
FRUMOASE SUCCESE 
ALE ECHIPELOR ROMÂNEȘTI 

ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI

ÎNOTĂTORII ROMÂNI Șl SOVIETICI ȘI-AU ÎMPĂRȚIT 
TROFEELE CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE DE ÎNOT

MAMAIA, 17 (prin telefon). 
Campionatele internaționale de 
înot ale 
timp de 
hotelului 
tivitatea 
din țara 
La ediția din acest an a com
petiției dotate cu „Cupa Ma
maia" au mai fost prezenți 
sportivi din Bulgaria, Polonia 
și Un grup valoros de înotă
tori sovietici.

Trofeele puse în joc, acor
date pe baza adițiunii de 
puncte realizate de concurenți 
în cele trei reuniuni, au reve
nit anul acesta lui Mihai Man- 
dache, singurul dintre spor
tivi învingător în 3 probe, și 
Marianei Paraschiv. în schimb, 
premiile speciale oferite de 
O.N.T. Litoral Mamaia celor mai 
buni performeri ai competiției 
au intrat în posesia înotătorilor 
sovietici Serghei Krasciuk (53,68 
— 100 m liber) si Galina Eme- 
lianenko (17:29,51 — 1 500 m).

Toată lumea prezentă la Ma
maia aștepta, ținind cont,

României, programate 
două zile în piscina 
Parc, au încheiat ac- 
înotătorilor • fruntași 

noastră pe anul 1978.

întreaga evoluție din 
un nou salt calitativ 
mai bune înotătoare 

care în această

rește, de 
acest an, 
al celor 
românce, 
toamnă au beneficiat de con
diții de pregătire îmbunătățite. 
Spre surprinderea tuturor, a- 
cestea (mai ales grupa spor
tivelor de la Dinamo) s-au 
prezentat cu mult sub aștep
tări, obținind cifre care atestă 
o slabă pregătire. In schimb, 
mai ambițioși ni s-au părut de 
această dată campionii noștri. 
Mihai Mandache a dominat au
toritar ambele curse ale spa- 
tiștilor, la 200 m (2:10,15) fiind 
foarte aproape de recordul ță
rii. Cu două victorii și-a în
cheiat sezonul și brasistul clu
jean Al. Szabo. La .,sută“ el a 
făcut o cursă bună și numai 
30 de sutimi l-au despărțit de 
vechiul record al luj V. Costa 
(68,5), timpul realizat de Szabo 
(68,80) fiind al doilea 
toria acestei probe. 
Lucaciu a fost singurul 
reușit să corecteze un 
național : 59,32 la 100

din is-
Horia 

care a 
record 

m Au

ture. Toate probele i 
au revenit sportivilor 
printre care s-a aflat 
pionul european de 
Igor Matsan.

Galina Emelianenko, 
na Iakovleva (4:26.45 — 400 m 
liber) și Elena Kruglova (67,37 
— 100 m spate) s-au impus cu 
ușurință, datorită excelentei 
tehnici și unei pregătiri su
perioare in curse care ne-au 
făcut să regretăm absența de la 
start a Iui Carmen Bunadu și 
I rinei Pânulescu. Surprinzător, 
Mariana Paraschiv a fost în
trecută la 400 
Olga Ciudakova (U.R.S.S.). 
schimb, ea s-a revanșat 
200 m mixt, sosind cu un 
vans apreciabil. In rest, multe 
rezultate slabe.

Rezultate tehnice, 
îoe m liber s 1. 
(U.R.S.S.) 53,68 ;

de craul 
sovietici, 
și cam- 

juniori

SvetU-

m liber de 
în 
la 
a-

MASCULIN.
S. Kraseruk

2. Oprițescu

Adrien VASILIU

(Continuare in paa. a 4-a)

PE CLĂBUCET Șl IN ÎMPREJURIMI 
0 MINUNATĂ
Simbotă, spectatorii au 
- cu slalom ji fond •

„FIESTA A ZĂPEZII"
fost 
Mai

și schiori • Program complet 
departe pe urmele sportivilor

Ion Lungoci — încă junior mic 
— ciștigătorul cursei de fond 
în fața juniorilor mari ți a 

seniorilor
Foto : N. DRAGOȘ

PREDEAL, 17 (prin telefon). 
Intre zile cu ninsoare și bur
niță, una singură a fost fru
moasă, cea de la cumpăna din
tre săptâmîna care a trecut și 
aceea care începe. Sîmbătă, la 
Predeal, soarele a îmbrăcat 
munții într-o mantie de lu
mină, dînd zăpezii străluciri 
diamantine. In această zi de 
week-end — hivemal, în sta
țiunea din Bucegi, toate dru
murile au dus spre Clăbucet, 
spre pîrtia domoală, cu șei și 
căi șerpuitoare. -Fiesta zăpe
zii*. „Concursul de deschidere* 
a adus în „pîrtia soarelui* mit 
de oameni. Spectatorii, desigur, 
sint altfel decît cei din tribu
nele cu gradene. N-a fost ur
mărit nici un anume schior, 
He el cel de la slalomul din 
Clăbucet, sau de la fond de pe 
Poliștoacă, ci competiția în an
samblu, pentru că fiecare evo
luție a adus bucuriile ei. Sla
lomul paralel le-a relevat lupta 
directă dintre concurenți, și nu 
cea obișnuită dintre cronome- 
tre, iar fondul — încăpăținarea 
omului in lupta cu zăpada, a-

semănătoare cu a altor încleș
tări la ' ' ' ’
sau cu 
granit.

N-am

fel de inegale, cu apa 
uimitoarele înălțimi de

să dau nume, pe cele 
ale învingătorilor le veți găsi 
în clasamente, pentru că eroul 
acestei prime sărbători a iernii 
ni s-a părut spectatorul, 
cel care 
sau fiind 
mărit cu 
sportiv,

El, 
avînd numai 4 ani 
trecut de 70, a ur- 

entuziasm spectacolul 
amplificindu-si apoi

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

în campionatele de volei

0 ETAPA CU PARTIDE MARATON
Ultima etapă a întrecerii fe

minine și cea de a X-a din 
disputa masculină în turul cam
pionatelor de volei s-au des
fășurat sub semnul interesului 
pentru confruntările echipelor 
noastre fruntașe în cupele eu
ropene. Cu toate acestea, par
tidele au fost mult ..tai ani
mate decît pînă acum, dovadă 
și faptul că 6 din cele 7 în- 
tîlniri care au avut loc ieri 
s-au terminat în 5 seturi ! Si 
mai notăm și faptul că la fe
minin victoriile au revenit oas- 
petelor, în timp ce la mascu
lin ciștig de cauză au avut 
gazdele.

FEMININ
ȘTIINȚA BACAU — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 2—3 
(—11, —9, 5, 11, —9). Prima 
înfrîngere pe teren propriu a 
gazdelor în actualul campionat, 
urmare a faptului că nu a 
existat o coordonatoare va
loroasă în echipă, că blocajul 
a fost efectuat, cel mai ade
sea, defectuos și că s-a gre
șit mult la preluare și la e- 

•

xecutarea serviciului- Victoria 
.craiovencelor este meritată, re- 
mareîndu-se Maria Popa și 
Simona Enache. Arbitri M, N1- 
colau și A. Nedelcu (București). 
(L IANCU, coresp.).

CS.U. GALAȚI — CHIMPEX 
CONSTANȚA 2—3 (—12, 8, —9, 
8, —8). In pofida așteptărilor, 
meciul, la care au asistat peste 
1500 de spectatori, a fost de 
slabă factură. Victoria oaspe- 
telor — de la care s-au deta
șat Mariana Ivaoov și Emilia 
Mănăilă — s-a datorat greșe
lilor nepermise ale studentelor, 
precum și schimbărilor ne
inspirate ale antrenorului T. 
Vîlsan. De notat că în setul 3, 
gazdele au condus cu 7—2. 9—6, 
iar in ultimul, cu 8—0 ! Arbitri 
AL Dragomir — I. Niculesco 
(București). (T. SIRIOPOL, co
resp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — FARUL CONSTANȚA 
2—3 (12, —6, —13, 6, —8). Stu
dentele au pierdut din nou a-

(Continuare in pag. 2—3)

Echipele fruntașe aJe voleiului 
nostru au susținut, stmbâtâ ?1 du* 
mirdci, returul partidelor disputa* 
te cu o sâptiminâ in urmi in 
cupele europene (Cupa campioni
lor europeni și Cupa cupelor) și 
In wCupa balcanici-.

CUPA CAMPIONILOR

EUROPENI

• Evoăutnd in deplasare, for
mația bucureșteatta Steaua a in- 
tiir.it, la Budapesta, pe Csepel.

cele două formații. Pe tot par. 
cursul înannirii, Oros, Dumănoiu, 
Tutovan și ceilalți jucători dina, 
moriști și-au demonstrat virtuți
le. depășind cu regularitate apă
rarea voleibaliștilor de la Hapoel. 
Combinațiile subtile la fileu, al- 
ternate cu atacuri In forță, au 
pus In vădită dificultate pe ad
versari, care nu au reușit decît 
arareori să străpungă blocajul 
sau apărarea din linia a doua a 
dinamoviștilor. Cu toate acestea, 
formația Hapoel a dovedit pe par
cursul meciului multă ambiție, 
dar eforturile lui Nir, Golan și

Marian Păușescu ra depăși, din nou, blocajul jucătorilor de la 
Hapoel Hamapil, Alperin și Kagan Foto : I. MIHĂICĂ
SteEști au realizat o frumoasă 
performanță, reușind să ciștlge șl 
aceasta îr.tfinire : 3—1 (—11, S, 7, 
13), victorie oare le asigură cali
ficarea in etapa următoare a com
petiției. In meciul de la Buda
pesta. din echipa aliniată de an
trenorii A. Drâgan și O, Crețu 
s-au evidențiat Pop, Chifu și Ma- 
cavei.
• In întrecerea feminină, Di

namo avea asigurată calificarea 
Încă din prima partidă susținută, 
acasă, in campania echipei olan
deze Van Houten. Dar, or.orîn- 
du-și cartea de vizită, voleibalis
tele conduse de Doina Ivănescu, 
au cîștigat și partida desfășurata 
sîmbătă seara la Amsterdam. 
Scor : 3—1 (8, 13, —8, 10) pentru 
Dinamo, care mai urcă o treapta 
în această competiție.

Alperin 
aceeași 
Hapoel 
frumoase, a dat dovadă de 
bilitate, dar insuficientul 
tehnico-tactic a grevat asupra 
voluției de ansamblu. Arbitrii L. 
Janoș (Ungaria) și Gh. lonescu 
(România) au condus următoarele 
echipe : DINAMO — Oros (Chiș), 
Dumănoiu, Păușescu 
Enescu --------
HAPOEL
A. Karpovskl, 
ștain). 
Golan.
name, 
co via.

nu au fost susținute cu 
capacitate de colegii lor. 
a construit cîteva faze 

mo- 
bagaj 

e-

(Vrîncuțj, 
Tutovan (Mîțu), Băroiu; 

— Nir (C. Karpovski), 
Amitay (Rubin- 

Kogan, Alperin (Baur), 
In etapa următoare, Di

va întilni pe Hatnlk Cra-

Emanual FÂNTÂNEANU

CUPA CUPELOR

Spectatorii prezeinți Ieri• -
mineața în sala Dinamo din 
pitală au putut aplauda, ta sfîr- 
șitul partidei pe care Dinamo a 
susținut-o în compania echipei 
Hapoel Hamapil, o nouă victorie 
a valoroșilor voleibaliști bucu- 
reșteni.

