
60 DE ANI DE LA FAURIREA 
STATULUI NATIONAL UNITAR ROMÂN

„Sărbătorim evenimentul istoric, de importanță 
epocală, al unirii, in condițiile avîntului făuririi 
programului elaborat de Congresul al Xi-lea, ale 
succeselor remarcabile pe care le avem în toate 
sectoarele de activitate. Aniversăm acest eveni
ment cu hotărîrea fermă de a face totul ca prin
cipiile pentru care partidul nostru, forțele pro
gresiste ;i revoluționare au luptat întotdeauna să 
fie realizate pe deplin, ca întregul nostru popor, 
toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, să 
se bucure din plin de cuceririle civilizației, de cu
ceririle socialismului**.

NICOLAE CEAUȘESCU

MtOLETMI DIN TOATl TARILE, UNfTt-V* I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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UN JUBILEU ISTORIC, SĂRBĂTORIT In Jiidcful Sala Fiare, ca pretutindeni in (ara

DE ÎNTREAGA NOASTRA NAȚIUNE DACIADA" TRĂS4TURĂ DE UNIRE
STRÎNS UNITĂ IN JURUL PARTIDULUI INTRE SPORTUL DE MASA

a 1 decembrie se împlinesc 60 de ani de 
la unirea Transilvaniei cu România, rod 
al luptei de veacuri a maselor largi popu

lare, conștiente că numai astfel Ișl vor deschide 
calea spre afirmare, cu drepturi egale. In rinduf 
celorlalte popoare ale lumii.

La această dată, scrisă cu 
toria patriei noastre, la Alba 
l-a văzut intrînd triumfător 
— primul care a unit cele trei provincii româ
nești surori -, peste 100 000 de locuitori ai Tran
silvaniei au dat glas unei dorințe seculare prin 
cuvintele „Noi vrem sâ ne unim cu Țara*. Se 
aflau pe locul numit Platoul romanilor, na de
parte de Dealul furcilor, unde Horia și Cloșca 
fuseseră trași pe roată, intre zidurile cetății asal
tate de oștile moților conduse in 1848 de Avram 
lancu.

In ziua 
lui 1918,

litere de aur in is- 
lulia, cetatea care 

pe Mihai Viteazul

aceea de început de decembrie a anu- 
participanții la Marea Adunare Națio-

oală din orașul clădit pe vatra vechiului Apulum 
- cetate dacică și apoi puternic castra roman - 
au încheiat, prin actul unirii, procesul făuririi 
statului unitar național român. Se împlinea astfel 
idealul proclamat de Nicolae Bălcescu : ideal 
pentru care au luptat revoluționarii munteni, 
moldoveni și transilvăneni ai anului 1848 și care 
prinsese viață intr-o primă etapă la 1859, cind 
Moldova s-a unit cu Muntenia.

Așa cum arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, „—Unirea a des
chis calea unității dintre muncitori, țărani, inte
lectuali, dintre toți Fiii patriei care doreau ca 
România sâ se dezvolte in cadrul statului uni
tar, pe o cale democratică, ca problemele socia
le sâ fie rezolvate in folosul maselor populare. 
Aceasta a intensificat lupta pentru ca oamenii 
muncii și toți cetățenii de alte naționalități care 
s-au așezat pe meleagurile Transilvaniei și Ba-

Șl CEL DE PERFORMANTA

(Continuare In pag. 2-3)

La 1 Decembrie 1918. latre 
cei 100 000 de participant la 
mărețul eveniment istoric care 
a consfințit crearea statului na
țional unitar român, s-au aflat 
și reprezentanți al organizații
lor sportive. Este un titlu de 
mindrie pentru mișcarea spor
tivă din România faptul că pe 
Actul Unirii și-eu pua semnă
tura. printre cei 1228 de de- 
putațl, și delegații aleși ai u- 
nor organizații sportive și clu
buri ea „Gloria' ‘
„Șoimii** din

Numeroase 
tura;-sportive 
Însoțit marele ____ ____
mu.lt după aceea, biroul central 
al F.S.S.R. (Federația societă
ților sportive din România) — 
forul conducător de specialitate 
creat la București la 1 decem
brie 1912 — a trecut ta ual-

din Arad.
Sibiu etc. 
manifestări cta- 

au prefațai și 
evanameng. Nu

i
reflectat lipea de preocupare ți 
de sprijin material din partea 
autorităților timpului. Cele d- 
teiva succese înregistrate la 
unele ramuri sportive pe plan 
internațional (rugby, box, lupte, 
hlpLsm, automobilism ți bob) 
precum ți cele două medalii o- 
limpice (rugby — 1924 și echita- 
ție — 1936) au fost departe de Îm
plinirea dezideratelor formulate 
in 1918, eu prilejul unirii tu
turor asociațiilor sportive din 
România.

Afirmare* deplină a mișcării 
sportiva din țara noastră, trans
formarea educației fizica și 
sportului intr-un bun al între
gului popor s-au Înfăptuit după 
23 August 1944. in anii construc
ției socialismului, sub Îndruma
rea și conducerea partidului.

(Continuare la pag. 2-3)

Deschidere* celei de-a Il-a 
ediții a „Daciadei* a prilejuit 
la Satu Mare — ca dealtfel in 
întreaga țară — numeroase ma
nifestări sportive specifice •«- 
sonului in care ne aflăm. Pen
tru reporter, prezent pe melea
gurile sătmărene, pentru a-și 
nota fapte și impresii, a fost 
un bun prilej de a afla detalii 
despre desfășurarea in această 
parte a țării a celei mai cu
prinzătoare competiții a sportu
lui românesc. Interlocutor ne-a 
fost tovarășul prof. Ioan Iri- 
mie, prim-vicepreședinte al 
CJ.E.FA Satu Mare.

— Ați vrea să ne vorbiți pe 
scurt despre cele mai semnifi
cative realizări obținute in pri
ma ediție a „Daciadei" ?

— Deși ne puteam prezenta, 
la ora bilanțului, cu rezultate 
mult mal bune, condițiile de 
care dispunem permițindu-ne 
aceasta, nu se poate să nu evi
dențiem eforturile depuse de 
mulți activiști sportivi, de nu
meroase conduceri de școli, «- 
sociații din întreprinderi și in
stituții, de la sate — pentru 
ca ediția Intîi a „Daciadei" să 
opereze aaltut calitativ așteptat 
Se poate aprecia că la unități 
sportive «a Unio, 23 August 
I.PJL și Direcția sanitară din 
Satu Mare, la Întreprinderile 
Ardealul și Filatura de bum
bac din Cărei, la Integrata de 
in Șl cinepă, Oșana și Presta
re* din Negrești — Oaș, In co
munele Petrești, Andrid, Supur. 
Urzicent Orașu Nou, Turț, 
Culdu, Căuaș, Doha și altele 
activitatea sportivă de masă a 
căpătat noi dimensiuni. Oame
nii au fost mai mult prezenți 
pe terenurile și ta sălile de 
sport, atît cei tineri, cit și cei 
mal virstatad, gimnastica la lo-

cui de muncă s-a extina la mai 
multe unități. Intr-un cuvint, 
„Dac iada* a permis un aaM 
calitativ pe care sperăm că-l 
menținem. Trebuie, de aseme
nea, evidențiată activitatea de
pusă la Liceul de matematidk 
fizică. Liceul „Mihai Eminesctș* 
Liceul de construcții, liceul in
dustrial nr. 6 și Grupul școtar 
Unio — toate din Satu Maro 
—, la școlile generale nr. 8 șl 
10 din Satu Mare, nr. 2 șl 8 
din Cărei, de cele din comu
nele Turulung. Halmeu, Dorott, 
Apa și altele.

— Intr-un raport pe care 
l-am răsfoit I* C.N.E.F„S„ Ju
dețul dv. apare eu un nnmlr 
destul de mare de sportivi care 
au început să practice sportul 
cu prilejul „Daciadei*, iar acum 
activează în secții de perfor
manță. Referițl-vă Ia acest ao- 
pect—

— Noi am considerat că o fi
nalizare cu adevărat serioasă •

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

„Topul sportul"

0 FRUMOASA INIȚIATIVĂ 
LA CURTEA DE ARGEȘ
Primit cu interes încă de la 

prima sa ediție. „Topul Spor
tul* a continuat să fie și ta 
acest an In atenția profesori
lor de educație fizică și a ele- 

’ redacție sosind multe 
pentru trimiterea d* 
care să asiste la coa-

Intre doua etape ale Diviziei A la iotbal

SPERANȚE INTR-UN GRUP 
DE TINERE CONCURENTE

INTRE
LA POIANA BRAȘOV, 

UĂ ANOTIMPURI
Dacă nu este foarte darnic 

în jocuri de calitate campio
natul de fotbal ne oferă (mă
car) surprize. Finalul turului 
pare să fie dominat de o suită 
de rezultate nescontate, de • 
sporită indîrjire cu care for
mațiile în deplasare iți apă
ră șansele. Etapa nr. 15 a pre
zentat, sub acest aspect, reu
șita a doua merituoase forma
ții provinciale — F. C. Argeș 
și F. C. Baia Mare — pe sta
dioane bucureștene. Amlndouă 
succesele au avut la bază ri
goarea defensivă și insistența 
pe contraatac. Pentru că — a- 
tît noul lider, cit și „unspre
zecelea bâimârean — au supor
tat perioade (mai lungi sau 
mai scurte) de dominare, de 
care au reușit să treacă fără 
„avarii*. Iar F. C. Baia Mare 
a realizat și o performanță, 
dacă poate fi numită așa, anu
me de a fi Înscris golul său 
din primul șut trimis pe spa
țiul porții apărată de Moraru I 
A fost vorba, deci. In ambele 
cazuri, de o deosebită dăruire 
în joc, dar în primul rînd de 
reușita modului cum a fost

organizată apărare*. Bineînțe
les că, la acest din urmă ca
pitol, a tac an ții adverși. de la 
Steaua sau de la Sportul stu
dențesc, au avut • „contribu
ție*, prin ratările lor. Ca se- 
mi-performanțe, notăm re
zultatele de egalitate ale 
Olimpiei la Craiova ți Corvl- 
nului la Oradea. Sătmărenii, 
cu o echipă lipsită de mulți 
titulari, dar primind (prin a- 
ceasta) o infuzie de tinerețe, 
au evoluat foarte bine la Cra
iova, cum sublinia chiar an
trenorul gazdelor, Hie Oană. 
Iar hunedorenii, care demon
straseră inegalități de randa
ment pe terenul propriu, s-au 
dovedit foarte exacți in a re
cupera, pe stadionul din Ora
dea, punctul pierdut acasă In 
etapa precedentă.

