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J9DACIADA SE AFLA PE CULOARUL UNU...
9 riomcnt timișorean

Există la Timișoara, în car
tierul cu nume ciudat — Cir- 
cumvalațiunii — un complex 
sportiv nou. A crescut pe ne
simțite între blocuri. De sus, 
de la balcoane, locatarii sînt 
martori ai unei zarve neobiș
nuite. Jos se desfășoară, parcă, 
o recreație școlară permanen
tă. Unii intră în sala de atle
tism, alții ies din cea de gim
nastică. în sfîrșit, în ușa bazi
nului, printre aburi, se zăresc 
căciulițele colorate ale celor 
mici. Cu mare greutate, co
mitetele de bloc au reușit să 
„zmulgă" complexului promi
siunea ca măcar între orele 15 
și 18 terenul de tenis înscris 
în triunghiul celor trei săli 
să fie lăsat în pace, astfel in
cit în uriașul amfiteatru de 
piatră care înconjoară „triun
ghiul Circumvalațiunii“ să 
poți odihni un ceas-douâ.

...E momentul să intrăm 
bazin. Senzație de nou și 
curat. în holuri, copii îmbujo
rați de lecția care s-a termi
nat și alții, fără astimpăr, cu

te

la 
de

cu 20 dc copii și (cam) tot atitea studente
gîndul la lecția care 
pe. Bazinul lucrează, 
loarul întîi, copii de 
plutind cu ajutorul soindurele- 
lor roșii. în fața lor, antreno
rul Nicoară stimulează bătaia 
de craul, fluierînd ascuțit. Pînâ 
aici, nimic neobișnuit, (După 
cum e aproape firesc să-i vezi, 
pe culoarele din 
jucătorii de polo, 
sprinturile).

Ceea ce atrage 
zin este însă culoarul 8. 
mentul de șoc este, prin 
trast cu celelalte culoare, 
bilitatea a 25—30 fete, 
string bordura, cu o 
crispare. Este evident că aces
te fete zdravene, purtînd bo
nete deosebit de elegante, care 
izbutesc (cu mare greutate) să 
protejeze coafuri moderne, nu 
știu să plutească. Profesoara 
Cornelia Mureșan, care încear
că să dea un impuls acestor 
trupuri frumoase dar imobile, 
ne explică : „Pare destul de 
bizar ca o întreagă grupă de 
studente din anul II al Insti-

va înce
pe cu- 
5—6 ani,

mijloc, pe 
exersindu-și

în acest ba-
Ele- 
con- 
imo- 
care

anume

CE AU FĂCUT ÎNOTĂTOARELE
NOASTRE TIMP DE 3 LUNI?
Cu întrecerile campionatelor 

internaționale de la Mamaia 
se încheie practic sezonul com- 
petițional al înotătorilor frun
tași pe anul 1978. Au mai ră
mas de disputat (între 20 și 23 
decembrie, la Mamaia și Cluj- 
Napoca) două concursuri re
zervate doar tinerilor sportivi ■ 
(„Cupa speranțelor").

„Internaționalele" din 
an 
în special prezenței la 
unui valoros grup de 
sovietici, în frunte cu 
Kruglova, campioana 
cordmana U.R.S.S. în probele 
de spate, Igor Matsan, campio
nul Europei pe distanța de 100 
m la juniori, Serghei Krasciuk 
si Svetlana Iakovleva, partici- 
panți la campionatele mondia
le din Berlinul Occidental — 
nu ne-au oferit prea mari sa
tisfacții, singurele performan
țe care au ieșit din anonimat 
(exceptînd pe cele ale 
lor) fiind realizate — 
surprinzător — tocmai 
pionii noștri. Aceștia,

acest 
concurs atractiv datorită 

start a 
sportivi 

Elena 
și re-

s-au prea evidențiat în sezonul 
de vară, s-au dovedit mai am
bițioși în ultima perioadă de 
pregătire; Z. Oprițescu (54,22 
—100 m) a realizat cel mai bun 
rezultat din acest an, iar co
legul său de club H. Lucaciu 
și-a mai corectat recordul 
i00 m fluture cu 16 sutimi 
secundă (59,32). Alături de 
M. Mandache (61,69—100 
spate) și Al. Szabo (68,80—100 
m bras) au fost foarte aproape 
de cifrele din tabele. în mod 
sigur, împreună ei ar fi putut 
realiza un nou record în ștafe
ta de 4x100 m mixt, în jurul 
a 4 minute, ceea ce pentru un 
cvartet românesc ar fi fost 
mult decît promițător.

înotătoarele, în schimb, 
foarte mici excepții, ne-au 
zamăgit. Camelia Hoțescu, 
gia Anastasescu, Mihaela Cos- 
tea, Maria Măglașu, Dana Pan- 
telimon, Mioara Gerea, Maria-
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oaspeți- 
în mod 
de cam- 
deși nu

CEI MAI BUNI
stabiliți

CICLISM

MIRCEA ROMAȘCA- 
NU (Dinamo București), 2. 
Teodor Vasile, 3. Nicolae 
Savu, 4—5. Costel Cîrje și 
Valentin Ilie, 6. Valentin 
Marin. 7. Traian Sîrbu (toți 
Dinamo București) ; 8. Teo
dor Drăgan (Olimpia Eucu- 
rești), 9. Ion Cojocaru 
(Steaua), 10. Attila Telegdi 
și Ionel Gancea (ambii de 
la Steaua).

tutului Politehnic din Timișoa
ra să încerce abia acum, la 
19—20 de ani, să învețe pluti
rea, 
este 
din

Din păcate, fenomenul nu 
izolat. In institutul nostru, 
1000 de studente, doar 300 
Să plutească, adică o plu- 
de cîțiva metri ; 50 din 
300 pot parcurge 100 decele__ ____ __ _ .

metri, adică patru lungimi de 
bazin, și doar două pot fi con
siderate înotătoare. In această 
situație, adică cu o asemenea 
moștenire de pe băncile liceu
lui, studentul n-ar mai trebui 
să considere educația fizică 
drept ceva facultativ. EI 
trebui să facă totul pentru 
recupera ceea ce a pierdut 
liceu- E cel puțin ciudat ca 
student Sau o studentă care

loan CHIRILĂ

în țară continuă să se des
fășoare conferințele organiza
țiilor județene pentru educație 
fizică și sport, care analizează 
în spirit partinic modul cum 
sînt îndeplinite de către orga
nele și organizațiile cu răspun
deri și atribuții sarcinile și o- 
biectivele izvorîte din indi
cațiile tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, din hotărîrile 
de partid privind mișcarea 
sportivă, materializate în Pro
gramul de dezvoltare a activi
tății de educație fizică și sport 
pe perioada 1976—1980 și pre
gătirea sportivilor români pen
tru J.O. din 1980, aprobat de 
Comitetul Politic Executiv al 
C C. al P.C.R.

Organele județene de partid 
acordă un sprijin deosebit de 
prețios organizării, orientării și 
desfășurării conferințelor. La 
lucrări participă membri ai se
cretariatelor și birourilor comi
tetelor județene de partid.

în conferința mișcării spor
tive din județul Cluj a luat cu- 
vîntul tovarășul Ștefan Mocuța, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R. Vorbito
rul a subliniat realizările obți
nute în dezvoltarea activității 
sportive de masă, apreciind că 
a crescut preocuparea organelor 
și organizațiilor cu răspunderi 
și atribuții pentru antrenarea, 
în diferite forme, a tineretului, 
a oamenilor muncii la practi
carea exercițiilor fizice și spor
tului, îndeosebi în cadrul ma-(Continuare în pao. 2-3)

ILIE NĂSTASE ÎNVINGĂTOR
Ilie Nastase, in plina acțiune

mai

cu 
de- 
Li-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2—3)

„CUPA CHALLENGE"
KINGSTON, 18 (Agerpres).— 

Turneul internațional de tenis 
de la Montego Bay (Jamaica), 
dotat cu „Cupa Challenge 
W.C.I.”, s-a încheiat cu splen
dida victorie a jucătorului 
român Ilie Năstase, învingător
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de federațiile de specialitate

POPICE

cu 2—6, 4—6, 6—2, 6—4, 
în finala susținută cu ameri
canul Peter 
eliminase în 
nismanul nr. 
dezul Bjorn 
partidă de mare spectacol, a- 
prig disputată de-a lungul a 
peste 3 ore — relatează cores
pondentul agenției Reuter. Con
dus cu 2—0 la seturi, Ilie 
Năstase a înclinat balanța vic
toriei în favoarea sa datorită 
experienței și în cele din urmă 
măiestriei tehnice demonstrate 
în seturile decisive.

Campionul român, cîștigător 
și al recentului turneu „indoor" 
de la Frankfurt pe Main, ter
mină cu două prestigioase suc
cese anul sportiv 1978, dove
dind că se numără încă prin
tre cei mai buni jucători de 
tenis din lume.

6—4

Fleming (care îl 
semifinale pe te- 
1 al anului, sue- 
Borg). A fost o

1. IOSIF TISMĂNAR 
(Rulmentul Brașov) 2. Ilie 
Băiaș (Constructorul Ga
lați), 3. Elena Andreescu 
(Voința București), 4. Mar
gareta Cătineanu (Gloria 
București), 5. Iuliu Bice 
(Electromureș Tg. Mureș), 6. 
Grigore Marin (Olimpia 
București), 7. Alexandru Tu
dor (Olimpia București), 8. 
Gheorghe Silvestru (Petrolul 
Teleajen), 9. Elena Pană (Vo
ința București), 10. Ana Pe
trescu (Gloria București).

Marin
Niculina

1. CORNELIU ION (Stea
ua), 2. Laurențiu Pop (Di
namo București), 3. 
Stan (Steaua), 4.
Iosif (I.E.F.S.), 5. Dan Iuga 
(Dinamo București), 6. Ilie 
Codreanu (Steaua), 7. Ma
rian Oncică (Dinamo Bucu
rești), 8. Gabriel Tătaru 
(I.E.F.S.), 9. Florin Minișan 
(Dinamo București), 10. Mir
cea Ilea (C.S.U. Brașov).

rii competiții naționale „Da- 
ciada", organizată din inițiativa 
secretarului general al partidu
lui. Au fost apreciate, de ase
menea, unele succese obținute 
în activitatea de performanță 
de sportivii clujeni la mondia
lele de haltere, la mondialele 
universitare de atletism, ca și 
la campionatele europene 
juniori și republicanele de 
niori la tenis de masă.

