
VIZITA ÎN JARA NOASTRĂ 
A ȘEFULUI STATULUI ETIOPIAN, 

It. coi. MENGISTU HAILE MARIAM
La Palatul Republicii au con

tinuat, miercuri, 6 decembrie, 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și locotenent colonel 
Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu Și al 
Consiliului de Miniștri ale Etio
piei Socialiste.

în aceeași atmosferă cordială, 
prietenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Mengistu Haile 
Mariam au reluat dialogul pri
vind dezvoltarea, pe planuri 
multiple, a relațiilor româno- 
etiopiene, precum și în proble
me ale vieții internaționale.

Cei doi șefi de stat, relevînd 
că relațiile româno-etiopiene 
au cunoscut, în ultimii ani, o 
evoluție pozitivă, au afirmat do
rința de a extinde colaborarea 
dintre țările noastre, pe tărîm 
politic, economic și tehnic, în 
sfera invățămintului și culturii, 
de a lărgi și diversifica aria 
cooperării bilaterale în domenii 
de interes comun, de a inten
sifica legăturile comerciale. S-a 
subliniat că amplificarea con
lucrării româno-etiopiene este 
în folosul și spre binele celor 
două țări și popoare, al progre
sului și prosperității lor, al 
cauzei păcii, colaborării șj în
țelegerii între națiuni.

Cei doi președinți au abor
dat, de asemenea, aspecte prin
cipale ale actualității politice 
internaționale. O atenție deose
bită a fost acordată probleme
lor specifice zonelor geografice 
în care sînt situate cele două 
țări. în acest cadru, a fost re
liefată necesitatea înseninării 
climatului politic din Africa, a 
soluționării pașnice, cu respec
tarea independenței și integri
tății teritoriale, a problemelor 
complexe existente pe conti
nent, probleme create de înde
lungata dominație colonială, a 
întăririi unității și solidarității 
popoarelor africane în lupta 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului. pentru asigurarea inde
pendenței naționale, pentru 
emancipare economică ȘÎ socia
lă, pentru o viață liberă și 
demnă. Au fost reafirmate so
lidaritatea militantă a Româ
niei și Etiopiei cu lupta po

In prima manșă a finalei „Cupei Balcanice» la fotbal

REPREZENTATIVA DE TINERET A ROMÂNIEI A ÎNTRECUT

poarelor din Namibia și Rho
desia, precum și sprijinul lor 
activ față de lupta populației 
majoritare din Republica Sud- 
Africană împotriva politicii ra
siste. de apartheid.

A fost reafirmată hotărârea 
României și Etiopiei de a ac
ționa, în strinsă conlucrare cu 
țările socialiste, cu toate forțele 
revoluționare și iubitoare de 
pace pentru continuarea și con
solidarea procesului destinderii, 
pentru instaurarea unor relații 
democratice între state, pentru 
lichidarea fenomenului subdez
voltării și făurirea unei noi or
dini economice mondiale, înte
meiată pe deplină egalitate și 
echitate, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, a 
unei lumi a colaborării și prie
teniei intre națiuni.

★
Miercuri dimineața. It. col. 

Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu și al 
Consiliului de Miniștri ale E- 
tiopiei Socialiste, aflat in vizită 
oficială in țara noastră, a de
pus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a pa
triei. pentru socialism.

★
Miercuri la amiază, li. col. 

Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu și al 
Consiliului de Miniștri ale E- 
tiopiei Socialiste, a primit. Ia 
Palatul din Piața Victoriei, pe 
șefii misiunilor diplomatice și 
pe reprezentanți ai organizați
ilor internaționale acreditați în 
țara noastră.

★
în cursul după-amiezii de 

miercuri, președintele Consi
liului Militar Administrativ 
Provizoriu și al Consiliului de 
Miniștri ale Etiopiei Socialiste, 
locotenent colonel Mengistu 
Haile Mariam, și persoane ofi
ciale. etiopiene care il însoțesc 
au vizitat Combinatul petrochi
mic de la Brazi, șj întreprin
derea „1 Mai" din Ploiești.

în aceeași zi, șeful statului 
etiopian și persoanele care 
l-au însoțit in această vizită 
s-au reîntors în Capitală.
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LA VATRA BORNEI, DE PE ÎNĂLȚIMILE PÎRTIILOR, 
TINERII SE AVÎNTĂ SPRE MAREA PERFORMANȚĂ

Iată o imagine care exprimă sugestiv cit este de mare 
a tineretului de prin partea locului

Există în biroul tovarășului 
Constantin Scutaru, prim-vice- 
președintele CJ.E.F.S. Suceava, 
o cutie lungă de carton, un fel 
de rastel cu felurite fișe. Cind 
vorbește de viata sportivă a 
județului scoate in răstimpuri 
cite o fișă și o arată. Iată, pe 
una sînt înscrise cele 7 „zone" 
ale județului, împărțire făcută 
in funcție de profilul geogra
fic. tradiții, preferințele popu
lației, cadre de specialitate, 
perspective de dezvoltare etc. 
și unde, pe lingă activitatea 
sportivă... obișnuită, se practici 
anumite discipline, nominali
zate ca prioritare in planul de 
dezvoltare a performantei în 
județ.

Vatra Dornei. adică nu numai 
orașul, ci întreg bazinul Dor- 

dragostea pentru sporturile de iarnă 
Foto : Dragoș NEAGU

călesc în unda cristalină a rîu- 
rilor ce gonesc la vale, ii dau 
de-a rostogolul in omătul cit 
un stat de om. iar bunicile, 
pentru mai multă... siguranță, 
ii afumă cu păr de urs, să nu 
le fie frică de nimic. Iată, sin- 
tem în curtea Liceului indus
trial minier, o așteptăm pe Ro- 
dica Pal, directoarea Clubului 
sportiv școlar (Vă amintiți ? 
O chema Șindrilaru. sportivă 
renumită la schi-fond). prin 
curte trec copii fete si băieți, 
e frig in draci, dar nu umblă 
nimeni încotoșmănat nici nu 
bagă mîinile în buzunare. Nu 
ti-i frig, măi tîcă ? Mai ești și 
ras în cap ! „D-apoi — zice ăl 
mai mic — îi soare si-i cald"... 
O fi !

Vedem „sala de sport", de 
care se folosesc toti elevii din 
oraș, are și vestiare, și dușuri, 
dar pun rămășag că cei care 
au făcut vopseaua dată pe po
dea zic că n-au făcut-o ei. A- 
tit e de urîtă...

Mircea COSTEA

nelor — obiectivul reportajului 
nostru — este profilat pe spor
turi de iarnă, cu precădere pe 
schi-fond, biatlon și sanie. A- 
colo vom găsi — ni se spune — 
și comisia județeană pe ramură 
de sport, deoarece acolo se 
practică respectivele discipline.

Cine nu e din partea locului 
e tentat să vadă in Vatra Dor
nei orășelul liniștit. vestitul 
parc cu veverițe și mai vesti
tele case de odihnă și sanato
rii balneo-climaterice in care 
sînt tratate cu succes boli de 
inimă. Dar Vatra Dornei în
seamnă. ca pretutindeni in tară, 
muncă asiduă, avîntată. în ex
ploatarea minieră. în cele fo
restiere. în întreprinderea de 
reparat utilaje și de piese de 
schimb, la cea de prelucrare 
a laptelui, la „Apemin". în co
operația meșteșugărească. Spor
tul de masă (și de performantă) 
însoțește, firesc, munca, recon
fortează. dă putere și răspunde 
aspirațiilor de afirmare ale oa
menilor. Oameni ai muntelui, 
zdraveni, dintr-o bucată, care 
iși cresc copiii In tăria aeru
lui cu mireasmă de cetină, ii (Continuare în pag. 2—3)

SELECȚIONATA SIMILARĂ A ALBANIEI CU 3-1 (2-0) Turneul international de handbal de la Tbilisi
Cîteva sute de spectatori, a- 

de,vărați pasionați ai fotbalului, 
s-âu încumetat, ieri la prînz, 
să ia drumul Stadionului Repu
blicii și să înfrunte gerul as
pru pentru a asista la prima 

Minutul 3: Antohi a profitat de ezitarea apărătorilor adverși și 
a șutat pe jos, deschizind scorul (fazi din meciul echipelor na

ționale de tineret ale României și Albaniei)
— Foto : Vasile BAGEAC

manșă a finalei „Cupei Balca
nice" pentru echipele naționale 
de tineret, dintre reprezentati
vele României și Albaniei. Par
tida. fără a depăși în ansamblu 
un nivel mediu, a pretins com- 
ponenților ambelor echipe efor
turi susținute pentru a face 
față condițiilor meteorologice 
grele și pentru a depăși difi
cultățile create de starea tere
nului de joc (înghețat). La ca
pătul unei dispute în care echi
pa noastră a avut ceva mai 

mult inițiativa, mai ales în pri
ma parte a întilnirii, victoria 
i-a revenit la o diferență de 
două goluri (3—1), ceea ce îi 
oferă posibilitatea de a lupta 
cu reale sanse de reușită 

pentru cucerirea trofeului. 
Partida retur va avea loc 
la sfîrșitul săptămînii viitoare, 
la 16 decembrie, la Tirana.