Clasamentul foarte strîns 
al ediției actuale (doar opt 
puncte, despart pe lider de ul
tima clasată) și aceste rezul
tate neindicate de „calculele

Eftimie IONESCU

(Continuare la pag. 2-3)

• Derzei, voleibalistul-poet • Copiii iubesc schiul al
pin, dar oamenii mari vor biatlon • Deocamdată, toată 
lumea aleargă, însă, pe role... • Olimpiada — visul 
tuturor — trebuie să ne aducă la biatlon o medalie

Urcînd pe potecile Poienii 
Brașovului la sflrșit de noiem
brie, admiram— nehotărlrea 
vremii. Soarele dimineții, ieșit 
din scama norilor, turna un 
clopot de lumină peste fire, 
seoțtnd in evidență întinsa pa
letă de nuanțe a galbenului 
autumnal. Doar printre brazi 
pe id — pe colo, iarba era u- 
șor pudrată cu zăpadă. E 
toamnă? E iarnă? Dacă privești 
calendarul — e iarnă. Dacă pri
vești natura — e toamnă, ano
timpul acesta nostalgic parcă 
nevrînd să se despartă de niște 
locuri pe care le-a îndrăgit

Muntele — ți el — incită 1* 
poezie. Altfel, Eduard Derzei. 
cel care odinioară domina fi- 
leul, nu mi-ar spune cu vocea 
ușor gituită de emoție că ,.a- 
colo, sus, in Postăvar, e o li
niște care te împacă cu lumea. 
Noaptea ridici mina să culegi 
stele, iar aerul ar* tărie de 
diamant, claritate de cristal—* 
Cînd ișl coboară privirea spre

vilele și hotelurile Poienii se 
scutură puțin și devine pro
zaic. „Dacă ar ninge odată !—* 
De ce ? E-atît de frumoasă 
toamna asta tîrzie. ,.Și schio
rii ?“ Da. Schiorii. Să nu ui
tăm că sportivul de altădată 
este astăzi activist la Dinamo 
Brașov, om cu griji pentru 
performanța clubului nr. 1 In 
schiul nostru, omul cu griji pen
tru schiul românesc, pe care l-ar 
dori tot atlt de sus pe cit a 
fost voleiul cindva. Și schiorii? 
„Hai să-i vedem 1* Mergem pe 
drumul de asfalt, spre Brașov. 
Niște băieți zdraveni se opin
tesc pe schirole (aveam să a- 
flu mai tfrzlu că așa se nu
mesc, prima oară creztnd că 
tint niște patine pe rotile, din 
cele eu care ae joacă uneori 
copiii prin fața blocului), urcă

Hrlstoche NAUM
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vilor, la 
solicitări 
reporteri 
cursuri.

Despre
sântă la _ __ ______, ___
scrie profesorul Emanoii Ste- 
rescu, prim-vicepreședinte al 
C.O.E.F.S. : „Acțiunea «Topul 
Sportul— este organizată ta 
toate cele patru licee, toți a- 
iavii din cele 24 de clase a 
IX-a luînd parte la întreceri. 
In plus, s-a stabilit ca, după 
terminarea etapei pe școală, 
C.O.E.F.S. să organizeze • •> 
tapă pe localitate, la care al 
participe echipe din toate cel* 
patru licee, formate din 24 de 
băieți și 20 de fete — cite zece 
pentru fiecare probă — in or
dine descrescindă ■ celor mal 
bune rezultate pc școală. Etapa 
pe localitate se va desfășurata 
cadrul unei acțiuni mai com
plexe — „Cupa de toamnă" —v 
organizată sub genericul „Da
ciadei*, ți va fi dotată cu trei 
trofee „Cupa de toamnă — 
Topul Sportul 1978*. care v*r 
fi acordate celor mai bune 
rhipe de fete, băieți ți mixta, 
clasamentul întocmindu-se pa 
bara punctajelor acordate pri
milor 10 sportivi la flecara 
probă din concurs*.

Am reprodus scrisoarea pro
fesorului Em. Sterescu pentru 
că ea este nu numai o dovadă 
a faptului că „Topul Sportul* 
se bucură de o largă audiență 
la Curtea de Argeș, ci șl • 
„bază* de pornire pentru ase
menea frumoase inițiative și ta 
alte localități.

Așteptăm, așadar, cu intere* 
„finala* de la Curtea de Ar
geș și ecouri din alte oraș*.

o Inițiativă intere- 
Curte* de Argeș ne



a

UN JUBILEU ISTORIC, SĂRBĂTORIT DE ÎNTREAGA NAȚIUNE
(Urmare din pag. 1)

natului de secole, au muncit și luptat împreună 
cu românii, să se bucure de drepturi depline și, 
împreună cu intregul popor, să asigure pentru 
toți cei ce muncesc, pentru toți cetățenii patriei 
condiții egale de muncă, de viață și _ învăță
tură, de participare la conducerea societății**.

Aceste deziderate ale maselor s-au putut reali
za numai după înfăptuirea insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperialiste din august 
1944.

Marile transformări care au urmat actului de 
la 23 August 1944, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, au dus la împlinirea idealuri
lor de dreptate socială pentru care masele largi 
populare au luptat de-a lungul veacurilor. In 
lupta pentru victoria definitivă și deplină a so
cialismului, obiectivele eliberării sociale și națio
nale ale poporului român, ale făuririi bunăstării 
«ale materiale și spirituale, ale apărării și afir
mării depline a independenței patriei s-au în
gemănat într-o firească unitate dialectică. Vic
toria noii orinduiri a creat condițiile obiective 
pentru dobindirea adevăratei independențe și su
veranității naționale. in anii socialismului s-a 
realizat o deplină concordanță între politica in
ternă, de construire a noii orinduiri, și politica 
externă, de consolidare a Independenței și su
veranității naționale, de pace și largă cooperare 
Internațională, de participare activă la lupta for
țelor antiimperialiste, progresiste din lumea în
treagă, de realizare a unui nou sistem de rapor
turi politice și economice intre state.

La recenta plenară a CG al P.CR., ta care 
a fost aprobată în întregime și în mod unanim 
activitatea desfășurată de delegația română, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, la lucrârile Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, referindu-se la poziția prin
cipială a partidului și statului nostru, a afirmat: 
„Orientarea noastră pornește de la analiza celor 
două tendințe diametral opuse ce se manifestă 
In viața internațională: pe de o parte, accentuarea

(Urmare din pag. 1)

ANII SOCIALISMULUI, ANII ÎNFLORIRII MIȘCĂRII SPORTIVE
dului ți statului nostru pentru 
continua dezvoltare a educației 
fizice și sportului. Numele u- 
nor sportivi ca Iolanda Balaș- 
Soter, Lia Mannliu. Viorica 
Viscopoleana, Mihaela Peneș, 
ale luptătorilor C. Pirvulescu. 
N. Martinesca ți Gh. Berceanu. 
ale caiaciștilor ți canoiștilor 
Leon Rotman, Ivan Patzaichin 
ți Vasile Di ha. «I boxerului 
N. Linca, ale lui Iosif Sirbu 
ți Ion Dumitrescu (tir), dar 
mal ales al Nadiei Comăneci 
— .copilul minune* al J.O. din 
Canada — sînt înscrise cu li
tere de aur ta istoria celei 
mai grandioase manifestări 
sportive a lumii — Jocurile 
Olimpice.

Numeroasele succese obținute 
la campionatele mondiale 
(peste 70 de medalii de aur 
ți peste 120 de argint și de 
bronz), la campionatele euro
pene (peste 250 de medalii), in 
cupele campionilor europeni 
(la volei, handbal și rugby), 
ca și la Jocurile Balcanice, au 
dus faima sportului românesc 
pe toate meridianele globului.

Un impuls deosebit au pri
mit atît sportul de masă cît 
ți cel de performanță, prin 
organizarea marii competiții 
sportive naționale „DACIADA", 
creată din inițiativa secretaru-

Prin lege, educația fizică ți 
sportul au devenit activități de 
Interes național. De-a kingul 
celor peste trei decenii de la 
Eliberare, s-au realizat sta
dioane moderne de mare capa
citate, săli de sport bazine ți 
patinoare, sute ți sute de baze 
sportive simple, atlt la orașe rft 
ți ta mediu] rural, datorită că
rora educația fizică ți sportul 
stau la indemina maselor largi 
populare

Dezvoltarea fără precedent a 
sportului de masă, la care par
ticipă an de an sute de mii de 
tineri și virstnici practicanți ai 
sportului, a dus la descoperi
rea a numeroase talente care, 
pregătite științific de un activ 
iot mai larg de tehnicieni, au 
reprezentat cu cinste culorile 
patriei noastre la marile com
petiții internaționale.

Din 1952, de cînd sportivii ro
mâni participă cu regularitate la 
Jocurile Olimpice și pînă la 
ediția din 1976 — ediție su
pranumită, pe drept euvînt, 
.Olimpiada Nadiei Comăneci" 
— reprezentanții țării noastre 
•u cucerit 22 titluri de cam
pioni olimpici. 30 de medalii 
de argint și 46 de bronz, — 
ceea ce reflectă grija parti-

4

conlcrima pentru dare de scamă și«m u c.» „ere,... XMIA SUCCESELOR - INFUZIA DE TINERET
de vizită a Clubu- 
Voința din Capi-

Pe cartea 
lui sportiv . _____
talâ sînt înscrise numele a 11 
secții de performanță, care se 
străduiesc să propulseze pe 
planuri superioare cît mai 
multe valori sportive, capabile 
să reprezinte cu demnitate 
sportul nostru în competițiile 
internaționale. în același timp, 
ca reprezentant a 32 de asocia
ții sportive ce cuprind pe cei 
peste 40 000 de muncitori din 
cooperația meșteșugărească, 
clubul Voința își propune atra
gerea pe terenul de sport a 
masei largi de cooperatori de 
toate vîrstele. ca participanți 
la marea competiție sportivă 
națională „Daciada".