S-a apreciat insă că, pe 
samblu. realizările sportive 
cui 5 în clasamentul „7 
dei“ la sportul de masă și lo
cul 3 la performanță) nu se ri
dică la nivelul realizărilor oa
menilor muncii din județul 
Cluj, care au ocupat de trei 
ori locul I pe țară în îndepli
nirea planului și luptă să ob
țină și a patra oară acest loc 
de cinste. Criticînd principalele 
lipsuri și neajunsuri existente 
în activitatea sportivă, vorbito
rul a cerut întregului activ 
sportiv al județului să îndepli
nească întocmai indicațiile con
ducerii partidului privind an
trenarea copiilor, tineretului și 
oamenilor muncii într-o largă 
activitate de practicare a exer
cițiului fizic, turismului de 
masă și sportului, să intensifi
ce eforturile pentru redresarea 
atletismului, înotului, fotbalului 
și altor ramuri, să îndeplineas
că integral sarcinile privind 
pregătirea sportivilor nominali- 
zfcți pentru J.O. din 1980. Din

de
se-

an- 
(lo- 

,Dacia-

(Continuare in pag. 2-3)

NICOLAEILLE
(CLUBUL 
ȘCOLAR

PRIMUL

SPORTIV
ORADEA), 
DINTRE

FLORETISTII 11 CADEȚI“
individuală deȘi în proba 

floretă băieți din cadrul fina
lelor campionatelor naționale 
pentru tineret învingătorul, Ni- 
colae Iile (Clubul sportiv șco
lar Oradea), a încheiat turneul 
de 6 neînvins : 5 victorii. Ele
vul antrenorului Gh. Ghiula- 
falvi a acționat cu mult a- 
plomb în fiecare asalt, a fost 
mai sigur în cel decisiv, cu 
Sorin Roca (5—4), cîștigînd pe 
merit.

Clasamentul turneului final t 
1. Nicolae Iile (C. Sp. Șc. O- 
radea) 5 v, 2. Sorin Roca (C. S. 
Satu Mare) 4 v„ 3. Radu Ba
ciu (Politehnica Iași) 2 v„ 4. 
Petru Kașa (Politehnica Iași) 
2 v„ 5. Ovidiu Gogoașe (Ci. 
Sp. Șc. București) 1 v., 6. Csaba 
Orban (Crișul Oradea) 1 v.

Turul forte al concursului 
l-a constituit cel de eliminări 
directe, în care au rămas cîțiva 
dintre protagoniștii probei, Z- 
Huszti și N. Bodoczi (C. S. 
Satu Mare), A. Albert (Crișul), 
V. Georgescu (Progresul) și, 
mai ales, G. Oaucea (I.E.F.S.).

Finala a scos în relief pre
gătirea fizică bună a tuturor 
trăgătorilor care au încheiat pe 
primele 6 locuri, argument de
cisiv în acest concurs-maraton 
prelungit mai bine de 8 ore 1 
Este de notat, de asemenea, mai 
buna orientare tactică a flore- 
tiștilor situați pe podium.

Finalele campionatelor națio
nale de scrimă pentru tineret 
continuă astăzi cu proba de sa
bie pe echipe. Mîine, floretă 
băieți — echipe (t. st.).

De miercuri, la Brașov

TRIPLĂ ÎNTÎLNIRE DE BASCHET
ROMANIA -UNGARIA

Sala sporturilor din Brașov 
va găzdui miercuri, joi și vi
neri tripla întîlnire internațio
nală de baschet dintre repre
zentativele de seniori ale 
României și Ungariei. Meciu
rile constituie pentru lotul 
baschetbaliștilor noștri prilej 
de verificare a pregătirilor c- 
fectuate pentru campionatele 
europene de anul viitor, pre
cum și pentru alte competiții 
importante. Antrenorii Dan 
Niculescu, Mihai Nedef și Hai- 
gozum Tursugian se află îm
preună cu sportivii lor în ora-

șui de la poalele Tîmpeî, unde 
urmează un program de pre
gătire, alcătuit din vreme, 
pentru o evoluție onorantă în 
compania celor mai buni bas- 
chetbaliști ai Ungariei. Nu vor 
lipsi din echipa României Dan 
Niculescu, Cosfel Cernat, 
Gheorghe Oczelak, Vasile Po
pa, Ion Uglai, Luchian Ivas- 
cencu. Roman Opșitaru. Florin 

• Ermurache, Petre Brănișteanu
ș.a.

în toate cele trei zile meciu
rile vor începe la ora 17.



I
I
I

După evoluțiile contradictorii ale echipei naționale Ia Balcaniada de baschet-senioare CONFERINȚELE CONSILIILOR Ri

DOAR CU FAIMA DE
NU SE AJUNGE DEPARTE NICI

VEDETA
ÎN BASCHET!

SPORTIVE JUDEȚENE
(Urmare din pag. 1)

Nici de astă dată, la Craiova, 
cu prilejui ediției a 16-a a cam
pionatului balcanic de baschet, 
reprezentantele țării noastre 
au izbutit să intre în posesia 
lului, deși în partida lor de 
but, susținută în compania 
Secționatei Iugoslaviei (cotată

nu 
tit- 
de- 
se- 
ca 

o mare valoare în ierarhia euro
peană), își creaseră — prin evo
luția excelentă și victoria destul 
de categorică — șanse teoretice 
și practice de îndeplinire a țelu
lui. Intr-adevăr, în partida cu re
putata formație iugoslavă (meda
liată cu argint la campionatele 
europene din anii 1968 și 1978) 
sportivele noastre au impresionat 
prin coeziunea jocului, prin con
cretizarea concepției despre bas
chet oglindită în apărarea perma
nent agresivă, tempoul rapid al 
acțiunilor ofensive, frecvența ri
dicată și precizia în aruncările la 
coș, muLe dintre ele executate 
de la semiddstanță și distanță. A 
bucurat în mod deosebit jocul 
practicat la un nivel superior de 
două tinere — Elena Filip și 
Alexandra Leabu — dintre care 
prima * avut o eficacitate deose»

abită (eoșgetera meciului), iar

CLASAMENTELE
DIVIZIEI » LA BASCHET

La închiderea primului 
clasamentele Diviziei B la 
ch-et se prezintă astfel :

tur, 
bas-

doua a contribuit substanțial 
prin recuperări și intercepții,

A doua zi, însă, în partida ou 
formația Bulgariei, a urmat o 
cădere In egală măsură surprin
zătoare și neverosimilă, echipa 
noastră avind o comportare atit 
de slabă, cum de multă vreme 
nu am văzut la lotul reprezen
tativ, dar care are un numitor 
comun cu evoluția din alte me
ciuri. Acel numitor co
mun se numește incapacitatea 
selecționatei de a evita prestațiile 
cu mult sub posibilitățile reale 
tocmai în meciurile decisive ale 
unui turneu sau în momentele 
hotăritoare ale unei intilniri ofi
ciale. Firește, explicații pot fi 
numeroase și de natură diferită, 
dar ca un laitmotiv apare com
portarea sub valoarea normală a 
jucătoarelor considerate a fi cele 
moi bune, de bază, avind cea 
mai vastă experiență internațio
nală, deci cel mai puțin în peri
col de a se inhiba. In. cazul de 
față este vorba de Mariana An
dreescu, Liliana Rădulescu, Ro- 
dica Go ian și Maria Roșianu, de 
la care se aștepta să ducă greul 
meciului, dar care au produs o 
mare dezamăgire din cauza nu
meroaselor ratări (în prima re
priză, 
doar 
coș ), 
niela
zova . 
preajma Marianei 
Rodicăi Gcian) și comiterii a nu
meroase greșeli de tehnică, din
tre care pasarea mingii în mii-

Andreescu a fructificat 
2 din cele 9 aruncări la 
neatenției in apărare (Da- 
Kirilova și Margarita Tu- 
au zburdat, sub panou, in 

Andreescu și

Btle adversarelor a fost cea mai 
frecventă. Toate aceste elemente 
au influențat profund (bineînțe
les, în mod negativ) potențialul 
echipei care, în ciuda bunei evo
luții, a interesului și atenției ma
nifestate de unele Jucătoare mai 
tinere 
FiBP. 
altele 
11 ăla ș 
putut 
gare, . .....
așa cum o știm din totdeauna.

Desigur, se pune problema : 
care sînt cauzele fluctuației de 
forma sportivă (dacă este vorba 
doar de așa ceva) de la o zi la 
alta, >a cele mai experimentate 
jucătoare 7 înclinăm să credem 
că „vedetele" lotului național își 
supraapreciază capacitatea și, din 
această cauză, în unele perioade 
ale pregătirii se antrenează cu 
mai puțină conștiinciozitate, de
seori nu respectă programul de 
odihnă și refacere. Acestea (și 
nu „ghinionul") provoacă bruș- 
teie căderi de formă sportivă la 
unele baschetbaliste, care au im
presia că „fără ele nu se poate". 
De fapt, cu prilejul Balcaniadei 
au demonstrat că încrederea ce 
li sa acordat de conducerea teh
nică a lotului național este exa
gerată, nejustificată și continua
rea infuziei cu elemente tinere, 
dornice de a munci și de a se 
afirma, este drumul direct al 
reprezentativei României 
marea performanță !

Dumitru STĂNCUtESCU

(Alexandra Leabu, Elena 
Ana Aszalos) precum și de 
mai experimentate (Diana 
și Ștefania Giurea-Borș, nu a 
rezista selecționatei bul- 

tenace, lucidă, bătăioasă,

spre

MASCULIN, SERIA I

1. Carpați Buc.
2. Dinamo Oradea
3. C.F.R. Buc.
4. Comerțul Tg. M.
B. Jiul Petroșani
6. „U« n Cj.-Nap.
T. Automatica Buc.

C.S.Ș. Satu Mare 
.Constr. Arad

8. 
t.

8 7
8 7
8 4
8 4
8 4
8 4
8 3

1 642-526 
692-490
598- 594
689-707
630-686
599- 595
678-690

1
4
4
4
4
5

15
15
12
12
12
12
11

ACTUALITĂȚI DIN VOLEI

SERIA A

8 1 7 638-722

n-a

8
Cv.8

8
8
8

Folit Iași 
Comb, chimic 
Electrica Fieni 
A.s.A Bacău 
Bolit. U Buc.
Acad milit. Buc. 
Știința Ploiești 
Marina Constanța 
P.T.T Buc.

