
LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Joi dimineața au fost relua
te în plen lucrările Sesiunii 
a VlII-a a celei dc-a șaptea 
legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Ora 10,00. In aplauzele pu
ternice ale deputaților și invi- 
laților sosesc în rotonda Marii 
Adunări Naționale tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cei
lalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat.

Lucrările sesiunii au. fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

Pe ordinea de zi a actualei 
ședințe, adoptată în unanimi
tate de deputați, sînt înscrise 
următoarele puncte :

1. Validarea alegerii unui 
deputat în Marea Adunare Na
țională și depunerea Jurămîn- 
tului de credință si devotament 
față de Republica Socialistă 
România :

2. Proiectul Legii invățămîn- 
tului ;

3. Proiectul de Lege privind 
formarea, planificarea, destina
ția și vărsarea beneficiilor ;

4. Proiectul Codului vamal :
5. Proiectele de legi pentru 

aprobarea decretelor cu pute
re de lege emise de Consiliul 
de Stat.

La primul punct de pe ordi
nea de zi a fost validată alege

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
l-A FOST ÎNMÎNAT PREMIUL „SIMBA“ 

PENTRU PACE Pf ANUL 1978
Joi la amiază, la Palaiul Ma

rii Adunări Naționale, s-a des
fășurat ceremonia înmînării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a Premiului ,.Simba** pentru 
pace pe anul 1978.

Instituit în anul 1976 de 
conducerea publicației italiene 
„II Corriere Africano**, împre
ună cu un grup de oameni po
litici de prestigiu din Italia, se
natori, deputați, reprezentanți 
ai vieții cultural-artistice, Pre
miul ,,Simba" se acordă unor 
personalități de seamă care au 
contribuit prin activitatea lor 
deosebită la dezvoltarea Africii 
în domeniile politic, economic, 
cultural șl științific, pentru me
rite deosebite în lupta pentru 
pace, pentru dezarmare, pentru 
eliberarea națională.

Decernarea în acest an a pre
stigiosului premiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care s-a fă
cut în urma unei largi consul
tări a unor personalități de 
seamă ale vieții politice și par
lamentare italiene, constituie 
încă o recunoaștere a activită
ții neobosite a șefului statului 
român, închinată cauzei păcii, 
destinderii, cooperării și securi
tății în Europa și in întreaga 
lume, promovării unei largi co
laborări șl înțelegeri pe conti
nentul african, înfăptuirii aspi
rațiilor de progres și prosperi
tate ale popoarelor din această 
zonă a lumii. Inminarea acestei 
înalte distincții este, totodată, 
o mărturie grăitoare a imensu
lui prestigiu, a prețuirii și pro
fundei considerații de care se 
bucură pe toate meridia
nele personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de luptător 
neobosit pentru edificarea unei 
noi ordini economice internațio
nale. a unei lumi mai bune si 
mai drepte pe planeta noastră, 
o lume fără arme și războaie, 
in care popoarele să poată trăi 
în pace și libertate, deplin stă- 
pîne pe destinele lor, pe drep
tul de a-și construi o viață 
demnă și prosperă. 

rea ca deputat in circum
scripția electorală nr. 9 Gher
la, județul Cluj, a tovarășului 
Iosif Kovacs. Deputatul a de
pus, apoi, jurămîntul de cre
dință și devotament față de 
Republica Socialistă România.

In continuare, tovarășa Su- 
zana Gâdea, ministrul educa
ției și învățămîntului, a pre
zentat, din însărcinarea Con
siliului de Miniștri, expunerea 
la proiectul Legii învățămîn- 
tului, iar tovarășul Radu Voî- 
nea, președintele Comisiei pen
tru învățămîut, știință și cul
tură, a expus Raportul comi
siilor permanente ale MAN, ca
re au examinat și avizat pro
iectul de lege.

După examinarea pe articole 
a proiectului de lege. Marea 
Adunare Națională a adoptat 
apoi, în unanimitate, cu amen
damentele propuse în cadrul 
dezbaterilor. Legea educației și 
învățămîntului. .

La punctul următor al ordi
nii de zi, tovarășul Paul 
Niculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul finanțe
lor, a prezentat expunerea la 
proiectul de lege privind for
marea, planificarea, destinația 
și vărsarea beneficiilor.

Lucrările sesiunii vor fi re
luate vineri cu discuția gene
rală la acest proiect de lege.

în deschiderea ceremoniei, 
tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, a prezentat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe membrii 
delegației investiți de Comite
tul Premiului ,.Simba" eu inalta 
misiune de a inmina președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia prestigiosul premiu.

înalta distincție a fost înmi- 
nată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Michele Achilli, 
deputat, membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian, pre
ședintele grupului parlamentar 
de prietenie Italia-România, 
președintele Forumului italian 
pentru securitate și cooperare 
în Europa și in Mediterana.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost inminate. de aseme
nea, de către Alfonso Tanga, 
senator, membru al Consiliului 
Național al Partidului Democrat 
Creștin, președintele Comisiei 
pentru problemele de transport 
și telecomunicații a Senatului, 
in numele celor 400 000 de oa
meni ai muncii de la căile fe
rate și poșta din Italia, • me
dalie de aur. ca recunoaștere 
a meritelor sale deosebite, pre
cum și macheta unei locomotive 
din anul 1839 și un album con- 
ținînd o bogată colecție de 
timbre italiene.

Mulțumind pentru premiul 
acordat, precum ți pentru me
dalia de aur inminată, to
varășul NICOLAE CEAUSESCU 
a rostit o cuvintare care a fost 
urmărită cu deosebit interes ți 
deplină aprobare de cei pre- 
zențL

Membrii delegației Comite
tului premiului ..Simba* au fe
licitat călduros pe președintele 
Republicii Socialiste România 
pentru distincția conferită.

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

In încheierea ceremoniei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
Întreținut intr-o atmosferă cor
dială cu oaspeții italieni.
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CONFERINȚELE CONSILIILOR SPORTIVE JUDEȚENE
Continuă să se desfășoare 

conferințele organizațiilor ju
dețene pentru educație fizică 
și sport, care analizează modul 
cum se îndeplinesc sarcinile și 
obiectivele reieșite din indica
țiile tovarășuiui NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, din hotărîrile 
de partid privind mișcarea 
sportivă, cuprinse în Programul 
de dezvoltare a activității de 
educație fizică și sport pe pe
rioada 1976—1980 și pregătirea 
sportivilor români pentru J.O. 
din 1980. In centrul atenției 
participanților la conferințe se 
află, de asemenea, indicațiile 
date In recenta ședință a

RUGBYUL ROMÂNESC ÎNTRE DOUA SEZOANE
Interviul nostru cu antrenorul federal VALERIU IRIMESCU

• Din nou despre slăbiciunile XV-lui nostru în meciul 
cu Franța • Echipa națională va fi înnoită pen
tru viitoarele partide • O nouă formulă de campionat : 

14 echipe într-o serie I
Sezonul de rugby s-a înche

iat. Dar comentariile continuă. 
Aprinse, controversate : anul 
care se încheie a fost bun pen
tru rugbyul nostru 7 In cen
trul discuției, firește, antreno
rul federal. Valeriu I rime seu, 
om cu personalitate, de ale 
cărui idei se leagă evoluția 
rugbyului românesc în ultimii 
cinci ani, și nu numai la nive
lul echipei naționale. L-am an
gajat intr-un dialog cuprinză
tor, deschis, lucid, cu privire la 
principalele probleme care fră- 
mîntă la ora de față lumea 
rugbyului românesc.