Și-a Îndeplinit clubul. în a- 
cest an 1978. obiectivele pro
puse ’

Darea de seamă prezentată 
de tovarășul Puiu Anghel, pre
ședintele clubului, a cuprins, 
critic si autocritic realizările 
și nereal izările. „Punctul for
te” al întregii activități a clu
bului l-a constituit sportul de 
masă. în acest domenin obți- 
nîndu-se succese incontestabi
le aproape 14 000 de compe
titori au participat la întrece
rile „Daciadei*. la volei-băieți 
și șab-fete s-a ajuns In fi
nalele pe țară, campionatele

«

politicii de dominație și asuprire a altor po
poare, de reimpârțire a lumii in zone de influ
ență, iar pe de altă parte, afirmarea tot mai 
viguroasa a forțelor marii majorități a omenirii, 
care se pronunță împotriva politicii imperialiste 
de dominație, pentru o politică nouă, de deplină 
egalitate intre toate națiunile, de respectare a 
independenței fiecărui popor - ca o condiție de 
bază a întăririi cursului spre destindere, pace și 
dezarmare in intreaga lume. Aceasta este singura 
politică ce poate asigura fiecărei națiuni posibili
tatea de a-și folosi mijloacele materiale, finan
ciare și umane in direcția progresului economic 
și social, a bunăstării, singura politică ce poate 
permite lichidarea subdezvoltării, egalitatea intre 
națiuni, pacea intre popoare. Nu există o altă 
alternativă I Orice altă politică decît cea a des
tinderii și păcii, a egalității intre națiuni este 
contrară intereselor și însăși vieții popoarelor, 
contrară cauzei socialismului și de aceea noi am 
respins-o întotdeauna și o vom respinge și in 
virtor cu toată hotărirea I*

Această poziție este aprobată in unanimitate 
de toți oamenii muncii din țara noastră, români, 
moghiari, germani ți de alte naționalități, 
întregul nostru popor, deoarece corespunde 
deplin politicii promovate cu consecvență 
partidul ți statul nostru, orientărilor istorice 
Congresului al Xl-lec și Programului partidului, 
teraselor majore ale poporului român, ale cauzei 
păcii ți colaborării intre popoarele lumii. Poziția 
principială, fundamentată științific ți realistă a 
part, du lui și statului nostru, exprimată strălucit 
de către secretarul general ol partidului ți pre
ședintele țârii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
o emanație a spâitidui de gtadira a întregului 
nostru partid ți pepor. De aceea, fiecare dintre 
noi, acum cînd sărbătorim gloriosul jubileu al 
unirii, strins uniți ia jurul partidului, a secretaru
lui său general, intreoga noastră națiune iți afu
mă din nou încrederea deplină ia partid ți se 
angajează sâ contribuie cu toate forțele la în
făptuirea exemplară a botăririlor Congresului al 
XI-tea. ale Conferinței Naționale a partidului, 
pentru continua înflorire a României socialiste, 
pentru pacea și prietenia intre toate popoarele 
lumii.

asociațiilor sportive au antre
nat 20 000 de concurenți (circa 
jumătate din totalul cooperato
rilor), în 122 de unități se 
practică gimnastica la locul 
de muncă de către aproape 
10 000 de meșteșugari și 10 000 
au participat la acțiuni turis
tice de masă.

Dar pe planul performan
ței ?

Rezultatele din acest an n-au 
mulțumit declt ta parte. Sec
ția de popice a meritat exce
lentele aprecieri care s-au fă
cut : la „mondialele* de la 
Lucerna. Elena Andreeseu a 
obținut medalia de argint la 
individual și perechi, iar pe e- 
ehipe, împreună cu Elena Pa
nă și Elisabeta Badea — me
dalia de bronz. Secția de ca
notaj a cîștigat multe compe
tiții internaționale ți la aceas
tă oră are două „speranțe o- 
limpice" pentru 1980. Echipa 
de baschet fete a revenit în 
„A“, cea de volei este cap de 
serie în „B“ ți speră să revină 
ta prima divizie, la ciclism 
clubul a obținut trei medalii 
ta finalele .Daciadei*.

Mulți vorbitori au arătat că 
în toate secțiile s-a făcut o ‘n- 
fuzie masivă de tineret An- 
trenoarea Crista SzBcs arăta 
că, la popice, din lotul pe ca-

>

de 
pe 
de 

ale 
in-

lui general al partidului, to
varășul Nscolae Ceausescu.

Datorită acestei atotcuprin
zătoare competiții, educația fi
zică «i spartul au căpătat noi 
valențe, menite să creeze un 
teren propice afirmării nu
meroaselor talente, care să re
prezinte cu cinste culorile pa
triei in marile competiții in
ternaționale, îndeosebi la Jocu
rile Olimpice.

In Intimpinarea celei de a 
60-a aniversări a creării sta
tului național unitar român, 
sportivii din țara noastră au 
participat la numeroase com
petiții organizate pentru cinsti
rea marelui eveniment aducln- 
du-și pe această cale omagiul 
lor la sărbătorirea Unirii.

Cu această ocazie, sportivii 
ți activiștii mișcării sportive 
de pe întreg cuprinsul patriei 
— români, maghiari, germani 
ți de alte naționalități — ani
mați de un fierbinte patriotism 
se angajează ca prin muncă 
plină de abnegație, strlns 
uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, să 
obțină noi și noi succese, pen
tru gloria sportului românesc, 
pentru creșterea prestigiului 
României In lume.

re-l antrenează, 80 la sută sînt 
junioare. Mircea Zelinschi, 
antrenorul echipei de volei 
fete, are zece eleve sub 18 ani 
din totalul de 14, iar Spiri
don Niculescu — antrenorul e- 
chipei de fotbal, sublinia că 11 
din fotbaliștii săi sînt sub 20 
de ani.

„Intrăm in anul preolimpic, 
iar contribuția noastră este 
incă modestă, a spus Ion Gri- 
goriță, antrenorul canotoarelor. 
Clubul nostru poate da mai 
mult pentru J.O. 
cesta trebuie să 
prem al secțiilor 
performanță".

„Mai sini încă

din 1980. A- 
fie țelul su- 

noastre de

muiți coope
ratori care ocolesc terenul de 
sport. Acestora le-aș da exem
plul handicapaților fizic, de la 
cooperativele ..Munca* și „Chi
mica*. a spus Vasile Băbescu. 
Voința lor de a fi pe terenul 
de sport egalii celorlalți oa
meni dă • semnificație in 
plus clubului nostru, care se 
numește Voința*.

Subliniind sucr-sele clubu
lui, tovarășul Emil Ghibu, se
cretar al C.N.E.F.S., a arătat 
că „sportul pentru toți* a re
purtat succese deosebite în co
operația meșteșugărească, dar 
că secțiile de performanță pot 
ți trebuie să participe mai

INVITAȚIE 
LA PATINOAR...

E amiază. O amiază de dumi
nică. Pe gheața lucie a patinoa
rului artificial „23 August" din 
Capitală arbitrul Ștefan Enciu 
fluiera scurt ți aruncă pucul in
tre două crose fa centrul tere
nului. A început meciul I

in tribune, două galerii active, 
compuse din oameni trecuți de 
prima tinerețe. Printre ei chiar 
bunici, care — în picioare — stri
gă cu nădejde, încurajînd una 
sau alte din cele două echipe. 
Care sînt ele ? Clubul sportiv 
„Școlarul" București și Steaua. 
Două echipe care-și dispută cu 
ardoare pucul, în ciuda faptului 
că sînt alcătuite din copii de 
10—12 ani. Dar ce importanță are 
vîrsta î Asistăm 4a curse rapide, 
fa combinații reușite, la multe și 
frumoase driblinguri, in care pu
cul descrie ingenioase arabescuri 
pe oglinda gheții. Uneori se dau 
ți body-chekuri. Spectacolul este 
de-a dreptul îneîntâtor... „Școla
rul" înscrie un gol „ca fa carte", 
fa oare pasele din fața porții ou 
făcut „șah mat" pe portarul Ste-

W, hr veritabil „ursuleț" în •> 
chipament de hochei. EI este 
înscris de Adrian Ung u rea nu, 
fratele Jucătorului de ia Unirea 
Sf. Gheorghe. Scorul ajunsese 
3—0 pentru ..Școlarul", prin efor
turile unor ta lenta ți copil, dintre 
core c» notat pe M. Ion eseu, D. 
Herbec, Cristian Balanciuc și 
Adrian Toma, tind o „gămălie" 
cu cască roșie a scăpat pe con- 
trootac, a driblat savant portarul 
„școfarifar" (unde sînteți hochei ști 
fruntași care ratați singuri cu 
portarul fa față ?) înscriind pri
mul goi al Stelei. M cheamă 
Tudor Chivu șl alături de coechi
pierii iul C. Dara, M. Muțat și 
V. Șocnfăleanu s-a remarcat prin 
talent ți curaj.

Și ața au trecut cele trei re
prize de cite 15 minute, urmă
rind un spectacol incintă tor prin 
candoarea cu care minusculii ho
chei ții de azi minuiesc crosele 
lor oa niște Jucării. Fazele s-au 
înlănțuit rapid, curgător, ceea ce 
ne face să privim cu încredere 
viitorul hocheiului bucurețtean. 
Aceasta ți datorită eforturilor u- 
nor antrenori entuziaști oa far» 
Ganga, Oprea Barbu, George 
Nită, Gh. Tâbăcaru, VasHe Bol- 
descu, Rmmu Bkmu sau Marcel 
Tudor, cor» se ocupă cu dragoste 
de oceste tinere mîădițe ale ho- 
chefakri românesc. 6 vă Invită 
duminică la emfază, Ic patinoa
rul „23 August". Nu ezftațl...

Căita ANTONESCU

„DAC1ADÂ" TRĂSĂTURĂ Di UIIIM ÎNTRf
SPORTUL DE MASĂ Șl DE PLRLORMANIA

trebuie 
Lake I 
de bro 
de bi: 
intre 1 
Ne-am 
manță

(Urmare din pag. 1)

tuturor acțiunilor de masă tre
buie să se concretizeze în spri
jinirea sportului de performan
ță. Vă dau o cifră concludentă: 
95 de tineri care s-au eviden
țiat cu prilejul etapelor de ma
să și finale ale „Daciadei" au 
fost îndrumați să-și continue 
activitatea în cluburile ți aso
ciațiile care au secții de per
formanță. Pe de altă parte, la 
întrecerile de performanță ale 
competiției naționale. județul 
Satu Mare se prezintă eu 8 ti
tluri de campioni, 7 de vice- 
cam pioni ți cu mai multe 
locuri III ți IV. La obținerea 

mult la efortul de a reprezen
ta cu cinste Capitala și — im
plicit — sportul românesc in 
competițiile de anvergură.

