
Turneul de hochei de la Pekin

ECHIPELE ROMÂNIEI 
Șl R. P. CHINEZE 

AU TERMINAT
LA EGALITATE: 4-4

PEKIN, 11 (Agerpres). în 
primul meci al competiției in
ternaționale de hochei care se 
desfășoară la Pekin, selecțio
natele României șl R.P. Chine
ze au terminat la egalitate : 
4—4 (0—3, 0—0, 4—1). Partida 
a fost urmărită de peste 18 000 
de spectatori.

La turneu mai participă echi
pele olimpice ale Finlandei și 
R.F._ Germania, precum și pri
ma garnitură a Japoniei.

In C.C.E. la handbal masculin

DINAMO BUCUREȘTI 
A CÎSTIGAT 

ÎN DEPLASARE 
LA REYKJAVIK

Sîmbătâ seara s-a desfășurat 
la Reykjavik partida tur din 
cadrul turului secund al C.C.E. 
la handbal masculin, între Va- 
lur, campioana Tslandei, și Di- 
namp București, campioana 
României. Sportivii noștri au 
cîștigat cu 25—19 (11—8). Cele 
mai multe goluri au fost în
scrise de Flangea 6, Grabovschi 
6 și Bedivan 4 —■ Dinamo ; 
Pordorw 7 și Steindor 4 — Va- 
lur. Meciul retur este progra
mat joi. la ora 18,15. in Sala 
Victoria din Ploiești.

GIMNASTUL ION CHECICHEȘ, 
PE PRIMUL LOC ÎN TURNEUL 

DE LA BARCELONA
Conourînd sîmbătă și duminică 

la Barcelona., în cadrul tradițio
nalului turneu internațional „Me
morialul Joachim Blume", gim
nastul român Ion Checieheș a re
purtat un frumos succes, clasîn- 
du-se pe primul loc la individual 
compus și la inele, iar la celel'alte 
aparate s-a situat printre primai 
trei. La întreceri au participat 
gimmaști din 13 țări. Iată primid 
trei clasați la individual compus :
1. I. Checicheș (România) 54,90 p;
2. G. Bereny (Ungania) 54>,50 p ;
3. R. Lutz (R.D.G.) 53,80 p.

In concursul feminin a fost pre
zentă și gimnasta româncă Da
niela Brindescu, care s-a clasat 
pe locul 4 la individual compus.

După campionaîclc individuale de seniori la tenis de masă

MATURII AU JUCAT TINEREȘTE 
Șl TINERII S-AU MATURIZAT

întrecerile campionatelor repu
blicane individuale de seniori la 
tenis de masă, disputate zlele 
trecute la Cluj-Napoca intr-o 
excelentă organizare, s-au ridi
cat, în sfârșit, La un nivel va
loric cu mult superior ceiu; dm 
edițiile precedente. A fost pre
zentat în concurs un număr de 
concurenți mai mic ca altădată, 
antrenorii reniunțind să mai a- 
ducă jucători foarte slabi sau de 
o virstă prea mică, cu ideea că 
„nu se știe de unde sare iepu
rele". Și astfel, fără să fie re
laxat, programul s-a desfășurat 
în limitele firești, fără reuniuni 
prelungite pină noaptea tirz.u. 
Dar lucrul cel mai îmbucurător 
a fost evidentul progres valoric 
al principalilor protagoniști, mai 
numeroși ca in anii trecuți. La 
toate probele, fără excepție, par
tidele din sferturi și, cu precă
dere, din semifinale au dat o 
satisfacție aproape deplină, opu
nând jucători bine pregătiți La 
toate capitolele și făc rod real
mente riscante pronosticurJe.

Ce s-a întâmplat în tenisul nos
tru de masă în anul acesta 1

La valorile constante ale ju
cătorilor oons-acra ți între care 
cităm, în primul rînd, pe maes- 
tra emerită a sportului Maria 
Alexandru și Magdalena Leszay, 
precum și pe Șerban Do boși s-au 
adăugat tinerii, care au marcat 
un categoric proces de maturiza
re. Ne referim la Eva Ferenczl, 
Zsolt Bohm și Simion Crișan — 
campioni europeni de juniori —, 
primii doi devenind campionii 
țării la seniori. Ar mai fi de 
adăugat evoluția de excepție a 
Lianei Mihuț, a lui Iosif Bohm 
și, în parte, a lui Teodor Gheor- 
ghe — campionul la simplu de 
anul trecut — care au jucat în 
această competiție mult mai bine 
decit au făcut-o pe parcursul a- 
nului, ceea ce le-a adus titluri 
de campioni republicani.

Așadar, aproape că a dispărut 
bariera care separa clar valorile 
generațiilor, gruparea făcîndiu-se
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La încheierea turului Diviziei A de Sotbal

Steaua înscrie cel de-al patrulea gol, prin Adrian Ionescu (ia 
planul doi) Foto : D. NEAGU

Prima impresie care înso
țește clasamentul final al tu
rului este aceea a unei sosiri 
aproape compacte a primelor 
12 echipe. într-adevâr, între 
F.C. Argeș, liderul de toamnă, 
și A.S.A. Tg. Mureș (clasată 
acum pe locul 12 după ce fu
sese liderul de toamnă al edi
ției trecute) distanța e de nu
mai patru puncte. Cu alte cu
vinte. cele 12 echipe se află 
„în aceeași oală", totul depin- 
zind, la rigoare, de o victorie 
în deplasare sau de o înfrîn- 
gere pe teren propriu.

Această constatare fără echi
voc legată de plutonul compact 
sugerează o anume nivelare a 
valorilor. Nivelarea nu implică 
automat sensul peiorativ al no
țiunii, dar există, totuși, pre
misa unei anume scăderi a ni
velului tehnic al competiției. 
Sigur că oponenții ar putea 
spune că această premisă e

spre -.Trfiil piramidei. Maturii 
au jucat tinerește, iar tinerii 
s-au maturizat. In r-orvfr-.inva 
lor cu tinerii, consacrații nu au 
mai putut conta doar pe rutina 
lor, In accepțiunea bună a cu- 
vintuMxi. după cum tinerii n-au 
mai vădit complexul de inferio- 
r.aate de până mai ieri, iar reu
șitele lor in marea majoritate a 
prebeior nu s-a mai bizuit în 
primul rind pe rtan. ci pe o 
concepție modernă de joc, ta 
eonUnuâ ofensivă, cu servicii și 
lovituri variate, rod ai unei pre
gătiri complexe și responsabile.

Nxiodată ca acum nu a fost 
mai puternic sentimentul că fi
nalele țș* titturte) puteau re
veni U fel de bine învinșilor, 
pentru că rezultatul la seturi și 
ta desfășurarea seturîor a fost 
cxnd de partea unui jucător, ctad 
de parcea rrfiiilalt, fiecare minge 
fiind aprig disputată. Am În
drăzni să afirmăm că meciurile 
finale au dat Întreaga măsură a 
vakxil mai ales prin dirzenia 
lucidă cu care s-a luptat, lăstad 
să transpară că mințile lucrau, 
căutau tactici. 'serv.cii și lovi
turi adecvate de ia un schimb 
Ia altuL r,MiTa- mare nu a mai 
inhibat ci, dimpotrivă, a mobi
lizat resursele, lâsind să 9e ki- 
teLesgă că o veche meteahnă nu 
o dată critcatX Lpsa puterii de 
luptă, renunțarea ia luptă ctad 
adversarul lua avans, stat pe 
cale să fie lichidate.

Campionatele au fost dominate 
de C.S.M. Cluj-Napoca (antrenor 
emerit Paneth Farkaș) La mascu
lin, și de CS. Arad (antrenor 
Emil Prokopecz) la feminin, care 
au cîștigat marea majoritate a 
titlurilor. Au mai ciștgat titluri: 
Progresul București (antrenor 
Stan Die) și Universitatea Cra
iova (antrenor Virgil Bălan).

Mircea COSTEA
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falsă, Ce ți numai pentru fap
tul că Steaua și Dinamo, echi
pe-reper in edițiile trecute, se 
prezintă la potoul turului de 
toamnă cu același număr de 
puncte față de ediția trecută : 
20, respectiv, 18, dar...

Examinînd evoluțiile acestui 
binom „istoric" al fotbalului 
nostru postbelic, nu putem să 
nu observăm că Dinamo a reu
șit să „navigheze" cu o echipa 
în transformare, ceea ce nu 
i-a împiedicat pe „copiii lui 
Dinu și Cheran" să acumu
leze același număr de puncte. 
Să fie vorba de un tempo oa
recum mai lent al întregului 
tur. foarte potrivit pentru e- 
chipele în devenire 7

Al doilea; argument în favoa
rea ideii că turul de toamnă 
n-a marcat progresul așteptat 
este poziția neașteptată a pro
movatei F.C. Baia Mare, acest 
F.F.N. (formație fără nume)

Grupa de „artifti ai gheții* de la Școala generali nr. 10 din 
Floreasca Foto : Vasile BAGEAC

EXERCIȚII
TOȚI ELEvil,

sondajul nostru In
Așa cum este stipulat in Pro

gramul privind dezvoltarea ac
tivității de educație fizică și 
sport, .Organizațiile U.T.C., ale 
pionierilor, împreună cu con
siliile locale pentru educație 
fizică și sport și conducerile 
școlilor vor lua măsuri pentru 
perfecționarea activității tutu
ror asociațiilor sportive din 
școli și crearea de asociații 
sportive in toate școlile unde 
pini în prezent acestea nu au 
fost organizate, in vederea 
desfășurării unor acțiuni spor
tive susținute și bagate in rin
dul întregului tineret școlar". 
In spiritul acestor prevederi, 

care a acumulat un număr de 
puncte egal cu cel al liderului 
F. C. Argeș. Cu alte cuvinte, 
F.C. Baia Mare, acest emisar 
al Diviziei B, a pus in fața e- 
rhipelcr din prima divizie pro
blema micșorării distanței de 
calitate care separa pină acum 
cele două eșaloane. Fără îndo
ială că meritele antrenorului 
Mateianu ia propulsarea fostei 
divizionare B stat remarca
bile. dar nu e mai puțin ade
vărat că prima divizie se pre
zintă cu un bilanț greu accep
tabil Ia fata băimărenilor. 
F oarte sugestiv este și faptul 
că cele trei echipe bucnreștene 
n-aa reușit să marcheze nici 
un rol echipei lcj Maieiann, 
deși Ariău este un portar-tac- 
tie ale cărui incursiuni depă
șesc cu mult „aventurile* lui 
Răducanu. Iată de ce. iubitorii 
fotbalului, care au văzut în 
F.C. Baia Mare principalul ele
ment de interes al acestei pri
me jumătăți de campionat sint 
nerăbdători să verifice in re
tur puterea de reacție a „celor
lalți 17“. Indiferent de rezultat,' 
F. C. Baia Mare își va fi adus

loan CHIRILĂ
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„Daciada" de iarnă

ÎNTÎIA ZĂPADĂ, 
PRIMELE ÎNTRECERI 
® In curte, pe stradă / A nins, e zăpadă I • Marea 
performanță de la sanie viteză © Recorduri de parti

cipare, recorduri de... neparticipare

Consiliile asociațiilor sportive In acțiune

FIZICE Șl SPORT 
CU PRIORITATE ÎN 
tllcva unități de imiițdmint

în toate unitățile de învâțâ- 
mînt din țară au avut loc a- 
dunări de dări de seamă și a- 
legerea noilor consilii ale a- 
sociațiilor sportive. Cum se 
oglindește — concret — acest 
important moment din viața 
sportului școlar? Răspunsul 
am căutat să-1 aflăm cu prile
jul unui sondaj întreprins în 
citeva unități școlare din ora
șul Alexandria...
ARGUMENTELE CELOR 750 

DE ELEVI Șl ELEVE
Iulia Socol nu a împlinit în

că 12 ani. Și, totuși, a fost a- 
leasă președintă a asociației

AZI, LA BRAȘOV 
START

ÎN INDOOR-UL 
DE TENIS

Din această dimineață, Sala 
sporturilor din Brașov găzdu
iește Intîlnirile din cadrul cam
pionatelor internaționale de te
nis pe teren acoperit ale țării 
noastre. Participă jucători și 
jucătoare din șase țări : Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Polonia, Ungaria și Româ
nia. Se vor acorda titluri în 
cadrul a patru probe, la mas
culin și feminin (simplu șl 
dublu).