1
2
2
3
4

908-668 
694-615 
651-585 
729-719 
581-657 
683-678 
670-714 
581-676 
581-766

FEMININ, SERIA I

FEMININ
1. DINAMO 10 10 0 30: 4 20
2. Penicilina 11 9 2 28:11 20
3. „U“ Craiova 11 9 2 28:14 20
4. C.S.U. Galați 11 7 4 26:19 18

5. „U" Tmiș. 11 4 T 26:17 17
4. Chimpex 11 6 S 23:19 17
7. Știința Bc. 11 6 5 20:21 17
8. Farul 11 4 7 22:23 15
9. Rapid 10 4 6 14:25 14

10. C.S.M. Sibiu 11 2 9 13:28 13
11. Maratex B. M. 11 2 9 10:28 13
12. „U* Cluj-Nap. 11 0 11 4:33 11

MASCULIN
1. STEAUA 9 9 0 27: 2 18
2. Dinamo 9 9 0 27: 2 18
3. Explorări 9 7 2 21:11 16
4. Tractorul 10 6 4 20:20 16
5. Poli. Tim. 10 5 5 22:18 15
6. Delta TI. 10 5 5 20:22 15
7. Viitorul Bc. 10 4 6 15:22 14
8. C.S.M. Suceava 945 16:20 13

3
2
2
2

7
8
8
8

io
10
10
10

11 :25 13 
15:24 12 
14:27 12
11 :26 12

9. „U* Cluj-Nopoea
10. Silvania Șimleu S.

11. Univ. Craiova
12. C.S.U. Galați

Pe-
Ploiești 1—3, Voința 

— Metalul Hune- 
A.S.U. Pitești —

A II-a

4
4
4
3
3

8
7
5
4
3

4
3
1
1
0

0
1
3
2
3

253-174
285-216
225-266
191-180
145-283

Folit. n Buc. 
Carpați Sf. Gh. 
C.SȘ. Craiova 
C.Ș.B Buc. 
Confecția Căi.

SERIA

1. C.Ș.S Arad 4 4 0 306-253 8
2. Comerțul Tg. M. 4 3 1 271-229 7
3. Metalul Sal on ta 4 2 2 266-257 6
4. Stirex Bistrița 4 1 3 239-275 5
5. C.S.Ș. Deva 4 0 4 233-301 4

AZI, iNTlLNIRE
CU VIRGINIA RUZICI

LA CASA CENTRALĂ A ARMATEI
în cadrul ciclului inau

gurat recent ..MARI SPOR
TIVI AI ROMÂNIEI RĂS
PUND ÎNTREBĂRILOR 
DV“, Casa Centrală a Ar
matei organizează astă- 
seară, la ora 19, la sediul 
C.C.A. (sala de spectacole), 
din bd. Gh. Gheorghiu-Dej, 
o întîlnire cu renumi
ta _ jucătoare de tenis 
Virginia Ruzici. Pre
zentarea va fi făcută de 
Cristian Țopescu, comenta
tor sportiv al televiziunii._________________________________

• Miine este programată în 
campionatul masculin ultima 
etapă a turului. Se vor des
fășura partidele : C.S.M. Su
ceava — Universitatea Cluj- 
Napoca, Delta Tulcea — Ex
plorări Baia Mare, Silvania 
Șimleu Silvaniei — C.S.U. Ga
lați, Dinamo — Politehnica Ti
mișoara, Viitorul Bacău — 
Steaua și Universitatea Craio
va — Tractorul Brașov.'

• De asemenea, joi va avea 
loc partida restantă din cam
pionatul feminin, Rapid — Di
namo.

• Duminică sînt programate 
și ultimele restanțe ale cam
pionatului masculin : Steaua — 
Dinamo si Explorări Baia Mare 
— C.S.M. Suceava.

REZULTATE DIN DIVIZIA B

3—1, Metalul Suceava 
trolul ................."
Alba Iulia 
doara 3—0, 
SARO Tirgoviște 0—3, Oțelul 
Or. Dr. Petru Groza — Motor 
Baia Mare 3—1, PECO Plo
iești — Steaua II București 
3—0, Electra București — Di
namo Brăila 3—0 ;

FEMININ : Penicilina II
Iași — I.T. București 3—0, 
Confecția București — Univer
sitatea București 0—3, Voința 
București — Prahova Ploiești 
3—1, Dacia Pitești — C.S. Chi
mistul Rm. Vîlcea 0—3, Flacăra 
roșie București — Albatros 
Constanța 3—0, Braiconf Brăi
la — C.P. București 2—3, 
G.I.G.C.L. Brașov — Calcula
torul București 3—0, Corvinul 
Deva — Olimpia Oradea 1—3.

CORESPONDENȚI : N. Ma- 
teescu, D. Lazar, C. Toader, 
I. Mîndrescu, I. Filipescu, I. 
Fețeanu, M. Domițian, C. A- 
verchi, Tr. Enache, C. Gruia, 
I. Jura.

partea conducerii C.N.E.F.S. 
s-a adresat Conferinței județe
ne tovarășul general lt. Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte, 
care a arătat că județul Cluj 
are mari disponibilități pentru 
o contribuție mult mai puter
nică și valoroasă la loturile 
reprezentative și în marile con
cursuri internaționale.

La lucrările conferinței orga
nizației sportive a județului 
Constanța a luat cuvîntul tova
rășul Ion Tudor, prim-secretar 
al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., care a felici
tat pe sportivii, antrenorii, pro
fesorii 
tiviștii organelor și organizații
lor cu 
pentru 
și pasiune depusă atît în spor
tul de masă cit și în cel de 
performanță în anul 1978, pen
tru ca județul Constanța să o- 
eupe locul II, după municipiul 
București, în ierarhia sportului 
românesc. Au fost subliniate 
succesele sportivilor care au cu
cerit un titlu mondial la lupte 
greco-romane, alte titluri și 
locuri fruntașe în campionatele 
mondiale, europene și balcani
ce, precum și în campionatele 
țării.

Vorbitorul a indicat tuturor 
factorilor de răspundere să se 
ocupe cu toată atenția de li
chidarea unor lipsuri și neajun
suri care mai există în activi
tatea sportivă, îndeosebi în ce 
privește antrenarea tinerilor 
muncitori, a oamenilor muncii, 
a elementului feminin și chiar 
a elevilor la practicarea exer- 
cițiilor fizice, turismului, miș
cării în aer liber.

Conducerea C.N.E.F.S. a fost 
reprezentată de tovarășul Emil 
Ghibu, secretar.

în cuvîntul adresat partici- 
panților la conferința județea
nă, tovarășul Adalbert Crișan, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R., a apreciat realizările 
obținute în activitatea desfășu
rată în cadrul marii competi
ții naționale „Daciada", la care 
a participat un mare număr 
de cetățeni de toate vîrstele, ca 
și rezultatele bune obținute de 
sportivii județului în campio
natele republicane și a adresat 
felicitări tuturor celor care au 
contribuit la obținerea aces
tora.

Vorbitorul a criticat neajun
surile din unele ramuri și pro
be sportive, ca oină, cros, trîn- 
tă, alpinism etc., în care nu s-a

de educație fizică și ac-

răspunderi și atribuții 
munca plină de dăruire

afirmat încă pe plan național 
nici un tînăr din județ, deși 
există condițiile necesare. Evi- 
dențiindu-se activitatea poziti
vă a clubului sportiv Gloria, a 
fost criticată prestația neco
respunzătoare a unor echipe de 
fotbal cu rezultate slabe și 
foarte slabe. S-a cerut ca or
ganul județean nou ales, toți 
factorii cu atribuții, asociațiile 
și cluburile sportive, întregul 
activ sportiv județean să reali
zeze în anul 1979 cuprinderea 
întregului tineret în practicarea 
exercițiilor fizice și sportului, 
să se lărgească considerabil 
aria activității sportive de masă 
în rîndul tuturor cetățenilor și 
să se ridice puternic nivelul de 
pregătire a sportivilor pentru 
obținerea unor performanțe de 
nivel republican în cit mai 
multe discipline.

Din partea Biroului Execu
tiv al C.N.E.F.S. a luat parte 
la lucrări tovarășul Ladislau 
Szocs, membru al biroului.

• Conferințele 
aceste zile âu 
conducere ale consiliilor spor
tive județene. Din componența 
lor fac parte :

CLUJ : preș edinte . ______
Beuran, vicepreședinte al Con
siliului popular 
prim-vicepreședinte 
Mureșan ; secretari 
Rusu și Octavian Vidu ;

I
I
I
I
I
I
I

1

La în 
glumă... 
divizie 
1977—78) 
vindea s 
chindu-ș 
propriu, 
pe gazoi 
șea scol 
Și pînâ 
conserve 
clasat p 
tașîndu-; 
a prom 
salveze 
în detaș 
venise c 
cut cu 
cristaliza 
cu căder

Ce a c 
goviște

desfășurate 
ales organele de

— Nicolae I
ia -■

.HUNEDOARA : președinte — I 
Mircea Lucaci, secretar al Co- I 
mitetului județean al P.C.R. ; 
prim-vicepreședinte — Viorel 
Jianu ; secretar — Mircea Mi
ron ;

TELEORMAN : președinte — 
Petre Badea, șef de secție la 
Comitetul județean al P.C.R. ; 
prim-vicepreședinte — Hara- 
lambie ionescu ; secretar — Iu
lian Stancu ;

PRAHOVA : președinte — 
Constantin Marino v, secretar 
al Comitetului județean al 
P.C.R. ; prim-vicepreședinte — 
Teodor Constantineseu ; secre
tari — Alexandru B.-uckner și 
Octavian Bălteanu ;

SALAJ : președinte — Grigo
re Beldean, șeful secției propa
gandă a Comitetului județean 
P.C.R. ; prim-vicepreședinte — 
Nicolae Negrea ;
loan Hodiș.

ALBA : președin 
Sirbn, secretar al 
județean P.C.IL ; 
președinte 
secretar -

BRĂILA : președinte 
Diacomatu ; 
Crăcănescu.

secretar

e — Băiuț
Comitetului 
prim-vice- 

- Daniel Chirilâ ; 
Viorel Berța.

