiști din 
țară, calificați din etapele jude
țene, își vor disputa titlurile de 
campioni. La ediția din acest an, 
pentru prima dată, la întreceri 
participă și juniori mici — copii 

.................................... ~ ; 'O 
tu- 

(ju- 
ha

care 
semne

pînă la vârsta de 15 ani. Tot 
noutate este și participarea 
turor categoriilor de sportivi 
niori mici și mari, seniori) 
probele de recepție viteză, < 
vor Începe de La 60 de 
pe minut, continuând să crească 
pînă ce ultimul concurent se va 
opri din notat. Aceste măsuri, 
nou introduse în regulamentul 
competiției, sînt menite să sti
muleze mai buna pregătire a 
radiotelegrafiștilor sportivi și sâ 
contribuie la atragerea copiilor 
și tinerilor spre practicarea a- 
cestei frumoase și utile activități.
(L H.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
- DINAMO (F), DERBYUL 

ETAPEI LA VOLEI
Astăzi șl mîine, divizionarele 

A de volei își continuă evoluția 
In actuala ediție a campionate
lor. Din această etapă, a 15-a, 
rețin îndeosebi atenția partidele : 
Universitatea Craiova — Dinamo 
(derbyul etapei). C.S.U. Galați — 
Știința Bacău și Rapid — Uni
versitatea Timișoara (sala Giu- 
lești, ora 10,30) la feminin, Vii
torul Bacău — Tractorul, Con
structorul Brăila — Politehnica 
Timișoara și Rapid — C.S.M. 
Suceava (sala Giulești, ora 12).

Mai sînt programate întâlnirile 
Penicilina Iași — Maratex Baia 
Mare, Voința București — Chim- 
pex Constanța, I.E.F.S. — Farul 
Constanța (ambele în sala Di
namo, de la ora 9), la feminin, 
Explorări B. Mare — „U“ Cluj- 
Napoca, Dinamo — Universitatea 
Craiova (sala Dinamo, după par
tidele feminine) și Steaua — 
C.S.M. Delta Tulcea (azi,. în sala 
Floreasca, ora 9).

FEMININ
1. Dinamo 14 14 0 42: 8 28
2. Penicilina 14 12’ 2 37:14 26
3. Univ. Timiș. 14 9 5 28:20 23
4. Univ. Craiova 14 8 6 31:26 22
5. Chimpex 14 8 6 28:24 22
6. Știința 14 8 6 28:25 22
7. Farul 14 7 7 29:23 21
8. C.S.U. Galați 14 7 7 31:27 21
9. Rapid 14 6 8 24:33 20

10. Maratex 14 2 12 18:37 16
11. Voința 14 2 12 11:38 15
12. I.E.F.S. 14 1 13 9:41 15

MASCULIN
1. Dinamo 14 13 1 41: 9 27
2. Explorări 15 12 3 39:13 27
3. Steaua 13 13 0 39: 7 26
4. Tractorul 14 10 4 34:17 24
5. Delta Tulcea 15 5 10 22:23 20
6. Univ. Craiova 14 5 9 24:34 19
7. Rapid 14 5 9 22:33 19
8. Politehnica 14 5 9 19:33 19
9. Viitorul 13 5 8 20:27 18

10. C.S.M. Suceava 14 4 10 16:33 18
11. „U“ Cluj-Nap. 14 4 10 16:33 18
12. Constructorul 14 3 11 15-J5 17

STEAUA POATE AS
\ CUPEI CUPEL

Cu partidele desfășurate 
miercuri seară, turul grupelor 
sferturilor de finală ale Cupei 
cupelor la baschet masculin 
s-a Încheiat, pe locurile 1—2 
ale clasamentului aflîndu-se 
Sinudyne Bologna și B.C. Bar
celona, cu cite 5 puncte, iar pe 
locurile 3—4 Steaua și S.B.B.K. 
Sodertalje, cu cite 4 puncte. 
Menționînd că locurile 1—2 a- 
duc calificarea în semifinale, 
vom preciza că disputa pentru 
rîvnita promovare este in con
tinuare deschisă și că Steaua 
rămîne una dintre candidate-. 
Afirmația o facem bazîndu-ne 
pe faptul că bucureștenii vor 
susține două din cele trei me
ciuri în sala Floreasca (miercuri 
1 februarie cu S.B.B.K., miercuri

RADIOGRAFIILE ECHIPELOR

STEAUA : Tarău 9 Încercări din 
acțiune — 6 realizate, 12 arun
cări libere — 10 realizate ; Zdren- 
ghea 6—4, 2—2 ; Plrșu 3—2, 0—0 ; 
Cemat 16—11, 8—6, ~
t—3, 7—6, Netolitzch.1 6—6,

h Ir 1 R_ 11 **" *
echipă : 67—43 ’ (64%), 29—2? (82%).

SINUDYNE : Caglieris 7—6, 6—6; 
Antonelli 6—2, 2—2 ; Roche 19—9, 
9—7 ; ............................
mico 
7—5 ;
2—0, 
Total _ _ . .
34—23 (67%).

I.E.F.S.-LIC. 2 : Roșianu 13—4, 
2—2 ; Glurea 13—7, 7—5 ; Duțu 
15—5, 5—1 ; Mihalik 9—5, 9—0;
Aszalos 9—4, 2—2 ; Rășcănescu
1— 0, 0—0 ; Bradu 2—1, 0—0. Total
pe echipă î 66—26 (39%) ; 16—13
(«1%).

SPARTA 
Klimesova 
kova 
5-0 ; 
peka
2— 2. 
(50%)

0—0.

Cîmpeanfu
9—0.

Total pe

.cm. o—z., 4—z. ,
Martini 4—3, 3—2 ; 
12—6, 1—0 ; Vilallta 
Porto 2—2, 6—1 ; 1

0—0 ; Bertolotti 5—3, 
pe echipă : 70—39

Silhava 12—7, 0—« :
10—6, 12—10 ; Tresna-

5—2, 0—0 ; P.eklova 3—2, 
Hojerova 5—3, 0—0 ; Ko- 

17—8, 10—9 ; Hojsakova 6—1. 
Total pe echipă : 58—29
; 24—21 (87%).

Înalt.

EDIȚIA DE IARNA A „DACIAl
(Urmare din pag. 1)

De asemenea, C.C. al U.T.C.

și C.N.E.F.S. vor organiza, la 
Păltiniș, o 
de masă a

PROGRAMUL FINALELOR PE
A. PENTRU

Sanie
Categoria 10—14 ani
Categoria 14—19 ani
Schi-fond
Categoria 10—14 ani ;
14—19 și peste 19 ani
Șah
Categoria 10—14
Categoria peste
Tenis de masă
Categoria 10—14
Categoria 14—19 
peste 19 ani

Finalele concursurilor sportive militare de iarnă 
din cadrul „Daciadei"
Pentru militarii din ca
drul M.A.N. 5—12 n Predeal
Pentru militarii din
cadrul M.I. 11—12 n. Semenic

SPORTUL DE MASĂ

ani 
19 ani

ani 
ani și

11—12
15—19

11—12

17—19
24—26

17—19

25—26

n. 
n.

n.

n. 
n.

n.

Harghita-Băi
Harghita-Băi

Izvorul Mureș

Craiova 
Alexandria

Craiova

in. Tg. Jiu

amplă manifestare 
tineretului la schi.

IARĂ LA RAMURILE

B. PENTRU SPORTUL DE PERFORMANȚĂ

C. Moldovenesc 
Poiana Brașov

Biatlon
Juniori 2— 5 n.
Seniori 16—17 n.
Bob
Tineret 4—12 II.
Seniori 18—26 n.