Cu deosebit interes este aș
teptată evoluția tenismaniloc 
români, membri ai loturilor re
prezentative, din rindul cărora 
se disting Dumitru Hărădău, 
Traian Marcu și Andrei Dîrzu. 
Ultimii doi s-au făcut remar
cați și cu ocazia recentului 
..indoor" de la Sofia, în care 
au figurat printre primii cla
sați. Tr. Marcu — care acum 
va avea prilejul să apară in 
fața publicului din orașul său 
natal — a fost semifinalist în 
turneul sofiot, cedînd în fața 
câștigătorului întrecerii, cunos
cut^ campion al R.D. Germa
ne. Thomas Emmrich (la scorul 
de 3—6, 2—6, 6—8). Același 
invinsese în ..sferturi" pe ti nă
rui nostru reprezentant. Andrei 
Dirzu, după o partidă echili
brată (6—4, 7—6). Acum, amm- 
doi jucătorii noștri au prilejul 
unei revanșe pe teren pro
priu.

Față de precedentele starturi, 
indoor-ul nostru prezintă în 
plus atracția probelor femini
ne, in care vor evolua o serie 
de rachete fruntașe din țările 
participante. Lotul nostru va 
avea in frunte pe surorile Lu
cia și Maria Romanov, revela
ția ultimelor concursuri autoh
tone, iar din rindul oaspetelor 
se remarcă Adriana Velceva 
(Bulgaria), Lea Plchova (Ce
hoslovacia), Christine Schultz 
(R. D. Germană).

Pentru prima zi a întrece
rilor brașovene sînt progra
mate două starturi. Incepînd 
de la orele 9 și 15.

Dificil lucru să întocmești 
cronică sportului pitic în pri
ma duminică bucureșteană cu 
zăpadă ! Dificil pentru că toți 
viitorii atleți, gimnaști, fotba
liști etc. au trecut în masă la 
patinaj și săniuș. Hotărîrea a 
fost luată pe la ora 8 cînd, 
pontind ca de obicei cu nasu
rile în ferestre, mii de „pija- 
male“ au început să se agite 
sonor : în curte, pe stradă / A 
nins, e zăpadă U.

Au urmat febrile căutări de 
patine și sănii, au urmat fe
brile echipări și chemări la 
gustări, au urmat... întrecerile 
sportive. în 10 minute, tot ce-a 
fost gheată sau cizmă a dez
velit, a netezit, a lustruit, a 
prelungit mii de ghețușe. La

Vasile TOFAN
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PENTRU 
AER LIBER!

din orașul Alexandria 
sportive a Școlii generale nr. 6. 
Argumentele celor aproape 750 
de elevi și eleve care au ales-o; 
fruntașă la carte, pasiune pen
tru sport, spirit metodic, multă 
energie. „Fetița aceasta înfăp
tuiește adevărate minuni!“ — ne 
mărturisea, entuziasmat, prof. 
Gh. Arghirescu, responsabilul 
catedrei de educație fizică din 
școală și metodist al cadrelor 
de specialitate din municipiul 
și zona Alexandria. „Minuni
le" vor să însemne gimnastică

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)



ÎNTRECERILE
ȘAHISTELOR

ÎNAINTEA
FINIȘULUI

MEDIAȘ, 11 (prin telefon).
— Cu o rundă înainte de în
cheierea finalei feminine a 
„naționalelor" de $ah, lupta 
pentru titlu pare să fi primit 
o rezolvare timpurie. Aceasta, 
din pricina înfrîngerii suferite 
de Elisabeta Polihroniade din 
partea Margaretei Teodorescu, 
în penultima rundă, a 14-a, 
după numai 23 de mutări. In 
ace’ași timp, cealaltă preten
dentă autorizată la primul loc, 
Dana Nuțu, ciștiga convingător, 
după o frumoasă partidă de 
atac, Ia Eleonora Gogîlea. 
Actualmente cele două frun
tașe sînt distanțate de un 
punct, înaintea ultimului asalt, 
Dana Nutu păstrînd o bună 
șană de a rămîne în frunte, 
căci ea urmează să mai joace 
cu o adversară aflată în par
tea de jos a clasamentului, 
Gabriela Olteanu. Tot în ulti
ma rundă, Elisabeta. Polihro
niade intîlnește pe Ioana Mi
roslav.

Iată și celelalte rezultate în
registrate în runda a 14-a : 
Miroslav — Mureșan 1—0, 
ducanu — Baumstark ‘A—‘A,
Pogorevici — Olteanu 1—0,
Ghindă — Bogdan l/2—'n, Rei- 
cher — Jicman l/2—%, Albuleț
— Nechifor */2—V2.

Clasamentul înaintea 
runde este următorul : 
Nuțu 11 puncte, Elisabeta Poli
hroniade 10 p, Ligia Jicman și 
Margareta Teodorescu — 9’/2 p, 
Rodica Reicher 9 p, Margareta 
Mureșan 8 p, Gertrude Baum
stark 7 p, Eugenia Ghindă, 
Maria Albuleț, Marina Pogo
revici și Lia Bogdan — 6 p, 
Eleonora Gogîlea 5*/2 p. Elena 
Răducanu și Mariana Nechifor
— 5 p, Gabriela Olteanu 4*/2 p, 
Ioana Miroslav 4 p.

T. RADULESCU

ultimei
Dana

sarcini 
pentru

vederea 
condi- 

* exis- 
impor- 
bucu-

O EXPERIENȚA POZITIVA - SPECIALIZAREA
Analiza activității desfășurate 

în 1978 de sportivii, tehnicienii 
și activiștii clubului bucu- 
reștean Olimpia s-a făcut în 
lumina sarcinilor de răspun
dere reieșite din Programul 
privind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport pe 
perioada anilor 1976—1980, și 
pregătirea sportivilor români 
în vederea participării la J.O. 
1980. aprobat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

în acest sens, darea de sea
mă prezentată de tov. Mihai 
Anghel, președintele clubului, 
a evidențiat munca desfășurată 
în cadrul celor 14 secții pe ra
mură de sport, reușindu-se,‘ pe 
parcursul acestui an, să se de
pășească, la multe capitole 
chiar substanțial. prevederile 
înscrise în planul de muncă pe 
1978, astfel că acest an apare 
ca cel mai bun din întreaga 
istorie a clubului. Aprecierea 
are în vedere suita realizărilor 
de valoare înregistrate în mari 
confruntări sportive interna
ționale și la campionatele re
publicane de unii dintre spor
tivii clubului, între care Mari- 
cica Puică și Antoaneta Iacob 
la atletism, Radu Daniel la 
box, Virgil Dociu la haltere, 
Tudor Alexandru și Marin 
Grigore la popice, Dumitru 
Spirlea și Ștefan Cozma la 
pentatlon, Mihai Ion la tir.

Cu toate succesele obținute 
analiza a constatat existența 
unor potehțe insuficient valori
ficate. Darea de seamă și vor
bitorii au arătat că sectorul 
tehnic al clubului și antrenorii 
n-au desfășurat totdeauna ac
tivitatea așteptată, planurile de 
muncă nefiind respectate inte
gral ; că n-a existat _ un con
trol exigent al .muncii și nu 
s-au luat măsurile corespunză
toare pentru îndepărtarea dife
ritelor lipsuri constatate în or
ganizarea procesului instructiv-

educativ ; că s-a manifestat 
superficialitate, in special în 
organizarea diferitelor acțiuni 
de selecție ; lipsă de disciplină 
a unor sportivi și antrenori. 
Aceste cauze au contribuit la 
menținerea unui decalaj de va
loare între Olimpia șj cluburile 
similare din țară. Participanții 
la conferință s-au angajat să 
contribuie mult mai eficient la 
creșterea valorii performanțelor 
și competitivității internațio
nale.

în cuvîntul său, tovarășul 
Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., a evidențiat reali
zările sportivilor și tehnicieni
lor de la Olimpia, pe care-i aș
teaptă, în continuare, 
de mare răspundere 
pregătirea temeinică a candi- 
daților pentru lotul care 
mează să concureze la 
de la Moscova. dintre 
unii au evidente posibilități să 
lupte pentru medalii și puncte. 
Pentru creșterea eficientei 
muncii trebuie extinsă expe
riența specializării clubului ; 
Olimpia fiind specializată pen
tru semifond, fond și marș la 
atletism, pentru categoriile 
mici la box 
zultatele au 
tea deveni

Tovarășul 
secretar al 
partid al sectorului 4, a subli
niat în cuvîntul său, printre 
altele, necesitatea îmbunătățirii 
muncii politico-educative și a 
stării disciplinare, în 
valorificării plenare a 
țîilor bune de activitate 
tente astăzi la această 
tantă unitate sportivă 
reșteană.

pentru
și haltere, unde re- 

i fost bune și ar pu- 
foarte bune.
Mihail Ștefănescu, 

comitetului de

★
în încheierea lucrărilor 

fost ales noul consiliu de con
ducere ăl clubului Olimpia. în 
funcția de președinte a fost re
ales tov. Mihai Angliei. FI. Ermurache. fruntașul coș- 

geterilor Foto : N. DRAGOȘ

Mi

CINE ESTE
HORS CONCOURS"

Șl CUI DAM 
CARTONAȘUL?