— Sezonul international 1978 
a fost mai bogat, parcă, decit 
cel precedent. Pe scurt, cum 
l-ai putea caracteriza 7

— Aș zice că turneul din 
Marea Britanie a fost bun. dar 
că. din păcate, pierzînd meciul 
oficial cu XV-le Franței. în
cheiem sezonul prost, ultimă 
impresie fiind întotdeauna do
minantă. De-am fi putut fruc
tifica ocazia excelentă din mi
nutul 4. istoria acestui joc s-ar 
fi scris, probabil, cu totul alt
fel.

— Exceptînd această fază fa
vorabilă, consemnată, dealtfel,

UN ATRACTIV TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE LUPTE GRECO-ROMANE LA SLATINA
In sala Casei de cultură din 

Slatina va avea loc mîine (de 
la orele 10 și 17) un atractiv 
turneu internațional de lupte 
greco-romane. în cele două 
reuniuni sportivi fruntași din 
țara noastră își vor disputa 
întlietatea în campania luptă
torilor selecționatei R. S. S. 
Gruzine. Dintre oaspeți se 
detașează A. Blaghidze, cam
pionul mondial al categoriei 52 
kg, S. Beriașvili (82 kg). A. 
Mînosian (90 kg), B. Saladze 
(100 kg) si Ș. Morhiladze (+100 
kg), medaliați la multe ediții 
ale C.M. și C.E.

Iată și lotul pe care îl vor 
prezenta antrenorii I. Cornea- 
nu. L Cernea, N. Pavel și S. 

Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. In documentele 
prezentate, ca și în luările de 
cuvînt sînt exprimate deosebi
ta recunoștință a sportivilor, 
antrenorilor si tehnicienilor, a 
întregului activ al mișcării 
sportive din județele respecti
ve pentru grija și preocuparea 
statornică a conducerii partidu
lui, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, față de 
continua și impetuoasa dezvol
tare a practicării exercițiilor 
fizice, turismului și sportului, 
pentru ridicarea neîncetată a 
performanței sportive româ
nești.

Luînd cuvîntul la conferința 

în cronica meciului, care crezi 
ci a fost „cauza-cauzelor“ in- 
fringerii 7

— Parcă am uitat că jucăm 
cu Franța. Echipa noastră a 
pierdut deoarece în jurul ei 
s-a creat. îif special din a- 
fară, o atmosferă de prea ma
re încredere, de auto-liniștire. 
Cu alte cuvinte, socot că me
ciul s-a pierdut pe plan psiho
logic. Eram considerați. înainte 
de joc. favoriți. ceea ce în fond, 
s-a văzut, nu era just I

— Este adevărat că in ulti
mii patru ani (și in 1974 și in 
1976) noi am cîștigat acasă, dar 
fiecare meci cu Franța iși are 
istoria lui. Ultimele trei în- 
fringeri, la limită (6—9). ar 
trebui, totuși, să dea de gîndit. 
Spui că factorul psihologic ar 
fi fost determinant. Dar s-au 
făcut, mai cu seamă la nivelul 
treisferturilor. greșeli elemen
tare de tehnică. S-a jucat hao
tic. unii afirmă că nu a existai 
o idee de joc...

— Fals. Dacă luăm în con
siderare primele 10 minute, 
cind echipa noastră lăsa să se 
întrevadă un joc pe ..măsura 
așteptărilor**, ahmei putem tra
ge concluzia că jucătorilor le-a

Popescu : cat. 48 kg — C. Ale
xandru, N. Fasolă. C. Scutu- 
rici ; 52 kg — N. Gingă, D. 
Calotă ; 57 kg — M. Boțilă, C. 
Filipov, N. Mareș ; 62 kg — I. 
Păun, G. Dumitriu, D. Aiaco- 
boaie; 68 kg — Șt. Rusu, I. 
Alexandru ; 74 kg — Gh. Cio- 
botaru, Gh. Minea ; 82 kg —
I. Draica, I. Enache, Gh. Glonț. 
M. Zopu ; 90 kg — P. Dicu, I. 
Răduțescu, I. Matei ; 100 kg — 
V. Andrei, Gh. Panaite, I. Sa
vin ; +100 kg — V. Dolipschi 
și AL Vinăreanu. 

0 inimoasă acțiune Ia Curtea de Argeș

județeană Hunedoara, tovară
șul Teodor Haș, prim-secretar 
al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., a arătat, între 
altele, că toți cei ce activează 
în mișcarea sportivă au sarci
na de cinste de a contribui, 
prin mijloacele specifice acti
vității de educație fizică și 
sport, la formarea omului 
nou, multilateral instruit și 
educat, vrednic constructor al 
socialismului și comunismu
lui. Referindu-se la angajamen
tul exprimat în conferință ca 
județul să participe cu demni
tate la reprezentarea sportului

(Continuare in pag. 2-3)

fost imprimată o tactică preci
să : evitarea, pe cit posibil, a 
menținerii jocului in terenul 
propriu ; ritm susținui in toa
te situațiile : eforturi pentru a 
ciștiga cit mai multe baloane 
în momentele fixe ; grămezi 
spontane cu balonul la sol; 
circulație permanentă a jucăto
rilor pentru încadrarea purtă
torului de balon in atac și. de 
asemenea, mișcare multă pen
tru acoperirea tuturor zonelor 
terenului in apărare (așanumi- 
tul pressing). In primele 10 
minute, aceste consemne s-au 
respectat. Apoi. încetul cu în
cetul, băieții au cedat psihic. 
Ca la fotbal : ataci, ataci, sl 
deodată primești gol pe contra
atac și te dezumfli. Așa s-au 
petrecut lucrurile si pe Giu- 
lești : noi am ratat 2—3 situa
ții clare, primind în schimb, 
relativ repede. 9 puncte. S-a 
lansat o cursă de urmărire, dar, 
din păcate, fără efectul de a- 
cum doi ani.

— Au fost și mari greșeli, 
ușor de remarcat și de un ne- 
specialist.

