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SPORTUL ARĂDEAN, MAI RODNIC CA ORICÎND!
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
marți dimineața, a sosit in Ca
pitală, intr-o vizită oficială in 
tara noastră, loootenent-colo- 
nelul Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului Mili
tar Administrativ Provizoriu și 
al Consiliului de Miniștri ale 
Etiopiei Socialiste.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul international București-Oto- 
peni, împodobit sărbătorește.

Aeronava specială cu care 
călătorește șeful statului etio
pian a aterizat la ora 11,30.

I.a coborîrea din avion, șe
ful statului etiopian. It. col. 
Mengistu Haile Mariam, a fost 
salutat cu cordialitate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi șefi de stat și-au 
strins miinile cu prietenie.

O gardă militară aliniată pa 
aeroport a prezentat onoruL 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Etiopiei Socialiste și 
Republicii Socialiste România, 
în timp ce, în semn de salut, au 
fost trase 21 salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și șeful statului etiopian, lt. col. 
Mengistu Haile Mariam, au tre
cut în revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri au pferit 
flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și șefului statului 
etiopian.

Solemnitatea primirii oficiale 
s-a încheiat cu defilarea gărzii 
de onoare.

Numeroși locuitori ai Capita
lei aflați pe aeroport fac o în
suflețită manifestație de stimă 
și simpatie președintelui Repu
blicii Socialiste România și șe
fului statului etiopian, aclamă 
cu căldură pentru prietenia 
dintre țările și popoarele noas
tre. dînd astfel expresie satis
facției pentru actualul dialog la 
nivel înalt româno-etiopian.

în aplauzele celor prezenți, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și șeful statului etiopian, U. coL 
Mengistu Haile Mariam, au pă
răsit aeroportul îndreptîndu-se

in vederea pregătirilor de iarnă

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE REPREZENTATIVE
DE FOTBAL PENTRU SEZONUL COMPETIȚIONAL 1979

Biroul F.R.F. a hotărît, în 
ședința sa de luni 4 decem
brie. unele măsuri privind ac
tivitatea fotbalistică în sezo
nul de iarnă-primăvară.

Astfel. în a doua jumătate 
a lunii ianuarie 1979 va fi 
convocată Plenara Comitetului 
federal care, la primul punct 
al ordinei de zi. va analiza 
„Activitatea desfășurată de 
comisiile județene de fotbal, 
cluburile (asociațiile) sportive 
și unitățile școlare cu secții de 
fotbal pentrii îndeplinirea Ho- 
tărîrii Comitetului federal din 
22 mai 1978 privind creșterea 
tinerilor fotbaliști".

Totodată, pe baza propune
rilor făcute de Colegiul central 
al antrenorilor, Biroul F.R.F. 
a aprobat componența loturilor 
reprezentative lărgite —A, o-

Start in finala „Cupei Balcanice" intcrcliihuri

ASTĂZI, LA PETROȘANI:
JIUL-N.K. RIJEKA

După cum se știe, astăzi, pe 
stadionul Jiul din Petroșani, 
echipa locală susține prima 
manșă din cadrul finalei „Cu
pei Balcanice" intercluburi. în 
compania apreciatei divizionare 
A iugoslave N. K. Rijeka. Gaz
dele au pregătit atent această 
partidă, incepînd cu eforturile 
cur organizatorice (curățarea 
d_- zăpadă a suprafeței de joc, 

spre reședința rezervată Înal
tului oaspete.

Aceeași atmosferă domnește 
de-a lungul traseului străbătui 
de coloana oficială. Numeroși 
bucureșteni au salutat cu sen
timente calde, prietenești pe
cei doi șefi de stat, care din
mașina oficială, escortată de
motocicliști, au răspuns eu cor
dialitate manifestărilor de sim
patie ale mulțimii.

★
La Palatul Republicii aa În

ceput, marți, 5 decembrie, con
vorbirile oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Români* 
șl locotenent-colonel Mengistu 
Haile Mariam, președintele 
Consiliului Militar Adm inlslra., 
tiv Provizoriu și al Consiliu
lui de Miniștri ale Etiopiei So
cialiste.

în cursul convorbirilor, to
varășul Mengistu Haile Mariam 
a dat o înaltă apreciere ajuto
rului pe care România l-a a- 
cordai poporului etiopian in 
lupta sa pentru înfăptuirea o- 
biectivelor revoluției. pentru 
reconstrucția țării, pentru 
progresul Etiopiei Socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprima* dorința României 
de a extinde colaborarea eu E- 
tlopia, în diferite domenii de 
interes comun.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă cordială, pri
etenească.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, 
marți, un dineu oficial in o- 
noarea președintelui Consi
liului Militar Administrativ 
Provizoriu și al Consiliului de 
Miniștri ale Etiopiei Socialiste, 
locotenent-colonel Mengistu 
Haile Mariam.

în timpul dineului, care s-a 
desfășura* intr-o atmosferă 
caldă, prietenească, președintele 
Nicolae Ceaușescu și șeful sta
tului etiopian, lt. coL Mengistu 
Haile Mariam, au rostit toas
turi, urmărite cu atenție și 
subliniate cu aplauze.

limpic și de tineret — pentru 
intîlnirile internaționale din 
primăvara anului 1979, stabi
lind șl un program concret de 
pregătire, cu o serie de jocuri- 
test care se vor desfășura încă 
in această lună, ca și In pri
măvară, pină în preajma me
ciurilor oficiale. Aceste loturi 
sînt :

LOTUL A : portari — Co- 
man. Cristian. Bucu ; fundași 
— M. Zamfir. Ștefănescu. Sa- 
meș. Dinu. Mehedințu, Vigu, 
B. Grigore. Sătmăreanu II, 
Koller ; mijlocași — Romilă, 
Boloni, Dumitru, Iordănescu, 
Mulțescu ; înaintași — Crișan, 
Dobrin. Dudu Georgoscu. Că- 
mătaru. Bălăci, Marcu, A. Ră- 
dulescu. Pentru proximele par
tide ale lotului A — din 13 
decembrie cu Grecia și 19 de-

Cunerea din timp In vlnzare a 
iletelor de intrare) și sfîrșind 

cu cele specific fotbalistice, 
antrenorii N. Oaidă și Gh. Ene, 
ca și medicul Gh. David, ve
ghind la recuperarea forțelor 
după efortul ultimelor două 
partide din campionat, dis- 

(Continuare in pag. 2-3)

• Radu Bora vizează J. O. 1984 • Sită deasă: din 1500 rămin 
doar 20 • Mureșul nu mai poartă skiffuri ?

Speranțele gimnasticii arădene pentru J.O. din anul 1984 (de la 
stingă la dreapta) : Florin Florescu, Tiberiu Toth, Sorin Bora, 
Adrian Bandula, Ovidiu Popescu, Radu Bo'-a. în spate, antre

norul Mihai Breștian

în sala de gimnastică a Clu
bului sportiv școlar din Arad, 
copiii — nici unul mai mare 
de 12 ani — nu stau o clipă 
locului, se perindă de la un 
aparat la altul, cu pauze atît 
de scurte, incit abia ajunge 
să-și tragă răsuflarea, șă-și 
potrivească ritmul gîfîitului. în 
imediata lor apropiere, profe
sorul Mihai Breștian îi supra
veghează cu o concentrare care 
vădește nu numai grija de a 
evita eventualele greșeli, ci și 
intenția de a corecta și eli
mina defecțiunile in execuții. 
Pentru noi, punctul de atrac
ție este micuțul Radu Bora, pe 
care l-am admirat prima dată 
cu prilejul finalelor campio- 

cembrie cu Israelul — ambele 
in deplasare, se preconizeză și 
verificarea jucătorilor Voicilă 
(Rulmentul Alexandria) și Stan 
(Gloria Buzău), ca vîrfuri de 
atac.

LOTUL OLIMPIC: portari — 
Lung. Eftimescu, Speriatu ; 
fundași — Anghelini, Bărbu- 
lescu, Stancu, Nicolae. Păltini- 
șan, Ghiță. Barna. Purima ; 
mijlocași — Stoica. Iovănescu, 
Sabău, Vamanu, Simionaș. Au
gustin ; înaintași — FI. Gri
gore, Țălnar, Zahiu. Stan. M. 
Răducanu, Dragomirescu, D. 
Nicolae. Gh. Radu (Gloria Bu
zău). Lotul olimpic urmează a 
susține. în perioada 10—20 de
cembrie, două partide în R. P. 
Bulgaria.

LOTUL DE TINERET : por
tari — Ducadam, Mindrilă, La- 
zăr ; fundași — Adreicuți, 
Vlad. Zare. Uțiu, Kiss n, 
I. Gheorghe; mijlocași — Ți- 
cleanu. Mureșan, Bozeșan, Flo
rean, Irimescu. Badea ; înain
tași — Chitaru, Ad. Ionescu, 
Terheș, Biro I, Antohi, Coraș, 
Cernescu.

De menționat că actuala 
componență a celor trei loturi 
reprezentative lărgite pe 1979 
are la bază criteriul valoric. 
Constituirea loturilor restrinse 
în vederea acțiunilor oficiale 
din primăvara anului viitor va 
ține seamă și de gradul de pre
gătire a selecționabililor la 
data respectivă. Se precizează, 
de asemenea, că în funcție do 
nevoile echipei olimpice pot fi 
transferați de la loturile A sau 
de tineret jucătorii necesari 

—- (Continuare in pag. 2-3) 

natelor naționale și ale „Da- 
ciadei“, în cadrul cărora a 
cucerit aplauzele publicului șl 
locul I la categoria a IV-a. 
L-am urmărit, deoarece despre 
Radu Bora se spune aici, la 
Arad, că va fi un mare gim
nast, capabil să egaleze și 
chiar să depășească performan

Elevii din comuna Nehoiu:

„NU AȘTEPTĂM ZĂPADA 
CU BRAȚELE ÎNCRUCIȘATE,

FACEM' PÎRTII DE SCHI"
Copiii de la Casa pionieri

lor și șoimilor patriei din Ne
hoiu așteaptă cu nerăbdare 
zăpada. Aceasta pentru că, 
iarna, pe dealurile din jurul 
comunei sînt niște derdelușuri 
minunate. Și ce copil de aici 
n-are săniuță ? Dar mai au un 
motiv pentru care așteaptă ca 
într-o bună dimineață să se 
trezească cu nămeții albi : prin 
grija profesorului de educație 
fizică Gheorghe Stanciu au 
fost cumpărate cîteva zeci de 
perechi de schiuri. Schiuri noi, 
splendide schiuri. „Dar unde 
o să schiem ? — i-a» întrebat 
profesorul Stanciu pe membrii 
cercului de turism pe care-1 
conduce. Trebuie să pregă
tim de pe acum pîrtiile. Edi
ția de iarnă a „Daciadei“ a în
ceput. N-o să stăm cu brațele 
încrucișate !“

Așa s-a născut prima expe
diție pe valea Nehoiului, a- 
cum cîteva săptămîni. S-au o- 
prit la Poiana Lăzi, care pă
rea tocmai potrivită pentru o 
pîrtie de schi. Și au început 
lucrul : tăiat de mărăcini și 
mai ales adunat de pietre, că
ruțe întregi de pietre. Iar 
după muncă au urmat — pre
gătite din vreme de profesor 
— o „miuță", sus, pe platou 
și un concurs de orientare tu
ristică. S-au întors acasă obo
siți. dar fericiți.