In cuvîntul său, tovară
șul Ion Cotoț, președintele 
U.C.E.C.O.M., a spus, între 
altele: „Trebuie să facem mai 
mult pentru propaganda spor
tivă, pentru ca membrii aso
ciației noastre să cunoască 
performerii clubului. Față de 
baza materială pe care o avem, 
rezultatele nu ne mulțumesc. 
Ne preocupă construirea unei 
săli de sport, cu care vom îm
bogăți „zestrea* Capitalei. 
Dar trebuie să înțelegem că 
bazele sportive nu aduc de la 
sine campioni. Pe ele trebuie 
să desfășurăm o muncă inten
să, cu pasiune ți dăruire. 
Lipsa unor succese e pusă pe 
„primenirea* echipelor, pe in
fuzia de tineret Să sperăm că 
această infuzie ne va aduce 
rezultate bune In viitor. că 
va constitui „cheia* succeselor. 
Dar această 
minuită cu 
tot activul 
pundere în 
resc*.

,cheie* trebuie 
pricepere de către cm munci de răs- 
sportul meștesugă-

Sever NORAN

finala campionatului national

PARTIDELE CENTRALE ALE RUNDEI
Trei partide foarte Importante 

ale rundei a 5-a a finalei cam
pionatului național feminin de 
șah (cu implicații In stabilirea 
locurilor fruntașe ale clasamen
tului) s-au întrerupt. Este vor
ba de Intîlnirile dintre Marina 
Pogorevici și lidera clasamentu
lui, maestra internațională Eli
sabeta Polihroniade, maestra in
ternațională Dana Nuțu șl Elena 
R&ducanu șl Ligia Jicman — 
Gabriela Olteana. Ele vor fi re
luate slmbătâ dimineață.

Prima victorie tn turneu a ob
ținut Eugenia Ghindă, Învingă
toare in fața Ioanei Miroslav. 
Dealtfel, aceasta a fost și singu
ra oart ă decisă a rundei, ce
lelalte patru Inchelndu-se cu un 
rezultat de egalitate : Sodica 
K. “ er — Margareta Teodorescu, 
Maria Albuleț — Margareta Mu- 
reșan. Mariana Necliifor — Ger
trude Baumstark și Eleonora 
Gogilea — Lia Bogdan.

LA POIANA
(Urmare din pag. 1)
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rolka cu șenile*. De 
vorbele lui Derzei se 
supărarea pe iarna 

aduce încă zăpadă, In 
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runda 
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panta, apoi revin, răsuflînd u- 
șurați la vale. „Sînt fondițtii 
ți biatlonlștii noștri. Dacă mai 
stai puțin, pe biatloniști ii 
vei vedea și în poligon, vi- 
nind.„ baloane*. Tot e bine, fi 
zic eu. „Da, dar in timpul ăsta 
alții s-au săturat de zăpadă, 
au luat starturi peste starturi. 
Cei care n-au zăpadă concu
rează pe piste de plastic, 
uita : și noi, ta fel ca ei, 
șă facem performanțe*. 
„of“, desigur, pe care 
cum să i-1 alin. Mai _____
schimb vorba : alpinii unde-s 7 
„Pe pîrtie". Cum 
„Tot cu 
picioare.
numesc 
fapt, in 
ascunde 
care nu 
suflet nutrind admirație 
tru acești băieți care muncesc 
pe rupte, mult mai greu de
cît pe zăpadă, pentru toți cei 
care nădăjduiesc că atunci 
cînd „hlamida va Îmbrăca u- 
merii bătrinilor stincoși*. cum 
îmi spune voleibalistul-poet, 
munca aceasta va aduce un 
spor de calitate...
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Al. 
Po-

ea- 
mai 

.Dacia-

deWna 
la țes. 
malul~P 
pentru 
durile 
însă ui 
din ser 
orizonti 
lor, le-i 
Preț. 
Iată ți 
de zi 
de mii 
cu TUCI 
schiuril 
atît de

„Vin,

Voinea, 
Brașov. 
Toți vo 
Pine, p 
ceri — 
cit să-ț 
să zbori 
insă să 
ion, sp 
nată — 
munca 
tele nt 
pede c 
victorie 
„Ne iu 
incercii 
mai a; 
olimpic 
venit d 
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acestor rezultate au contribuit 
, antrenori și profesori de edu

cație fizică : Șt. Haukler, Z. 
Jak, Șt. Ardeleanu, G. Almași, 
L Lini, L Mărneanu, V. Lang. 
L Koncz, Gh. Georgescu, ‘ ‘ 
Katona. Eva Czumbil, Ana 
povici și alții.

— Care ar fi direcțiile In 
re ar trebui să insistați _ 
mult in noua ediție a 
dei* 7 Ce măsuri ați luat . penȚ 
tru ca odată cu venirea iernii 
să se mențină continuitatea ac
tivității sportive de masă T

— La prima Întrebare voi 
răspunde afirmînd că Intențio
năm să înlăturăm acele lipsuri 
reieșite din faptul că In multe 
asociații activitatea s-a desfă
șurat sporadic și că un număr 
mic de participanți ; de aseme
nea, ne vom preocupa ca un. 
număr mai mare de tinere să 
fie angrenate în activitățile 
sportive, cu atît mai mult cu 
cît în județul nostru sint multe 
unități industriale In care pon
derea în producție o dețin fe
meile. In sfîrșit — dar avem și 
alte direcții —. vom acționa ca 
ți numărul tinerilor de la sate 
care practică sportul să creas
că considerabil. In legătură cu 
cea de-a doua întrebare, preci
zez că vom pune, în continua
re, pe primul plan organizarea 
de acțiuni In aer liber. Cît 
timp nu va fi umezeală tere
nurile de sport ale școlilor ți 
asociațiilor din întreprinderi ți 
instituții vor găzdui Întreceri 
la nivelul claselor, secțiilor, a- 
telierelor. Am stabilit astfel de 
măsuri Incit ta Întreg județul 
să fie amenajate unele încăperi 
ta care să se joace șah. tenis 
de masă, să fie inițiate cercuri 
de culturism și yoga. Prilejul 
cel mai bun pentru a realiza 
toate acestea ni-1 oferă ediția 
de iarnă a „Daciadei*. Dealtfel, 
am și dezbătut problemele dis
cutate de noi la adunările și 
conferințele pentru dări de «ea
rn i șl alegeri ta asociațiile ți 
cluburile sportive. Ideea cen
trală este să inițiem acțiuni 
simple, dar eficiente, care să 
aibă drept urmare obisnuirea 
oamenilor eu practicarea exer
cițiului fizic si sportului ta 
mod continuu și organizat.
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TURNEUL DE CALIFICARE
PENTRU DIVIZIA A DE JUDO

începînd de astăzi și pină 
duminică, Sala sporturilor din 
Pitești va găzdui întrecerile tur
neului de calificare pentru Di
vizia A de judo. Deoarece sînt 
doar 1) echipe înscrise in com
petiție, federația de speciali
tate a hotărît să nu se mai 
dispute etape pe zone șl ju
dețe, formațiile întîlnindu-se 
doar în turneul final.

Astfel, pentru promovarea în 
primul eșalon se vor întrece : 
Metalul Roman, Rapid Oradea, 
TEROM Iași, Carpați Mîrșa, 
C.S.M. Pitești, Rulmentul Ale
xandria, Politehnica Timișoara, 
Constructorul Brăila. Progresul 
Strehaia, Muncitorul Reșița ți 
Sanitarul Deva. Dintre aceste 
formații, două se vor califica 
pentru ediția viitoare a Divi
ziei A.
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Francisc Foriko, Gh. Duca, 
Vasile Băjenaru. Moise Girba- 
cea, Vladimir Todașcă ți Csaba 
Szabo îl pot ajuta sau se pot 
ajuta pentru a ajunge în par
tea de sus a ierarhiei biatlo- 
nului".

Ați putea crede că sînt ne- 
hotărît ca™ vremea. Aș vrea 
tă ne întoarcem puțin — în 
timp — ți să vorbim de 1979. 
De la el ce așteptați 7 „In ia
nuarie sînt programate cam
pionatele mondiale de biațlon. 
Ei bine, ai noștri trebuie ză 
urce în grabă scara ierarhiei, 
să vină sus, acolo unde se 
capătă respectul tuturor. In 
februarie organizăm Dina mo- 
viada internațională. Vor veni 
in Poiană oameni obișnuiți ea 
festivitățile de premiere la 
„mondiale" și la Olimpiadă. 
Se țpune că acasă și pămintul 
te-ajută, chiar dacă este aco
perit cu zăpadă— Poate că vor 
convinge și cei. de la alpine, 
zchimbind optica scepticilor. 
Ambițioși sintem de fel, dar 
anul viitor avem ți un motiv 
in plus : sărbătorim 30 de ani 
de la înființarea clubului nos
tru".

Muntele I Fermecător ți vara 
ți iarna. Imposibil de descris 
toamna cînd se ia la întrecere 
eu maeștrii culorilor, ți-i în
trece. Muntele, atît de cîntat, 
atît de frumos descris de ma
rii condeieri ai lumii ți ai 
veacurilor. Muntelui atît de 
iubit i-au adus faimă ți oamenii 
săi, schiorii. L-au adus parcă 
mai aproape de noi, ni l-au 
înfățișat blind, ascultător, 
ne-au învins teama de necu
prinsul lui. De aceea îi socot 
pe schiori dincolo de granița 
sportului, de aceea îi stimez 
pe acești oameni ai munte- 
lui-
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Rețineți : NUMAI ASTĂZI 
ȘI MIINE mai puteți depune 
buletinele pentru concursul 
PRONOSPORT din 3 decem
brie 1978 1

TRAGEREA LOTO de astăzi, 
1 decembrie 1978, va avea loc 
în București, la ora 17, în sala 
clubului Progresul (str. dr. 
Staieovici nr. 42). Panoul cu 
numerele elștigătoare va C te
levizat în cursul serii.
C1ȘTIGURILE

DIN 21
TRAGERII LOTO 

NOIEMBRIE IX!

Categoria 
(autoturism 
9 variante _
cat. 3 : 18,50 a 4.930 
41 a 2.225 lei ; cat. 
479 lei ; cat I : 263 
cat. x : 1.722 a 100 
la categoria 1 s 500.000 leL Auto
turismul „Dacia 1300“ de la ca
tegoria 1. realizat pe o variantă 
25’/». a revenit participantului 
Mircea Șerbu din Slatina.