Sextetul fostului internațional 
Will Schreiber nu a avut o mi
siune dificilă, ciștigtnd cu 3—0 
(7, S, 7), scorul pe seturi nefiizid 
prea mult schimbat față de par
tida din tur (7, 8, 7). ei cons
fințind decalajul valoric dintre

di- 
ca-

Pină Ia Închiderea ediției, 
ne.au sosit rezultatele parti - 
Uppsala Student (Suedia) —

nu 
del _ _ .
Penicilina Iași. Reamintim că In 
meciul tur, ieșenoele au riști gat 
la o diferență care le asigură 
practic calificarea.

CUPA BALCANICA

Explorări Baia Mare a a* 
ăe susținut, l-a Sofia, o par- 
dificilă în fața echipei SLa* 
pe care ............................

vut
Udă 
via, .
cu 3—1. Deșt gazdele au cîștigat 
cu 3—1 (—10, U,
liștil români, avînd un punctaj 
superior, s-au calificat pentru 
turul următor.

o depășise in tur

11, 4, 13), volelba-

ÎN PREAJMA VACANȚEI DE IARNĂ
A ELEVILOR Șl STUDENȚILOR!

Apropiata vacanță de tarna promite sa ofere 
precedenți — numeroase

săniuș, cu participarea

ca și în 
întreceri sportive la patinaj, schi și 
elevilor, sub însemnele „Daciadei“ 

Foto : Dragoș NEAGU

• Copiii, intregul tineret stu
dios în întrecerile „Daciadei*
• Organele sportive locale, 
factorii cu atribuții, in sprijinul 
reușitei întrecerilor • Pentru 
elevii și studenții sportivi, ta
bere speciale de odihnă și

pregătire

ulti-Joi 21 decembrie, după 
ma oră de cursuri, preșcolarii, 
elevii și studenții vor intra în 
vacanța de iarnă. Evenimentul, 
cum e și firesc, trezește peste 
tot un larg interes. In primul 
rînd, pentru că a intrat în tra
diție ca vacanțele, prilej bine
venit de odihnă activă, să 
marcheze startul intr-o bogată 
activitate cultural-educativă și 
sportivă.

Prin caracterul său de des
tindere, de recreare, sportul va 
ocupa și de data acesta un loc 
important în programul vacan
ței de iarnă. Zeci de mii de 
copii și tineri vor lua parte la 
concursurile și competițiile din

cadrul celei de a Il-a ediții a 
„Daciadei*. care vor avea loc 
în școli, la casele de cultură, 
în cluburile de vacanță sau la 
căminele culturale. Toate con
siliile asociațiilor sportive șco
lare nou alese, asociațiile stu
denților comuniști din facultăți 
și-au prevăzut în calendarele 
competiționale întreceri la șah, 
tenis de masă și — în funcție 
de condițiile atmosferice — de 
patinaj, schi și săniuțe. Avem 
certitudinea că organele spor
tive locale, factorii ca atribuții 
în domeniul activității sportive 
de masă se vor afla și de data 
aceasta alături de masele de 
participanți la concursurile și

competițiile din vacanța de 
iarnă, acordîndu-le sprijinul 
necesar — organizatoric și teh
nic — astfel ca toate acțiu
nile ce se vor iniția să aibă 
garantată reușita deplină.

Pentru o bună parte dintre 
reprezentanții tineretului stu
dios, cei care au merite deo
sebite în sfera performanței, 
au fost prevăzute numeroase 
tabere de odihnă și pregătire, 
prilej de continuare a proce
sului de instruire, de testare 
totodată a unor valori în plină 
formare. De la prof. Vladi
mir Simionescu, inspector ge
neral în Ministerul Educației 
și învățămintului, am aflat, 
de pildă, că mai bine de 2 000 
de elevi din unitățile și clu
burile cu profil sportiv vor fi 
cuprinși în tabere special orga
nizate, cu predilecție în stați
uni sau așezări montane sau 
în altele cu posibilități de cu-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

tiir.it


CEI MĂI BUNI 
SPORTIVI ROMÂNI 
Al ANULUI 1978 
stabiliți de federațiile 

de specialitate 
HANDBAL

1. CORNEL PENU (Dina
mo București) ; 2. Maria
Boși (Universitatea Bucu
rești) ; 3. Ștefan Birtalan 
(Steaua) ; 4. Magda Miklos 
(Voința Odorhei) ; 5. Radu 
Voina (Steaua) ; 6. Lidia
Stan (Progresul București) ; 
7. Măricel Voinea (H. C. 
Minaur Baia Mare) ; 8. Va- 
sile Stingă (Steaua) ; 9. Mir
cea Bedivan (Dinamo Bucu
rești) ; 10. Alexandru Fol
ker (Politehnica Timișoara).

RUGBY

IN DIVIZIA A DE POPICE
GAZDELE VICTORIOASE

Stabătă șl duminică 
putax etapa a IX-a, a 
campionatului diviziei 
popice.

MASCULIN • Voința 
rești — Rulmentul Brașov 
<354 p.d. (scor IndUviduail 
Partidă viu disputată, cu 
ție interesantă a scorului. După 
două schimburi conducea Voința 
cu 95 de „bețe". Iar după ce 
concuraseră patru jucători gazde
le mal aveau un avans die numai 
două puncte I Se părea că ulti
mele două schimburi vor deci
de victoria in favoarea Rulmen
tului, căci urma să intre pe 
piste dublul campion mondial 
Dosii Tismănar. Brașoveanul a 
jucat bine, și-a întrecut la scor 
adversarul direct (C. Voiou) cu 
911—818. In schimb, popicarul nr. 
5 al Rulmentului, L Novac, a 
fost învins categoric de către P. 
Purge (902—766) șl astfel scorul 
a rămas favorabil echipei Voința. 
(T. R.) • Electromureș Tg. Mu
reș — Aurul Bala Mare 5677 —
5480 (4—2). Derbyul seriei Nord a 
revenit la un scor foarte sever 
echipei gazdă, care a stabilit și 
un record al arenei, cu 5 C77 p.d. 
AuruL campioana țării, nemal- 
avlndu-J pe L Bice în formație, 
a fost întrecută ușor. Cele mai 
mari rezultate le-au obținut : L 
Bice — 1606 (I), I Hosu — 990 de 
la Electromureț, L Biciușcă — 
9S2 ți Gb. Vuță — 925 de la Au
rul. (I. Păuș-coresp). a Rafino
rul Ploiești — Carpați Sinaia 
5589—514» (4—0) a Constructorul
Galați — Olimpia București 
5295—5050 (4—2). • Petrolul Băi- 
eoi-Ctmptaa — Gloria Bucu
rești 5397—5099 (5—1). Performe
rul reuniunii a fost bucureștea- 
nul Al. Cătineanu cu 831 p.d. De 
la gazde s-a Impus Vardic — 899. 
(E. Stroe-coresp.) • Tehnotttllaj 
Odorhei — Voința Tg. Mureș 
5300—5284 (3—S). Joc echHa>rat și 
cu rezultate bune. PrtncBpaliî rea
lizatori : L Stefiwz — 931 (T) șl 
A. Bene — 921 (V). (A. Pialoga- 
eoresp) • Progresul Oradea — 
Unio Satu Mare 5203—4970 (3—3) • 
Jiul Petrila — CPB Timișoara 
5010—4733 (5—1). • Metalul Ro
man — Petrolul Teleajen Ploiești 
5378—5247 (3—3). Ploieșteanul Gh. 
Silvestru a realizat 171 p.d., ceea 
ce constituție tm record al 
net (M. Chlriac-coresp).

s-a dis- 
turului 
A la
Bucu- 

«35 — 
3—3). 

evolu-

FEMININ • Rapid București— 
Gloria București 2387—2231 (4—2). 
Derbyul Capitalei a prilejuit un 
joc frumos, in care giuleștencele, 
foarte bune in acest tur de cam
pionat, au cîțtigat pe merit. 
S->au evidențiat Navon (440) și 
Dogaru (426) de la Rapid și Pe
trescu (411) de la Gloria. (O. 
Guțu-coresp.). • Voința Ploiești— 
Laromet 
(4-2).

2468—2434
.... ____ ._____ dorit

mult, șl au reușit, o victorie de 
prestigiu, cîștigînd la proaspăta 
campioană a continentului (Laro
met a cucerit recent „Cupa cam
pionilor europeni)". Primele trei 
jucătoare gazdă — Doina Mihăilă 
(446), Stediana Godeana (419) și 
Aurelia Rotaru (422) —au evoluat 
cu multă precizie, aslguirind câș
tigarea partidei. Primele trei 
schimburi ale bucureștencelor au 
avut toate rezultate sub 400 p.d. 
In final, s-au impus de’ la La
romet Elena Trandafir (437) șl 
Stela Andrei (433), dar «Se n-au 
mai putut reface handicapul. (I. 
Tănăsescu-coresp). • Metr om
Brașov — Petrolul Bălcoi 2489— 
2445 (3,5—2,5). Brașovencde au 
condus tot timpul, avlnd în Eva 
Nagy (443) șl Mariana Vflsan (421) 
principalele realizatoare. De la 
oaspete s-au remarcat Eufrosina 
Dumitru ți Marieta Oprescu cu 
cite 423 p-d. (C. Gruia-coresp). • 
Hidromecanica Brașov — U.TA. 
26S0—2337 (6—9) a Dada Ploiești — 
Cetatea Giurgiu 2403—2319 (5—1). • 
Voința Timișoara — Voința Cluj- 
Napoca 2491—2375 (6—0). Timișo-
reacele, ta mare vervă — 5 din 
eele < jucătoare au avut rezultate 
peste 400 p au ciștigat două punc
te prețioase. Cele mai bune Jucă- 
toare : Ana Katona — *13, Ana 
Fidea — <30, respectiv Hedviga 
MoWovan — 999. (St. Marton- 
eoresp). a Voința Galați — Voin
ța București 2577—2483 (4—2). Meci 
echilibrat ta care Junioara Ange
lica Caragea (G) a punctat 456 
p.d- De la bucureștence s-a re
marcat Elena Pană cu 437 p.d. (T. 
Siriopol-coresp.) • C.S.M. Reși
ța — Voința Craiova 2495—2393 
(4—2) • Voința Oradea — Record 
duJ-Napoea 2532—2375 (4—2). Oră- 
deanca Katalin Kbvesi a stabilit 
recordul arenei, cu <71 p.d.
Ghișa-corcsp.)