Ion
Iliesecretar

„DACIADA" SE AFLĂ PE CULOARUL UNU
(Urmare din pag. 1)

• • •
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C. S. T 
un net î 
la pămîi 
Molnar ț

în campionatul diviziei se
cunde s-au desfășurat partidele 
etapei a IX-a. Iată rezultatele:

MASCULIN : Farul Constan
ța — Progresul București 3—2, 
Rapid București — 7 Noiembrie 
Sibiu 3—1, Calculatorul Bucu
rești — Electroputere Craiova

lucra în era zborurilor spația
le să fie în pericol de a se 
îneca în Bega. Dealtfel, 
cifrele noastre de control la 
atletism, de pildă, demonstrea
ză că este nevoie de mult mai 
multă mișcare în rîndul stu
denților. Nu credem că e nor
mal ca media fetelor la 100 m 
plat să fie 19,3 secunde, iar 
media la aruncarea greutății 
să fie 4,20 m“.

Pe parcursul a numai cîteva 
minute, la o distanță de cîți- 
va metri, între culoarul 1 și 
8 al aceluiași bazin, am avut, 
în fond, revelația rolului deo
sebit pe care îl are spiritul 
„Daciadei“ în educația tinere
tului. Cele două culoare sepa
rau, poate, două ere în mișca
rea noastră sportivă. Pe cu
loarul 1 se aflau, așa cum spu
nea cu mîndrie profesorul-an- 
trenor I. Nicoară, copiii „Dacia-

GICA TANASE, DUBLU CAMPION PE 1978

CE AU FĂCUT ÎNOTĂTOARELE NOASTRE
TIMP DE 3 LUNI?

(Urmare din vag. 1)

na Marin au apărut la start 
cu serioase kilograme în plus 
și ca atare au fost departe de 
rezultatele obținute în vară. 
Faptul în sine trădează o 
inadmisibilă neglijență. Indi
ferența față-de greutatea nor
mală a unui sportiv, element 
extrem • de important în acti
vitatea oricărui performer, se 
materializează în primul rînd 
Intr-o alimentație nerațională 
(și aceasta reprezintă un „Se
cret" al adevăratei performan
țe) și apoi in efort redus la 
antrenament. Ce exemplu mai 
convingător, în 
cît cel oferit 
neața de cîțiva 
rii străini care, 
lima probă, au 
apă. la încheierea reuniunii, 
pentru un antrenament supli
mentar de 30 de minute ! în 
același timp, înotătoarele noas-

acest sens, de- 
sîmbătă di mi
ri intre înotăto- 
chiar după ul- 
mai rămas în

tre, care abia își mai trăgeau 
sufletul la ieșirea din apă, se 
aflau în restaurant, pentru ma
sa de prînz. Fără comentarii. 

Situația, intr-un anumit fel, 
nu este deloc roză, mai ales 
că evoluțiile campioanelor 
noastre la Mamaia trebuiau să 
ne ofere o imagine a ceea ce 
au lucrat din septembrie și 
pînă acum. Dar ce concluzii 
se pot trage oare cînd o fe
tiță de 13 ani (Octana Mladin) 
înoată acum cel mai repede 
distanța de 200 m fluture, cînd 

,se- Gabi Sătnoianu (12 ani) este 
la un paș de a le întrece pe 
Daniela Georgescu ți Mibaeia 
Costea la 400 m liber, sau cînd 
Cristine Seidl (14 ani) sosește 
cu multe secunde înaintea Ca
meliei Hoțescu și Ligiei Anas- 
tasescu (la 200 m bras) ? Una 
singură : că acestea au lucrat 
slab, fără ambiție și au pierdut 
practic timpul în această pri
mă perioadă pregătitoare. Cine 
răspunde ?

Cu reuniunea desfășurată du
minică dimineața pe hipodromul 
din Ploiești, stagiunea hipică din 
acest an a luat sflrșlt, următoa
rea apariție publică a trăpașilor 
noștri urmind să aibă loc în pri
măvară. Spre deosebire de alte 
ediții — cînd cîștigătorul titlului 
de campion nu era cunoscut de- 
cit odată cu consumarea ultimei 
reuniuni — anul acesta lupta 
pentru cucerirea supremației în 
cele două clasamente 
și driveri) s-a încheiat 
înainte de „lăsarea 
Gicâ Tănase conducînd 
avans (15 și, respectiv,

(formații 
cu mult 
cortinei", 
cu un 

.... _ __  ________ _ 16 _yicto-
rii) practic imposibil de remon
tat de către urmăritorii lui ime- 
diațl Tr. Marinescu, N. Gheor- 
ghe. L Oană și V. Gheorghe. Și 
așa s-a și întîmplat. „Zestrea" de 
puncte (72—56) acumulată de 
purtătorul „tricoului galben" i-a 
permis acestuia să „pedaleze" 
liniștit, rezultatul ultimei „etape" 
nemalputlndu-i periclita poziția 
de lider. Revenind la alergări, 
trebuie să arătăm că de au reu
șit — prin spectacolul oferit — 
să ne facă să regretăm și mai 
muat despărțirea (chiar temporară) 
de hipodrom, probele cîștigate 
de Hinsar, Rustica, Ostil și He
bron. Indntînd, pur și simplu, 
asistența- O notă inedită (șl bine 
primită de public) a constituit-o 
duminică transmiterea — In 
direct — la radio a uneia dintre 
alergări. Salutăm această acțiune

și o dorim reluată si în '79. RE
ZULTATE TEHNICE : -------- " -
1. Rustica (I. Oană)
2. Cavarna Simplu 
6. Cursa a n-a : 1.
Toduță) rec. 1:38,5,
3. Huhurez Simplu 
event 37,
Cursa
(I. G. Nicolae)
roscop r' 
vent 43, 
Cursa a 
Grigore) 
Organist.
33, event 13, 
Cursa a V-a : 1. 
colae) rec 1:32,2, z. nugai. ouu- 
plu 4, ordinea 8, event 11. Cursa 
a Vl-a : 1. Ostil ’
1:31,6, 2 .Palicar,
4. ordinea 25, event 25, ordinea
triplă 302. Cursa a VH-a : 
ral (Fl. Pașcă; rec. 1:33,5, 2. 
listraru. Simnlu 4. ordinea, 
event 40, triplu cîștigător 
Cursa a VIII-a : 1. Hinsar (N. 
colae) rec - -- - - ••
Joben
vent 13. ordinea triplă 88 Cursa 
a IX-a : 1. Jurat (I. G. Nicolae) 
rec. 1:34.2, 2. Galera, 3. Turica 
Simplu J, ordinea 29, event 24. 
triplu câștigător 267, ordinea tri
plă 392 Cursa a X-a • i. Solitar 
(Gr. Nica) rec. 1:34,3, 2. Heral- 
dina. Simplu 69, ordinea 185, e- 
vent 212. Pariul austriac s-a ridi
cat la suma de 29 813 lei și 
fost clștlgat de 2 tichete cu 
cai a 
cu 9 
zultat

ordinea
a m-a :

Cursa I : 
rec. 1:37,9, 

1,50, ordinea 
Rubidiu (D. 

2. Halogena, 
4, ordinea 36, 
triplă 375. 
Sentimental 

1:34,5, 2. Ho- 
, e- 
979. 
(G.

. 3-

1.
rec.
5, ordinea 11, 

cîștigător l
1. Fecioraș

2. Siliciu,
1,70. ordinea

Simplu
, triplu 
. rv-a :

rec. 1:34,6,
Simplu

13, ordinea triplă 463. 
Hebron (G. Ni- 
2. Hogar, Sim-

dei“ vrînd șă sublinieze încă o 
dată că „Daciada" nu inseamnă 
doar înregistrarea unor plu
suri la capitolul duminicilor 
cultural-sportive, la cel al cro
surilor sau la cel al meselor 
de șah aliniate lingă scena 
Casei de cultură. „Daciada" 
este un îndemn la „a ține pa
sul" dezvoltării. Iar a ține pa
sul în sport, astăzi, înseamnă 
a convinge copilul (poate că 
termenul deprinde este și mai 
potrivit) că indicatorul educa
ție fizică nu e cu nimic mai 
prejos față de indicatorul ma- ■ 
temațică sau gramatică.

Copiii „Daciadei" își conti
nuau joaca pe culoarul 1. An
trenorul Nicoară intră din 
cînd în cînd în apă, ca să mai 
potolească zelul cite unui „păs
trăv" refractar la ordine. Pînă 
la sfîrșitul săptăminii se an
gajase să treacă școlii cu profil 
20 de „peștișori" care,' incă de 
pe acum, îți scapă printre de
gete, și asta la numai cîțiva 
metri de acvariumul mult prea 
molcom al fetelor de la Insti
tutul Politehnic...

I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
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cetat să 
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ea a iz 
5 punct< 
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ultimă i 
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Dar n-E 
despre 
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(Gr. Nica) rec.
3. Oran. Simplu

1. Ru- 
Si- 
21. 
561. 
Ni- 

__  1:23,1, 2. Marțian, 3. 
Simplii 3, ordinea 11, e-

7 
5203 lei fiecare și 3 tichete 
combinații a 1156 lei. (Re 
provizoriu).

Gh. ALEXANDRESCU

LOTO - PRONOSPORT II
MÎINE, 20 DECEMBRIE 1978, O 

NOUA TRAGERE

PRONOEXPRES

Este penultima tragere de acest 
fel . a anului în csirs. ia care se 
pot obține AUTOTURISME „Da
cia 1300“ ș' importante cîștiguri 
ÎN NUMERAR. Printre marii - câș
tigători de dată recentă se nu
mără și loan innea din Deva 
care la tragerea Pronoexpres din 
6 decemrbie a.c a obținut pre
miul maxim — un autoturism 
„Dacia 1300“. pe o variantă 
cată 100% ; la aceeași 
cîștigurile de categoria 
s-au ridicat la frumoasa 
18 559 lei.

MARILE SUCCESE vă

ju- 
tragere. 
a II-a 

sumă de

așteaptă

și pe d- 
cu cond

Astăzi. 
procurar

mai 1
MULTE
CIȘTIGI 

EXPRES
Catego: 

toturism 
1 varian 
variante
3 : 17 vs
4 : 83 a 
a 367 le 
49 lei : ( 
Categ 8

REPOR
233.4.4.

Autotu 
fost ob 
NEAG A 
câștigul 
mut de 
din Buci
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• Lotul reprezentativ a făcut antrenamente zilnice
• Dobrin revine în linia de atac O Sameș — refăcut, M.

Zamfir inapt de joc.