Sinaia 
Sinaia

Art-- 
loc s 
disr-

K
Hochei
Juniori
Seniori
Patinaj artistic
Juniori
Seniori
Patinaj viteză
Seniori
Popice
juniori 
seniori
Sanie
Juniori
Seniori
Schi alpin
Juniori
Seniori —
Schi fond

* Juniori
Seniori
Sărituri schi
Juniori
Seniori
Combinata nord -1
(schi fond și sir : - 
Juniori
Șah
Juniori
Junioare



LA FAJA LOCULUI!
aproape la toate disciplinele
— înfocați susținători și <x>m- 
petențl cunoscători ai sportu
rilor respective, care dispun 
de mijloacele și de timpul ne
cesar unor deplasări în jude
țele țării. Acestor persoane cu 
răspundere în organismele fe
derațiilor (de vreme ce 
tost aleși, se presupune 
posedă cunoștințele necesare) 
li se poate încredința sarcina

f unor vizite de fai- 
formare, sprijin și
îndrumare. Fără a
mai vorbi de carac

terul practic al 
menea măsuri.

Reprezentanții 
care au fost „la ___ ________
pot reveni cu un tablou mult 
mai complet și mai veridic 
decît cel mai locvace raport 
transmis prin poștă. Iar unul 
din defectele mai des întîlnite 
la federațiile noastre este toc
mai cunoașterea insuficientă 
a activității centrelor, 
lor, comisiilor din țară.

Pentru remedierea situației 
avem la îndemînă această so
luție avantajoasă, care nu cere
— în afara programului obiș
nuit de deplasări al secretaru
lui sau antrenorului federal — 
decît activizarea membrilor 
comitetelor și birourilor fede
rale, dincolo de prezențele lor 
(rare) la ședințele de rutină.

Victor BĂNCIULESCU

$ I a ȘTEFAN BORDEA (Ungheni-Mureș)

9f I
I
I

e. si

* larg 
: deplin

s sarei-

au 
că
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federațiilor 
fața locului”

secții-

IA SEMIFINALELE
BASCHET I

rcelona) 
sare (15 
in vre- 
;tice —

de- 
pe 
a- 

de-

mgurâ 
nțeles, 
umții, 
pot schim- 
uităm că 

a .optimi" 
rin succe- 
bvia).

a șanse- 
rebuie sâ 

jucători- 
L printr-o 
[ cit mai 
pe luptă 
kditate în 
6 ale in
sa cu Si- 
I exemplu, 
Bahai Ne- 
pr au de- 
pabili de 

I pe care, 
k reedita, 
e a jucat 
p nd (fără 
rtivitatea" 
I deosebite, 
el Cernat 

eîști-

I ai for- 
bîitzchi a 
Iederii a- 
I a trecut 
bomentele 
lecturi, de 
L atit mai 
I deficien- 
lee atîtea 
t.trilor ? ; 
I Dinamo, 
fc-.ei gre
at T), dar 
laminarea 
liat, pen- 
Spine în

vor avea 
ițiți care

rișov

9 
ia

g

g

plenitudinea posibilităților exa
menele decisive pentru o even
tuală promovare în semifinale.

Cit privește echipa feminină 
IJS.F-S.-Lic. 2, apreciem că ea 
nu a evoluat la nivelul posibi
lităților baschetbalistelor ce-i 
compun lotul, în primul rind 
pentru că a renunțat (1 ?) la 
jocul agresiv în apărare, care-i 
aducea intercepții și contra
atacuri. Este adevărat că Spar
ta Praga este o adversară deo
sebit de puternică (în 1976 a 
ciștigat, dealtfel, C.C.E.) și că 
a avut un avantaj net în lupta 
sub panouri (a folosit perma
nent 3 și chiar 4 jucătoare 
avînd între 1,85 și 1,97 m), dar 
tocmai înălțimea acestor spor
tive (care presupune și o miș
care mai lentă in teren) tre
buia să determine acțiuni mai 
vioaie din partea bucureștence- 
lor. Acestea, prin insuccesul de 
miercuri, au pierdut — practic 
— șansele de calificare în se
mifinalele C.C.E.

Dumitru STANCULESCU
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♦

♦
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♦
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I I 11 ♦

Pregătirile pentru retur - In spiritul exigenței și responsabilității LA A DOUA RECOMANDARE••• <'
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S1MBĂTA
ATLETISM. Sala „23 

gust", de la ova 16 :
Au- ♦ 

_ . COJD-
pionatele municipale ale ju
niorilor III.

BASCHET. Sala Horească, 
de la ora 15 : Olimpia — 
C.S.U. Galați (f. A), Dinamo
— „U" Cluj-Napoca (m. A), 
Rapid — Farul (m. A), Steaua
— I.C.E.D. (m. A) ; sala Olim
pia, de la ora 15 : Politeh
nica - C.S. Șc. Ploiești 
(f. A), Rapid — Universitatea 
Timișoara (f. A), I.E.F.S.-Lit. 2

Timișoara 
Mobila

♦
♦
♦

♦♦

I
I
I
I

Pf MALURILE CERNEI, MĂSURÎND 
„ARGEȘULUI• •• CREȘTEREA

tn dimineața zilei de azi, 
Cristian, Dobrin, Radu II și 
coechipierii lor... zboară spre 
Casablanca și Rabat, spre căl
durile toride ale Marocului, țară 
in care vor susține trei sau pa
tru jocuri amicale. Cu trei zile 
în urmă, piteștenii se mai a- 
flau încă pe Valea Cernei, efec
tuând două antrenamente grele. 
Unul de dimineață, pe zăpadă. 
O alergare de 8 km pe traseul 
Hotel Hercules — Gară și re
tur. După-amiază, în micuța 
sală a complexului balnear, „ar
cuitul" de 10 ateliere pentru îm
bunătățirea "forței a pus punct 
final perioadei Herculane, pe 
parcursul căreia F. C. Argeș a 
efectuat 23 de antrenamente, cu 
o durată efectivă între 2 ore 
și jumătate și 3 ore și jumă
tate.

Cuip 
posește 
ceasta 
gur că 
barea „de ce ?“ Și_rășpunsul ni 
l-a oferit 
trenorul 
vrem să 
CREȘTE 
culahe, avem niște circuite ale 
noastre, citeva trasee precise pe 
care jucătorii și-au măsurat po
sibilitățile și anul trecut, și eu 
doi ani in urmă, și in 1975. Iată 
două exemple semnificative : la 
săritura in lungime de pe loc 
și la detentă, ambele măsurate 
in exact aceleași condiții ca și 
in iarna trecută, Radu II a 
obținut 2,37—2,61 m și 60—68 
cm, iar Bărbulescu 2,38—2,47 m 
respectiv, 47—49 cm. ,Aș mai 
sublinia că, in acest an, volu
mul de lucru a fost mărit cu 
10—15 la sută față de perioa
dele similare precedente și toți 
jucătorii au răspuns bine și 
foarte bine".

Florin Halagian, Tănase Dima 
și medicul echipei, “ — 
mescu, au ajuns, in acest fel, 
să știe cu precizie 
FORȚA și REZISTENȚA jucă
torilor din lotul pe care îl pre
gătesc, lot format din Cristian 
și Speriatu, Zamfir, Olteanu, 
Stancu, Ivan, Bărbulescu, Cirstea, 
Stan, Moisescu, Iovănescu, Chl- 
vescu, Iatan, Toma, Roșu, Le- 
șeanu, Dobrin, Radu II, D. Ni- 
colac, Ancuța și Radu HI. Iar 
această forță și această rezis
tență au crescut de la an la an, 
echipa aflîndu-se acum la ca
pacitățile ei maxime, la MATU
RITATEA așteptată de cei doi 
antrenori, aceiași care, cu 4—5 
ani în urmă, s-au decis să treacă 
la întinerirea masivă a lotului 
argeșean. Cristian, Zamfir, 
Stancu, Bărbulescu, Radu II, lo- 
vănescu nu mai sînt doar niște... 
speranțe. Au devenit jucători cu 
experiență, maturi. Și la Her
culane s-au purtat ca niște oa-

lor...