• • •

ACTUALITATEA ÎN HOCHEI LA ZI, ÎN DIVIZIILE DE BASCHET

GAZD

a Pati noarul din Poiana Brașov 
găzduiește, de diuminică, pregă
tirile lotului nostru de tineret, 
care prin acest stagiu ce se va 
Încheia la 25 decembrie își 
inaugurează activitatea în acest 
sezon. Cei mai buni 20 dintre 
tinerii noștri jucători iși desă
vârșesc pregătirea tehnică și ” 
zică, așteptând. promovarea 
lotul reprezentativ.
• Cei de al ni-lea tur al 

viiziei A, seria secundă, se

11- 
in

Di- 
____ ________________ ... va 
disputa între 18 și 23 decembrie 
ta Miercurea duc. înaintea a- 
oestei runde clasamentul întrece
rii se prezintă astfel : 1. Meta
lul Rădăuți 10 p (48/23) ; 2. A- 
vîntul Gheoffgheni 10 p (40/26) ; 
3. Agronomia duj-Napoca 9 p 
(44/41) ; 4. Tîrnava Odorhei 7 p 
(28/48) ; 5. Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc 2 p (29/46).

a Trei dintre cel mai buni 
arbitri din tara noastră vor con
duce meciul tur din sferturile de 
finală ale C.C.E. In care se în- 
tîlnesc Podhale Nowy Târg 
(campioana Poloniei, care a eli
minat în turul ill pe Steaua,

prin două victorii cu 3—1) și 
AS AT Pori, formația care deține 
titlul de campioană a Finlandei. 
Medul, programat inițial In ziua 
de 14 decembrie, va avea loc ta. 
2 tomiarie 1B78 și va fi condus ta 
centru de Gh. Mureșeanu, ajutat 
de Florin Gubernu și Oprea 
Barbu.
• in zilele de ÎS și 19 de

cembrie se va disputa ta Buda
pesta o dublă confruntare dintre 
selecționatele de juniori ale Româ
niei și Ungariei Reprezenta
tiva țării' noastre se pregătește 
In acesta zile ta Miercurea Ciuc 
sub conducerea antrenorului M. 
Flamaropol, ajutat de AL Ka- 
lamar și Vasile Boldescu.

a Din cadrul primei serii a 
Diviziei A a mai rămas restantă 
doar o singură confruntare, cea 
dintre SC. Miercurea *’
Steaua. Dubla întâlnire 
aceste 
nunță 
tă, va 
și 23 
Ciuc.

Ciuc șl
Dubla tatffliure dintre 

două formații, care se a- 
mai muăt decît lnteresan- 
avea loc în zilele de 22 

decembrie la Miercurea

. _______ de baschet
desfășurate in cadrul 

a 11-a — ultima a tuiru- 
a campionatului național

Cele șase meciuri
masculin 
etapei 
lui — _ ----- „---------- ... .
nu au produs decît două modi
ficări : ~ ~ . „
loc (in daune formației 
Brașov), iar Universitatea Timi
șoara a cedat penultimul loc e- 
chipei Urbis. Iată, 
samen tul ta
L Dinamo
2. Steaua
3. Farul
4. „U“ Cj.-Nap.
5. I.C.E.D.

I.C-EJX

zi :

promovat un
C-S.U.

dealtfel, da-

a Returul campionatului mas
culin va începe ta 6 ianuarie 
1979.
• Divizia feminină A va fi re

luată la 20 ianuarie prin jocu
rile etapei a 9-a 
continuare urmtad 
etapele a 10-a, a 
returul.

• In Divizia B,

a turuiui, în 
să se dispute 
U-a și, apoi,

Sîmbătă 
loc cîteya 
tru etapa 
popice, re 
aminate c 
fruntări 
rezultatele

FEMINI 
— Dacia 
(4—2). Vi< 
exprimă 
de pe ar 
echipa ar 
Păunescu, 
ceastă înt 
a avut în 
o tehnică 
cătoare a 
cite 8, 10 
bile. Prir 
află și ci 
Cîrjan a 
ria Haită ( 
fi modele 
instructori 
are ce să 
cu un sti 
au domin 
le două s 
lena Vagi

Crosul organizat de Consi
liul pentru educație fizica 
sport al ~
rești se 
neri — 
der și 
Stancu,
— s-ou ____ w.................
de umeri, spre masa juriului. 
Erau 
și de 
mii.

Dor 
rind.

— Unde-i cartonașul cu nu
mărul de sosire ?, a fost în
trebat Aurel Too der la masa 
juriului.

(Pentru lămurirea cititorilor, 
arătam că participanții la cro
suri intră la sosire într-un fel 
de culoar și, în ordinea în 
care au terminat cursa, pri
mesc cartonașul cu numărul 
respectiv).

— N-am primit nici un car
tonaș — a răspuns Aurel loa
der. Nici eu și nici Stancu, 
colegul meu... Dar ne-a văzut 
toata lumea câ am sosit pri
mii I?... Știam câ trebuie să 
primim cartonașe, fiindcă am 
mai participat la crosuri, eu 
am luat locul doi pe țară ta 
„Crosul Tineretului-, organizat 
cu Drileiul 
Dar nimeni 
tonașe.

— Cine a 
înmînarea cartonașelor de or
dine ? am întrebat.

— Tovarășul Ion Bogdan. 
Dar nu-l mai câutați. Are și 
dînsul concurenți, de ta aso
ciația sportivă de care apar
ține. O fi vrut sâ iasă și ai 
dînsului primii și de aceea 
,,a uitat" sâ dea numere de 
ordine primilor doi sosiți.

Am cerut lămuriri tovarășu
lui Ion Bogdan.

— Le-am întins cartonașe 
celor doi, dar... ei le-au refu
zat — ne-a spus.

— Noi ?l Să refuzam ?! Păi, 
cum așa ?! au replicat, la 
unison, cei doi concurenți.

Pînâ la urmă s-a găsit o 
formulă de compromis : A. 
Toader și N. Stancu au fost 
premiați... ,,hors-concours".

Intîmplarea ne-a sugerat o... 
propunere : n-ar fi cazul ca 
tovarășului ton Bogdan, însăr
cinat cu împărțirea cartonașe
lor de ordine, să i se dea 
un... cartonaș roșu, ca Io fot
bal ? Drept urmare, n-ar mai 
fi folosit ca oficial la astfel 
de competiții, și n-ar mai fa
voriza pe nimeni. Ar sta pe 
tușă, adică... ,,bors-concours“.

Sever NORAN

»■ 
Sectorului 3 din Bucu- 
terminase și doi ti- 

motrițerul Aurel Too- 
colegul său. Nicolae 
de la Electrooporataj 
îndreptat, tinindu-se

îmbujorați de alergare 
bucuria câ sosiseră pri-

zîm beiul le-a pierit cu-

fost însărcinat cu

In eta.pi 
ciw.de s-<-i 
rele rezul 
taiorul Bi 
(pentru a 
campionat 
emerit N. 
divizionar; 
Craiova - 
„7 Nolem 
Pitești 3- 
PECO Pic 
Brăila — 
Progresul 
iești 0—3, 
Electra Bt 
Mare — 
Metalul H 
3—0, Voin 
Or. Dr. 1 
greșul Bi 
CJ.B. Bv 
1—3 ; fem 
Voința B 
stanța — < 
ința Ora 
C.P.B. - 
Braiconf

C
DE T

(Un
_ ____________ . returul va fi 

inaugurat la 14 ianuarie și pen
tru echipele masculine și pentru 
cele feminine.

2450-1476 43 
2037-1569 43 
1931-1880 37 
1953-1828 
1817-1921 
1859-1925 
1640-1697 
1682-1916 
1774-2145 
1744-2069 
1630-1932 
1800-2069

21 1 
21 1 
15 ț
14 8
13 9
11 11 
10 12

8 14
6 16
5 17 
4 18
4-18

______________ pentru locul I
în clasamentul coșgeterilor dintre 
Florentin Ermurache (Politehnica) 
și Constantin Moraru (C.S.U. Bra
șov) primul a totalizat 526 p, 
tar al doilea — 520 p.

Bv.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

6. C.S.U.
7. Rapid
8. C.S.U.
9. C.S.U.

10. Univ.
11. Urbis
12. Poli. Buc.
• în întrecerea

Gal. 
Sib. 

Tian.

36
35
33
32
30
28
27
26
26

ÎNTÎIA ZĂPADĂ, PRIMELE ÎNTRECERI
(Urmare din pag. 1)

CONSILIILE ASOCIAȚIILOR SPORTIVE IN ACȚIUNE
(Urmare din vag. 1)

zilnică cu toate clasele, folosi
rea efectivă a curții, în recrea
ții, pentru mișcare (12 mingi 
de volei, fotbal și handbal „cir- 

organiza- 
sportive 
handbal, 

tenis de 
bun 
,Da-

culă" fără încetare), 
rea primelor cercuri 
la atletism, fotbal, 
tir, tenis de masă și 
cimp, precum și un start 
I» cea de a doua ediție a ..__
ciadei", comun cu cel al Festi
valului național „CSntarea 
României", școala dispunînd 
de o formație coral-artistică 
prestigioasă între unitățile de 
învățămînt din Alexandria. In
teresează desigur și ceea ce va 
urma, așa cum consemnează 
calendarul asociației sportive : 
pregătiri pentru „Trofeul pri
mei zăpezi" (cu tradiție, cu a- 
matori de ordinul sutelor, care 
abia așteaptă primele starturi, 
pe dealul Rusca, din marginea 
orașului), campionatul școlii Ia 
șah și tenis de masă, organi
zarea cursurilor de arbitri (cu 
o întrecere sui-generis, pe cla
se : cine va școlariza pînă în 
primăvară cei mai mulți „ca
valeri ai fluierului"?). Mai 
mult, din dorința de a depăși 
cadrul activității sportive de 
masă, acum cînd „Voinicul" 
(așa se numește asociația spor
tivă) are și un campion pe 
țară al „Daciadei" la tir, pe 
Cristian Buzică, categoria 10— 
14 ani, consiliul asociației spor
tive a îndrumat spre centrul 
republican de pregătire din 
Alexandria 20 de elevi. Adică 
50 la sută din citi activează a- 
colo._

O DORINȚA UNANIMA : 
TOȚI ELEVII SA FACĂ MIȘCARE

Aceasta ar fi, în esență, 
preocuparea noului consiliu al 
asociației sportive a Liceului 
nr. 2 de matematică-fizică. Nu 
întîmplător președinte a fost 
ales un sportiv cu o bună repu
tație în școală și în afara ei, 
elevul Valentin Ionescu, din 
clasa a Xl-a, selecționat în lo
tul --- .....................
Să 
are 
lor 
Da, 
nă cu mulți amatori, care și-au 
desemnat recent campiona pe 
școală, dar aproape în aceeași 
măsură aici se practică atle
tismul, voleiul, fotbalul și... 
badmintonul. O curiozitate ? 
„Cum vreți să o luați, ne ex
plică prof. Traian Enache. Ele
vii noștri au îndrăgit acest joc, 
sint aproape 100 care il practi
că. In vară, la „Cupa U.T.C." 
s-au situat printre, fruntași. 
Evident, nu badmintonul re
prezintă centrul de greutate al 
activității sportive de masă de 
la „Luceafărul" Alexandria, 
dar ceea ce este important, 
ceea ce dorește consiliul aso
ciației sportive este ca toți 
elevii să facă mișcare, după 
preferințe, după aptitudini". în 
această privință liceul dispune 
de o sală bine dotată 
spațiu de curte ideal 
sport. Conducerea 
(prof. Anghel Florea) sprijină 
întotdeauna inițiativele 
lor, multe și frumoase. Pentru 
viitorul apropiat acestea vi
zează, în principal, sporturile 
de iarnă, hocheiul, de pildă,

național de handbal-juniori. 
înțelegem că handbalul 
prioritate în rîndul elevi- 

de aici, de la „Luceafărul"? 
este într-adevăr o discipli-

și de un 
pentru 

liceului

elevi-

cu un loc binevenit de desfă
șurare din zona pădurii 
dea. Dacă și iarna aceasta 
mai puțin blîndă decît 
precedente...