1 : 1 variantă 25’/. 
Dacia 1300)
25’/. a

caL 3 :
82.290 Kd ; 

lei ; cat. i :
5 : IM,25 a 

a 347 lei ;
let Report

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pe gazonul din Petroșani, C.S. 
Tirgoviște s-a prezentat, conform 
așteptărilor, ca o echipă solidă, 
Închegată, bine strunită tactic, 
cu alte cuvinte ca o echipă care 
a depășit de mult faza de adap
tare la prima divizie. Primind 
gol și egallnd imediat, Q s. Tlr- 
goviște s-a retras după pauză 
lntr-o defensivă densă. Supra
licitând. ca și altă dată, virtuț
ile binecunoscute ale ultimului 
apărător (portarul Coman), tlrgo- 
viștemi au neglijat laxa de »- 
tac. Dar Coman este și el un om 
care în cele din urmă a pus ge
nunchiul la pămlr.t, cind. In mir.. 
80, după presiuni asidui, a primit 
de la Guran golul eșecului tlrgo- 
vlștean. Pe un teren greu, el a a- 
lunecat, se pare, ratind detenta 
spre bara transversală, ea de a- 
titea ori ptnâ atunci. Dar In ul
timă instanță acest gol parabâ 
a răzbunat „barele" lui P. Grl- 
gore, Dumitracbe și Bucurescu 
șl o lovitură de cap a lui Du- 
miiraehe, care a ocolii de foar
te puțin poarta.

Unde i-a frint. ta fond. ecMH- 
bruL în lupta aceerbă dtatr-o e- 
chipă care ae apăra strașnic țl 

o alta care ataca furibund? După 
părerea unanimă, în unutarea* 
Inspirată dtn mln. S efectuată 
de Oaidă ta Ene. Seofind fc 
teren cr. fundaș Lateral fără ape
tit ofensiv (P. Ni colac), antreno
rii Jiului au desemnat pe acest 
post pe cassal care la rtadn-1 a 
cedat locul „vtrfuhil". rstinatuiul

„LACĂTULUI" TIRCOVIȘTEAN
Dumitrache. Cu un fundaș deghi
zat (Cassai) care știe bine lec
ția atacului, eu aportul unui Du- 
mitrache remarcabil In cite va 
faze și tocmai de aceea păzit de 
doi-trei apărători adverșl „ex- 
tra$i“ din dispozitiv, înaintarea 
gazdelor a cîștigat astfel duelul. 
Dar in tunp ce Oaxiă l-a avut 
lingă sine pe Dumitrache, Nieolae 
Proca nu avea în efectiv două 
piese de rezistență. KaHc și Ene, 
amindoi accidentați»

C ION

SPEfiAXTE IlTl-BI HOP 
BE THERE CIICOREiTE 

(Urmare din pag. 1)
hfrtiei" au provocat multe ți 
importante modificări In ordi
nea actuală a concurentelor. 
Să notăm că doar trei echipe 
*— din 13 — și-au menținut
locurile : Universititea Cra
iova, Corvinul ți F. C. Bihor. 
Celelalte 15 apar p« alte po
ziții, decit în etapa preceden
tă. Saltul cel mai spectaculos 
1-a făcuț S. C. Bacău, ajunsă 
pe locul 5 de pe poziția a 9-a 1 
Peste o treaptă, foarte prețioa
să, a sărit Politehnica Timi
șoara, *1 cărei forcing întru 
predarea „lanternei roșii" s-a 
văzut realizat după „runda" de 
alaltăieri. In schimb. Spartul 
studențesc — aflată ți Intr-o 
gravă criză de efectiv (acci
dentări în serie) — a coborit 
de pe locul 12 pe locul 15. Re
turul anunță o luptă compli
cată pentru evitarea locurilor 
retrogradante.

In final, observația eă on 
grup de echipe tinere — ea 
virstă. sau ea experiență com- 
petiționaiă — încearcă ai se 
impună In prim-planul luptei. 
Ne gindim la F. C. Argeș, la 
F. C. Baia Mare, la Politeh
nica Iași ți — mai cu seamă, 
prin ritmicitatea eu care avan
sează In perioada din urmă — 
Ia S. C. Bacău. Resursele unor 
asemenea concurente, ambiția 
lor, dar și capacitatea experi- 
mentaților sau mai tinerilor 
lor antrenori ne fac să sperăm 
că pot aduce un suflu nou, de 
ridicare calitativă — alături de 
concurentele consacrate ale 
Diviziei A — la creșterea ca
lității competiției ar. 1 a fot
balului nostru.

CONVOCAREA LOTULUI

DE TINEMI
După cum ae știe, miercuri 

9 decembrie m va disputa 
la București prima manșă a 
finalei Campionatului balcanic 
pentru echipele ds tineret dintre 
reprezentativele României țl Al
baniei (returul — ta II decem
brie). Antrenorul L Voica ne-a 
comunicat următoarea compo
nență a lotului : Lazâr, Dueadam, 
Bubela. Stancu, Sabin, Zare. Ion 
Gheorghe, Iovănescu, Florean, 
Vamanu, L Mureșan, Ad. Ionescu, 
Bai aci, Terbeș, Biro L CSiltaru, 
AiMohi. Prezența ta lot este pre
văzută pentru zilele de 3 /seara) 
sau « (dimineața), ta funcție de 
posibilitățile de deplasare de la 
meciurile Diviziei A care se 
dispută duminică.

miilor șl 
testora au 
roepționale 
pe o tot 
hte.

RECENTI 
AUTOTU- 

loarea Cu- 
Blhon sl

Francisc 
poca) iar 
TORH DE 
loan (Tg 
Alexandru 
ralamble 
Constantin 
Mihaela (Iași), Marcu Ion (Co
marnic. jud Prahova), Brener 
Viorel (București). Elekes 
loan (Cluj-Napoca), Simaciu 
Glcă (Ploiești). Kiriloff Adam 
(Iași) și mulțl alții.

Procurați-vă ctt mal multe 
bilete la TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO din 5 DE
CEMBRIE 1978 1 Este ultima 
tragere de acest fel a anului 
tn curs ta care se atribuie 
ta număr nelimitat :• Autoturisme ..Dacia 
1300“ si Skoda 105 L".

• CIȘTTGURI 1N BANI de 
50 MO 25 090 10 090 lei ele.

• EXCURSII IN R.S. CEHO
SLOVACA sau R.P. POLONA.

Czeczan (Cluj-Na- 
printre CIȘTTGA- 
EXCURSH Teghio 
Mureș), Măcinlc 
(Arad), Epure Ha- 
(București). Filip 
(Sinaia), Afloarei

Extragerea numerelor câști
gătoare ae face astfel: faza L 
compusă din 1 extrageri. In 
continuare, a cite U numere 
flecare din totalul de 
taxa a n-a, compusă din 
extrageri, tn continuare.

90 ;
3

.._________ , a
cite ( numere fiecare din to
talul de 30. Se extrag tn total 
41 de numere I

Costul biletelor este de M 
lei varianta, eu drept de par
ticipare la extragerile ambe
lor faze șl respectiv. S lei va
rianta eu drept de participa
re numai la extragerile fazei 
a n-a

Se poate ctștiga șl eu nu
mai 3---------- ------ ----------- “
84 ale 
de 11

NU ... . ________ _
participare la ULTIMA TRA
GERE EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN ACEST AN pot fi procu
rate NUMAI PÎNA LA 4 DE
CEMBRIE 1973 1

numere <Un totalul de 
fazei I mu din totalul 

ale fazei a n-a.
UITAT! : biletele de

$

EXEMPLUL
La Buzău, după meci, am aflat 

că antrenorul echipei locale, ion 
Ionescu a spus jucătorilor săi : 

atenti la aruncările de la 
tușe ale lui Domide. Aruncă 
mingea departe-. Mirului 2 : a- 
proape de fanionul de colț. Do
rn’.de repune mingea de la mar
gine. Apărătorii buzoienl se tm-

! ETAPA S-A ÎNCHEIAT,
\ COMENT ARIILE CONTINUĂ

SCHIMB DE GENERAȚII
CSteva cuvinte ec doctorul Halmagyi, medicul mureșenilor, înaintea 

A-SA: . - P«liehnica iași : Doctorul „H- comentează : 
„Întrebare dificilă. Cred că A.S.A joacă cu aproximativ 90% din po- 

Anului trecut. Sintem o echipă care .^schimbă generațiile**. 
Procesul e, în mod firesc, complex. In afară de asta, în cursul 
anulai care se încheie, trei din piesele noastre de bază — BolSni, 
ișpir ți Hajnai, resimt o oboseală firească după un efort prelungit 
de ed puțin cind ani, acești jucători fiind mereu primii la efortul 
general al echipei. ----- — - —--- ------  ----- - - -
“ *"ee"e reflux —------------------------------ -----------—inevitabil la virsta lui. Sint convins Insă că totul e pasager, dovadă 
și fdul In care se angajează la efort chiar In acest final de sezon 
cu mari solicitări".

După joc, mureșeni! au avut satisfacția evoluției peste așteptări a 
kd BdUtal. care, la echipa ea de dub nu mal este cel de la echipa na- 
bonală, care (doar) acoperă „plecările" lui Romilă sau Iordănescu, 
d tm jucător cu sarcinile tactice caracteristice conducătorului de 
Joc. In meciul cu „Pol." iași. Boitei a fost un astfel de organiza
tor eficace.

Erată. In flnahtl cronicii din ziarul de Ieri, dintr-o eroare de trans
misie. a apărut , gotul înscris de Dănill- ta kx: de „faultul comis la 
Dâmlâ-, (Reproșul făcut arbitrilor răsntae, însă, tn picioare). Facem 
ccven-ta rectiCeare. pe care spectatorii mureșeni au șl operat-o, ta 
mod Cresc.