Dimitrie CALLIMACH1

(Continuare în pag. 2—3)

RAPID-DINAMO 1-3
la volei feminin
Aseară, în sala Giulești, s-a 

desfășurat jocul-restanță din 
turul Diviziei A de volei femi
nin, dintre echipele Rapid și 
Dinamo. După un joc cu pu
ține , faze interesante, dinamo- 
vistele au obținut victoria cu 
3—1 (8, —7, 3, 6), o victorie 
previzibilă, dealtfel. Rapidis- 
tele au reușit, totuși, să cîștige 
un set, ca urmare a unei efi
ciente tmai mari a serviciului, 
randamentului mai bun la fi
leu, dar și unui moment de re
laxare a sextetului campioa
nelor. După pierderea setului, 
Dinamo a dominat net, de- 
monstrînd superioritate teh
nică și tactică. S-au remarcat: 
Mariana Ionescu, Helga Bog
dan, Carmen Cadar (Dinamo), 
Tatiana Minea (Rapid),

La finalele RUDOLF SZABO (C. S. Satu Mare)
MAI BUN DINTRE SPADASINIde tineret CEL

Neînvins. Rudolf Szabo (C. S. 
Satu Mare) cîștigă proba indi
viduală de spadă din cadrul fi
nalelor campionatului național 
de scrimă rezervate „cadeților**: 
6—5 cu Bodoczi și Pandy, 5—3 
cu Huszty și Ene și 5—1 cu 
Rizea. Cei doi antrenori care 
îl pregătesc, Stefan Haukler 
și Gheorghe Kando, au toate 
motivele să fie mulțumiți pen
tru evoluția remarcabilă a a- 
cestui tînăr spadasin, care pe 
lîngă atu-ul unei alonje su
perbe se dovedește a fi și un 

bun tactician. In plus, orien
tarea sa către acțiuni ofensive 
îl anunță drept un scrimer de 
mare viitor.

Proba n-a fost lipsită (ca 
și celelalte, dealtfel) de sur
prize. Pe rînd, în eliminările 
directe, au ieșit din concurs 
Bărbosu, Alexandreseu, Cim- 
peanu, Nițulescu și Roca ; re
calificările, care le mai acor
dau o șansă de a intra în tur
neul de 6. n-au avut pentru 
niciunul dintre ei finalitatea 
dorită.

Clasamentul final : 1. Rudolf
Szabo (C. S. Satu Mare) 5 v.,
2. Nicolae Bodoczi (C. S. Satu 
Mare) 3 v., 3. Romeo Ene
(C. S. Șc. Cța) 3 v-, 4. Iuliu 
Pandy (C. S. Satu Mare) 2 v. (0), 
5. Zsolt Huszti (C. S. Satu 
Mare 2 v. (—1), 6. Costel Ri
zea (Electroputere Craiova) 0 v.

Vineri, proba individuală 
de floretă fete, sîmbătă cea de 
spadă (echipe), iar duminică, 
în ultima zi a întrecerilor, flo
reta fete, echipe (L st.).

„TOPUL SPORTUL" 
CARE NU SE

Zi geroasă de decembrie. Nin
sese la Curtea de Argeș șl copiii 
au venit la stadion nu numai cu 
echipamentul de sport, ci și eu 
cele necesare pentru a înlătura 
zăpada de pe pistă șl de 1a groa
pa de sărituri. Au venit 160 de 
băieți și fete din clasele a IXa 
de la liceele din localitate, pen
tru a lua parte la... faza finală 
a „Topului Sportul*. Spunem 
„faza finală*, pentru că aid, la 
Curtea de Argeș, organele locale 
au avut o Inițiativă demnă de 
toată lauda Elevii de la liceele 
„Vlaicu Vodă", agro-industrial, 
industrial șl electrotehnic s-au în
trecut mal tntîi tn faza pe clasă, 
apoi tn cea pe școală șl, tn sttr- 
șlt, tn finalele pe oraș, pentru 
aceasta alcătuindu-se, avînd ia

Șl CEI 160 DE COPII 
TEM DE GER
bază atît regulamentul „Topului-, 
cit și anul propriu, un clasament 
general pe oraș, cîștigătorilor o- 
ferindu-li se frumoase cupe șl 
diplome După cum ne spunea 
prof. Em an oii Stercscu, prim-vi
cepreședinte al C.O.E.F.S., „acest 
concurs a fost organizat pentru 
a atrage cîți mai mulți copii tn 
practicarea atletismului, pentru 
impulsionarea acestei activități 
la nivelul orașului și, desigur, 
pentru i încerca să descoperim 
noi talente pentru performanță-.

Emanuel FANTANEANU 
Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)
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stabiliți de federațiile 

de specialitate 
SCHI - BIATLON

1. MIMIȘOR ONCIOIU 
(Clubul sportiv școlar Bra- 
șovia) ; 2. Ion Cimpoia
(A. S. A. Brașov), 3. Pi- 
roșka Aboș (Clubul spor
tiv școlar Miercurea Ciuc); 
4. Gheorghe Gîrniță ; 5.
Dan Cristea ; 6. Petre
Ciobanu : 7, loan Ru-
su ; 8. Daniela Uncrop ;
9. Gheorghe Găvenea, 10. 
Costică Buzoi (toți de la 
Dinamo Brașov).

BOB-SANIE

1. DRAGOȘ PANAITES- 
CU („U“ — I.E.F.S. Bucu
rești) ; 2. Elena Stan (C.S.O. 
Sinaia) ; 3. Paul Neagu
(Tractorul Brașov) ; 4. Ma
ria Maioru (C.S.O, Sinaiajr; 
5. Gheorghe Lixandru (Po
iana Cîmpina) ț 6. Ștefan 
Chițu (Poiana Cîmpina) ; 7. 
Gheorghe Dumitrescu (A. S. 
Armata Brașov) ; 8. Ion
Apostol (C.S.O. Sinaia) : 9. 
Mihai Săcuiu (Voința Sina
ia) ; 10. Dorel Cristudor
(A. S. Armata Brașov).

CANOTAJ
1—5. ELENA OPREA (Di

namo București), FLORI- 
CA DOSPINESCU (Dinamo 
București), FLORICA SI- 
LAGHI (Dinamo București), 
GEORGETA MAȘCA (Di
namo București). ANETA 
MATEI (Voința Timișoara), 
6—7. Marlena Zagoni ți 
Angelica Chertic (Steaua). 
8—9. Olga Homeghi și San 
da Toma (Viitorul Bucu
rești), 10. Aneta Marin (Di
namo București).

YACHTING
1—2. MIRCEA CARP și 

ADRIAN ARENDT — 
(C.N.A.S.E.). 3. Adrian
Romașcu (C.N.A.S.E.), 4. Mi
hai Butucaru (C.N.A.S.E.), 
5. Gheorghe Nicolcioiu (E- 
lectrica Constanța), 6—7. 
Adrian Florea și Tudor 
Sandu (Știința Constan
ța), 8. Cătălin Luchian 
(C.N.A.S.E.), 9. Răzvan A- 
dam (C.N.A.S.E.), 10. A-
drian Pop (C.N.A.S.E.).

