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La Palatul Republicii s-au 
încheiat, joi, 7 decembrie, con
vorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și locotenent- 
colonel Mengistu Haile Ma
riam, președintele Consiliului 
Militar Administrativ Provizo
riu și al Consiliului de Miniș
tri ale Etiopiei Socialiste-

După încheierea convorbirilor 
oficiale, președintele _ Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, . și 
președintele Consiliului Mili
tar Administrativ Provizoriu și 
al Consiliului de Miniștri ale 
Etiopiei Socialiste, Iocotencnt- 
colonel Mengistu Haile Mariam, 
au semnat, joi dimineața, în 
cadrul unei ceremonii care a 
avut Ioc la Palatul Republicii, 
Declarația Republicii Socialiste 
România și Etiopiei Socialiste.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mengistu 
Haile Mariam s-au felicitat cu 
căldură, și-au strîns îndelung 
mîinile, s-au îmbrățișat cu 
cordialitate.

Cei doi șefi de stat au rostit 
alocuțiuni, urmărite cu interes 
și aplaudate de cei prezențL 

In încheierea ceremoniei, cei 
doi șefi de stat au ciocnit • 
cupă de șampanie pentru întă
rirea continuă a prieteniei șl 
colaborării româno-etiopiene.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
I-A EOST ÎNMÎNATĂ MEDALIA DE AUR 
„NOME WIENER“ A ORGANIZAȚIEI 
MONDIALE PENTRU SISTEME GENERALE

Șl CIBERNETICĂ (WOGSC)
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, i-a fost înmina- 
tă, joi, 7 decembrie. în cadrul 
unei ceremonii desfășurată la 
Palatul Consiliului de Stat, 
prima medalie de aur „Nor
bert Wiener" a Organizației 
Mondiale pentru Sisteme Ge
nerale și Cibernetică, atribuită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în semn de înaltă prețuire pen
tru merite în domeniul promo
vării științei în general și ci
berneticii, în special, și al ori
entării lor spre scopurile pă
cii, cooperării și progresului.

Diploma de acordare a meda
liei de aur conține următorul 
text : „Organizația Mondială 
pentru Sisteme Generale și Ci
bernetică. Medalia de aur me
morial» „Norbert Wiener" con
ferită Excelentei Sale Nicolae 
Ceaușescu, președintelui Repu
blicii Socialiste România, ea 
mulțumire și recunoaștere pen
tru interesul și sprijinul pa 
care le-a acordat muncii $1 o- 
biectivelor acestei organizații. 
Conferită la cei de-al IV-lca

în loc de buletinul zăpezii

IUBITORI Al SPORTURILOR 
DE IARNĂ, PE SCHIURI!

De multă- vreme, peste 20 de ani, începu
tul lunii decembrie nu a mai fost atit de 
bogat în... zăpadă! In acest an, decembrie a 
fost mult mai darnic în privința abunden
ței de nea. După cum am aflat de la Insti
tutul meteorologic, munții noștri au fost a- 
coperiți de un strat substanțial de zăpadă. 
Astfel, in principalele stațiuni montane se 
schiază din plin, pe un covor alb, imaculat, 
și la o temperatură favorabilă. La Sinaia 53 
de cm, la Predeal 40 cm, la Poiana .Brașov 
peste o jumătate de metru, la Semenic 35 
cm, la Fundata 42 cm, la Lăcăuți 70 cm etc.

Deci, iubitori ai sporturilor de iarnă... 
pîrtie !

Joi, 7 decembrie, s-a înche
iat vizita oficială întreprinsă 
in țara noastră, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, de locotenent- 
colonel Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu și al 
Consiliului de Miniștri ale Etio
piei Socialiste.

Ceremonia plecării înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul internațional Otopeni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și locotenent-colonel Mengistu 
Haile Mariam au sosit împre
ună la aeroport, care era îm
podobit cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Etiopiei Socialiste. Pe fron
tispiciul salonului oficial se 
aflau portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și locotenent- 
colonelului Mengistu Haile Ma
riam, încadrate de drapelele ce
lor două țări.

Mii de bucureșteni, veniți ia 
aeroport, au salutat cu căldură 
pe cei doi șefi de stat, ovațio- 
nînd pentru prietenia româno- 
etiopiană.

In această atmosferă prie
tenească s-a desfășurat cere
monia oficială a plecării.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și locotenent-colonel Mengistu 
Haile Mariam își iau apoi ră
mas bun. strîngindu-și _cu 
căldură mîinile, imbrățișîn- 
du-se.

Congres de cibernetică șl sis
teme de la Amsterdam — O- 
landa, august 1978".

Prestigioasa medalie i-a fost 
inmînaiă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de John Rose, direc
tor general al W.O.G.S.C.. rec
torul Colegiului de tehnologie 
din Blackburn — Marea Bri
tanic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros pentru dis
tincția primită.

Membrii delegației Organiza
ției Mondiale pentru Sisteme 
Generale și Cibernetică au feli
citat călduros pe președintele 
Republicii Socialiste România 
pentru distincția conferită.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost, de asemenea, felicitat 
cu căldură de tovarășii din 
conducerea partidului și statu
lui nostru.

în continuare. președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a Întreți
nut, într-o atmosferă cordială, 
cu directorul general și eu 
membrii delegației Organizației 
Mondiale pentru Sisteme Ge
nerale și Cibernetică.

ZIAR AL CONSILIULUI NAJ1ONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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SPORTUL 0 PREZENȚĂ MEREU MAI ACTIVĂ
ÎN PEISAJUL CRAIOVEAN

• Participare masivă la antrenamente O Luptătorii ți 
boxerii in casă nouă • A venit vremea să fie culese 

roadele !
Ceață deasă de nu se vede 

bine de la o peluză la alta, 
aerul greu respirabil din cauza 
unei mari umidități care, pur 
și simplu, prinde să șir o iască 
pe treningurile atleților. Deși 
e o vreme urîtă, dintre acelea 
care te invită să nu-ți pără
sești casa, totuși pe Stadionul 
Central din Craiova am întfi- 
niț o animație deosebită, ca-n 
mijloc de vară, pe timp fru
mos. Atleții craioveni sînt la 
antrenament 1 Și nu doar

TEODORAUNGUREANU

PE PRIMUL LOC

LA LONDRA
LONDRA, 7 (Agerpres). — 

Sportiva româncă Teodora Un- 
gureanu a obținut o fțumoasă 
victorie In cadrul competiției 
internaționale de gimnastică de 
la Londra, ocupînd primul loc, 
In clasamentul individual com
pus, la egalitate cu gimnasta 
sovietică Elena Gurina. Prime
le două clasate au realizat cite 
38,25 puncte, fiind urmate de 
Tatiana Arjanikova (U.R.S.S.) 
— 38 puncte.

în concursul masculin pe pri
mul loc s-a situat Bogdan Ma
ke) (U.R.S.S.) — 56,90 puncte, 
urmat de coechipierul său Vla
dimir Belenkov — 55,65 puncte 
și americanul Larry Gerard — 
55,15 puncte.

ECHIPELE NOASTRE DE VOLEI
ÎN CUPELE

Slmbătă și duminică, cele 4 
echipe românești de volei În
scrise în cupele europene sus
țin intilnirile din cadrul celei 
de a doua faze a competițiilor 
respective. După cum se știe, 
in „Cupa campionilor europeni" 
— doer Steaua (m) și Dinamo 
(f), care s-au calificat în dauna 
campioanelor Israelului (Ha- 
poei Kiriat) și Greciei (Panat- 
hinaikos Atena), in timp ce Di
namo (m) și Penicilina Iași (f) 
intră direct in această a doua 
fază a „Cupei cupelor".

Campioanele țării vor susți
ne meciurile tur tn Capitală. 
Steaua (m) va întâlni duminică 
pe Csepel Budapesta, iar Di
namo (f) sâmbătă după-emtază 
Pe Van Houten (Olanda). Re
turul — peste o săptămână, tn 
„Cupa cupelor", Diname (m) 

cîțiva, ci majoritatea lor. Ia 
frunte eu reputații atleți Na
talia Mărășescu și Dan Betini 
(și invitatele lor Mariana Su
man și Fi ța Lovin) pe pista 
de zgură, mustind de apă. în 
acest decor tipic londonez, s-au 
aflat ta ziua aceea la antre
nament. de fapt al doilea an
trenament pe stadion, zeci de 
atleți și atlete. Alte zeci se 
găseau, la aceeași oră. pe Hi
podrom sau In lunca JiuluL

Lucru intens, aproape fără 
pauză. Toată lumea aleargă, a- 
leargâ. pe pistă, pe gazon sau 
pe gradeneie tribunelor. Se 
aud. din depărtare, indicațiile 
antrenorilor. Sînt toți la dato
rie I Fiecare cu grupa sa de 
elevi, cu avansați și cu un 
mare număr de începători. A- 
cum, la Craiova, atletismul 
este unul dintre sporturile cele 
mal iubite de tineret. Prezența 
atîtor atleți la antrenament.

incepmd de astâzi, la Cluj-Napoca

CAMPIONATELE NAJIONAEE IĂ TENIS Ut MASĂ
Sala sparturilor din cluj-Napo- 

ca va găzdui, Începlnd de astăzi 
și pini duminică seara, întrece
rile Campionatelor republicane 
individuale de seniori șl senioare 
la tenis de masă. Cea mai im
portantă competiție internă re
unește pe cei mai buni sportivi 
ai acestei discipline, care ne-a 
adus anul acesta satisfacția cu
ceririi a trei titluri și a altor 
locuri fruntașe la campionatele 
europene de seniori și juniori,

EUROPENE
va jixa la Hamapii, cu Hapoel, 
iar Penicilina Iași (f) la Upp
sala cu vicecamp ioana Suediei, 
Uppsala Student.

• Duminică, la Baia Mare. în 
semifinala „Cupei Balcanice", 
formația locală Explorări întil- 
nește pe Slavia Sofia.

Desfășurată sub egida „Daciadei“

„CUPA COMERȚULUI"—O REUȘITĂ COMPETIȚIE
» 9 9

Ă TINERILOR OIN ACEST SECTOR DE ACTIVITATE
între cel care au avut șansa. 

In afara localnicilor, de a se 
afla In aceste zile la Sinaia 
au fo6t și 130 de tineri sportivi 
din diferite Județe ale țării, 
oameni ai muncii din comerț, 
alimentație publică și turism — 
finaliști la cea de a III-a edi
ție a „Cupei comerțului".

Organizată in cadrul ,,Dacia- 
dei" de către Comitetul Uniunii 
sindicatelor din comerț-coopera- 
ție-turism, ' împreună cu secția 
sport-turism a U.G.S.R., „Cupa 
comerțului" s-a dovedit o com
petiție de masă reușită.