FEE DE CREATURI
PENTRU... NIMENI"

• Puncte realizate : 
Gloria, cite un punct 
procentaj : 55,8 Ia sutâ.
• Golgeterul echipei : Marinescu
• Cartonașe roșii : n»ici unul.
• Cartonașe galbene : 22 ; cele
• Jucători folosiți : 19 — FI. Grigore (17 meciuri — medic notelor : 

7,23), Pi.taru (17-6,75), Alexandru (16-6,85), Furnică (16-6,81), Mari
nescu (16-6,50), Ene (15-7,20), KaHo (15-7,00), Gheorghe (15-6,66), 
Isoia (13—6,36), Enache (12-6,81), Totaru (12-6,66), Coman (11-8.33), 
Ștefânescu (11-6,27), Sava (8-6,50), Dumitrescu (6-5,33), M u (5-6,75), 
Stancu (5-5,50), Greaca (4-6,25), Bârbulescu (2-7,50).
• Media notelor echipei : 6,79

(14 acasă Ț 5 in deplasare — victorie cu 
Chimia, • * • ........................A.S.A. ți Universitatea Craiova) ;

— 5 goluri.

mai mutte : Gheorghe — 7.

(7,01 acosă, 6,58 in deplasare).

important pe care-1 deține por
tarul Coman în ,,ll“-le lui Ni- 
colae Proca. Cel mai bun por-

rial in forță turul campionatului, obținind 
rului (de atunci) F. C. Baia Mare. Căzut 
i golului 
lonați

doi, se bucură, intre băimărenii
Foto : N. DRAGOȘ

încrîn- 
nentată 
antre- 

li avea 
iritate ? 
>za se
in cînd 
btilă a

tar român al momentului, cu 
doar 3 goluri primite (în 11 
etape), toate în deplasare, în
tărește capacitatea de joc a lui 
C. S. Tîrgoviște și nu e greu

de presupus ce s-ar fi intîm- 
plat dacă o accidentare neînlă
turată pe parcursul a 6 etape 
nu ar fi văduvit echipa de a- 
portul lut. Simpla comparație 
Intre pasivul lui Coman și al 
celor doi Înlocuitori ai săi 
(ambii, 12 goluri In numai 6 
meciuri) vorbește de la sine. 
Dar contrabalansarea primei 
impresii de impune la rîndu-i, 
fiindcă atunci cînd Coman se 
află la datorie încărcătura mo
rală a ansamblului se poten
țează și ea, Însăși exprimarea 
In cîmp se modifică, dezbărată 
de rigiditate.

Cum se explică progresul u- 
nei echipe care s-a metamorfo
zat în marș, renunțînd (din fe
ricire) la un crez mai vechi, 
de care a mai rămas legat un 
singur jucător : fundașul
dreapta, Gheorghe, angajat to
tal, dar nu o dată prea vehe
ment pe teren propriu ? Răs
punde Intr-un recent interviu 
chiar antrenorul ei, N. Pro
ca : „Prin muncă, prin ordine, 
prin seriozitate. Capitole la 
care, in general, fotbalul nos
tru e deficitar. Am avut de 
luptat cu mentalitatea jucăto
rilor, invățați să ceară mult și 
să dea puțin, dar cred că am 
reușit".

Se pare că da.

Ion CU PEN

în- 
in-

TEL AVIV, 18 (prin telefon). 
Marți (n.r. — azi), cu înce
pere de la ora 17 (era Bucu- 
reștiului), în nocturnă, pe sta
dionul Bloomfield — capaci
tate 25 000 de locuri — se vor 
întîlni selecționatele de fotbal 
ale Israelului și României.

Astfel fotbaliștii români 
cheie turneul de pregătire 
ceput la Atena.

Lotul nostru reprezentativ 
și-a continuat programul zilnic 
de antrenamente. Ședința de 
pregătire de duminică, despre 
care relatam în corespondența 
precedentă. s-a desfășurat 
chiar pe stadionul Bloomfield. 
Ea a fost urmărită și de an
trenorul selecționate: Israelu
lui, E. Schaffer. Durata antre
namentului — o oră și 30 de 
minute, intensitate ridicată, 
participare bună a tuturor com- 
ponenților lotului.

Luni a avut loc un nou an
trenament, de data aceasta pe 
stadionul Ramat Ga? A durat 
o oră și s-a axat pe pregăti
rea tactică a întilnirii de marți 
(n.r. — azi). La întreg progra
mul a participat și Sameș, com
plet refăcut, astfel că el își 
va relua locul în centrul li
niei noastre de fundași, ală
turi de Ștefânescu. In schimb, 
M. Zamfir nu este apt de joc. 
Toți componenții lotului doresc 
un rezultat favorabil. „Sint 
convins că vom realiza o par
tidă superioară la Tel Aviv și 
vom obține un rezultat in con
secință", ne mărturisea Dobrin.

Căpitanul selecționatei noastre, 
Iordănescu, ne-a declarat: 
„Dorim mult să încheiem se
zonul cu un Joc bun și o vic
torie*.

In privința formațiilor pro
babile. Ștefan Covaci ne-a co
municat, după antrenamentul de 
luni după-amiază, „ll“-le nos
tru, care va începe partida : 
Coman — B. Grigore, Sameș, 
Ștefânescu. Vigu — Komiiâ, Bo- 
loni. Iordănescu — Cămă.aru. 
Dobrin, Rădulescu.

O formație cu jucători expe
rimentați, in care B. Grigore 
(prezent in multe partide la 
Sportul studențesc ca fundaș 
lateral) reia tricoul cu nr. 2, 
deținut de -M. Zamfir. Dobrin 
revine in linia de atac, alături 
de Câmătaru, recomandat 
comportarea promițătoare 
la Atena, și de Radulescu, 
mai remarcat în evoluțiile 
la lotul reprezentativ-

Gazdele au anunțat următoa
rea formație : Has iv — Bar, 
Kohen, Jeruzalem. Einstein — 
Sum, Malmilian. Avitan — 
Dampti, Peretz, Machines.

Cele mai valoroase „piese" 
ale selecționatei Israelului sînt 
portarul Haviy, fundașul cen
tral Jeruzalem, mijlocașul Mal
milian și atacantul central Pe
retz.

Partida va fi cordusă de ar
bitrul austriac Fritz Linz, care 
va fi ajutat la tușă de doi lo
calnici.

.U;i-doi“ de
cu Gabriel

vacanță
Raksi

de 
de 
tot 
lui

Eftimie IONESCU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
LA ME- 
C. AN- 
la Li- 

__ w______  _ meciul 
retur din cadrul „Supercupei Eu
ropei" dintre echipele Liverpool 
și S.C. Anderlecht (în tur : 3—1

a ARBITRI ROMÂNI 
CIUL LIVERPOOL — S. 
DERI.ECHT. Astă seară, 
verpool, se Va disputa

pentru belgieni). întilnirea va fi 
condusă de o brigadă de arbitri 
din țara noastră, avîridu-1 la 
centru pe Nicolae Ralnea, ajutat 
la linie de Nicolae Petriceanu și 
Constantin Dinulescu.

Gabriel Raksi nu 
dată — dacă e să . _____
rile din punct de vedere al com
petiției In care activează — în 
prim planul actualității fotbalis
tice Și totuși... este. Gindindu-ne. 
evident, și la faptul că. aflîndu-se 
din vara acestui an la cirma di- 

a
- - . a

campionatului. să se claseze pe 
primul loc In seria a xn-a. Mo
tiv pentru care l-am și invitat, la 
un așa-zis „un-doi" <‘ 
pe atacantul de ieri 
C C-A-Steaua din anii 
rie. azi un priceput și 
trenor.

— Speri să readuci
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La încheierea turului Diviziei de juniori

NUMAI 5 PROMOVĂRI [AUTENTICE] ÎN
„Toamna se numără bobocii", 

spune un vechi și înțelept pro
verb românesc ! Să-i numărăm 
și noi pe cei ai toamnei fot
balistice, jucători născuți în 
1960 și mai tineri, crescuți în 
perimetrul campionatului Di
viziei naționale de juniori ; 
competiție înființată cu trei ani 
în urmă tocmai pentru a... pro
duce cît mai mulți „boboci" 
de mare talent, de certă pers
pectivă. Și vom începe cu pi- 
teșteanul Turcu, deși elevul 
iui Leonte Ianovschi a jucat 
— dar foarte puțin — 
returul campionatului 
în ultimele etape. In 
lui ’78 el a confirmat, 
serie de calități, iar 
lui la Valencia, în fața unor 
adversari cu faimă, a consti
tuit de fapt adevăratul său 
debut sub culorile lui F. C. 
Argeș. Acesta este principalul 
motiv care ne face să-1 inclu
dem pe lista „bobocilor toam
nei". Urmează Ivana, fundașul 
aprig dar cam dezordonat al 
Gloriei Buzău și al echipei na
ționale de juniori, și contro
versatul Pavel, portarul celei
lalte echipe promovate în Di
vizia A, Chimia Rm. Vîlcea. 
Bumbescu (Universitatea Cra
iova) — un fundaș central ma
siv și rapid și Gabor (Corvinul 
Hunedoara) — atacantul care-i 
va lua, probabil, locul „bătrî- 
nului" Mircea Lucescu înche
ie cvintetul VERITABILELOR 
SPERANȚE, lansate în toamna 
lui ’78. Au 
promovări 
ria Buzău,

și în 
trecut, 

toamna 
insa, o 

evoluția

rerea în această privință, de 
la aproape toți am primit unul 
și același răspuns : cei mai 
buni juniori ai noștri se află, 
din vară, la clubul Luceafărul. 
Nu ne îndoim de acest adevăr, 
dar este un adevăr care vi
zează. totuși, minima rezisten
ță. Pentru că, indiferent cîți 
jucători au fost trimiși la Lu
ceafărul, cluburile și pepinie
rele lor AU MAREA OBLIGA
ȚIE DE A CAUTA ȘI GĂSI 
ALTE ȘI ALTE TALEN
TE, cărora să Ie ofere 
condiții bune de instrui-

A“ l
re și pe care să le aducă în 
prini-planul fotbalului nostru. 
Aceste pepiniere trebuie să fie 
UN IZVOR care să curgă în 
permanență, cu un debit din 
ce în ce mai mare. Cu atît mai 
mult, cu cit se cunoaște foar
te bine faptul că numărul de 
jucători de la noi este extrem 
de mic, iar cel al valorilor 
indiscutabile și mai mic. A- 
jung degetele de 
mină pentru a le 
s-a întîmplat și 
toamnei trecute.