începutul meciului, net favo
rabil jucătorilor noștri, a lăsat 
impresia obținerii unei victorii 
facile, chiar a unui scor-fluviu. 
In minutul 7 echipa antrenată 
de I. Voica și V. Kraus con
ducea cu 2—0 ! Autorul ambe
lor goluri, ANTOHI, a avut 
marele merit de a insista de 
fiecare dată cind s-a ivit pers

pectiva finalizării și, speculînd 
greșelile apărării imediate a 
oaspeților, l-a obligat pe por
tarul Musta să scoată in min. 
3 și 7 balonul din plasă. Ilu-. 
zia unui meci ușor a făcut ca 
reprezentativa noastră să nu 
mai privească cu suficientă se-

Mihai IONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

in cartierul întreprinderii mecanice Mirșa

SPORTUL A FOST ADUS ÎN... PRAGUL CASEI
Auzisem cite ceva * despre 

frumoasele realizări ale asocia
ției sportive Mirșa de pe lingă 
întreprinderea mecanică cu a- 
celași nume din județul Sibiu. 
Că acolo există o bază spor
tivă cum puține există în ju
deț, că de la cel mai mic 
pînă la cel mai mare aici s-q 
muncit pe rupte la amenaja
rea ei, că la Mirșa cîteva sec
ții au o activitate bogată etc. 
„Mergeți la Mîrșa — ni s-a 
spus — să vă convingeți și 
să-I cunoașteți și pe acel om 
de acțiune de care se leagă 
frumoasele realizări din colo
nie...". N-am stat pe gînduri 
și după aproximativ 30 de mi
nute parcurse cu un autotu
rism ne aflam față în față 
cu cel recomandat. Un bărbat 
voinic, drept ca bradul, cu voce 
sănătoasă, baritonală. pe nu
mele său Ilarie Munteanu — 
directorul întreprinderii. Dia

ROMANIA - IUGOSLAVIA 22 -16
MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 

în prima zi a competiției in
ternaționale masculine de hand
bal care se. desfășoară la. Tbi
lisi, selecționata României a 
întrecut cu scorul de 22—16 
(11—11) reprezentativa Iugo
slaviei. Principalul realizator 
al formației române a fost 

logul s-a înfiripat repede. 
„Dacă ‘ ați fi fost pe aici cu 
trei ani în urmă..." și direc
torul, fost handbalist, ne su
gerează acea imagine a trecu
tului din perimetrul frumosului 
cartier Mîrșa unde, azi, într-o 
geometrie simetrică, se află si
tuată baza sportivă. De fapt, 
un complex de terenuri bine 
conceput, în vecinătatea blocu
rilor care adăpostesc aproxi
mativ 6 000 de suflete, cuprin- 
zînd un teren de fotbal cu 
zgură, pentru antrenamentele 
divizionarei „C“ Carpați (li
dera seriei a Xl-a) și pentru 
practicarea fotbalului de masă, 
un altul gazonat străjuit de o 
tribună cu o capacitate de 
cîteva mii de locuri, un te
ren de volei și unul de hand
bal, două terenuri de tenis de 
cîmp (la unele din toate a- 
cestea fiind în curs unele fi
nisări). Totul este împrejmuit 

Ștefan Birtalan. care a înscris 
8 goluri.

Celelalte două partide dispu
tate s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Cehoslovacia — 
R.S.S. Gruzină 34—23 (17—12) I 
U.R.S.S. — Selecționata de ti
neret a U.R.S.S. 40—22 (17—9).

cu grijă și se vede gustul bu
nului gospodar. In vecinătatea 
actualelor terenuri se remarcă, 
dimensionate, alte spații pen
tru amenajarea altor locuri 
unde se vor practica baschetul 
și voleiul.

— Cum s-au înfăptuit toate 
acestea, cum de aveți timp și 
pentru așa ceva ? Prin alte 
locuri, unii directori iși fac 
cu greu timp și. pentru ase
menea preocupări, lăsîndu-se 
captați total, în chip exclusiv, 
de marile probleme ale pro
ducției ?

— Nu știu cum sînt alții, dar 
ca unul care am practicat spor
tul mă simt pe mai departe 
legat de el. considerîndu-1 un 
suport al producției, un mij
loc de fortificare a organismu-

Stelian TRANDAF1RESCU

(Continuare in pag. 2-3)



Un moment favorabil pentru schimbul de mîine al tenisului nostru

DISPUNEM DE 5 JUNIORI TAIENTAȚI. CUM îl PREGĂTIM
PENTRU MAREA PERFORMANJA?

CAMPIONATELE DE ȘAH
• Dana Nuțu se menține lideră • Derbyul marilor maeștri — nedecis

Dacă turneul de selecție la 
care au participat tenismanii 
seniori, organizat în vederea 
starturilor la diferite întreceri 
pe teren acoperit, nu ne-a im
presionat, jucătorii — cu ex
cepția luj Andrei Dîrzu — e- 
voluînd neconcludent, în schimb 
întrecerea juniorilor a fost de 
natură să ne dea speranțe. În
cheiată cu două zile în urmă, 
în sala „23 AugUst“ din Capi
tală, acțiunea la care au fost 
convocați 5 băieți și 3 fete a 
oferit pentru prima dată ta
bloul unui grup omogen de 
Jucători. Dacă îi avem în ve
dere pe băieți (Florin Segăr- 
ceanu — 17 ani, Silvan Nicu- 
lescu, Laurențiu Bucur, Da
niel Stănescu și Liyiu Mancaș 
— 18 ani), ei ar merita — deși 
în clasamentul final primul a 
obținut 4 victorii, iar ultimul 
nici una — fiecare cîte un... 
premiu.

Doi băieți și două fete — 
Florin Segărceanu, Silvan Ni- 
culescu, Nadia Becherescu, Lu
minița Sălăjan — au plecat în 
Florida (S.U.A.), unde vor par
ticipa, timp de o lună, la mai 
multe turnee. Federația de spe
cialitate se va îngriji proba
bil ca și ceilalți să aibă un 
program competițional adecvat, 
ceea ce le-ar permite să aibă 
continuitate în pregătire. Oca

TOVARĂȘUL BESOIU 
IAR PE TERENUL DE

Pătîrlagele, comună mare, 
în plin proces de înnoire, în
tinsă pe fermecătoare vale a 
Buzăului, comună în care 
oamenii, de la tineri la cei 
mai puțin tineri, sînt de
prinși cu mișcarea în mijlo
cul naturii, sînt prieteni cu 
sportul. Așa se și explică fap
tul că, pînă nu de mult, ele
vii din Pătîrlagele însemnau 
o prezență notabilă pe arena 
sportivă a județului Buzău, 
în ultima vreme, însă... „A- 
vem acolo doi 
profesori de e- 
ducație fizică, 
ne spunea prof. 
Nicolae Dragu,
secretar al C.J.E.F.S. dar 
nu-i prea vedem. Ce-or fi 
făcînd ?...“

Urcăm spre comună încă 
sub impresia unor plăcute 
amănunte consemnate în alte 
localități privind participarea 
tineretului la întrecerile celei 
de a doua ediții a .Daciadei". 
Intrăm în curtea unei școli 
noi, impunătoare. în diago
nala ei, o șuviță de apă de 
scurgere s-a întins în voie și 
băltește respingător (!). în 
continuarea curții se întinde 
o bază sportivă : teren de 
fotbal (cam neîngrijit), tere
nuri de handbal și baschet 
(care nu prezintă urme că ar 
fi folosite), o groapă de sări
turi (fără prag), de fapt o 
porțiune cu nisip negreblat, 
dar pe care 10—15 băieți și 
fete sar și ei care cum pot. 
Alți copii, cam tot atîția, bat 
mingea la o poartă, iar cîțiva 
își fac de lucru pe lîngă gar
dul bazei. Nu prea ne dumi
rim ce se întimplă. Dar, iată, 
ne iese în întîmpinare un pro
fesor, tînăr, brunet, cu sta
tură atletică : „Eugen Besoiu, 
profesor de educație fizică".

— Nu vă deranjăm, cumva? 

• LA SATU MARE s-a or
ganizat în cinstea aniversării 
a 60 de ani de la formarea 
statului național unitar român 
o mare competiție polisportivă 
pentru elevi. „Cupa 1 Decem
brie". La gimnastică s-au re
marcat reprezentanții Liceului 
industrial nr. 6. iar la volei 
și handbal elevii de la Grupul 
școlar Unio. • APROAPE 
1 000 DE FETE ț din Drobeta 
Tr Severin și alte localități 
au participat la o mare- între
cere de cros care a avut loc 
în pădurea Crihala. Printre 
învingătoare, la diferite cate
gorii de vîrstă, s-au numărat: 
Elena Bisiriceanu (Șc. gen. 1), 
Maria Creiniceanu (Lie. sani
tar) și Elena Cristescu (Lie. 
pedagogic). • ,,CUPA DE CIO
COLATA" la handbal, compe
tiție sibiană la care au parti
cipat 24 de formații de elevi, 
a revenit echipelor școlilor ge
nerale nr. 21 (băieți) și nr. 9 
(fete). Conform tradiției, de
liciosul trofeu a fost savurat, 
în fața spectatorilor de către 
cîștigători... • RECENT, co
misia municipală de box din 
Capitală a organizat o fru
moasă festivitate cu prilejul 
retragerii din activitate a 10 
arbitri, printre care R. Ro
mano. I. Niculescu și Gh. 
Grosu, vechi slujitori ai „ca
reului magic". Foștilor arbitri 
li s-au înmînat frumoase a- 
mintiri din partea organizato
rilor Păcat că la această ma
nifestare n-a participat nici 
un reprezentant al F. R. Box. 
• ECHIPELE DE SALVA-

zia cea mai bună este turneul 
internațional indoor de la Bra
șov, care va începe săptămînă 
viitoare. Chiar dacă această 
competiție este rezervată se
niorilor, prezența pe tablou a 
lui Bucur. Stănescu și Mancaș 
le-ar putea spori încrederea în 
forțele lor acestor trei juniori, 
indiscutabil printre cei mai ta- 
lentați pe care-i avem în mo
mentul de față.

In ceea ce privește con
cursul fetelor, să reținem mai 
întîi ca deosebit de îmbucu
rător faptul că PROVINCIA 
le-a format ca jucătoare pe 
Nadia Becherescu și Luminița 
Sălăjan, prima venită de la 
Electrica Timișoara, iar cea 
de-a doua de la Politehnica 
Cluj-Napoca, acolo unde antre
norul Gheorghe Rado muncește 
de 50 de ani pentru șlefuirea 
talentelor, avînd acum bucu
ria de a vedea în Luminița Să- 
lăjan o viitoare — de ce nu ? 
— Virginia Ruzici, sau și mai 
mult.

Rezultatele turneului de se
lecție. Băieți : 1. Florin Se
gărceanu 4 victorii (6—3, 6—3 
cu Niculescu. 6—2, 6—1 cu
Mancaș. 6—4, 6—2 cu Stănescu, 
7-—6, 6—1 cu Bucur) ; 2. Silvan 
Niculescu 3 v (6—3, 2—6, 6—1 
cu Mancaș. 6—1, 4—6, 11—9 cu 
Stănescu, 3—6, 7—5, 6—4 cu

NE SPUNE UNA, 
SPORT E ALTCEVA...

— Deloc ! Chiar acum ter
min lecția. O clipă...

Adună în grabă copiii în 
linie — înțelegem că a avut 
oră — apoi le dă liber și re
vine. Nu-1 întrebăm despre te
ma zilei, ci despre sport, în 
general.

— Merge foarte bine ! — ne 
răspunde.

— Ați făcut deschiderea e- 
diției a doua a „Daciadei" ?

— Da ! Sigur că da... Și 
zîmbește, satisfăcut, parcă.