Finalele de la Sinaia s-au 
desfășurat la două discipline : 
tenis de masă și popice. La 
tenis de masă, victoria a reve
nit jucătoarei Constanța Dumi
tru — gestionară în Pitești, 
care a întrecut cu 2—0 pe Sil
via Mustață — vînzătoare la

MECI INTERNATIONAL DE RU6SY LA PETROȘAHI
începlnd de azi, la Petroșani 

au loc numeroase acțiuni cul
tural-sportive organizate cu 
prilejul împlinirii a trei de
cenii de la înființarea Institu
tului de mine din localitate și, 
implicit, a asociației sportive, 
în cadrul acestor acțiuni vor 

pe o vreme ca aceasta, este 
cea mai bună dovadă...

Profesorul Ion Rinderu, pre
ședintele C.J.E.F.S. Dolj, un 
mare susținător al atletismu
lui (între altele, Argentina Me
nis și Virginia Bonei au fost 
elevele sale !), a venit, în con
trol, să vadă ce se mai în- 
tîmplă la Stadion, la atletism. 
„Se muncește, precum vedeți, 
ne spune el, cu foarte multă 
tragere de inima, de parcă ar 
mai fi doar cîteva zile pină la 
primul concurs... Antrenorii t 
St. Popescu, Ionel Ghiță, Mihai 
Nistor, Ion Catrina, Cristian 
Corneanu, Ad. Tudor, Marian 
Georgescu, Petre Vasilescu, Ma
riana Ionescu— Cine lipsește 7 
Horia Stef e la Hipodrom. 
Fane Cioacă are antrenament 
la liceu. Victor Iazarciuc și 
Constantin Lihu sînt în sala de 
forță. Uite-1 și pe „coordona
tor", Nicolae Mărășescu. Deci 
sint toți la treabă ! Hai băieți, 
cn spor".-

La început de decembrie, 
noaptea cade repede, dar chiar

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3) 

precum șl a altor rezultate de 
prestigiu la campionatele inter
naționale ale unor țări din Eu
ropa. Deși este vorba de o între
cere a seniorilor, la Cluj-Napoca 
vor evolua și juniori, ei consti
tuind de fapt grosul participanțl- 
lor, așa cum vedem In tenisul 
de masă de pretutindeni, inclusiv 
In marile competiții continenta
le șl mondiale.

Dealtfel, ceea ce caracterizează 
actualul stadiu de dezvoltare a 
tenisului nostru de masă este 
tocmai asaltul tinerel generații, 
care a reușit și la campionatele 
de anul trecut să se impună pu
ternic în fața jucătorilor consa
crat!. Iată de ce la actuala ediție 
a campionatelor individuale, în 
care rezultatul depinde de fie
care tn parte, vom fi interesați 
să vedem, alături de specialiști, 
care dintre jucătorii maturi țin 
pasul cu vremea și care dintre 
tineri s-au maturizat. Răspunsul 
este interesant mai ales pentru 
selecționerii șl antrenorii lotului 
ce urmează să reprezinte țara 
noastră la „mondialele" din anul 
viitor, pînă la care au mal ră
mas mal puțin de patru luni.

Vulcan (jud. Hunedoara). pe 
locul 3 clasîndu-se Doina Popa 
— vînzătoare în București ; fi
nala la băieți a revenit Iul 
Laurențiu Ursu — tîmplar din 
Bistrița, cîștigător cu 2—0 in 
fața hii Alexandru Takacs — 
revizor la Reșița ; pe locul 3 — 
Adalbert Csizek — merceolog 
la Baia Mare. Primii clasați la 
popice sînt : 1. Marieica Do ' 
chioiu — vînzătoare în Focșani 
(jud. Vrancea) 156 p.d., 2. Eu
genia Ștefănescu — recepționer 
In Azuga (jud. Prahova) 145 
p.d., 3. Maria Coman — vinză- 
toare în Galați 145 p.d. ; 1. Va- 
sile Andreoiu — ospătar la Mo- 
roeni (jud. Dîmbovița) 169 p.d.,
2. Octavian Moisa — șef de 
complex la Satu Mare 163 p.dl,
3. Titus Mierlă — ospătar in 
București 162 p.d.

avea loc întreceri de fotbal, 
volei, handbal și rugby. Mo
mentul principal al competiției 
de rugby îl va constitui meciul 
dintre divizionara A Știința 
Petroșani și selecționata Uni
versității din Louvain (Belgia).



Sportul In perimetrul satului românesc I
>

Dialog intim cu călărețul Iosif Molnar

VARA-BAZIN DE ÎNOT, IARNA-PATINOAR
...PROIECTEAZĂ LOCUITORII

COMUNEI TRAIANU,
Comunistul Vasile Imireanu, 

primarul comunei Traianu din 
județul Olt, nu este, pe cît 
ne-am dat seama, un om prea 
impresionabil. In vorba și în 
gesturile lui se vede măsura 
activistului care răspunde — 
împreună cu ceilalți factori de 
conducere din această așezare 
aflată în apropierea 
— de destinele a mii de lo
cuitori.

Și 
bit de 
C.A.P.. 
lumna" 
ciația 
Traianu), parcă s-a aprins la 
suflet : „Victorii în serie, în 
fața celor din Izbiceni, Vlădila, 
Drăgănești, Urzica și Vișina, in 
campionatul Județean..." 
apoi, după cîteva clipe de 
flecție :

„Sportul, fotbalul — dar 
numai fotbalul — înseamnă 
foarte mult pentru tineretul 
din comuna noastră. înseamnă 
sănătate, un mod folositor dc 
a-și petrece o parte din timpul 
liber și, mai presus de orice, 
un foarte bun mijloc de edu
cație", ține să sublinieze pri
marul.

Insistăm asupra acestui din 
urmă aspect și aflăm că de 
cind tinerii de la „Columna* 
sînt prezenți. in număr tot mai 
mare, în intrecerile „Daciadei* 
au dispărut cazurile de indis
ciplină. chiar și abaterile mă
runte, cîte o hirjoană nevino
vată, cum se mai iscă intre 
cei cu sîngele iute. Sigur, rea
litatea sportivă din Traianu 
trebuie privită într-un mod 
mai complex. Ea trebuie legată 
de ambiția oamenilor de aici 
de a fi — și prin sport — „cit 
mai în față" în județ. în a- 
ceastă privință, primarului i 
s-au alăturat mulți activiști 
entuziaști, ca Romulus Badea, 
secretarul Consiliului popular, 
Marin Cimpoieru, secretarul a- 
sociației sportive, ștefan Ra
dulescu, directorul școlii ge
nerale, întreaga conducere a 
C.A.P. Numai așa. prin muncă 
colectivă, s-a ajuns ca la Tra-

Dunării

totuși, cînd ne-a 
succesul tinerilor 
fotbaliștii de la 
(așa se numește aso- 

sportivă din comuna

v or
din 

„Co-

Și 
re-

nu

DIN JUDEȚUL OLT 
ianu să fie dat în folosință 
unul dintre cele mai frumoase 
complexe sportive sătești, cu 
terenuri pentru jocuri, cu pistă 
de atletism ți chiar cu o mică 
tribună.

Avînd o astfel de bază spor
tivă, era și firesc 
cerile „Daciadei* 
desfășurare non-stop. susținute 
de elevi și de tinerii din 
C.A.P. Fotbal, dar și handbal, 
și volei. Cei din Traianu se 
află printre fruntași în com
petițiile organizate pe plan lo
cal. Nu este duminică în care 
tinerii, școlarii îndeosebi, să 
nu fie întîlniți pe „stadionul 
comunal".

realizat ceva mai mult 
Florea Capizisu și Eugen 

titulari ai echipei de 
„Columna", se afirmă 

___ copii. Daniel Bală sau 
Rinu Imireanu, de pildă, care 
urmează exemplul, colegilor lor 
mai vîstnici. Marin Catrina și 
Eugen Obogeanu, care au și 
fost incluși în „echipa mare". 
In curînd va veni și rîndul 
handbaliștilor, voleibaliștilor, 
copiilor și tinerilor din secția 
de lupte să iasă din „hotarele 
comunei*, să se afirme, deo
camdată în întrecerile din ca
drul „Daciadei*. Demonstrațiile 
organizate în compania unor 
sportivi din Caracal și din Sla
tina prefigurează acest moment 
nu prea îndepărtat.

Șl au mai vrut ceva cei din Tra
ianu : să-și amenajeze un ba
zin popular pentru înot, așa 
cum au cei din Băbiciu. ve
cinii lor. Cadrele didactice, ele
vii, tinerii din C.A.P. au sub
scris și ei la înfăptuirea unei 
asemenea inițiative. — 
Ia anu* cînd veți 
pe aici, treaba să 
Vara, bazin de inot. 
tinoar. Ce ziceți ?...“ 
zîmbind. primarul.

putut răspunde ? 
succes harnicilor 
locuitori, iubitori 
din comuna Tra-

ca între- 
să aibă o

TINERII AU NEVOIE DE DĂTRÎNI, AȘA CUM
SI BATRINII AU NEVOIE DE TINERI.
— Ce înseamnă pentru nn 

sportiv momentul renunțării la 
activitate 7

— Este ca și cum ai pune 
sare pe rană. Sîngerează sufle
tul...

— Dumneavoastră, Iosif Mol
nar, ați fost timp de patru de
cenii unul din cei mai buni 
călăreți români, afirmație con
firmată de succesele obținute 
in această perioadă. Timpul 
este, totuși, ireversibil, oricit 
ai dori să indepărtezi clipa a- 
ceasta a despărțirii, ea tot vine 
odată și odată.

— Cînd eram 
citeva luni voi 
ani — credeam

■I

„FLOAREA DE
LA INDEMINA BUCUl

S-a 
Lingă 
Mihai, 
fotbal 
cîțiva

.Poate că 
mai veni 
fie gata, 
iarna pa- 
intreabă,

Ce-am fi 
Le-am urat 
și inimoșilor 
ai sportului, 
ianu...

Tiberiu STAMA

ttaăr — peste 
împlini 56 de 
că „momentul 

renunțării" mă va ocoli. Prea 
era totul frumos pentru ca a- 
semenea gir.duri să mă preo
cupe.

— 56 de ani este o virstă la 
care cei mai mulți sportivi sînt 
de multă vreme in tribuni. In 
schimb, aceasta nu v-a împie
dicat să obțineți, acum citeva 
siptămini, la Sibiu, un nou ti
tlu de campion republican, țjn 
exemplu de longevitate rar in- 
tîlnit.