de șapte ani echipa po- 
în fiecare iarnă în a- 

pitorească stațiune, si- 
apare ca firească între-

prompt T. Dima, an- 
secund : „Pentru că 

ne convingem cum 
echipa. Aici, la Her-

Paul To-

care este

it

meni în toată firea, ințelegînd 
că muncind mai mult, vor pu
tea oferi mai mult 
„Nu mai fumez și 
foarte bine — ni se 
Iovănescu, altădată 
Am fost nominalizat 
chipa olimpică și vreau să de
monstrez că merit acest lucru*. 
Dealtfel, cu cei șapte jucători 
vizați pentru loturile reprezen
tative s-a lucrat in plus, În
deosebi la capitolele la care a- 
ceștia sint deficitari. (Cristian 
— îmbunătățirea forței picioa
relor și supleței ; Stancu — de
tentă, mobilitate ; Bărbulescu — 
forță generală și musculatură 
spate ; Zamfir — rezistență in 
regim de forță, mobilitate și su
plețe 
forța 
II — 
forță, 
deminare, viteză de reacție). A- 
ceste deficiențe au fost semna
late in jocurile turului. Dar, 
discutind despre ce-a fost ln 
toamna lui ’77, antrenorul Flo
rin Halagian sublinia că „in 
meciurile de la Arad, Craiova, 
Timișoara, Bacău, 
lăsat dominată in 
eundă nu pentru că 
vut capacitatea de 
datorită mentalității» 
unui punct. Aceasta este o pro
blemă care ne frămintă. Nu-i 
ușor de rezolvat, dar vom în
cerca s-o rezolvăm, căutind în 
același timp să lucrăm mai mult 
Ia îmbunătățirea finalizării, ea 
urmare a finisării unor combi
nații specifice in atac”. Primele 
meciuri susținute (10—1 cu Fo
rests Zăvoi și 4—0 cu C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin) au con
stituit exemplificări în acest 
sens.

Sigur, la Herculane, F. C. Ar
geș a muncit mult. Nu au e- 
xistat abateri de la disciplină. 
Singurul lipsit de dîrzenie și 
voință a fost Stan. Iată, dealt
fel, și clasamentul hărniciei, al
cătuit de Halagian și Dima (pri
mele 10 locuri) dUpă o™ discu
ție aprinsă de aproape o ju
mătate de oră : Zamfir, Stancu, 
Radu II, Iovănescu, Iatan, Chi- 
vescu, D. Nicolae, Bărbulescu, 
Speriatu, Ivan. Ce se va intim-- 
pla cu F. C. Argeș dacă Dobrin 
nu va absolvi examenul testelor 
obligatorii ? l-am Întrebat pe 
Fi. Halagian la sfîrșitul pregă
tirilor de la Herculane. „In a- 
cest caz F. C. Argeș va juca cu 
două extreme. Vreau să spun, 

aici, la 
pregătit 

jucători, 
nu mai

în jocuri, 
mă simt 

destăinuia 
un., caz. 
pentru e-

de forță, mobilitate si «u- 
articulații ; Iovănescu — 
generală, detentă ; Radu 
rezistență in regim de 
detentă ; Speriatu — în-

echipa a-a 
repriza se
n-a mai a- 
a ataca, ei 

ciupelii

insă, că anul acesta, 
Herculane, Dobrin s-a 
cot la cot cu ceilalți 
Ar fi păcat, deci, să 
joace în Divizia A“.

Și pentru foarte mulți de ne
conceput Depinde de Dobrin__

Laurențiu DUMITRESCU

— Universitatea 
(m. A), Progresul 
Sotu Mare (f. A).

BOX. Sala clubului
Roșie, de la ora 18 : 
ne în cadrul „Cupei 
bruarie".

LUPTE. Sala Steaua, 
ora 10 și de la ora 16 : eta
pa în cadrul Diviziei A ki 
greco-romane.

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 8,30 : etapa I a „Cu
pei federației" (seniori și 
senioare).

VOLEI. Sala Horească, ora 
9 : Steaua — Delta TlHcea 
(m. A).

Grivița 
reuni u- 
16 Fe

de la

DUMINICĂ
ATLETISM. Sala „23 

gust" de la ora 9 : campio
natele municipale. ole junio
rilor III.

BASCHET. Sala Horească, 
de la ora 8,30 : Olimpia — 
C.S.U. Galați (f. A), Dinamo 

Cluj-Napoca 
Rapid — Farul (m. A), 

(m. A) ;
la ora 
C.S. $c.

Au-

„U1 (m. A),
Steaua 

sala
8.30 :

Ploiești 
Universitatea 
I.E.F.S.-LÎC. 2 

Timișoara
Mobila

I.C.E.D. 
Olimpia, de 
Politehnica — 
(f. A), Rapid 
Timișoara (f. A), 
— Universitatea

Progres u4 
Mare (f. A).

Sala Steaua, de la 
etapa în cadrul Di- 
Ic greco-romane.

(m. A), 
Scrtu

LUPTE, 
ora 10 : 
viziei A

VOLEI. Sala Giulești, de la 
ora 10,30 : Rapid — Univer
sitatea Timișoara (f. A), Ra
pid — C.S.M. Suceava (m. A) ; 
sala Dinamo, de la ord 9 : 
Voința — Chimpex (f. A), 
I.E.F.S. - Forul (f. A), Di
na mo
ve (m. A).

Chimpex 
Forul (f. A), 

Universitatea Craio-

♦ ♦ 
♦ 

i
♦
♦

♦

I
I
I
I

♦

♦ ♦ 
♦

♦ ♦
♦ 
♦♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦

♦

♦

♦♦
♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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e BOGAT PROGRAM DE JOCURI 
AMICALE. ASTAZI - Ploiești : prima zi 
a „Memorialului Tabarcea-Topșa" t 
Petrolul — -Chimia Brazi (ora 14) și 
Universitatea Craiova — Poiana Gm- 
pina (ora 15.45). Jocurile au loc pe 
stadionul Petrolul ; Plopeni : Metalul
— Steaua ; IIba : Minerul — Olimpia 
Satu Mare. A Ml INE — București : 
Steaua — F.C. Baia Mare (stadion 
Steaua, ora 11) ; Ploiești : ziua a 
doua a „Memorialului Tabarcea- 
Topșa" : cu începere de la ora 11, 
se întâlnesc între ele învinsele și în
vingătoarele din prima zi. Hunedoa
ra : Corvinul — Dinamo (stadion 
Corvinul, ora 11) ; Tîrgoviște : GS.
— Sportul studențesc (stadion Munici
pal, ora 11) ; Sibiu : F.C. Șoimii - 
Politehnica Timișoara (stadion Șoi
mii, ora 11) ; Deva : Mureșul — 
Jiul (stadion Cetate, ora 11) ; Arad: 
U.T.A. — C.F.R. Timișoara (stadion 
Gloria, ora 11) ; Bacău : S. G — 
C.S.M. Borzești (stadion ,,23 August", 
ora 11) ; Oradea : F. G Bihor — 
F, G Brăila (stadion F.C. Bihor, ora 
11) ; Rm. Vîlcea 
Alexandria (ora 
Unirea - „U“ 
11.30).