Ce aflăm, în
să, cîteva minu
te mai tîrziu, 
în biroul direc
torului, prof.

Gheorghe Sevastița, chiar de 
la profesorul Besoiu ? Că, de 
fapt, încă nu s-au declanșat 
întrecerile sportive din cadrul 
ediției a doua a «Daciadei**, că 
activitatea sportivă în afara 
orelor de curs s-a redus, pî
nă acum, la un meci-două de 
fotbal, că gimnastică de în
viorare nu se face pentru că 
„nu prea permit condițiile" (!) 
și că „nici duminica asta nu 
vom putea face deschiderea 
oficială a întrecerilor „Dacia
dei", pentru că pe teren joa
că fotbal echipa comunei"...

Directorul școlii (în această 
funcție doar de două luni) a 
oprit autoritar explicațiile je
nante ale profesorului, asigu- 
rîndu-ne că problema spor
tului de masă în școala și în 
comuna Pătîrlagele va fi ana
lizată cu toată răspunderea și 
că se vor lua măsurile ce se 
impun, „mai ales că avem 
oameni de specialitate aici î 
Eugen Besoiu și Ștefan Di
ma". Numai că tovarășul Be
soiu ne spune una, iar pe 
terenul de sport e altceva...

Viorel TONCEANU

MONT din județul Brașov, 
din care fac parte 80 de al- 
piniști șl turiști cu o veche 
experiență, sînt pregătite pen
tru sezonul turistic de iarnă. 
Ele vor activa în perimetrul 
munților Bucegi, Făgăraș și

coKSPmu noștri
Piatra Crai/ului, acolo unde se 
înregistrează un mare aflux 
turistic și pe timp de iarnă. 
Salvamontiștii brașoveni au 
contribuit efectiv la îmbună
tățirea marcajelor pe unele 
trasee, repararea celor 10 ca
se de adăpost și refugii, iar la 
fiecare sfîrșit de săptămînă, 
cînd afluența turiștilor este mai 
mare, patrulează în zonele 
cele mai periculoase ale mun
ților din județ. • LA DRAGO- 
M1REȘTI VALE (jud. Ilfov), 
în frumoasa sală a Liceului 
agroindustrial, a avut ioc în 
cadrul „Daciadei" o reușită 
competiție handbalistică do- 
dată cu „Cupa speranțelor". 
Din cele 10 echipe participante 
s-au evidențiat cele de la Li
ceul de construcții din Giurgiu 
— la băieți și Liceul agroin
dustrial Dragomirești — la

Bucur) ; 3. Laurențiu Bucur
2 v (6—4, 7—5 cu Mancaș, 6—7, 
6—3, 6—3 cu Stănescu) ; 4. Da
niel Stănescu 1 v (6—4, 3—6, 
6—3 cu Mancaș) ; 5. Liviu Man
caș 0 v. Fete : 1. Nadia Beche
rescu 2 v (6—2, 6—7, 6—1 cu 
Luminița Sălăjan, 7—5, 6—4 cu 
Marilena Totoran) ; 2, Luminița 
Sălăjan 1 v (6—2, 4—6, 6—1 
cu Marilena Totoran) J 3. Ma
rilena Totoran 0 v.

Ion GAVRILESCU

CORIGENTE LA
CE TREBUIA

S-au desfășurat primele con
cursuri zonale de tir. A intrat 
în vigoare, cu acest prilej, noul 
sistem de haremuri, mai preten
țios, mai eficient în cointeresa
rea sportivilor, antrenorilor și 
secțiilor pentru creșterea per
formanțelor.

Analiza rezultatelor conduce 
spre o primă constatare : com
parativ cu întrecerile similare de 
anul trecut, cifrele înregistrate 
sînt mai ridicate. Ceea ce în
seamnă că interesul participanți- 
lor față de aceste competiții — 
pînă acum formale — a crescut 
considerabil. Cele trei seturi de 
concursuri zonale de barem pen
tru participarea la marile com
petiții ale sezonului indoor («Cu
pa României", „Cupa de iarnă", 
campionatele naționale) pe care, 
dealtfel, le vor precede, conferă 
un pronunțat caracter de con
tinuitate actualului sistem com
petițional intern : aproape fieca
re sfîrșit de săptămînă asigură 
participarea la concursuri a că
ror importanță crește continuu, 
în consecință, trăgătorii trebuie 
să se pregătească mereu, să mun
cească mult, fără pauză și me
najamente.

în altă ordine de idei, au fost 
infirmate unele păreri sceptice 
conform cărora valorile prea ri
dicate ale haremurilor vor tria 
atît de serios pe concurenti în- 
cît cele trei concursuri impor
tante nu se vor bucura de... par- 
ticipanți ! (Chiar și un antrenor - 
bucureștean ne-a scris în acest 
sens...) Căci, iată : la București 
au îndeplinit haremurile 67 de 
trăgători la pușcă și 66 la pis
tol, din totalul de 200 de parti
cipant! ; Ia Focșani, 10 din 21 de 
juniori II și 8 din 10 junioare n 
la pușcă au obținut dreptul de

BASCHETBALIȘTII DE LA URBIS. 
REMIZĂ LA CLUJ-NAPOCA!
CLUJ-NAPOCA, 6 (prin tele

fon) , In prima partidă dintre 
echipele Universitatea din loca
litate și Urbis din București, 
desfășurată în cadrul etapei a 
11-a a Diviziei A la baschet mas
culin, studenții au avut o evo
luție submediocră, pierzînd cu 
scorul de 86—90 (42—45) în fața 
unei formații care, luptînd cu 
ardoare și avînd în Ioneci și 
Neagu jucători în dispoziție ex
celentă. a izbutit o victorie sur
prinzătoare, dar pe deplin meri
tată. A doua zi, deși a avut o 
prestație tot sub posibilități „U“ 
a cîștigat cu 101—79 (43—37). Coș- 
geteri : Bama 24+23, Crăciun 
15+24, respectiv, Neagu 29+14, 
Ioneci 27+12. Cîmpeanu 6+32. 
Au arbitrat bine I. Antonescu și 
D. Oprea. (Mircea RADU — co- 
resp.).

fete. Printre cei mal buni 
jucători s-au numărat V. Va- 
sile și D. Doagă (Giurgiu), 
Dorina Preda (Dragomirești) 
și Marioara Barbu (Buftea). 
• ASOCIAȚIA SPORTIVA Fi
latura Focșani, înființată nu 
de mult, a organizat un tur
neu de handbal, la care au 
participat echipe feminine din 
Buhuși, Galați, Pitești și, fi
rește Focșani. Pe primul loc 
s-a clasat Textila Buhuși, care 
a dispus în finală cu 17—16 
de Voința Galați. • A. S. 
UNIREA TRICOLOR BRAlLA 
și Inspectoratul școlar au 
inițiat un campionat școlar de 
fotbal pentru clasele V—VII, 
la care s-au înscris nu mai 
puțin de 60 de echipe. • LA 
STADIONUL .,23 AUGUST" 
d’n Călărași- s-a amenajat de 
către A.S Olimpia o sală de 
șah cu 20 de mese. Inaugura
rea a prilejuit un reușit tur
neu. la care au fost prezenți 
unii dintre cei mai buni șa
hiști din oraș. • TN COMUNA 
CORBI (jud. Argeș) a avut 
loc o frumoasă duminică 
cultura]-sportivă, la care au 
venit și tineri din localitatea 
Domnești. Au avut loc cu 
acest prilej întreceri de cros, 
fotbal și handbal, precum și 
un apreciat program artistic.

RELATĂRI DE LA : I. Toth, 
Gh. Manafu, I. Ionescu, D. 
Diaconescu, C. Gruia, D. Mo- 
raru-SIivna, M. Viorel, Tr. E- 
nache, N. Constantinescu și 
I. Fețeanu.

Apropierea finișului face ca 
lupta pentru ierarhiile frun
tașe în clasamentul campiona
tului național feminin de Șah 
de la Mediaș să fie tot mai as
cuțită. în runda a 10-a. de pil
dă, jumătate din cele opt parti
de ale reuniunii s-au între
rupt, printre care și una foarte 
importantă în cursa liderelor : 
Elisabeta Polihroniade — Ger
trude Baumstark, două vechi 
rivale în șahul nostru. Dana 
Nuțu a înscris un punct foarte 
prețios la Maria Albuleț, care 
înregistrează prima înfrîn- 
gere în turneu, iar Rodica Rei- 
cher, după o serie de trei re
mize, a cîștigat. cu negrele, la 
Eugenia Ghindă. Tot cu ne-

UN EXAMEN
TRECUT...

participare la ..Cupa României" 
(de unde se vede că zona „mol
doveana" se specializează la a- 
ceastă armă) ; iar la Brașov, 16 
juniori I din 26 înscriși la pis
tol au trecut cu note bune acest 
prima examen. Iar exemplele pot 
continua.

In fine, o ultimă observație : 
procentul de „rateuri" în tenta
tiva de îndeplinire a haremuri
lor a fost la unele categorii de 
vîrstă din unele centre, foarte 
ridicat. Bunăoară, doar 4 din 13 
juniori II au reușit la proba de 
pușcă de la Brașov, unde au 
participat cluburile C.S.U. și Stă
ruința Brașov, Centrul de tir și 
Constructorul din Alexandria ; 
doar unul din 6 seniori a reușit 
la proba de pistol de la Focșani 
(participante, secțiile Letea și 
C.S.Ș. Bacău, „U“ Iași, Unirea și 
Pionierul din Focșani), ceea ce 
înseamnă că problemele pregă
tirii trebuie reconsiderate la a- 
ceste unități — și la altele — cu 
sprijinul efectiv al factorilor răs
punzători. Așa se face că unele 
cluburi și asociații sportive vor 
avea cam puțini reprezentanți la 
„Cupa României". Printre aces
tea : Petrolul — 2, Politehnica 
Cluj-Napoca — 4, C.S.M. Cluj- 
Napoca — 3. C.F.R. Arad —• 1, 
C.S.U. Oradea — 3, C.S.M. Baia 
Mare — 1.