București 
Ploieștencele au

Finalele de scrimă ale „cadeților"
1. ENCIU STOICA (Știința 

Petroșani), 2. Mircea Para- 
schiv ’ (Dinamo București), 
3. Mircea Munteanu (Stea
ua), 4. Gheorghe Dumitru 
(Universitatea Timișoara), 
5. Gheorghe Daraban (Di
namo), 6. Mircea Ortelecan 
(Știința Petroșani), 7. Ion 
Constantin (Dinamo Bucu
rești), 8. Mihai Bucos (Fa
rul Constanta), 9. Florică 
Murariu (Steaua), 10. Teo- 
dorin Tudose (Știința Pe
troșani).

OINĂ

1. ION PAULESCU (Uni
versitatea București), 2. Ni
colae Păsărică (Dinamo 
București), 3. Gheorghe 
Gruianu (C. P. București), 
4. Traian Perșinaru (Dina
mo București), 5. Marian 
Irimescu (Metalul Tîrgoviș- 
te), 6. Gheorghe Gălăteanu 
(Biruința Gherăești-Neamț), 
7. Marin Simoiu (C. P. 
București), 8. Nicolae Nă
drag (Â. S. Armata Con
stanța), 9. Ionel Dincă (Uni
versitatea București), 10. 
Constantin Basamac (Viață 
Nouă Olteni-Teleorman).

TURNEULDEHANDBAL
DE LA SCHWERIN

în prima zi a turneului inter
național amical de handbal mas
culin care se desfășoară la 
Schwerin și Wismar (R. D. Ger
mană), reprezentativa țării noas
tre a fost întrecută cu 19—15 
(9—8) de cea a Ungariei. Golu
rile hanidbaliiștilor români au lost 
realizate de Folker 4, Bedivan 3, 
Boroș 2, Tase 2, Drăgăniță 2, 
Volna 1 și Stăckl 1. Clțiva dintre 
marcatorii echipei Ungariei : Ko
vacs 5, Kenyeres 4, Kontra 4. 
Alte rezultate : R. D. Germană — 
Polonia 82—18 (12—8), R. D. Ger
mană B — Suedia 23—23 (12—14).

DINAMO BUCUREȘTI
Șl H. C. MINAUR BAIA MARE
ASPIRĂ LA CALIFICAREA

EUROPENE LA HANDBAL
Dinamo București — în Cupa 

campionilor europeni — și 
H. C. Minaur Baia Mare — în 
Cupa cupelor — au trecut cu 
bine și de turul II, așteptînd 
acum cu emoție tragerea la 
sorți (Basel, 20 decembrie) a 
sferturilor de finală. Ambii 
antrenori — Oprea Vlase și,, 
respectiv, Lascăr Pană — do
resc, la fel ca și sportivii pe 
care-i pregătesc, calificarea în 
semifinalele cupelor europene. 
Și nu numai atît...

Profitînd de pauza dintre în
cheierea turului II și tragerea 
la sorți, 
evoluțiile 
tante ale

să discutăm despre 
celor două reprezen- 
handbalului românesc

PRIMUL CAMPION - SABRERUL FL. PAUNESCU
Finalele campionatelor națio

nale de scrimă pentru tineret au 
fost inaugurate duminică dimi
neața la „Floreasca H“ odată cu 
proba individuală de sabie. Ciș- 
tigător, Florin Păunescu (Pro
gresul), neînvins. Deși flancat 
strins de colegii săi de club Chi- 
culiță și Mocanu. Păunescu, mai 
calm, mal lucid, a reușit să »e 
impună, întrecându-i cu 5—3 ți, 
respectiv, 5—2. Clasamentul tur
neului final : 1. Florin Păunes
cu (Progresul) 5 v. ; 2—I Ale
xandru Chiculiță (Progresul), 
Vlorel Mocanu (Progresul) și Da
niel Cos tin (Tractorul Brașov) 
3 v. ; 5. Emanuel Nuță (Dinamo 
București) 1 v. ; 6. Petre Badea 
(CI. sp. șc. Slobozia) 0 v.

Finala a consemnat și cîteva 
surprize. Prima, eSfmiinarea chiar

din primul tur al preliminariilor 
a lui FI. Stănescu, unul dintre 
aspiranții la un loc intre primii 
t I Disputa cea mai aprigă s-a 
consumat insă in eliminări direc
te. Aici, Badea l-a întrecut pe 
Mocanu, care a intrat. Insă, ta... 
finală (după recalificări) ! Din 
,,tabloul" etna: au lipsit FUlpolu 
(CL sp. șc. Slobozia) care lăsa 

să se întrevadă că poate realiza 
o performanță deosebită, Iancu 
(Progresul), foarte activ în pri
mele tururi, Racz (Victoria Că
rei) și Petrescu (CI. sp. șc. 1 
București), trăgători ambițioși ți 
eu promițătoare cunoștințe 
nice.

Întrecerile continuă astăzi 
proba individuală de floretă 
iețl. (t.st.)

teh-

cu 
bă-

IN PREAJMA VACANȚEI
(Urmare din pag. 1)

prindere a unui număr cît mai 
mare de elevi: Bușteni, Gîr- 
bova, CImpulung Muscel, Băi
le Felix, Roman, Lacul Sărat, 
Neptun (atleții). Piatra Arsă, 
Miorița-Cota 2 000, Predeal și 
Vîrful cu Dor (schiorii de fond 
și alpine), Muntele Roșu, Cheia, 
Govora, Deva și Neptun (gim- 
naștii), Cumpăna-Argeș (cano
torii), Căpșunica (caiaciștii și 
canoiștii), Brașov (luptătorii de 
la „clasice11), Borsec (luptătorii 
de „libere") și Neptun (înotă
torii).

Tabere asemănătoare, dar cu 
un profil ceva mai larg, orga
nizează și C.C. al U.T.C. De-

0 MINUNATĂ „FIESTÂ A ZĂPEZII^
(Urmare din pag. 1)

bucuria cu cîteva coborîri pe 
pîrtii sau într-o nevinovată 
joacă cu sania.

Totul, absolut totul a fost 
minunat, iar sărbătoarea a să
dit trainice speranțe în inimi, 
dorinți nerostite de călătorie 
pe urmele sportivilor In Bu- 
cegi, cu drumuri mărginite de 
brazi, încărcați de zăpadă ca 

i Andersen... 
este

în poveștile lui
Iarna, cel puțin la noi, 
abia la început.

CLASAMENTE
slalom paralel băieți :
Năstase (Dinamo), * 
Barbu (Dinamo),
Brenci (A.S.A. Brașov), 4. Dan 
Cristea (Dinamo) ț fete : 1. Da-

FINALE :
1. Alin

2. Nicolae
3. Virgil

ntela Uncrop (Dinamo), 2. Csila 
Peter (C.S.Ș. M. Ciuc), 3. Ma
riana Axinte (Lie. Predeal), 4. 
Katalin Kovacs (Steagul roșu) ; 
fond, junioare mici, 3 km: 1. 
Elena Urs (Tractorul) 13:14, 2. 
Camelia Corsariu (Sibiu) 13:29, 
3. Rodica Pelin (Tractorul) 
15:14 ; Junioare mari și se
nioare, 5 km : 1. Piroșka Abos 
(Voința M. Ciuc) 21:06, 2. Iu- 
liana Popoiu (Tractorul) 21:42, 
3. Elena Chișcă (Tractorul) 
21:53 ; juniori mici, 10 km : 1. 
Horia Oros (Sibiu) 38:07, 2. Ion 
Țențiu (Lie. Predeal) 40:39, 3. 
Ion Găvenea (Dinamo) 42:20 ; 
juniori mari și seniori, 15 km : 
1. Ion Lungoci (Lie. Predeal) 
53:11, 2. Dumitru Drăghici
(AJS.A.) 53:17, 3. Adrian Per- 
ciog (Dinamo) 54:42.

taliile furnizate de prof. Septi- 
miu Todea, adjunct al Secției 
sport, turism și de pregătire 
pentru apărarea patriei a 
C.C. al U.T.C., sînt edifica
toare. Două tabere, cele de la 
Cîmpcni-Alba și Păltiniș-Sibiu, 
vizează pe elevii specializați în 
schi și biatlon, iar cele de 
Ia Izvorul Mureșului și Gur- 
ghiu-Mureș vor primi pe pre
ședinții asociațiilor sportive din 
școlile tehnice, profesionale și 
din licee. O noutate pentru 
acest an: tot la Gurghiu vor 
face popas de tabără elevii și 
tinerii campioni ai primei edi
ții a „Daciadei". Un mod de 
a-i răsplăti pentru ambiția cu 
care s-au pregătit și un foarte 
ntil schimb de experiență. Nu
mărul participanților la tabe
rele organizate de C.C. al 
U.T.C. este de circa 1 500 de 
tineri.

Pentru purtătorii cravatelor 
roșii cu tricolor, așa cum ți
nea să ne precizeze prof. Lu
cian Dumitrescu, responsabilul 
Comisiei sport, turism și de 
pregătire pentru apărarea pa
triei din C.N.O.P., tabăra spe
ranțelor olimpice cu profil de

CAMPIONATELE D

COMPE

să

(Urmare din pag. 1)
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FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
332.115 LEI.
♦

respectiv, Pădu- 
Ionescu. Arbitri 
București. C. Pi-

să 
trecerea 

De

V. Perugia — Catanzaro 
VI. Roma — Juventus 

vn. Torino — Lazio 
VTn. Verona — Milan 

Bari — Brescia 
Genoa — Monza 
Palermo — Foggia 
Spal — Cagliari 
Udtnese — Pescara

Adrian Cosma, unul dintre puținii dinamovi 
echipa in meciul cu Valur Reykjavik de 
unul dintre spectaculoasele sale goluri

„LECȚIA islan
Evoluînd în C.C.E., Dinamo 

București a avut — în primele 
două tururi — adversare care 
pot fi incluse în categoria „le
jere". Atit Ț.S.K.A. Sofia cît 
și Valur Reykjavik au un stan
ding valoric sub cel al cam
pioanei noastre. De aici, două 
sarcini pentru dinamoviști : 
cîștigarea ambelor runde, cu 
rezultate pozitive atît acasă cît 
și în deplasare, și o repetiție în 
condiții de concurs pentru eta
pele superioare ale competiției. 
Sportivii antrenați de Oprea 
Vlase și-au realizat în bună 
măsură misiunea. Ei s-au aco
modat cu evoluțiile în depla
sare — învingînd atît la Sofia, 
cit șl la Reykjavik —, au în
registrat o creștere a formei 
sportive și s-au obișnuit eu

mecanism 
astfel de

Joi sea 
din Ploie 
O— sincop 
dea de 
Oprea Via 
inte de m 
o partidă 
ială, a 'i 
ajuta

GREUL ABIA ÎNCEPE...
Debutanți într-o competiție 

europeană de anvergură, băi- 
mărenii și-au onorat participa
rea printr-o comportare în ge
neral bună, ajungînd la „por
țile" sferturilor de finală și 
țintind chiar... peste semifi
nală. Este un obiectiv curajos, 
fundamentat însă pe unele 
date obiective și mai presus de 
orice pe marile posibilități ale 
echipei Minaur.