— Luasem, cu greu, hotări- 
rea retragerii. Am vrut, insă, 
să nu fie una pentru limită de 
vinstă, ci una Încununată de un 
nou succes. Și am reușit : am 
cîștigat cel de al 40-lea titlu I

— Palmaresul este, intr-ade
văr, deosebit de bogat. Pe lin
gă cele 40 de titluri de cam
pion național ați obținut 11 
locuri intii Ia sampionatele 
balcanice, precum și numeroa
se victorii la alte concursuri 
internaționale, 
ați * ’ -
cu

Pentru toate 
fost distins In 1962 
titlul de maestru al 

sportului. Dețineți vreun secret 
anume al succesului 7

— O spun, fără falsă modes
tie. că in cei 41 de ani de ca
rieră sportivă am fost singurul 
călăreț care am practicat toate 
ramurile acestei frumoase dis
cipline, reușind să obțin, așa 
cum ziceați, o serie de succese. 
Eu nu cred că stat prea multe, 
dar pentru a le realiza a tre
buit să uit adeseori de zi, de 
noapte, de familie, de masă, de 
somn, să tremur de frică atunci 
cînd unul din cai era bolnav.

să dorm, acolo, în grajd, lingă 
el, să simtă că nu l-am părăsit 
— dacă ați ști cit de inteligent 
este acest . 
mai tirziu 
zitor mele 
riului că 
mai bună
Dacă vreți, acesta este secre
tul.„

— Știți totul despre dresaj, 
această probă ce necesită o 
muncă atit de migăloasă ?

— Știu multe, dar nu totul. 
Chiar dacă aș mai încăleca 
încă o dată pe atita ți tot n-aș 
ști totul. Vedeți, de aceea îmi 
pare rău...

— Adică 7
— Mă uit la cei mai tineri. 

Li se pare că ce-au învățat 
este destul să le ajungă pentru 
totdeauna. Dacă le spun ceva, 
se fac uneori că nu mă aud. 
Cîteodată mă ascultă, probabil 
din politețe, dar apoi fac tot 
ee știu ei. Și nu este bine. 
Nici pentru ei, nici pentru cal. 
Deocamdată ei fiind singuri, 
sînt ți cei mai buni, dar mîine, 
cine știe— Poate atunci iți vor 
aduce aminte de vorbele mele 
de „bătrân*. Nu de puține ori 
i-am auzit șoptind: jee mai 
caută pe aici 7 nu mai renunță 
odată 7* Aceasta este poate ți 
una din cauzele pentru care am 
renunțat M-am simțit dat Ja 
o parte...

— Un vechi proverb spune : 
dne nn are bătrini, să-și cum
pere. Chiar vreți să tăiați toate 
firele care vă țin legat de că
lărie 7

— M-am Întrebat in seara 
zilei aceleia cînd am spus un 
apăsat „adio*, atunci când nu
mai clubul sibian a crezut de 
cuviință că la o astfel de zi se 
cuvine un cuvânt bun care nu 
se uită, dacă mai sînt sau nu 
necesar. M-am gîndit mult ți 
răspunsul a fost afirmativ. Nu 
pot abandona definitiv ceea ce 
mi-a fost mai drag In viața de 
sportiv. Așa că aricind voi fi 
chemat, voi veni să pun umă- 
rufl, pentru că simt că tinerii 
au nevoie de bătrâni, așa cum 
ți bătrânii au nevoie de ttineri._

superb animal ! — și 
să răspundă oomen- 
și să dovedească ju- 
execuția sa a fost 

decit a celorlalți.

Emanuel FANTANEANU

SPORTUL, O PREZENȚĂ MEREU MAI ACTIVĂ ÎN PEISAJUL CRAIOVEAN
(Urmare din pag. 1)

și pe întuneric antrenamentul 
tot mai continuă vreo jumă
tate de oră. Apoi, într-un hol 
al stadionului, dinapoia tribu
nei oficiale, cu plăci 
tan pe jos, la lumina 
fluorescente, au loc 
exerciții, după care 
baia și masajul.

„La ora actuală, 
o prezență activă 
oltean, fiind foarte 
tineret și de cei mai vîrstnici. 
Ce-ați văzut aici la atletism, 
ne spune tovarășul Rinderu, 
puteți întîlni la fiecare din ba
zele noastre sportive. Mulți ti
neri, toți antrenorii, mereu la 
datorie".

O atenție deosebită se acordă 
la Craiova cîtorva sporturi. In 
afara 
tatea 
vărat 
multă 
luptelor, boxului, scrimei (mai 
precis a spadei), voleiului și, 
firește, _
sportive prioritare 
campanie ‘ _
pică), precum și tenisului de 
masă. Aceasta nu înseamnă că 
handbalul. baschetul, călăria, 
gimnastica ori tenisul și încă 
atîtea altele n-au «adepții lor, 
specialiști care să-i îndrume, 
că nu se bucură și ele de o 
oarecare atenție și de sprijin.

★
Pentru luptători — din rîn- 

dul cărora s-a ridicat, cu ani 
în urmă Gheorghe Berceanu, 
cel mai valoros luptător ro
mân. ale cărui izbînzi stimu
lează ambițiile sportivilor de 
astăzi — a fost amenajată o 
sală specială. O adevărată casă 
a luptelor. înzestrată cu două 
salteje. cu tot ce este necesar 
pen’ru o activitate susținută, 
de bună calitate. Luptătorii de 
grcco-rorrnne de la Electropu- 
tere, cei de libere de la Clu
bul spoi tiv municipal și elevii 
de la C. S. Școlar Olimpia, la 
ambele stiluri, se pot pregăti 
a'-tim în bure condiții, în func
ție d” posibilități, de dimineața 
și oină 
norii T.
Avram. E. Cîrciumaru, Ilie Ma
rinescu ’
ceanu) și ceilalți abia de fac

de cori- 
lămpilor 
ultimele 
urmează

sportul este 
in peisajul 
îndrăgit de

atletismului, care în „Ce- 
Băniei" se află cu ade
la el acasă, se arată 
grijă pemru activitatea

fotbalului (discipline 
in larga 

de pregătire olim-

noao'ea tîrziu. Antre- 
Gabor, N. Nebunu, I.

<d°scoperitorul lui Ber-

față marelui număr de flăcăi 
zdraveni care vin să învețe 
„abc“ul luptelor. în campiona
tul municipal, de exemplu, la 
cele două stiluri participă cîte 
8 echipe, ceea 
tem, nu este 
care. Comisia 
are în frunte 
pion național 
țoi, maestru al sportului, de
pune o activitate laborioasă.

O întrebare anume se im
pune : ce le lipsește luptelor 
craiovene pentru a deveni mai 
competitive pe plan intern și 
mai ales pe plan internațio
nal ? Răspunsul ni-1 dă tot pre
ședintele C.J.E.F.S. „Pentru ca 
rezultatele muncii să fie foarte 
bune este nevoie, înainte de 
toate, ca însăși activitatea noas
tră să fie mai bună. Trebuie 
urmărită cu mai multă con
secvență creșterea nivelului de 
cunoștințe al antrenorilor și a- 
plicarea lor în practică, îmbu
nătățirea legăturilor cu medi
cii de specialitate ai Policli
nicii sportive județene. Este 
necesară, de asemenea, mai 
multă exigență in îndeplinirea 
sarcinilor. Cînd vom reuși in
tegral aceste lucruri, atunci 
saltul de calitate va fi, intr-a
devăr, substanțial !

*
Boxul este, de asemenea, u- 

nul dintre sporturile care se 
bucură de o foarte mare popu
laritate pe tărîmurile doljene. 
Pugiliștii craioveni au repur
tat în ultima vreme unele suc
cese notabile. Dintre acestea, 
titlul european de juniori cîș- 
tigat de Ion Joița, la Dublin, 
a însemnat un prilej de mare 
satisfacție pentru numeroșii 
iubitori ai „nobilei arte" din 
Oltenia. Oricare dintre aceștia 
nu va omite să-ți spună, de a- 
semenea, că în acest an 14 
dintre cei 16 concurenți doljeni 
la campionatele naționale ale 
juniorilor au fost premiați, ei 
ocupînd 2 locuri I, 4 locuri II 
și 8 locuri III, că reprezenia- 
tiva județului s-a clasat a 
IlI-a în competiția republicană 
„Cupa F. R. Box'*.

Antrenorii Ilie Dondoi si 
Vasile Fîntînă, de la C.S.Ș. O- 
limpia, Mihai Goanță, maestru 
al sportului, ți Ion Hău, de la 
Electroputere, au o activitate

ce, să recunoaș- 
un lucru oare- 
județeană, care 
pe fostul cam- 
Constantin Bu-

destul de bună care, se speră, 
va fi ți mai bună avind în 
vedere faptul că de la 1 oc
tombrie a fost amenajată o 
sală specială pentru box, care 
va fi utilată cu toate cele tre
buincioase. Dar în afara celor 
două unități sportive amintite 
mai sînt încă ți altele care-și 
așteaptă o încadrare corespun
zătoare. Este vorba de C.F.R., 
I.R.A., Voința ți T.C.I.F., unde 
există foarte mulți tineri iu
bitori ai boxului, 
cărora 
meroși

s-ar putea 
performeri

★

din rîndul 
ridica nu- 

ai ringului.

Ghinju, la Electropu-Paul
tere, Dumitru Popescu și Mir
cea Alecu, la C.S.Ș. Olimpia, 
sînt descoperitori și șlefuitori 
de talente pentru spada româ
nească, din Craiova ridieîndu-se 
numeroși sportivi talentați, 
componenți ai reprezentative
lor de seniori și juniori ale 
țării (Duțu, Rotaru, Cărămidă, 
Nițulescu, Bărbosu, Lupu). In 
prezent, activitatea spadasini
lor craioveni se 
condițiuni bune 
instalate în sala 
Sălii sporturilor.

★

desfășoară în 
pe planșele 

de încălzire a

„In sportul craiovean, ne 
spune profesorul Rinderu, a 
existat o perioadă destul de 
lungă de stagnare a rezultate
lor, timp în care, firesc, alții, 
din alte localități, ne-au luat-o 
înainte. Această perioadă cre
dem că s-a inebeiat și că a 
venit de acum vremea să în
cepem să culegem primele re
zultate ale activității desfășu
rate de tehnicienii sportivi 
doljeni pe planuri multiple : 
selecție continuă, exigentă ; 
perfecționarea bagajului de cu
noștințe ale tuturor specialiști
lor, cu efect direct asupra pro
cesului instrucliv-eduî-ativ ; un 
aport mai mare al medicilor 
sportivi în prevenirea acciden
telor și mai ales în dirijarea 
antrenamen'.elor ; creșterea ba
zei materiale : mai buna con
ducere a activității sportive 
etc. Trebuie să arăt însă că 
toate sporurile de calitate care 
au intervenit în activitatea 
sportivă au Ia bază sprijinul 
și îndrumarea continuă pri-

mite din partea comitetelor ju
dețean ți municipal de partid, 
înțelegerea ți buna colaborare 
Intre organizațiile cu atribuții, 
in special cu Inspectoratul 
școlar, consiliile Județene ale 

ți Organizației pionie-U.T.C, 
riior.