Radu TIMOFTE

LA VATRA DORNEI, DE PE ÎNĂLȚIMILE I
(Urmare din pag. 1)

în rest, orinduială la bazele 
sportive plantate cu dărnicie in 
oraș, pe lingă întreprinderi. Te
renurile de fotbal, două (unul 
devine iarna patinoaf) și clă
direa anexă s-au realizat prin 
munca patriotică acolo unde 
trona pină mai ieri o mlaștină 
pe care puteai merge și cu 
barca. In centru e un parc de 
agrement, un bazin de înot cu 
plajă, lac cu bărci, terenuri de 
tenis, volei. 4 mese de ping- 
pong, 2 arene de popice (una 
acoperită) și centru de închi
riere a materialelor sportive. 
Vara e plin aici. In Parcul 
Runc. lingă motel — terenuri 
de tenis, volei, baschet... Se 
construiește o pirtie de sanie, 
pentru performantă, va avea 
500 de metri în acest an și 
1 200 in anul viitor. Există pirtii 
de schi-fond și ccborîre (pe una 
se folosesc și „rolele").

Fiecare școală are baza sa 
sportivă. Școala generală nr. 1, 
de pildă, are curtea asfaltată, 
marcată pentru minifotbal și 
handbal. Mai are un teren de 
tenis și volei și o sălită cochetă 
de gimnastică, cu cele de tre
buință. dar i-ar mai trebui pro
fesorului Ionel Petre niște re
sorturi sau sandouri din cauciuc 
pentru plasa elastică, poate ii 
spune cineva de unde să le 
cumpere... L-am găsit pe Pro
fesor in trening. La ușa silitei, 
tocmai se adunaseră gimnas
tele. fetite alese din „grupa 
mare" de la grădiniță si din 
primele trei clase de școală. Nici 
n-am apucat să ne prezentăm 
și fetele, in costume de gim
nastică. sînt gata pentru antre
nament. Profesorul doar le 
spune ce să facă („salt înapoi, 
șurub cu întoarcere, jumătate 
așa. jumătate..." nu mai știu 
cum de le tin minte fetitele 
astea. ) și iată-le executînd to
rente de clemente acrobatice de 
toa'ă minunea. Cea mai mică 
se înghesuie la start', e dată cu 
grijă într-o parte, iar vine, 
iar... dar lăsati-o. fetelor, si pe 
ea ! O oprește profesorul, o

CENACLU SPORTIV-CULTURAL ÎN COMUNA CHIRNOGI
în comuna Chirnogî din ju

dețul Ilfov, vineri la ora 16 
va avea loc un cenaclu spor- 
tiv-cultural. își vor da con
cursul, între alții. Nichița Stă
nescu, Alexandru Ivan Ghilia, 
Gheorghe Tomozei, sportivii 

grele, Ligia Jicman a întrecut-o 
pe Elena Răducanu. Remiză in 
întîlnirea Ioana Miroslav — Lia 
Bogdan. S-au întrerupt parti
dele Margareta Teodorescu — 
Eleonora Gogâlea. Marina Po- 
gorevici — Mariana Nechifor 
și Margareta Mureșan — Ga
briela Olteanu. Timișoreanca 
are trei partide neterminate !

înaintea reluării întreruptelor 
(astăzi dimineață) clasamentul 
se prezintă astfel, după 10 run
de :

NUTU 8, Polihroniade 6*’, 
(1), Reicher și Jicman 61',. Teo
dorescu 6 (1). Baumstark 5 (1), 
Albuleț 5, Mureșan 4V2 (3),
Ghindă 4, Gogâlea 3’/2 (2), Ne
chifor, Bogdan și Olteanu 3’/, 
(1), Pogorevicî 3 (1), Răducanu 
3, Miroslav 2 puncte.

★
în finala masculină, de la 

Băile Herculane, ieri dimineață 
au fost reluate partidele neter
minate. Toate cele patru între
rupte s-au încheiat remiză : 
Voiculescu — Urzică. Radovici 
— Voiculescu, Negul eseu — 
Pavlov și Negulescu — Ilijin.

Aseară s-a desfășurat runda 
a 11-a care a programat în 
derby întîlnirea dintre cei doi 
proaspeți mari maeștri interna
ționali Victor Ciocâltea și Mi
hai Șubă. Această partidă s-a 
încheiat la egalitate. Același 
rezultat s-a înregistrat în în- 
tîlnirile : Voiculescu — Vais
man, Pavlov — Ungureanu și 
Ilijin — Mititelu. Stanciu a 
cîștigat la Urzică. Ghindă a 
întrerupt într-o poziție superi
oară la Radovici. A rămas ne
terminată partida Grunberg — 
Negulescu. în clasament con
duce Vaisman cu 7 p. urmat 
de Ghindă 6*/2 (1). Grunberg 
6 (1), Ciocâltea și Mititelu 6, 
Radovici 5*/2 (1), Șubă 5*/2. Ur
zică, Voiculescu, Pavlov și 
Stanciu 5. Negulescu 4*/2 (1), 
Ilijin 4*/2, Ungureanu 4.

Astăzi, are loc runda a 12-a, 
care programează partida deci
sivă dintre Vaisman și Ghindă, 
precum și întîlnirile de mare 
importantă pentru configurația 
părții superioare a clasamentu
lui, Grunberg — Ciocâltea, 
Șubă — Voiculescu și Negules
cu — Mititelu.

SELECȚII
Organizată ci 
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pune să facă si ea un „pod", 
capul la cutie, și ea face corect 
ce i se spune. Cum o cheamă 
pe cea mai mare ? Gabriela Ma- 
larciuc... 10 ani". Dar pe cea 
mai mică ? Profesorul * bijbiie, 
dă din umeri vinovat și... „Măi, 
fetelorI Cine o cunoaște pe 
asta mică ?" Angela Coroianu 
era la prima ei „apariție" : are 
„4 ani juma’te" și a fost adusă 
de celelalte două surori mai 
mari, de la care a și învățat 
cite ceva... Ionel Petre a ab
solvit Institutul pedagogic de 
la Suceava și promite, o Nadie.~ 
Poate reușește... Prea pune su
flet...

Dar marea dragoste pentru 
sport irumpe la Vatra Dornei 
iarna, cînd dă zăpada ca lumea. 
Cu mic. cu mare, urcă pe 
pirtie, cei mici cu „doage" fă
cute de ei, cei mari cu schiuri 
de-adevărat. ăi bătrini fără ni
mic, poate cel mult cu „pisi
cile" la bocanci, să nu alunece. 
După-masa. pină seara tîrziu. 
și duminica toată lumea e la 
pirtie. tn 7 sate învecinate (au
ziți cîteva nume superbe : 
Dorna Cindreni. Cirlibaba. Bro
dind. Dorna Arini. lacobeni) se 
fac concursuri de schi cu toată 
suflarea omenească, iar vara o- 
rientare sportivă. Sufletul vie
ții sportive acolo e un profesor 
de... geografie Lucian Turcu.

Dar performanța ? în lotul 
de sanie-juniori este eleva din- 
tr-a IX-a Mariana Carp, in cel 
de schi-fond. eleva Gabriela Mi- 
halcea. Două locuri II si două 
III la „Săniuța de argint" în 
1977 au fost ciștigate de dor- 
neni : Gigei Casian e campion 
al „Daciadei" la sanie in 1978. 
In cadrul clubului sportiv șco
lar se pregătesc schiori de 
fond, alpine si sărituri. biatlo- 
niști (lucrează în colaborare cu 
cei de la Cimpulur.a Moldove
nesc). Profesorii Rodica Pal. 
Paul Chiriius. Iulian Pața si 
alții vor să dea loturilor națio
nale sportivi de nădejde. Si 
baschetbaliști (prof. I. Bighiu) 
și hocheiști. De aceștia din ur
mă se ocupă profesorul Venia
min Goga, care e antrenor, face
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Cristian Gațu, Nicolae Linca, 
cîntârețul Tudor Gheorghe ș.a. 
în program, va fi prezentat și 
un film dedicat Nadiei Coma
neci. Cenaclul este organizat 
cu sprijinul ziarului „Steagul 
roșu". — -
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> 
campionul mondial Ioslf Tismă- 
nar, Gheorghe Silvestru și al
ții, au avut o comportare nesa- 
tislăcătoare, obțlnlnd rezultate 
Intre 887—866 p d, iar restul pînă 
la 20 au ratat exasperant, unii 
trăgind 5 și chiar cite 8 bile 
in... gol. Din păcate, printre 
aceștia se află șl doi componenți 
de bază ai echipei naționale de ju
niori. Al. Naszodi și Vasile Ivan, 
care au lăsat impresia că nu 
respectă cu strictețe programul 
de pregătire indicat de specia
liștii federației.

CLASAMENTELE : feminin — 1. 
Elena Andreescu (Voința Buc.) 
21 p, 2. Ana Petrescu (Gloria 
Buc.) 17 p, 3. Ildlko Szasz (Voin
ța Tg. Mureș) 16 p ; masculin — 
1. Gh. Silvestru (Petrolul Telea- 
jen) 19 p, 2. G. Marin (Olimpia 
Buc.) 17 p, 3. I. Bice (Electro- 
mureș Tg. Mureș) 16 p. Deși au 
clștigat, Elena Andreescu și Gh. 
Silvestru au rămas datori la 
ultimul concurs, coborind de la 
449 și, respectiv, 916 (cit reali
zaseră pe aceeași arenă la una 
din etapele anterioare) la 416 șl, 
respectiv, 887 p d. Păcat !

în finala „Cupei balcanice” intercluburi
« tontului fotbaliștii

Traian lOANIJESCU

adus in... pragul casei!
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diul asociației — cărămida, 
materialul de bază, fiind pro
dusă prin contribuție voluntară. 
Despre echipament și material 
sportiv, ce să mai vcrbim. Se 
găsește din belșug.

— Și spuneți că tineretul, 
oamenii din întreprindere, mai 
ales cei care locuiesc in blocă
rile cartierului au muncit pe 
rupte la amenajarea bazei 
sportive...

— Cum să nu, cînd ei știau 
că li se aducea sportul în... 
pragul casei 1 Am avut in ve
dere că oamenii muncesc, răs
pund la solicitările producției 
cu promptitudine și atunci tre
buia neapărat să le dăm în 
schimb tot ce putem, să-i a- 
tragem la mișcare în aer liber, 
la preocupări plăcute și utile 
în același timp.