Formația antrenată de prof. 
Lascăr Pană are — In primul 
rfnd — o mare disponibilitate 
tactică, în sensul că nu joacă 
deloc rigid, numai într-un anu
mit fel. Valoarea tehnică a 
unora dintre jucătorii săi 
(Avramescu, Palko, Măricel 
Voinea, Boroș), acoperirea tu
turor posturilor cu elemente 
destul de bine dotate ți care 
au corespuns pină In prezent 
solicitărilor fac din H. C. Mi
naur o echipă omogenă, bine 
închegată. Pe acest fond, hand- 
baliștii băimăreni se pot apăra 
în diferite variante (în jocul 
tur cu Aalborg HK au realizat 
chiar cîteva lucruri noi, cum 
ar fi marcajul ,,om la om" al
ternativ al extremelor și, apoi,

al interilor) și finalizează în 
mod variat, fie prin interi 
(Palko, Mironiuc, Odaie sau, la 
nevoie, Boroș), fie de pe ex
treme (Nicolae și Măricel Voi
nea), fie de pe semicerc (Pan- 
țîru, uneori Boroș sau Orosz).

Toate acestea sînt, însă, lu
cruri care s-ar putea să nu 
fie suficiente pentru 
peste etapa „sferturilor".__
aceea, băimărenilor li se cere 
ca în această perioadă „ 
cam... uite de vacanță și să se 
pregătească intens, zi de zi, cu 
strășnicie, pentru a-și perfec
ționa calitățile și pentru a fi 
la adăpost de orice surpriză. 
Atenție, greul abia începe !

Călin ANTONESCU
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zeze perm 
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— să se 
tate pent

DE IARNA
schi de la Bălan-Uarghita si 
Festivalul sporturilor de iarnă 
de la Miercurea Ciuc (patinaj 
și hochei) vor constitui punctele 
forte ale activității sportive 
centrale, la care se vor adăuga 
amplele întreceri inițiate în ju
dețe.

Studenții se vor bucura, de 
asemenea, de o preocupare 
atentă pentru organizarea de 
tabere, unele cu profil spor
tiv, cum sînt cele alpine de la 
Muntele Mic (Semenic), Borșa, 
Pucioasa, din platoul Bucegilor, 
sau cea de înot de la Mamaia 
(hotelul „Parc"), toate însu- 
mînd aproape 1 300 de studenți. 
Asistentul univ. Constantin Ni- 
colae, responsabilul Secției 
sport, turism și de pregătire 
pentru apărarea patriei a 
U.A.S.C.R., ne-a informat că 
pentru studenți vor fi organi
zate, de asemenea, 11 tabere 
de odihnă — în care, evident, 
sportul nu va lipsi — la Si
naia, Predeal, Pîrîul Rece, 
Brașov, Borsec, Sîngiorz-băi, 
Izvorul Mureșului, Geoagiu, 
Slănîcul Moldovei, Sibiu, Ora
dea etc., cu aproape 3 500 de 
participanți.

casă, evoluînd slab. Oaspetele, 
cu un plus de omogenitate și 
calm, au jucat mai sigur la fi
leu și în linia a doua, cîști- 
gînd pe merit Arbitri M. Sta- 
mate — Em. Costoiu (Bucu
rești). (P. ARCAN, coresp.).
• După cum se știe, meciu

rile C.S.M. Libertatea Sibiu — 
Penicilina Iași (2—3) și Ma- 
ratex B. Mare — „U“ Cluj- 
Napoca (3—1) s-au disputat an
terior, în timp ce partida Ra
pid — Dinamo va avea loc la 
21 decembrie.

MASCULIN
TRACTORUL BRAȘOV — 

VIITORUL BACAU 3—2 (—14, 
3, —13, 6, 5). După două ore 
și jumătate, partida, de fac
tură tehnică modestă, a reve
nit brașovenilor. In seturile 
pierdute, gazdele au condus cu 
6—1 și 13—5 ! S-au remarcat 
Sterea, Odagiu și Vanea de la 
învingători, 
raru și V. 
I. Covaci — 
taru — Sibiu. (V. SECAREĂNU, 
coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—2 (—11, 7, 11,
—10, 10). în compania studen
ților din Craiova, clujenii au 
avut cea mai frumoasă evoluție 
pe teren propriu. Faze lung 
disputate, varietate în atac, a- 
părare mobilă la fileu — iată 
ce au oferit cele două formații 
publicului spectator. S-au de
tașat V. Chezan (cu un plus

de eficaci 
Stoian și 
peți. Pen 
ti vă, crai 
fost elimi 
t»u și 
(L POCO c.s.u.
TULCEA 
—3» 3). 
brată, in 
volua

de 
covlev, S 
I. Nicule 
(București 

POLIT 
— SILV 
VANIEI 
geni și
mișorenii 
torie c 
Lucaci, 
la studen 
la oaspeți 
și M. S 
coresp.).

• Părți 
namo si 
C.S.M, S
la 24 dec 
ticipării f 
la meciu 
pene și a 
în „Cupa

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 17 DECEMBRIE 

1378.

35
24
44
42
1«

17 28 t 5 21 ; extragerea a VUI-a: 
27 20 10 42 30. FOND TOTAL DE 
CIȘTIGURI : 1.162.910 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 17 DECEMBRIE 1973

I. Atalanta — Fiorentina
n. Avellino — Ascoli 

HI. Bologna — Napoli
IV. Internazlonale — Lanerossi

X
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I După partida retur din cadrul Campionatului aalcanic patru reprezeotatirele de tineret

I a *

I 1-7 cu echipa Albaniei și cîhcî goluri in 17 minute de Joc!
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I

de crezut și totuși ade- 
Echipa de tineret a țării

spor
ea a

nu 
de

teren propriu !)» 
cu Jiul. A fost 
real de capaci-

onorat 
criind 

EAGU

kț- 
ue- 
ve- 
va

funcționare : 
8 $1 ». Te-

joacâ 
nu a 
de di-

stațiunile
De asemenea, 
și organizarea de 
tive.

Programul de 
zilnic Intre orele 
lefon : 15.77.94.

s-au pre
ia ziuă... 
mai sal- 
alte dăți,

cereau 
„antrenor ves- 

,Antohi, băiet bu- 
un eopi- 

organele locale au

însă trei victorii 
cu Olimpia, cu 

(singura înfrîngere 
pro
test

pentru jocul retur. 
„Să învățăm din llp- 
victorll". Nimeni n-a 
un astfel de semnal.

S-au schimbat 
grade I — toate

întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante Bucu
rești a deschis o nouă filia
lă in str. Mendeleev nr. 14 
(Piața Amzei).

Aici se valorifică locuri 
pentru excursiile interne și 
de odihnă șl tratament In

balneoclimaterice, 
se contractează 

acțiuni fes-

Naste, Bucu, Anton, 
D. Ionescu (Ciocîrlan 
lungă perioadă de timp

• Zamfir, inapt pentru meci • In atac, probabil, 
Dobrin - Cămătaru -

ieșenii, „pe baricadă". Fazi din meciul Sportul ttudenfese — 
Politehnica 0—0 Foto : Dragoș NEAGU

lotul fotbaliști- 
sosit în

— pe calea 
Atena, în 
pe care' 11

mer- 
în oraș, auzeai cam ace- 
refren : „A plecat și nea 
(n.a. — antrenorul princi- 
Oană), nu ne mai scapă
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Diviziei A

4. SE DUCE POLITEHNICA IAȘI 
SI UITE CĂ NU S-A DUS. A VENIT!

,,băietul bunișel, dar crud“ - a cîștigat partida

I 
I

I

Cine nu-și aduce aminte fi
nalul dramatic pentru ieșeni al 
campionatului trecut !?1 Meci 
nul la Ploiești, meci nul la 
Tîrgoviște, și totuși nu era de
ajuns. Constănțenilor, deși a- 
veau un golaveraj mult infe
rior Politehnicii Iași, le era su
ficient un singur punct, în ul
tima partidă, la Craiova, pen
tru a rămîne în Divizia A, ie
șenii urmînd să retrogradeze. 
Ce a fost în acea duminică la 
Constanța și la Iași nu e greu 
de închipuit. A învins Univer
sitatea Craiova. S-a „scufun
dat" nava constănteană... In 
schimb, pe Copoul lașului dis
cuțiile despre fotbal 
lungit noaptea, pînă

Politehnica Iași se 
vase o dată, ca și în 
la potou. Dar viitorul ? Ce o 
aștepta în campionatul următor 
pe echipa moldoveana ? Tehni
cienii și iubitorii fotbalului din 
țară îi acordau șanse minime. 
Nici ieșenii înșiși nu credeau 
în echipa lor. Oriunde 
geai 
lași 
Iile 
pal 
nimeni ! Se duce Politehnica...'

Cînd tot mai mulți 
aducerea altui 
tit" — căci „. 
nișei, e totuși crud, 
landru" 
avut inspirația și înțelepciunea 
să mizeze pe tinerețea ambiți
oasă, pe forța de muncă, pe 
dorința de afirmare și pe dă
ruirea „băietului" moldovean. 
Nu s-au înșelat. Dimpotrivă. 
Investiția profesională și mo
rală făcută în tînărul antrenor 
localnic s-a dovedit întru totul 
justificată și eficientă. Deși 
începutul campionatului a fost 
aproape catastrofal, Politehnica 
cîștigînd un singur meci (cu 
Corvinul, în prima duminică) 
In 6 etape 1 Se crease un fel 
de psihoză a neîncrederii

ARA 
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cări: 
i de 
i de 
rs'oiu 
ETU.

Di— 
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loc 
par- 

stene 
uro- 
dare

eagul

LTA

Greu 
vârât, 
noastre, reprezentînd (cel puțin 
așa am crezut pînă acum) spe
ranțele fotbalului românesc, a 
pierdut, sîmbătă, la Tirana, m 
fața selecționate:) similare a Al
baniei meciul retur contind pen
tru finala Campionatului balca
nic cu scorul de 7—1 !