DIVIZIA A
Partide restante din etapa a 

Vlll-a a campionatului diviziei A.
FEMININ « Laromet București 

— Rapid București 2 505—2 442 
(4—2). Derbyul Capitalei, dintre 
fruntașa clasamentului seriei Sud, 
Rapid, și deținătoarea trofeului 
C.C.E ’78, Laromet, a furnizat 
un meci de mare luptă, care a 
plăcut și prin alternanța scoru
lui Cunoscînd particularitățile a- 
renei gazdele s-au impus în fi
nal, îndeosebi prin excelenta evo
luție a ultimei jucătoare. Elena 
Nichita. autoarea celui mal bun 
rezultat — 446 p.d. De asemenea, 
Elena Trandafir (431) și Stela An
drei (425) și-au valorificat plusul 
de experiență în fața tinerelor 
lor adversare. Cu patru junioare 
în formație, rapidistele au jucat 
de la ega' la egal, au și condus 
după primele perechi, patru din
tre ele reușind să treacă granița 
cp1 or 4W) pd. î Ioana Dogaru — 
423. Elena Stan — 412. Alexan
drina Navon — 411 și Viorica Vi- 
șan — 410 (Tr. i.) a Voința

A BOBERILOR ROMANI

Locul 3 In „Cupa Ba l lin er la Igls,

olimpică 
artificial, 
diferență 
echipajul

Dragoș

O PERFORMANTA MERITORIE

Neîndoielnic, hoherii români au 
debutat promițător în noul sezon 
internațional. Luînd parte la două 
mari concursuri — Campionatele 
Tirolului și „Cupa BatUner”, am
bele găzduite de pîrtia ‘ ’
de la Igls (înghețată 
1 220 m lungime, 97 m 
de nivel, 14 viraje), 
România I, format din _ ,
Panaitescu — pilot, Gheorghe Li
xandru, Dorel Cristudor și Sandu 
Mitrofan — Împingă tori, t-a cla
sat pe locul 4 în prima compe
tiție și pe locul 3 In cea de a 
doua. Valoarea performanțelor 
este reliefată în primui rînd de 
„cărțile de vizită4* ale unor par
ticipant!, printre care elvețianul 
Erich Schârer, vicecampion ohm- 
pâc (1976, la Lake Placid) și mon
dial (tot la Lake Placid, în 1978) 
și austriacul Fritz Sperling (cam
pion european in 1978, ia Igls), 
ultimul fiind învins, dealtfel, de 
Panaitescu și coechipierii acestuia 
in concursul pentru „Cupa Bat- 
liner“. Citeva amănunte legate de 
întrecerile amintite le-am solicitat 
Xii Dragoș Panaitescu, invitindu-1 
să explice în primul rînd ce a- 
nume a determinat obținerea 
cestor meritorii performanțe :

— Sînt mai multe explicații, 
voi aminti pe cele mai impor
tante : efectuarea unui număr
de coborîri de antrenament mai 
mare decît în anii trecuți, mai 
apropiat de al hoherilor din țări 
in care se află piste Înghețate 
artificial ; starturile excelente (în 
toate cele opt manșe din cele

a-
Lc

două concursuri am avut cei mai 
buni timpi) datorate calităților 
atletice ale coechipierilor și co
eziunii formate in timpul pregăti
rilor ; buna pregătire fizică asi
gurată de prof. Nicolae Visu- 
lescu ; îndrumările competente 
ale antrenorului federal Ion Ma
tei, care a folosit cu eficacitate 
videomagnetofonul ; acomoda
rea, intr-un timp relativ scurt, cu 
ultimul model al bobului tip 
„Seiorpaes", pe care concurează 
majoritatea fruntașilor bobului 
mondial.

— Cum apreciezi rezultateie ce
luilalt echipaj român, clasat pe 
locurile 12 și 18 7

— Pilotul Paul Neagu și impin- 
gătorii Gheorghe Dolofan, Viorel 
Florea și Christian Bosca sint la
incepuiul activității competitio
ns! e. Neagu, de pildă, se află de- 
abia la ai doilea sezon pe postul 
de pilot. De aceea, și ținind 
seama de numărul mare al par- 
ticipanților, apreciez evoluția lor 
ca promițătoare și sint convins 
eă ei pot progresa, mai ales dacă 
vor avea mai multe coborîri și 
concursuri pe gheață.

— Dorim precizări In legătură 
eu numărul participanților.

— întrecerile, ele insele prilej 
de selecție in vederea marilor 
competiții oficiale ale sezonului, 
au fost precedate de preselecții, 
la antrenamente. E3veția. de e- 
xemplu, a prezentat 32 de echi
paje (cu tot atitea boburi), din 
eare au luat parte la concursuri 
„doar* 8 echipaje ; Italia, Austria

DRAGOȘ PANAITESCU

ți Z.F Germania au avut înscrise 
cite 6 echipaje. In general, se 
poate afirma că la Igls s-au aflat 
aproape toți „așii- bobului mon
dial, absențe notabile fiind cele 
ale reprezentanților R. D. Ger
mane.

Dumitru STÂNCULESCU

CAMPIONATUL DE CALIFICARE LA SCRIMA,
_0 COMPETIȚIE A TINERETULUI

UN DEBUT AȘT

Intre 14 șl 17 decembrie 1976 
s-a desfășurat la Bacău cam
pionatul care avea să decidă 
echipele ce vor participa în 
anul 1979 in diviziile B de scri
mă.

Prima zi de concurs a fost re
zervată echipelor de sabie, care, 
datorită diferenței de valoare și 
experiență, a avut o Învingătoare 
sigură în Victoria Cărei (13—3 cu 
CTAS București, 16—0 eu Unirea 
Iași), care și-a asigurat detașat 
promovarea în Divizia B. Echipa 
formată din Rațiu, Takacs, Moca, 
Starmuler. Bottyan șl antrenată 
de Kovacs Andron a dat dovadă 
de o bună pregătire șl revine in 
Divizia B după numai un an.

Cea de a doua zi de concurs 
a adus pe planșe echipele mas
culine de floretă." Deoarece for
țele echipelor au fost sensibil 
egale, cîștigătorul nu a putut fi 
cunoscut decît după ultimul 
asalt. Fiecare echipă avtnd cite 
două puncte, CTAS București 
(cu Nicolau, Dobre, Ciocirlie, 
Spătaru, Kulcsar, antrenați de 
Culcea Gheorghe) a promovat in 
Divizia B datorită celor două 
puncte in plus fată de Dunărea 
Galati și C.S.M. Cluj-Napoca, a- 
cumulate tn prima etapă.