...Da, la Mîrșa cei care lu
crează la întreprinderea me
canică, în frunte cu inimosul 
lor director, cu secretarul co
mitetului de partid, și-au du
rat, prin munca lor, o fru
moasă bază sportivă invidiată 
de sibieni. Cele cîteva secții
— boxul, fotbalul, handbalul, 
judoka, voleiul, rugbyul, u- 
nele cu activități remarcabile
— angrenează, pe lîngă acti
vitatea cu caracter de masă, 
aproximativ 500 de sportivi ai 
întreprinderii (seniori și ju
niori) în competițiile oficiale 
divizionare și ale județului, cu 
dorința de a propulsa elemente 
de valoare pentru sportul de 
performanță. Turismul este și 
el prezent pe lista preferințe
lor tineretului, popicele și oină
— cu mulți adopți — vor intra 
și ele într-un program compe- 
tițional de regularitate. La »e- 
centa dare de seamă și ale
geri a asociației sportive, cu 
un număr de peste 4 000 de 
membri, s-a discutat despre 
realizările obținute, despre 
ceea ce ar trebui să se facă 
pentru impulsionarea activită
ții tuturor ramurilor sportive, 
despre înființarea unor nuclee 
de atletică grea, despre viitoa
rele participări la munca pa
triotică pentru ultimele amena
jări la baza sportivă și pentru 
construirea cu resurse locale a 
unui bazin de înot. Evident, 
plecînd de la prezent, pers
pectiva sportului din localita
tea Mîrșa are toate șansele să 
devină realitate. Pentru că aici 
sînt oameni harnici, hotărîți 
să-și înfrumusețeze viața după 
orele de muncă depuse la ban
cul de probă, la strung, Ia plan
șetă, în fața cuptorului sau la 
linia de fabricare a uriașelor 
autobasculante.

ORT INFORMEAZĂ
A mere din cele 4 ale unei extra

geri.
i • Participarea se face pe b;-
I lete seria „R“, de 10 lei, comple

tate cu 1 variantă achitată 100* c 
sau cu 4 variante achitate 25%.
• Indiferent de cota achitată, 

toate biletele au drept de parti
cipare la toate cele 3 extrageri.

astAzi este ultima zi pen
tru procurarea biletelor la tra
gerea LOTO de mîine, 8 decem- 

J- brie 1978.
NTI NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DIN 6 
: DECEMBRIE 1978

în Extragerea I : 15 12 5 31 11 1
e- Extragerea a Ii-a : 17 43 4 21

35 30.
te FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI:

894.627 lei din care 245.538 lei 
b- REPORT LA CATEGORIA 1.

Plata cîștigurilor de la această 
li- tragere se va face astfel : în 
la Municipiul București, de la 14
I : decembrie 1978 pînă .la 6 februa-
h- rie 1979, în țară, de la 18 de-
po cembrie 1978 pînă la 6 fcbrua-

rie 1979.
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VICTORIE, DAR LA LIMITĂ: 
JIUL-N.K. RIJEKA 1-0 (1-0)

PETROȘANI, 6 (prin tele
fon). Pe terenul său. sub pri
virile a 3 000 de spectatori, pe 
ger și pe un gazon ascuns de 
un strat de zăpadă înghețată, 
Jiul a luat un avans minim 
(1—0) în prima manșă a „Cupei 
balcanice" intercluburi, în com
pania echipei iugoslave N. K. 
Rijeka.

In condițiile unui teren im
propriu, alunecos ca un pati
noar, condiția fizică, efica
citatea crampoanelor, un sub
înțeles procent de șansă devin, 
adeseori. factori hotăritori, 
precumpănitori asupra capaci
tății tehnice și tactice a echi
pelor. In ceea ce o privește. 
Jiul a avut putere și un echi
pament adecvat pentru a do
mina (teritorial) această par
tidă. Șansa nu i-a surîs insă 
pentru că nici nu a căutat-o 
prin șuturi dese, repetate, pe 
jos, care ar fi putut pune în 
inferioritate, cu complicitatea 
crustei de zăpadă înghețată, fie 
și un portar de clasă, ca in
ternaționalul Avramcvici. Ne- 
maivorbind de eroarea în care 
a căzut, în min. 72, unul dintre 
tușieri (H. Atanasov) care a 
semnalizat un ofsaid pe care 
nu l-a văzut nimeni, la un gol 
înscris de către Dumitrache.

Punctul victoriei gazdelor l-a 
marcat, in min. 40, MUL- 
TESCU, după ce * rezolvat cu 
bine, spectaculos, un duel di
rect cu fundașul Rodin, in ca
reul echipei Rijeka. Tot el a 
mai fost aproape de gol (min. 2) 
cînd a șutat puternic pe lingă 
bară, fiind cazul să mai amin-

tim și de marea ratare a lui 
Ciupitu (min. 75), care n-a avut 
abilitatea unui înaintaș veri
tabil. la o fază în apropierea 
porții adverse.

Dealtfel, pentru a amplifica 
forța de finalizare a echipe
lor, ambii antrenori au trimis 
în teren. In repriza a doua, 
jucătorii socotiți ca fiind cei 
mai valoroși. Dumitrache și, 
respectiv. Desnița, menajați 
inițial în condițiile terenului 
greu. Dar speranțele nu s-au 
materializat, ambii înaintași — 
tehnicieni de finețe — neputind 
suporta rigorile terenului di
ficil.

Echipa iugoslavă, stinjenită 
de suprafața de joc. constrinsă 
și de avîntul petroșenenilor, 
ș-a apărat excesiv, mizînd pe 
jocul Ia ofsaid. Mobilitatea ju
cătorilor și elasticitatea com
partimentelor au lăsat, însă, să 
se întrevadă o replică forte In 
meciul retur (care va avea loc 
săptămîna viitoare).

Arbitrul bulgar N. Ciukov. 
ajutat de compatrioții săi H. 
Atanasov și K. Harizanov, a 
condus echipele :

JIUL : Ca vai — Cassai, Bâ- 
din. Ciupitu, P. Grigore — 
Stoica. Mulțescu. Stoichiță — 
Bucurescu (min. 76 Rusu). Gu- 
ran (min. 46 Dumitrache), Sa
lă jar.

RIJEKA : Avramov ici — Fi- 
lipovici. Rodin. Jurkici. Makin 
— Ruzici, Fedici. Tukrov — 
Bursak (min. 58 Miljak), To- 
mici (min. 60 Desnița), Jero- 
limov.

Ion CUPEN

PRIMA MANȘĂ A FINALEI „CUPEI BALCANICEu

(Urmare din pag. 1)

riozitate disputa în continuare. 
Fotbaliștii albanezi, profitînd 
de acest lucru, au reușit. în a- 
numite perioade să echilibreze 
jocul, ei încercînd, prin acțiuni 
rapide, frontale, să forțeze re
ducerea handicapului. Și au 
fost destul de aproape de acest 
lucru, în min. 34, cînd Balg
hini I a șutat în bară, în min. 
41, cînd Minga a trimis balonul 
puțin peste poartă și în min. 
43 cînd Marko a ratat dintr-o 
situație favorabilă.

Și în repriza secundă, atunci 
cînd era de așteptat o mai bu
nă organizare a jocului și o 
creștere a eficacității, echipa 
noastră a continuat să acțio
neze neconvingător, atît în atac 
cit și In apărare, permițind 
oaspeților să se apropie tot 
mai mult ți mai periculos de 
poarta lui Lazăr. In aceste con
diții. fotbaliștii albanezi reu
șesc. după o serie de ratări, să 
înscrie in min. 83 prin MINGA 
și să amenințe chiar ea eta
larea. Trezită, oarecum, la rea
litate. echipa noastră are o 
rvienire ofensivi in final, reu
șind să refacă avantajul de 
două roluri, in min. 87. prin 
IOVĂNESCU, care a transfor
mat • lovitură de la 11 m. in 
urma unui fault clar in careu 
comis asupra lui Ad. lonescu. 
de către fundașul Starova.

Arbitral E, Plat o pool os (Gre
cia) a condus corect și autori
tar următoarele formații : RO-

MÂNIA : Lazăr — Bârbulescu, 
Stancu, Sabău, I. Gheorghe — 
Vamanu, Mureșan, Iovănescu 
— Chitaru (min. 60 Ad. Iones- 
cu), Bălăci (min. 46 Terheș). 
Antohi ; ALBANIA : Musta — 
Hysi, Starova, Ghega, Kola — 
Baiaziti, Balghini II, Marko — 
Vucatani (min. 75 Lica), Minga, 
Balghini I.

Privit din toate unghiu
rile, disecat în toate chipu
rile și analizat în toate re
tortele, fotbalul nostru ne 
arată că principala sa pro
blemă. fundamentala sa 
problemă rămin fotbaliștii. 
Fotbaliștii de valoare care
— fie că nu sînt la fel de
mulți ca înainte (opinie a- 
creditată de unii specialiști), 
fie că sînt la fel de multi, 
ba chiar mai mulți ca îna
inte (opinie acreditată de 
alți specialiști) — nu sînt, 
în orice caz, destui prin 
comparație cu nivelul ac
tual internațional, prin ra
portare la fotbalul real
mente competitiv pe pian 
european și mondial. Con
știentă de acest handicap, 
federația de fotbal s-a ho
tă rit să pună un accent 
mult mai puternic pe cres- 
■terea fotbaliștilor (in < 
în centre d 
copii și junior 
în cluburi și a 
sociații) și roa
dele acestui 
gîndi și de acționa
se vor vedea, neîndoios, 
mîine (evident, pe măsura 
calității acțiunii de azi). 
Pînă mîine insă, înțelegind 
prin mîine un termen de 
cîțiva ani, fotbalul nostru 
activează ar-um. propunin- 
du-și $i avlnd, firește, și 
obligația să se afirme cit 
mai mult In prezent, folo
sind în chip cât mai eficace 
mijloacele pe care le are
— azi — la dispoziție. In
tre aceste mijloace se nu
mără și fotbaliștii buni — 
atiția cîți sînt la ora ac
tuală. Reluînd un punct de 
vedere exprimat și în alte 
dăți, susținem că — chiar 
și In condițiile numărului 
limitat de jucători remar
cabili — nu sînt valorifi
cate cit ar trebui resursele 
fotbalului nostru. Vom fo
losi 
tră 
rul 
rut, 
în
un... capriciu al antrenoru- 
lui-selecționer Ștefan Covaci, 
Cristian a demonstrat în cel 
puțin două partide (cu Spa
nia Ia București și cu Iu
goslavia la Zagreb) că esțe 
un real și foarte promiță
tor talent, confirmînd „o- 
chiul" selecționerului. A 
venit însă golul înscris de

în argumentarea noas- 
trei exemple. 1) Porta- 
pîteștcan Cristian. Apă- 
după părerea multora, 

lotul reprezentativ ca

Leal, la Madrid (Spania — 
România 2—0), — gol la
care vina și-au impărțit-o 
Cristian și Sâtmâreanu — 
și Cristian a fost dat ui
tării pină mai ieri. 2) Vîr- 
ful de atac buzoian Stan. 
Golgeter în Divizia B. Stan 
n-a fost luat în seamă pină 
a ajuns în fruntea marca
torilor și în „A", fiind che
mat, în sfîrșit, la lotul o- 
limpic. Cultivarea cu orice 
preț a „numelor" ne-a lip
sit de un atacant ..care se 
duce cu doi apărători în 
spate" și marchează. Mar
chează mereu. 3) Virful de 
atac Paraschivescu, 
Steagul roșu Brașov, 
nic, foarte bătăios, 
incisiv, foarte rapid, 
dotat — după opinia 
rității celor ce l-au 
jucind. L-am mai .__ ,__
pe Paraschivescu spre a fi 

testat la un lot, 
spre a fi în
cercat și jude
cat la un trial, 

meci amical la
București. .Nu e cazul — 
s-a obiectat. Băiatul are 28 
de ani. Nu e de viitor". Dar 
poate fi de prezent! Poate 
juca încă 2—3 ani foarte 
bine. De ce să nu fie luat 
in seamă ? Nu mai 
decît în 
Spania, 
cia. s-a 
s-a văzut 
avuț nici un virf 
ca lumea. (Și apropo de 
vîrstă, oare rapidistul Lu- 
pescu nu avea 29 de ani 
cînd a debutat în echipa 
națională, la Guadalajara, 
evoluînd apoi ani buni, cu 
randament excelent, în e- 
chipa României, și ulterior 
cu același randament cîțiva 
ani la Admira Viena !?!).