Este adevărat, după ~ dificulta
tea cu care echipa antrenatâ de 
ion Voica și Viorel Kraus a cîș- 
tigat prima manșă, desfășurată la 
6 decembrie la București (3—1), 
am Înțeles că meciul retur va fi 
foarte greu, dar nici cele mai pe
simiste gînduri nu ne făceau sâ 
credem, un moment măcar, că ju
cătorii noștri — alcătuind o for
mație pe care am apreciat-o de 
perspectivă — nu vor lupta cu 
toate forțele, cu toată ambiția 
pentru a obține trofeul pus In 
joc. Speram că toți cei cărora 
11 s-a încredințat misiunea de 
onoare de a reprezenta șl apăra 
culorile țării într-o competiție 
internațională oficială vor face 
apel ia toate resursele lor fizice 
și morale și că nu ne vor înșela 
așteptările. Mai cu seamă că 
aveau posibilitatea cîștigării cam

mpe- 
cu 

șov“. 
vitați 

aso- 
se va 
nouă,

Bilanțul turului : 17 8 3 6 21-16 19 puncte
• Puncte realizate : 19 (13 acasă -ț- 6 in deplasare — cite o victo

rie cu S.C. Bacău și F.C. Baia Mare, cite ua punct cu F.C. Bihor și 
Sportul studențesc) ; procentaj : 55,8 la sută.
• Golgeterul echipei : Costea — 7 goluri.
• Cartonașe roșii : Costea (etapa a 10-a).
• Cartonașe galbene : 13 ; cele mai multe : R. Mureșan — 3.
• Jucători folosiți : 21 — RomUă (17 meciuri — media notelor : 7^9), 

Anton (17 - ș,53), Midoș (17 - 4.17), Simionaș (1« - 7,25), R. Mu
reșan (16 - 6.68). Costea (14 - 6.46). D. Ionescu (14 - 6,15), Dănllă 
(14 — 5,54), Cemescu (13 — 6.72), Florean (13 — 6,50), G Ionescu 
(12 - 6,27), Bucu (11 - 7,10), Mihalcea (7 - 6.28), Banu (7 -5,85), 
Naște (6 - 7.00). Crobanu (6 - 6.25), Nemțeanu (6 - 5.33). Ursu 
(5 -7,20), Godrian (3 - 5.33), Sofian (2 - 5,50), Nepotu (1 - 7,00).
• Media notelor echipei : 6,51 (6,50 acasă, ’

forțele proprii. „Se duce Poli
tehnica...-

Au venit 
la rînd — 
S. C. Bacău . _
a băcăuanilor pe teren 
priu!) și cu Steaua. A 
primul test real de capacitate. 
Au urmat în continuare două 
înfrîngeri și alte trei victorii 
consecutive — cu F. C. Baia 
Mare (prima Înfrîngere a băi- 
mărenilor pe 
cu Chimia și 
al doilea test 
ta te.

Consecința ?
— cu 180 de 
aprecierile, toate judecățile de 
valoare. „Politehnica din aceas
tă toamnă este eu totul alta !“ 
Așa și era. Comprimind fil
mul turului de campionat și 
avind ca baza de plecare cele 
19 puncte adunate în final 
(care i-au urcat pe ieșeni pe 
locul 4, la douâ pur.cte de li
der). vă sugerăm, stimați citi
tori, următoarea temă de me
ditație : ce se intimpla dacă 
lașul n-ar fi pierdut acasă cele 
două meciuri cu F. C. Argeș 
și cu Gloria Buzău, sau măcar 
unul dintre ele ? Răspunsul 
e clar.

Cum a ajuns Politehnica Iași 
la stadiul de azi ?

1) Cu 2 jucători de clasă in
ternațională : Romilă și Simio- 
naș ; cu al ți 4—5 jucători

pionatului balcanic chiar $1 în 
condițiile unei înfrîngeri la limi
tă. la Tirana. De aid însă și 
pînă la acest umilitor 1—7 ni se 
pare o cale lungă, pe care vom 
încerca, dt de cit, sâ o par
curgem cu ajutorul a cîtorva din
tre autorii partidei de la Tirana 
din dupâ-amiaza zilei de 16 de
cembrie :

lată ce spun ei :
Antrenorul Ion Voica : .s-a 

greșit chiar din alcătuirea echi
pei, făcîndu-se apel la unii așa- 
ziși jucători cu experiență, .re
trogradați- de la celelalte loturi.
S-au comis erori tactice grave, 
în special în apărare, care au 
făcut ca lntr-un interval de 17 
minute (72—89) să primim dnd 
goluri și de la 6—2 să se ajungă 
la 1—7 !“ Antrenorul Viorel 
Kraus : „S-a mizat exagerat de 
mult pe o pretinsă superioritate 
tehnică a noastră, neglijîndu-se 
forța și mobilizarea pentru joc. 
Iar atund cînd ne-am trezit în 
fața unui adversar tenace, hotă- 
rtt să lupte pentru victorie, echi
pa noastră șl-a pierdut lucidita-

bază : 
Costea, 
fiind o _ _ ____
indisponibil) ; cu cîțiva tineri 
talentați care au crescut de la 
meci la meci: Florean, Cer- 
nescu, C. Ionescu. 2) Cu un joc 
bine legat, colectiv, plin de 
elan, de dăruire, orientat cu 
precădere spre ofensivă, atît 
acasă cit și in deplasare. Cu 
multa muncă — intr-un cli
mat de ordine, de disciplină, 
de dragoste pentru echipă ți 
club — la pregătire. MUNCA 
DE CĂLITĂ ir este prunul și 
ultimul și marele secret al 
Politehnicii Iași !

Cei care se indoiau și nu 
credeau în șansele echipei 
moldovene au primit un prim 
răspuns. Se duce Politehnica 
Iași ?«_ Uite că nu s-a dos. A 
venit ! A venit spre fruntea 
fotbalului nostru.

Marius POPESCU

A fost eindva în fotbalul 
nostru de după război un „stil 
C.C.A.”, care se lega de nu
mele lui St Ronay, G. Popescu 
și V. Economu. A fost un „stil 
Dinamo", pe vremea lui Tr. Io
nescu. A fost poate chiar un 
„stil Petrolul" anilor 1957—59 
și 1965, de sub conducerea lui 
L Oană. Stiluri, un anume fel 
de a juca, gindit și pus pe ga
zon de antrenori, idei 
pe calitățile jucătorilor, în do
rința de a obține un randa
ment cit mai mare. Acum 
apărut un „stil F. C. 
Mare". O floare rară, 
vom ține seama de 
eența din fotbalul mondial, de 
căutările și Înnoirile văzute la 
atîtea echipe de peste hotare, 
îmbunătățiri simțite de la o 
ediție la alta a. campionatelor

tea. calmul și a cedat*. Dr. n. 
BritilA : «Direrența de atitudine 
în pregătire și abordarea jocu
lui, intre noi și adversarii noștri, 
au fost hotărltoare. In timp ee 
Jucătorii albanezi ne-au depășit 
prin gabarit, tortă, rezistență șl 
spirit de sacrificiu chiar, jucăto
rii noștri n-au reușit dedt o 
falsă mobilizare, efect al super
ficialității cu care au privit me
ciul și șansele In obținerea vic
toriei-. Iovănescu : «Nu au fost 
respectate sarcinile de Joc, am 
acționat haotic, ne-am pierdut 
ușor capul șl n-am mal fost apoi 
capabili să ne adunăm forțele 
pentru a depăși momentele de 
impas".

Acestea ar ti doar cîteva din 
încercările de a explica lnfringe- 
rea de la Tirana. Amintim cu 
acest prilej că după meciul tur 
de la București, din 6 decembrie, 
ziarul nostru trăgea un semnal 
de alarmă 
sub titlul : 
șurile unei 
interceptat _ 
Nici antrenorii lotului de tineret 
șl nld jucătorii care au evoluat 
sîmbătă trecută la Tirana, iată, 
dealtfel, echipa care a reprezen
tat — așa cum ... a reprezentat 
— fotbalul nostru tn această nar- 
tidă : Lazăr — Bubela, Stancu, 
Sabău, Ion Gheorghe <min. 30 
Zare) — Vamanu . (min. 65 Chi
tara), Iovănescu, I. Mureșan — 
Ad. Ionescu, Orac, Antohi (auto
rul golului echipei noastre).

Mihai IONESCU

TEL AVIV, 17 (prin telefon). 
Sîmbătă seara, 
lor români a 
calitate, venind 
rului — de la 
derea meciului 
susține marți (17,00, ora Bucu- 
reștiului), pe stadionul Bloom
field, care are o capacitate de 
22 000 de spectatori. După me
ciul cu Grecia, echipa noastră 
s-a antrenat atît joi cit și vi
neri, la Atena, In vederea jo
cului de la Tel Aviv. în for
mația noastră, M. Zamfir nu 
va putea fi folosit din cauza 
unei rupturi musculare. Incertă 
este și participarea lui Sameș. 
Dacă acesta din urmă nu va 
putea juca, se va recurge la 
linia de apărare Romilă, Gri- 
gore, Ștefănescu, Vigu. Dacă 
Sameș va fi apt de joc. Gri- 
gore va lua locul lui Romilă. 
Pentru linia de mijloc se va 
conta, probabil, pe Augustin, 
BoISni și lordănescu. în atac, 
se va adopta formula cu Că- 
mătaru vlrf. încadrat de Do- 
brin și Rădulescu.

Duminică dimineața, lotul 
român a făcut un antrenament 
pe stadionul Bloomfield. La ca
pătul antrenamentului, antre
norul C. Cernâianu ne spu
nea : «Jucătorii noștri au tras 
concluziile necesare după me
ciul cu Grecia, in care s-a ma
nifestat O mare lipsă de con
centrare, ceea ce a făcut ea 
și angajamentul la efort să fie 
slab. Sperăm că acest lucru 

mondiale. Dar să nu ne Înde
părtăm și să rămînem la cam
pionatul nostru, Ia Divizia A. 
tn sezonul recent Încheiat, nu
meroase meciuri au fost me
diocre nu numai din cauza ca
rențelor tehnice sau fizice, ci 
șl datorită faptului că au fost 
dominate de hazard, de intim- 
plare, de confuzie, tn multe 
partide, disciplina de joc tre
buia căutată cu luminarea.

In ce măsură antrenorul, 
calitățile lui, personalitatea lui, 
preocupările lui de căutare a 
noului se văd in jocul echipei 
respective ? Greu de dat un 
răspuns. A venit V. Mațeianu 
cu „nebuniile" lui. Șl a răsco
lit tot campionatul. Da, Mate- 
ianu visează noaptea fotbal, se 
■coală, pune pe hirtie și, apoi, 
pe gazon ce e bun. „Ajunsesem 
la vreo 30 de scheme inven
tate de noi, dar Ie earn 
Încurcam. Am rămas la 3—4,
le-am însușit bine șj rezulta
tele n-au intirzial", ne apunea 
tinărul antrenor. în jocul și 
evoluția echipei din Tîrgoviște. 
fără doar și poate, se vede și 
antrenorul N. Prova. adică hăr
nicia disciplina și modestia, 
care i-au caracterizat întot
deauna activitatea sportivă. La 
CLS. Tîrgoviște nu sînt ifose 
(si cînd au fost, replica condu
cerii n-a tatrrziat). nu apar 
floricele, pentru eă nici pe an
trenor nu-1 caracterizează ifo
sele si floricelele, improvizația 
și antomulțumirea. La S. C. 
Bacău se văd progrese îmbucu
rătoare. De ce 7 Pentru că la 
talentul șî tinerețea acestor ju
cători s-a adăugat mina de me
seriaș a lui Tr. Ionescu. E- 
chioa este altfel așezată ta te
ren. acționează altfel, e ambi
țioasă. Ftorea nu se încadrează 
în acest regim, nu respectă 
sarcinile de toc si. cu tot ta
lentul lui. nu toacă. Poate că 
mai sînt unele exemple de e- 
chine care mai încearcă să a- 
dură fn teren ceva din perso
nalitatea antrenorului lor, din 
nreocnnăril. 
ees. rxvite Gloria Buzău 
U.T.A.. dar prea puține 

Poatp F.C. Ar-
sau 

ri 
nrea eroii socîrabile sînt trăsă
turile rpqr'netivo. ..Poli* Timl- 
«o*ra nu are în aHtnni Hm- 

rrro ce de la
Anff«1r> Dinsmo TIU
inonS |n nniwc la nivelul la 
„„„o a Moi,, Nnntveiller
'te no că maî snnnem?,
nrșntru oă o linie Tălnar — 
Vrișrernu. — I. Moldovan nu 
are deocamdată, calitățile ne
cesare unui stil propriu). înain-

se va intimpla in 
marți".