LA „ENERGIA", 
SPORT NON-STOP !

O competiție s-a terminat — 
„Cupa de toamnă" la tenis și 
tenis de masă —, fotbaliștii 
și-au desemnat șl ei campioana 
turului (21 de echipe), aceasta 
fiind clasa a XII-a veterina
ră, atleții fruntași Elena Pău
na, Ștefania Chiru, Maria 
Stancu, Ioana Drugă, Nicolae 
Bărăgan, Nicolae Răduca și 
Fănel Doncea fac acum anali
za performanțelor înregistrate 
de la începutul acestui an șco
lar. In prezent este rîndul vo
leibaliștilor să-și stabilească 
„6“-le fruntaș... Iată, succint, 
situația de la Liceul agroin
dustrial, de la asociația spor
tivă Energia, unde sportul își 
are aliați devotați atît între 
elevii de la „agricol", cit și în
tre cei de la „veterinară". Doi 
profesori inimoși, Maria Coan- 
dă și Florin, Toader, îndrumă 
activitatea consiliului asociației 
sportive pentru care deviza 
este una singură: „Sport, non
stop!" Ceea ce, altfel _ spus, 
vrea să însemne continuitate 
în exercițiul fizic, prin gim
nastică zilnică, întreceri de 
șah și tenis de masă și, în 
perspectiva unei ierni cu zăpa
dă, concursuri de schi și să
niuțe...

Nădăjduim că startul convin
gător luat de consiliile asocia
țiilor sportive din aceste trei 
unități va îndemna ți pe alții 
la o activitate cît mai rodnică.

Ve- 
va fi 

cele

capătul celor mai importante 
piste — reporterul sportiv. Re
cord în parcul din cartierul 
Titan : Mariana Anastasescu, 
din blocul J 18 străbate — ghe
muit și numai cu latul picioru
lui drept — întreaga 
Record în Cișmigiu, la 
viteză : Alina Rădulescu, 
strada Brezoianu nr. 22 
curge — în urma unui elan de 
peste 10 m — distanța dintre 
balansoare și rândurile de 
bănci acoperite cu huse albe 
de zăpadă. Apoi, record la 
patinoarul Floreasca : 232 de
căciulițe întorc — în aceeași 
secundă — în țempoul muzicii. 
Apoi, tot la patinoarul Floreas
ca, record la ghișeul cu echi
pament de închiriat: ai „bule
tinul", ai contramarca, obții 
perechea de ghete !

Da, au fost multe recorduri 
duminica trecută, în Capitală. 
Recorduri de participare la 
sute de întreceri ad-hoc, desi
gur tot în cadrul „Daciadei 
albe". Recorduri de... neparti-

pistă ! 
sanie 

din 
par-

HIPISM
Desfășurată într-un adevărat 

decor de iarnă, reuniunea de 
duminică dimineață a reușit 
totuși să „încălzească" pe cei 
care s-au încumetat să treacă 
porțile hipodromului, alergări
le programate oferind întreceri 
disputate, cu sosiri strînse (în 
două dintre ele fiind nevoie de 
vizionarea fotografiei pentru a 
putea fi cunoscut cîștigătorul) 
și performanțe valoroase, dacă 
ținem seama că a existat un 
coeficient în jur de 3 secunde. 
Așa cum arătam mai sus, două 
sosiri au necesitat consultarea 
fotografiei, cele din premiile 
„Fantasio" (cap la cap între 
Oșanca și Rustica) și „De în
chidere" (alergare semiclasică) 
spectaculos adjudecată de Hin- 
sar, revelația stagiunii de toam
nă. La fel de disputate au fost 
și alergările cîștigate de Dirijor 
(excelentă valoarea — 1 :30,9

cipare la organizarea unor în
treceri în cadrul „Daciadei" de 
iarnă : pe primul loc sectorul 8. 
„Recorduri" în mai toate sec
toarele adică, cei ce încă mai 
planifică, încă mai verifică vi
itoarele programe ale întrece
rilor pe patine și sănii. Fireș
te, cînd vor termina, cind vor 
finisa, vor expedia și 
C.M.B.E.F.S.-ului aceste pro
grame atît de riguros întocmi
te. Iar C-M.B.E.F-S.-ul nu va 
mai fi pus, precum duminica 
trecută, în situația să nu știe 
unde sînț — și dacă sint — în
treceri în cadrul „Daciadei" de 
iarnă. în situație dificilă va fi 
pus doar cronicarul sportiv 
care, conform „planificării", 
se va duce la întrecerile pro
gramate pe patinoarul natural 
din cutare loc si. sub un soare 
strălucitor, sub fosta crustă de 
gheață de 
bal. va 
handbal.

De aici 
fiecare zi, 
celor mici 
nasul.

pe terenul de hand- 
găsi întreceri de...

și planificarea de 
pontind — asemenea
— ferestrele cu ...

Dar nu 
nota că 
rilor și J 
campionaj 
pregătire 
se secții 
rea celo 
Arad și 
nici un 
la bază < 
te intens

Nimic 
ce vor r 
eșalon d i 
la lecțiile 
Arad și

clasa
1. Eva F 
trenorE 
MLhuț/. 3- 
Magdalen 
L Zsolt 
3—4. Șer 
Crișaji ( 
Napoca, 
FarKaș) ; 
Alexandr 
trenor S 
(C.S. Ar. 
— Eva 
Sava — 
ca Ivar 
dublu (n 
Sif Bohl
2. Șerba 
Gheorgh* 
Sorin Ca 
Eugen E 
Maria
Buc. ani 
dor Glie 
iova, an 
Eva Fer* 
Magdale 
șl Liana

HINSAR CIȘTIGA „PREMIUL
— înregistrată de acest mînz), 
Galera (energic susținută de 
N. Gheorghe), Fundy și Rural, 
ultimii conduși cu mult 
aplomb de FI. Pașcă. REZUL
TATE TEHNICE. Cursa I : 1. 
Oșanca — Rustica (G. Solcan —
1. Oană) rec. 1:41,6 — 1:39,8. 
Simplu 1,10 — 1,20, ordinea 
7/10 = 5, 10/7 = 4. Cursa a 
II-a : 1. Fecioraș (G. Grigore) 
rec. 1:34,1, 2. Horoscop. Simplu 
4, ordinea 34, event 7/10 =« 9, 
10/10 = 14. Cursa a IlI-a: 1. 
Fundy (FI.
2. Suveicu, 
ordinea 17, 
triplă 125, 
calul 7 = 
218. Cursa 
(N. Gheorghe) rec. 1:30,5, 2. Pa
licar. Simplu 2, ordinea 10, 
event 30. Cursa a V-a : 1. Di
rijor (G. Tănase), 2. Jitaru. 
Simplu 3, ordinea 6, event 8,

14. Cursa a IlI-a
Pașcă) rec. 1:30,6, 

3. Jug. Simplu 2,50, 
event 37, ordinea 
triplu cîștigător cu 
158, cu calul 10 - 
a IV-a : 1. Galera

ordinea 
Vl-a : 
rec. 1:3 
2, ordir 
cîștigăti 
1. Hins. 
1:27,6, : 
Simplu 
10, ordi
VIII- a : 
rec. 1:3 
perb. S 
event 1 
ordinea
IX- a : 
rec. 1 
1,70, or 
riul au; 
ma de 
tigat (5 
12 com 
valoare 
port 11 
zoriu).

ciw.de


în divizia de popice

w

OARE PE TOATA LINIA!
IU 
id 
ei

avut 
pen- 
A la 
fiind 
con- 
Iată

Băicoi 
1—2 323 
ă, care 
zaloare 
inerită, 
Iristian 

în a- 
nioare, 
die cu 
tu ju- 
• gol 
br 19 
fc se 
izarina 
r Ma- 
Lai pot 
kre că 
I prea 
Bzdele, 
Lnsare, 
prime- 
liri E- 
■ktaee

(431) și Eufrosina Dumitru 
(427) principalele realizatoare. 
(TR. I.) • Record Cluj-Napoca 
— Voința Timișoara 2438—2345 
(4—2). Clujeanca Magdalena 
Kilin a fost performera reu
niunii cu 465 p.d. De la timi- 
șorence s-a remarcat Ildico 
Grozăvescu — 424. (E. FEHER- 
VARI — coresp.) • i
Giurgiu — Voința )
2447—2370 (4—2). Cele

I
I
I

Reunit de duminică la București

LOTUL REPRLHNTATIV PLEACA ASTAZI IA ATENA

IILE

Baia
, Arad 
Oțelul 

j Pro-
3—0, 

pn-ești 
Lva —

Coci-
F3. Vo-

3—0,
3—1, 

roșie

,E
A

Lră a 
icătc- 
le la 
Iau o 
icroa- 
raloa- 

din 
este 

k au 
Lmen-

i cei 
muiui 
i rile 
ie la

• aa-

rZ și 
n») :
Iruon 
Cluj- 
axveth

an- 
kfihuț 
gaj 
fiori-

- Io- 
loca), 
podor

: 1. 
resul
Teo- 
Cra- 

I, 2.
3—4. 

Jdhm 
boși.

ETAPA S-A ÎNCHEIAT,
COMENTARIILE CONTINUĂ j

Cetatea 
Ploiești 

_ . . ... ----J mai
mari rezultate le-au obținut 
Florica Dumitru — 437 și Ma
riana Fărcuș — 415 de la gaz
de, respectiv, Mioara Coman — 
424. (TR. BARBĂLATA — co- 
resp.) * Elcctromureș Tg. Mu
reș — C.S.M. Reșița 2565—2512 
(4—2). Joc frumos. S-au evi
dențiat Ana Oprea — 454, Erica 
Oros — 450 (E), reșițencele
Marioara Manea — 451 și Ma
ria Stanca — 426. (I. PĂUȘ — 
coresp.). MASCULIN • Car- 
pați Sinaia — Metalul Roman 
5422—5245 (4—2). Partidă la 
discreția gazdelor, care pe a- 
rena proprie joacă... formida
bil. (V. FELDMAN — coresp.).

DE VOLEI
București 0—3, Spartac Buc. — 
Universitatea Buc. 1—3, I.T^B. — 
Prahova Ploiești 0—3, Metaloteh- 
niea Tg. Mureș — Corvinul Deva 
3—0 C.S. Zalău — Constructorul 
Arad 3—2 (Corespondenți : N. Ma- 
teescu, V. Săndulescu, I. Min- 
drescu, Gh. Lazăr, T. Costin, I. 
Ionescu, N. Costin, N. Teo dores - 
cu, V. Săsăranu, C. Toader, 
Guțu, C. Vlad, I. Filipescu, 
Enache, N. Ștefan, A. Szabo 
M. Bonțoiu).