Am putea lungi lista e- 
xemplelor susținînd o idee 
pe care nimeni nu are drep
tul să o respingă : CÂU- 
TAȚI FOTBALIȘTII ! Chiar 
și la Diviziile B și C — 
sau mai ales acolo 1 — la 
echipe mici, fără reflectoare 
din toate părțile. Căutați-i, 
scoateți-i la lumină, propu- 
neți-i, susțineți-i, ajutați-i 
așa cum făceau cu ani în 
urmă Cibi-baci Braun-Bog- 

regretatul Ștefan

ultimul 
de la 

spus
— că

dan și 
Cîrjan.

Există 
pierd...

de la 
Puter- 
foarte 
foarte 
majo- 
văzut 

propus

departe 
meci cu 

Valen- 
— Și 
nu am 
de atac

încă valori care se

Marius POPESCU

GLORIA BUZĂU A VENIT IN DIVIZIA A CU 0 PREGĂTIRE FIZICA
BUNA, UN ANGAJAMENT TOTAL SI DORINȚA DE AFIRMARE* *•

De vorbă cu antrenorul Ion lonescu

ACTUALITAȚI
• F. C. BAIA MARE evoluează 

Pta.ești. Astăzi, de ta ora 14,30, 
stcdtanui Petrolul din Ploiești, ore 
o xrteresc n tă partida amico Io in oare 
fo«c dhr'zlonoro A Petrolul întîtaește 
pe actualul lider ol primei divizii, 
F. C. Bata Mare
• AZI, DE LA ORA 14 ore tac pe 

stadionul Mecanica fino (oartierul 
PanteHmon. autobuzele 122 și 65, 
tramvai 28) un mec' intemoționcl o- 
mcol de fotbal intre echipele Meca
nica fină șt Turist Sofia.
• PENTRU MECIUL Steaua — 

Jiul, care se dispută simbătă. pe 
stadionul din bd. Ghencea. bile
tele de intrare se găsesc de vîn- 
zare. începmd de mîine, la casele 
și agențiile obișnuite.

ta
ce 
tac

• DUMINICA TRECUTA, pe 
d ionul așezat pe molul sting al 
trinului Dcnjbiu, 6 000 de spectatori 
tulceni care au asistat ta meciul de 
fotbal Delta - F. C. Constanța (1—0) 
au avut o mare bucurie : e-
chipa lor și-o întrerupt o ,,suita nea
gră" de rezultate printr-o victorie 
spectaculoasa în fața unui adversar 
puternic, fost divizionar A și candi
dat, firesc, !a promovare. Golul lui 
lamandi, din minutul 14, a redat în
crederea tulcenilor 
reprezentantei Deltei. 
RARU-SLIVNA).

sta- 
bâ

în posibilitățile 
(Dumitru MO-

Dintre cei doi Ion lonescu 
care activează in fotbalul ro
mânesc, cel mai tinăr, cel a- 
firmat mai de curîr.d în rin- 
dul antrenorilor noștri este 
ION GH. IONESCU. aflat la 
conducerea tehnică a echipei 
Gloria Buzău. Celălalt este Ion 
V. lonescu, de mai multă vre
me cunoscut ca antrenor la 
Politehnica Timișoara. Jiul Pe
troșani si, în anii din urmă, 
la U. T. Arad. Rindurile de 
mai jos sînt urmarea unui in
terviu cu Ion Gh. lonescu, cel 
care — cu un deceniu și mai 
bine în urmă — alcătuia îm
preună cu Dumitriu H acel 
„tandem de vis" al Giuleștiu- 
lui. Au trecut de atunci multe 
sezoane fotbalistice și „Puiu“ 
lonescu s-a metamorfozat din 
jucătorul de mare finețe, gol- 
geter al echipei sale și al cam
pionatului. răsfățat a) tribune
lor. într-un antrenor în toată 
puterea cuvintului. sever, 
gur pe el.

— Cum te simți 
vizia A ?

— Nu mă așteptam la o 
fel de întrebare ! Oricum 
altfel decît în „B“. Și la fel 
ca mine și jucătorii mei. din
tre care doar Oprișan, Tănase, 
Toma. Negoescu și Radu au 
mai cunoscut Divizia A. Cum 
mă simt ? Bine i Mi-am dorit 
să antrenez în Divizia A, dar 
am dorit să ajung la această 
performantă prin promovarea 
unei echipe dintr-un eșalon in
ferior. De ce ? Pentru că mi 
se pare anormal să primești 
conducerea unei formații ce se 
află deja în prima divizie fără 
să fi lucrat la categoriile in
ferioare. Nu vreau să jignesc 
pe nimeni — sînt mulți antre
nori care s-au afirmat preluînd 
conducerea tehnică a unor for
mații ce activau în „A" — 
dar așa cred eu. Diferența este 
foarte mare între „B“ și „A“. 
Sub toate aspectele : ca va
loare a echipelor cu care te

ca in- 
altfeL 
ziarul 
cîteva 
Gloria 
mereu

întreci, ca atmosferă, 
teres. Fiecare meci e 
Iată, de pildă, numai 
.Sportul": de la cele 
rânduri ce apăreau cînd 
era In _B“, acum ești
.în față', în prim-plan : jucă
torii primesc note, se scrie mai 
mult despre ei și despre meci, 
selecționerii sînt mai mult 
prezenți la meciurile noastre. 
Deci, e mult mai frumos, dar 
și mult mai greu.

— Față de perioada cînd 
erai jucător, cum ți se pare 
acum Divizia A ?

— Mult mai dificilă ! 
părut nu numai așezări 
teren, nu numai idei 
joc. Diferența constă în 
rînd în ritmul crescut 
cului, în creșterea vitezei de 
circulație a mingii. Spre deo
sebire de anii cînd jucam, teh
nica în mișcare a fotbaliștilor 
a crescut. Foștii jucători cred 
că fotbalul de azi este sub 
valoarea celui practicat de ei. 
Fiecare raportează la perioada 
în care a activat, pretexted 
că fotbalul de atunci era mult 
mai bun. Dar nu e asa I Azi 
solicitările sînt mult mai mari. 
Mie mi se pare că, totuși, fot-

Au 
noi 
noi 
primul 
al jo-

a- 
în 
în

balul nostru a făcu( un pas 
înainte față de anii *60. dar noi 
fl sesizăm mai greu, pentru că 
modificările au fost făcute din 
mers. De aceea eu sînt de pă
rere că diferența nu e în> fa
voarea 
dată.

fotbalului jucat altă-

— Cu ce vine nou Gloria 
in fotbalul românesc ?

— Cu o pregătire fizică 
bună. Toate jocurile disputate, 
atit în „B“ cît și in „A“, au 
demonstrat că Gloria are o 
pregătire fizică dintre cele mai 
bune. Apoi. Gloria vine — 
cred eu — cu angajament to
tal în ambele faze. Și — nu în 
cele din urmă — cu utilizarea 
marcajului, a folosirii pressin- 
gului în anumite faze, în anu
mite puncte ale terenului, în 
anumite momente ale jocului. 
Gloria a mai adus în Divizia 
A un contingent de fotbaliști 
talentați.

— Care credeți că trebuie 
să fie criteriul de apreciere 
a unui antrenor de fotbal 
din România ?

— Firește, rezultatele, adică 
munca. Dar nu numai rezulta
tele cifrice, ci rezultatele în
registrate pe toate planurile. 
Mă refer la calitatea fotbalului 
practicat de echipa alături de 
care transpiri, locul în clasa
mentul final, creșterea de ju
cători pentru loturile naționale, 
seriozitatea cu care se mun
cește la antrenamente, capaci
tatea antrenorului de a asimila 
noul în fotbal, simțul pedago
gic. Dar toate acestea nu vor 
fi realizate dacă respectivul 
antrenor nu alege mijloacele 
cele mai adecvate care să co
respundă jocului. Exercițiile 
folosite acum 20 de ani — de 
pildă — nu mai au azi nici o 
valoare. Azi, cînd golurile se 
marchează de multe ori și din 
poziții în contradicție cu legile 
gravitației...

Mircea TUDORAN
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5 ECHIPE SE AFLĂ ÎNCĂ BARDAUSKIENE - Ui»
IN LUPTA PENTRU TITLU!

GOTTWALDOV, 6 (prin te
lefon). Daeă mai era nevoie de 
încă o demonstrație a echili
brului valoric dintre frunta
șele handbalului mondial, iată 
acest turneu final a produs-o ! 
Nu mai puțin de 5 echipe — 
R. D. Germană, U.R.S.S., Un
garia, Cehoslovacia și Iugosla
via — se află in cursă pentru 
cel de al 7-lea titlu suprem ! 
Numai Polonia a ieșit din 
luptă, fiind echipa — din acest 
turneu final — care nu se va 
califica la Jocurile Olimpice.

Miercuri, cei peste 5 000 de 
spectatori au asistat la un 
derby de zile mari. meciul 
dintre campioana olimpică — 
U.R.S.S. — și campioană mon
dială — R. D. Germană. în 
ciuda faptului că jucătoarele 
sovietice pierduseră partida cu 
selecționata Cehoslovaciei, e- 
chipa lui Igor Turcin a făcut 
în această partidă cheie un 
joc bun, de mare exactitate.