Lotul israelian s-a 
sîmbătă seară, după etapa di
vizionară care s-a disputat în 
după-amiaza aceleiași zile. Fot
baliștii israelieni se prezintă 
pentru acest joc cu un frumos 
rezultat de palmares (1—0 cu 
Belgia), obținut la 14 noiem
brie. Jucătorii cei mai valoroși 
ai gazdelor sînt Malminian 
(Betar Ierusalim), conducător 
de joc, și vîrful Perez (Macabi 
Tel Aviv), cel care a înscris 
golul victoriei în partida cu 
Belgia. De aproape un an, e- 
chipa gazdă este într-o remar
cabilă ascensiune. Aceasta 
coincide cu revenirea la con
ducerea tehnică a antrenorului 
Emmerich Schaffer, cel care a 
contribuit la calificarea echi
pei Israelului pentru turneul 
final olimpic din Mexic 1968 și 
pentru turneul final al campio
natului mondial 1970.

La Tel Aviv, timpul este 
foarte frumos, în cursul zilei 
de duminică s-au înregistrat 
20 de grade.

Să sperăm că fotbaliștii noș
tri vor reuși să se mobilizeze 
pentru acest ultim meci al a- 
nului, prestind un joc valoros. 
Aici, echipa României are o 
presă bună, fiind prezentată 
mai ales în calitatea ei de 
recentă învingătoare a Iugo
slaviei intr-o partidă oficială.

tarea Stelei e confuză, 
individualist, pentru că 
luat nimic din calitățile 
rijor, de fin tehnician, de fot
balist clarvăzător care a fost 
Gh. Constantin. Universitatea 
Craiova, cu atîtea valori, joacă 
după mofturi, nu are un stil al 
ei, nu-1 reprezintă pe I. Oană.

Stilul unei echipe, în sensul 
bun al cuvîntului, nu se for
mează peste noapte, nici în- 
tr-un sezon și nici într-o pe
rioadă de pregătire într-o sta
țiune montană, completată cu 
un turneu de cîteva jocuri în 
„țările calde". O echipă ajun- 

manieră proprie si 
după ani mulți de

,țările calde' 
ge la_ o 
eficace 
muncă, de căutări și repetări. 
Dar cei mai multi antrenori se 
schimbă de la un an la altul, 
n-au timp de perfecționare, 
caută rezultatele imediate, une
ori cu orice preț, pentru a-și 
onora contractul. Alte și alte 
puncte de vedere ni le-a înfă
țișat antrenorul Traian Iones
cu : „La noi, nici o echipă nu 
reflectă în jocul său figura an
trenorului. Antrenorii sînt pa
sageri șj selecționează ceea ce 
găsesc, ee pot selecționa și nu 
ee au nevoie sau ce ar vrea 
pentru a realiza ideea lor de 
joc. O parte dintre antrenorii 
severi au început să dispară 
pentru că sînt acceptați cei ce 
fac concesii. Un antrenor dacă 
nu are simț pedagogic cre
ează conflicte sau nu poa
te elimina conflictele exis
tente. Nivelul de formare a 
echipelor a depășii demult ni
velul echipelor noastre. Iată 
de ee antrenorii trebuie să lu
creze după parametri interna
ționali sub toate aspectele. Mă
car conduita muncii lor să a- 
tingă această cerință".

Desigur, pehtru realizarea 
progresului, pentru ca o echipă 
să reprezinte propriul ei antre
nor, iar antrenorul echipa, sub 
toate aspectele, trebuie asigu
rat un cadru' adecvat, Inclusiv 
relația antrenor-jucâtor, jucă- 
tor-club antrenor-club, ș.a.m.d. 
Trebuie să existe mereu pre
ocuparea pentru nou, stabilita
te jucători-antrenori. toate do
minate de disciplină șî dorința 
de autodepășire.

Spunînd stop improvizației, 
stilului pompieristic, lucrînd în 
perspectivă (deci, multă vreme 
la aceeași echipă) .și cu un 
înalt spirit de profesionalitate. 
echipele noastre vor dobîndi 
un stil al lor, care se va ma
terializa într-o calitate spori
tă a fotbalului practicat, inclu
siv la echipa noastră națională.

Constantin ALEXE



Balcaniada 
de baschet 

senioare
CRAIOVA, 17 (prin telefon).
Ediția a 16-a a Campionatu

lui balcanic de baschet femi
nin s-a încheiat duminică sea
ra. in Sala sporturilor din lo
calitate, cu victoria reprezen
tativei Bulgariei, care cucerește 
astfel pentru a 13-a oară titluL 
Pe locurile următoare s-au cla
sat selecționatele României și 
Iugoslaviei.

După înfrîngerea suferită vineri 
în fața reprezentativei Bulga
riei, echipa Iugoslaviei — cam
pioană balcanică în 1977 — și-a 
încercat, sîmbătă seară, ultima

Conferința Jocurilor 
Balcanice de baschet, 
desfășurată duminică di
mineață, a stabilit urmă
toarele locuri și date de 
disputare a campionate
lor balcanice . în anul 
1979 : seniori — Grecia, 
septembrie ; senioare — 
Bulgaria, decembrie : ju
niori — Iugoslavia, au
gust; junioare — Bulga
ria, august.

în cadrul lucrărilor 
Conferinței, prof. Gabri
el Popescu, secretar res
ponsabil al F.R.B., a^fost 
ales în funcția de secre
tar permanent al Jocu
rilor Balcanice de bas
chet.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE ÎNOT

BULGARIA CAMPIOANA,
ROMANIA-PELOCUL SECUND

datorită căruia s-a iz- 
depășirea unei echipe

a avut permanent conducerea, 
obținînd uneori avans de peste 
15 p (min. 16:44—27, min. 34:77 
—60) și niciodată mai mic de 
8—10 p.

Selecționata română a folosit 
cu succes apărarea agresivă 
(care a facilitat intercepțiile și 
contraatacurile), a avut un 
ritm rapid în acțiunile pozițio
nale, frecvență ridicată și efi
ciență în aruncările la coș, pla
sament bun și combativitate în 
lupta sub panouri. Demn de 
subliniat este faptul că jucă
toarele (așa numite) de rezervă
— ne referim îndeosebi la Ele
na Filip și la Alexandra Leabu
— au avut o comportare cel 
puțin la fel de bună ca titula
rele, din rîndul cărora s-au 
evidențiat Ștefania Borș-Giu- 
rea, Diana Bălaș și Liliana Ră-

. dulescu. In general, trebuie re
marcat efortul întregului co
lectiv, 
butit . .
reputată pe plan european, care 
a avut în Zorița Djurkovici o 
excelentă realizatoare. Au mar
cat : Filip 20, Borș-Giurea 17, 
Radulescu 14, Andreescu 8, As- 
zaloș 8, Leabu 6, Bălaș 8, Goian 
6, Rosiana 4 ; respectiv : Djur
kovici 28, Bjedov 13. Ojegovici 
12, Pekici îl, Maistorovici 6, 
Mirosla vie viei 2, Milatovici 2, 
Stanojevici 2. Competent și au
toritar, arbitrajul prestat de 
G. Tsolakidis (Grecia) și M. Da
vidov (U.R.S.S.).
Din păcate, selecționata Româ

niei nu a repetat comportarea 
bună și în meciul decisiv, în 
compania celei bulgare, care a 
cîștigat cu 74—67 (39—30). în
vingătoarele au avut inițiativa 
timp de 30 de minute, perioadă 
în care baschetbalistele român
ce, evident inhibate, au comis 
multe greșeli de tehnică, dar 
mai ales au ratat exasperant 
(în repriza I, din 42 de arun-

100 m spate : 1. Elena Kruglova
(U.R.S.S.) 67,37 ; 2. E. Kugliș
(Crișul) 70,50 ; 200 m spate : 1.
Kruglova 2:32,09 ; 2. M. Paraschiv 
(Dinamo) 2:28,59 ; 100 m bras : 1. 
Zbygnyewa wojnowska (Polonia) 
1:18,04; 2. V. Laplnkova (U.R.S.S.) 
10)8,78 ; 3. L. Anastasescu (Dina
mo) 1:19,76 ; 200 m bras : 1. Vik
toria Lapinkova (U.R.S.S.) 2:46,66;
2. Wojnowska 2:47,49 ; 3. Pușkina 
(U.R.S.S.) 2:47,49 ; 100 m fluture: 
L D. Panlelimon (Dinamo) 1:09,91; 
2. O. Mladin (C.S.M. Cluj-Napoca) 
1:10,01 ; 200 m fluture : 1. O. Vlad 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 2:30,37 ; 2.
D. Mihăilă (Dinamo) 2:32,06 ; 200 
m mixt : L M. Paraschiv 2:29,16;
2. Vera Andreeva (U.R.S.S.) 
2:30,95 ; 3. S. Iakovleva (U.R.S.S.) 
2:31,45 ; 400 m mixt : 1. Olga Ciu- 
dakova (U.R.S.S.) 5:10,99 ; 2. M. 
Paraschiv 5:13,98 ; 3. V. Andree
va 5:15,69.

Clasamente „Cupa Mamaia". FE
MININ ; V Mariana Paraschiv 19 
p. ; 2—4. Sv.ellana ’Iakovleva, Ele
na KruglQua, Octana Mladin 14 
p ; MAS8U&N : 1. Mihai Man
dache 2tj'; 2 L. Szakadat 16 p;
3. 15 p. „Trofeul Mamaia". 
FEWftnN : i. .QaHaa Emelianenko 
Wap ; 2. Svețlăria "Iakovleva 790 
j/rt. -Elena -Krftglova’.785 p. MAS- 
CCIJN : 1. 'Serghei Xrasciuk 783,2 
p ; .8. Mandache 769 p ; 3. Luca- 
cjju și Szabo 7fi4 p.

I

de a depăși apărarea 
— foarte mobilă — 
de jucătoarele bul- 

pus amprenta asupra 
sportivelor noastre.

cari la cos au înscris de 14 
ori).’ A fost evident faptul că 
neputința 
în zonă 
practicată 
gare și-a 
evoluției
De-abia în min. 30, cînd scorul 
devenise 55—40 pentru Bulga
ria, echipa României a practi
cat jocul pe care-1 așteptam, 
dar, din păcate, ea nu a mai 
avut timpul necesar decît să 
refacă din handicap, mai cu 
seamă că două dintre cele mai 
bune echipiere (Ștefania Giu- 
rea-Borș și Elena Filip) pără
siseră terenul pentru comite
rea a cinci greșeli personale. 
Au înscris : Filip 13. Andrees- 
cu 11, Leabu 8, Radulescu 8, 
Balaș 10, Roșianu 6. Goian 5, 
Aszalos 2, Giuren-Borș 4, res
pectiv Kirilova 22, Tuzova 17, 
Metodieva 14, Ognianova 7, Șa- 
șova 4, Slavceva 10. Corect ar
bitrajul prestat de G. Tsolaki- 
dis (Grecia) și M. Davidov 
(U.R.S.S.).