N-am vrea să se înțeleagă 
cumva că 
n-ar mai I 
Dimpotrivă, 
trebuie să 
încă multe, 
lucruri de 
vom aborda 
cu speranța 
sportivii doljeni vor fi selec
ționați, cîți mai mulți, în Io
tul olimpic al țării noastre și 
că, peste doi ani, la a XXII-a 
ediție a Jocurilor, ei își vor a- 
duce contribuția la zestrea de 
medalii și puncte a delegației 
României socialiste. La ora a- 
ceasta speranțele 
numesc Natalia 
Dan Betini (venit de Ia Ora
dea), Cristina Cojocaru, Nico- 
Ieta Lia (atletism), Ion Joița, 
Marcel Sîrba și Paul Căpli- 
ceanu (box). Ionel Bărbosu 
(scrimă), Maria Mititelu și Ca
melia Tomeci (volei), dar mîine 
acestora Ii se vor mai adăuga, 
fără discuție, și alții. Veți ve
dea...

în munca noastră 
fi nimic de făcut, 

in mod realist, 
recunosc că sînt 

foarte multe 
imbunătățit. Le 

insă pe toate 
mărturisită, că

noastre se
Mărășescu,

Din toamna acestui an, 
Universitatea cultural-stiin- 
țifică București a inclus in 
planul de invățămint un 
curs de inițiere alpini, in 
cadrul căruia iubitorii dru
meției audiază prelegeri le
gate de științele specifice 
muntelui : geografia, geolo
gia. meteorologia, speologia, 
flora și fauna zonelor alpi
ne etc. Primele două .lec
ții' au cuprins expuneri pri
vind specificul alpin al geo
grafiei României, masivul 
Piatra Craiului si despre al
pinism ea sport in rine, 
toate fiind completate cu 
prezentări de diapozitive. 
Despre activitatea cursului 
ne-a furnizat citeva amă
nunte veteranul alpinismu
lui din țara noastră, maes
trul emerit al sportului Emi- 
lian Cristea, responsabilul 
tehnic al cursului, căruia 
i-am solicitat să explice în
semnătatea practici a lec
țiilor :

— Doresc să precizez că, 
paralel cu activitatea teore
tică. țtiintifică-educativă. se 
organizează, la sfirșitul fie
cărei săptămîni, excursii In 
cursul cărora se execută es
calade de inițiere pe trasee 
din Bucegi și din Piatra

Craiu 
unor 
li ta te 
insă,I 
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decurl 
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obișn 
see n 
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PREMISE GREȘITE, REZULTATE
Ca In flecare an. familia 

ciclismului s-a lntllnit ta prag 
de iarnă — cu prilejul ședin
ței anuale a Comitetului fe
deral — pentru a analiza se- 
sonul încheiat și pentru a 
■czuta viatorul apro
piat. Ca de obicei 
s-eu spus (din pă
cate prea adesea se 
spun și prea rar se 
tac) multe lucruri lntecesamte.

Am reținut un fapt esen
țial. Dr. loan Dorgo, din Tg. 
Mureș, și Marin Nlculescu, 
din București, s-au referit la 
faptul că sportul nostru cu 
pedale pleacă de la premise 
greșite, fiîndu-i imposibil să 
le mai îndrepte pe parcurs. 
Antrenorii juniorilor se mul
țumesc cu prea puțin iar fe
derația le așterne culcuș cald 
să poată dormi liniștiți. Ast
fel, mediile orare la această 
categorie de virstă stat ta 
scădere față de acum 10—ÎS 
*ni, ta timp ce la seniori au

CAMPIONATELE
• Continuă cursa Nuțu — Polihi 

lin se va decide

Diferența minimă din frun
tea clasamentului finalei cam
pionatului național feminin de 
șah s-a restabilit. Elisabeta Po- 
lihroniade a reușit să cîștige 
partida întreruptă cu Gertrude 
Baumstark apropiindu-se din 
nou, la o jumătate de punct, 
de lidera Dana Nuțu. In ime
diata apropiere se află Mar
gareta Teodorescu (care a cîș
tigat la Eleonora Gogâlea) și 
Margareta Murețan — victorie 
Ia ~ 
cu 
cu 
se 
de 
da _______ „ _
riana Nechifor.

Gabriela Olteanu și remiză 
Lia Bogdan, întrerupta sa 

Eleonora Gogâlea urmînd să 
reia mîine. Cu un rezultat 
egalitate s-a încheiat parti- 
Marina Pogorevici — Ma

Inaintea ultimelor cinci run
de clasamentul este următorul: 
DANA NUȚU 8. Elisabeta Po- 
lihroniade 7f/3, Margareta Tco- 
dorescu 7, Rodica Reicher și 
Ligia Jicman 6Vj, Margaret^ 
Mureșan 6 (1), Maria Albuleț 
și Gertrude Baumstark 5, Eu
genia Ghindă, Mariana Necbi- 
for și Lia Bogdan 4, Eleonora 
Gogâlea 3’/2 (1), Marina Pogo-

SUGESTII. DE DARURI
PENTRU

simple ; 
cu lapte ;
fructe și diver- 
de fistic, lămîie, 
portocale, vani-

• Bomboane umplute cu lap
te, praline, fructe, aman
dine ; 
Drageuri 
Caramele 
Rahat cu 
se arome 
trandafiri, 
lie, cacao
Șerbet de lapte cu diverse 
arome de trandafir, vani
lie, smeură, portocale, 
cacao ;

• Biscuiți zaharoși ți.ido, Mâ- 
dâlin, Raluca, Daciana, Voi
nicel, Delia, Anca, Râdueu, 
Marilena, Narcisa. Dum
brava, Păltiniș) ;

® Biscuiți aperitiv, Sovata, 
Transilvania, Mureș, Bucu; 
Dulciurile sînt daruri foar
te ... gustate de copii. 
Dulciurile compensează can
titatea mare de energie 
consumată de copii. 
Dulciurile pot fi cumpăra
te din toate magazinele ,.A- 
limentara".
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LOR!
Îndrumarea 
de specia- 
e creadă, 
prba de o 
fului. Nici- 
initierea în 
It scop doar 
hui cu tra- 
Iceea ce îl 
rgerea tra- 
I grele. Mai 
larticipanții 
I din cercul 
I de colt", 
lâ montană 
riitcnt cu 
li de curs 
Isitătii cul-

\bliniem că 
tied amin- 
ieocamdată, 
t drumeție 
bucură de ' 
udia prele- 
fîalităti In 
biei (Mar- 
[ geografiei 
Eseu), oeo- 

Reves) si 
rnfa“ teh
uilor prae- 
Lnor „aji“ 
In Cristea, 
Itc.).

ILESCU

OARE
De ja 4» 
realizează 

s distante 
se ajungă 
1M km la 
este — e- 

I insurmon- 
fe aied im- 
pa tidis- 
&tru de a 
La nivelul 
Ințe. Cei 
licitau mă- 
I la juni- 
llvă a me- 
Iveau per- 
fnidu-se de 
Iva ajunge
pr trebui 
ne- juniori 
tmească cu 
ea puțin), 

din con- 
atîmă ca 

ne picloa- 
oprește T

NAUM

AH
I mascu-

•Iteanu 3*Ah 
Ioana Mi

la Băile 
nat aseară, 
oei runde, 
principalii 

laeștrii in- 
a Vaisman 
.a capătul 

această 
t remiză, 
ide, astfel, 
ă și cele- 
inberg — 
»ă — Voi- 
ladovici — 
că — Pa- 
nu — Ili- 
*— Mitite-

ițea ulti- 
L 8, Vais- 
7, Ciocâl- 
ladovici 6, 
ă, Pavlov, 
i1/,, Voîcu- 
, Ungurea-

iră joc în- 
din runda 

și Negu- 
cord asu-

rezervată 
urmînd 

>ute runda

VOLEIBALIȘTII DINAMOVIȘTI AU FĂCUT I
0 IMPRESIE BUNĂ IN R. D. GERMANĂ 1

lPremise pentru o frumoasă comportare In „Cupa cupelor"
In cursul săptămînii trecute, 

echipa masculină de volei Dina
mo București a participat la un 
puternic turneu internațional în 
R. D. Germană, în care s-a cla
sat pe locul al doilea, după mul
tipla campioană europeană 
Ț.S.KA. Moscova. Da întoarcerea 
din turneu a echipei dinam o vis- 
te am cerut cîteva detalii antre
norului emerit Gh. CoMtaatines- 
cu, metodist în cadrul clubului 
bucureștean.

— Pentru a ne face o imagine 
mai precisă despre comportarea 
dinamoviștilor, am vrea Bă ne 
vorbiți mai intii de adversarii Ln- 
tîlniți...

— După cum știți, tradiționalul 
turneu internațional din R. D. 
Germană avea denumirea de 
«turneul campioanelor- si la ei 
erau invitate cîteva dintre cam
pioanele cele mai bine cotate. 
Tradiția s-a mai schimbat si or
ganizatorii au solicitat echipele 
pe care le socotesc ei mai va
loroase, chiar dacă unele nu mai 
sînt deținătoare ale titlului na
țional... Intr-adevăr, toate cele 6 
participante au dovedit acest lu
cru. Ț.S.K.A. Moscova — dști- 
gătoarea competiției desfășurate 
la Suhl, Erfurt și Leipzig 
prezentat un lot puternic,
prinzînd 6 dintre componenții 
reprezentativei U.R.S.S., noua 
campioană mondială (Savin, Kon- 
dra, Moli bo ga, Door. Polisduk, 
Selivanov) ; selecționata cubane
ză a avut în lot 5 particlpar.ți 
la C.M. din această toamnă, cei
lalți făcînd parte din reprezen
tativa de tineret care a evoluat 
excelent ia «Trofeul Tomia- ; 
fosta campioană poloneză Reao- 
via Rzeszow a aliniat 81 ea 4 
Internaționali, după cum repre-

eu-

Tentantele țării gazdă — Traktor 
Schwerin, campioana, șl 8. C. 
Leipzig — sînt echipele care com
pun ^naționala1-

— Cum a evoluat 
— După părerea 

bine, detașîrxlu-se 
turl de Ț.S.KA.., cu 
un joc frumos, din ______
dut (1—3). In celelalte 4 partide, 
voleibaliștii dlnamoviștl au dști- 
gat net, nelâslnd adversarilor de
alt un set. Intr-un cuvlnt, echipa 
m-a surprins plăcut fi pe mine, 
dar — ceea ce e mai Important 
— a făcut o impresie bună ce
lorlalți. Oros a ajuns aproape de 
posibilitățile normale, Du mân o- 
iu, Tutovan, Gîrleanu sl Păușes- 
eu sl-au reconfirmat valoarea a- 
tnbuitâ, iar Enescu a fost foar
te bun în atac. Chiș a reintrat 
btne. Bâroiu s-a dovedit utiL iar 
tinerii Vrincuț, Câta-Chițiga și 
Mițu au arătat calități deosebite 
In perspectivă, dar trebuie să le 
susțină cu seriozitate și perseve
rență.