CLASAMENTE, DIVIZIA
MASCULIN

STEAUA
Dinam-o
Explorări B.M. 
Delta Tuilcea 
Tractorul Bv. 
Poli. Timișoara 
C.S.M. Suceava 
Viitorul Bacău 
Silvania 
Univ. Craiova 
,,U“ Cluj-Napoca 
C.S.U. Galați

Meciul restanță 
Tractorul Brașov s< 
joi 14 decembrie.

o. 
Tr. 

Si

A

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• Mehedințu, accidentat, nu va face deplasarea • Șase debu- 
tanți in grupul selecționaților • Jocul cu echipa Greciei va avea 

loc miine, pe stadionul Panathinaikos
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4.
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12.
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4
4
2
2
2
1
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0
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7
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27: 2 
24: 2 
21:11 
18:19 
17:15 
19:18 
16:20 
13:19 
15:21 
12:24
8:23 
8:24

18
16
16
14
13
13
13
13
11
11
11
10

I
I
I
Idisputa

FEMININ
L DINAMO 10 10 0 30: 6 20 1
2. Penicilina 11 9 2 28:11 20
3. Univ. Craiova 10 8 2 25:12 18 I
4. C .S .U. Galați 10 7 3 24:16 17
5. Univ. Timiș. 10 6 4 24:14 16 1
6. Știința Biacău 10 6 4 18:18 16
7. Chimpex C-ța. 10 5 5 20:17 i5 I
8. Rapid 10 4 6 14:25 149. Fa-Dul 10 3 7 19:21 13 |

10. C.S.M. Sibiu 11 2 9 13:28 13
ÎL Miaratex B.M. 10 1 9 7^7 u 112. „U“ Cluj-Nap. 10 0 10 3:30 W

Meciurile, din ultima etapă a 1
Rapidturnului, Dinamo 

Mara tex — „U“ 
fost reprogramate : primul la 21 
decembrie, celălalt la 13 de
cembrie. I

Lotul reprezentativ s-a reu
nit de duminică seara la Bucu
rești. Să notăm că absolut toți 
jucătorii au venit în Capitală 
— la cîteva ore după ce termi
naseră meciurile de campio
nat — răspunzînd cu promp
titudine convocării pentru me
ciurile pe care le vot susține 
miine la Atena și la 17 de
cembrie la Tel Aviv. Sint în- 
tilnirile care vor marca înche
ierea activității lotului pe a- 
nul 1978.

Jucătorii care au fost selec
ționați pentru cele două me
ciuri în deplasare sint : Co
man și Lung, portari ; M. Zam
fir, Ștefănescu, Sameș, Mehe
dințu, Vigu, B. Grigore — 
fundași ; Romilă, Boloni, ior- 
dănescu, Augustin — mijlo
cași ; FL Grigore, Cămătaru, 
Dobrin, Radulescu, Stan, Voici- 
lă — atacanți. S-a ivit o in
disponibilitate — Mehedințu, 
care a suferit o ruptură mus
culară, nu poate face deplasa
rea, așa că lotul va fi compus 
din 17 jucători pentru partide
le amintit^. Să notăm că șase 
dintre componenții săi nu au 
jucat niciodată în reprezenta
tivă: Lung, Augustin, FI. Gri
gore. Cămătaru, Stan și Voici- 
lă. Primii patru fac parte din 
grupul tinerilor fotbaliști re
marcați în campionat, ultimii 
doi sint recomandați — deși 
nu se află la prima tinerețe 
sportivă — de randamentul dat

la Gloria Buzău $i, respectiv, 
Rulmentul Alexandria, 
tă, prin selecționarea 
vîrfuri de atac, alături 
mătaru, soluționarea 
acestui post care are 
de jucători puternici și 
tranți, capabili să se angajeze 
in lupta cu apărările adverse; 
să vedem ce ne vor spune — 
în această privință — cele două 
jocuri ale lotului.

Programul de ieri al lotului 
a cuprins refacerea de după 
efortul din meciurile de cam
pionat de duminică. Jucătorii 
au efectuat masaj și băi, iar 
medicul lotului, dr. D. Torr.escu, 
secundat de masorul I. Parcea, 
a rezolvat problemele 
le, micile accidentări 
urma etapei.

Lotul reprezentativ 
să se deplaseze m cursul aces

ta 
Ir.

Se cau- 
acestor 
de Că- 

situației 
nevoie 
pene-

medi ca
de pe

urmează

tei dimineți, eu avionul. 
Atena. Partida de miine. _
compania reprezentativei Gre
ciei, se va desfășura pe stadio
nul Panathinaikos. Urmează ca. 
după antrenamentul de astăzi, 
de la Atena, vicepreședintele 
F.R.F. și antrenor al echipelor 
naționale Ștefan Covaci 
împreună cu colaboratorii 
Constantin Cemăianu 
Gheorghe Constantin — să 
fixeze asupra formației 
care o vor prezenta în întîl- 
nirea cu echipa Greciei.

VORBA MAI PUTINA,
• Nebăgată în seamă în cam

pionatul trecut, echipa piteșteană 
F.C. Argeș a pierdut titlul de 
campioană pe linia de sosire, 
fiind întrecută doar la golaveraj 
de Steaua. Deși era o frumoasă 
performanță, reușita piteștenilor 
a fost, din păcate, cam trecută 
cu vederea, F.C. Argeș apărând 
in prim-plan abia 1a meciurile 
cu Panathinaikos și Valencia-, 
partide in care echipa din Tri- 
vale s-a comportat onorabil, mai 
bine decît toate celelalte repre
zentante ale fotbalului nostru în 
competițiile europene.

Turul actualului campionat a 
înregistrat „ mutarea reflectoare
lor- spre ake echipe. F£. Ar
geș a rămas din nou ta umbră, 
în umbra atenției multora. Au 
scos-o insă din această umbră 
— din nou — rezultatele. Mo
destă, harnică, ambițioasă, echipa 
antrenată de Florin Halaglan și 
Constantin Oțet a ajuns pe merit 
campioană de toamnă, fără zar
vă, fără tam-tam, încheind o 
perioadă competițională (în care 
a învins trei „capete de afiș44 — 
Steaua, Dinamo, F.C. Baia Mare) 
care poate fi minunat caracteri
zată de înțelepciunea românească 
care spune „vorbă mai puțină, 
muncă mai multă".

Toată considerația pentru per
formanta argeșenilor în turul 
acesrai campionat.

a Dinamo nu mai este echipa

MUNCĂ MAI MULTĂ
de internaționali, de vedete au
tentice, de acum ci ți va a<ni. Dar 
Dinamo de azi — ou doar 4—5 
valori reale și 7—8 jucători în 
formare — este eu siguranță 
mai tare sub raportul forței mo
rale, al puterii de caracter, decît 
echipa de acum trei-patru ani. 
Echipa luptă azi ea niciodată I 
Susținerea și dublajul din teren 
a jucătorilor tineri, cu mai pu
țină experiență, au ca suport 
unitatea sufletească a aces
tei echipe (în trecut atît de 
dezbinată), care depășește prin 
angajament, prin luptă, actuala 
condiție tehnică valorică a jucă
torilor săi. Am urmărit-o pe 
Dinamo în meciurile cu Univer
sitatea Craiova, cu Steaua și cu 
F.C. Argeș și în toate aceste 
jocuri Dinamo s-a depășit pe 
sine. Nu sint complimente gra
tuite. Lipsită de mulți dintre ti
tularii din trecut, echipa și-a 
strâns rândurile și este pe cale 
să se reconstruiască pe sine, pre
zentând de pe acum o „variantă 
Dinamo" care are șanse reale să 
se acrediteze pe deplin și să-și 
recâștige in viitor pozițiile avute 
cândva. Fină atunci, să subli
niem efortul constructiv (cu 
prime rezultate bune) al antre
norilor I. Nunweiller și T. Dima 
care au așezat — după părerea 
noastră — echipa pe calea cea 
bună.

Marius POPESCU

ÎNTRE DEMBROVSCHI Șl LUCESCU

săi, 
Si 
se 
pe

Eftimie IONESCU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
a REUNIREA LOTULUI DE 

tineret. După cum am mai 
anunțat, astăzi se reunește lotul 
reprezentativ de tineret care 
sâmbătă va susține, ta Tirana, 
partida retur cu selecționata si
milară a Albaniei din cadrul 
Campionatului Balcanic. Antreno
rii Ion Voica și Viorel Kraus 
au convocat următorii jucători : 
Lazăr șl Ducadam — portari ; 
Bărbulescu, Sabău, Bubei a,
Stancu, Zare și I. Gheorghe — 
fundași ; Vamanu, Iovănescu, ’ 
Mureș an, Florean și Orac 
mijlocași ; Chitaru, Ad. Ionescu, 
Biro, Terheș și Antohi — îna
intași.

A ÎNSCRIERI PENTRU NOUL 
CURS DE ARBITRI. După _ cum 
am mai
București 
tul lunii 
curs de 
înscrierile 
de marți 
16—18, până ta 15 Ianuarie, la se-

<Eul C.M.E.F.S., unde se pot 
obține și alte relații suplimen
tare.

t UNIREA ALBA IULIA —
C. LOUVAIN (Belgia) 4—3 

C2—1). Au marcat : Soos (mân. 
13 și 56), Gh. Vasil© (min. 26) 
și Păcurar (min. 71), respectiv 
Bailleus (min. 33 și 64) și Luer- 
reiro (min. 67). (I. Filipescu — 
coresp.).

I.

anunțat, C.M.E.F.S. 
va deschide ta sfîrși- 
ianuarie 1979 un nou 

formare a arbitrilor, 
se primesc ta zilele 

și vineri între orele

• CONSTRUCTORUL SIL ISTRA 
— ANCORA GALATI 1—1 (1—1). 
Am toscris : Filip (min. 25) pen
tru Ancora și • • • -
<le la gazde, 
coresp.).

Dimitrov (min. 36) 
(T. Siriopol —

LA TG. NEAMȚ• ASTAZI 
UN ATRACTIV MECI AMICAL. 
Divizionara C Cetatea Tg. Neamț 
va primi astăzi vizita formației 
Dinamo București. întâlnirea este 
programată pe stadionul din Tg. 
Neamț, de la ora 14.

LA ÎNCHEIEREA TURULUI DIVIZIEI A
(Urmare din vag. 1)

o contribuție esențială la dez- 
m or firea unui campionat pindit 
adesea de monotonie și apatie.