Alte rezultate : România B— 
Bulgaria 73—76 (47—40), Româ
nia B — Iugoslavia 59—85 
(28—52).

Dumitru STÂNCULESCU

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE

In clasament 
echipa Româ- 
din 4 meciuri
2 meciuri e-

ECHIPA DE HOCHEI, LIDERA 
IN TURNEUL DE LA PEKIN

In turneul internațional de ho
chei pe gheață de la Pekin, re
prezentativa României a termi
nat la egalitate : 3—3, cu selec
ționata olimpică a Finlandei, în 
timp ce echipa R. P. Chineze a 
învins cu 3—2 formația olimpică 
a R. F. Germania, 
se menține lideră 
niei, cu 6 puncte 
jucate (2 victorii, 
gale, golaveraj 20—11).

DUBLA INTlLNIRE DE HOCHEI 
DINTRE ECHIPELE DE JUNIORI 
ALE ROMÂNIEI Șl UNGARIEI

Astăzi șl mîine, pe patinoarul 
artificial din Budapesta se va 
disputa o dublă întâlnire între 
selecționatele de hochei (juniori) 
ale României și Ungariei. Echi
pa noastră, antrenată de Mihal 
Flamaropol, Alex. Kalamar 
Vasile Boldescu, a sosit de 
minică dimineața în capitala 
gariei. un-de a și efectuat un 
trenament de acomodare.
ILIE NASTASE - PETER FLEMING, 

IN FINALA LA MONTEGO BAY
Hie Năstase și Peter Fleming 

își vor disputa finala turneului 
internațional de tenis de la Mon
tego Bay (Jamaica), competiție 
ce a reunit în aceste zile opt 
dintre cei mai valoroși jucători 
ai lumii. In semifinale, Năstase 
I-a învins cu 6—1, 6—2 pe mexi
canul Raul Ramirez, după un 
meci dominat clar de campionul 
român. In cealaltă semifinală, 
americanul Peter Fleming, în
vinsul lui Năstase cu o zi în 
urmă, a furnizat o mare surpri
ză, reușind să-1 Învingă cu 6—5,
6—5 pe campionul suedez Bjorn

Și 
du- 
Un- 
an-

DUPĂ VICTORIA ÎN „CUPA CUPELOR" LA FOTBAL, 
S. C. ANDERLECHT A PĂȘIT CU STÎNGUL...

Campionatele internaționale de tenis „indoor"
V■—b- n .ir jiaaaMBMmnsxianiajh .. i . j

BRAȘOV, 17 (prin telefon). O 
singură victorie și prezență în 
toate finalele, iată bilanțul tenis- 
m anii or noștri — doar în parte 
satisfăcător — în ediția din acest 
an a campionatelor internațio
nale pe teren acoperit. Victoria 
a fost înregistrată in proba de 
dublu bărbați, în care perechea 
noastră Dumitru Hărădău — 
Traian Marcu trece cu clară su
perioritate de cea a oaspeților 
cehoslovaci Jaroslav Navratil — 
Dușan Kulhaj. Jucătorii români 
au condus de La cap la cap a- 
ceastă întUnire, dominindu-șl ad
versarii prin servicii puternice șl 
prompte acțiuni la fileu, in spe
cial in primul get, în care au 
avut jocul la discreție. Cu 6—1, 
7—5 cuplul jucătorilor români in
tră în posesia primului titlu al 
„in door “-ului.

Au urmat însă nereușitele re
prezentanților noștri. Sîmbătă sea
ra. In a doua finală, cea de du
blu femei, în care tinerele Lucia 
Romanov și Camelia Chiriac 
ne-au dat speranțe in fața ceho
slovacelor Le a Plhova și Alena 
Kalhankova. Dar acestea din 
urmă, mai sigure, mai experi
mentate, au știut să-șl păstreze 
avansul pînă la sfirșit, cîștigînd 
cu 6—4, 6—4.

Programul ultimei reuniuni, cea 
din după amiaza de duminică, a 
început cu o „finală scurtă-. Așa 
poate fi numit meciul ultim al 
probei de simplu feminin, deru
lat pe distanța a numai 44 de 
minute. Camelia Chiriac, care

Borg, principalul favorit al tur
neului.

Astfel deși l-a învins în cadrul 
grupei preliminare pe Fleming 
(4—6, 6—2. 6—4), La capătul unei 
partide care a entuziasmat spec
tatorii (după relatarea agenției 
Reuter, Năstase a etalat din 
nou întreaga gamă de lovituri 
care l-a făcut celebru în lumea 
tenisului, adversarul său, neîn
vins pînă la această partidă, tre
buind să se încline în ultimul 
set, cînd Năstase a jucat exce
lent), campionul român îl va în- 
tilni în finală tot pe jucătorul a- 
merican.

Alte rezultate din grupe : Ra
mirez — Solomon 6—4, 6—2 ; 
Stockton — McEnroe 6—3, 6—2.

REZULTAT BUN AL BOBERILOR 
LA IGLS

Participînd la campionatele In
ternaționale ale Austriei, pe cele
bra pistă olimpică de la Igls în 
compania a 30 de echipaje din 7 
țări, boberii români au obținut 
rezultate bune In proba de 4. 
Astfel, echipajul lui Dragoș Fa
nai t eseu s-a clasat pe locul 4. 
fiind întrecut doar cu... 3 miimi 
de secundă de formația Austria 
m. Primele două locuri au re
venit echipajelor Austria II (W. 
Dellekart) și Austria I (Sperling). 
Al doilea echipaj românesc, pilo
tat de Paul Neagu, a ocupat lo
cul 12.

PATINATOAREA AGNES RUS 
IN POLONIA

Thipă exercițiile impuse, în con
cursul feminin de patinaj artis
tic de la Janow, în apropiere de 
Katowice,* conduce Sonia Stanek 
(Austria) 21,08 puncte, urmată de 
Grazina Dudek (Polonia) — 20,08 
puncte șl Agnes Rus (România) — 
18,56 puncte. 

fusese revelația de pînă acum a 
campionatelor, s-a prezentat li
teralmente paralizată de trac, in
capabilă să opună o rezistență 
dt de. cit susținută în fața re
dutabilei Lea Plhova (nr. 3 în 
clasamentul cehoslovac). In ajun, 
la jucarea semifinalelor, tânăra 
brașoveancă reușise să elimine 
pe compatrioata acesteia, nu măi 
puțin talentata Kulhankova, 
după o partidă dirz disputat* 
(6—-4. 7—6). Revenind la finală, na 
putem spune decit că jocul a 
fost la discreția învingătoarei, 
doar puțin incomodată pe par
cursul setului doi de învinsa sa. 
Aceasta și-a revenit prea tîrziu 
pentru a putea schimba soarta 
luptei, încheiată cu 6—0. 6—4 în 
favoarea Plhovei.

Finala de simplu bărbați a opui 
pe cunoscutul campion al R. D. 
Germane, Thomas Emmrich, ce
lui mai în formă dintre jucătorii 
noștri, brașoveanul Traian Marcu. 
A fost o reeditare a intilnirii lor 
din precedentele două turnee in
door de la Litvinov și Sofia. Și 
de această dată, ultimul cuvint 
l-a avut Emmrich, după o luptă 
foarte dirză, în. care Marcu s-a 
arătat foarte aproape de valoarea 
învingătorului, dar i-a lipsit un 
plus de calm și de încredere în 
forțele proprii. Emmrich cîstigă 
cu 7—6 (tie-break 7—4), 6—3.

REZULTATE TEHNICE: simplu 
bărbați, semifinale: Marcu—Dirzu
6— 4, 6—4 : Emmrich — Hărădău
7— 5, 6—3 : finală : Emmrich —
Marcu 7—6, 6—3 ; simplu femei* 
semifinale : C. Chiriac — A. 
Kulhankova (Cehoslovacia) 6—4,
7—6 ; L. Plhova (Cehoslovacia) —
E. Popescu 7—5, 6—4 ; finală : L.
Plhova — C. Chiriac 6—0, 
dublu bărbați, semifinale : 
rădău, Marcu — Nowicky, 
Wieczorek (Polonia) 6—4, 6—2 ;
Navratil, Kulhaj (Cehoslovacia) — 
Emmrich, Arnold (R. D. Germa
nă) 6—1, 7—6 ; finală : Hărădău, 
Marcu — Navratil, Kulhaj 
6—1, 7—5 ; dublu femei, semifi
nale : L. Romanov, C. Chiriac — 
E. Schultz (R. D. Germană), A. 
Kocyga (Polonia) 6—3, 2—6, 7—5; 
A. Kulhankova, L. Plhova — L 
Kondova, E. Ranghedova (Bul
garia) w.o. : finală î Kulhanko
va, Plhova — Romanov, Chiriac 
6—4, 6-4.

6—4 :
Hă-

Radu VOIA

JOCURILE
SPORTIVE
ASIATICE

BANGKOK, (Agerpres). — La 
jocurile sportive asiatice de 
La Bangkok, fmaLa probei mascu
line pe echipe La tenis de masă 
a fost cîștigată de reprezentativa 
R. P. Chineze, (5—0 cu formația 
Japoniei). Medalia de bronz a 
revenit echipei R.P.D. Coreene, 
(5—2 cu indonezia). Alte rezultate: 
Fotbal. R.P.D. Coreeană — Tai- 
landa 3—0 ; Kuweit — Bahrein 
3—0 ; Coreea de sud — Japonia 
3—1 ; ciclism : urmărire indivi
duală : Toshiaki Ikoura (Japonia) 
5’17”43/ioo pe 4 000 m ; Atletism : 
110 m garduri : Van Sun-hua 
(R. P. Chineză) 14”28/100 ; disc 
bărbați : Li Tsien-Kuo (R. P. 
Chineză) 56,26 m ; i 500 m r>Lat 
fete : Kim Ok Sun (R.P.D. Co
reeană) 4’10”9/10 ; ștafeta 4X106 m 
plat bărbați : Tailanda 40 32/100.

-»■» - e

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Spaniolul Roberto Casta

non și-a păstrat titlul de campion 
european la cat. pană, învingi nd, 
prin k.o.—5, Ia Leon, pe englezul 
Dave Neadham. • Michel Spinks, 
fratele fostului campion al lumii 
la categoria grea, Leon Spinks, a 
învins la cat. semigrea, prin k.o. 
—4 pe Eddie Plains.