A doua expediție a ajuns 
mai departe, la pîrtia de pe 
Fluieraș. Și programul s-a re

ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL 
DINAMO BUCUREȘTI, LA REYKJAVIK

Campioana de handbal a 
României, Dinamo București, 
pleacă azi la Reykjavik — via 
Berlin, Copenhaga — pentru a 
susține la 9 decembrie par- 
tida-tur din runda a doua a 
C.C.E. cu campioana Islandei, 
Valur Reykjavik. Din loț fac 

țele Emiliei Eberle, cel mal 
bun produs de pînă acum al 
gimnasticii arădene. Agil, cu o 
viteză de execuție uimitoare, 
Radu Bora a realizat o veri
tabilă demonstrație la sol, 
exercițiile de mare virtuo
zitate și de deosebită dificul
tate ,.curgînd“ ca un torent nă
valnic.

„Este Radu Bcra o excep
ție ?■ l-am întrebat pe tînărul 
antrenor Mihai Breștian (des
pre care prof. Arcadie Blîndu, 
directorul Clubului sportiv șco
lar. afirma că a adus un pu
ternic suflu înnoitor în gim
nastica din orașul de pe Mu
reș). „Radu Bora are calități 
cu totul aparte". „Care sini 
cele mai importante ?“ „Pa
siunea pentru gimnastică, am
biția. capacitatea de a suporta 
programul aspru de antrena
ment, în nici o zi mai puțin 
de * ore". „Cum suportă... pă
rinții acest program „Pă
rinții copiilor, deci și cei ai 
lui Radu Bora și ai fratelui 
acestuia. Sorin, de asemenea 
un gimnast de mare talent, 
îmi sînt cei mai buni sfătui
tori și prieteni. Fără sprijinul 
lor nu aș putea face mare lu
cru". „Și învățătura ?“. „Fra
ții Bora sînt premianți ; cei
lalți gimnaști ai secției noas
tre sînt și ei fruntași la în-

Dumitru STĂNCULESCU
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petat, dar cu alte întreceri 
sportive.

Vestea acțiunilor copiilor de 
la Casa pionierilor și șoimilor 
patriei s-a răspîndit. au aflat-0 
toți elevii Nehoiului și, mai 
ales, ceilalți profesori de edu
cație fizică din comună, 
„Timpul încă frumos ne chea
mă la munte — spunea profe
soara Silvia Bularcă, de la 
școala generală. Am început 
„Daciada" de iarnă în Poiana 
Lăzi și la Fluieraș și pe Va
lea Porcului". Soții Mibacla și 
Alexandru Renga își aduc și el 
elevii, în orele de educație fi
zică, dar mai ales pentru în
treceri în cadrul „Daciadei", la 
Poiana Lăzi.

Profesorul Stanciu, un tînăr 
plin de entuziasm și de idei
— cel mai important lucru In 
munca unui pedagog — ne îm
părtășea din planurile sale in
time, dintre care — să ne ierte
— unul îl dăm în vileag: „Am 
Ia Casa pionierilor și un cere 
de tir. Vreau să inițiez la 
iarnă niște concursuri de 
biation. Voi reuși. închid ochii 
și le văd..."

Notăm din spusele directo
rului școlii generale : „La re
centul control al activității ca
drelor didactice din comuna 
noastră, toți profesorii de edu
cație fizică au primit califica
tivul foarte bine". Felicitări I

Viorel TONCEANU

parte Penu, Licu. Tase. Pai-* 
zan, Ștef, Grabovschi, Matei; 
Durău, Flangea, Bedivan și 
Ionescu (antrenor: Oprea Vlase, 
medic : dr. Mircea Cristea). 
Meciul retur este programa# 
la București sau Ploiești — la 
14 decembrie.



O filă din istoria sportului românesc

NICOLINA-60
□ Recordmani de aitădată Ia ridicarea greulăților ® 
In atelierele feroviare de azi cresc campioni naționali și 

olimpicesperanțe
Un nume și un număr, sem

nificative. ce îmbogățesc cu o 
filă istoria sportului pe melea
gurile românești. Primele rin- 
duri pe această pagină au fost 
scrise cu șase decenii in urmă 
de un grup de muncitori înain
tați de la Atelierele C.F.R. Ni
colina din Iași.

...tn condiții sociale si poli
tice vitrege, la atelierul de fie
rărie. muncitorul Vasile Burla- 
cu a inițiat o plăpîndă activi
tate sportivă. In pauza de prinz 
sau după ieșirea de la lucru, 
mai multi tineri și virstnici ri
dicau diferite greutăți — bile 
de metal și bare de 1—4 m lun
gime. Curînd. au apărut si pri
mii campioni: Vasile Alexa, de 
la atelierul de confecționat 
pile. Florea Florescu de la fie
rărie si Gheorghe Prefit. de la 
montaj-locomolive Treptat,
treptat, activitatea s-a dezvol
tat. odată cu apariția barei 
fixe, montată lingă hala fieră
riei a unui loc pentru sărituri 
în lungime și a unui spațiu de 
4x4 m pentru trînte și. mai 
tîrziu. lupte greco-romane. Tot 
lingă hala de fierărie, pe lun
gimea sa. s-a amenajat „un te
ren de fugă" și. alături de a- 
cesta. unul „pentru aruncări" 
cu niște bile nu prea sferice, 
dar totuși bune de lansat. E- 
xemplul muncitorilor de la fie
rărie n-a rămas singular. Co
lectivele de la cazangerie. 
la montaj-locomotive ; 
torie și-au amenajat 
locuri de întrecere.

In 1919. sportivii 
au aderat la asociația 
nii naturii". care 
excursii („ieșiri la iarbă ver
de") si serbări populare cultu
ral-sportive. cu probe de gim
nastică sau atletism, cu jocuri 
de oină, volei sau fotbal so
cotite utile întăririi sănătății, 
recreării și educării tineretului 
muncitor în spiritul luptei de 
clasă. Creșterea numărului de 
membri si a capacității de or
ganizare a asociației tindea să 
depășească organizația sportului 
burohez : dar nu numai acest 
fapt ci în special posibilitatea 
ca muncitorii să sa adune si. 
prin sport, să se educe în spi
ritul luptei revoluționare, a 
determinat autoritățile vremii 
să pornească o campanie de 
persecuții care a culminat. în 
1924. cu d’zolvarea asociației. 
Dar măsura represivă n-a în
semnat sfîrșitul activității spor
tive muncitorești din Iași. 
Ponderea în această activitate 
continuată în noi forme, în ca
drul sindicatului și din 1931,

de 
și turnă- 

modeste

Nicolinei 
„Priete- 
organiza

a Societății Atelierelor Iași, au 
constituit-o excursiile la sfirșit 
de săptămînă la locurile de a- 
grement din împrejurimile o- 
rașului (Breazu. Birnova. Bu
cium, Celătuia. Galata). unde 
se organizau întreceri indivi
duale sau pe echipe la atle
tism, volei, oină și jocuri dis
tractive (trasul de frînghie. că
țăratul pe copaci, trinta. fuga 
in sac etc.).

...După 23 August 1944 condi
țiile s-au schimbat radical. 
Asociația „Locomotiva" conduce 
și impulsionează activitatea 
sportivă de masă O nouă eta
pă este marcată de anul 1967. 
cind a luat ființă clubul spor
tiv ..Nicotină". Acest club spor
tiv muncitoresc are astăzi 10 
secții afiliate la federațiile de 
specialitate, cu aproape 400 de 
sportivi legitimați. Tabloul 
Nicolinei sportive de azi tre
buie întregit și cu alte cifre : 
4 maeștri ai sportului. 9 spor
tivi de clasă internațională. 30 
de categoria I. 170 de categoria 
a Il-a ; 54 campioni naționali ; 
in întrecerea inter-cluburi pe 
tară „Nicolina" a ocupat locuri 
bune în anii din urmă ; în pre
zent. trei componenti de lot : 
luptătorii Aurel Neaga și Vasi- 
le Țigănuș („libere") și Con
stantin Ignat („greco-romane"). 
Astăzi muncitorii Nicolinei par
ticipă. după preferințe, la o 
multitudine de acțiuni sporti
ve. Ei au la dispoziție spații 
pentru practicarea luptelor, ti
rului. popicelor, șahului, boxu
lui. halterelor, precum și fru
moasa bază sportivă 
grement Ciric.

...O filă din istoria 
românesc, reamintită 
mult, cind s-au 
se decenii de la primii pași 
făcuti in activitatea sportivă de 
muncitorii de la Atelierele 
C.F.R. Nicolina din Iași. Fapte, 
bucurii, areutăti intimpinate si 
împliniri reamintite in cadrul 
sărbătoresc al unui jubileu de 
seamă.

„PLASTUD"
In holul cel mare al Uni

versității din Craiova s-a 
deschis, recent, ta cadrul edi
ției a doua a „Cîntâril Româ
niei", expoziția sugestiv inti
tulată „Plastud". Sint 
lucrări de fotografie, 
și sculptură ale 
unora dintre cel 
mai talentați stu- 
denți ai Universită
ții oltene, printre 
care am avut plă
cuta surpriză să 
vedem șl lucrările 
sportivi, mal 
atieți, Mihai —
pictură șl Constantin Obreja 
— sculptură. Dintre acești doi 
artiști amatori, ca sportiv mai 
cunoscut este Obreja care, 
chiar In acest an, a cîștigat 
titlul de campion republican

LA CRAIOVA

fi de a-

sportului 
nu de- 

im plinit sa- 
primii

Pompiliu V1NTILÂ

DIVIZIA B
Pe patinoarul artificial din Su

ceava s-au încheiat, recent, 
disputele din cadrul Diviziei B a 
campionatului național de ho
chei. Iată ultimele rezultate în
registrate : Comerțul Tg. Secu
iesc — Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc 1—6 ; CI. sp. șc. Rădăuți — 
Energia Suceava 1—1; comerțul 
Tg. Secuiesc — CI. sp. șc. Ră
dăuți 2—10 ; Liceul nr. 1 Miercu
rea Ciuc—Energia Suceava 8—5 ;

expuse 
pictură

universitar In proba de 200 
m, la finalele de la Cons
tanța.