Un al treilea subiect de a- 
tracție la această primă și ra
pidă retrospectivă a turului se 
referă la golgeterul sezonului 
de toamnă, buzoianul Stan. 
„Vîrful“ Gloriei, care a trăit în 
anonimatul de publicitate (ine
rent) al Diviziei B, fiind în 
acest sens un succesor al pu
ternicului centru înaintaș al 
Gloriei Bistrița, Ciocan, a cîș- 
tigat detașat ediția de toamnă 
a „tunarilor", înscriind 11 go
luri, adică tot atîtea cit înscri
sese anul trecut Dudu Geor
gescu. Cazul Stan este poate 
mai sugestiv decît cel al sal
tului înregistrat de F.C. Baia

Mare. Stan este unul din pu
ținii înaintași care n-a renun
țat la armele ciasice ale vîrfu- 
lui, fiind ceea ce se numește 
un adevărat luptător bl pri
ma linie. Meritul lui este cu 
atit mai mare cu cit nu a 
putut miza pe o linie de mij
loc sensibilă la setea lui de go!, 
stan a fost, cel puțin în acest 
sezon de toamnă, un înaintaș 
care nu și-a făcut prea multe 
calcule, care n-a reproșat ex
tremelor centrările defectuoase 
sau mijlocașilor — angajările 
in contratimp. El a sărit la 
cap, a pătruns In careu, s-a 
retras, prin demarcări insisten
te, in zonele mai calme și a 
pornit mereu la atac, cu tot 
elanul celor... 29 de ani ai săi, 
al acestor 29 de ani Împliniți 
de un jucător care a trăit din

plin revolta unuj fotbalist ne
băgat în seamă.

„Plutonul compact", F. C. 
Baia Mare și „virful" Gloriei 
sint, într-un fel sau altul, trei 
argumente în favoarea ideii câ 
in fotbalul nostru există prea 
ades energii mocnite și păreri 
preconcepute. Altfel spus, în 
fotbalul nostru se pun de foar
te multe ori etichete comode. 
Să ne gîndîm la Coman, un 
portar revenit în echipa națio
nală după 11 ani ? Să ne gîn- 
dim la Iovănescu, un fotbalist 
ajuns in grupul fruntașilor a- 
nului fotbalistic după ce cu 
ani in urmă a fost schimbat 
cu Marian Popescu ? Să ne 
gîndim la Dinu, a cărui inci
nerare fotbalistică s-a „realizat" 
de atita timp ? Seria poate fi, 
din păcate, continuată...

_De ce credeți că echipa dv a jucat mai aproape de ea însăși în 
seemcă. chiar dacă a înscris un gol mai puțin decît în prt- 

ma 7*. i-am întrebat după med pe antrenorul Politehnicii Timișoara, 
Angdo Niculescu. „Pentru că golul stupid primit in plină ascensiune 
i-a retezat echipei elanul, obligind-o să ^aterizeze” defectuos. Greșeala 
portarului Catona, din care a rezultat golul lui Văetuș — asemenea altor 
și altor gafe individuale ale apărătorilor in acest Sur, care ne-a „costat» 
multe puncte — a constituit un balast psihologic. Numai că de a- 
ceastâ dată am găsit tăria să i lăsăm la cabină, in pauză...ne-a 
răspuns interlocutorul nostru.

Subscriem ouiniei experimentatului tehnidan dar cu tm amenda
ment Replica Corvinului după reducerea scorului (min. 26) nu a avut 
consistența necesară să transforme dezechilibrul evident al echipei 
adverse in k.d. Așa incit pauza ia remontat pe studențL ei evoluînd 
In repriza a doua mult mai concentrat in faza de pregătire și lansare 
a atacului, luîndu-șl măsurile de siguranță necesare în propriul teren. 
Astfel se și explică de ce coechipierii lui Dembrovschi au dominat eu 
autoritate, dștigtad net. In timp ce ------ ——>.,<
ajuns deloc să “*■ — 'șuteze pe poarta kti

coechipierii lui Lucescu n-au mai 
Catona.

Paul SLĂVESCU

CUVINTE DE
Pentnu aș fi putut 

păstra poziția de li
der de toamnă a 
campionatului, echi
pei din Baia Mlare 
i-ar fi fos,t suficient, 
ta Tîrgoviște, și un 
rezultat de egalitate. 
Indiferent de ceea ce 
se petrecea în par
tida de la Pitești. 
Lucru, teoretic și 
practic, • pasibil, ți
nând seama, în pri
mul rînd de valoa
rea competițională pe 
care a demonstrat-o 
de-a lungul întrecerii 
divizionare din aceas
tă toamnă. Duminica 
aceasta, însă, „U“-le 
antrenat de Viorel

LAUDĂ Șl PENTRU ÎNVINȘI
Mateianu și Traian 
Ivănescu n-a prins 
deloc o zi bună, așa 
cum a fost, de pildă, 
cu numai o sâptămi- 
nă în urmă, în par
tida cu Steaua. Și 
totuși, băimăirenii nu 
s-au gîndit nici un 
moment — în aceas
tă situație, în care 
jocul nu le mergea 
— să apeleze, cum 
fac aproape toate e- 
chirpele noastre, la 
antijoc. Ei au res
pins, încă de la în
ceput, varianta de a 
acționa în virtutea 
ideii ,. scopul scuză 
mijloacele14 și jucând 
deschis, neobsedați

de gînd-ul de a „ciu
pi* cu orice preț 
punctul „remizei44, au 
apărat, de fapt, fot
balul. Cu riscul de a 
pierde primul loc în 
clasament, dar ciști- 
gtad, în schimb, sti
ma tuturor celor 
care apreciază cum 
se cuivine spiritul în
trecerii sportive în 
adevăratul înțeles al 
cuvântului. De aceea, 
acum, socotim că 
este drept să aducem 
cuvinte de laudă 
binemeritate și învin
șilor din meciul de 
duminică, de La Tîr— 
goviște.

Mihai IONESCU

UN „DANSATOR" Șl UN „BULDOZER"

Iorgulescu deschide seria celor cinci goluri ale Sportului studen
țesc in meciul cu Olimpia Satu Mare Foto ; N. TOKACEK

Duminică, in meciul de la Bu
zău, cele două vîriuri. de atac 
ale Bihorului șl Gloriei au fost 
imaginea (nerăstumată) a forma
țiilor ale căror tricouri le pur
tau. In timp ce de o parte, 
Ghergheli, cu alura lui longUină, 
de dansator, Încerca să-și pună 
in atac echipa (liirul de fapt un 
al patrulea mijlocaș, un mijlocaș 
cu tentă ofensivă) șl nu reușea 
deloc, In cealaltă, Stan, nou venit 
In prima arenă a fotbalului nos
tru, mai pragmatic, mai realist 
dar și mai vin jos și puternic 
decât omologul lui, nu se sila să 
reia o acțiune și a doua oară 
sau chiar a noua oară ! Asta in 
timp ce Ghergheli și formația pe 
care o reprezenta căutau cu fi
nețe, dar fără stil, să rupă ofen
siva buzoi ană în care Oprișan și 
Negoescu constituiau complemen
tul lui Stafl, „arînd“ și ei gazo
nul în lung și-n lat. Și ta timp 
ce eleganța arădeniilor își dădea 
sfîrșitul în fața unei linii ima
ginare aflată cam la 20 m de 
poarta lui Tănase, „buldjozerdș.tii” 
din Buzău se aflau din trei pase 
în fața lui Vidac, cele 19 șuturi 
la poarta acestuia fiind o probă 
a modului in care au știut să

finalizeze acțiunile lor de atac, 
orădenâi inscrilndu-se la acest 
capitol cu o cifră deloc onora
bilă pentru el : 3 ! Doar atît 
poate — sperăm, pasager — for
mația din Oradea.

Ce vrem să spunem cu aceste 
rânduri ? Că Gloria, la primul 
său an In Divizia A, unde a 
venit cu un detașament de debu- 
tanți, a reușit să depășească o 
formație cu mult mai vechi sta
te de serviciu in aceeași catego
rie (din acest punct de vedere, 
arădenii stat un fel de... bunici 
ai buzoienilor !) prin dăruire, 
prin dorința de afirmare, prin 
depășirea momentelor dificile, ta 
contrast cu arta pentru artă a 
bihorenilor.

Și, firesc, „buldozerul" a tre-, 
cut peste „dansator" !

Mircea TUDORAN

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Astăzi este ULTIMA ZI pentru 

procurarea biletelor la concursul 
PRONOEXPRES de miine, 13 de
cembrie 1978. După cum s-a pu
tut constata din listele publicate 
recent In această rubrică, nume
roși participanți au obținut in 
ultimele săptămtni importante 
cîștiguri in AUTOTURISME și 
BANI. Este de așteptat, așadar, 
ca și la concursul de miine să 
se înregistreze noi cîștiguri de 
valoare ridicată. MARILE PREMII 
surîd tuturor participanților, dar 
șanse mai multe au cei ce joacă 
pe variante combinate sau com
binații , cap de pod", care le 
pot aduce suite de cîștiguiri. Tra
gerea Pronoexpres de miine va 
putea fi urmărită, pe micul ecran, 
în transmisie directă, începînd 
de la ora 18.05.

OMOLOGAREA CIȘTTGURILOR 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA LOTO DIN 5 DECEMBRIE va 
avea loc miine, 13 decembrie 
1978. Rezultatele omologării vor 
fi publicate joi 14 decembrie 1978.

★
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO

NOEXPRES DIN C DECEMBRIE 
1978. Categoria 1 : 1 variantă 100% 
— autoturism Dacia 1J3O0 ; catego
ria 2 : 3 variante 25% a 19.559 lei; 
categoria 3 : 16.50 a 3.556 lei ; ca
tegoria 4 : 78,00 a 7S2 Iei ; cate
goria 5 : 130,75 a 449 lei ; catego
ria 6 : 5.439.50 a 40 led ; categoria 
7 : 134,25 a 200 lei; categoria 8 : 
2.790,00 a 40 lei. Report categoria 
1 : 234.213 Ied. Autoturismul Dacia 
1300 de la categoria 1 a fost ob
ținut de IOAN JUNEA din Deva.

VINE VACANȚA!
In decorul feeric ol munți

lor Piatra Mare și BaiuluL 
cabanele Bunloc și Susai vă 
oferă satisfacții depline.

In poiana Bun loc, pe ver
santul nord-estic a! vîrfului 
Piatra PoienH, cabana Bunloc 
este o baza de plecare pen
tru excursiile spre Piatra 
Mare :

— altitudine 1 000 m.
— terenuri de schi pentru 

începători și avansați.
Cabana Susai oferă un adă

post plăcut pentru vizitatorii 
din Predeal și pentru drume
ții care trec din Bucegl spre 
Piatra Mare sau spre Ciucaș ;

— altitudine 1 350 m.
— excursii la cabana Clâbu- 

cet — plecare și pe Piatra 
Mare.

Cadre didactice și elevi, a- 
matori de odihnă activă și 
schi a dresa ți-vă filialei de 
turism din Bd. N. Bălcescu 
nr. 35, pentru a reține locuri 
în cabanele menționate pen
tru perioada 23—29 decembrie 
1978 și 3-9 ianuarie 1979.

VACANTĂ PLĂCUTĂ!



SPERANȚELE ÎNOTULUI 1NT1RZIE in Cupa cupelor la volei (m)

SALTUL CALITATIV SCONTAT
Plasată la finele unui ciclu 

de pregătire, competiția interna
țională dotată cu „Cupa Ma
maia", rezervată speranțelor 
înotului românesc a putut să 
ne ofere o imagine destul de 
clară asupra modului în care 
au lucrat tinerii înotători în 
lunile de toamnă și a valorii 
atinse acum, în preajma trece
rii lor la vîrsta junioratului.