— La sfirșitul acestei săptâ- 
mlni, Dinamo debutează în „Cu
pa cupelor-. Ce șanse fi acor
dați T

— Dubla întîlnire cu viceeam- 
pioana Israelului, Hapoei Hama- 
pil, nu mi se pare a fi un obsta
col greu. In ianuarie, însă, Di
namo va avea o adversară mal 
serioasă în campioana Poloniei, 
învingătoarea urmind să partici
pe la turneul final de 4. in Bel
gia. Cred șl sper ca aceasta să 
fie Dinamo, eare trebuie să țin
tească trofeul european. Com
portarea la turneul din JL D. 
Germană ne-a încredințat eâ are 
această posibilitate.»

AureBon BREBEANU

R. D. Germane.
Dinamo 7 
mea, foarte 
valoric ală- 
eare a făcut 
păcate pier-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
■
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TESTELE JUCĂTORILOR

Trecerea probelor de control 
pentru echipele de volei (150) 
participante în campionatele 
divizionare A, B și juniori a 
arătat o îmbunătățire substan
țială a pregătirii sportivilor și 
a unor parametri importanți. 
Iată cîteva date statistice :
• Cu o singură excepție, în 

Divizia A nu sînt sportivi fără 
drept de joc în turul campio
natului ; în Divizia B există 
doar 10 restanțieri, iar în cea 
a juniorilor 57.

• A crescut numărul tine
rilor voleibaliști care îndepli
nesc cerințele de talie (128 ju
nioare și 162 juniori).
• Au fost masiv întinerite 

loturile echipelor din Divizia B.
• Clasameniul după media 

punctajelor obținute de echi-
din Divizia A se prezintă 

l : feminin : 1. Penicilina 
2. Dinamo București, 3.

Craiova. 4. C.S.U. Ga- 
5. Maratex Baia Mare, 
Univ. Timișoara, Farul 

Constanța, 8. „U" Cluj-Napoca, 
9. Chimpex Constanța, 10. 
C.S.M. Libertatea Sibiu, 11—12. 
Rapid, Știința Bacău : mascu
lin : 1. Steaua, 2. Dinamo, 3. 
Univ. Craiova. 4. Explorări 
Baia Mare, 5—7. Politehnica 
Timișoara. C.S.M. Suceava, 
Viitorul Bacău. 8. C.S.M. Del’a 
Tulcea, 9. C.S.U. Galați, 10.

pele i 
astfel 
Iași, 
Univ.

DIVIZIONARI IN SINTEZE
„U- Cluj-Napoca, 11. Tractorul 
Brașov, 12. Sil vani a Șimleu 
Silvaniei.

• Date privind vîrsta :
Divizia A, 38 de jucătoare 
53 de jucători au peste 25 
ani, 77 și, respectiv, 80 
între 20 și 25 de ani, iar 36 . , 
respectiv, 16 au sub 20 de ani ; 
in Divizia B compoziția se pre
zintă astfel : 30—78 ; 120—95 ;
155—162.

• Ca urmare a desfășurării 
concursului privind trecerea 
probelor de control, au rezul
tat următoarele concluzii mai 
importante :

— majoritatea participanților 
au obținut rezultate superioare 
haremurilor stabilite, evidenți- 
indu-se o creștere a pregătirii 
fizice și tehnice a sportivilor ;

— probele cu cele mai bune 
rezultate 
8 X 6 m, 
dicinale, 
viciu ;

— neomogenitate în pregăti
rea sportivilor 
echipe ;

— deficiențe 
deplasarea la 
plat, executarea 
Probe care trebuie să stea în 
atenția antrenorilor și sporti
vilor pentru noul test din ia
nuarie.

au fost : 
aruncarea 
preluarea

I
I

După prima manșă a „Cupei 
„Balcanice" - echipe de tineret

in 
ți 

de 
au 
ți.

I
I
I
I
I
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deplasările 
mingii me- 

din ser-

la o serie de

la unele probe: 
blocaj, 800 m 

serviciului.

N. MATEESCU

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU - PENICILINA IAȘI 2-3
La Sibiu s-a desfășurat par

tida feminină contînd pentru 
ultima etapă a turului Diviziei 
A de volei dintre C.S.M.. Li
bertatea Sibiu și Penicilina 
Iași. A cîstigat echipa ieșeană 
cu* 3—2 (8; —12. 14, —13, 5),
dar gazdele au trecut pe lîn-

gă o mare surpriză (în 
ele au condus cu 7—1). 
cate: Marîlena Turlea, 
cela Dușleag, Iuliana 
(C.S.M.), Doina Stoian și Geor-
geta Popescu (Penicilina) (I. 
IONESCU, coresp.).

I
I
I
I
I
I

setul 3 
Remar- 

Mar- 
Răcean

I
I
I

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ZILNIC, AUTOTURISME „Dacia 
1300“ sau „Skoda 105 L“ și IM
PORTANTE PREMII IN BANI la 
cel mai popular sistem de 
terie

lo-

AGENȚIILE LOTO-PRONO- 
SPORT, VÎNZĂTORII VOLANȚI, 
UNITĂȚILE DIN COMERȚ ȘI 
COOPERAȚIA DE CONSUM DIN

MICUL ECRAN

I

ECEMBRIE, 
ia“ — re- 

competiție 
de Gh.

I zece mi- 
xandru, in- 
e Cornel 
po : Fotbal 
Leilor retur 
I în Cupa 
|5 : Fotbal 
Lpei Euro- 
I — Liver-

pool . (rezumat primit de 
la Bruxelles ; comentator — 
Cristian Țopescu).

DUMINICA 10 DECEMBRIE, 
ora 15 : Fotbal, F.C. Argeș— 
Dlnamo București (repriza a 
Il-a, transmisiune directă de 
la Pitești ; comentator — Mir
cea M lonescu) ; ora 20,05 
(programul II) : , Tel eram a 
sport'*, emisiune de Dumitru 
Tănăsescu.

SĂ ÎNVĂȚĂM DIN LIPSURILE UNEI... VICTORII

de 
eu 

țârii 
mi-

Mihai IONESCU

După prima manșă a finalei „Cupei Balcanice" interclubnrl

DISPUTA PENTRU TROFEU RAMINE DESCHISA
Jiul Petroșani n-a putut 

converti pe tabela de marcaj 
dominarea teritorială la care 
ți-a supus partenera de între
cere N.K. Rijeka în prima 
manșă a finalei „Cupei Balca
nice" intercluburi. Confirmînd 
buna pregătire fizică de care 
dispune, datorită căreia și-a 
„sufocat" toate adversarele din 
ultima vreme pe terenul de 
sub Paring, ea a înghesuit In 
suprafața de joc adversă și pe 
ocupanta locului 9 din cam
pionatul iugoslav, dind im
presia că va obține o victorie 
la un scor care să nu-i mai 
dea emoții în partida retur. De 
ce, totuși, numai un firav 1—0, 
care pune în discuție destina
ția unui onorant trofeu inter
național ?

Greșeala unui arbitru de li
nie, care a semnalizat eronat 
ofsaid la un gol Înscris de Du
mitrache, ar fi o explicație o- 
biectivă a proporției minime a 
scorului. Ea poate fi întregită 
și de handicapul terenului în
ghețat, dar acesta poate fi un 
argument contrabalansat de a- 
ceeași invocare și din partea

oaspeților. Mai puțin scuzabile 
rămîn însă : 1) căderea facilă 
în „capcana" jocului Ia ofsaid 
practicat de adversar ; 2) _ un 
ușor complex de inferioritate 
în fata unei echipe mature, 
calme, care a făcut totul cu 
exasperantă meticulozitate pen
tru a pleca din Petroșani cu 
un pasiv cit mai avantajos. 
(După un contraatac dirijat cu 
măiestrie -de Țukrov, urma o 
„tragere de timp" vădită pen
tru care portarul Avramovici 
a primit, dealtfel., un cartonaș 
Șalben) ; 3) timiditate la fina
lizare (doar patru șuturi pe 
spațiul porții) ; 4) pripeală în 
zona de construcție 
lor, unde Stoica — 
— a avut un serviciu

Pe ce scontează
Oaidă și Ene pentru meciul re
tur 7 Desigur, pe stringerea 
rfndurilor în defensivă, dar și 
pe virtuțile contraatacurilor, 
pe mobilizarea maximă a lui 
Dumitrache, cel care a hotărit, 
de-a lungul timpului, atîtea 
meciuri cu zvtcnirile sale greu 
de contracarat.

a atacuri- 
deși activ 
defectuos, 
antrenorii

Ion CUPEN

ARBITRII MEC1LRIL0R DIN HAP A A 17-8 A DIVIZIEI A
C.S. TIRGOVIȘTE 

IA MARE : ~
ROȘU șl R. 
București).

F.C. BA- 
C. Dinulescu — V.

Stîncan (toți din

STEAUA — 
(Satu Mare) 
racal) și Gh.

JIUL : O. Anderco
Cenea (Ca- 

Ispas (Constanta).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
F.C. CORVINUL : S. Drăgulici 
(Drobeta Tr, Severin) — N. Geor
gescu (București) și N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea).

FI.

SILVIU IdfiGUlfSCU
^*°j «“Iji cititori ne-au in- 

trebot c« m int.mplă cu por
tarul S4vkj forguleicu, care a 
dispărui „peste noapte- de 
ta U.ȚA. Astăzi s nîem in 
■sosjră să le răspundem. Cel 
core lămurește ceea stă dispa
riție • Silviu lorgulescu în
suși. fotă scrisoarea lui :

„Sînt antrenor și jucător ta 
och»pc Constructorul Arad, dta 
Dwizta C. Pină cu o săptă- 
ewr.ă too nte oe începerea 
tarului, figuram ta U.TA. 
inc fote de start, antrenorul 
ton knescj mi-a spus că voi 
rămîne in tot, dac că, el fiind 
odeptui lucrului in perspec
tivă, șansele mele de a juca 
sînt reduse : ii aveam îna
intea mec pe Jivan și pe tâ
nărul Ducadam. Bineînțeles 
câ cm avut un moment greu, 
dor a trebuit sâ accept si- 
iucțto. Antrenorul ton ionescu 
ar fi vrut sâ mă rețină ca 
antrenor secund, dar asta nu 
s-o putut realiza, și nu 
vtoa mea. In fața acestei «i- 
toați*. om rugat conducerea 
clubului să-mi acorde dez Ie

și irvtim- 
ta o •- 

deși sînt 
fi putut 

în prima

din

go<vo. ceea ce ia 
pkrt. Ak> am ajuns 
chipâ de Divizia C, 
convins că aș mai 
Juca 3—4 ani buni 
divizie, fie și numai pentru 
faptul că am cu 4 ani moi 
puțin decit Zoff, împotriva că
ruia am jucat cu numai pe
tre ani in urmă in poarta e- 
chipeî na ț io noi e, fa Torino, 
tchimbind tricourile ta termi
narea meciului.