A F.C. ARGEȘ 
REȘ IN TURNEE 
tâzi urmează să 
cu ’ destinația 
Argeș, care 
de mai multe 
țara. Luni va pîeca, ____
de moi multe partide în Siria și Li
ban, liiderul Diviziei A, A.S.A. “ 
Mureș.

e C.S.U. BRAȘOV - STEAUA 
(2—1) I Meciul s-o disputat joi 
stadionul Municiipal din Brașov, 
renul desfundat 
ximuim jucători 
toria a revenit 
vizionarei „C 
scorul de 3—1 
Pană (min. 12ț, __ w .. ...... ...... ,
Bucur (min. 89), respectiv M. Rădu- 
canu (min. 27). Steaua a fo-losit for-

r Chimia — Unirea 
11) ; Alba k>lia : 
Cluj-Napoca (ora

Și A.S.A. TG. MU- 
PESTE HOTARE. Aș 

părăsească 
Maroc, echipa

vo efectua un 
jocuri în

Mtr-urr

țe ra,
F. C. 
turneu 

această 
turneu

ÎS.
3-1 
pe 

Te-
ma- 
Vfc- 

di- 
eu 

marcat :

a solicitat la 
ambelor* echipe. 
— surprinzător - 
C.S.U. Brașov 
(2-1). Au _____ _

12), Naghi (min. 35) și

• 1,82 m, 79 
văn, 7 ” ___
diție tizicâ sînt atu-urile lui 
Marcel Ceică, component al 
echipei I.R.U.C. Morenl, din 
campionatul orășenesc. „L-am 
văzut jucind de mai multe 
ori — scrie Adrian Cristu, 
arbitru de fotbal — și de fie
care dată l-am apreciat, con- 
sidțrindu-1 ca fiind un tinăr 
jucător de certă perspectivă"
• ștefan Enescu, economist, 
fost jucător, are numai cu
vinte de iaudă despre Ti- 
beriu Dumitru (19 ani) de la 
Forestierul Stîlpeni, una din
tre cele mai bune formații 
din campionatul județului 
Argeș, in care activează 30 
de echipe. Evoluează pe orice 
post tn apărare, calitățile iui 
fizice, tehnice și moral-vo- 
litive lmpletlndu-se armonios
• lată și o recomandare ve
nită din partea antrenorului 
echipei din Bezdead, Ion 
Diaconescu : .Pe Gheorghe

viteză și
kg, șut zdra- 
o bună con-

nostru 
Liceul 
are...

o criză 
„Liviu

Focșani. 
Petrea,

doi ! 
din
— A.

de 
Re-

O

că in orașul nostru selecțiile 
tinerilor jucători se fac de 
mintuială. Antrenorii și con
ducătorii cluburilor nu caută 
talentele. Ei așteaptă cu bra
țele încrucișate ca ele să li 
se prezinte singure" — subli
niază in scrisoarea sa bistri- 
țeanul loan Sabău. Există în 
fotbalul 
portari, 
breanu-
corespondență 
Semnatarul el 
arbitru. A condus multe me
ciuri ln campionatul județu
lui Vrancea și în repetate rin- 
duri l-a remarcat pe Vasile 
Matei, — 
1,80 m, elev în 
Grupul școlar < 
Focșani, . _ ______
Voința Ciorăști, cu mare ra
ză de acțiune, pasează bine 
și. spre deosebire de mulți 
■’** șutează puter-

de la distanță.
cu o mare viteză,

16 ani, aproximativ 5J 
“1 anul n la X 

de construcții y 
mijlocaș la echipa X

alțl mijlocași, 
nic
dotat

Fiind
a

Cunoașteți talente 
care nu au încă un nume?

Ciucu, 19 ani, electrician Ia 
Doicești-Dimbovița, îl cunosc 
de cind era de-o șchioapă. 
Socot deci că sint ln măsură 
să-I caracterizez bine pen
tru a fi luat în considerație 
și încercat la o echipă dintr-o 
categorie superioară44. Și a- 
u torul scrisorii afirmă că 
Gh. Clucu are 1,80 m, 65 kg, 
o detentă excelentă, viteză, 
roExistețe, șut puternic, mun
cește cu rîvnă la antrena
mente, este disciplinat,_ duce 
o viață exemplară, 
trebuie să-i acorde 
una singură, pentru a arăta 
ee poate44. Cu aceste cuvinte 
lși încheie recomandarea sa 
antrenorul • • - ——
dead. Iar 
subliniem 
fi antrenorul 
de la C.S. 
dintre cei 
cieni ai 
• Vasile 
Păcurar sînt elevi ai 
„Liviu 
ța și 
calități 
de un 
ță, ar 
timp buni apărători de bu
turi. „De ce n-au fost des- 
coperiți pînă acum 7 Pentru

„Cineva 
o șansi,

echipei din Bez- 
acest 
noi

Nicolae 
Tîrgoviște, 
mal buni 

fotbalului 
Bălan și

cineva — 
ar putea 

Proca, 
, unul 

tehni- 
nostru. 
Teofil 

Hceulul 
Blstri-“ din 

au excelente
Pregătiți

Rebreanu1 
amlndoi 
de portari, 
antrenor cu experien- 
putea deveni tn scurt

fost îndrumat spre atletism. 
Lui i-a plăcut, însă, fotbalul 
și Tănase, fostul jucător de 
la F.C. Constanța, l-a intro
dus în lotul echipei de se
niori I.M.N., pe care o an
trenează. Postul . pe care 
joacă : extremă dreapta.
Centrează-cu precizie. Vîrsta : 
17 ani. Posesorul acestor în
sușiri : Ion Pascu. Cel care-1 
caracterizează : Nicolae Ră- 
duică. O recomandare pen
tru Gheorghe Ola, antreno
rul care vrea să facă din 
F.C. Constanța o echipă... pur 
constănțeană și una din cele 
mai tinere ale campionatului. 
• Și din nou o scrisoare al 
cărei subiect este unul și 
același tinăr — Ștefan Bor- 
dea — pe care l-am mai 
prezentat în coloanele 
rului. De astă-dată, 
vîrful de atac al echipei din 
Ungheni (Mureș)
Teofil Pantelimon. Și datele 
prezentate de el corespund 
Întocmai cu ale autorului ce
leilalte scrisori, Gheorghe 
Suciu. Cele -două recomandări 
ne fac să credem 
mult că la Ungheni 
într-adevăr 
nu are încă un 
care
BORDEA.

zia- 
despre

ne scrie

se...

mal 
află 
care 

. dar 
numește ștefan

tot 
se 

un „talent 
nume4*,

ISAIA („GREIERUL") Șl FURNICA

rnațSa : Moraru — Anghelini, Agiu, 
FI. Marin, Anghel — Dumitru, Aele- 
nei, Ion Ion — Troi, M. Râducanu, 
A Io nes cu. Au mai fost folosiți, 
după pauză, lordache, Nițu, Sameș, 
Vigu, Stoioa, Zahiu, Iordan eseu, Nâs- 
tase, G Zamfir. (G GRULA-coresp.).

e C.S.M. BORZEȘTI - S. G 
BACĂU 1-3 (0-1). Gofurtfe dMzrâ-
ncrei A au fost înscrise de Chitara 
(min. 40) și Antohi (min. 60 și 85). 
Pentru C.S.M. e marcat Nae (min. 
55 — dm penalty). (Gh. GRUNZU- 
coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA - UNI
TER SI T AT EA CRAIOVA 0-2 (0-1).
Craiovenii au înscris prin Câmâtara 
(min. 5) și Beldeanu (min. 49). 
Antrenorul llie Ocnă a utilizat ur
mătorii jucători : Pur ceru — Negrilâ, 
Tiliboi, Ștefânescu, Purima — Donose, 
Beldeanu, Baîcci — Cri șan, Cărr.o- 
tara, Marcu. Au moi evoluat : Lung, 
Grțu, Țieleanu, Bemeanu, Constanti- 
nescu, Ungureanu. (P. GIORNOiU- 
coresp.).

e A.S.A. TG. MUREȘ - F. G 
BAIA MARE 1-0 (1-C). Un te ui gol ol 
partidei a fost marcat de Both U 
(min. 21). Liderul Diviziei A a pra- 
zeotot următoarea formație : Vurrru- 
lea — Korteși, Unchiaș, Gligore, 
Onuțon — Varodi, Boloni, Gali (mm. 
75 — Morton) — Both II (min. 46 — 
Fazekaș), Fonici (min. 46 — Coniaro), 
Hojnol. (C. ALBU-coresp.).