La proba de spadă, care a fost 
și cea mal disputată, din cele 
cinci echipe participante (C.S.S. 
Olimpia Craiova, Politehnica 
Iași, Albatros Mamaia, C.S.M. 
Cluj-Napoca si ALFA Oradea), 
ducă rezultatele din etapa I, pri
mele trei echipe aveau șanse 
egale de promovare. învingînd 
pe Politehnica cu 14—1. C.S.U. 
Cluj-Napoca cu 11—5, Albatros 
10—6. ALFA 9—3. C.S.S. Olimpia 
Craiova (antrenor Popescu Du
mitru, cu echipa formată din Bi
ban, Lupu, Bistriceanu, Stoian si 
Scumpieru) a promovat în Divi
zia B.

Principalele protagoniste-------—.  -------„-------- în 
proba feminină de floretă au fost 
CTAS București sl Politelmica 
Iași, care erau departajate doar 
de 2 puncte. După ce a fost 
condusă de. Politehnica cu 2—0. a 
învins CTAS cu 10—0, promo- 
vlnd în Divizia B cu echipa an
trenată de Olga Szabo și euprln- 
zind sportivele: Guzganu, stegă- 
rescu, Clocazan șl Ionescu.

Ca o caracteristică generală, 
trebuie să spunem că acest cam
pionat a fost ai tinerilor de pers
pectivă. Sportivii echipelor Uni
rea lași, Dunărea Galati, CTAS 
(floretă fete), de exemplu, an 
între 13 șl 16 ani.

Trebuie să mal menționăm 
contribuția deosebită adusă de 
C.JJ1.F.S. Împreună cu SC. Ba
cău și Liceul de matematică și 
fizică nr. 4, care au făcut totul 
ca sportivii să albă cele mai 
bune condițiuni de concurs, asi- 
gurindu-se chiar șl spectatori din 
rindul elevilor care au avut, 
pentru prima oară (șl, sperăm, 
nu ultima!), ocazia să asiste ia 
întreceri de scrimă. (Mlltiad. 
ATANASIU-coresp.)

„CUPA ClEBERILOD"
LA SĂRITURI

în bazinul acoperit 
August" din Capitală se 
șoară întrecerile „Cupei 
rilor" la sărituri. Astăzi, 
ora 10, este programată 
de trambulină (m), iar 
ora 16, cea de platformă 
iar sîmbătă, de la ora 10 
trambulină (f) și de la ora 
— platformă (b).

LA POPICE

,23 
desfă- 
clubu- 
de la 
proba 
de la 

(f),

16

București — Metrom Brașov 
2 438—2 278 (4—2). Med la discre
ția gazdelor, care au avut in 
Elisabeta Badea cea mai indemt- 
natică jucătoare — 429. De la 
Metrom se remarcat Marcela 
Bieandă — 402. • Voința Craiova 
— Voința Oradea 2 553—2 467 (5—1). 
Cele mal mari punctaje le-au rea
lizat : Paula Suclu — 439, Florica 
Chiuia — 436 CC), Ecaterina Ba- 
lâzs — 433 și Silvia Berinde — 
427 (O). (V. Popovici — coresp.) a 
U.T. Arad — Voința Tg. Mureș 
2 435—2 472 (2—4).

MASCULIN « 
rești — Petrolul 
5 167—4 849 (5—1).
898 cel mal bun, __ _______
C. Marin — 821 cd mai slab de 
la OlimplJ De la oaspeți s-a 
impus A. Slai — 886. (N. Toka- 
eek — coresp). <• Rulmentul Bra
șov — Rafinorul Ploiești 5 284— 
5X17 (4—2). (C. Gruia — coresp). 
• Unio Satu Mare — Electro- 
mureș Tg. Mureș 5 017—5 050 
(2—4). (Z. Kovacs — coresp.).

Olimpia Bucu- 
Băicoi-Cîmpina 
Al. Tudor — 
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La început a fost o nevoie 
acută de jucători activi. Echi
pele, chiar așa puține cite 
erau prin 1965—1970, evoluau 
cu un număr restrîns de ju
cători, făcînd ca efectiv ho
cheiul să-și desfășoare activi
tatea in familie. S-a acțio
nat, la timpul potrivit, ener
gic pentru înviorarea șl, mai 
ales, amplificarea activității 
cu juniorii. Sa.u 
înființat secții noi, 
au apărut in calen
dar competiții in
teresante. a crescut
antrenorilor care se ocupă de 
creșterea elementelor tinere.

Progresul pe linia Întineri
rii generale a hocheiului nos
tru este în prezent atit de 
evident, incit pini și echipa 
reprezentativă a ajuns să fie 
una dintre cele mai tinere 
din grupa B a campionatelor 
mondiale, fără ca valoarea el 
să fie în vreun fel diminuată. 
Ba, dimpotrivă...

Iată Insă, că, de o bună bu
cată de timp, s-a făcut sim
țită o sensibilă creștere a o- 
fertei in raport cu nevoile 
imediate ale echipelor noastre 
fruntașe. Cu alte cuvinte, au 
apărut mai mulți si mai buni 
hocheiștl tineri decît puteau 
să cuprindă formațiile frunta
șe și, implicit, echipa repre-

te 
derlu 
Pană) 20 
tori se pre 
cestul lot 
apare tn .,
la Miercur 
convinși că 
tineri ho 
Chirifă, Pi 
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RUGBYUL ROMANESC INTRE DOUA
(Urmare din pan. I)

— Bucos nu a știut să con
ducă treisferturile. Lipsit de 
orientare, a dat jocului un curs 
haotic. Au fost evidente greșeli 
Inadmisibile și la nivelul cen
trilor. al aripilor.

— Apropo, selecția a fost cea 
știe, ti

de
mat judicioasă ? Se 
țiva jucători erau „afară' 
eităva vreme. Atunci ?

— La acest capitol au fost 
citeva erori importante. După 
insuccesul de la Bordeaux, am 
promovat în națională opt ju
cători : Ortelecan. M. Ionescu, 
Pintea. Murariu. Băcioiu, Var
ga, Ianusevici, Alexandru. De 
data asta ne-a lipsit curajul an
gajării unor elemente noi în- 
tr-o partidă atlt de grea ca a- 
ceea cu Franța. Nu am 
riscat, mergînd pe linia păstră
rii integrale a celor ce au rea
lizat jocuri bune In Anglia și 
Tara Galilor.

— Asta a fost realmente o 
grefeală.„

— Care-mi aparține in între
gime. Rămîne acum să con
struim o nouă echipă reprezen
tativă. pe care o vom lansa în 
meciurile oficiale din primăva
ră, cu Italia (București). Spania 
și U.R.S.S. (afară). Lotul nou

I 
trebuie pregătit astfel Incit să 
ne asigure o bună comportare 
în cele trei meciuri, ca și o 
perspectivă favorabilă turneu
lui din toamna anului viitor în 
Țara Galilor (mai ales pentru 
test — meciul de la Cardiff) 
și. bineînțeles, partidei urmă
toare cu Franța.