Pentru mine, fotbalul a fort 
Întotdeauna o mare pasiune 
|i toanei datorită ocestei po- 
rtuni mi-a fost foarte greu 
să-mi semnez retragerea din 
fotbalul mare. Din păcate, la 
Arad nu există o a hă echi
pă de Divizia A, cum e de 
pMdâ In județul Hunedoara. 
Mai mult decit atit, la Arad 
nu există nici o echipă de 
Divizia B Dat fiind faptul câ 
regulamentul de transferări 
nu permite schimbarea jude
țului fa fotbal, cu intenția 
vizibilă de a împiedica, cum 
se spune, „migrarea păsări
lor călătoare-, am avut doar 
varianta autoretrogradăriî. Eu 
insă nu sînt o pasăre călă
toare. Eu sînt un jucător că
ruia clubul i-a spus că nu 
mai are nevoie de serviciile 
Iul, acordîndu-i și dezlegarea. 
In această situație specială, 
regulamentul de transferări, 
ale cărui intenții vizează e- 
fectiv progresul fotbalului, îm
piedica un jucător care a fost 
întotdeauna foarte onest cu 
sportul pe care îl practică 
să-și desfășoare în continuare 
activitatea fa, să zicem, o 
echipă ca Politehnica Timi
șoara (am dat un exemplu), 
oftată ta mai puțin de o oră 
cu trenul sau cu mașina. 
Scriu aoeste rinduri nu pentru 
a pleda cazul meu, deoarece 
va trebui să mă împac cu- 
rind cu gindul că sînt un 
„fotbalist sfîrșit-, deși porta
lul echipei naționale are vîr»- 
ta 
cu intenția de a-i ajuta 
ce» care ar putea să fie re
trogradați, ca și mine, na 
pentru că au îmbă-trînit — de
parte de mine gîndul ăsta. 
In ceea ce mă privește —, ci 
pentru că noul regulament 
de transferări, elaborat, re
pet, cu ceîe mai bune inten- 
țH, omite un fapt de viață 
absolut real, adică momentul 
In core o echipă își anunță 
jucătorul câ nu mai are ne
voie de el. rezervînd-u-i, ca 
urmare a acestei omisiuni de 
regulament, doar posibilitatea 
practică de a abandona fot
balul, ta o vîrstă cînd mai 
poate servi fotbalul".

mea. Scriu aceste r înduri
P«

Silviu lORG’JLESCU 
maestru cl sportului

SPORTUL STUDENȚESC —F.C. 
OLIMPIA : I. Rus (Tg. Mureș) 
— V. Ciocîlteu (Craiova) și M. 
Moxaxu (Ploiești). • AFLĂM TRISTA VESTE A 

ÎNCETĂRII DIN VIAȚĂ a fostu
lui jucător al echipelor Sportul 
studențesc și Metalul București, 
Lucian Bobancu, antrenor la Vo
ința București.

GLORIA BUZĂU — F.C. BI
HOR : M. Fediuc (Suceava) — 
T. Andrei (Sibiu) și G. Dragomir 
(București).

CHIMIA RM. VÎLCEA — UNI
VERSITATEA CRAIOVA : T. Ba- 
lanovici (Iași) — C. Jurja (Bucu
rești) și Gh. Jucan (Mediaș).Istau la dis- 

incerca și
ÎNTREAGA ȚARĂ 
poziție pentru a 
dv. șansele.

★
NUMAI ASTAZI 

puteți depune buletinele pentru 
concursul PRONOSPORT de du
minică 10 DECEMBRIE 1978 ! MAI 
MULTE VARIANTE JUCATE — 
MAI MULTE POSIBILITĂȚI de 
a vă număra printre marii câști
gători la atractivele concursuri 
de pronosticuri sportive.

★
Tragerea obișnuită LOTO 

tăzi, 8 decembrie 1978, se 
șoară în București, la ora 
sala Clubului Progresul, din str. 
Dr. St ai co vid nr. 42. Panoul cu 
numerele ciștigătoare va fi tele
vizat la ora 19.

★
CÎȘTIG URILE TRAGERII LOTO 

DIN 1 DECEMBRIE 1978
Categoria 1 : 1,75 variante “ 

autoturism Dacia 1300 ; categoria 
a 2-a : 5,50 - • ■ ------ “ ‘

a
8 
a 
a 
x 

port la categorie 1 : 
Cîștigul de categoria 1 (100%) 
autoturism Dacia 1300 a fost obți
nut de STERIAN MELNICENU 
din Huși.

categoria 
categoria 
categoria 
categoria 
categoria

vă 
vă

ȘI MÎINE mal

de as- 
desfă-
17, în

18. ”5 a 4 906
22 a 4 182

143,25 a 642

lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ;
Re
lei.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

F.C. ARGEȘ — DINAMO : I. 
Igna (Arad) — O. Streng (Ora
dea) și N. Raab (Cîmpia Tur zii).

S.C. BACAU —A.S.A. TG. MU
REȘ : V Tătar (Hunedoara) — 
C. Teodorescu (Buzău) și M. Bu- 
zea (București).

POLITEHNICA IAȘI — U.T.A.î 
I. dmpeanu (Cluj-Napoca) — C. 
Bărbulescu și Fr. Coloși (ambii 
din București).

ACTUALITĂȚI
• F- C. PETROLUL — F. C. 

BAIA MARE 2—5 (1—4). Au 
marcat: Toporan și Simaciu,
pentru gazde — respectiv 
Roznai (3) și Bălan (2). (I. TĂ- 
NASESCU — coresp.).

• MUSCELUL C.-LUNG — 
F. C- ARGEȘ 5—4 (2—0). Au 
înscris: Gîngu (2), Ionașcu 
(autogol), M. Popescu (2), res
pectiv Toma, Turcu, Radu II 
și Radu III. (P. MATEOIU — 
coresp.).

La 10 decem
brie 1978, PRI
MA TRAGERE

8

i

$

din această tonă. UN 
NOU PRILEJ DE A CiȘ- 
TIGA : a AUTOTU
RISME „DACIA 1300“ 
A PREMI4 IN BANI de 
valori pînâ la 50.000 
lei. La tragerile simi
lare din luna prece
dentă, cele mai fru
moase satisfacții le-au 
avut ; Dumitrescu Ga- 
vrilă (Ungheni, jud. 
Mureș) cu un cîștig 
de 45.457 lei. pe o va
riantă jucată 100% la 
tragerea din 26 no- 
’embrie, S’ăcinueanu

Constantin (Cerașu, 
jud. Prahova) și Lin- 
guraru Dimitrie 
rad), core au 

variante 
cite 

de 30.405 
gerea din 
brie 1978. 
teți obține 
mănătoare, 
cu cit mai multe bi
lete la PRIMA TRA
GERE LOTO 2 a lunii 
decembrie. REAMIN
TIM CA : * i-c tra
gerile bilunare Loto 2 
se efectuează 3 extra
geri, în continuare, a 
cite 4 numere fiecare 
din tota4ul de 75 • 
Se atribuie cîștiguri 
pe 6 categorii : la 
categoriile I — IV va
lorile acestora sînt va
rie brie, iar la catego
riile V și VI sînt fixe, 
respectiv de 200 lei 
pentru 3 numere din 
totalul de 12 extrase

(A- 
obținut, 
echitate 
premiu 
Ic tra- 
noiem- 

dv. pu-

un
lei

12
Și 
premii ase- 
parti ci pi nd

și 100 lei pentru 2 nu
mere din 4 ale uneia 
din cele 3 extrageri 
• Participarea se face 
pe bilete seria „R“ de 
10 lei. completate cu 
1 variantă achitată 
100% sau 4 variante 
achitate 25% a Toate 
biletele, indiferent de 
cota jucată, au drept 
de participare la toa
te cele 3 extrageri • 
In agențiile Loto-Pro- 
nosport pot fi cumpă
rate ș. bilete 
completate. O 
RIANTA JUCATA o 
șansă de cîștig. MAI 
MULTE VARIANTE JU
CATE — posibilități 
sporite de cîștigurî în 
AUTOTURISME și
MARI SUME DE 
BANI ! Pentru trage
rea LOTO 2 din 10 
DECEMBRIE, biletele 
pot fi cumpărate pină 
sîmbâtâ 9 decembrie 
1978.

i

g



Campionatul mondial de handbal feminin HANDBALIȘTI ROMÂNI
ECHIPA ROMÂNIEI S-A CLASAT PE LOCUL VII

BRATISLAVA, 8 (prin tele
fon). Joi după-amiază a fost 
programat un singur meci în. 
Palatul sporturilor, cel dintre 
reprezentativele României și 
Olandei care a pus punct fi
nal turneului pentru locurile 
7—9. Finalmente, victoria a re
venit — așa cum era de aștep
tat — handbalistelor noastre : 
România — Olanda 25—19 
(14—8).

A fost un meci deschis, în 
care ambele formații s-au 
preocupat mai puțin de apă
rare și aii pus un accent deo
sebit pe atac. Mărturie sînt

• IERI, ROMÂNIA - OLANDA 25-19 • TURNEUL 
PENTRU LOCURILE 1-6 CONTINUĂ AZI Șl SE ÎNCHEIE 

DUMINICĂ

IN ÎNTRECERI internaționale

IN TURNEUL
7. România
8. R F.G.
9. Olanda

IERI, LA C.M.