Lucrările celor doi tineri, 
alături de cele ale colegilor 
lor, " ...................
talent.

a
precis _

Genolu
doi... 

a doi

trădează sensibilitate șl 
Tocmai de aceea, poa

te că n-ar fi lipsit 
de interes ca cei 
doi sportivi, cunos
cători ai atletis
mului. să se inspi
re. pentru noi lu- 

din viața 
rtadlonu- 

unele din- 
w_  _____ posibile —
lucrări și-ar putea afla chiar 
locul în foyerul Impunătoa
rei construcții a noii săli a 
sporturilor din „Cetatea Bă
niei". eu care s-ar pune, re
ciproc. în valoare 1 (r. vil.)

crări,
de fiecare zi a 
lui. Credem că 
tre aceste —

SPERANȚE ALE ÎNOTULUI DIN 4 ȚARI
ANGAJATE IN //CUPA MAMAIA"

CLUBUL CUMPĂRĂ
PIAR ALȚII IL

cu plăcere, ta 
multor cluburi 

o 
preocupare șl

Două concursuri internaționale 
încheie activitatea înotătorilor ro
mâni in acest an. Primul dintre 
acestea este programat la finale 
săptămînll, mai precis în zilele 
de 9 și 10 decembrie. In piscina 
acoperită (50 m) a hotelului Parc 
din Mamaia și reunește la start 
— în afara celor mal buni îno
tători din țara noastră, născuți 
în 1964 (și mai tineri) — tineri 
sportivi din Ungaria, Iugoslavia 
și Polonia.

întrecerile sînt dotate cu „Cupa 
Mamaia", trofeu pe care orga
nizatorii 11 vor oferi participan
tului care va Întruni cele mai 
multe puncte de-a lungul între
gului concurs. Au fost prevăzute 
trei reuniuni — sîmbătă de la 
ora 10 și 17 și duminică de la 
ora 10 — cuprinzînd 30 de pro
be. Pentru prima oară, după 
foarte multi ani. Înotătoarele vor 
parcurge, într-un concurs oficial, 
și distanța de 1 500 m.

Delegația Ungariei la acest con
curs cuprinde 4 înotători : Tamâs 
Szokoi (400 șl 1 500 m liber, 100 
și 200 m spate), Katalin Nagy 
(400 și 1 500 m liber), Tamâs 
Dorko (100 și 200 m bras) și 
Ildiko Szâp (100 și 200 m flutu- 

‘ ' iugoslav se află
fratele vlcecam- 

la 1 500 m, care 
probele de craul 
Krasovec (100 m

re). In lotul 
Darjan Petrici, 
pionului lumii 
va concura ta 
și mixt. Tina __
spate, 406 m liber șl 200 m mixt).
Vesna Praprotnlk (400 m li
ber, 100 și 206 m fluture) și An
dre; Brlici (100 și 200 m bras.
200 m mixt). Federația poloneză 
a anuntat pentru acest concurs 
pe brasistele Dorota Cbylak și

DE HOCHEI
Cl. sp. șc. Rădăuți — Liceul nr. 
1 Miercurea Ciuc 7—7 ; Comer
țul Tg. Secuiesc — Energia Su
ceava 5—2. Clasamentul, după 
consumarea acestui tur. arată 
astfel : 1.
Ciuc 11 p 
Rădăuți 8
Suceava 3 
țul Tg. Secuiesc 2 p (14—53).

Ion MINDRESCU — coresp.

Clasamentul, 
acestui tur.

Liceul nr. 1 Miercurea 
(57—18) ; 2. CI sp. șc. 
p (40—31) ; 3. Energia 
p (22—31) ; 4. Comer-

«NE STRĂDUIM SĂ OFERIM CONDIȚII Cil MAI BONE „DACIADEI ALBE"»
directorul I.A.P.I.T. Brașovnc asigură loan furtună,

— Semnele iernii au apărut, 
iar zăpada — care pînă acum 
acoperea doar piscurile — a 
coborît. din belșug, spre poa
lele munților. Sezonul sportu
rilor de iarnă a început. Ce 
ne puieți spune despre pregă
tirile pe care le-a 
I.A.P.I.T. pentru 
cortinei" pe -scena 
sportive hivernale ?

Cu aceste cuvinte 
dresat tovarășului _______
tună, directorul întreprinderii 
de agrement și prestări indus- 
trial-turistice. într-o scurtă vi
zită făcută la Brașov.

— Niciodată n-am fost atit 
de bine pregătiți ca acum să 
în’împînăm iarna și să putem 
oferi unui mare număr de 
schiori condiții bune pen*ru a 
pra'-'ica sportul favorit. Noi ne 
ocupăm în special de insta
lațiile tehnice — sau. altfel 
spus de transportul pe cablu, 
îngrhim aceste instalații în 
toată tara. în al doilea rînd, 
ne ocupăm de amenajarea 
pîrtiilor pentru schi și sanie, 
de închirierea materialelor 
sportive etc. Vă rog să priviți 
harta...

Am urmărit explicațiile, de- 
mons'rete la o hartă de gazda 
noastră.

— Să începem cu Poiana 
Brașov unde s-au făcut lu
crări mari la pista de sub te- 
lefer’c au dispărut stîncile de 
deasupra Poienii Ruia, abrup
tul transformîndu-se în pantă 
netedă cu o înclinație de 
35°. S-au finisat lucrările 
la Sulinar, efectuîndu-se dre
natele necesare scurgerii a- 
pei astfel că, în caz de 
topire a zăpezii stratul se va 
«ubția uniform și deci va pu-

făcut 
„ridicarea 
activității

ne-am a-
Toan Fur-

tea fi prelungită durata de fo
losire a pîrtiei. Sub teleferic 
se vor „îmbrăca" stilpii aces
tuia pentru a evita coliziunile 
periculoase. La pîrtia de pe 
Kanzel s-au făcut, de aseme
nea. drenaje, rigole pietruite 
pentru scurgerea apelor... După 
fiecare zi de schi, zăpada va 
fi bătătorită cu mașini speciale, 
aici. Ia Poiana Brașov, cit și 
la Predeal, Sinaia și Păltiniș. 
De curînd am primit două ma
șini din import La Predeal se 
va pune la dispoziție trambu
lina de pe Cioplea — refăcută 
și modernizată —. s-a amena
jat pîrtia de sub teleschi. a- 
ceea de sub telescaun a fost și 
ea modernizată, cfectuîndu-se 
drenajele necesare, ca și Ia 
pista de la Clăbucet-plecare și 
la cea „tradițională", din fața 
cabanei Clăbucet-sosire. Pe 
Platoul Bucegilor și la Sinaia...

— Cititorii noștri cunosc a- 
menajările realizate în această 
zonă dintr-un articol apărut nu 
de mult în ziarul nostru. Ce 
instalații mecanice ați reali
zat ?

— La Poiana Brasov s-a in
stalat un nou teleschi, în drep
tul vilei „Camelia" aproape de 
stația de autobuz, desconges- 
tionînd în zilele de duminică 
teleschiul de Ia vila Bradul. 
Teleschi există și la Kanzel 
unde se ajunge cu telecabina 
și cu telegondola dată în func
ție în acest an. La Predeal, în 
apropiere de cabana Clăbucet- 
plecare am instalat un tele
schi. Și-acum să pornim spre... 
Făgăraș. între Bilea-Lac și 
Bîlea-Cascadă telecabina ți-a 
reluat cursele (în acest an am 
scurtat cablul). La Bilea-Lac 
am instalat două baby-schiuri.

------- >|Vnv<nuLi nuuL rs

Mai departe : la Păltiniș func
ționează un telescaun, un tele
schi și două baby-schiuri. In 
Semenic — baby-schiuri. La 
Vatra Dornei vom da.în folo
sință, curînd, un teleschi. La 
Borșa am revizuit instalația de 
telescaun. Există proiecte pen
tru instalarea de teleschiuri 
sau telescaune la Durău-Neamț 
și. Băișoara-Cluj. la Miercurea 
Ciuc, Covasna, în zona Vidraru- 
Arges... Pînă la construirea in
stalațiilor mari, rezolvăm ne
voile acute cu baby-schiuri, pe 
care le facem noi. Ia atelie
rele din Brașov. Răspundem 
cu promptitudine cererilor,

— Această înșiruire de rea
lizări în transportul pe cablu 
trebuie să convingă schiorii că 
există toate posibilitățile pen
tru practicarea schiului ?

— Niciodată n-am fost atît 
de... mecanizați. Pot spune că 
modernizarea realizată în acest 
domeniu se ridică Ia nivelul 
exigențelor internaționale.

— Să înțelegem că vom găsi 
condiții de practicare ca în 
stațiunile renumite pentru schi 
din Europa ?

— Da. Pentru schiorii ama
tori. Idepa care ne călăuzește 
este de a contribui cu toată 
priceperea noastră la crearea 
bazei materiale pentru schiul 
de masă. Numai așa vom pu
tea avea viitori performeri de 
talie internațională. Altfel spus, 
ne străduim să creăm condiții 
ca peste tot „Daciada albă" să 
se poată desfășura cît mai bine. 
Nu ne lipsește deocamdată de- 
eît... zăpada. Să sperăm că „bă- 
trîna iarnă" o va.„ cerne din 
belșug, pentru ca schiorii să 
se bucure un timp cît mai în
delungat de ea.

Sever NORAN

Marzena Samborska. pc spatista 
Barbara Kotowska și craulista 
Dorota Pinkowska.

• La întrecerile campionatelor 
Internaționale de Înot ale Româ
niei, programate pentru zilele de 
16 și 17 decembrie, tot la Ma
maia, șl-au anunțat participarea, 
pînă ta prezent, sportivi din 
Uniunea Sovietică, Bulgaria și 
Polonia.