— Rețin ideea. de dată mai 
veche, potrivit căreia „porțile 
naționalei" rămân deschise tu
turor celor doritori a-fi pune 
talentul si priceperea în slujba 
echipei reprezentative. Ai pu
tea-o actualiza ?

— Noi nu avem „senatori de 
drept". Cei ce vor să intre în 
„națională" trebuie să se im
pună în jocurile de campionat 
prin exemplul personal, să se 
bată literalmente (în sensul 
sportiv al cuvîntului) pentru 
un tricou tricolor. Doar «Iacă 
demonstrează că sint capabili 
să facă față exigentelor antre
namentelor si rigorilor nivelu
lui actual al jocurilor interna
ționale ti vor trece pragul.

— înțeleg ci toată această 
pregătire nu o putefi realiza la 
lot. Rezultă ei cluburile ar 
trebui si pună mai mult Umă
rul .„

— Nu toate cluburile, care 
dau jucători lotului, asigură o

„TOPUL SPORTUL''
(Urmare din pag. D

Și trebuie să notăm dintr-un 
ceput că acțiunea s-a bucurat 
un frumos succes, servind 
mare parte scopului propus.

Frigul este pătrunzător, .__
" * Monica Gohn,

Codlea Brașo- 
tnvăța taina 

la „agro-lndus- 
cea mai bună 

reali-

în
de 
în

Frigul este ___
copiii nu se lasă, 
venită tocmai din 
vulul, pentru a 
creșterii florilor 
trial*, s-a dovedit__ ___
la săritura ta lungime.’ 
zind 4 m, cu șapte centimentri 
mal mult decît următoarele două 
clasate, Manuela Cristescu („Vlai
cu Vodă*) și Cristina Dina („E- 
lectro"). „Am venit la Curtea de 
Argeș pentru că am vrut să de
vin horticultoare. îmi plac flo
rile și... sportul. La mine acasă, 
profesorul Gunther Wagner m-a 
făcut să iubesc atletismul. Acum 
am ciștigat și mă bucur, dar n-a 
fost deloc ușor*.

Elevul Aurel Vlaicu este foarte 
fericit „Știți, am fost bolnav și 
o bună bucată de vreme a tre
buit să stau departe de terenul 
de sport. Nu ml-a fost 
șor. Acum am revenit, 
cum, cu un succes in 
Sportul*. La primăvară _ ___
am o performanță și mai bună*.

Sâ notăm și rezultatele cele 
mal bune ale băieților : Aurel
Vlaicu (Lie. „Vlaicu Vodă*) 
4,80 m, Teodor Lungu (Lie. Ind.) 
4,60 m și Nicolae Badea (Lie. 
„Vlaicu Vodă") 4,55 m.

La alergări, succes pe toată li
nia al celor de la „Vlaicu Vodă*, 
care au ocupat mal toate locu
rile din „catalogul* primilor 10. 
Cel mai bun rezultat aparține 
Danielei Tuță („Cel mai mult 
m-am temut de colega mea de clasă 
Mihaela Dumitrescu*) și Coste! 
Gheorghe („Era firesc, doar nu 
puteam rămîne in urma fetelor. 
Ce-ar fi zis mtlne Ia școală 7*), 
care cu 8,8 s șl, respectiv, 10,6 s 
au cucerit trofeele puse tn joc. 
Alături de el, însă, Liliana To- 
mescu (L'c. Iad.) — 9,1 s. Mari- 
nela Cristescu, Mihaela Dumitres
cu, Daniela Constantin, Dorina 
Andrei („Vlaicu Vodă*) și Ma
riana Gherman (Lie. Ind.) — 
toate 9,2 s, precum și colegii lor 
Llvlu Barbu — 10,7 s, Marius 
Chițoiu — 11,0 s, ambii de la 
„Vlaicu Vodă*, merită felicitări. 
Dar, pentru modul cum s-au 
comportat merită să fie felicitați 
toți concurențll, pentru că au dat

dar

prea u- 
Și încă 
„Topul 

sper să

dovadă de multă ambiție pentru 
a obține rezultate cit mal bune, 
deși gerul aspru a constituit o 
adevărată piedică.

Concursul a luat sftrșit. Stăm 
de vorbă eu profesorii Corneliu 
Pena (Lie agroindustrial), Gheor
ghe Diaconescu și Vasile Arion 
(Lie. Hid.). Viorel Dlaconu (Lie. 
„Vlaicu Vodă“), Adrian Mllca 
(Lie. electrotehnic) și Vladimir 
Toma (C.S.S.). Subiectul : care 
este „bagajul* cu care vin co
piii de la școala generală 1 Sin- 
tetizind, se poate spune că de 
la unitățile școlare din mediul 
rural — care furnizează o mare 
parte dintre elevii liceelor — vin 
copii bine dotați din punct de 
vedere fizic, dar cu cunoștințe 
sumare, fiind necesar ca pe par
cursul primului trimestru să se 
piardă multe ore cu învățarea 
mersului corect, a întoarcerilor 
etc. Aceasta șl ca urmare a fap
tului că tn unele școli — cum 
sint cele din Sălătruc, Vllcele, 
Tutana Luncă ș.a. — orele 
educație fizică sînt predate 
cadre cu altă specialitate. __
din Albești, Valea lașului. Șuiei, 
Mustățești etc. au 
bune, făcînd față și 
programei liceului.

La Curtea de Argeș, 
Sportul" s-a Încheiat

STEAUA —J.S.K.A. SOFIA
3-0 LA TENIS

Pe terenul de tenis din Sala 
complexului 23 August din Capi
tală a Început partida amicală 
dintre Steaua București ți 
TJS.K.A. Sofia. Oaspeții, au de
plasat o echipă tiiiără, cel mal 
bine cotat dintre ei fiind jucăto
rul M. Pampulov. lată primele 
rezultate : D. Stănescu — A. Mi- 
hov 6—0, (—1, L. Mancaț — H. 
Trifunov 6—1. 6—2, L. Țiței — 
M. Lazarov 6—2, 6—i. Astăzi, eu 
Începere de la ora 9, se vor dis
puta partidele de simplu FL Nițâ 
— A. Dișkov, M. Mîrza — S. Ve- 
lev, iar de la orele ÎS : D. Hără- 
dău — M. Pampulov. (S. IO- 
NESCU-coresp.).

de 
de 

Cei
rezultate 
cerințelor

„Topul 
_______ cu pro- 

misiunea că la primăvară școlile 
vor fi prezente din nou în con
curs. Pînă atunci, pregătirile 
continuă...