FOTBAL • Rezultatele etapei a 
12-a din campionatul Italiei : Ato-
lanta — Fiorentina 0—0 ; Avellîno — 
AscoH 3—1 ; Bologna — NapoN 1—î| 
Inter — Laneroșsi 0—0 ; Perugia — 
Catanzaro 1—0 ; Roma — Juventus 
'-0 ; Torino — Lazio 2—2 ; Verona — 
Milan 1—3. In clasament : Milan
'9 p ; Perugia 18 p ; Inter și Fio
rentina cite 14 p etc.

HANDBAL • La Rostok, în med 
retur pentru C.C.E. (masculin) : Em- 
por — Foia Esch Luxemburg 26—14 
(în primul joc, 25—10).

HALTERE • La Fergana (U.R.S.S.), 
sovieticul Nikolai Kolesnik a stabilit 
un nou record mondial la cot. 
100 kg., stilul „ smuls", cu 180 kg. 
(v.r. 178,5 kg. — David Rigert).

HOCHEI • La Moscova, în „Cupa 
Izvestia" : Canada — Finlanda 3—3, 
U.R.S.S. — Suedia 6—0. • La Mos
cova, în prima manșa a finalei 
C.C.E. : Spa-tak - Moscova — Poldi 
Klcdno 4—4. Returul la 13 februarie 
1979, la Kladno. • Selecționata se
cunda a U.R.S.S. a jucat la Edmon
ton (Canada) cu formația „Oilers*, 
de care a fost întrecută cu 5-3.

NATAȚIE O „Super-finala* euro
peană la polo a opus la Ljubljana 

echipa iugoslava Korcula. deținătoa
rea „Cupei cupelor", formației bu- 
dapestane O.S.C., cîștigâtoarea 
C.C.E. Oaspeții au obținut victoria cu
5-3.

RUGBY • Meciul dintre echipele 
universrfeâțikM- Cambridge și Oxford a 
fost cîștigat cu 25-7 (7—3) de
studenții de la Cambridge. • Si ra
bat ă Io Cardiff, echipa Noii Zee lan
de a învins cu 18—16 (7—4) for
mația Barbarians (o selecționată 
internațională, alcătuită din Jucă
tori britanici și francezi).

SCHI • In „Cupa Mondială" 
(ma scuti n) la Santa Clara (Italia), 
proba de ooborire a revenit austria
cului Josef Walcher. • La Val 
d’lsere, proba feminină de coborî re 
a revenit austriecei Ane Mărie PrăTI- 
Moser, cere a revenit în fruntea cla
samentului Cupei Mondiale.

ȘAH • Turneul zonal de la Am
sterdam s-a Încheiat cu victoria lui 
Timman și Miies, cu cile 11* 1 2/j p, 
ambii obținind calificarea pentru li
nul cTm turneele interzonale. • Tur
neul de la Mari bor (higoslavic) s-a 
încheiat cu victoria iugoslavului To-

șansă pentru menținerea titlu
lui, în fața selecționatei Româ
niei. Dar, tentativa a eșuat, de
oarece sportivele țării noastre 
au prestat un joc mai bun de- 
cit al partenerelor de întrecere, 
repurtînd victoria cu scorul de 
91—77 (51—42). De la început
trebuie menționat că întîlnirea 
a fost dominată de la cap la 
cap de echipa României,- care

(Urmare din pag. 1)----------------------- ——-------- —————------
(Steaua) 54,22; 3. Matsan (U.R.S.S.) 
55,09 ; 400 m liber : 1. Al. Gor
bunov (U.R.S.S.) 4:13,75 ; 2. VI-
șan (C.S.Ș. Ploiești) 4:16,09 ; 3.
Matsan 4:18 12 ; 1 500 m liber : 1. 
Al. Merzlov (U.R.S.S.) 16:47,99 ;
2. Vișan 17:17,71 ; 3. Szakadati
(■Crișul) 17:25,71 ; 100 m spate : 1. 
M. Mandache (Petrolul) 61,69 ; 2. 
Szakadati 61,84 ; 3. Horvath (Di
namo) 62,06 ; 200 m spate : L
Mandache 2:10,16 ; 2. Januskiewlcz 
(Polonia) 2:10,39 ; 3. Szakadati
2:13,63 ; 100 m bras : 1. Al. Szabo 
(C.S.M Cluj-Napoca) 68,80 ; 2.
Duca (Steaua) 70,59 ; 200 m bras:
1. Al. Szabo 2:32,21 ; 2. Duca 
2:33,87 ; 100 m fluture : 1. H. Lu- 
caciu (Steaua) 59,32 — record;
2. Vișan 62,53 ; 200 m fluture :
1. H. Neagrău (Crișul) 2:12,S9 ; 2. 
Buzata (C.S.M. Reșița) 2:14,93; 
2oo m mixt : 1. M. Mandache
2:17,06 ; 2. Mita (Lie. 4 Galați) 
2:17,32 ; 400 m mixt : 1. A. Lin
tea nu (Steaua) 4:53,53 ; 2. Ținea
(Crișul) 4:56,62. FEMININ. 100 m 
liber : 1. Svetlana Iakovleva
(U.R.S.S.) 60,84 ; 2. D. Georgescu 
(Dinamo) 61,94 ; 3. M. Măgiașu
(Dinamo) 63,26 ; 400 m liber : L 
Iakovleva 4:26,45 ; 2. G. Emelia-
nenko (U.R.S.S.) 4:26,63 : 1 500 m 
liber: 1. Emdianenko 17:29,51; 2. 
A. Michalak (Polonia) 18:14,89;

mo Rakid, cu 9'h P-

TENIS • Turneul feminin de la
Tokio a fost cîștigat de Chris E- 
vert, învingătoare cu 7—5, 6-2 în
partida cu Martino Navratilova. Pen
tru locul 3 : Virginia Wade — E- 
vonne Goolagong 7—6, 6—4. • Tur
neul feminin de la Adelaide a con
tinuat cu meciurile semifinale : Reid 
— Mandlikova 5—7, 7—5, 6—1 ; Nor
ton — Kloss 6—3, 3—6, 6—0.

Dacă spunem Cupa Campionilor 
Europeni ne gîndim imediat la 
cele mai bune echipe de club 
din campionatele naționale. Dacă 
spunem, însă, Cupa Cupelor nu 
mai avem aceeași certitudine a- 
supra valorii competitoarelor, de
oarece datorită sorților, cît și for
mei de moment — propulsată de 
ambiția echipelor de categorie in
ferioară — asistăm la adevărate 
k.o.-uri în cadrul cupelor națio
nale. Astfel, nu de puține ori, 
în pofida încercărilor de a se 
face o triere valorică cît mai e- 
xigentă, au apărut pe lista de 
înscriere a celei de a doua com
petiții europene echipe din cate
gorii inferioare, multe dintre ele 
fără o reală capacitate competi
tivă pe plan continental. Din a- 
cest punct de vedere, al unei re
prezentări La cel mai înalt nivel, 
considerăm că, pe plan interna
țional, și actuala Cupă U.E.F.A. 
prilejuiește o dispută mai echili
brată, la care participă mai multe 
cluburi cu cărți de vizită presti
gioase

ULTIMA SPERANȚĂ : 
SUPERCUPA EUROPEI

Cea care cîșttga la 3 mai, la 
Paris, finala competiției, S.C. An- 
derlecht, a debutat în acest an, 
în sferturile de finală, cu o In- 
fringene (0—15 la Porto, ceea ce 
n-a Impiedicat-o în continuare sâ 
na mal piardâ nici un meci, ba 
mai mult, să cîștige toate parti
dele la zero, inclusiv finala cu
F.C  Austria ! (3—9 returul cu,
Porto ; 1—0 șl 2—0 cu Twente
Enschede și 4—0 cu F.C. Austria). 
Și chiar dacă cel mal bun jucă
tor al echipei belgiene este in
ternaționalul olandez Rensenbrink 
(totodată ..omul de gol“ al for
mației. care în finală a înscris 

două goluri, alături de Van Binst 
autorul celorlalte două), dețină
toarea trofeului s-a dovedit în 
primăvară o mașină de fotbal 
bine pusă la punct

Scorul net cu care a pierdut 
finala nu poate pune totuși sub 
semnul întrebării marcata ascen
siune a echipei vieneze F.C. Aus
tria, care — eliminlnd pe Hajduk 
Split și Dinamo Moscova în sfer
turi și, respectiv, în semifinală —

a confirmat revenirea fotbalului 
austriac în primul eșalon mon
dial. (Să nu uităm frumoasa com
portare a urmașei celebrului 
„Wunderteam* la C.M. din Ar
gentina).

Reprezentanta fotbalului româ
nesc in ediția precedentă. Uni
versitatea Craiova, a ratat o ma
re ocazie de a se califica atund 
în fazele superioare ale com
petiției. dacă ne gîndim numai 
1a faptul că echipa lui Die Oană 
a fost întrecută în tunul dod de 
Dinamo Moscova doar la penalty- 
uri, pentru ca apoi dubul mos
covit să ajungă în această pri
măvară în semifinale unde, la 
rindu-1, să piardă în fața austrie
cilor tot în uțma loviturilor de 
pedeapsă...

DIN 8 N-A MA! RĂMAS 
DECIT UNA...

Parcă pentru a nu face notă 
discordantă cu Cupa Campionilor 
Europeni, unde deținătoarea titlu
lui a fost eliminată de la debut. 

șl S.C. Anderlecht (oare a avut 
avantajul onorific față de Liver
pool de a se califica direct în 
turul doi) a pășit cu stîngul^ 
după o confruntare dramatică cu 
un ad.versar redutabil, fosta e- 
chipă a lui Cruyff, C.F. Barcelona 
(3—0, 6—3 și 1—4 la penalty-uri !). 
O singură speranță le-a mai ră
mas belgienilor, în „meciul orgo
liului", cum poate fi numită Su
per cupa Europei, la care au luat 
o opțiune prin victoria realizați 
acasă, la Bruxelles, cu Liverpool 
(3—1). Martoră autorizată la a- 
ceastâ ultimă încercare (13 do- 
cembrie, la Liverpool) va fi bri
gada română de arbitri condusă 
de Nicolae Hainea.

Internazionale Milano este sin
gura reprezentantă a fotbalului 
italian rămasă încă în cursa com
petițiilor europene ! La polul o- 
pus se situează, se pare, fotbalul 
din „țara cantoanelor- care se 
afirmă, surprinzător, și în aceas
tă oompetiție, prin Șervet te Ge
neva, așa cum a făcut-o în C.C.E. 
cu Grasshoppers Zurich. Pentru 
Fortuna Dusseldorf, care a elimi
nat-o pe Universitatea Craiova, 
(și în actuala ediție reprezentan
ta fotbalului nostru), n-a fost 
greu să se califice în „sferturi" 
avînd ca adversară pe Aberdeen.

Interesant de subliniat, în final, 
că In afara fotbalului belgian, 
reprezentat de S.C. Beveren, pen
tru sferturile de finală (progra
mate în primăvara 167S) nu este 
calificată n’ci o echipă din s<x> 
cerul care a dominat fazele finale 
ale ediției precedente din Cupa 
Cupelor : Spania, U.R.S.S., O- 
landa. Danemarca, Portugalia. Iu
goslavia și Austria...

Paul SLĂVESCU 
Ion OCHSENFE'D
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