In ceea ce n privește pe Biro, el a Înregistrat 
după convocarea la lot, fenomen psihic aproape
angajează la efort chiar In acest fin») de sezon

bulzesc lingă tușă, fac marcajul 
la jucătorii arădeni aflau in a- 
ceastă zonă Uită (chiar În mi
nutul 2) de Indicațiile antrenoru
lui șl... Gali se plimbă singur 
prin careu. Domide aruncă ba
lonul pină la punctul de 11 m. 
de unde Gali Înscrie din voleu 1

Golul primit în mod neaștep
tat l-a descumpănit pe buzoienL 
Dar, din minutul 32 (ce inspira
ție!), Oprișan a fost trecut la 
mijlocul terenului. El a făcut o 
partidă excelentă, a fost, fără 
dubii, cel mai bun de pe teren. 
La cei 31 de ani ai săi, a aler
gat ca unul tinăr, in iureșul 
impus de mai tinerii săi colegi, 
a venit cu echilibrul necesar, 
ți-a calmat coechipierii cind a 
fost cazul, a limpezit acțiunile, 
a pasat unde și cind a trebuit. 
Să fie o lntlmplare că Oprișan 
este mai mereu printre cel mal 
buni jucători ai Gloriei, după 
ce Petrolul a renunțat la servi
ciile Iul ? Nu. Oprișan este un 
exemplu de conduită, de con
știinciozitate pe teren și în afa
ra lui, în pregătire și In 
de toate zilele. Iată de ce C 
merită să fie un .___________
exemplu pentru mal tinerii săi
colegi. Și nu numai pentru ei. 
chiar și pentru golgeterul Stan,
care, după ce a marcat cele
două goluri, a început cu unele 
floricele, spre hazul tribunelor, 
cu care a Încercat să-și persifle
ze partenerii de întrecere, stan 
are calități frumoase, este dirz, 
bătăios, dar trebuie să se com
porte cum îl stă bine unul gol- 
geter de Divizia A.

permanent

loan CHIRI LA Constantin ALEXE

^CLASAMENTUL ADEVĂRULUI** 
LA DIVIZIA A

înaintea ultimelor două 
etape, care vor definitiva 
clasamentul de toamnă al 
Diviziei A, este interesant 
să ne aruncăm o privire 
peste „clasamentul adevă
rului", cel întocmit pe baza 
punctelor— autentice, a di
ferenței dintre punctele 
pierdute acasă și cele clș- 
tigate în' deplasare.

Etapa de miercuri, cu 
victoriile tn deplasare ob
ținute de F. C, Argeș ți

F. C. Baia Mare (să nu ui
tăm, aceasta din urmă su
ferise lnfrîngeri In ultime
le două partide susținute pe 
teren propriu), cu egalurile 
de la Craiova și Oradea, a 
produs răsturnări spectacu
loase. Dar, iată cum arată 
acest clasament :

LEGENDA clasamentului 
alăturat: coloana I — puncte 
pierdute acasă; coloana II — 
puncte câștigate tn deplasa
re | coloana III — diferen
ța dintre punctele pierdute 
acasă și cele cîștigate în 
deplasare.

1. F. C. Argeș 1 6 +5 pct
2. F. C. B. Mare 4 7 +3 *
X Steaua 5 7 +2
4. Univ. Craiova 2 4 +2
X Dinamo 3 5 +2
8. CUS. Tîrgoviste 2 4 +2 •
T. Olimpia 2 4 +2 ■
X A£.A. 2 3 +1
9. Poli. Iași 5 6 +1

10. S. C. Bacău 3 3 •
11. Gloria Buzău 4 4 • w

12. Jiul 3 2 —1 pct.
IX U.T.A. 4 2 —2 ai

14. Sportul stud. 7 4 —3 w
15. „Poli" Tim. 7 4 —3 gg
16. Chimia Rm. V. 7 4 —3 M
17. Corvinul 4 1 —3 w
IX F. C. Bihor 5 0 —5 •

TG. JIU, UN ORAȘ CARE-ȘI TRIMITE O PĂTRIME 
DIN LOCUITORI, DUMINICA, LA MECI

Este, de fapt, o masă rotun
dă : prof. Dumitru Secotă, 
prim-vicepreședinte al CJ.E.F.S. 
Gorj, prof. Emil Mindruț, me
todist ca probleme de fotbal 
In cadrul aceluiași organism, 
Titu Bușu, președintele secției 
de fotbal „Pandurii", Ion Pîr- 
eălab, fosta „săgeată a Carpa- 
ților", actualmente antrenorul 
divizionarei C „Pandurii". S-au 
reunit in grabă in biroul to
varășului Secotă, aflind ei 
vrem să „radiografiem" fotbalul 
din Tg. Jiu. N-a fost nevoie 
decit de o bătaie in ușă, un 
telefon scurt, un „triplu-salt" 
pini peste drum, la stadion, de 
unde Pircălab, anunțat, după 
ce termină o lecție de pregăti
re, vine în fugă ca o carte 
groasă sub braț. Ne aruncăm 
privirea peste titlu; „Conținu
tul și metodica antrenamentu
lui sportiv". Cu asemenea „for
țe", unite nu numai in spațiu, 
aveam să ne dăm seama, o „ra
diografiere" a fotbalului din 
Tg. Jiu nu mai este un lucru 
greu.

Global, lucrurile se prezintă 
astfel:

In municipiul Tg. Jiu activea
ză 480 de jucători, legitimați. Ei 
sint încadrați in două echipe 
de Divizia C (Pandurii și Con
structorul), in alte patru an
grenate in campionatul jude
țean și in trei formații de ju
niori înscrise, de asemenea, in 
campionatul județean. Lor li se 
adaugă fotbaliștii ad-hoc care 
transformă terenul bituminizat 
de handbal, din curtea scolii, 
intr-unui de minifotbal, adică 
participanta la campionatele 
școlilor generale (in număr de 
12) si liceelor (8). Acești jucă
tori beneficiază de asistența 
tehnică a cinci antrenori clasi
ficați (Ion Pircălab. „secundul" 
său, Vasile Isacu, Ion Săvulea, 
Vasile Mezdrea și Mihai Oan- 
cea), un efectiv sărac, raportul 
480 la 5 dind un rezultat neco
respunzător : un antrenor pen
tru 96 de fotbaliști 1 Dar un te
ren pentru 120 de jucători, vi 
se pare o repartizare mai feri
cită ? Acesta este citul împăr
țirii intre numărul jucătorilor 
ti cele patru terenuri omolo
gate existente in raza orașului. 
Chiar dacă...

„.Chiar dacă baza materiali 
a unei singure echipe, a echi-

pei-fanion a municipiului Tîrgu 
Jiu (Pandurii) este de invidiat. 
Ea se compune dintr-un teren 
gazonat, un altul de bitum, în
că două de zgură; o magazie 
cu rafturile îndestulate cu e- 
chipament corespunzător ; apa
rate ajutătoare ; mijloace adec
vate pentru refacere, insumind 
dusuri, o cameră pentru masaj, 
saună, bazin eu apă caldă ; mo
derna sală de sport a orașului, 
la dispoziția echipei pentru an
trenamente de forță și pentru 
clasica pregătire de iarnă. Răs
plătesc „pandurii" condițiile de 
care dispun ? Dominind clasa
mentul seriei a Vil-a a Divi
ziei C, cu 25 de puncte acumu
late (14 jocuri. 12 victorii, un 
meci nul. o singură infringere. 
45 de goluri marcate, doar 11 
primite), ei dau un răspuns a- 
firmativ. O reabilitare, fără în
doială, după neputința de a 
rezista in „B", acolo unde ur
case in sezonul 1977—78. reali- 
zind un vis vechi de 25 de ani. 
Evident, pentru a putea relan
sa o rapidă revenire in eșalo
nul secund, echipa Pandurii a 
trebuit să elimine cauzele care 
au determinat un efect negativ. 
Se apreciază că ele au fost 
următoarele: 1. renunțarea pri
pită la opt dintre titularii care 
au pus umărul la promovare, 
In favoarea unor jucători de 
pe alte meleaguri, versați, dar 
cu mentalitate mercantilă ; 2.
adaptare greoaie la noile con
diții, scuzată parțial de o o- 
biectivă lipsă de experiență ; 
3. disensiuni în mijlocul secției 
de fotbal; 4. climat nesănătos, 
alimentat de conflicte repetate 
între jucători și antrenori.

La startul noii tentative de 
revenire in „B" echipa Pandu
rii și-a reorganizat secția de 
fotbal, a înscăunat un nou cu
plu de antrenori, în care un 
Pircălab maturizat, ințelegind 
că singură gloria de fost mare 
fotbalist nu este suficientă in 
actuala sa îndeletnicire, colabo
rează bine cu un „secund" (Va
sile Isacu) harnic și cu idei. A 
renunțat la șase jucători neco
respunzători. inlocuindu-i cu 
patru juniori din pepinieră pro
prie (Găman. Putere. Colceag, 
Andrițoiu). cărora li s-au ală
turat doi dintre foștii compo- 
nenți ai echipei (Bonculescu si 
Pisaruc), alungați pe nedrept

tn euforia promovării. A mal 
armat pedagogic lotul de jucă
tori, a căror intrare, la prima 
oră de muncă, pe poarta „Com
binatului de lianți ji azboci
ment", a devenit o obișnuința 
Așa se face că Pandurii, o for
mație fără nume sonore, disci
plinată tactic, legată moral, 
pregătită fizic exemplar, dar și 
eu unele fisuri (perfectibile) la 
capitolul tehnic, este decisă să 
răsplătească entuziasmul celor 
15—20 000 de spectatori care 
umplu, din două in două săp- 
tămini, tribunele cochetului sta
dion Municipal.

Iar in spatele acestei echipe- 
pivot, sprijinită activ de toți 
factorii de răspundere locali, 
dincolo de lupta ei pentru (re) 
promovare, se simte febra preo
cupărilor pentru consolidarea 
bazei piramidei fotbalistice. Re
cent (1 noiembrie) Clubului 
sportiv școlar i s-a afiliat sec
torul fotbal, unde activează cei 
mai dotați elevi. O vastă acțiu
ne de selecție s-a desfășurat 
in ziua de 23 noiembrie, cind 
— in scopul împrospătării di
vizionarelor C — au trecut prin 
filtrul unor meciuri-test și a 
probelor de control cei mai 
buni 40 de seniori si 40 de ju
niori, remarcați in campionatul 
județean. Pentru 1979 se anunță 
sporirea, binevenită, a număru
lui de terenuri, cu alte șase, a- 
menajate prin muncă patrioti
că. in perimetrul complexului 
sportiv „Pandurașul" si a zonei 
„Debarcader".

Tg. Jiu Un oraș netradițio
nal fotbalistic, dar cu o efer
vescență fotbalistică certă. Se 
așteaptă confirmările 1

Ion CUPEN

MECIURI RESTANTE
DIN DIVIZIA C

tn meciurile restante din Divi
zia C s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Progre
sul Odorbef — Viitorul Gheor- 
gheni 8—0 <0—Oi. — seria a
Xll-a. restantă din etapa a XHI-a; 
Victoria Lebliu — Luceafărul II 
București 8—1 (0—1) — meci dis
putat >a Călărași. Luceafărul I 
București — Viscoza București 
1—1 (1—9) — seria a V-a. meciuri 
restante din etapa a XV-a.