Subiectul acesta ni l-a su
gerat obiectivitatea antrenoru
lui tîrgoviștean Nicolae Proca. 
Printre cei mai sîrguincioși 
elevi ai săi, antrenorul l-a 
numit pe Adrian Furnică. La 
polul opus l-a situat pe tână
rul Nelu Isaia. Argumentele 
aduse nu pot fi de nimeni 
contestate. Furnică, la cei a- 
proape 31 de ani- ai săi, deși 
se numără printre cei 
wbătrînif ’’j”.
un randament bun în 
campionatului, iar 
pregătiri, este mereu în frun
te. Este un exemplu în com
portament. Nu i se poate re
proșa nimic. Și-a făcut un 
rost in viață. A urmat cursu
rile școlii profesionale de la 
Steagul roșu Brașov și a 
devenit sculer. A frecventat 
apoi liceul. Are o familie 
trainică, dgi copii, pe Adrian, 
de 5 ani, și pe Dan, de 4 ani, 
de care se ocupă cu grijă. 
Drumul în fotbal a fost des
tul de greu pentru ei. A ju
cat la Metrom și la Steagul 
roșu, dar împlinirea a cunos
cut-o abia la Tîrgoviște, 
a venit în 1976 și unde a 
tribuit la 
sale formații în Divizia 
Pentru el niciodată n-a 
tîrziu. I-a plăcut fotbalul

mai 
din echipă, a avut 

turul 
acum, la

unde 
con- 
noii 

A. 
fost 

_____ ____ ,_______ ________ l și 
l-a practicat cu pasiune, chiar 
dacă uneori n-a avut satis
facții. In meciul cu F.C. Con
stanța, ca să dăm doar un 
exemplu, s-a accidentat grav 
— dublă fractură la claviculă. 
A fost operat, i s-a fixat o 
placă pentru consolidare, dar, 
mai repede decît se așteptau 
medicii, el a apărut din nou 

,Am vrut 
în

promovarea

în teren. De ce ? „___
să joc, să ajut echipa 
momente grele, cînd nu avea 
decît 6 puncte. Cînd umărul 
mă durea, strîngeam din dinți 
și continuam să rămîn în 
teren". Acum, la pregătiri 
(l-am văzut și noi), este 
reu în frunte, indiferent 
este vorba 
mingea, 
de alergări 
Este mereu
trebuit să treacă și peste du
rerea princinuită de decesul 
mamei sale, atunci, în zilele 
cînd colegii lui porneau la 
pregătiri.

Ce face, în schimb Isaia,

me- 
că 

__ _ cu
de genuflexiuni sau 

de mii de metri. 
In frunte, deși a

de lucrul

unul dintre cei tineri
componenți ai echipei 7 „Deo
camdată, n-a făcut nimic 
pentru echipă, ne spunea cu 
destulă amărăciune, N. Proca. 
I-am acordat o mare încre
dere și l-am titularizat 
formația care a debutat 
Divizia 
jocuri de nota 8, după 
au urmat alte 5 de nota 
început să lipsească de 
antrenamente, după ce a fost 
chemat la lotul național de 
juniori n-a mai lucrat cores
punzător. Șirul abaterilor a 
culminat cu neprezentarea la 
echipă ! Prima măsură — l-am 
trecut la formația de juniori, 
după care am încercat să 
stăm de vorbă cu părinții, 
dar aceștia nu ne-au înțeles...

La nici 18 ani, Nelu Isaia a 
constituit un caz aparte în 
ședința de analiză care a avut 
loc de curînd. De ce ? Pentru 
că „odrasla44 a început să 
se apuce de lucruri grave. S-a 
înhăitat cu 2-3 derbedei din , 
oraș și a săvîrșit acte repro
babile, care contravin norme
lor de comportament în so
cietate. Echipa a încercat să-1 
îndrepte, dar „mica vedetă44, 
în loc să învețe de la Fur
nică. de pildă, sau de Ia 
ceilalți (la C.S. Tîrgoviște, în 
lot, sînt 6 ingineri) răspundea 
la orice observație. El, 
temaționalul de juniori, 
cineva (și-a cumpărat și __
cîine, pe care să-1 plimbe...). 
Sigur că da, devreme ce, du
pă atîtea rele, de curînd a 
fost chemat din nou la lotul 
reprezentativ!?! De ce oare? 
Ca o recompensă pentru tot 
ce a făcut ? Reprezentativa de 
juniori nu poate obține re
zultate — și așa foarte slabe S 
— decît cu aportul lui Isaia 7

re- 
Ntt,

o mare I 
titularizat

A. A făcut

în 
în 

două 
care 
4. A 

la

in- 
e 

un

tOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PROCURAȚI-VĂ LOZUL ANULUI NOU 

Emisiune speciala limitată
De la începutul anului 1S78 cînd 

a fost lansat, Lozul Anului Nou 
a atribuit numeroase cîștiguri în 
autoturisme și bani..

Vă prezentăm cîțiva dintre cei 
mai recenți cîștigători: KUN IOAN

din com. Feleacu, jud. Cluj 
autoturism ~ '

DEOANCA
din Aiud, jud. Alba — 10.000 

CIUDAI ION din Petroșani,
Hunedoara — 10.000 lei ; 

F1BIȘAN IOSIF din Reșița,
Caraș-Severin — 10.000 lei ;

.Dacia 1300“ ;
NICOLAE MARCEL 

lei; 
jud.

jud.

Merită el cinstea de a 
prezenta țara la juniori 7 
hotărît, nu !

O națională de j un toii 
poate cultiva exemplele 
gative.

nu 
ne-

Constantin ALEXE

M1RCEA din Sighetul . 
jud. Maramureș —

MARIA din Piatra
10.000 lei.

TURCITU
Marmației, 
10.000 lei ;

NISTOR
Neamț, jud. Neamț

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 27 IANUARIE 1978. Ex
tragerea I : 7 11 32 58 76 52 82 35 
70 ; extragerea a l!-a : 73 31 26 19 
68 67 89 63 65. FOND TOTAL DE 
CIȘTIGURI : 1.003.097 lei, din «ne
114.145 lei report la categoria f.



A IX-a ediție a C. M. de handbal

s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^  ̂ ■ ■ ,VSDUPĂ UN PRIM PAS CU STiNGUL,
ECHIPA NOASTRĂ JOACĂ AZI CU FRANȚA

HERNING, 27 (prin telefon) 
Cele 16 echipe masculine 
handbal și-au început, joi 
Danemarca, cursa pentru 
de al 9-lea titlu mondial.

Fără discuție, derbyul zilei și 
poate al campionatului (Kurt 
Wadmark, personalitate de sea
mă a I.H.F., considera joi seară 
că „finala campionatului mon
dial StS ' 
România 
Joc tare, 
un nivel 
librat, el a fost cîștigat in final 
de formația R.D. Germane pen
tru că jucătorii ei au dovedit 
mai multă forță și eficiență în 
atac. Este elocvent în acest sens 
(aptul că de la învingători au 
înscris nu mai puțin 
căiori, în timp ce de 
doar patru, 
din cele 16

Ar fi fost 
liștii noștri . _
meci ? In mod sigur, da. Chiar 
așa, cu carențele evidente pe 
care le are, dacă comparăm 
echipa de azi cu cea de la 
lin 1974 (conducătorul de 
Radu Voina, indisponibil 
bine de o lună de zile din 
za unui accident, a fost 
și s-a... ascuns adeseori pe ex
tremă sau pe semicerc in spa
tele masivilor jucători din 
R.D.G., iar Stockl este neobiș
nuit cu această postură, situa
ție care l-a făcut pe antrenorul 
Cornel Oțelea să ne declare 
după meci : „regret foarte mult 
absenta lui Cristian Gațu din 
echipă, el fiind singurul om ca
re ar fi putut să circule prin
tre cele două linii de apărători 
ale adversarilor, să le dezorga-

jucat") 
— R.
aspru
tehnic

la Garmisth Partcnhirchcn (R.f.O.) $i Lahti (liuldnda)