Observăm, 
activitatea 
sportive de performantă, 
permanentă . _
pentru organizarea concursu
rilor populare rezervate tine
rilor și vîrstnicilor din între
prinderile de care aparțin. De 
exemplu, conducerea clubu
lui Steagul roșu Brașov, care 
trebuie să se îngrijească de 
cele 9 secții de performantă, 
se străduiește, ta același timp, 
să asigure muncitorilor fabri
cii de autocamioane din ora
șul de la poalele Tîmpei con
diții optime pentru 
practicarea sportu
rilor preferate. In 
orele de răgaz. 
„Campionatele de 
casă" au intrat aici ta tra
diția activității competltiona- 
le de masă, întrecerile de fot
bal, handbal, popice, volei șl 
tenis de masă reunind, în 
fiecare an, mii de concurentl. 
Aceștia beneficiază de săli si 
terenuri corespunzătoare, pre
cum și de diverse materiale 
și echipament procurate din 
cotizațiile miilor de membri 
ai clubului.

Dar, din păcate, in pofida 
spiritului gospodăresc de ca
re dau dovadă majoritatea 
sportivilor (handbaliștil, po
picarii și voleibaliștii) în păs
trarea tricourilor, chilotUor sau 
tenlșilor, avînd grijă ca de 
propriile jor lucruri (folo
sind același echipament doi 
și chiar trei ani Ia rînd). o 
serie de fotbaliști au o atitu-

dine : 
atras 
tenția 
un bi 
cat ci 
clubul 
conipc 
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struct 
getic 
(Gh. 
doar 
țin îi menti 
jungîi 
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aceasi 
Interi' 
Inte < 
tități 
ment, 
părăn 
in va 
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ECHIPELE C.S. ARAD (f) și C.S.M. CLUJ-NAPOCA (m) 
LA TENIS DE MASĂVIRTUALE CAMPIOANE

Sîmbătă, duminică și ieri s-au 
disputat, la Arad șl București, 
meciurile unei seml-etape din 
campionatul feminin pe echipe la 
tenis de masă, ultimele partide 
urmînd să se desfășoare astăzi 
și miine la Cluj-Napoca.

La Arad, cele două formații 
feminine ale Clubului sportiv au 
susținut partidele cu echipa si
milară a C.S.ș. Craiova, pe care 
le-au cîștigat la același scor ca
tegoric : 9—0. pentru C.S. Arad 
II (care este virtuală campioană 
a țării, pentru a cincea oară 
consecutiv) au punctat Eva Fe- 
renezi. Liana Miluit și Magdale
na Leszay. creditate fiecare cu

cite trei victorii, ta fața craio- 
vencelor Dana Scurta, Daniela io- 
ne.se u și Eeaterina Scărlătescu. 
La C. S. Arad I au jucat 
Crinela Sava, Gabriela Kadar șl 
Livia Căruceru. obținlnd, de ase
menea, cite 3 victorii fiecare. In 
acest meci. în formația cralo- 
veană Mihaela Sandu 
pe Scări ătescu.

Ieri, la București, 
mlnină Progresul a 
Spartec București, de 
învinsă cu 5—4 (!)

In campionatul feminin. C.S.M. 
Cluj-Napoca joacă astăzi in com
pania formației C.S. Arad II, iar 
mkne cu C S. Arad L In ulti-

a înlocuit-o
echlpa fe- 
tatjlnit pe 
oare a fost

SPORTUL ARADEAN, MAI
(Urmare din pag. 1)

vățătură ; cine nu ține pasul 
Ia învățătură, se exclude sin
gur și automat din activitatea 
de performer". „In sală se află
10 copii selecționați, desigur. 
Cit de întinsă a fost aria se
lecției ?“. „Am trecut prin sită 
1 200 de copii, din care am 
reținut 20. iar dintre aceștia 
au rezistat următoarelor exa
mene cei 10 pe care îi vedeți 
acum". „Ce urmăriți cu ei, pe 
plan sportiv, bineînțeles 
„Cîștigarea — anul viitor — a 
campionatului național pe e- 
chipe, Ia categoria a IV-a ; iar 
pe plan internațional, promo
varea a doi dintre ei în e- 
chipa care va reprezenta Româ
nia Ia ediția inaugurală a Bal
caniadei pentru copii ; candi
dați : Radu Bora, Țiberiu Toth, 
Sorin Bora, Florin Florescu, 
Ovidiu Popescu și Adrian Ban- 
dula. Primii patru sint selec
ționați în lotul republican de 
perspectivă". „Presupunem că 
acestea sînt obiective pentru 
viitorul apropiat ; sintem con
vinși că aveți ambiții și mai 
mari". „Desigur, altminteri nu 
i-aș supune pe acești copii, pe 
care — odată intrați în sală —
11 consider copiii mei. Ia an
trenamente atît de aspre. Poate 
că unii mă vor considera lip
sit de modestie, dar eu țintesc 
Jocurile Olimpice. Pe cele din 
1984, de la Los Angeles, unde 
doresc ca un arădean, purtînd 
tricolorul României, să urce pe 
podiumul premiaților Ia gim
nastică 1".

PE URMELE EMILIEI 
EBERLE

Munca prodigioasă cu tine
rii gimnaști la clubul școlar 
nu este un fenomen unic în 
sportul arădean. De fapt, în
ceputul a fost făcut, tot la 
acest club, dar cu tinerele gim
naste. a căror secție a fost 
acum transferată la Clubul 
sportiv municipal. Numele an
trenorului Geza Weinert este 
bine cunoscut în lumea gim
nasticii din țara noastră, iar 
reputația i-a crescut vertigi-

nos de cînd cea mai bună e- 
levă a sa — Emilia Eberle, 
multiplă campioană europeană 
de junioare la Milano, multi
plă medaliată la campionatele 
mondiale de la Strasbourg — 
s-a afirmat la cel mai înalt 
nivel în arena internațională. 
Alte două sportive de la 
C.S.M. Arad fac parte din lo
tul olimpic lărgit. Este vorba 
de Adina Fărcuț și de Viorica 
Gyfljto. Despre alte citeva — 
printre care Claudia Fărcuț 
(sora Adinei), Rodica Pintea, 
Liliana Budișan — se spune că 
„bat la porțile" lotului națio
nal. ceea ce. firește, nu poate 
fi decit motiv de mîndrie pen
tru antrenorii Geza Weinert, 
Pavel Rosen și Judith Var- 
konyi, care își văd astfel răs
plătită activitatea. La între
barea : „Cum izbutiți să creați 
o pepinieră care tinde să de
vină permanentă ?“ ne-a răs
puns „veteranul" Geza Wei
nert : „Testăm anual între 1 200 
și 1500 de copii dintre care 
sînt menținuți în secție 15—20 ; 
în colectivul nostru de antre
nori există înțelegere deplină, 
sprijin reciproc ; am reușit 
șS reunim fetele în același loc 
— Ia Școala generală nr. 1 — 
și chiar în aceeași clasă — a 
IV-a. ceea ce facilitează core
larea obligațiilor invățătură- 
sport. cu atît mai mult cu cit 
conducerea școlii (directoare 
Elena Grămescu) încurajează 
practicarea sportului de per
formanță în unitatea respec
tivă. Este drept, învățînd bine, 
elevele nu dau prilej de re
proș". „Cît stați în sala de 
gimnastică -Atît cît ne per
mite timpul material, și mie 
și colegilor. A lucra în spor
tul de performantă doar cît 
prevede norma didactică sau 
de antrenor. înseamnă a-țî a- 
nula străduințele, înseamnă a 
avea o prestație funcționă
rească". „Doleanțe ?“. „Darea 
cît mai curînd în folosință a 
noii săli, sporirea numărului 
de antrenori deoarece, chiar 
stind de dimineață pînă seara 
in sală, nu avem posibilitatea 
de a acoperi necesitățile de 
antrenament la toate apara
tele".

DE LA ST1NA SATULUI, LA TITLUL DE CAMPION 
NATIONAL I

Ne înapoiem la Clubul spor
tiv școlar, unitate sportivă de 
unde s-a ridicat junioara

Eugenia Nicola, campioană bal
canică de cros convocată in lo
tul olimpic, spre care mai rîv-
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Lupta s-a echilibrat din nou 
în finala feminină (ce se desfă
șoară în sala Casei de cultură 
din Mediaș) prin revenirea pu
ternică pe care o marchează 
multipla noastră campioană, ma- 
estra internațională Elisabeta Po- 
lihroniade. Ea a cjștigat între
rupta cu Gabriela Olteanu, din 
runda a 8-a iar în runda a 9-a 
a învins-o pe Eugenia Gh-ndă, 
în timp ce lidera clasamentului, 
Dana Nuțu, n-a putut (și n-a 
încercat) să treacă, cu negrele, 
peste tenacea și experimentata 
maestră internațională Rodica 
Reicher. Aceasta din urmă a 
remizat în întrerupta cu Marina 
Pogorevici, menținîndu-se în plu
tonul fruntaș și numărîndu-se. 
alături de Dana Nuțu, Maria Al- 
buleț, Gertrude Baumstark șl 
Margareta Teodorescu, printre 
jucătoarele neînvinse țn turneu, 
în grupul din fruntea clasamen
tului revine si Ligia Jicman, în
vingătoare în fața ioanei Miro
slav.

în celelalte partide încheiate 
ale rundei a 9-a s-a Înregistrat 
rezultatul de remiză : Mariana 
Nechifor — Elena Răducanu, Ma
ria Albuleț — Marina Pogorevici 
(mamă șl fiică !)» Lia Bogdan — 
Margareta Teodorescu și Gabrie
la Olteanu — Gertrude Baum, 
stark, Margareta Mureșan a în
trerupt partida cu Eleonora Go- 
gilea șl a doua oară pe aceea 
cu Lia Bogdan, din runda a 8-a.