C. M. DE HANDBAL FEMININ
în primul meci, echipa noastră întrecută

de campioana lumii
Ieri seară au început în Ceho

slovacia — în sălile din orașele 
Gottwaldov, Trnava șl Cheb — 
întrecerile celui de al VII-lea 
campionat mondial de handbal 
feminin. Cele 12 formații cali
ficate își dispută pînă duminică 
partidele din serii, urmînd ca 
primele două clasate să se ca
lifice în turneul final.

cia) — care au dictat succesiv 
trei eliminări (Andrei, Stan l, 
Sasu), o aruncare de la 7 m, 
precum și o suită neîntreruptă 
de faulturi. Multe dintre sanc
țiuni au 
blicul a 
In final, 
intrat în 
capul de

fost imaginare și pu- 
protestat vehement, 
echipa noastră a re- 
ritm, reducînd handi- 
la 7—13 la 9—13. Așa-

SCHIUL ALPIN DESCHIDE STAGIUNEA DE IARNĂ

I REZULTATELE DE IERI
Gottwaldov

Iugoslavia — Coreea do Sud 20-21 
România — R. D. Germana 9—13

Tmava
Cehoslovacia — Algeria 31—5 
U.R.S.S. - Olanda 26-12

Cheb
Polonia — Canada 28—14 
Ungaria — R. F. Germania 25—13

PROGRAMUL DE AZI
Gottwaldov : România — Iugoslavia >1 R.D. Germani — Coreea de Sud 
Tmava : Cehoslovacia — Olanda |i """"
Cheb : Polonia — R.F. Germania >1

U.R.S.S. - Algeria 
Ungaria — Canada
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2 000 de spectatori au fost 

prezenți în Sala sporturilor din 
Gottwaldov, unde au loc me
ciurile seriei A. Prima partidă. 
Iugoslavia — Coreea de Sud, 
a plăcut prin marele număr de 
goluri, prin viteza handbalis
telor asiatice și chiar prin în- 
demînarea lor. Așa cum era 
însă de așteptat, jucătoarele 
iugoslave au cîștigat detașat : 
Iugoslavia — Corcea de Sud 
28—21.

La ora 20 (ora României) a 
început partida România — 
K. D. Germană. A fost un meci 
dîrz, de mare angajament fi
zic, un meci al apărărilor. Spor
tivele noastre au început bine, 
fiind multă vreme la egalitate 
cu campioanele mondiale : 1—0, 
1—1. 2—2, 4—4 (min. 16). Lidia 
Stan a apărat cîteva șuturi pu
ternice, iar Sasu, Mikîoș, TorSk 
și Boși au punctat din acțiu
ne. Repriza s-a încheiat cu a- 
vantajul minim al echipei R.D. 
Germane. în partea a doua a 
întîlnirii, elevele lui Peter 
Kretzschmar au intrat mai de
cise și au majorat avantajul 
(8—6). Este, însă, adevărat că, 
în continuare, ele au fost in
tens ajutate de cei doi arbitri 
— Korec și Sladky (Cehoslova-

dar, România — R. D. Germani 
9—13 (6—7). Au marcat: Mikloț 
X Sasu 2, Boși 2, T3r3k 1, 
Sandu 1 — pentru România, 
Richter 4, Wunderlich 2, Matz 
2, Tietz 2, Rost 2 și Kretzschmar
I — pentru R. D. Germană.

Astăzi are loc o partidă de
cisivă pentru calificarea tn tur
neul locurilor 1—6 : România — 
Iugoslavia.

Scena mondială a sportului 
se pregătește intens pentru a- 
propiatele premiere ale iernii. 
Schiul, cu toate disciplinele 
sale, reintră în actualitate și 
preia capul de afiș al noii sta
giuni, lăsînd răgaz tenisului și 
așilor săi să guste puțin din 
dulcea recompensă a odihnei.

Pentru schiul alpin ridicarea 
cortinei este făcută prin con
cursurile de la Leș Diablereti 
(feminin) și Stelvio (masculin), 
iar primul concurs din cadrul 
„Cupei Mondiale* va fi slalo
mul de la Montana-Crans (9 
ianuarie). Ca întotdeauna, pri
mele confruntări sint așteptate 
cu o mare curiozitate, atît de 
public, cît și de specialiști. Pre
sa de specialitate, tot ca de o- 
bicei, avansează idei, strecoară 
pronosticuri, dezvăluie secrete 
de echipă și de pregătire, reîn
vie animozități uitate, redesco
peră clasamente, sporind șl 
mai mult cota de interes și 
nerăbdare.

în acest tumult organizatoric, 
„stelele* schiului și antrenorii 
lor evaluează lucid șansele. Și 
în acest an Ingemar Stenmark 
rămîne, după toate probabilită
țile. liderul. Tenacitatea sa, de
venită proverbială, face din a- 
cest „viking* unul din cei mai 
constanți campioni pe care i-a 
cunoscut istoria schiului alpin. 
Este un fanatic al pregătirii,

• Stelele schiului din nou față în față cu Stenmark
• Coboritorii relansați spre vîrful piramidei O Sezon 
Heidegger sau Popangelov la slalom ?

subordonînd totul victoriei. At
letic, dar lucrlnd pentru a-și 
spori acest* calități, ambițios, 
laborios, lucid ți practic, el 
este schiorul împotriva căruia 
adversarii au făcut și front 
comun pentru a-1 învinge. Ani 
de zile, schiorii Austriei, Ita
liei, Franței, Elveției s-au „răz
boit* pentru supremație între 
ei, obținînd temporare etape da 
dominare prin marcante perso
nalități cum au fost Sailer, Kil
ly. Thoeni, Russi. Azi. aceste 
echipe slnt „aliate* pentru a-1 
răsturna pe „campionul de la 
șes și dintre lacuri*. Mai mult 
chiar, printr-o reorganizare a 
modului de desfășurare ți 
punctare a „Cupei Mondiale*, 
specializarea pe probe care 
despărțea schiorii In două mari 
categorii — slalomiștl ți cobo- 
rîtori — tinde să se atenueze, 
relansînd șansele coboritorlloc 
în dobîndirea invidiatului tro
feu. Teoretic, numărul adversa
rilor iul Stenmark va crește 
considerabil, iar probabilitatea 
victoriei sale finale diminuată. 
Teoretic. Pentru că Stenmark 
încă n-a arătat tot ce poate ți 
ce știe. El are adversari puter
nici pe discipline — unii la

• Slalomul special din concursul de la St«4vto (Kalla) a 
cîștigat de Xngwnar Stenmark, urmat de Christian Neureuther yt 
Paul Frommelt.

înaintea meciului de rugby România - Franța

M DA ALAIN CAUSSADE A TACULUI FRANCEZ 
UN IMPULS ÎN MECIUL DE LA BUCUREȘTI?

AU început întrecerile 
TURNEULUI „RING SOHA" 

Ni|â Roba învingător 
In prima gală

Tn capitala Bulgariei au 
ceput întrecerile din. cadrul unul 
mare turneu de box („Ring-So- 
fla“), ia care iau parte 93 de bo
xeri din Cuba, R.D. Germană, 
Iugoslavia, România, U.R.SB. șl. 
firește țara gazdă. în gala inau
gurală, în limitele cat. 54 kg., 
Niță Robu a cîștigat prin aban
don, In prima repriză, In fata 
bulgarului Panteleiev, pe care-1 
trimisese de trei ori la podea 
înainte ca arbitrul să oprească 
medul. Alte rezultate : cat. SI 
kg — Basilev (B) b.p. Draganov 
(B) ; cat. 54 kg Z J_____ 2
(R.D.G.) b.ab.n Lesov (B) ; cat. 
60 kg — Andreikowski (B) b.ab. 
n Radlvoica (I), Cluprinskl (B) 
b.p. Volkov (U.R.S.S.) ; cat. 71 
kg — Lîsîțian (U.R.S.S.) b.p. 
Georgiev (B).

ta-

Behrend

Un meci In România a fost 
întotdeauna pentru echipa de 
rugby a Franței una dintre În
cercările cele mai grele, 
care rugbyștii galici se 
cel mai mult Amintirea 
frîngerii de acum doi ani, cu 
ale ei trei „eseuri* românești, 
ca și a excelentei comportări 
de ansamblu a echipei Româ
niei anul trecut la Clermont- 
Ferrand, nu face decîț să re
nască acum aceste îngrijorări. 
Iar victoria obținută, acum 
trei săptămlni, asupra XV-lui 
Uniunii Sovietice, nu vine de- 
dt să întărească reținerile 
franceze. Desigur, scorul a fost 
destul de net (29—7), dar In 
realitate partida eu sovieticii 
a fost mult mai echilibrată, 
francezii dominînd doar tn 
ultimele minute o echipă care 
era realmente debutantă, atunci 
cînd au reușit să marcheze trei 
încercări. Exceptîndu-i pe 
Aguirre, Rives, Paco șt Papa- 
remborde, toți ceilalți titulari 
au fost puși sub semnul între
bării. Cu toate acestea, se
lecționerii le-au acordat o pă
suire, sperind că ei se 
reabilita la București™

In orice caz, partida de 
minică ne va arăta tn ce___
sură trebuie reînnoită sau nu 
echipa Franței care va intra 
In Turneul-1979 al națiunilor

de 
tem 
în-

du- 
mă-

TURNEUL INTERNAIIOMAL DE ȘAR DE LI BUENOS AIRES
Ou o rundă Înainte de termina

rea turneului internațional de șah 
de la Buenos Aires, tn clasament 
conduce Vaganian (U.R.S.S) eu 
7’A P (3), urmat de Andersson 
(Suedia) — 7V, p (1), Florin 
Gheorghiu (România), Panno 
(Argentina), Smlslov (U.R.S.S.) —

7 (D. Browne (S.U.A.) — p 
(3). In runda a 13-, Vagartian a 
ctștigat la Najdorf, Panno M 
DrindzlașviM, ți Andersson la 
Cin dn-țuan. Gheorghiu a Între
rupt tn poziție complicată eu ar
gentinianul Quiatesx».