CLASAMENT -

1. R.D. Germană
2. U.R.S.S.
3. Ungaria
4. Iugoslavia
5. Cehoslovacia
6. Polonia

3 2 0 1 
2
2
1
1

3
3
3
3
3 0

0
0
1
1
o

1 
i
1
1
3

52-38
43—36
43—46
45-42
37- 37
38- 64

4
4
4
3
3
0

reușind să cîștige și să rein
tre în plutonul candidatelor la 
primul loc.

In ce ne privește, așteptăm 
meciul de joi (n.r. azi) cu O- 
landa, socotind că handbalis
tele noastre își pot procura 
măcar satisfacția de a fi cîș- 
tigat „turneul de consolare", 
cel al locurilor 7—9. Ar de
monstra prin aceasta că, de 
fapt, nu fac parte din a doua 
categorie valorică a handbalu
lui internațional.

Dan GĂRLEȘTEANU

REZULTATELE DE AZI

• Turneul pentru locurile 7—9 :
R. F. Germania — Olanda

• Turneul pentru locurile 1—S :
Iugoslavia — Polonia 
Cehoslovacia — Ungaria 
R. D. Germană — U.R S S.

• Iată și ultimele rezultate de marți seară : 
garia 19—13 (9—5) și Cehoslovacia — Iugoslavia 13—13 (8—7).

20—17 (13- 8)

18—14 ( 8- 4)
13—14 ( 5- 9)
12—14 (5-10)

U.R.S.S. — Un-

Dintre probele feminine de te
ren, săriturile au oferit 
mente mai spectaculoase. Se de
tașează, desigur, recordurile mon
diale realizate de Sara simeonl 
(Italia) la săritura în înălțime 
(2,01 m) șl WUma Bardauskiene 
(U.R.S.S.) la lungime (7.07 m și 
apoi 7,09 m). La ambele probe, 
noile performanțe intră în ca
tegoria cifrelor de referință ale 
progresului în atletismul mon
dial.

La numai un sezon de la atin
gerea — de către Rosemarie 
Akermann — a limitei de 2 me
tri, Simeoni continuă escalada, 
deși nimeni n-ar fi bănuit la în
ceputul anului că italianca poa
te depăși — atît de repede ! — 
o graniță în primul rind psiho
logică. Mal mult, ea a reușit de 
două ori 2.01 m. o dată în luptă 
directă cu fosta recordmană, la 
campionatele europene, dovedind 
din plin că este o recordmană 
autentică. Așa cum am mai spus, 
performera Simeoni ‘ 
mult decît oricare alt recordman 
sau altă recordmană a momen
tului, un rezultat al muncii șl 
perseverenței, mai curînd decît • 
al talentului.

Ackermann a lipsit mult (a 
suferit în Iarnă o operație la 
genunchi), a revenit doar cu pu
țin timp înaintea campionatelor 
europene, dar clasa i-a permis 
să ajungă în 
cel mai înalt 
proba anunță în continuare un 
duel extrem de Interesant. Cele 
două vedete „s-au rupt" de un 
pluton numeros din care se de-

evcni-

este. mai

scurtă vreme la 
nivel. Oricum,

tașează Brigitte Holzapfel și Ul- 
rike Meyfarth (redivivus). ambe
le din R.F. Germania care au 
încheiat anul cu 1,95 m, Jutta Kirst 
și Christina Nitzsche (ambele din 
R. D. Germană) și revelația Ka- 
trin Gibbs (Australia), toate cu 
1,93 m. Din acest pluton care 
cuprinde 20 de săritoare cu per
formanțe pînă la 1.88 m — me
dia primelor 20 este de 1,91 m, 
dar contribuția majoră o aduc 
Simeoni șl Akermann — fac par
te și Cornelia Popa șl Virginia 
Ioan. Din păcate, rezultatele lor 
optime sint excepții șl este greu 
de afirmat că primele noastre 
săritoare mai figurează în mod 
real în elita probei.

Wilma Bardauskiene, marea a- 
pariție a sezonului, este prima 
femeie care a sărit mai mult de 
7 metri la lungime. Apropierea 
de Beamon se impune nu atît 
în privința echivalenței rezulta
telor — 8,90 m nu admite deo
camdată nici o comparație I — 
cit mal ales prin calitățile deo
sebite ale recordmanei. Bardaus
kiene este campioana pe care 
proba o aștepta după Viorica 
Vlscopoleanu șl Heide RosendahL

A doua în ierarhie este ame
ricana Jody Anderson (6,90 m), 
dar rezultatul nu a fost confir
mat ta întîlnlri directe cu eu- 
ropencele. Se poate spune că 
Bardauskiene domină categoric, 
pentru că lista continuă de la 
6,80 m ta jos, ceea ce ne face 
să afirmăm că progresul gene
ral este mic. Să notăm totuși re
venirea fostei recordmane Sie- 
grun Siegl (6,79 m), constanța

AZI, ROMÂNIA - OLANDA

Azi, în timp ce participantele la turneul locurilor 1—6 au zi 
liberă, reprezentativa României susține ultimul său meci in tur
neul 7—9. Ea va întîlni. de la ora 18, echipa Olandei.

GHEORGHE GIRNIȚA, LOCUL

LA CONCURSUL DIN SUEDIA
La sfîrșitul sâptârr.înii tre

cute biatloniștii români au par
ticipat la un concurs interna
țional In localitatea suedeză 
Stora Blasjons. La întrecere au 
fost prezenți sportivi din R. D. 
Germană, Suedia și România. 
Au avut loc curse de juniori 
și seniori. In proba de 20 km, 
Gheorghe Gîrniță s-a clasat 
pe locul 4 (după biatloniștii 
din R. D. Germană : Urlich, 
Siebert și Rosch), iar Cornel 
Potroanchenu s-a situat pe lo
cul 11. Gheorghe Voicu și 
Francisc Foriko au avut dere
glări la arme, la fel ca și ju
niorul Ion Cimpoia, care la 
fond â înregistrat un timp bun, 
dar tragerea deficitară a făcut 
ca el să ocupe locul 11. Antre
norul lotului, Constantin Tiron, 
s-a declarat satisfăcut de evo
luția biatloniștilor români, mai 
ales că sportivii noștri au doar 
500 de km de rulaj pe zăpadă,

față de 2 000 km suedezii și
1 600 km biatloniștii din R. D. 
Germană.

BOXERII ROMANI PE LOCURI MODESTE
IN CLASAMENTUL MONDIAL Șl EUROPEAN’78

Ca Ia fiecare sfîrșit de an, 
Comisia de specialitate a 
A.I.P.S. (Asociația internațio
nală a presei sportive) face 
publice clasamentele celor mai 
buni boxeri amatori din Euro
pa și din lume. Deși cunoaștem 
valoarea destul de relativă a 
unor clasamente întocmite doar 
pe temeiul unei singure com- 

campionatul 
cel mon- 

recunoaș- 
anu-

petiții anuale: 
continental sau 
dial, trebuie să 
tem că și ierarhiile 
lui 1978 confirmă un declin al 
pugiliștilor noștri în arena in
ternațională. Doar 6 boxeri ro-

PE TERENURILE DE TENIS
LA SOFIA, a început tuuicul 

internațional pe teren acoperit 
pentru „Premiul televiziunii 
bulgare". In primul tur al pro
bei de simplu masculin, jucă
torul român Andrei Dirzu l-a 
eliminat cu 6—3, 6—3 pe bul
garul Ilia Iliev. Alte rezultate: 
Ghenov (Bulgaria) — Buratini 
(Italia) 6—1, 6—1 ; Diskov
(Bulgaria) — Wimmer (Aus
tria) 6—3, 6—2 ; Emmrich
(R D. Germană) — Lazar (Un
garia) 7—5, 6—3.

REZULTATE înregistrate în 
turneul internațional de tenis de 
la Sydney : jucătoarea româncă

Florenta Mihai a pierdut In 
turul II cu 1—6, 2—6 în fața 
cunoscutei tenismane austra- 
lience Kerry Reid ; Mima Jau- 
sovec — Gail Langela 0—6. 6—4. 
6—2 ; Virginia Wade — Kaye 
Hallam 6—1. 6—3 ;

LA ZURICH, în primul tur 
al turneului de la Lucerna, Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—3, 6—4 
pe elvețianul Heinz Gunthardt. 
Alte rezultate : Jimmy Connors 
(S.U.A.) — Zeliko Franulovici 
(Iugoslavia) 6—4. 6—1 ; Tom
Okker (Olanda) — Jose Higue
ras (Spania) 7—6, 6—4 ; Wojtek 
Fibak (Polonia) — Marty Ries- 
sen (S.U.A.) 6—2, 7—6.

mâni 
celor 
lume 
redin 
că), _ _
nă), Simion Cuțov (7 
ră), Ion Vladimir (8 — semi- 
mijlocie), Ion Miron (8 — mij
locie mică) și Costică Chiracu 
(8 — semigrea). Nici în ierar
hiile europene situația nu e 
mai roză : acolo unde figuram 
îndeobște pe locurile fruntașe 
la toate categoriile, acum doar 
8 boxeri români își găsesc lo
cul printre primii 6 pugiliști 
ai continentului, iar cei mai 
bine clasați dintre aceștia (F. 
Ibraim — muscă și T. Dinu
— cocoș) abia ocupă locul 4 1 
Ceilalți clasați sint ; M. Cons
tantin — semimuscă (6), V. 
Ioana — pană (6), S. Cuțov — 
ușoară (5), I. Vladimir — se- 
mimijlocie (6), I. Miron —mij
locie mică (5), și C. Chiracu
— semigrea (6). Interesant ar 
mai fi de notat că în ambele 
clasamente nici un pugilist ro
mân nu este punctat Ia catego
ria semiușoară (altădată stră
lucit ilustrată).