în clasament, înaintea ultime
lor 6 runde, conduce DANA NU
ȚU cu 7 p, urmată de Elisabeta 
Polihroniade 6V-, Margareta Teo
dorescu 6, Rodi ca Reicher și Li
gia Jicman 51/,. Maria Albuleț și 
Gertrude Baumstark 5, Margare
ta Mureșan 41/, (2), Eugenia Ghin
dă 4, Eleonora Gogilea 3’i (1), 
Gabriela Olteanu și Mariana Ne
chifor 3V0, Lia Bogdan 3 (1). E- 
lena Răducanu și Marina Pogo
revici 3, Ioana Miroslav 1V>

★
în finala masculină, de la Băi

le Herculane s-a desfășurat, a- 
seară, runda a 10-a, care a pro
gramat o serie de întîlniri im
portante pentru configurația păr
ții superioara a clasamentului. 
Cele dintre Radovici — Voicules- 
cu și Neguiescu — Ilijin s-au în
trerupt restul terminindu-se re
miză : Vaisman — Ciocâltea, Ur
zică — Ghindă, Șubă — Grunberg, 
Mititelu — Paviov, Ungureanu — 
Stanciu S-a dat remiză și în în- 
tîlnirea Grunberg — Vaisman, din 
runda a 9-a. în clasament, după 
10 runde conduc Vaisman și 
Ghindă cu câte &t/3 p, urmați de 
Grunberg e p, Ciocâltea șl Mititelu 
5*/2 p, Radovici 5 p (1), Șubă 5 p, 
Urzică 41/, P (1).
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ICA ORICIND!
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Șofro- 
regătire 
[ea an- 
laglieru,

Ioan Toth — 1,96 m înălțime, 
98 kg greutate, 17 ani — a 
fost cooptat în lotul national 
de atletism cu perspective de 
a ajunge un aruncător de cio
can valoros". „După cum se 
vede, mediul. rural este lin iz
vor bogat in talente". „Fără 
îndoială. Să vă mai dau un 
exemplu. Tot cu prilejul unei 
acțiuni de selecție, a fost adus 
la Arad fiul de cioban Nicuța 
Rotar din comuna Mișca. După 
numai 6 luni de pregătire. Ni
cuța Rotar a devenit campion 
national Ia juniori III, în proba 
de 90 tn garduri ! Deci într-o 
probă tehnică. Vă imaginați cit 
de mult s-a bucurat micuțul 
Rotar și ce satisfacție a avut 
antrenoarea Iui, Niculina Lăză- 
rescu".

I
I
I
I
I
I
I

LOARE", DIN CARE LIPSEȘTE INSA 
CANOTAJUL I I
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, Bilanțul din acest an al spor- ■ 
tivilor arădeni ? 13 medalii de I 
aur. 4 de argint și tot atitea ■ 
de bronz obținute la campio
nate mondiale, europene și bal- I 
canice, 31 de titluri de cam- | 
pioni naționali!

Un bilanț onorant, dar care ■ 
nu atenuează amărăciunea io- I 
calnicilor că tocmai canotajul, • 
un sport cu veche tradiție și _ 
cu mari performanțe în trecut, I 
aici pe malurile Mureșului, I 
trăiește doar din amintiri. Con
diții sînt acum mai bune ca | 
orieînd. dar performanțele au I 
devenit rarisime, ca de pildă 
depistarea de către antrenoa- ■ 
rea Maria Motica a Valeriei I 
Răcilă, acum componentă a I 
lotului olimpic. Dar pot fi 
mulțumiți ceilalți antrenori I 
(Rodica Herbei de la U.T.A., | 
Petru Lascu și Mitana Botez 
de la Voința. Mircea Irimie, a 
Dumitru Sida și Marcel Fur- I 
duî de la C.S.Ș.) de activitatea • 
lor 7 Conducerile cluburilor și 
ale asociațiilor respective au I 
oare convingerea că au spri- | 
jinit în suficientă măsură ac
tivitatea secțiilor respective de | 
canotaj, asigurînd. de pildă, I 
posibilitatea desfășurării antre- * 
namentelor la nivelul compe- , 
titiv internațional ? Rezultatele I 
slabe din ultima vreme dau un | 
singur răspuns — negativ — 
ceea ce impune o analiză pro- I 
fundă și luarea măsurilor de I 
rigoare, pentru ca acest sport 
iubit de arădeni — canotajul I 
— să redevină ceea ce a fost, I 
adică mîndria orașului.

Astăzi, pe Stadionul Republicii

RtPRfZLNTATIVLLE DE TINERET Alt ROMÂNIEI 
Șl AIBAMEI SE ÎNIÎENTSC ÎN FINALA 

CUPEI BAECANICE
Ediția M77—7» a Cupei Balca

nice pentru echipele iraționale de 
tineret, ajunsa in fui finalei, 
programează astăzi, eu Începere 
de la ora 14. pe Stadionul Repu
blicii dm Capitală, prima manșă 
a dublei tatilniri dintre repre
zentativele Bomăniei șl Albaniei. 
(Returul va avea loc la 14 de
cembrie, la Tirana). Echipa noas
tră — câștigătoare a uneia din 
cele două grupe preliminare, din 
care au mal făcut parte selecțio
natele similare ale Bulgariei șl 
Turciei — vizează, firesc, câști
garea trofeului pus In Joc. In 
acest scop, antrenorii Ion Voica 
și Viorel Kraus au convocat la 
București, imediat după consu
marea etapei de campionat de 
duminică, un lot de 1» jucători 
avjnd următoarea componență : 
Lazăr și Ducadam — portari ; 
Băxbufescu, Bubela, Stancu, sa- 
bău. Zare, Ion Gheorghe. Ad. 
Ionescu — fundași ; Mureșan, Va- 
manu. Florean, Iovănescu — 
mijlocași ; Chiiaru, Bălăci, An- 
tohi, Biro, Terheș — taatatașl 
Ieri dimineață .cadeții tricolori* 
au efectuat un antrenament cn 
conținut predominant tactic, UT- 
mărindu-se omogenizarea forma
ției in formula preconizam de 
conducerea tehnică. La sfirșitul 
ședinței de pregătire antrenorii 
I- Voica si V. Kraus au anunțat 
că vor începe partida cu Albania 
cu următorul „11" : Lazăr — Băr- 
bulescu, stancu, Sabăo. L Gbeor
ghe — Vamanu, Mureșan, lovi
ri eseu — Chitaru, Bălăci, An to hi. 
După cum se poate observa, ma
joritatea jucătorilor provin din 
cele mai in formă echipe ale 
campionatului nostru, F.C. Baia 
Mare, F.C. Argeș și Sport Club 
Bacău, aceasta constituind, ta 
același timp, și o premisă im
portantă a omogenității forma
ției noastre.

Fotbaliștii’ albanezi au sosit ieri 
la prînz, cu avionul, la Bucu
rești. Ei au efectuat un antrena
ment de acomodare pe Stadionul 
Republicii.

în loc de 0-0, 0-3 și nu numai atît!

EXEMPLARĂ SANCȚIONARE A ECHIPEI 
CHIMISTUL RiMNICU VÎLCEA

încă o echipă nu va mal juca 
multă vreme pe teren propriu din 
cauza unor spectatori turbulenți, 
dar și a abaterilor comise de 
unii dintre jucătorii eL Este 
vorba de divizionara C Chimistul 
Rlmnicu Vilcea, căreia Com’va 
de disciplină i-a ridicat dreptul 
de organizare pe teren propriu 
FINA LA SF1RȘITVL CAMPIO
NATULUI, ca urmare a inciden
telor petrecute la meciul cu 
C.F.R. Craiova. Prin amenințări, 
jucătorii echipei gazdă l-au de
terminat pe arbitru să revină a- 
supra decizie: de eHminare a unui 
fotbalist de la Chimistul, după care 
l-au cerut să prelungească me
ciul ptaă ce ei vor... marca I 
Ceea ce, cu toate amenințările, 
conducătorul Jocului a refuzat să 
facă Pentru aceasta, arbitrul de 
centru, precum și ee! de la Knie, 
au fost loviți de spectatori șl 
chiar de portarul echipei gazdă 1

Sancțiunea nu s-a oprit la ridi
carea dreptului de organizare pe 
teren propriu plnă ta campiona
tul viitor. In loc de 0—0, cu cft

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI CIȘTIGURI LA

CEL MAI POPULAR SIS
TEM DE LOTERIE Ișl con
firmă zi de zi avantajele. Nu
mai ta ultimele săptămtai, 105 
amatori de LOZ IN PLIC au In
trat ta posesia unor mari cîști- 
guri : 22 au obținut AUTOTU
RISME .Dacia 1300“ sau -Skoda 
105 L", iar 33 — PREMII IN
BANI de 20.000, 10.000 sau 5.000 
lei. Bineînțeles, nu stat de negli
jat nici mult mal numeroasele 
premii de 2.000, 1.000 lei etc.

AGENȚIILE LOTO - PRONO
SPORT, VINZATORII VOLANȚI, 
UNITĂȚILE DIN COMERȚ ȘI 
COOPERAȚIA DE CONSUM DIN 
ÎNTREAGA TARĂ Vă stau la 

dispoziție cu lozuri pentru a vă 
încerca și dv. șansele.

Tragerea PRONOEXPRES de 
astăzi, c decembrie 1978, poate

Antrenorii R. Shyqyri și K. Ka- 
gami ver forma echipa din ur
mătorul lot de jucători deplasat 
la București : Musca, Dineia, Sta
rova, Hysi, Gheca, HysenJ. Kola, 
Balghmi II, Minga, Baiariti, Bre- 
gu, Marco, Balghini L Ahmețl, 
Llca, VucatanL

Partida va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din Grecia, avta- 
du-1 la centru pe E. Platopoulos.

La Clubul sportiv școlar de înalta tcrlormanța Timișoara

CONDIȚII BUNE>
La Timișoara a existat, încă 

din toamna anului 1974, o in
stituție de Invățămînt în ca
drul căreia funcționa și un nu
cleu școlar specializat pentru 
formarea viitorii jr fotbaliști și 
a cărei producție ar putea li 
exprimată printr-un mare nu
măr de „promisiuni* (deocam
dată). așa cum sint: Steop, A- 
mărășei. Săcăceanu (toți trei 
transferați la Luceafărul Bucu
rești), Cringașu II și Titi Ni- 
colae (C.FJL Timișoara — se
niori). Bodea și Ștefanovici 
(Politehnica Timișoara — ju
niori). De aproximativ două 
luni, mai precis de la 3 oc
tombrie 1978 — data oficială 
a înființării clubului sportiv 
școlar de înaltă performanță 
— talentații elevi fotbaliști ti
mișoreni au fost încadrați la 
Școala generală nr. 10 (direc
tor prof. G. Popa). Soluția a 
fost impusă de ideea asigură
rii celor mai bune condiții pen- 

s-a încheiat meciul pe teren, jo
cul a fost omologat cu rezultatul 
de 3—0 pentru C.F.R. Craiova. In 
aceiași timp, trei dintre jucătorii 
echipei Chimistul, Zenic, Dinu si 
Drăgușin, au fost suspendați pe 
3 etape și, respectiv, 6 ioni și 
2 ani l

N-a fost străin de ce’e întâm
plate — dimpotrivă, prin atitu
dinea sa a contribuit la să’.irșirea 
acestor fapte reprobabile — nici 
antrenorul de la Chimistul Rim- 
nlcu VOcea, L Pavel. Este ai nu 
știm clte’ea antrenor care nu nu
mai că nu-și îndeplinește una din 
principalele sale Îndatoriri, aceea 
de a fi educatorul echipei pe care 
o antrenează, dar se manifestă 
chiar ca „sămință de scandal". Co
legiul central al antrenorilor este 
chemat — ta continuare — să ia 
măsuri severe împotriva unor ast
fel de ..antrenori-, pe care să le 
facă cunoscute public pentru a 
fi de învățătură șl altora tentați 
să meargă pe același drum. 
(J. B) 

fi urmărită pe micul ecran, ta 
direct, taceptad de la ora 17,45.