de 
in 

cel

a fost meciul 
D. Germană, 

pe alocuri, cu 
oscilant, echi-

de 7 ju- 
la învinși 
marcind 9Birtalan 

puncte ! 
posibil ca liandba- 
să ciștige acest

Ber- 
joc, 
mai 
cau- 
șters

nizeze*), deci chiar așa repre
zentativa noastră ar fi putut 
ciștiga. Dar greșelile copilărești 
i-au subminat șansele, i-.au a- 
nulat eforturile. Au fost rata
te trei aruncări de la 7 metri, 
s-a pierdut un gol ca și făcut, 
pentru că Stockl, singur pe se
micerc, a șutat in portarul 
Schmidt, dîndu-i acestuia o șan
să pe care n-o mai visa și, în 
fine, s-au irosit 3—1 atacuri 
pentru că pasele au ajuns fie 
in miinile adversarilor, fie in 
aut. In economia unui joc atit 
de echilibrat, aceste 6—7 posi
bilități de augmentare a acti
vului au însemnat enorm, în 
esență ratarea victoriei. N-a 
fost vorba numai de emoție, de 
trac, ci de o oarecare lipsă de 
coeziune pe care dealtfel o se
siza și Paul Tiedemann, antre
norul formației R D. Germane, 
care declara la conferința de 
presă că „selecționata Româ
niei are individualități remar
cabile care insă nu formează 
încă o echipă*. In schimb, co
mentatorul ziarului danez „Ber- 
lingske Tidende* găsea o altă 
explicație pe care o alesese și 
ca titlu cronicii sale : „porta
rul echipei R. D. Germane a 
stopat victoria românilor*. E- 
xistâ și în această explicație 
un sîmbure de adevăr, deoare
ce portarul Wieland Schmidt a 
apărat într-adevăr foarte bine. 
Dar, oare, aureola lui n-a fost 
ea făurită și de jucătorii noștri 
care, de multe ori, l-au luat 
drept țintă ?

Explicînd cauzele insuccesului 
din acest meci, ajungem și la 
o seamă de greșeli făcute de 
cei doi arbitri Jack Rodii și

BOURII SI UMERII ROMANI 
ÎN IERARHIILE CONTINENTALE Șl MONDIALE

• Ziarul polonez „rrzeglad 
Sportowy* din Varșovia a pu
blicat tradiționalele sale clasa
mente consacrate celor mai buni 
10 boxeri din Europa (la flecare 
categorie în parte), precum și 
celor mai buni scrimeri (indi
vidual și echipe) din lume.

Cum era și firesc, ierarhia 
boxerilor pe 1977 este determi
nată de rezultatele campionate
lor continentale de la Halle. 
Astfel, pugiliștii români ocupă 
un singur loc 2 (la cat cocoș, 
prin vicecampionul european 
Teodor Dinu) si locuri 3 prin 
frații Simon și Calistrat Cuțov. 
Important ni se pare însă fap
tul că boxerii noștri se găsesc 
în clasamentele la toate cele 11 
categorii de greutate și nicio
dată sub locul 6 (Faredin Ibra
him pe locul 4, Alexandru Tu
rei, Titi Tudor, Vasile Ci cu și 
Ion Gyorffi pe locul 5. Vasile 
Didea și Costică Chîracu pe lo
cul 6). Aceste poziții transfor
mate în puncte dau un total de
74 p, cu care boxul rcfnânesc 
ocupă locul 4 pe continent, 
după : 1. U.R.S.S. 93 p, 2. Po
lonia 87 p și 3. R. D. Germană
75 p și înaintea Iugoslaviei (lo
cul 5 cu 59 p) și Bulgariei (lo
cul 6 cu 53 p).

Pentru titlul de cel mai bun 
boxer european al anului 1977, 
ziarul polonez propune doi 
candidați : Ațe Rusevski (Iugo
slavia) și David Kvaceadze 
(U.R.S.S.). Iată și favoriții zia
rului din Varșovia pentru Cam
pionatele mondiale de la Bel
grad (în ordinea categoriilor) 
Srednicki (Polonia), Coffee 
(S.U.A.). Horta (Cuba). Ribakov 
(U.R.S.S.). Rusevski (Iugo
slavia). Aldtma (Cuba). Lima- 
șov (U.R.S.S.). R. Leonard 
(S.U.A.), Odhiambo (Uganda), 
Kvaceadze (U.R.S.S.). Steven
son (Cuba).

• La scrimă, poziții onorante 
(conforme cu ascensiunea mar
cată în ultimii ani) dețin toate 
ech'.rele noastre naționale. în 
timp ce în probele individuale 
nu apar decît reprezentanții să
biei și floretei feminine.

Astfel, formațiile României 
de sabie și floretă feminin o- 
cupă locurile secunde (după

U.R.S.S.), în .reprezentativele 
balanță atîmînd; desigur, me
daliile de argint și, respectiv, 
bronz, obținute de acestea la 
C.M. de la Buenos Aires, pre
cum și titlurile de campioană 
și, respectiv, vicecampioană 
mondială universitară. Și nu în- 
tîmplător aceste arme sînt pre
zente și în clasamentele indi
viduale, floreta feminină prin 
Ecaterina Stahl (locul 7, pe pri
mul loc — campioana mondia
lă Valentina Sidorova) și sa
bia prin Dan Irimiciuc și loan 
Pop (locurile 8—10, pe primul 
loc — campionul mondial Pal1 
Gerevich). Locurile ocupate de 
echipele de spadă (5) și floretă 
masculin (7) dovedesc că spa
dasinii pot aspira la mai mult 
(sînt campioni mondiali uni
versitari), în timp ce floretiș- 
tii nu reușesc să iasă din ano
nimat

Kurt Ohlsen (Danemarca). în 
primul rînd, ei au fost inegali 
în" maniera de a conduce : unul 
foarte drastic, cel mai 
cu românii — Ohlsen,
— Rodii mai îngăduitor 
bele formații (dealtfel 
aproape de adevăr, pentru că 
meciul n-a fost nici un mo
ment presărat cu brutalități). 
Apoi ambii arbitri s-au dovedit 
extrem de severi cu echipa 
noastră și aceasta s-a văzut din 
start : Birtalan a fost eliminat 
în min. 4 1 Dealtfel, Nicolae 
Nedef afirma public că : „sînt 
nemulțumit de arbitraj, de fap
tul că ne-au fost refuzate trei 
goluri înscrise în condițiunî nu 
mai puțin regulamentare decît 
cele ale adversarilor*. Paul Tie
demann, mai puțin categoric 
(firesc, dacă ținem seama că 
echipa sa cîștigase...), socotea 
că : „cei doi cavaleri ai fluie
rului au dat decizii pe muchie 
de cuțit, lăsind posibilitatea de 
a fi interpretate*.

S-ar putea, poate, înțelege, 
din cele relatate pină acum, 
că formația noastră a avut la 
debutul său în actualul cam
pionat mondial o prestație total 
nesatisfăcătoare. Ceea ce n-ar 
fi conform cu realitatea. Anali- 
zînd evoluția și ținînd seama de 
valoarea partenerului, vom evi
denția jocul său in apărare, mo
bil, agresiv, bine orientat spre 
fragmentarea atacului advers și
— mai ales — forma bună, a- 
propiată de cea 
cîntat odinioară 
Penu. Dealtfel 
Birtalan au fost ..
pei, oamenii care au făcut cel 
mai mult pentru a echilibra 
lupta între un grup de indivi
dualități remarcabile și o echi
pă. Ne-a impresionat, de ase
menea, dăruirea jucătorilor, bu
na lor pregătire fizică și fap
tul că sint hotăriți să-și apere 
pină la ultima picătură de e- 
nergie șansa de a urca pe po
dium. Această șansă — în ciu
da înfrîngerii din meciul inau
gural — există 1 Cîștigînd. cum 
ar fi firesc, partidele cu Fran
ța sîmbătă (n.r. azi) la Aaben- 
raă șl Ungaria (duminică, la 
Herning), reprezentativa Româ
niei se va califica în grupa semi
finală I, mai mult ca sigur ală
turi de R. D. Germană — cu 
care nu va mai juca. Iugo
slavia și R. F. Germania. Ți- 
nînd cont că antrenorii vor lua 
măsurile de rigoare, că Radu 
Voina, după un început neizbu
tit, se va integra, sperăm, pos
tului care l-a consacrat, că în
treaga echipă va învăța din e- 
șecul de joi, lupta rămîne des
chisă, posibilitățile de reparare 
a acestui început ratat fiind 
multiple. Rămîne doar ca hand- 
baliștii noștri să fructifice șan
sele pe care le mai au.