Din capul 
arătat că pe 
trei reuniuni 
țrat nici o 
cartă valoare 
Majoritatea participanților —

i foarte mici excepții, spor- 
*i”i fără un gabarit corespun
zător — manifestă în continua
re lipsă acută de forță, defec
țiuni de ordin tehnic, care le 
t'rînează saltul calitativ scon
tat. Este adevărat, și T. Mun- 
teanu, antrenorul coordonator 
al loturilor reprezentative, ne-a 
confirmat acest lucru, în 
ții se lucrează mai mult 
ceea ce privește volumul 
intensitatea ; antrenorii 
mai mulți) însă se preocupă în 
prea mică măsură și asupra 
tehnicii de înot, neglijează a- 
desea „lucrul pe uscat", una 
din principalele forme de spo
rire a forței brațelor și picioa
relor la înotători. Mai mult, 
unii dintre tinerii sportivi frun
tași în care specialiștii își pu
neau mari speranțe (Edit Ku- 
gliș, Cornel Neagrău) au apă
rut la concurs cu un nepermis 
plus de kilograme. Cauza ne-o 
explică chiar antrenorul celor 
doi sportivi orădeni, Herman 
Schier: o alimentație cu totul 
nerațională.

Totuși, concursul la care ne

locului trebuie 
parcursul celor 
nu s-a înregis- 

performanță de 
internațională.

sec- 
in 
și 

(cei

referim ne-a oferit și cîteva 
satisfacții. Antrenorul reșițean 
Ioan Schuster își pune mari 
speranțe în Sorin Plev, cel mai 
rapid sprinter (57,60) al gene
rației sale, și Mircea Ciodaru, 
un tetratlonist capabil de 5 
minute pe distanța de 400 m. 
Și constănțeanul Viorel Mihai- 
cea (13 ani) a progresat con
stant ; păcat însă că tehnica 
brasului său nu este încă pusă 
la punct. Dintre cei mai tineri 
concurenți ne-au reținut aten
ția doi sportivi brăileni : Gabi 
Satnoianu, care la 12 ani a în
trecut recordurile lui 
Pănulescu ajungînd la 
la 400 m liber, și coechipierul 
ei, Dan Petrea (13 ani), care 
poate deveni un mixtist de va
loare. Așteptam mai mult de 
la una din speranțele înotului 
clujean, Octana Mladin. dar 
tatăl ei (care o și pregătește) 
a menajat-o evident la acest 
concurs, înscriind-o doar în 
trei curse în care a realizat 
recorduri personale (100 și 200 
m fluture).

Adrian VASILIU

Irinel
4:50.0

HAPOEL HAMAPIL - DINAMO BUCUREȘTI 0-3
Vicecampioana tării noastre 

la volei, masculin, Dinamo 
București, a obținut dumi
nică seara, la Hamapil, o 
victorie categorică în fața 
formației israeliene Hapoel.

HANDBA1IȘTII ROMANI
PE LOCUL 3 LA TBILISI

Competiția internațională 
masculină de handbal desfășu
rată la Tbilisi a fost ciștiga- 
tă de prima reprezentativă a 
U.R.S.S. cu 9 puncte, urmată 
de formațiile Cehoslovaciei — 
8 puncte. României — 6 punc
te. Iugoslaviei — 4 puncte. 
R.S.S. Gruzine — 2 puncte și 
selecționata de tineret a 
(J.R.S.S. — 1 punct

Cel mai eficace jucător al 
turneului a fost handbalistul 
român Ștefan Birtalan, care a 
înscris 46 de goluri.

Rezultatele ' '
ultima zi a turneului : 
slovacia — România 
U.R.S.S.

Voleibaliștii 
făcut o 
ciată de 
dominat 
rea tur 
cupelor. 
3—0 (7, 8, 7).

Returul este programat du
minica viitoare (incepînd de la 
ora 11.30), în sala Dinamo din 
Capitală. în faza următoare a 
competiției, Dinamo urmează 
să intîlnească pe cîștigătoarea 
dublei întilniri dintre A.Z.S. 
Olsztyn (Polonia) și Racing 
Club (Franța).

români, care au 
partidă bună, apre- 
publicul spectator, au 
cu autoritate întîlni- 
contînd pentru Cupa 
obținînd victoria cu

TELEX
atletism © Concursul de cros 

de La Madrid a fost cîștigat de 
portughezul Fernando Mamele 
(10 km în. 29:46.3), urmat de fin
landezul Tapio Kantanen —30:01.2 
și spaniolul Antonio Prieto — 
30:12,6.

box • cu prilejul „Zilei Mine
rul ui “, la Kaiowice s-a disputat 
meciul dintre echipa locală 
„G.K.S.“ și formația Steagul roșu 
Brașov. Pug.Liștli polonezi au Ob
ținut victoria cu 14—3.

HANDBAL • In meci retur 
pentru optimile de finală ale 
„Cupei Cupelor- (masculin) for
mația vest-germană V.f.L. Gum
mersbach a întrecut în deplasare, 
cu 15—12 (6—3), formația cehos
lovacă Tatra Koprivnice. Echipa 
Gummersbach învingătoare și în 
primul joc s-a calificat pentru 
sferturile de finală.

inînregistrate 
Ceho- 
25—24 

— Iugoslavia 21—17.

TINERII NOȘTRI BOXERI-
4 VICTORII ÎNAINTE DE LIMITĂ
Zilele trecute, la Zgorzelec, 

intr-un ipeti al reprezentati
velor pugilistice de juniori : 
Polonia — România 12—10. 
Cele 5 victorii românești au 
fost realizate de : Florian Țîr- 
comnicu b.p. S- Kaczmarek 
(pană), Mihai Niculescu b. ab.

TENISMANII NOȘTRI. 9
La Miami Beach (Florida) 

au început întrecerile celei 
de-a 22-a ediții a tradiționalei 
competiții internaționale de te
nis pentru echipe de juniori 
dotată cu „Cupa Sunshine".

în primul tur, selecționata 
României a intilnit formația 
Mexicului în fata căreia a cîș
tigat cu scorul de 2—0. Florin 
Segărceanu l-a întrecut cu 
6—4. 6—2 pe Javier Contreras, 
iar Silvian Niculescu a dispus 
cu 7—5, 1—6. 6—4 de Vicente 
Garcia.

JUNIORI LA MIAMI
Alte rezultate : Austria — 

Bahamas 2—0 ; Cehoslovacia — 
Olanda 2—1 ; Uruguay — Bo
livia 2—1 ; Chile — Norvegia 
2—0.

3. Strugarek (ușoară), Dumitru 
Vilcu b.k.o. 3. J. Kaczmarek 
(semimijlocie), Floricel Ungu- 
reanu b. ab. 2. Grodzicki (mij
locie mică) și Mihai Pascal 
b. ab. 1. Milowicki. După cum 
se observă, patru din cele 5 
victorii au fost obținute înainte 
de limită. Specialiștii prezenți 
au subliniat meritele tinerilor 
Țîrcomnicu și Niculcscu, pre
cum au constatat și slăbiciuni
le manifestate de Ștefan Ște
fan (semiușoară). Ceilalți în
vinși (toți la puncte) sînt Van- 
ghele Bacs (semimuscă), Emil 
Ghiurcă (muscă), Mihai Ciobo- 
taru (cocoș), Constantin Dinu 
(mijlocie) și Cornel Bălan 
(grea).

Din presa străină „SWIMMING WORLD"

ECHIPELE ROMÂNEȘTI 
IN C.C.E. LA TENIS DE MASĂ

Astâ-seară va avea loc la 
Arad partida dintre formațiile 
feminine de tenis de masă 
C.S. Arad și Varbergs BTK 
(Suedia), din cadrul turului 3 
al „Cupei campionilor euro
peni" pe echipe.

Antrenorul Emil Prokopecz 
va alinia cea mai bună forma
ție, alcătuită din Eva Ferenczi, 
Liana Mihuț și Magdalena 
Leszay. Din echipa suedeză fac 
parte jucătoarele Anne-Chris- 
tine Hellman, Eva Stromvall 
și Marie Lindblad, toate din 
reprezentativa Suediei, jucă
toare bine cotate pe plan eu
ropean și mondial (Hellman — 
locul 2 în ierarhia mondială).

Meciul se va disputa în sala 
de tenis de masă a clubului, 
cu începe de la ora 17.

★
Miercuri la Fraga va avea 

Ioc întîlnirea internațională 
masculină de tenis de masă 
dintre echipele C.S.M. Cluj- 
Napoca și Sparta Praga, din 
cadrul sferturilor de finală ale 
..Cupei campionilor europeni". 
In vederea acestui meci, echi
pa noastră, pregătită de antre
norul emerit Farkaș Paneth, a 
plecat luni dimineață la Praga- 
Echipa are în componență pe 
Zsolt Bohm, campionul țării, 
Șerban Doboși și Simion Cri- 
șan. Formația Sparta Praga, 
în care evoluează cunoscutul 
campion Orlovski, este dețină
toarea „Cupei campionilor eu
ropeni".

HOCHEI • Selecționata orașu
lui Moscova, aflată în turneu în 
Canada, a susținut un med ami
cal ia Regina cu o selecționată 
locală, pe care a învins-o cu 7—ă.

natație • „Cupa campionilor 
europeni- la polo a fost cucerită 
de O.S.C. Budapesta, care, în ul
tima zi a turneului Cinai disputat 
la Barcelona, a întrecut cu 5—2 
(3—1, o—0. 1—1, 1—0) formația
spaniolă Montjuich. In partida 
pentru locul 3 : S.V. Wurzburg a 
învins cu 5—i formația italiană 
Pro Recco.

SCHI • Proba feminină de sla
lom special de la Piancavallo (Ita
lia) în cadrul „Cupei Mondiale", 
a revenit sportivei americance Abi 
Fischer, urmată de Perrine Pelen 
(Franța). învingătoare în proba 
de coborâre Anne Marie Proci 1 -Mo
ser conduce in clasamentul gene
ral cu 29 p, secundată de Abi 
Fischer cu 25 p.

ȘAH • In turneul zonal femi
nin de la Travnik (Iugoslavia) 
după 5 runda, conduce Lazarevid 
(Iugoslavia) — 41/, p • După 6 
runde, în turneul zonal de la 
Frunze (U.R.S.S.), la care pârtie 
cipă numai jucătoare sovietice, 
lideră a clasamentului se menți
ne Mala Banniku — 5'4 p •
După 17 runde, în turneul zonal 
masculin de la Albufeiri (Porto 
galia) continuă să conducă Veli. 
mirovici, cu 13>/2 p, urmat de Iv- 
kov — 12'/, p • In turneul zonal 
masculin de la Amsterdam după 
12 runde în clasament conduc 
Timman și Miles (Anglia) cu cite 
9 p.