„Pentru orașul nostru — ne 
spunea la despărțire tovarășul 
Nicolae Zevedei, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid — 
această acțiune a fost deosebit 
de importantă. A reușit să scoa
tă nu numai mulțl tineri pe sta
dion, dar a însemnat și un punct 
de atracție pe agenda timpului 
liber, ținlnd seama că nu dispu
nem de posibilități deosebite, așa 
cum au marile orașe, de a oferi 
cetățenilor un afiș mai bogat de 
manifestări. De aceea, acțiunile 
sportive stau permanent in aten
ția noastră, ele fiind mult apre
ciate de numeroși locuitori al 
orașului. „Topul Sportul* repre
zintă o reușită și ne dorim ea tn 
anul care vine să avem tot mai 
multe

Pe 
spre 
după 
cute i . . ____ _______
la Curtea de Argeș, „Topul Spor
tul* a fost o acțiune reușită...
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CONFERINȚELE CONSIE
(Urmare din pag. 1)

românesc la J.O. din 1980, vor
bitorul a apreciat că acest an
gajament, menit «ă răspun
dă atenției și încrederii pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele 
României, le acordă activității 
de educație fizică și sport, este 
pe deplin realizabil. Din partea 
Biroului Executiv al C.N.E.F.S. 
a participat tovarășul Ioviță 
Popa.

La conferința mișcării spor
tive din județul Neamț a luat 
cuvîntul tovarășul Petre fi
na che, prim-secretar al Comi
tetului județban Neamț al 
P.C.R., care a felicitat consili
ile asociațiilor și cluburilor 
sportive, pe activiștii organe
lor cu răspunderi și atribuții 
pentru realizările obținute în 
dezvoltarea educației fizice, 
turismului și sportuiu: din ora
șele și comunele județului. 
Vorbitorul s-a referit la unele 
neajunsuri care s-au manifestat 
în activitatea sportivă a jude
țului și a insistat asupra ne
cesității lichidării lor grabnice.
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tăților col 
există la



Diviziei A
Retrospectiva

6,2€ în deplasare). .

doar...

i <-<e-

F.R.F.

tind

al

loan _

președinte 
— Ovidiu

— Vasile 
Stere Ba-

fi MAI INTERESANTA,

pro- 
mal 
atlt

sDortuhii din 
li a luat eu- 
Iulian PI os ti- 
ar al Comite- 
Mebedînți al

CUPA F.R.F.

17 goluri'? 
crcs-

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 23 DECEMBRIE, ora 15,10 : Handbal mascuMn, R.D.G. — 

România (rezumat primit de Ic Schwerin) ; ora 15,30 : Hochei, U.R.S.S. 
— Cehoslovacia (selecțiun-i înregistrate de k> Moscova ; comentator — 
Calin Antonescu) ; ora 16 s Fotbal, Liverpool — Anderlecht (returul 
finalei „Supercupei* Europei ; rezumat primit de la Liverpool).

DUMINICA 24 DECEMBRIE, ora 15 „Pe gheața ți pe zăpada-, par
tea a lll-o a retrospectivei consacrate marilor concursuri de patinaj 
artistic și $chJ din anul 1978 (realizator — Cristian Țopescu) ; ora 20,10 
(programul U) : „Te le rama sport" (emisiune de Dumitru Tânâsescu).

18. F.C. OLIMPIA-UN PAS ÎNAINTE 
CU NUMAI UN GOL PE MECI

B&AllIl 1

(8-5.75), Pop (6-6,20),

1 vic-
17

Dc i»rM ca „ecusonul F.J.F.A." Cornel Nifcsca

SI a V DESPĂRȚIM Dl ELEMENTELE PLAFONATE"

golaveraj 
precedentă 1

- : ’ portare su- 
recent înche

iat argumentele 
ceasta afirmație, 

■aas-adicția :
L F C. Olimpia are plus 2 

•> .atașamentul adevărului". 
3taT » Ptardut două puncte pe 
r— 3z .pciu In partida aceea 

p .-j, cu Chimia Rm. Vil- 
— ~ ~ • a reușit să aducă

: o—0 la 
Timișoara, 1—1 
aceste meciuri, 

J iucai de la e- 
■C 1B •*! eu adversarele sale, 
■■ htaaMM In apărare, ci e- 

perituloasă Ir. treimea 
Tiin ui ei de mijlocași 

—t dia Kaizer, Both I, 
rârcrii li s-a adăugat 
‘.r g>_l Viorel Mureșan, 

ta 3® ?osi de fmdaș dreapta,

mutantul care l-a înlocuit eu succes pe Feher — 
tn>ie chiar ți in partida cu Sportul studențesc (din care 

.—p-tnsi această imagine), cind majoritatea coechipierilor 
deja in... vacanță l Foto : N. TOKACEK

IT1VE JUDEȚENE
- eu răspunderi și atri- 
S-a indicat ca asociațiile 
Care in această ediție a 
oe-.- o mai bogată acti- 
de masă, să organizeze 

al serbări cultural- 
care să ducă la an- 

tuturor tinerilor și oa- 
muncii In practicarea 

fizice, turismului 
să se introducă 

înde sint condiții 
la locul de muncă, 
‘urile de iarnă să 

w asacsre un progres substan
țe măsura posibilităților 

S-a cerut cadrelor di- 
Ea școlile de toate 
să ridice activitatea 
la an nivel superior 

mișun ccrespunză- 
3 creșterea de spor- 

de perspectivă, !n 
itirii pentru J.O. 
partea C.N.E.F.S. 

tovarășul Ale-.an-

1

mascat, apor- 
vă fiind, de 
botărîtor — a 

ui forte al e- 
r*-_ rare a DECIS în ce 

u ce încline balanța ti
ed «au altul. Prin urma- 
t ni numai opt partide 
st propriu. F. C. Olimpia 

sre la activ 18 puncte. Cu o 
—- Înainte, ea obținuse a- 

— i-, cifră 18, dar din 9 par- 
l*3e disputate la Satu Mare.

2. După acel surprinzător 
1—1 de la Craiova, antrenorul 
Universității, Ilie Oană, afirma 
cu toată sinceritatea : „Nu O- 
limpia ne-a luat un punct, ei 
noi i-am smuls unul echipei 
sătmărene !“.