Să sperăm că a doua jumătate 
a ciclului olimpic va aduce o 
revenire la cota superioară de
ținută de boxul românesc în 
pugilatul mondial.
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CHRIS EVERT - NR. 1

i
8

Titlul de cea mai 
bună jucătoare de te
nis din lume a anului 
a fost atribuit campi
oanei americane Chris 
Evert, în vîrstă de 24 
de ani. După cum se 
știe, conform unei ho- 
tărîrl a Federației in
ternaționale de tenis, 
începînd din 1978 se 
acordă titlurile de cel 
mal bun jucător șl cea 
mai bună jucătoare la 
sfirșltul fiecărui an. 
Juriul care a desem
nat-o pe Chris Evert 
drept cea mal valoroa
să tenismană din lu
me în actualul sezon a 
fost alcătuit din foste
le campioane Margâret 
Court (Australia). Ann 
Haydon Jones (Anglia) 
și Margaret Dupont 
(S.U.A.). Desemnarea 
celui mal bun tenis- 
man al lumii pe anul 
1978 va avea loc în ur
ma rezultatelor „Tur
neului campionilor", 
programat în luna Ia
nuarie a anului viitor 
la New York.

g SCHIORII DE AUR
g Pentru al doilea an 

consecutiv. schiorului 
ț- suedez Ingemar Sten- 
S mark l-a fost atribuit 
0 trofeul „Schiul de aur" 
g acordat de Asociația 
g internațională a presei 
Js sportive (A.I.P.S.). In 

anii trecut! această dis-

tincție sportivă a fost 
obținută, între alții, 
de Jean Claude Killy. 
Karl Schranz, Gustavo 
Thoni, Marielle Goits- 
chel, Annemarie Proll 
și Nancy Greene.

SĂRBĂTORIREA 
UNUI ANIMATOR

Pentru Iubitorii 
sport din țara noastră, 
numele lui Mihai Sele 
este binecunoscut. De 
cîteva decenii acest a- 
propiat prieten ai fot
balului, locuind în ora
șul iugoslav Subotița, 
și-a adus o prețioasă 
contribuție la dezvolta
rea relațiilor tradițio
nale dintre soccerul ro
mânesc șl iugoslav. 
Recent, el a împlinit 
vîrsta de 78 de ani și 
o jumătate de secol (!) 
de cînd activează ca 
președinte al clubului 
feroviar din Subotița. 
Cu acest prilej, bătrî- 
nul animator sportiv a 
fost omagiat intr-un 
cadru festiv, în fața 
stadionului arhiplin din 
acest oraș, cu care o- 
cazle formația locală a 
întîlnit echipa Vojvodl- 
na din Novi Sad. A- 
dresîndu-se spectatori
lor, Mihai Sele a ros
tit cîteva cuvinte cu 
profundă semnificație : 
„in orele mele libere 
rn-am dedicat fotbalu
lui. creșterii noilor ge
nerații de jucători, e- 
ducați în spiritul spor
tivității și al ridicării

— Oare semnele astea de circulație ne limi
tează și nouă viteza ?

(din ,,KICKER“-Nurnberg)
necontenite a valorilor. 
Am speranța că relați
ile prietenești, de cola
borare pe care le-am 
Întreținut cu fotbaliștii 
din țările vecine au 
contribuit la afirmarea 
acestui sport intr-o 
rie.......................... "

a-
tot mal Iargâ“.

NAVIGATORI 
SOLITAR!

Cursa i 
de iahturi 
mului", pe 
circa 
Saint 
Point 
lupa). ___ .
de canadianul Michael

transatlantică 
i „Calea Ro- 
i parcursul a 

km, de la 
(Franța) la

7000
Mal o
a Pitre (Guade- 
a fost cîștigată

Birch, la bordul am
barcațiunii ..Olympus 
Foto“, urmat la numai 
98 de secunde de fran
cezul Michel Mali
nosky („Kriter 5“) și 
la 8 ore de americanul 
Phillip Weld („Prin
cess"). Primii doi au 
navigat 23 de zile pen
tru a ajunge în An- 
tille. Patru concurenți, 
între care și cunoscu
tul navigator solitar 
Alain Colas, nu au luat 
legătura prin radio cu 
portul de bază de pes
te două săptămîni, or
ganizatorii fiind îngri
jorați de soarta lor.

figurează in clasamentele 
mai buni 10 boxeri din 
la fiecare categorie : Fa- 
Ibraim (locul 10 — mus- 
Viorel Ioana (9 — pa-

— ușoa-

Angelel Voigt (6,79 m) și Jarmi- 
lei Nygrynova (6,73) și — mal 
ales — ascensiunea Ginei Panait 
(6,71 m) în grupul fruntaș, con
firmată de cele două locuri în > 
finalele continentale : la Milano 
(locul 6) șl Praga (locul 5). Iar 
Gina este cu cel puțin 3 ani mai 
tînără decît oricare dintre atle
tele prezente în

După ce a pierdut titlul olim
pic, Faina * ‘ '
pierdut acum șl pe celjeuropean. 
A pierdut, de asemenea, și re
cordul mondial, care se află în 
posesia campioanei de la Mont
real, Evelyn Jahl (70,72 m). S-ar 
putea spune, poate, că s-a încheiat 
o eră în evoluția probei, chiar 
dacă Melnik a depășit și ea 70 m 
(70,34 m). Va arunca cu sigu
ranță pini în 1980. chiar dacă 
are acum 33 de ani. Proba a 
oferit exemple celebre de lon
gevitate, șl feminine și mascu
line, dar e greu de crezut că 
Melnik va mai ti ce a fost.

„Noul val* — Margitta Droese 
(R.D.G.) 68,48 m. Elena Petrova 
(U.R.S.S.) 67,54 m, Svetla Bojko- 
va (Bulgaria) 66.94 m, Ludmila 
Isaieva 66,28 m și Elena Gorba- 
ceva (ambele U.R.S.S.) 66,24 m
—, chiar dacă nu mal e chiar 
așa de... nou, urcă spre 70 m, 
cu o medie de 68 m a primelor 
10 rezultate. Pentru prima dată 
în acest deceniu, Argentina Me
nis nu mal figurează printre 
fruntașe. Cu 62.40 m, rezultat pe 
care odinioară îl reușea aproape 
în Joacă, nu este clasată decît 
a 15-a în Europa. Și mal nu
meroase au fost, însă, concursu
rile cu... 58 de metri. Va fi spus 
Argentina tot ce avea de spus ?...

Ruth Fuchs, cealaltă aruncă
toare de superclasă a deceniu
lui, nu a atins, se pare, plafo
nul maxim : la Praga a stabilit 
un nou record european la a- 
runcarea suliței cu 69,16 m, ia 
numai 32 cm de recordul mon- 
dial al americancei Kathy Schmidt 
(suspendată pe viață de IAAF. 
ca șl Stones). In urma campioa
nei, un grup de I aruncătoare 
între 64.24 m — Ute Richter 
(R.D.G.) — șl 63,1» m Nina Nl- 
kanorova (U.R.S.S.). din care 
face parte șl noua recordmană 
a României Eva Zorgd-Kaduiy 
(63,66 m, locul 5). Atunci ctad 
aproape nu mai credeam, Eva 
ne reamintește că a fost consi
derată un mare talent si o mare 
speranță a atletismului nostru. 
Dacă va începe anul preolimplc 
de la nivelul finalului de sezon, 
clujeanca poate urca noi trepte 
ale ierarhiei pentru că are, re
petăm, calități deosebite.

,top 10“ i

Melnik-Veleva l-a

Vladimir MORARU

TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Campionul mondial 

de la categoria semigrea (ver
siunea W.B.A.), americanul Mike 
Rossman, șl-a pus la Philadel
phia centura în Joc în fața șalan- 
gerulul său. Italianul Aldo Tra
versare. Rossman a obținut vic
toria prin K.O. în repriza a 6-a. 
După cum se știe, Rossman a 
devenit campion al lumii în lu
na septembrie, cînd l-a Întrecut 
la puncte pe * ’
tor Galindez.

CAlArie • Tradiționala com
petiție de la -' 
„Premiul Serii' 
cîștlgată de _________  ______
Pessoa cu 47,6 (zero puncte pe
nalizare), urmat de David Bro
ome (Anglia) — 48,0 și Paul 
Schoeckemohle (R. F. Germania) 
— 49,5.

FOTBAL • La Nottingham, în 
meci amical s-au întîlnit echipele 
Nottingham Forest șl Dinamo za
greb. Fotbaliștii englezi au obți
nut victoria cu 2—0 (1—0).

PATINAJ • La Kiev în con
cursul masculin de patinaj vite
ză, victoria a revenit camplonu-

argentinianul Vlc-

Bruxelles pentru 
• (obstacole) a fost 
brazilianul Nelson

lui european Serghei 
care a totalizat la 
172,994 p. “ 
500 m — 41,2 ; 3 000 m 
1 500 m 
7:33,6, Serghei 
nut pe 500 m

RUGBY •
Zeelande, care 
în Marea Britanle, „ _ _

. Aberdeen în compania unei re
prezentative scoțiene. Oaspeții au 
terminat învingători cu 31—3.

șah • După 8 runde în frun
tea clasamentului turneului zonal 
de la Amsterdam se află olan
dezul Jan Timman cu 6 p. ur
mat de Miles (Anglia) cu 5V2 p 
(1). In runda a 8-a. Miles l-a 
învins pe Feller, iar Timman șl 
Langeweg au făcut remiză.

TENIS DE MASA • In „Cupa 
ligii europene", la Batley (An
glia) s-au întîlnit reprezentativele 
Angliei și Cehoslovaciei. Jucăto
rii cehoslovaci au terminat în
vingători cu 5—2. (Orlowski l-a 
Învins cu 13—21, 21—18, 21—18 pe 
Douglas).

Marciuk, 
multiatlon 

Iată rezultatele sale : 
. ‘ ::: 4:27,0 ;

2:04,4 șl 5 000 m — 
Hlebnikov a obți- 
39.0.
Selecționata Noii 
se află în turneu 

a evoluat la

ASEARA, IN CUPA U.E.F.A
Aseară s-au desfășurat meciurile retur din cadrul optimilor de 

finală ale Cupei U.E.F.A.. Iată rezultatele care ne-au sosit pînă 
la închiderea ediției (între paranteze scorurile din tur). Echipele 
scrise cu litere mai negre s-au calificat pentru 

(sferturi de finală) care va avea loc la primăvară.
Slask Wroclaw
Dukla Praga 
M.S.V. Duisburg 
Herta B.S.C.
Ajax Amsterdam 
Manchester City 
W. B. Albion
Arsenal

— Borussia Mănchengl.
— V.f.B. Stuttgart
— Racing Strasbourg
— Esbjerg
— Honved Bud .
— A.C. Milan ,esta
— C.F. Valenci
— Steaua Roșit

Belgrad

etapa următoare

(1—1) 2—4 
(1—4) 4—0 
(0—0) 4—0 
(1-2) 4—0 

(1—4) 2—0 
(2—2) 3—0 
(1—1) 2—0 
(0—1) 1—1