• „CUPA 30 DECEMBRIE" LA 
JUNIORI. In organizarea lui F.C. 
Baia Mare în localitate a avut 
loc competiția dotată cu „Cupa 
30 Decembrie, la care au luat 
parte 10 echipe de juniori din 
Satu Mare, Baia Sprie, Tg. Lăpuș 
și Baia Mare. In finală s-au intil- 
nit cîștigătoarele celor două serii, 
formațiile F.C. Baia Mare I și 
F.C. Baia Mare II. Partida s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate, 2—2 (0—1), după care s-au 
executat lovituri de la 11 m. Scor 
final 4—3. Competiția a fost ciști- 
gată de F.C. Baia Mare I, urma
tă în clasament de F.C Baia Ma
re n (5 p) și Școala generală nr. 
12 Baia Mare (5 p). Golgeterul 
turneului a fost Lakatos (C.S.ș 
Baia Mare), ou 4 goluri înscrise. 
(V. SASARANU — coresp ).

lost jucător, mulți ani, 
In prima divizie, cum ți se pare, 
totuși, valoarea fotbalului din e- 
șalonul trei 7

— Ar părea cel puțin . exagerat, ' 
dacă riJ chiar neverosimil, cînd 
spun că multe din partidele Di
viziei C se apropie de nivelul 
jocurilor dm prima divizie, ur
mărite la televizor Sigur, a scă- 
zut mult .nivelul valoric al Divi
ziei A dar nu trebuie neglijat 
faptul că șl ,,C-ul“ a crescut sim
țitor Ca să nu mai vorbim de 
marele .interes: al publicului din. 
orașele mai mid pentru fotbalul 
oompetițional. Chiar dacă. din 
păcate,, le meciurile echipei noas
tre la Sinaia vin destul de puțini 
spectatori (aproximativ 2 OOO), 
In raport cu nevoia de susținere 
morală a echipei core luptă pen
tru promovare în Divizia B.

— Pe vremea cînd jucai, să 
zicem cu vreo zece ani in urmă, 
erau, incontestabil, mai mulți și 
mai buni atacanți decît acum. 
Cum explici 
înaintași, de

— O primă 
o poate da 
chiar, făcută, 
cial sau mal 
In al doilea rind, se poate vorbi 
de neajunsurile instruirii in toa
te etapele formării jucătorului și 
în mod deosebit de scăderea in
teresului acestora pentru propria 
lor instruire. Și pentru că în a- 
ceste condiții noțiunea de atacant 
veritabil aproape că nu-și justi
fică sensul, nici nu este greu de 
explicat de ce toată lumea fuge 
din „față”, de acolo unde este 
greul și, culmea, unde este mai 
aproape golul, retrăgîndu-se în 
zona mai liniștită de la mijlocul 
terenului, unde e mai ușor să te 
remarci printr-un artificiu tehnic 
oarecare și unde toți se înghesuie 
să creeze, de fapt, pentru.. ni
meni.

decit
actuala penurie de 
oameni de gol 7 
parte a răspunsului 
selecția, timpurie 
de regulă, superfi- 
curînd întâmplător.

al 
mai
la o singură 
număra. Cum 
cu... bobocii

...IN SCHIMB, 0 AVALANȘA DE GESTURI NESPORTIVE
0 25 cartonașe roșii, 211 galbene, llî etape suspendare!

cu

mai fost ele și alte 
(C. Mircea — GIo- 

__ _______ , F. Răducanu și P. 
Negrea — Chimia Rm. Vîlcea. 
Nepotu —- Politehnica Iași, M. 
Marian — Sportul studențesc), 
dar ele au rămas la stadiul... 
încercărilor. Poate că în sezo
nul de primăvară antrenorii 
echipelor lor le vor mai oferi 
încă o dată șansele pe care și 
le dorește cu ardoare orice ju
cător foarte tîriăr.

Trăgînd linie si adunîrid a- 
jungem la un REZULTAT NE- 
SATISFACATOR. care aruncă 
un con de umbră asupra mun
cii celor 18 antrenori ai Divi
ziei de juniori, unii dintre ei 
avînd experiența multor ani 
în pregătirea copiilor și junio
rilor. Solicitați, la sfirșitul 
campionatului, să-și spună pă-

„Ești un arbitru de doi lei, 
mă !“ — i-a strigat el cu tu
peu conducătorului jocului, 
umflîndu-se în pene ca un co
coș. Și. cum era firesc după 
o astfel de insultă, F. Răduca- 
nu da la Chimia Rm. Vîlcea 
a fost poftit să părăsească te
renul.

Secvența aceasta, dar
alți „eroi", cu alte cuvinte și 
alte gesturi (cele mai frecven
te fiind lovirea intenționată a 
adversarului cu pumnul sau cu 
piciorul), s-a derulat de mai 
multe ori pe parcursul campio
natului Diviziei naționale de 
juniori. I. Gîtan (Jiul Petro
șani) și Gh. Pant (S. C. Ba
cău) au stat cîte 8 etape pe 
tușă pentru că nu și-au stă- 
pînit nervii, îniurînd. lovind, 
protestînd. La fel. M. Bobi- 
natu (Politehnica Iași), P. Ne- 
descu (U.T.A.), P. Negrea (Chi
mia Rm. Vîlcea) și încă mulți 
alții care n-au văzut. Insă, de
cît cartonașul galben V. Bo- 
gatu (Sportul studențesc), S. 
Budia și Șt Tulba (F.C. Baia 
Mare), I. Andone (F. C. Corvi
nul), M. Cabai (F. C. Bihor) 
etc.

In turul campionatului au 
fost eliminați 29 de jucători ! 
Etape de suspendare — 94 ! 142 
de juniori au fost avertizați cu 
211 cartonașe galbene ! 23 de 
jucători au efectuat cîte o eta
pă suspendare pentru acumula
rea a trei cartonașe 1

Acestea sînt cifrele. Cifre 
ALARMANTE, care trebuie să 
dea serios de gîndit tuturor ce
lor care se ocupă de jucătorii 
tineri, în formare și în primul 
rînd antrenorilor și conducă
torilor de cluburi. Tocmai pen
tru câ ei sînt PRINCIPALII 
VINOVAȚI de această avalan
șă de indisciplină...

...continuînd să acorde aten
ție — atîta cît acordă — nu
mai laturii instruirii specifi
ce, fotbalistice,

...continuînd să neglijeze 
nepermis cealaltă componentă 
a procesului, educația.

O neglijență și la 14 ani. și 
Ia 16, și la 13—19 ani, arbitrii 
avertizează. elimină, comisia 
de disciplină sancțicnează. e- 
tapele de suspendare se adună, 
dar nimeni nu acționează prac
tic pentru curmarea din fașă a 
oricărei abateri de Ia spiritul 
fair-play-ului care trebuie să 
domine orice întrecere sporti
vă. Cu atît mai mult o com
petiție de juniori, o întrecere 
a speranțelor fotbalului, nostru.

Săracă în lansarea unor ju
cători de certă perspectivă. în 
schimb plină de... ahateri dis
ciplinare — aceasta este con
cluzia generală desprinsă chiar 
și după o sumară analiză a tu
rului campionatului Diviziei 
naționale de juniori. O conclu
zie pe care dorim s-o infirme 
a doua parte a competiției.

Laurențiu DUMITRESCU

Mihai IONESCU

CADOULUIPROBLEMA
O PROBLEMANU MAI ESTE

întreprinderile românești de IO rezolvă împreună cu dv. 
produse cosmetice.

Alegeți, deci, dintre ultimele noastre noutăți oferite de :

MIRAJ — București

Parfum AMFITEATRU, parfum de toaletă IDILA, apă de 
colonie OZON, roșu de buze BELLATRIX, MARY GILBERT. 
EGRETA ;

FARMEC — CIuj-Napoca
Fard de pleoape ADA (6 nuanțe), roșu de buze ADA 

(10 nuanțe), caseta festivă pentru femei FARMEC LUX 
(deodorant, lac fixativ, cremă nutritivă și hidratantă 
de vizon), caseta pentru bărbați FARMEC SELECT 
de ras spray, deodorant spray, loțiune după ras) ;spray, deodorant spray, loțiune după ras) ;

— Brașov

cu ulei 
(cremă

I
5

3
NIVEA

Fond de ten GAZEL cu ulei de vizon, spray, în 3 nuanțe 
(natural, ocru, măsliniu), caseta SAH pentru bărbați (apă 
de toaletă superconcentrată spray, cremă de ras mentolată, ă 
pastă de dinți), caseta IRINEL — o „jucărie" utilă pentru

__ cei mici, conținînd pastă de dinți, săpun, șampon și cremă.



Notafii după indoor-ul de la Brașov

THOMAS EMMRICH DIN NOU NEÎNVINS
PE TERENURIEE NOASTRE

Să nu se pară nedrept că 
am cerut mai mult, pe planul 
rezultatelor finale, tenismani- 
lor care au reprezentat culo
rile țării în ultima ediție a 
campionatelor . noastre ..indoor". 
Aceasta, mai ’ ales că adver
sarii lor nu se ridică — decit 
poate cu excepția lui Thomas 
Emmrich — dincolo de plafo
nul unui eșalon secund euro
pean. Tocmai faptul că jucăto
rii și jucătoarele noastre, a- 
tunci cînd în rîndurile lor nu 
se află campionii de super- 
clasă, Ilie Năstase și Virginia 
Ruzici, trebuie să rămînă me
reu cu un pas in urma acestor 
rivali, nu totdeauna redutabili, 
ne dă motive de îngrijorare.