România — Olanda 25—19 
(14-8)

CLASAMENT FINAL
LOCURILOR 7-9

2 2 0 0 35—26 4 
2 1 0 1 27-27 2 
2 0 0 2 36-45 0

PROGRAMUL DE AZI
In turneul pentru locurile 

1—6 sînt programate astăzi ur- 
mâtoa ele întîlniri : R.D. Ger
mana — Ungaria ; Cehoslova
cia — Polonia ; Iugoslavia — 
U.R.S.S. Competiția se încheie 
dumir ea cind este programa
ta runda 
final.

a IV-a a turneului

goluri marcate de 
românce și olan-

cele 44 de 
jucătoarele 
deze. Firește, chiar și in a- 
ceste condiții superioritatea e- 
chipei noastre a fost evidentă. 
Ea n-a avut nici un moment 
altă problemă decit aceea a 
soorului cu care va cîștiga. 
Sportivele pregătite de antre
norii Francisc Spier și loan 
Bota au condus cu 17—10, 
20—12 și 22—16, au impus rit-

mul jocului, au creat faze de 
reală frumusețe și au înscris 
goluri mult aplaudate de pu
blic. A fost rulat întregul lot 
de jucătoare și dacă s-ar fi 
dovedit mai- multă preocupare 
în apărare scorul ar fi reflectat 
adevărata diferență de valoare 
dintre cele două combatante.

Cu această victorie — care 
îi asigură locul VII în actua
la ierarhie mondială, dar care 
o îndepărtează de scena olim
pică pină in 1984 — echipa
noastră. își incheie prematur 
evoluția la cea de » VH-a edi
ție a campionatului mondial, 
ocupînd locul 7.

Au marcat: Mikloș 9, Mălai 
6. Torok 4, Boși 2, Sandu 2, 
Pereș 1 și Sasu 1 — pentru 
România, de Kok 8, van Beek 
5, van Koppen 1, Martens 1, 
Smcets 1, de Jong 1, Reinders 
1 și van Geldern 1 — pentru 
Olanda. Au arbitrat Korec și 
Sladky (Cehoslovacia).

Campionatul mondial conti
nuă vineri (n.r. astăzi) și se 
incheie duminică. Ultimele 
două runde ale disputei pentru 
cel de al șaptelea titlu oferă 
numeroase derby-uri, meciuri 
aprige între cele 5 candidate. 
Chiar vineri se va lămuri una 
dintre dileme: va rămîne în 
cursă actuala campioană mon
dială — R. D. Germană sau se 
va înscrie în lupta pentru cu
cerirea supremației echipa Un
gariei ? în fine, reprezentativa 
U.R.S.S. are și ea un meci di
ficil (cu Iugoslavia), în timp 
ce selecționata Cehoslovaciei 
nu va întîmpina — se pare — 
o prea mare opoziție din par

tea modestei echipe a Poloniei, 
singura care nu a cucerit nici 
un punct pînă acum. Firește, 
numai meciurile ne vor putea 
da răspuns, surprizele fiind și 
ele cuprinse in... calculele spe
cialiștilor.

Dan GÂRLEȘTEANU

MOSCOVA, 7 Agerpres). — 
în ziua a doua a competiției 
internaționale masculine de 
handbal de la Tbilisi, 
selecționata României a în- 
tîlnit reprezentativa U.R.S.S., 
deținătoarea titlului olimpic, 
partida încheindu-se cu scorul 
de 23—22 (11—8) în favoarea 
handbaliștilor sovietici.

Cel mai bun jucător al for
mației române 
Birtalan, care 
IurL

în celelalte 
disputate s-au

a fost Ștefan 
a înscris 11 go-

două meciuri 
înregistrat ur-

mătoarele rezultate : Iugosla
via — R.S.S. Gruzină 29—20 
(15—11) ; Cehoslovacia — Selec
ționata de tineret a U.R.S.S. 
24—24 (ÎS—12).

★
VARȘOVIA, 7 (Agerpres). — In 

turneul internațional masculin <ta 
handbal de la Zabrze, echipa Po
litehnica Timișoara a învins ca 
scorul de 25—23 (13—14) formația 
maghiară Munkacs Fees. Primi*, 
palul realizator al echipei româ
ne a fost Cristian, autorul a * 
goluri. Intr-un alt joc, echipa Po
gon Zabrze a întrecut cu W—a 
(13—10) formația din orașul Pjo- 
trkov Trybunalskl.

//CUPA MONDIALA" LA SCHI, DUPĂ MODELUL
„MARELUI PREMIU" LA TENIS

• CUPA MONDIALA LA SCHI 
■ALPIN INTR-O NOUA FOB- 
âlULA. Dupâ trei reuniuni suc- 
ces.ve, la Garmisch Partenkirchen 
(BJ.G.), Arosa și Zurich 
veția). Comitetul de 
al * .........................
a 
de 
de

(El- 
organizare 

Cuped Mondiale la schi alpin 
hotArit modificarea formulei 
desfășurare (prin adiționare 

_ puncte) a celei mai populare 
competiții alpine, formulă asemă
nătoare întocmirii clasamentului 
FJIi.T. din tenis. Noua formulă, 
introdusă chiar din actualul »e- 
zon, urmărește să echilibreze 
șansele coborâtorilor in ciștigarea 
Cupei Mondiale (clasament total) 
în raport cu '* 
tajați pină acum 
dintre slalom și 
In noua formulă 
Mondială va fi 
schiorul care va 
mai bune trei rezultate In toate 
subdisciplinele schiului alpin : 
coborire, slalom, slalom uriaș 0 
combinată (de 
probe). Cupa

slalomiștil, avan- 
de as-eanănăriăe 

slalom uriaș, 
adoptată. Cupa 

cîștigată de 
cumula cele

două sau trei 
MondiiaMi pe tta-

a practica toate probele alpine, 
ebminlnd sau limiund specializa
rea pe probe, precum și lărgi
rea cercului de candidați la câș
tigarea supremului trofeu aflat, 
în acest sezon, la cea de a 13-a 
ediție. In acest fel Klammer, 
Walcher, Plank redeschid (cu șan
se reale) duelul cu Stenmark, 
Maine, Wenzel, Heidegger și alți 
slaloccâști.
• Pettira a ilustra nemulțumi

rea oabarJtorilor față de formula 
veche de disputare a Cupei Mon
diale prezentăm mal jos punctajul 
obținut de primii clasați șl ta ce 
probe. Astfel se poate vedea că 
primul eoboritor al lumii (Kla
mmer) șl oeă care-4 urmează n-a 
putut obține decit locui cinci ta 
clasamentul total. pwncUnd ex- 
atasiv ta eobortre, probă mai 
grea, maă periculoasă șl necesi
tând un ttatp mult mai mare " 
pregătire.

a ȘI FONDUL INTRA 
„CUPA". Inceptad dta acest 

FAA. a inclus
„CUR 
ton (1970—79)

de

>\\\\\\\\\\^^

MASCUUN I
TELEX o TELEX • TELEX

discipline de către federațiile na
ționale.
• VA MAI REZISTA THONI T 

Cu.pa Mondială s-a disputat pînă 
acum în 12 ediții. G. Thoni (italia) 
a ciștigat-o de cinci ori, L. Steo- 
mark (Suedia) de trei ori, J. C. 
Killy (Franța) de două ori, K. 
Schranz (Austria) de două ori șt 
P. Gros (Italia) o dată. La fete 
A. Moser-Proll (Austria) a obți
nut cele mai multe victorii (ty, 
N. Greene (Canada) două și G. 
Gabl (Austria), M. Jacot (Fran
ța), R. Mittermaier (R.F.G.), L. 
Morerod (Elveția), H. Wenzel 
(Liechtenstein) cîte una.

Intr-o statistică generală a Cu
pei Mondiale, cumulînd toate 
punctele obținute in întreaga ca
rieră, in această competiție con
duce Thdni cu 1387 puncte, ur
mat de Stenmark cu 1045, Kla
mmer cu 912, Gros cu 898, Russl 
ou 702 și Schranz cu SOL După 
cum se vede, Stenmark are mart 
șanse să întreacă recordul abso
lut al actualului lider, G. Thdnl, 
La fete, conduce detașat Anne- 
Marie Moser-PrSU cu 1883 pune- 
te, armată de Monika Kaserer ca 
1115 puncte și Rosd Mittermaier 
ou 1080 puncte.

HANDBAL A Desfășurată La 
Alesund (Norvegia), competiția 
masculină ..Cupa polară* a reve
nit selecționatei R. D. Germane, 
urmată de Suedia, Danemarca și 
Norvegia. In ultima zi : R. D. 
Germană — Danemarca 27—20 
(15—9) ; Suedia — Norvegia 
18—14 (10—9). • In meci tur pen
tru optimile de finală ale ,,Cupei 
cupelor“ (masculin) : S. C. Mag
deburg (R. d. Germană) — At
letico Madrid 24—16 (15—8).

SCHI a Slalomul special de la 
Tauplitz (Austria) a revenit sue
dezului Torsten Jakobsson, ur
mat de austriacul Franz Gruber șl 
norvegianul Erik Johannessen.

SCRIMA • Concursul 
țlonal feminin de floretă de 
Viena s-a 
scrim erei vest-germane 
Hanlsch
Elena Belova (U.R.S.S.) — 4 v 
Elena Ușakova (U.R.S.S.) — 3 
In meciul de bara], Hanlsch 
Invins-o cu 5—3 pe Belova.

ȘAH a în turneul zonal de 
Amsterdam, după 9 runde, lider

inferna
la 

încheiat cu succesul 
Cornelia 

4 victorii, urmată de 
------------ șl 

V. 
a

la

CONCURSUL DE PATINAJ
DE TA BUDAPESTA

7 (Agerpres)BUDAPESTA, . ____ ____
In cadrul concursului internațio
nal de patinaj viteză de la Buda
pesta, la care participă sportivi 
și sportive din Polonia, România 
șl Ungaria, patinatoare® româncă 
Agnes Rus a terminat învingă
toare în două probe : 500 m — 
48.33 și 1000 m — 1:40,33.

In proba masculină de 500 m, 
victoria a revenit lui Vasile 
Cocoș, cu timpul de 40,76.

al clasamentului se menține ma
rele maestru olandez Jan Ti- 
mman, cu 7 puncte, urmat de 
Speeiman (Anglia) — 6 p, Miles 
(Anglia) și Sosonko (Olanda) — 
cite 51/, p (1). • La Praja 
Rossi (Portugalia), după 
runde, conduce marele maestru 
iugoslav Velimirovicâ. — 10 pt ur
mat de compatriotul său Matulo- 
vici — 9*/j p. ® După 3 runde, 
în campionatul masculin al 
U.R.S.S., care se desfășoară la 
Tbilisi, conduc Tal, Romanișin, 
Teșkovski, Kuzmin, Beliavski și 
Sveșnikov — cu cîte 2 p fiecare.

TENIS « în semifinalele tur
neului de la Lucerna : Jimmy
Connors — Wojtek Fibak 6—2, 
6—3 ; Tom Okker — Hie Năstase 
6—1, 6—1. e Rezultate înregistra
te în turneul de la Sofia : Emm- 
rich (R. D. Germană) — Dișkov 
(Bulgaria) 6—1, 6—2 ; Borisov 
(U.R.S.S.) — Renou (Franța) 6—2 
6—3 ; Ghenov (Bulgaria) — Cor
bi er (Franța) 4—6, 5—2, 6—1 ;
Elena Granaturova (U.R.S.S.) —
Elena Popescu (România) 6—0, 
6—1. A în „Cupa Davis“ (zona 
asiatică) : India — Indonezia 3—0.