Hristache NAUM

adesea 
celălalt 
cu am- 
și mai

care ne-a în- 
a Ini Cornel 
el și Ștefan 
„soliștii* echl-

în C. C. E. la baschet,

MOBILGIRGI ÎNVINSĂ LA VARESE!
- In ultima etapă a turului gru

pei (unice) semifinale a C.C.E. 
la baschet masculin s-a înregis
trat o surpriză de proporții : 
Mobilgirgi Varese (una 
principalele favorite ale 
tiției) a pierdut pe teren 
partida cu Jugoplastika 
79—83 (45—42). Coșgeteri : 
29, Vucika 20, Jerkov 12, 
10, respectiv, Yelverton 20, 
neghin 20, Morse 20. Alte rezul
tate : Real Madrid — Villeurban- 
ne 119—84 (58—48), Alvik Stock
holm — MaccaM Tel Aviv 83—93 
(43—44). Clasament : L Real 9 p, 
2. Jugoplastika 9 p, 3. Mobilgirgi 
( p, 4. Maccabi 8 p, 5. Villeur- 
banne t p, 6. Alvik 5 p.

C.C.E. — FEMININ : GRUPA 
A1 Minior Pemlk — Spartacus 
Budapesta 79—50 (39—24), Cler
mont University Club — Steaua 
Roșie Belgrad 80—72 (49—46). 1—3. 
Minior, St. roșie, C.U.C. 5 p, 4. 
Spartacus 3 p. GRUPA B : Real 
Celta Vigo — GEAS Sesto San 
G'ovannl 47—«7 (19—38), I.E.F.S.- 
tic. 2 — Sparta Praga 65—79. 1. 
Sparta 6 p. 2. GEAS 5 p. 3.1.E.F.S.- 
Lic. 2 4 p. 4. Real Celta 3 p.

CUPA CUPELOR — MASCU
LIN : GRUPA A : Kvarner Rije
ka—GabetU Cantu 74—81 (30—39), 
B.C. Caen — Den Bosch 98—87

dintre 
compe- 
propriu

Split : 
Dukan 
Bratici 

Me

(51—47). 1. Gabetti 6 p, 2—4. 
Kvarner, B.C. Caen, Den Bosch
4 p. GRUPA B : Steaua — Slnu- 
dyne 110—101, B.C. Barcelona — 
S.B.B.K., Sădertalje 98—73 (46—37). 
1—2. Slnudyne, B. C. Barcelona
5 p, 3—4. Steaua, S.B.B.K. 4 p.

CUPA „LILIANA RONCHETTI* 
— FEMININ : GRUPA C : Marița 
Plovdiv — Slovan Bratislava 
73—58 (38—24) ; GRUPA D : A.B.C. 
Viena—Kralovopolska Brno 87—104 
(48—*59).

CUPĂ „RADIVOJ KORACI- : 
Juventud Ba da lo na — BEKO 
Belgrad 95—77 (43—46).

SPANIA - ITALIA 2-1, LA FOTBAL

DUMINICA, START IN C.M. DE SCHI
Incepind de duminică și pină 

în 5 februarie, celebra stațiune 
de schi bavareză Garmisch-Par- 
tenkirchen va găzdui campio
natele mondiale de schi alpin, 
cea mai importantă competiție 
a intervalului dintre două O- 
limpiade. Toate întrecerile ce 
se desfășoară, inclusiv cele ale 
„Cupei Mondiale* și ale „Cu
pei Europei*, nu sînt decît pre
ludiul necesar al acestei 
țări supreme. Marile 
(Austria, Italia, Elveția, 
tenstein), ca și marile 
nalități ale schiului alpin (Sten- 
mark, Mahre, Hemmi, Heideg
ger, Prfill-Moser, Morerod etc.), 
participînd frenetic la supra
încărcatul calendar alpin, nu 
fac altceva decît „rodajul* și 
(poate) selecția prealabilă care 
să le aducă în cea mai bună 
formă la momentul dat. Există 
in schiul alpin, mai ales in ță
rile din jurul Alpilor. o riva
litate atit de profundă în tot 
ceea ce privește această ramu
ră sportivă, incit concursurile 
„Cupei Mondiale* și mai ales 
Campionatul mondial devin e- 
venimente ce depășesc sem
nificațiile pur sportive. — 
te și pentru faptul că, la 
ca in tenis, în desfășurarea 
lendarului și în stabilirea 
rarhiei sînt implicate mari 
terese financiare. Industria 
terialelor sportive de iarnă, a 
mijloacelor mecanice de urcat, 
incorporate in marea sferă a 
turismului' de iarnă, sînt intens 
servite publicitar de schiul de 
competiție, de marile sale ve
dete. Așa se 
tele) imensul 
rile mijloace 
organizarea 
mondial de schi alpin; ele re
prezintă echivalentul organiza
toric și material al unei „Olim
piade albe*. Acesta este clima
tul eare precede apropiatele 
campionate mondiale de la Gat* 
misch-Partenkirchen, ce vor 
debuta la 29 ianuarie cu proba 
de coborîre bărbați. Stațiunea 
s-a pregătit impecabil ; de 16

încleș- 
echipe 
Liech- 
perso-

Poa- 
fel 

ca- 
ie- 
in- 

ma-

explică (între al- 
interes ca și ma- 

investite pentru 
unui campionat

La Madrid, in fața a 
spectatori, in meci 
fotbal. reprezentativa 
întrecut cu 2—1 
nato Italiei. Au morcat : Pirn (mm. 
10) din penolty Dani (m'n. 55),
respectiv Tardelli (min. 83). France
zul R. Wurti a condut echipele :

X 000 
omicol 
Spaniei 

(1-0)

de 
de 
a

SPANIA : Areonado — Marcelino,
Miguell, Pieri (Olmo). Correte. Leal, 
Dani, Cordenosa, Ruben Cano (Son- 
tiltana), Asensi 
ITALIA. Cenți 
Moldova, P. ____ ____
(Bellugi), Sclrea. C. Sala. 1 
Rosti, Antognoni (Zaccarelli).

(Wfflor). U:ortt. 
(Bordon) — GeMil», 
Salo. Manf’edonJc 

“ “ Tardelîi.
, PuliCU

ani ea solicită Federației Inter
naționale de Schi organizare* 
unei mari competiții și abia cu 
pcazia Congresului F.I.S. de la 
San Francisco (1975) i s-a acor
dat această cinste. Pîrtiile de 
întrecere sînt, la această oră, 
desăvîrșite ; pîrtiile de rezervă 
pentru slalom și slalom un aș 
au fost pregătite pe versanții 
nordici ai vîrf urilor „Want* 
(1780 m) și „Esterbergalm* (1250 
m), oferind garanții asupra gro
simii stratului de zăpadă. Noi
le clădiri ale Comitetului de 
organizare au intrat într-un fi
resc „du-te-vino“. Centrul TV; 
și de radio (50 de canale) au 
încheiat probele de verificare.

Ceremonia de deschidere are 
loc azi, pe marele stadion de 
iarnă al stațiunii. Cu această 
ocazie, în semn de solidaritate, 
va fi arborat și drapelul Cam
pionatelor mondiale de schi nor
dic organizate în aceeași peri
oadă la Lahti, în Finlanda.' 
Printre invitații de onoare sini 
așteptați lordul Killanin, pre
ședintele C.I.O„ și W. Daume, 
președintele Comitetului Olim
pic din R.F.G. Pe lingă defila- , 
rea celor peste 30 de echipe în
scrise, ceremonia de deschide-' 
re va cuprinde o demonstrație 
(și o ilustrare vie) a cuprinză
toarei noțiuni de „schi*, pre
cum și un mare spectacol fol
cloric bavarez. Ceremonia de 
închidere va avea loc la 5 fe
bruarie, în centrul stațiunii,' 
Richard Strauss-Platz.