*

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DIN 5 DECEMBRIE

FAZA I
EXTRAGEREA I:: 25 ÎS 71 7

79 37 60 74 82 46 86 33.
EXTRAGEREA a Il-a : 18 48

36 20 75 14 5 58 73 34 31 59.

FAZA Al n-a
EXTRAGEREA a IlI-a : 48 1

19 4 41 30.
EXTRAGEREA a IV-a: 69 9

26 44 76 70
EXTRAGEREA a V-a : 78 7

71 58 20 75
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1.238.016 LEI.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 

3 DECEMBRIE

Categoria 1 (13 rezultate) : 17 
variante 25% a 15.325 lei ;

Categoria 2 (12 rezultate) :
138,25 variante a 2.261 lei ;

Categoria 3 (11 rezultate) :
2.070,25 variante a 227 lei.

EPILOG CU UN ARBITRU UITUC!

Zho^aîd

In nr. 0015 al ziarului „Spor
tul* (14 noiembrie) a apărut 
o notă intitulată «.Argumen
tele* antrenorului din Vaslui: 
pumnii». Ia care relatam mo
dul cum a reacționat Grigore 
Ion. antrenorul echipei de ju
niori Viitorul, după ce jucă
torul său Valentin Surugiu a 
fost eliminat de pe tere-t. 
C3ubul Viitorul a 
reacționat prompt, 
comunictadu-ne că 
respectivul antrenor 
— recunosc; tidu-si
vina — a fost sancționai 
admi-rtcf ratty suspen
dat pe timp de trei luni. 
In plus, biroul clubului 
Isi »-tir- 5 si răspunderea pen
tru Îmbunătățirea acttv.tătii 
mioare a id Grigore lom 
Este .epilogul* pe care-1 aș
teptam

Numai că— povestea nu s-a 
terminat, o mare surpriză 
ne-a oferit foaia de artatraj 
a medului, sosită la federa
ție. La rubrica -ce jucători 
au fost avertizau sau elirr.:-

IN AȘTEPTAREA... PERFORMANTEI
• i

tru pregătirea. In spiritul per
formanței, a schimbului de 
miine al fotbalului din orașul 
de pe Bega.

Intr-adevăr, așa cum am a- 
vut ocazia să ne convingem in
tr-o recentă vizită la fața lo
cului, cei aproximativ 250 de 
elevi din cadrul secției de fot
bal a clubului sportiv școlar 
timișorean au, cum s-ar zice, 
aproape tot ce le trebuie pen
tru a se forma ca cetățeni și 
a dobindi măiestria sportivă. 
Spunind acest lucru, avem in 
vedere : 1. baza materială e- 
xistentă : trei săli de sport bine 
utilate și întreținute, trei te
renuri bituminizate pentru mî- 
nifotbal, un teren de fotbal 
de dimensiuni normale. în curs 
de amenajare, plus posibilita
tea folosirii parțiale a spați
ilor de antrenament ale clu
bului Politehnica, prin cultiva
rea unor raporturi de bună ve
cinătate și a unor relații de 
reciprocitate ; 2. echipamentul
sportiv de calitate și în can
tități suficiente ; X condițiile 
bune de cazare și alimentație, 
in cadrul unui internat cu 213 
locuri și a unei cauține pro

AU EOSI AECĂIUIIE LOTURILE REPREZENTATIVE
(Urmare din pag. 1)

pentru anumite posturi, care 
au dreptul să participe ia 
jocurile preliminare (F.I.F.A. 
interzice participarea la Jocu
rile Olimpice a jucătorilor care 
au participat la preliminariile 
și turneul final ale Campiona
tului mondial).

Pentru asigurarea unei gin- 
diri și conduceri colective în 
procesul de pregătire a selec- 
ționabililor. Biroul F.R.F. a 
hotărît — la propunerea Co
legiului central al antrenorilor 
— crearea unor comisii tehnice 
pe lingă fiecare lot. Astfel, de 
lotul A răspunde antrenorul 
federal Constantin Cernăianu. 
împreună cu comisia formată 
din antrenorii Angelo Nîch- 
lescu. Florin Halagian și Ni- 
colae Proca. De lotul olimpic 
răspunde antrenorul federal 
Cornel Drăgușin. împreună cu 
comisia formată din antrenorii 
Ilie Oană. Viorel Mateianu și 
Gheorghe Staicu. De lotul de 
tineret răspunde antrenorul fe
deral Ion Voica. împreună cu

START IN FINALA „CUPEI
(Urmare din pag. I)

putate la interval de trei 
zile, la ritmicitatea antre
namentelor, încheiate ieri di
mineață. Conducerea tehni
că a echipei petroșenene 
anunță pentru meciul de astăzi 
formația obișnuită, care a acu
mulat în etapele 16 și 17 din 
campionat 4 puncte în dauna 
echipelor C. S. Tîrgoviște și 
Gloria Buzău. Deci; Cavai — 
Cassai, Bădin. Ciupitu, P. Gri- 
gore — Stoica. Mulțescu, Stoi- 
chiță — Bucurescu Guran. Să- 
lăjan. Ca de obicei, se va testa 
— la încălzirea obișnuită dina
intea partidei — receptivitatea 
la eforturi a lui Dumitrache, 
care acuză mai demult dureri 
lombare. Dacă ele vor persista, 
probabil că Dumitrache va in
tra în joc după pauză. în ta
băra echipei Jiul o atmosferă 
de încredere, întreținută atît 
de ultimele rezultate fericite 
pe teren propriu, cît și de 
conștiința faptului că tot în 
fața propriilor suporteri s-a 

nați- se scrie negru pe alb : 
nu a fost cazul. De necre
zut 1 Sesizată, totuși, de nota 
apărută ta ziar, comisia de 
disciplină a Colegiului cen
tral al arbitrilor a vrut să 
știe care e adevărul, l-a aflat 
și arbitrul Petru Barbu din 
Focșani a fost sancționat cu 
— o lună suspendare ! Este 

tn afara oricărui 
dubiu că pentru 
greșeala sa — voi
tă sau nu — p. 
Barbu merita să 

fie pedepsit. Dar nu așa, 
ca să fie— El trebuia să pri
mească o sancțiune ustură
toare. exemplară, care să-i 
sperie (măcar) pe toți arbitrii 
uituci, pe cei ce nu-șl mal 
amintesc cui au arătat carto
nașul galben sau pe cine au 
eliminat din Joc. Pentru că, 
din păcate, mai sînt și alții 
ca focșăneanul Barbu, care 
una fac și alta scriu (Influ
ențați după med) ta foile de 
arbitraj.

Lourențiu DUMITRESCU

prii situate în perimetrul șco
lii; 4. condițiile excelente pen
tru desfășurarea procesului de 
invățămînt ; 5. o cabană la 
Poiana Rusca pentru pregăti
rea în vacanțele de iarnă și 
de vară ; 6. o încadrare opti
mă cu antrenori-profesori, toți 
foști sau actuali jucători de 
performanță (T. Dobîndă. L 
Botescu, P. Arnăut. P. Epure, 
T. Brîndescu, D. Lața. Em. 
Dembrovschi).

Așadar, dacă ar mai lipsi 
totuși ceva din această înși
ruire, acestea ar fi doar... re
zultatele. „Vor veni și rezul
tatele, sintem siguri, afirma 
prof. Ion Oculișan, director 
adjunct al Școlii generale nr. 
10. Am pornit pe un drum bun 
și sperăm ca în viitorul apro
piat să producem și valori 
sportive în măsură să justi
fice investițiile materiale și 
morale făcute". Valori fotba
listice adevărate, adăugăm noi, 
de care are nevoie în primul 
rînd Timișoara, orașul care a 
cunoscut cîndva, și va mai cu
noaște fără îndoială, străluci
rea marii performante.

Mihai IONESCU

comisia formată din antrenorii 
Traian Ionescu. Leonida An
tohi și Viorel Kraus. De coor
donarea activității tuturor a- 
cestor comisii, cit și de an
samblul pregătirilor, răspunde 
Ștefan Covaci, vicepreședinte 
al F.R.F. cu probleme tehnice. 
De asemenea, a fost alcătuită 
o comisie de specialiști —con
dusă de prof. dr. Iulian Mincu, 
membru al Biroului federal — 
care va sprijini activitatea lo
turilor în vederea rezolvării 
unitare a problemelor psiho- 
liziologice și de alimentație.

în ceea ce privește activita
tea de pregătire și competițio- 
nală a anului viitor, se preci
zează : perioada de pregătire 
de iarnă va începe Ia data de 
8 ianuarie 1979 și va fi pre
cedată de consfătuirea antreno
rilor divizionari, la București, 
în zilele de 4 și 5 ianuarie; 
returul campionatului Divi
ziilor A și B este prevăzut a 
incepe Ia data de 4 martie, 
precedat fiind de o etapă a 
Cupei României. la 28 fe
bruarie.

BALCANICE" INTERCLUBURI
decis, în fond, și calificarea 
in această cupă internațională, 
după un 2—9 cu Slavia Sofia 
(în tur, 2—4).
Antrenorul iugoslav M. Spaso- 

jevici va alinia „ll“-le obiș
nuit, din care nu vor lipsi cei 
4 internaționali ai echipei : A- 
vramovici. Hrstici, Ciukrov și 
Desnița. Iată-1 : Avramovici — 
Makin. Ursitei, Mijac, Rodin 
— Ciukrov. Bursac Ruzici — 
Fegici, Jerolimov, Desnița. 
Reamintim că la sfîrșitul pri
mei jumătăți a campionatului 
iugoslav N. K. Rijeka s-a pla
sat la jumătatea clasamentu
lui. poziție socotită neconformă 
cu valoarea lotului și cu ca
litatea de cîștigătoare a ulti
mei ediții a „Cupei Iugoslaviei".

Meciul Jiul Petroșani — 
N. K. Rijeka va începe la ora 
14 și va fi condus de o bri
gadă de arbitri din Bulgaria.

Manșa a doua a finalei „Cu
pei Balcanice" intercluburi se 
va disputa, peste o săptă- 
mînă. pe stadionul frumosului 
oraș Rijeka, port la Marea A- 
driatică.