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

și va pleca apoi, In vara vi
itoare, In Noua Zeelandă. Fran
cezii slnt confruntați, la ora 
actuală, cu două probleme se
rioase : scăderea forței pache
tului de înaintași, care suportă 
din plin eforturile a 27 de 
teste consecutive, disputate tn 
trei ani, tn care „tricolorii* 
francezi n-au fost Infrlnți de- 
clt de patru ori, ți declinul 
unei linii a treia din care 
Skrela s-a retras, iar Bastiat, 
rănit, G lipsește In modul ed 
mai acut. Clemente, cel care 
va purta tricoul cu nr. 8, este 
singurul om nou. Este un jucă
tor ardent, dar relativ mic (132 
tn), ceea ce va handicapa echi
pa mai ales In jocul de la mar-

gine, unde românii s-ar putea 
arăta superiori. Se așteaptă, in 
schimb, mult de la primul test 
serios al lui Alain Caussade. 
In poetul de „uvertură*. A- 
cesta este un atacant rasat, 
ața cum Lourdes ne-a obișnuit 
adesea să producă, dotat cu e 
viteză excepțională. Va C el 
tn măsură ii dea un nou im
puls atacului francez ? — iată 
marea întrebare. Căci se crede 
aici că acesta este singurul 
mijloc pentru echipa Franței 
de a-și asigura un oarecare as
cendent ți de a șterge trista 
amintire a anului 1976.

slalom, alții la slalom uriaș — 
dar pe ansamblul celor două 
probe, punctajul cumulat este 
aproape imposibil de depășit în 
momentul de față. La slalom, 
de pildă, este posibil să fim 
martorii unui sezon Heidegger 
(Austria), Mahre (SUA), Po
pangelov (Bulgaria). Gros, Ber
nardi (Italia); la slalom uriaș 
s-ar putea să vedem mai des 
In frunte pe Wenzel (Liechten
stein), Hemml, Good, Fournier, 
LOscher (Elveția), Stock (Aus
tria). Mahre, Adgate (SUA) etc. 
dar în clasamentele cumulat* 
Stenmark păstrează prima șan
să. Conștienți de acest handi
cap, „urmăritorii*, dintre care se 
detașează Heidegger. Wenzel, 
Mahre, Gros, Bernardi, încearcă 
să-l imite pe suedez și să 
puncteze In ambele discipline.

Coboritorii. în frunte cu Kla
mmer, Walcher, Spiess (Aus
tria), Plank și Antonioli (Ita
lia), Veith și Ferstl (RFG), 
Read și Murray (Cana
da), Haker (Norvegia), Vesti 
ți Russi (Elveția), profitînd de 
noua conjunctură, favorabilă, 
cobortrii, și sperînd în punctaj* 
meritorii și la slalom uriaș, re
deschid și relansează interesul 
general pentru cucerirea titlu
lui de „cel mai bun schior al 
lumii". Momentul pare învioră
tor pentru coborire. ca probi 
de sine stătătoare, dar mai ale* 
pentru perspectiva spre vîrfii 
piramidei pe care o deschid» 
noua conjunctură. în viitor fi
ind punctate In „Cupa Mondia
lă" ți „combinatele" de douB 
probe, schiorii nu vor mai juca 
numai cartea victoriei (cu al
ternativa abandonului), ci, mal 
moderați (dar mai tenaci...),’ 
vor căuta să strfngă „punct* 
albe* pentru zilele negre pa 
care Stenmark se pregătește să 
le rezerve ți In acest sezon, ș

Mihai BARA |

F'otbal
meridiane

PORTUGALIA Șl ȚARA GAL1L03
ÎNVINGĂTOARE LA LIMITA

HENRI GARCIA
«L’Equipe» — Paris

In „Cupa TcdcraflcF Ia tenis

ECHIPELE ROMÂNIEI SI U.R.S.S.
SE ÎNTÎLNESC ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

Ui MECIURILE DIN C.L
Campionatul european a pro

gramat miercuri seara alte treg 
partide. Cu excepția, jocului <ta 
ta Sofia, unde Irlanda da Nord 
a dispus cu 3—0 de Bulgaria, ce
lelalte tntUniri s-au încheiat cu 
victoria la limita a gazdelor.

După medul de la Sofia, dasa- 
m-eatul grupei I se prezintă atae 
ret : 
L '
X
3.
4. 
X

Irlanda de Nord
Anglia
Irlanda
Danemarca
Bulgaria 

La Lisabona,
Portugalia

3 2
2 1
3 0
4 O
2 0

1
1
3
2
1 

grupa

• 4-15
• 5-43
• 4-43
2 S
1 2-4 1 
a n-a, 

ultimelor
In 

______ _ ____ revelația___________  
jocuri — a dispus cu 1—0 (1—0) 
de Scoția, prin golul Înscris de 
Albert» tn min. 29. Astfel, portur- 
ghezii au trecut tn fruntea clasa
mentului :
1. Portugalia
3. Austria
3. Belgia
4. Scoția
5. Norvegia

3
3
2
3
3

HANDBAL • Partidele dispu
tate în ziua a 2-a a competiției 
masculine de la Orleans 
încheiat cu 
tate : R.P.
(B) 27—25
— Tunisia 
Upsala, în 
mical : Suedia — 
vietică 17—17 (8—9).

PATINAJ • In concursul 
patinaj viteză din Berlinul 
cidental au fost obținute 
performanțe excelente : 
Sadcikova (U.R.S.S.) — 
1 000 m, Peter Miiller 
1:18,22 la 1 000 m și norvegianul 
Frohe Ronning — 38,61 pe 500 m. 
La feminin a cîștigat Liubov 
Sadcikova cu 173.165 p, iar la 
masculin Peter Miiller. cu 157,464 
p • La Oslo, norvegianul Jan 
Egil Storhol a cîștigat 5 000 m 
cu 7:06,03.

RUGBY • La Condom (Fran
ța) s-a disputat meciul dintre 
selecționata secundă a Franței

următoarele
Chineză — 

(13—15) ; Franța 
24—15 (10—9). •
meci masculin 

Uniunea

s-au 
rezul- 

Franta
(A) 
La
a- 

So-

de 
_ Oc- 
cîteva 

Liubov 
1:26.9C la 
(S.U.A.)

$1 echipa Poloniei, eonttnd pen
tru campionatul european .Cupa 
FJJi.A." RugbyștU francezi au 
obținut victoria cu 36—11. după 
ee la pauză scorul era favorabil 
cu 13—3 oaspeților I

SCRIMA • Concursul Indivi
dual de spadă de la Catania s-a 
încheiat cu victoria suedezului 
Rolf Edling — S v.

TENIS • In prima zi a tur
neului de la Milano, Adriano 
Panatta a reușit să-l învingi cu 
6—S. 6—3 pe Bjorn Borg. Intr-o 
altă partidă : Vitas Gerulaitls — 
John McEnroe 4—6, 7—6, 6—3.

ȘAH • Turneul zonal de la 
Amsterdam a continuat eu run
da a IV-a tn care Timman 
învins pe Llegterink, Sanx 
Morrison. Sosonko a

MELBOURNE, 30. — La
Kooyong Park, In optimile de 
finală ale „Cupei Federației", 
selecționata României a întîl- 
nit formația Elveției, pe care 
a învins-o cu 2—L După ce 
Virginia Ruzici a întrecut-o 
cu 6—3, 12—10 pe Annemari* 
Ruegg, iar Florența Mihai a 
pierdut cu 1—6, 4—6 la Petra 
Delhees, perechea Virginia 
Ruzici — Mariana Simionescu 
a reușit să cîștige partida de
cisivă. în fața cuplului Mo
nika Simmen — Petra Delheeș, 
cu 8—6, 6—2.

Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Iugoslavia 3—0 (Cimîreva — 
Delmestre 6—1, 6—0 ; Morozo-

va — Jausovec 8—1, ®—0 : tu
rnire va, Elisenko — Jausovec, 
Delmestre 6—2, 6—3) ( Anglia
— R. F. Germania 2—1 (Bar
ker — Hannika 3—6, 2—6 ; 
Wade — Esterlehner 6—0, 
6—3 ; Wade, Barker — Ebbing- 
haua, Hanika 8—3. 6—0) ; 
S.U.A. — Noua Zeelandă 3—0 ; 
Olanda — Chile 3—6 : Franța
— Argentina 3—0 : Australia
— Japonia 3—6 ; Cehoslovacia
— Indonezia 3—4.

la „sferturi* echipa Româ
niei va tnttlni formația 
U.R-SA Iată programul celor
lalte trei meciuri : S.U_A. — 
Franța, Anglia — Cehoslovacia, 
Australia — Olanda.

VOLEIBALIȘTII DE LA DINAMO CONDUC 
DE LA ERFURTÎN TURNEUL

l-a 
pe 

___ ________. ____ _____  _ cîștigat 
la Rooo, Iar partidele Stean — 
Speelman si Bellon — Lange weg 
s-au terminat remiză. Lider al 
clasamentului se menține marele 
maestru olandez Jan Hmm an cu 
4 P.

După 2 etape, In turneul 
masculin de volei care se des
fășoară la Erfurt conduce Di
namo București, cu 4 p (seta- 
veraj 6—0), urmată de forma
ția ȚSKA Moscova — 4 p 
(6—1). Voleibaliștii români au 
învins cu 3—6 pe Trakto» 
Schwerin ți au cîștigat cu •-

dis- 
din

ce lași scor (3—0) meciul 
putaț eu • selecționată 
Cuba. Alte rezultate: Ț.S.K.A. 
Moscova — Reszowla Reszow 
(Polonia» 3—11 Ț.S.K.A. Mos
cova — Traktor Schwerin 
3—0 [ Reseowria Reszow — S. C. 
Leipzig 3—1.

5
4
X
1
X

2
2 
0
1 
0

La Wrexham, în grupa a 
Tara Galilor — Turcia 1—0
A înscris Deacy (nun. 70), car» 
activează în campionatul Belgiei, 
la F.C. Beveren.
1. Țara Galilor
X Turcia
X Malta
£ R.F. Germania

1 
0
2 
0
1

o
1 
o
2
2
VII-*;
(0—0)-

Clasa men tul :
2 2 0 0 8-0
10010-1
1 • 0 1 0-7
00000-0

4

ALTE REZULTATE
de tineret, la Lisa-

Portugatia — Scoția 0—3
• In 

bona :
(0—0)
• La 

Anglia 
A înăcri» Jurkem.k (autogol), 
care in min. ss a deviat In pro
pria-! poartă șutul lui Steve Cov- 
pd, care activează la Manchester 
United Au asistat 90 000 de spec
tatori Se menționează jocul ex
celent prestat de ambele formații.

• Cîștgătoarea actualei ediții a 
Gupei campionilor Americil de 
Sud este formația argentinian* 
Boca Juniors, care tn meciul re
tur al finalei a dispus cu 4—• 
(1—ț) de echipa Deportivo Call. 
(Columbia), prin golurile mar
cate de Perottl (3), Salinas șl 
Mastrangelo tn primul med, sco
rul a fost a».

• Intre 19 șl 21 Ianuarie 1ST» 
se va desfășura la Abidjan 
(Coasta de Fildeș) un turneu in
ternațional la care au fost invi
tate să participe echipele Ț.S.K.A’ 
Septemvrisko Zname Sofia, st, 
Etienne șl Hafia Conakry.
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