E drept, Emmrich este un 
tenisman de valoare și cota 
lui reală întrece cu mult pe 
cea cu care a fost îndeobște 
creditat. E drept, totodată, în 
urma primilor noștri echipieri 
(Tr. Marcu, D. Hărădău, A. 
Dîrzu) rămîn o serie de nume 
cunoscute, ca acelea ale cam
pionului bulgar L. Ghenov, 
polonezului T. Nowicki, ceho
slovacilor J. Navratil si D. 
Kulhaj. L-am crezut însă ca
pabil pe Traian Marcu să facă 
și acel pas ultim care-1 separa 
de titlul pus în joc. Nu l-a 
făcut, am spune, doar din cau
za tracului, a lipsei de con
centrare în joc sau a lipsei 
de îndrăzneală. Cu puține ore 
înainte de finală,. Marcu ne 
mărturisea cit de mult dorește 
victoria și, în același timp, 
revanșa față de oponentul său, 
care-1 învinsese recent la So
fia (brașoveanul a condus cu 
5—4 în setul decisiv). Dorință 
Pe care n-a putut s-o transfor
me într-un rezultat mai bun, 
în ciuda unei forme de vîrf-

Dacă nu rămînem cu un 
palmares de rezultate în tota
litate satisfăcătoare (un loc 
întîi și alte 3 locuri doi), în 
schimb ne poate bucura nive
lul tehnic, în sensibilă urcare, 
al acelorași jucători ai noștri. 
Mărturie poate fi excelenta

MARIO KEMPES, „ARMA SECRETĂ" A LUI MENOTTI, 
FORJATĂ iN ARSENALELE FOTBALULUI EUROPEAN

Mario Kempes nu a fost un 
„fenomen". Nici... dimpotrivă. 
A început fotbalul la fel cu 
ceilalți copii de vîrsta sa, din 
localitatea Bele Viile, demon- 
strînd, e drept, o îndemînare 
mai mare decit media. A avut 
norocul ca un antrenor de la 
o formație de juniori din ora
șul natal să-1 zărească la o 
joacă, să-1 întrebe cum se nu
mește și să-1 cheme la echipa 
sa, unde „Omul care a urcat 
Argentina în «vîrful lumii»", 
cum a fost denumit după edi
ția din această vară a cam
pionatului mondial, a primit 
primele noțiuni de fotbal ade
vărat. Și-a perfecționat calită
țile naturale demonstrate aca
să, la liceul din Cordoba unde, 
sub îndrumarea unor tehnici
eni de valoare, talentul Iul 
Kenipes a înflorit. In 1970 
trece la clubul Rosario Central 
unde îl are antrenor pe Luis 
Cesar Menotti și unde, la 16 
ani, debutează în primul cam
pionat al Argentinei. Apoi, 
timp de 6 ani, pînă in 1976, 
este nelipsit din prima forma
ție a orașului. Dar Kempes 
continua să fie un lungan 
simpatic, cu oarecare talent 
muzical, ca orice argentinian, 
încercîndu-și puterile la ghita
ră, se dovedește lipsit însă de 
ceea ce se înțelege prin forță 
în limbaj fotbalistic. Și atunci, 
Menotti l-a luat în atenția sa 
specială, l-a pus să facă an
trenamente cu gantere, să a- 
lerge kilometri, să participe 
chiar la curse cicliste de mic 
kilometraj. Totul pentru întă
rirea atît a trenului superior, 
cît și a celui inferior. Și Kem
pes, cu toate că nici azi, la 
24 de ani (născut la 15 iulie 
1954), nu este un Jucător prea 
solid (76 kg la 1,82), combină 
la perfecție viteza naturală, în- 
demînarea și talentul cu forța, 
ceea ce îl ajută să depășească 
masivele ■ apărări pe care le 
are în fața sa orice atacant. 

partidă semifinală Traian Mar
cu — Andrei Dirzu, de sîm- 
bătă, în care învingător și în
vins ne-au ineîntat cu un joc 
deosebit de spectaculos. Pen
tru Dîrzu. în special, tinăr 
tenisman în plină afirmare, a- 
ceasta înseamnă într-adevăr 
foarte mult. Și alți jucători 
români, în primul rind Dumi
tru Hărădău, au evoluat la o 
bună valoare. A transforma 
însă calitatea jocului în puncte 
de scor, a face din spectacol 
un rezultat favorabil — iată 
un obiectiv care se împlinește 
mai greu, după trudă multă 
și deplina stăpînire a jicului.

Nu ne rămîne loc decît pen
tru o foarte scurtă notație la 
adresa cadrului organizatoric 
asigurat acestei competiții, 
care s-a situat la înălțime. 
Mențiune necesară, pentru că 
— pentru prima oară — orga
nizarea a revenit aproape în 
exclusivitate forurilor locale de 
resort, care s-au achitat în 
mod mai mult decît satisfăcă
tor. Poate că un cuvînt mai 
trebuie adresat și publicului 
brașovean, totdeauna entu
ziast, care ar merita el însuși 
aplauze la scenă deschisă. Dacă 
n-ar fi existat cei cîțiva spec
tatori foarte zgomotoși, care 
au depășit în manifestările lor 
limita admisă de uzanțele aces- 
tei discipline sportive, deran- 
jînd vizibil pe jucători și cre- 
înd uneori o impresie de-a 
dreptul neplăcută.

Radu VOIA

FLORIN SEGĂRCEANU
NEW YORK, IS (Agerpres).

— In turneul de tenis pentru 
juniori de la Miami Beach 
(Florida) — „Orange Boroe", 
jucătorul român Florin Segăr- 
ceanu l-a învins cu 6—2, 6—2 
pe Juan Ayala (Chile). Alte 
rezultate : C. Panatta (Italia) —

încetul cu încetul, Kempes 
a devenit o adevărată valoare, 
fiind selecționat și în repre
zentativa Ârgentinei. Se ară
tase el înaintea întrecerii din 
Argentina a fi marele jucător 
pe care l-a consacrat a 11-a 
ediție a Cupei mondiale ? Cu- 
noscîndu-1 mai de mult, Luis 
Cesar Menotti și-a dat seama 

de posibilitățile și talentul lui, 
pentru că Mario a fost singu
rul dintre argentinienii ce ac
tivau peste hotare reținut de 
antrenor. A mai fost vorba de 
Piazza, de Wolf, de... A rămas 
doar Kempes, cu toate că timp 
de doi ani (între 9 iunie 1976 
și 2 iunie 1978) n-a jucat nici 
un meci sub culorile țării sale, 
fiind plecat în Europa. Intr-a
devăr, din 1976, „golgeterul de 
aur" juca în Spania, la F.C. 
Valencia. împreună . cu Cruyff, 
pe vremea cînd acesta făcea 
parte din clubul catalan C.F. 
Barcelona, era considerat cel 
mai bun jucător străin care 
activează în peninsula iberică. 
Aflat de data asta sub condu
cerea antrenorului Marcel Do
mingo, Kempes a progresat tot 
mai mult și ca urmare a con
tactului nemijlocit cu fotbalul

CARMEN BUNACIU
ÎNVINGĂTOARE ÎN S.U.A.

înotătoarele românce Car
men Bunaciu și Irinel Pănu- 
lescu au participat la un prim 
concurs organizat la Universi
tatea Stanford din S.U.A. C. 
Bunaciu a cîștigat finala pro
bei de 50 yarzi spate în 28,02 
(30,65 pe 50 m) și s-a clasat pe 
locul secund, de fiecare dată 
după campioana și recordmana 
lumii Linda Jezek, la 100 yarzi 
spate cu 58,11 (63,57—100 m) și 
la 200 yarzi spate cu 2:05,28, 
(2:17,06—200 m). Irinel Pănu- 
lescu a intrat în ambele finale 
ale probelor de mixt, clasîn- 
du-se pe locul IV la 200 yarzi 
cu 2:10.80 (2:23,10—200 m) și 
locul V la 400 yarzi cu 4:33,05 
(4:58,68—400 m). La fiecare din 
aceste probe, desfășurate în 
bazin de 25 yarzi, au participat 
peste 100 de concurente.

HANDBALISTI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII
> ■>

INTERNAȚIONALE AMICALE
• Echipa masculină de 

handbal a României, care par
ticipă Ia turneul internațional 
de la Schwerin (R. D. Germa
nă), a cîștigat cu 21—14 (12—6) 
meciul cu formația secundă a 
țării gazdă. Golurile echipei 
noastre au fost realizate de 
Grabovschi 4, Bedivan 4, Dră- 
găniță 4, Mironiuc 4, Stockl 2, 
Stingă 1, Tase 1 și Folker 1. 
Azi echipa României o va în
tâlni pe cea a Suediei.

• La Arad s-a desfășurat un 
turneu amical de handbal mas-

LA „ORANGE BOROE"
Krantz (S.U.A.) 7—5, 6—3 ;
Nealln (S.U.A.) — Willoch
(Norvegia) 6—0, 6—2 ; Ostoja 
(Iugoslavia) — Pinet (Uruguay) 
6—0, 5—7, 6—2 ; Siegler (S.U.A.) 
— Braga (Brazilia) 6—1, 6—2 ; 
Avendano (Spania) — Cueno 
(Peru) 6—0, 6—0.‘

„aspru" (cum este considerat de 
sud-americani) jucat pe vechiul 
continent. Format la școala 
europeană a jocului atletic, 
drastic, sever cu cei care nu 
dau totul, Kempes a constituit 
pentru Menotti „arma secretă", 
forjată în arsenalele europene, 
cu care a învins Europa in 
finală.

Prin jocul său atletic, per
fecta conducere a balonului, 
șutul foarte puternic, jocul de 
cap, driblingul de mare finețe 
și excepționalul simț al golu
lui, amintește în multe privințe 
de alt argentinian de aur, 
Alfredo Di Stefano. „Singurul 
jucător de excepție al Mundia- 
lului", spunea Claudio Coutin
ho despre această extremă 
stingă care a devenit atacant 
central și, în cele din urmă, 
urmînd sfaturile antrenorului 
său de la F.C. Valencia, mij
locaș stînga ofensiv. Publicul 
românesc i-a întrevăzut calită
țile cu prilejul meciului de la 
Pitești, dintre F.C. Argeș și 
F.C. Valencia, și a înțeles mai 
bine de ce a ajuns Kempes 
golgeter al ultimului campio
nat mondial.

Mircea TUDORAN

AUTO a „Turul Mediteranei", 
încheiat la Marsilia, a revenit e- 
chipajuluf bulgar Ciubrikov — 
Kinov, pe o mașină „Lada". Pe 
locul doi s-a situat echipajul 
Landeau (Franța) — Plastina (Ita
lia), pe „Opel Kadet".

handbal a In ziua a doua 
a turneului de la Schwerin : Un
garia —. Polonia 22—21 (11— 9) ;
R. D. Germană — Suedia 21—ifl 
<10—5). A în meci retur pentru 
C.C.E. (masculin), M.AI. Mos
cova a învins cu 31—27. (IC—14) 
formația austriacă Union Krems, 
calificîndu-se în sferturi de ' fi
nală.