PRIMA MANȘĂ A FINALEI 
„SUPERCUPEI EUROPEI" LA FOTBAL

Meciurile de azi
La Bruxelles. în prima 

manșă a finalei „Supercupei 
Europei" la fotbal echipa 
belgiană K.S.C. Anderlecht 
(învingătoare în Cupa Cupelor) 
a dispus de F. C. Liverpool 
(cîștigătoarea C.C.E.) cu 3—1 
(2—1). prin golurile marcate 
de Vercauteren (min. 17), Van 
der Elst (min. 40) și Rensen- 
brink (min. 88). respectiv Case 
(min. 27). Returul, la 19 de
cembrie, la Liverpool. Partida

TURNEUL DE TENIS
DE LA SYDNEY

SYDNEY, 5 (Agerpres). — în 
ziua a doua a turneului interna
țional feminin de tenis de la 
Sydney, Florența Mihai a tnvin- 
s-o cu 6—3, 6—4 pe canadianca 
Marjorie Blackwood- Alte rezul
tate : Mima Jausovec — Mimi 
Wlckstedt 3—6, 6—2, 6—1 ; Regina 
Marsikova — Nana Sato 6—4, 
6—3, Renata Tomanova — Anne 
Marie Ruego 6—2, 6—3 1 Anne
Hobs — Rosemary Casals 7—6, 
6—3 ; Nina Bohm — Kim Sands 
6—2. 4—6. 7—5 : Dianne From-
holtz — Elisabeth Ekblom 6—4, 
6—1.

în Cupa U.E.F.A.
va fi condusă de o brigadă de 
arbitri din țara noastră, avîn- 
du-1 la centru pe Nicolae Rai- 
nea.

★
Cu meciurile retur din op

timile de finală ale Cupei 
U.E.F.A., programate astăzi, se 
încheie activitatea competițio- 
nală rezervată echipelor de 
club din acest an. Care vor 
fi formațiile care se vor cali
fica pentru sferturile de finală? 
Va reuși AJax Amsterdam să 
elimine pe Honved, în fața că
reia a cedat In deplasare cu 
1—4 ? Va cîștiga Dukla Praga 
la scor partida cu V.f.B. Stutt
gart în fața căreia a pierdut 
cu 1—4 ? In rest, se pare câ 
celelalte echipe care vor fi azi 
gazde au prima șansă de ca
lificare (între paranteze sco
rurile din tur) : Manchester 
City — Milan (2—2) • West 
Bromwich. Albion — Valencia 
(1—1) ; Slask Wroclaw — Bo
russia Monchengladbach (1—1); 
Arsenal — Steaua Roșie Bel
grad (0—1) și Herta B.S.C. — 
Esbjerg (1—2). Dar șansele 
hîrtiei nu corespund în
totdeauna cu realitățile de pe 
teren...

C. 111. de handbal feminin

IN TURNEUL FINAL (locurile 7-9)
ROMÂNIA-R.F. GERMANIA
BRATISLAVA, 5 (prin tele

fon). Pupă trierea valorică din 
grupele preliminare, desfășu
rate la Gottwaldov, Cheb și 
Tmava, întrecerea pefltru titlul 
suprem la handbal feminin s-a 
reluat marți în moderna sală 
de sport din marele centru in
dustrial de pe malurile Dună
rii care este Bratislava. Inte
resul amatorilor de sport a fost 
deosebit, cu atît mai mult cu 
cit echipa țării gazdă realizase, 
cu citeva iile mai devreme, o 
surpriză ce proporții, întrecind 
selecționata Uniunii Sovietice, 
deținătoarea titlului olimpic. 
Evoluția handbalistelor ceho
slovace. din rîndurile cărora 
s-a detașat Foltynova (6 goluri 
în meciul cu U.RJS.S. !), în 
compania dirzei selecționate 
iugoslave, ca și alte meciuri 
din turneul pentru locurile 1—6 
au făcut ca marți tribunele Pa
latului sporturilor să fie luate 
cu asalt.

Meciul inaugural al acestui 
palpitant și extrem de atractiv 
„serial" handbalistic l-au sus
ținut, Insă, selecționatele Româ
niei și R.F. Germania, în tur

neul pentru locurile 7—9. Deși 
au intîlnit un adversar puter
nic, de care fuseseră învinse 
cu cîteva sâptămîni în urmă, 
jucătoarele noastre s-au impus 
in cele din urmă, cîștigînd ea 
16—7 (6—3). Ambele formații 
au evoluat în acest meci mar
cate de o ușoară crispare, ex
plicabilă prin faptul că atit 
reprezentativa țării noastre, 
cit și cea a R.F. Germania au 
ratat calificarea în turneul pen
tru locurile 1—6 (de fapt pen
tru J.O. de la Moscova). Așa 
se explică frecventele greșeli 
tehnice (șuturi pe lingă poartă 
din poziții clare, pase impre
cise, nesiguranță în construirea 
acțiunilor ofensive) și tot așa 
se explică de ce întrecerea s-a 
disputat mai mult pe planul 
vigorii, al ambiției Selecțio
nata României s-a mobilizat 
mai bine în apărare unde a 
luptat cu mult elan și s-a pla
sat mereu cu exactitate, ceea 
ce a făcut ca acțiunile ofen
sive ale handbalistelor vest- 
germane să poată fi fructifi
cate greu. în atac, jucătoarele 
noastre au evoluat, mai ales

10-7 (6-3)
REZULTATELE DE IERI

• Turneul pentru locurile 
7-9 :

România — R. F. Germanie 10-7 
(«).
• Turneul pentru lacurile 1—4 :
R. D. German# — Polonic 25—10 

(11-4).

PROGRAMUL DE AZI

• Turneul pentru tocurile 7—9 : 
Olanda - R. F. Germania.
• Turneul pentru locurile 1—6 : 

Iugoslavia - Polonia, Ceho
slovacia — Ungaria și R. D. Ger
mană - U.R.S.S.

SPORTIVII
DIN R. P. CHINEZĂ

LA JOCURILE ASIATICE
La cea de-a 8-a ediție a 

Jocurilor sportive asiatice, ce 
se vor desfășura la Bangkok 
(Tailanda) între 9 și 20 de
cembrie. R. P. Chineză va fi 
reprezentată de un lot de 400 
sportivi, antrenori și oficiali. 
Sportivii chinezi vor participa 
la întrecerile de atletism, bas
chet, fotbal, tenis de masă, te
nis. badminton, volei, gimnas
tică. lupte, ciclism, scrimă, tir 
cu arcul și înot.

La Jocurile sportive asiatice 
și-au anunțat pînă în prezent 
participarea peste 3000 de 
concurenți din 21 de țări.

Interviu la București despre:

TENISUL DE

ȚELEX • TELEX
ATLETISM 0 Maratonul de fa 

Fukuoka (Japonia) a fost cîșți- 
eat de japonezul Toshihiko Se- 
ko — 2 h 10:21,0 urmat de alți 
doi atleți japonezi, Okita — 
» h 11:05,0 șl Soh — 2h 11:41.0. 
Wright (Anglia) —ah 1,2.:3.1.,°x 
Moiseev (U.R.S.S.) - 2h ia:«.» 
și Rodgers (S.U.A.) — 2 h 12.51,0. 
• La Baltimore (Maryland) ma
ratonul a fost cîștigat de atletul 
american Jeff Bradley, cronome
trat In 2 h 19:37,7. Marele favo
rit, englezul Ron Hill, s-a clasat 
pe locul doi, la 3 min. de învin
gător.

BOX • La Dornbim (Austria), 
pentru campionatul european la 
cat. mijlocie, Henri Rhlney (An
glia) l-a învins prin k.o. 10 pe 
Joseph pachler (Austria).

CICLISM • Cursa de 6 zile de 
la Ziirich a revenit cuplului Re
ne Pijnen (Olandă) — Rene Sa- 
vary (Elveția). Pe locul secund, 
la un tur de cîștigători, pere
chea australiană Danny Clark 
Don Allen.

...AȘA CUM
Cu Iile Năstase alături, in 

mașina care ne mina prin 
Bucurestiul în prag de iarnă, 
dialogul nu putea avea altă 
tintă decit tenisul, cel de ieri 
și cel de miine.

— Ai Jucat puțin in acest an...

— Puțin în competițiile cla
sice. Dar, în fapt, am fost a- 
proape tot timpul pe teren. Mai 
mult în turnee demonstrative, 
apoi în campionatul „inter- 
orașe“ unde am condus forma
ția Los Angeles Strings spre 
primul loc. bineînțeles cu con
tribuția unor rachete bine stru
nite. ca acelea ale fraților in
dieni Vijay și Anand Ămritraj 
și a campioanei americane Chris 
Evert. A fost o victorie de a- 
dio, la ultima mea apariție în 
acest campionat

— Iar cele viitoare ?

— Mai multe. începînd din 
ianuarie. Joc în indoor-ul WCT 
pînă în mal, după care revin 
la turneele principale în aer 
liber, printre ele desigur Wim- 
bledon-ul. Si bineînțeles, voi 
juca în „Cupa Davis", dacă e- 
chipa națională mai are ne
voie de „bătrîni" ca mine...

IERI Șl CEL DE MIINE... 
ÎL VEDE ILIE NĂSTASE
— Ilie Năstase, ai 34 de ani. 

dar nu-i arăți deloc. Nu e un 
simplu compliment... Au tre
cut doar cinci ani de cind erai 
nr. 1 mondial. Ce te face să 
crezi că nu mai ai acces la 
marea performantă 7

— Bineînțeles, nu mi-am pier
dut încrederea. Știu prea bine 
că pot încă învinge pe oricine, 
mai ales cind îmi dozez cum 
se cuvine suflul. Dar altceva 
mă îngrijorează. Faptul că te
nisul pare să nu mai fie același, 
așa cum l-am jucat în anii 
mei cei mai buni. Simplismul 
jocului de acum, „bombarda
mentul" continuu cu lifturi ste- 
reotipe, schemele fixe, toate a- 
cestea omoară fantezia, inventi
vitatea tactică, sînt din ce în 
ce mai greu de contracarat cu 
stilul, mai complicat, care-mi 
este propriu. Eu nu pot acționa 
ca Borg sau Connors, iar să le 
opun mereu finețuri de joc nu 
mai reușesc.