TENIS DE MASA • Turneul 
internațional disputat la Brain
tree (Anglia) a fost cîștigat de 
iugoslavul Dragutin Surbek, care 
l-a învins în finală cu 2—1 (18,
-14, 11) pe englezul Desmond
Douglas. în finala probei femi
nine. jucătoarea cehoslovacă Ilona 
Uhlikova a întrecut-o cu 2—1 
(-16. 13, 16) pe Carole Knight 
(Anglia).

VOLEI a Selecționata mascu
lină a Cehoslovaciei, aflată in 
turneu în R. F. Germania, a sus
ținut un med în localitatea 
Ebern cu formația MQnchesi 1860. 
Voleibaliștii cehoslovaci au ter
minat învingători cu scorul de 
3—1 (3, -18 11, 3).

de
13

(Suedia)Stenmark
Maine (S.U.A.) 
Wenzel (Liechtenstein) 
Heidegger (Austria! 
Klammer (Austria)
Plank (Italia)
Wai ch er (Austria) 
Hemmi (Elveția)
Gros (Italia) 
Bernardi (Italia)
Read (Canada)
Spiess (Austria)
Popangelov (Bulgarta)

Wenzel (Liechtenstein) 
A. Moser (Austria) 
Morerod (Elveția) 
Serial (Franța)
Nelson (S.U.A.)
Polen. (Franța)
Epple (R.F.G.)
Kaser er (Austria) 
Sfilkner (Austria)
Nadig (Elveția)
Epple (R.F.G.) 
Mlttermaler p.r.C J
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Obs. : Schiorii specializați

care probă ta parte va fi atri
buită pe baza celor mal buna 
cind rezultate ale sezonului. ta 
plus, spre deosebire de trecut, 
se va acorda punctaj primilor 25 
clasați și nu numai primilor 
zece.

Măsurile amintite — și altele 
de mal mică importanță — ur
măresc relansarea spectacolului 
Cupei Mondiale (și a interesului 
financiar legat de acesta), sti
mularea uni ii număr mai mare 
de schiori din elita mondială de

ta eobortre «u

vă\\\\\\\\\\\\\\\w'
programul «ău Cupa Mondială la 
fond, troleu ce se poate doblndl 
prin acumularea de puncte ca 
urmare a clasificării meritorii la 
cele mai importante competiții 
de fond ale anului (pe distanțe 
clasice), concursuri din calendar 
desemnate în prealabil. Prin in
troducerea acestei competiții-ma- 
raton, prin adiționare de puncte, 
se urmărește o răsplndire și pu
blicitate mal mare pentru pro- 
bale de fond, precum șl o sus
ținere mai substanțială a acestor

Mihai BARA

Meciurile
optimile

ale Cupei

AJAX Șl

retur din
de finala

U. E. F. A.

ARSENAL

ELIMINATE!

Scrima se lansează, se pare, 
pe pista marii publicități. 
Cum ?, se vor întreba toți cei 
care știu că scrima, deși 
ciplină olimpică de prim 
și practicată intens pe 
internațional, n-a reușit 
-s _ i—x au(jiență la

dis- 
rang 
plan 
încă

să aibă o largă 
public. Cum ?, se întreabă de 
mai multă vreme 
răspund de destinele 
sport rămas încă, din păcate, 
într-o sferă mult prea restrîn- 
să, In care inițiații (inclusiv cei 
din tribune) șint foarte puțini 
in raport cu cei de la alte spor
turi. Și aceasta se datorește 
atît faptului că descifrarea „tai
nelor" scrimei necesită cîțiva 
ani de formare, cit și duratei 
maraton a unei competiții, care 
arareori coboară sub 12 ore. 
Astfel, este lesne de înțeles că 
ttn tînăr preferă scrimei un 
joc sportiv, de pildă, unde poa
te atinge o valoare competitivă 
mult mal repede decit cei 4—5 
ani necesitați de scrimă, după 
cum un spectator, chiar și avi
zat, se hotărăște cu greu să 
rămină în sală mai mult de o

și cei care 
acestui

jumătate de zi pentru a asista 
la drumul spre finala care, 
de obicei, se Încheie, la marile 
turnee internaționale, la ore 
tîrzii de noapte.

La Budapesta, la. campionate
le mondiale din 1975, am asis
tat la cîteva demonstrații de 
sabie electrică (sabia fiind sin-

cascadorie a scrimei, pentru a 
atrage mai multi spectatori. în
cercări, încercări. Seara, tirriu, 
la finale, nu rămîneau însă In 
sală mai mult de cîteva sute 
de spectatori, iar televiziunea 
nu transmitea decit rezumate 
filmate sau scurte secvențe In 
direct Pentru că tot ce-i prea

SCRIMA PĂȘEȘTE PE POARTA PUBLICITĂȚII,> 7

IN SPERANȚA UNEI MAI LARGI AUDIENȚE
gura armă rămasă în zodia su
biectivității arbitrajului) ; s-a 
revenit la sistemul eliminărilor 
directe cu recalificări (cu asal
turi de 10 tușe la masculin și 
8 la feminin) pentru a se evita 
alte grupe preliminarii 
durata competițiilor nu 
scurtat...) ; in vara acestui an, 
cu prilejul C.M. de la Ham
burg, am asistat la numere de

(dar 
s-a

mult strică. In această 
probabil, a organizat 
italiană de scrimă 
Greco“, care va aduce 
șele din Caltagirone 
duminică 10 decembrie, echipe
le Italiei și Uniunii Sovietice 
într-o inedită dispută. Fiecare 
formație va alinia cîte 4 scri- 
meri, cîte unul de fiecare armă 
(Dorina Vaccaroni — Valenti-

idee, 
federația 
„Trofeul 
pe plan- 
(Sicilia),

na Sidorova, floretă feminin ; 
C. Montano — A. Romankov. 
floretă masculin ; M. Maffei — 
V. Krovopuskov, sabie ; S. Bel- 
lone — B. Lukomskl — spadă), 
ei întîlnindu-se in două manșe. 
Fiecare asalt va dura cîte 3 
minute de luptă efectivă, în
vingătoare fiind echipa care a 
acumulat în final mai multe tu
șe. Meciul nu va depăși o ju
mătate de oră, timp atractiv 
pentru public. Și pentru ca 
transmisiunea (în culori) a te
leviziunii italiene să se bucu
re și ea de succes, pentru pri
ma dată în lumea scrimei vot 
apare costume colorate (ca și 
lamele, dealtfel), iar măștile 
vor avea, m locul tradiționale
lor plase de sîrmă, viziere din 
plastic transparente. Printre 
cei trei arbitri internaționali 
chemați să conducă această 
inedită partidă se află și ro
mânul Octavian Vintilă.

Scrima pășește pe poarta pu
blicității, dorindu-și un public 
larg. Care va fi ecoul ?

Paul SLĂVESCU

Miercuri., Cupa U.E.F.A la fotbal 
a programat returul optimilor da 
finală, care s-au încheiat cu une
le surprize. Arsenal Londra, Ajax 
Amsterdam, a.C. Milan șl V.LB. 
Stuttgart —(acestea din urmă în
vinse cu scoruri categorice) pă
răsesc arena ! Iată cîteva amă
nunte, după meciurile de miercuri 
seara. Ajax Amsterdam — cu S 
jucători străini în formație — 
nu a putut învinge dedt cu 2—• 
pe Honved (în tur 1—4) și forma
ția ungară se califică pentru 
sferturile de finală. Scorul a fost 
deschis de englezul Clarke din 
penalty în ultimul minut al pri
mei reprize, iar japonezul Taha- 
mata (min. 67) pecetluiește sco
rul. Extrem de pasionantă a fost 
partida dintre Arsenal și steaua 
Roșie Belgrad. Gazdele. învinse 
în tur cu 1—0, au deschis scorul 
pe „Highburry** prin Sunderland 
abia în min. 70, dar formația 
iugoslavă a egalat în min. 87 prin 
Savici I Cu rezultatul de 1—1 
cîștig de cauză l-au avut fotba
liștii iugoslavi. Manchester City 
și-a încheiat repede conturile 
cu Milan (în tur 2—2), mar
când cele trei goluri ale vio- 
torlei încă în prima repriză, prin 
Woods, Hartford și Kedd. West 
Bromwich Albion a eliminat pa 
Valencia cu 2—0, după ce prima 
manșă se încheiase la egalitate 
(1—1), prin punctele marcate de 
Brown în min. 4 (din penalty) 
șl 81. Borussia Monchengladbach 
cîștigă neașteptat la Wroclaw, cu 
Slask, cu 4—2 (în tur 1—1), prin 
punctele lui Simonsen (3) și Niel
sen, respectiv Pawlowski (2), în 
timp ce V.f.B. Stuttgart a fost 
surclasată de fruntașa campio
natului cehoslovac, ’ Dukla, la 
Praga, cu 4—0, prin puncte
le Lui Hoeness (autogol), Voi- 
zek, Pelc — din 11 m și Gaj- 
dusek. Celelalte două forma
ții vest-germane au obținut vic
torii comode - care le-au adus 
calificarea : Hertha — Esbjerg 
4—0 (Milewski a marcat toata 
golurile 1) ; M.S.V. Duisburg — 
Racing Strasbourg 4—0 (au În
scris Worms, Weber 2 șl Vruck).

Sferturile de finală se vor des
fășura la primăvară, odată ou 
cele din C.C.E. și Cupa Cupelor.

★
în vederea meciului Spania — 

Cipru (din preliminariile C.E. gr. 
a 3-a), care va avea ioc la 13 
decembrie, la Salamanca, a fost 
alcătuit un lot de 16 jucători spa
niolii, din care nu lipsesc Miguel 
Angel, Del Bosque, Marcelino, 
Leal, Rubio, Ruben Cano, Asensi, 
Heredia, Villar, Botuhot, Urruti- 
coechea, Alesanco și Argote.

Redacție șl admlnlxtrațlo i cod 701M București, rtr. V. Conta 1«, ol. F.T.T.R. 1, tel. centrala 11 10 OS j șecțio coreip. 11 51 W î Interurban <37 I telei 10 350 roanp. Tiparul I. P. „Informația- 
Pentru străinătate : abonamente prin H.EXIM - departamentul export import presă, P.O Box 130-137, telex 11 225, București, str. 13 Decembrie nr. 3 R. 1 2, 3. <• 10353R