HOCHEI a în turneul, de la 
Moscova, reprezentativa Ceho
slovaciei a învins cu 4—1 (1—0, 
1—0, 2—1) selecționata Canadei.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
După cum se știe, la sfîr- 

șitul săptăminii tiecute, s-a în
cheiat o nouă rundă în cupele 
europene Ia volei. Reprezen
tantele noastre au trecut cu 
bine în faza următoare, ele ur
mînd să susțină în ianuarie ur
mătoarele întîlniri : Steaua — 
A.Z.S, Olsztyn (Polorja), Di
namo — Dynamo Berlin în 
C.C.E., Dinamo — Vtnik Cra
covia și Penicilina Iași — care 
a cîștigat în meciul retur cu 
3—0 (9, 8, 14) în fața echipei 
suedeze Uppsala Student — cu 
învingătoarea dintre reprezen
tantele Greciei și Portugaliei 
în „Cupa cupelor".

Alte rezultate din meciurile 
de sîmbătă si duminică : „CU
PA CAMPIONILOR EURO
PENI", masculin : Real Madrid 
— C.H. Bratislava 2—3 : femi
nin : Ț.S.K.A. Sepiemvrisko
Zname Sofia — Sollentuna 
(Suedia) 3—0,

„CUPA CUPELOR", mas
culin : Levski — Spartak So
fia — Federlazio (Italia) 3—0, 

culin, încheiat cu următorul 
clasament : 1. Gloria (28—16 cu 
Timișul Lugoj, 28—11 cu Uni
versitatea Cluj-Napoca și 22—-21 
cu Volan Seghedin, cîștigătoa- 
rea ediției din acest an a Cu
pei Ungariei). 2. „U" Cluj-Na
poca, 3. Volan Seghedin, 4. Ti
mișul Lugoj. • A II-a ediție 
a „Trofeului Bacăului", între
cere feminină la care a parti
cipat și echipa Institutului de 
educație fizică din Wroclaw 
(Polonia), s-a încheiat cu vic
toria formației Știința Bacău. 
(I. IOANA, S. NENIȚA — co
respondenți).

NOI CAMPIONI Al JOCURILOR 
SPORTIVE ASIATICE

BANGKOK, 18 (Agerpres). — 
Turneul de polo pe apă din 
cadrul Jocurilor sportive asia
tice s-a încheiat cu victoria 
selecționatei R.P. Chineze, care 
a întrecut în finală formația 
Japoniei, cu 11—1. Intr-una 
din semifinalele' competiției de 
hochei pe iarbă, echipa Pakis
tanului a învins cu 5—2 for
mația Malaieziei.
. In turneul de baschet mascu

li» : Pakistan — Hong Kong 
97—76 ; Arabia Saudită — Qa
tar 135—46. La volei masculin: 
Japonia — Kuweit 3—0 ; In
dia — Tailanda 3—0 ; Pakistan 
— Bangladesh 3—0 ; R.P. Chi
neză — Kuweit 3—0. La volei 
feminin; R. p. Chineză — 
Tailanda 3—0 ; ■ Japonia — 
Hong Kong 3—0.

ypropoQ ...CORUL CU SOLIȘTI AGRESIVI
Se pare ca în fotbalul englez publicul nu mai constituie „corul acela 

uriaș de mateloți, care imploră golul", cum il compara un sensibil 
scriiitor de al nostru, îndrăgostit de frumosul din sport. Pentru că prea 
adesea se desprind din cor - nechemați de nimeni și neavînd. nici 
chemarea acelei arte care este fotbalul — soliști care interpretează 
aria agresiunii și huliganismului, neimplorînd golul din tribune, d 
încercind să-1 impună cu forța pumnuhN, în teren, împotriva tuturor 
— jucători, arbitri, spectatori civilizați.

Recent, in urma meciului de liga a II-a Brighton - West Ham, au 
fost arestați 100 (!)de fans oi echipei gazdă. Dar între un meci
de liga a doua și unu’ internațional e o diferența de ținută, nu î 
Uneori da, alteori nu, dună cum ne demonstrează măsura, fără pre
cedent, a federației engleze care vrind să evite incxJenie neplăcute 
ca acelea provocate de suporterii săi la meoul de la Copen-vaga (An
glia — Danemarca 4—3), n-a mai livrat bilete pentru deplasarea la 
Dublin, unde s-a disputat meciul Irlanda — Anglia, dm Campionatul 
Europei. Așa inert în tribunele de pe Landsdown Road, in tmp ce in 
teren se înfruntau 22 de jucători din liga engleză (coc și .rkindezii 
jucau in campionatul din Anglia...), echipa ku Ren G'eenwood n-a 
găsit nici un ecou.

Este adevărat că microbiștii nu prea au măsura, et iubesc și suferă 
cumplit, disproporționat, uneori fără rost. Dar de aci și pînă la 
disprețul tuturor regulilor de conviețuire, la „manifestarea sadică in
tr-o violență dovedită, cu alte cuvinte, la un război fără împușcă
turi", cum afirma scriitorul englez George Orwell, este o mare dis
tanță. Mai ales cînd se presupune că se pleacă de la faVr-...

Paul SLAVESCU

TELEX
• Echipa sovietică Himik Voskre- 
sensk a evoluat la Calgary (Ca
nada), învingînd o selecționată 
locală cu 6—1 (2—0, 1—1, 3—0).

RUGBY • La Treviso, în meci 
contînd pentru campionatul eu
ropean — „Cupa F.IR A.“, echipa 
Italiei a învins cu 35—3 (19—3) 
formația Spaniei. Cel mai bun 
jucător al gazdelor a fost Zuin, 
care a reușit 3 lovituri de pe
deapsă și a transformat de trei 
ori la eseurile lui Bona, Mascio- 
letti și Gaeta niello. Alte 2 eseuri 
aparțin lui Francescato și Mar. 
chetto. A arbitrat D. Witting 
(România).

Traktor Schwerin — Spartacus 
Budapesta 0—3. Ruda Hvezda 
Praga — Asnieres Sport 
(Franța) 3—1. Turnhout (Bel
gia) — Benfica Lisabona 3—2 1 
feminin : Ruda Hvezda Praga 
— Hanover (Olanda) 3—0.

• Echipele subliniate s-au 
calificat în turul următor.

CAMPIONATE, CUPE
R. D. GERMANA. La încheie- 

rea primei părți a campionatului 
pe primul loc se află Dynamo 
Berlin — 25 p, urmată de Dy
namo Dresda — 19 p și F. C. 
Magdeburg — 17 p. în sferturile 
de finală ale „Cupei R.D.G." me
ciuri tur : Dynamo Berlin — 
Hansa Rostock 4—1 : F.C. Mag
deburg — Motor Suhl 3—1 ; Ener
gie Cottbus — Dynamo Dresda 
1—4 ; Bot-Weiss Erfurt — Loko
motive Leipzig 1—1.

ANGLIA (et. 20). Arsenal — 
Derby 2—0 ; Aston Villa — Nor
wich 1—1 ; Bristol — Liverpooi
1— 0 ; Everton — Leeds 1—1 ; 
Ipswich — Bolton 3—0 ; Manches
ter United — Tottenham 2—0 ; 
Middlesborough — Chelsea 7—2 ; 
Nottingham — Birmingham 1—0 ; 
Queen’s Park — Manchester City
2— 1 ; Southampton — Coventry
4—0 ; Wolverhampton — West 
Bromwich 0—3. Clasament : L
Liverpool — 31 p (din 20 de me
ciuri), 2 Everton — 30 p (din 
10 m.), 3. West Bromwich —
27 p (din 18 m).

UNGARIA (et. 10) : Ferencvă- 
ros — Tatabănya 4—1 ; Vasas 
Izzo — Băkescsaba 1—2 ; Csepel
— M.T.K. 0—2 ; Honved — Szom- 
bathely 3—0 ; Szekesfehervar — 
Ujpesti Dozsa 1—0 ; Gyor — Vi
deoton 5—0 ; Pecs — Vasas 2—2; 
Zalaegerszeg — Diosgyor 1—0. 
Clasament : 1. Honved — 25 p ; 
2. Ferenc vâr os — 23 p ; 3. Ujpesti 
Dozsa — 22 p.

R. F. GERMANIA (et. 17) : Stut
tgart — Darmstadt 3—0 ; Bochum
— Kaiserslautern 2—2 ; Monchen- 
gl-^Lbach — Dusseldorf 1—0 ; 
Schalke — Braunschweig 4—1 ; 
Bremen — Nurnberg 3—1 ; Ba
yern Mtinchen — S. V. Hamburg 
0—!■; Eintracht Frankfurt — Duis
burg 1—0 ; Hertha — KoLn 1—2. 
Clasament : 1. F.c. Kaiserslautern
— 26 p ; 2. S.V. Hamburg -• 
23 p ; 3. V.f.B. Stuttgart - 22 p.

FRANȚA (et. 24) : Strasbourg — 
Metz 2—1 ; Nantes — Lille 3—1 ; 
Bordeaux — Valenciennes 1—0 ; 
Angers — Marsilia 1—1 ; Nissa
— Nancy 2—2 : Nimes — Laval 
4—0 ; St. Etienne — Lyon 3—0 ; 
Monaco — Reims 2—0 ; Soehaux
— Bastia 5—0. Clasament : 1.
Strasbourg — 33 p ; 2. Nantes
— 32 p.

ALTE ȘTIRI
• Președintele F.I.F.A., J. Ha- 

velange, a sosit la Yaounde, ca
pitala Camerunului. In conferința 
de presă ținută acolo. J. Havelan* 
ge a declarat că F.I.F.A. va acorda 
sprijin material și in tehnicieni 
țărilor din Africa. De asemenea, 
se prevede un număr mai mare 
de reprezentative ale Africii la 
Jocurile Olimpice și la alte com
petiții internaționale.

• Miercuri seara la Dusseldorf 
se Întâlnesc în meci amical echi
pele R. F. Germania și Olandei»

SCHI • Proba mas-alină de 
15 km din cadrul concursului in
ternațional de fond de la Davos 
a revenit schiorului finlandez 
Asko Au tio, în 44:02.W. L-au ur
mat norvegianul Knot Aaland
— 44 .*03,30 și elvețianul Franz 
Renggli — 44:20,97. In proba de 
ștafetă 3 X 10 km. pe primul loc 
s-a situat formația Suediei 
(Lundbaeck Palander, Was- 
sberg). cu timpul de lh 26:24,85.

TENIS • în finala turneului 
feminin de la Adelaida : Kerry 
Reid — Beth Norton 7—5, 6—7,
6—1. > Competiția internațională 
feminină pentru tineret (pînă la 
18 ani) s-a încheiat la Dallas cu 
victoria echipei S.U.A. : 3—0 în 
finală cu Brazilia. în semifinale : 
Brazilia — Franța 3—0 ; S.U.A.
— Cehoslovacia 3—0.
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