Mihai BARA

Ieri, pe pirtia de la Garmisch 
Partenkirchen, s-a desfășurat 
primul antrenament oficial îna
intea C.M. pentru participanțfl 
la proba masculină de coborire, 
programată mîine.

Cel mai bun timp a fost rea
lizat de austriacul Franz Klam- ! 
mer, cronometrat pe 3 320 m cu 

- 2:02,69. Performanțe -bune au 
mai obținut vest-germanul Mi-sj 
chael Veith — 2:03,66 și elve- j 
țianul Peter Muller — 2:03,7X’“

| SCURTAREA" JOCULUI I

i

Recordul „de durată- în
tenis a fost stabilit acum 10 
ani, în februarie 1968. La
Salisbury (Maryland), în in- 
door-ud american, Mark Cox 
și Bobby Wilson, de o parte 
a fileului, s-au luptat cu 
Charlie Pasarell și Ron Holm
berg, de cealaltă, timp de 
6 h 23 min. exact și partida 
lor a însumat pe tabela de 
scor respectabila cifră de 144 
ghemuri : 26—24, 17—19, 30—28! 
Greu de presupus că acest 
record mai poate fl întrecut 
și el va rămîne — probabil — 
pentru multă vreme Intangi
bil. A avut grijă de aceasta 
metoda de scurtare a jocului 
sau tie-breakul, cum obișnuit 
1 se spune. Cînd setul ajunge 
în prelungiri, intervine un 
ghem „prescurtat- (mal mult 
sau mai. puțin) care pune 
capăt obligatoriu luptei. Este 
un sistem aproape unanim 
adoptat actualmente.

Rațiunea „scurtărilor- este 
limpede. Ele evită perturbări 
ale programului unei între
ceri, permițîndu-1 să se în
scrie într-o durată rațională, 
inspiratoarea acestei reforme 
în regulamentul de tenis 
este — în principal — televi
ziunea, care dorește să știe 
dinainte în ce limite de timp 
poate să încadreze o trans
misie de tenis. Dacă ea — 
metoda „prescurtării- — se

1968.

justifică și pe plan strict 
sportiv, este însă o altă pro
blemă. Vechile reguli, cele 
care cer obligatoriu departa
jarea prin două ghemuri cîș- 
tigate consecutiv, pretind 
tenismanilor virtuți de voință 
șl concentrare, pe care ex
peditivul tie-break, practic, le 
eludează.

Ceea ce supără, în mod ca
tegoric, este faptul că uneori 
„prescurtările- survin în fla
grantă contradicție cu cerin
țele întrecerii. Așa s-a 
tîmplat la recentul 
al campionilor- ,_______
Orice mare turneu — și Mas- 
ters-ui este unul dintre a- 
cestea — se încheie, obișnuit, 
cu o finală de 5 seturi. Așa 
a fost la trecutele ediții, în- 
cepînd din 1972 (cînd, la Bar
celona, Ute Năstase învingea 
pe Stan Smith într-o epică 
finală î 6—3, 6—2, 3—8, 2—6,
6—3). La Madison Square 
Garden din New York, or
ganizatorii au capitulat fără 
condiții în fața cerințelor 
companiei americane de tele- 
viziune NBC, punînd pe 
Jimmy Connors șl Bjbrn 
Borg să joace numai 3 seturi.’ 
A cîștigat Connors (6—4. 1—6, 
6—4), dar îndoiala rămîne 
în sufletul multora. Dacă 
finala mergea mai departe, 
pină la „cel mal bun din 5*?

Radu VOIA

In- 
,, Turners 

(Masters).
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TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a In concursul (aer li

ber) de Ic Dunedin (Noua Zeelan- 
dă) s 100 m — Don Quarrie (Jamai
ca) 10,t : 200 m (f) - 
winslea (Polonia) 23,1 ;
- John Walker (Noua 
1:47.B.

AUTO • Cea de-o 46-a 
li ului Monte Carlo" s-a 
victoria francezilor Jean 
las—Vincent Laverne („Porsche"), 
locurile următoare s-au 
pojele Jeon Ragnottî—Jeon
Andrie (Franța), Guy T
Jacques De Iova i (Franța) 
pe ,,Renault-5 Alpine" sl 
Rohri-C. Geistderfer I 
„Ficd-131 Abarth*.

FOTBAL a tu Tunis, in meci re
tur pentru „Cupa Africii" : Tunisia — 
Libia 2—1 (1-0) (în tur : 0-1). Pen
tru faza următoare s-a calificat Libia 
datoritâ golului înscris în deplasare. 
• in turneul de la Bogota : Levskl- 
Spartak Sofia — Independiente Santa 
Fe 2—1, a Luton Town (divizia se-

ediție a „Ro 
încheiat cu 

Pierre Nsco- 
Pe 

situot echi- 
Marc 

Frequelta— 
— ambele 
I Walter 

(R.F.G.), pe

ciurdă engleza) — Sol. de tineret a 
Italiei 1—1 (1—1). M Primele meciuri 
ale turneului de juniori de la Vio- 

Benfica
2- o ;
3- 0 ; 
î-1 ;

reggto : Intemazlooale —
1—1 ; Dukla Fraga — Napoli 
Levski Spartak Sofia - Milan 
Perugia — Olympiakos Atena 
Juventus — Bait ia 2-0.

PATINAJ a La Kiev ou luat 
întrecerile de viteză ale
U.R.S.S. La masculin, pe primul loc 
s-a clasat Evgheni Kulikov, ior la 
femînm, a cîștigat Liubov Sadcikova.

SCHI • Proba masculină de sla
lom special de Ic Proto Stehrio (Ita
lia) a reverul itoîionuld Franco 
Breier. In clasamentul „Cupei Eu
ropei* continue să conducă ehcaț'ro- 
nsd Silvana Melt, eu 81 p. urmot de 
compatriotul sou Roland Luiz — 70 p.

ȘAH > ta runda a 6-0 a turneului 
de la Wijk oar Zee î Tlmmon — 
Mocking 1—0, Korcinoi — Kovalek 
1-0 : Portisch — Storren 1—0 ; Naj- 
dort — Andersson 1—0. In clasament 
conduc Korclnoi șl Portisch cu cile

loturilor

P- a Meciul dintre Maia Cibue*' 
danWze *4 Alia Kușmr, care-ți dis> 
pută finala turneului candidatelor la 
titkil mond+ol, a continuat cu par
tida a 3-a, încheiatâ remizâ. Con 
duce Maia Ciburdanidze cu 2—1.

TENIS e „optimile** turneuW 
de la Philadelphia, Iile Nâstase a 
fo« invira de Roscoe Tanner cu 1-4, 
7-4, G-4, Alte rezultote mal impoe- 
tonte din tururile anterioare : Coe- 
rtort — Panatta 4-3. 6-2 ; Rosewal
- Tarocxy 7-5, 6-3 ; Motttom —
Guftiksoe 1-4, 6—3, 6—2 ; Borq «
Okher 6-2. 6-1; “
wKik 6-1. 6-1 :
6-2. 7-4 ; D*>bs 
$-2 ; Ram irez - 
6-2 : Connors — -------
McEitoe — O oMes 7-6. 6—2 : Mayer
- Gerulorth 6-2, 7-5. A to turned

de la Los Angeles : Roeo- 
■nary Casoh — Moriana S’mioneecu 
6—3, 3-6. 6—4 ; Sue Barker — Zenda 
Llees 6-0, 7-5 ; Mariee Kruger - 
Regrna Marsikova 6-2. 6-3.

Geruio-tis - 
Gottfried — 
— Solemo*i 

RotewoU 
Mottrom 6-1,

Bom- 
Ftbak
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