TENIS • Finala turneului de la 
West Orange (New Jersey) se va 
disputa între Stockton șl Gorman. 
In semifinale : Stockton — Dibbs 
6—1, 3—6, 6—2 ; Gorman — Tan
ner 7—6. 7—6 • Turneul feminin 
de la Sydney s a încheiat cu vic
toria jucătoarei australience Dia» 
ne Fromholtz, care a întrecut-o 
In Anală cu 6—1, 1—6, 6—1 pe 
Kerry Reid.

NATAȚIA, VICTIMA PROPRIULUI PROGRES?"□

TENISMANII AMERICANI 
RECUCERESC „CUPA DAVIS-
NEW YORK, 11 (Agerpres). 

Ediția 1977—1978 a competiției 
internaționale de tenis „Cupa 
Davis" s-a încheiat la Palm 
Springs (California) cu victo
ria echipei S.U.A., care a între
cut în finală cu scorul de 4—1 
selecționata Angliei.

în ultimele două partide de 
simplu, tenismanii americani 
au terminat învingători : John 
McEnroe a dispus cu 6—2, 6—2, 
6—1 de Buster Mottram. iar 
Brian Gottfried a cîștigat cu 
6—1, 6—3, 6—4 în fața lui John 
Lloyd.

Este pentru a 25-a oară cind 
echipa americană cucerește 
tradiționalul trofeu, după o ul
timă victorie înregistrată în 
anul 1972.

în revista „Swimming World" 
a apărut un articol al reputatu
lui comentator de sport nord- 
american Andy Strenk (fost me
daliat cu argint la Jocurile mon
diale universitare din 1967) în 
care acesta ridică o interesantă 
problemă. Este vorba de faptul 
că, de o bună bucată de timp, Ia 
marile întreceri ale natației nu
mărul țărilor participante nu 
crește deloc și că, pentru a men
ține un anumit nivel de partici
pare, la ultima ediție a Cam
pionatului mondial, din acest an, 
desfășurată în Berlinul Occiden
tal, președintele F.I-N.A., Javier 
Ostos, împreună cu comisia de 
organizare, a prelungit în mod 
deliberat termenul de înscriere 
pentru a reuși în cele din 
urmă să... adune 49 de țări 
participante. Adică tot atitea 
cite au fost și la edițiile pre
cedente, de la Belgrad 1973 și 
Caii 1975.

Care este după opinia ziaris
tului american cauza acestei

stagnări ? El apreciază că 
foarte multe țări renunță 
în mod deliberat să se mai con
frunte cu marile puteri 
ale natației pentru că repre
zentanții lor sînt lipsiți de ori
ce șansă. într-adevăr, creșterea 
uimitoare a performanțelor con- 
curenților din țările puternic 
dezvoltate in natație este atit 
de mare, incit pentru foarte 
multe oomitete olimpice națio
nale, ca și pentru majoritatea 
federațiilor naționale de resort, 
tentativa de a se plasa printre 
acești mari ași apare ca lipsită 
de orice șansă. în concluzie, 
Andy Strenk, apreciind că : 
„...faptul că in ultimul timp, 
cei cu natația slab dezvolta
tă se mulțumesc doar să asiste 
la un spectacol, dar fără să se 
poată gîndi cind vor participa 
la el, este de-a dreptul ului
tor...", se întreabă dacă nu 
cumva, natația este pe cale de 
a deveni victima propriului ei 
progres...

GIMNASTELE Oil R. P. CHINEZĂ ÎNVINGĂISIRf
LA JOCURILE SPORTIVE ASIATICE

BANGKOK, 11 (Agerpres). 
Au continuat întrecerile celei 
de-a 8-a ediții a Jocurilor spor
tive asiatice. Competiția femi
nină de gimnastică a fost cîș- 
tigată de echipa R.P. Chine
ze — 191,75 p, urmată de for
mațiile R.P.D. Coreene — 
186,85 p și Japoniei — 186,50 p. 
La individual compus, toate 
cele trei medalii au revenit 
gimnastelor chineze. Pe primul 
loc s-a situat Ho Hsiu-min, cu 
un total de 48,35 p, urmată de 
Liu ia-ciun, cu 38,20 p.

In primul meci al turneului 
de fotbal, reprezentativa R. P. 
Chineze a învins cu 1—0 (1—0)

formația Arabiei Saudite. A 
marcat Ci San-pin, în min. 20.

Proba de 100 km contracro- 
nometru pe echipe din cadrul 
concursului de ciclism a reve
nit formației Japoniei — 2 h 
17:43,85, urmată de cele ale 
Coreei de Sud — 2 h 18:2558 
și R.P. Chineză — 2 h 20:0938.

Rezultate din turneul de te
nis de masă: feminin : R. P. 
Chineză — Japonia 3—0, Japo
nia — Tailanda 3—0; Masculin: 
Pakistan — Nepal 5—0, Indo
nezia — Arabia Saudită 5—0; 
R.p. Chineză — Arabia Saudită 
5—0 ; Japonia — Bangladesh 
5—0.

CAMPIONATE

[ i •■fii

SAMOKOV - CETATEA SCHIULUI DIN
După aproximativ 60 de kilo

metri străbătuți cu autocarul 
de la Sofia, întîlnir,ea cu orașul 
montan Samokov, situat în ma
sivul munților Rila, a început 
într-o dimineață de noiembrie. 
Aveam să aflăm că aici ninsese 
abundent cu cîteva zile în 
urmă și „cetatea schiului", 
cum i se mai spune acestei lo
calități în R. P. Bulgaria, ni 
s-a dezvăluit ca o așezare care 
rivalizează cu cele mai bine 
cotate centre europene ale 
sporturilor de iarnă.

Transmis din tată în fiu, 
schiul a devenit prietenul ne
despărțit al oamenilor de di
verse vîrste și profesii. în ziua 
aceea am intilnit grupuri de 
fete și băieți, purtînd pe umeri 
schiuri, care mergeau voioși 
spre pirtia artificială de sări
turi de la trambulină, locul 
unde se antrenează, vara și iar
na, sportivi de toate categori
ile. Translatorul nostru, un om 
trecut de 60 de ani. ne-a spus 
în șagă : „La Samokov copiii 
se nasc pe... schiuri, iar astăzi 
tinerii cresc parcă mai inalți,

pentru că cerul nu-i mai apasă 
pe creștet". Și fără să vrea nu 
a făcut numai o glumă, ci a 
sugerat, prin imaginea respec
tivă. un adevăr, de care aveam 
să ne convingem cind am a- 
juns la sediul școlii sportive, 
adevărat laborator de perfor
meri. Aici a învățat, s-a perfec-

NOTE DE DRUM

ționat și a devenit o „stea" a 
schiului internațional. Petar 
Popanghelov, una din marile 
revelații ale sezonului trecut, 
laureat al „Cupei Mondiale" la 
slalom special. „La școala 
noastră, ne-a explicat directo
rul Nicola Velcev, cîndva și el 
un polisportiv de renume. a- 
nual vin să dea examen mii 
de copii, mulți chiar din alte 
regiuni ale țării. Bineînțeles că 
ii reținem pe cei mai dotați. 
Odată selecționați, elevii noștri 
sînt supuși unui proces de in
struire condus de 25 de cadre

R. P. BULGARIA
didactice de specialitate". Iar 
drept argument al producției de 
valori sportive, amabila noas
tră gazdă ne-a redat un amă
nunt statistic elocvent : 72 la 
sută dintre elevii ultimei pro
moții au fost incluși în loturile 
de juniori și seniori.

După ce am vizitat școala am 
plecat la Borovcț, o stațiune 
aflată la 7 kilometri, unde sînt 
instalate intr-un minunat de
cor de lamă, trambulinele arti
ficiale de sărituri și diversele 
pîrtii de schi care urcau pînă 
la culmile munților inalți de 
aproape 3.090 m. Apreciind ca
litatea instalațiilor sportive de 
la Borovcț, forul suprem inter
național, a programat aici pen
tru anul 1981 o etapă a „Cupei 
Mondiale". Școala, terenurile 
de snort, sălile de antrenament, 
pîrtiile de schi și trambulinele 
de sărituri, toate vorbesc des
pre grija pentru generațiile ti
nere. pentru afirmarea lor prin 
sport.

Traian IOANIȚESCU -

UNGARIA (et 15) : Honved
— Csepel 5—1 ; Vasas — Gyâr 
0—0 ; M.T.K. — Vasas Izso 
2—2 ; Dunaujvăros — Ferenc- 
vâros 2—2 ; Diosgyor — Pees 
2—0 ; Tatabânya — Zalae- 
gerszeg 1—1 ; Ujpesti Dozsa — 
Salgotarjân 4—1 ; Videoton — 
Bekescsaba 3—0. Clasament : 
1. Honved — 23 p ; 2. Ujpesti 
Dozsa — 22 p ; 3. Ferencvaros
— 21 p.

R. D. GERMANĂ (et. 12) : 
Lokomotive Leipzig — Union 
Berlin 2—1 ; Carl Zeiss Jena
— Sachsenring Zwickau 3—0 ; 
Stahl Riesa — Wismut Aue 
4—0 ; Hansa Rostock — Chemie 
Halle 2—2 ; F.C. Magdeburg — 
Dynamo Dresda 1—1 ; Dynamo 
Berlin — Chemie Boehlen 
6—0 ; Rotweiss Erfurt — F.C. 
Karl Marx Stadt 2—2. Clasa
ment : 1. Dynamo Berlin — 
23 p ; 2. Dynamo Dresda — 
18 p ; 3. F.C. Magdeburg — 
16 p.

FRANȚA (et. 23) : Laval — 
Lille 3—3 ; Nantes — Nimes 
4—0 ; Bastia — Angers 1—0 ; 
Valenciennes — Nisa 0—3 ; 
Strasbourg — Reims 2—2 ; St. 
Germain Paris — Bordeaux 
2—5 ; Monaco — Sochaux 1—1;

Lyon — Metz 3—1 ; -Marsilia — 
F.C. Paris 1—1 ; Nancy — St. 
Etienne 1—1. Clasament : L
Strasbourg — 31 p ; 2. Nan
tes — 30 p ; 3. St. Etienne — 
30 p.

OLANDA (et. 16): Alkmaar 
— Ajax Amsterdam 1—2; NAG 
Breda — Roda Kerkrade 0—0 ; 
Twente Enschede — Volendam 
3—0 ; F.C. Utrecht — Vitesse 
2—0. Clasament : 1. Ajax — 
24 p ; 2. Roda — 24 p ; 3. PSV 
Eindhoven — 21 p. (un joc 
mai puțin disputat).

CUPA CUPELOR AFRICII
La Dakar, în meci retur pen

tru finala „Cupei cupelor Afri
cii", echipa „Horoya Athletic 
Club" din Conakry a învins cu 
2—1 formația Mehalla Alger, 
în urma acestei victorii .fotba
liștii din Conakry au cucerit 
trofeu’.

TURNEU LA MAR DEL PLATA
Pe stadionul din Mar del 

Plata, unul dintre orașele care 
au găzduit întrecerile cam n ier
natului mondial din Argentina, 
se va desfășura în luna ianua
rie a anului viitor un turneu 
la care au fost invitate selec
ționata Cehoslovaciei, precum 
și cunoscutele echipe F.C. San
tos. National Montevideo și 
Boca Juniors.
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