— Tenisul se schimbă, iată 
o idee de reținut. Te-am auzit, 
odată, spunînd că ai putea de
veni antrenor. Cum ai îndru
ma pe un tinăr Jucător, de 
pildă pe nepotul tău. Mihnea 
Năstase. la primii pași spre 
măiestrie 7

— Mihnea va fi. se zice, al 
treilea Năstase pe terenurile de 
tenis, după Constantin și Ilie... 
Firește, taică-său e antrenor de 
meserie, știe să-i spună exact 
ce trebuie să facă. La 11 ani 
ai săi, este încă greu să vor
bești despre stil și manieră de 
joc. Eu n-aș putea decit să-i 
dau sfaturi cu caracter gene
ral. Si unul dintre acestea ar 
fi următorul : să nu te lași 
furat de joc. de o „minge", 
oricit de frumoasă ți-ar părea 
cind iți reușește. Cu ea păcă
lești pentru moment adversa
rul. dar la următoarea, poate 
că vei rămlne descoperit. Dacă 
nu știi totul. Iar ca să știi to
tul In tenis. îți trebuie o muncă 
uriașă. De la care nu poți să 
tragi chiulul, niciodată. Nici 
chiar dacă te numești Năstase !

— Fetita ta. Natalie, a îm
plinit 4 ani. O să joace tenis 7

— Maică-sa i-a și pus ra
cheta in mină. Eu i-am luat-o. 
Trebuie început, mai ales pen
tru o fată, numai cind are 
corpul cit de cit consolidat. 
Pînă la urmă, o s-o las oricum 
să joace.

Radu VOIA

HANDBAL o în C.C.E. (mas
culin). V.S.S. Kosice a învins pe 
teren propriu, cu 23—13 (10—7),
formația belgiană Sporting Ne- 
erpelt.

pentatlon 0 Concursul de 
pentatlon modern desfășurat la 
„Crystal Palace" din Londra a 
fost cîștigat de campionul olim
pic Janusz Peceak (Polonia), cu 
5321 p. Pe locurile următoare : 
Laszlo Horvath (Ungaria) — 
5 065 p, Daniel Masala (Italia) — 
4977 p și Danny Nightingale 
(Anglia) — 4 930 p.

RUGBY 0 La Madrid. în meci 
Internațional amical : Spania — 
R.F. Germania 9—4 (6—4).

SCHI 0 Slalomul paralel de la 
San Vigilio di Marebbe (Italia) 
a revenit austriacului Leonhard 
Stock, urmat de coechipierul său 
Klaus Heidegger. La feminin, a 
cîștigat schioara italiană Wilma 
Gatta, care a întrecut-o în finală 
pe compatrioata sa Marla Rosa 
Guario. Cunoscuta campioană 
austriacă Annemarie Prdll-Moser 
a ocupat locul trei.

ȘAH 0 După șapțe runde, în 
turneul zonal de la Amsterdam 
se menține lider olandezul Jan 
Tlmtnai cu 5'/i p, urmat de Sanz 
(Spania) — 5 p. Miles (Anglia) 

— 4*A P (1) etc. în runda a 7-a, 
Bellon l-a învins pe Tlmman, iar 
partidele Speelman — Miles și 
Feller — Sanz s-au terminat re
miză.

mente tn obținerea vic
toriilor.

Dar să dăm cuvîntul 
revistei canadiene :

„In minusculul cod ca
re asigură protecția ani
malelor, un articol stipu
lează, negru pe alb, că 
oricine omoară, rănește, 
mutilează, otrăvește sau 
chinuie In mod volun
tar animalele comite un 
act criminal și este pa
sibil de o pedeapsă pri
vativă de libertate de 
pînă la 5 ani. Și totuși, 
in activitatea sportului 
nostru național, hoche
iul, ființe umane, care 
se presupune că rațio
nează, sînt inteligente, 
ajung In disputele lor la 
bătăi singeroase, cu lo
vituri de crosă In cap, 
sau Iși tumefiază fețele 
cu lovituri de puma șl

Hockey

„VIOLENTA DIN HOCHEI NU ȘI-A AGAJAT

TENIS 0 în finala turneului 
demonstrativ de la Milano : V. 
Gerulaltis — A. Zugarelli 6—2, 
6—4. 0 La Jacksonvile (Florida): 
B. Lutz — D. Stockton 6—4, 6—1. 
0 La Santiago de Chile : J. L. 
Clerc — V. l'ecci 6—2, 6—1.

ÎNCĂ
Revista canadiană HO

CKEY". publicația ofi
cială a Federației de ho
chei pe gheață din pro
vincia canadiană Que
bec, a publicat o anche
tă cu sugestivul titlu : 
„VIOLENȚA NU ȘI-A 
AGATAT ÎNCĂ PATI
NELE ÎN CUI...”, în- 
tr-un amplu articol se 
dezbate îngrijorătoarea

PATINELE ÎN
recrudescență a actelor 
de violență In hocheiul 
canadian șl nord-ameri- 
can, ceea ce a provocat 
un val de proteste din 
partea publicului șl, mal 
ales, a părinților unor 
copii care refuză să-și 
lase odraslele că învețe 
un sport în care pum
nii șl agresivitatea fizică 
devin principale argu-

:ul"
chiar de picioare. în elu
da unor asemenea acte 
Inumane, principalii in
stigatori scapă doar cu 
suspendări ridicole, de 
două sau trei partide 
maximum, după care iși 
reiau frumos activitatea. 
Activitatea însemnînd 
că, Odată reintrat! pe 
terenul de gheață, ei re
încep să-și impună...

dreptatea cu pumnii*, 
în continuare, revista 
relatează cu lux de a- 
mănunte cazul junioru
lui Robert Sirois, com
ponent al echipei „Na
țional" din Rosemont, 
participantă la întrece
rile Ligii juniorilor mari 
din Quebec. Acesta s-a 
întors într-o seară aca
să și le-a spus părinților 
săi că nu mal vrea să 
joace hochei. Motivul 7 
Iată-1 mărturisit de ei 
însuși : „Instructorul in
sistă ca eu să mă bat 
cu pumnii tot timpul. 
Dacă nu-i respect indi
cațiile, mă trezesc ime
diat pe banca de rezer
ve".

Apoi, se apreciază că 
odată cu intervenția ju
decătorului McMurtry, 
din districtul Ontario, 
care a adus în fața in
stanței pe unii dintre ju
cătorii vinovatl de o sin* 
geroasă încăierare surve
nită în timpul meciului 
Philadelphia Flyers — 
Toronto Hople Leafs, vi
olența a început să 
scadă, dar că ea con
tinuă să rămlnă o pro
blemă actuală a ho
cheiului canadian și 
nord-american. tn acest 
sens, revista consideră 
că presa are un rol deo
sebit în curmarea acte
lor de violență, prin po
ziția fermă și permanen
tă împotriva tuturor ce
lor care încearcă să par
vină în vîrlul piramidei 
performanței prin alte 
mijloace decit cele ale 
acestui frumos șl aspru 
joc sportiv.

in prima repriză, destul de 
bine, acțiunile închegîndu-se 
uneori curgător și cu finalitate.

Punctele au fost marcate de 
Torok 3, Sasu 2. Avădanei, Ia- 
cob, Mikloș, Andrei, Sandu — 
România ; Berndt 4, Plachl 2, 
Goertz — R- F. Germania. E- 
chipa noastră a beneficiat de 4 
aruncări de la 7 m (2 ratate, 
ambele de Mikloș). iar cea a 
R. F. Germania de 3 (1 ratată). 
Au condus, cu unele scăpări in 
final. Zlatko Mosnicka și 
B rank o Horvat. ambii din Iu
goslavia. Următorul meci al e- 
chipei noastre : joi, ora 15. cu 
Olandă.

Dan GARLEȘTEANU
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...CADOURI
PESTE BAREM

Onorabilul mr. J. T. Gocdotn, 
însoțit de concetățenii săi, cu 
care a venit la MHano pen
tru a arbitra meciul de fot
bal A. C. Milan — Levslq So
fia, drn cadrul Cupei 
U.E.FA., a privit îndelung vi
trina atrăgătoare, s-a oon sul
ta t din priviri cu „tușierii* 
>1 apoi, într-o deplină armo- 
r>ie. așa cum stă bine unei 
brigăzi omogene de arbitri, 
au intrat în magazin. Nu știai 
cit au 
timp a durat proba 
versele articole 9,
nici la ce preț s-a ridicat to
talul achizițiilor. Ceea ce știm 
cu exactitate, acum, este data 
cumpărăturilor — 1 noiembrie, 

faptul că nota de plată 
(se pare, cu o sumă consi
derabilă) a fost achitată în 
întregime de clubul gezdâ.

,,Au fost doar niște cadouri, 
niște articole de îmbrăcămin
te. E vorba doar de legea 
nescrisă a ospitalității...** - 
au încercat să „dribleze- pur
tătorii de cuvînț ai clubului 
lui Rivera.

„Regulamentul — scris — al 
competițiilor europene specifi
că fără dubii că asemenea 
cadouri oferite conducătorilor 
de joc nu trebuie sâ depă
șească limitele unei atenții 
ospitaliere. Or. cadourile pe 
care le-au primit arbitrii sco
țieni la meciul A. C. Milan 
— Levski Sofia au depășit cu 
mult baremul admis** — au 
precizat forurile în drept ala 
Uniunii europene de fotbal. 
Drept pentru care (unde-l lege 
nu-i tocmeală). comisia de 
disciplina a UE.FA. a sanc
ționat clubul italian cu o a- 
mendâ de 25 000 de franai &i- 
vețier. i.

Masurile care s-au luat tn 
ceea ce-i privește pe „cavale
rii m negru- n-au fost date 
publicității și, deci, nu se 
știe dacă odată cu rapoartele 
solicitate, cei trei arbitri sco
țieni au trebuit să înainteze 
șl... obiectele mult dorite. Ra
poartele, _ UU|
obiectele obținute pe gratis...

Și cum — ----
nîcîodatâ 
mător 
tale 
smuls _______ _
teren propriu, un draw (2—2) 
cu Manchester United, după 
ce fusese condusă cu 2—0, far 
arbitrul Einbeck (R.D.G.) -
„Mai cafofîc decit papa", se 
lamentau tifosii — le-a anu
lat două goluri pe motiv de 
ofsaid, în timp ce din tri
bune zburau spre teren altfel 
de „cadouri" pentru arbitru ... 
Astă-seoră, în partida retur 
CU Manchester United, de pe 
Mate Road, milanezii taf Ri
vera vor avea oara mal mult 
noroi î Oricum, însă, califi
carea vor trebui s-o rbțînă 
pe teren, prin Jocul for șl nu 
prin captatîo benevolentiae 
care, în cazul în speță, s-a mai 
numit și „mult peste barem-... 
De fapt, sub baremul sporti
vității și onestității.

Paul SLAVESCU
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înăuntru, cit 
--J la di- 
soli citate și

ca rapoartele, dar

i un necaz nu vine 
singur, în turul ur- 
competiției contlnen- 

mația m'Jonezâ a 
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