Sigur că spusele antrenorului 
Oană vizau, în primul rînd, 
comportarea slabă a echipei 
sale, dar și F. C. Olimpia e- 
voluase peste așteptări. N-a 
fost un exemplu izolat, „ll“-le 
antrenat de Gh. Staicu și Șt. 
Czako primind aprecieri pentru 
jocul avîntat și în alte parti
de, chiar dacă a pierdut, cum 
au fost cele de la Bacău, Iași, 
Oradea. Faptul ni se pare 
demn de remarcat, cu atît mai 
mult cu cit această formație a 
avut în tur cel mai mare nu
măr de jucători accidentați, 
iar trei dintre titulari (Feher, 
Bathori II și Hațeganu) o peri
oadă destul de lungă. Absența 
primilor doi nu s-a resimțit, 
deoarece Haralambie (excelent 
debut In Divizia A) și Sabou 
sau Marcu l-au suplinit cu 
brio. în schimb, Ștețka (alt 
debut), Goia și Pataki n-au 
reușit să mărească forța de 
șoc a echipei, dovadă că în 
cele 17 etape F. C. Olimpia a 

vul sportiv pentru rezultatele 
obținute în activitatea de ma
să, ca și în cea de performan
ță cu juniorii, vorbitorul a ce
rut ca In actuala ediție a „Da- 
ciadei" — așa cum a stabilit 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. In ultima sa șe
dință — să fie antrenați toți 
oamenii muncii. S-a recoman
dat, între altele, ridicarea sim
țitoare a calității lecțiilor de e- 
ducație fizică și a întregii acti
vități sportive din școli, să se 
desfășoare în permanență acțiu
nea de selecție a elementelor ti
nere valoroase, capabile să ri
dice pe noi trepte sportul de 
performanță al județului și al 
tării. Din partea C.N E.F.S. a 
participat tovarășul Gheorghe 
Vlădica, șef de secție.

Conferințele au ales organele 
de conducere ale consiliilor 
județene pentru educație fizi
că și sport. Din componența 
lor fac parte :

BRAȘOV : președinte — Du
mitru Calancea, șeful secției 
organizatorice a Comitetului 
județean de partid ; prim-vice
președinte — Vasile Lăzăruț ; 
secretari: Dumitru Furnică și 
Mihai Bâră. 

SIBIU: președinte - w.—«..1

marcat 
„Randamentul echipei a 
cut, totuși cu 10—15 la sută — 
sublinia antrenorul Staicu. 
Mișcarea în teren s-a îmbună
tățit, pasele au căpătat preci
zie. Continuăm să fim defici
tari, însă, la capitolul marcaj- 
demarcaj, obiectiv spre care 
ne vom îndrepta atenția în vi
itor".

Nu putem încheia această 
analiză fără a pune un stop- 
cadru pe o „știre de ultimă 
oră“: sancționarea severă a 
lui Kaizer pentru încălcarea 
normelor sportivității. Este o 
măsură internă a clubului, ca
re nu poate fi decît folositoare 
unei echipe dornică să se AU- 
TODEPĂȘEASCĂ în retur.

Laurențiu DUMITRESCU

Campionatul Diviziei A a avut 
dm toamna aceasta, in premieră, 
o competiție oficială anexă, 
Cupa F.R.F. Ideea forului de 
speciaLtate de a asigura o anu
mită continuitate în activitatea 
echipelor din primul eșalon, in 
perioadele de convocare a lotu
rilor reprezentative, pentru acți
unile prevăzute în calendarul in
ternațional, am apreciat-o, chiar 
de la început, ca bine venită, iar 
competiția ca atare am conside
rat-o utilă.

Cum s-a concretizat, în prac
tică, o astfel de idee șl care ar 
£1, să spunem, observațiile ce se 
desprind acum la încheierea pri
mei faze a întrecerii ? Mai in- 
tîi se cuvin a fi menționate e- 
chipele clasate pe primul loc în 
cele patru serii : Olimpia Satu 
Mare, A.S-A. Tg. Mureș, C.S. Tir
goviște și Politehnica Iași. Și o 
primă observație : toate aceste 
patru formații au dat importanța 
cuvenită întrecerii în ansamblu 
și fiecărui meci în parte, folosind 
cu regularitate garniturile de 
bază, completate, de la caz la 
caz, cu unul-doi jucători noi care 
Impuneau testarea lor prin joc 
în vederea unor eventuale 
movări sau titularizări. Să 
precizăm, de asemenea, că 
Politehnica Iași, C.S. Tirgoviște, 
Olimpia cit și A.S-A. chiar s-au 
numărat printre echipele cu un 

gandă a Comitetului județean 
de partid ; prim-vicepreședinte 
— Traian Todoran ; secretar — 
Viorel Hărțău.

IALOMIȚA: președinte — 
Ion Știucă, secretar al Comi
tetului județean de partid ț 
prim-vicepreședinte — Gheor
ghe Nica ; secretar — Virgiliu 
Petrescu.

VKANCEA: președinte — 
Ion Pătrașcu, secretar al Co
mitetului județean de partid ; 
prim-vicepreședinte 
Negoiță ; secretar — 
taragă.

MARAMUREȘ : 
Ioan Pop ; secretar 
Todor.

TULCEA: 
Sandu Nicolae, 
Comitetului 
tid ,■ 
Gheorghe 
Gheorghe

TIMIȘ : 
ghe Moț, 
zatorice a Comitetului 
țean de partid : prim-vicepre
ședinte — Ion Bușe ; secre
tari : Mihai Purice și Adrian 
Damșa.

MEHEDINȚI : președinte — 
Marius Cojocaru, secretar al 
Comitetului Județean de partid:

președinte
s, secretar 
județean de par- 

prim-vicepreședinte — 
Damian ; secretar — 
Stan.
președinte — Gheor- 
șeful secției organi- 

jude-

acme faze 
ru aprtstse.

— Apropo de tame acestea. 
Le-am LritLnlt adesea la diverse 
partide din campionat in care, 
uneori, s-au dat șl decizii nu 
prea aproape de spiritul regula
mentului. Prin aceasta stricin- 
du-se spectacolul sportiv. Care 
să fie cauza erorilor ?

— Cred că necazurile vin din 
lipsa de pregătire temeinică a 
arbitrilor. Ca unul care activez 
tn colegiul județean, am observat 
că se fac puține eforturi pentru 
aprofundarea regulamentului, pen
tru o documentare care să per
mită arbitrilor alegerea deciziei 
cea mal aproape de realitate. Se 
ia cam ușurel această activitate.

— Și oare numai ei, arbitrii, 
sint în... ofsaid cu regulamentul 7

— Eu cred că mulți dintre 
spectatori, chiar și jucători, nu 
cunosc suficient de bine (sau nu 
vor să cunoască) toate regulile 
jocului de fotbal. Ignoranța — 
mină în mină cu subiectivismul
— duc la reacții nesportive In 
timpul și tn finalurile de par
tide, la scandaluri rezolvate cu 
chiu cu vai. Cluburile și asocia
țiile sportive ar trebui să faci 
mult mai mult pentru educația 
ambelor categorii : spectatori și 
jucători.
— Ce părere are Cornel Nițescu 
despre lotul divizionar A de ar
bitri ?

— Ce să zic ? Parcă s-a încer
cat cite ceva, insă ml se pare 
cd lotul... imbătrinește. Dacă nu 
mă înșel, arbitrii noștri cei mai 
buni se înscriu intre 33 și 49 de 

0 COMPETIȚIE UTILA, (ARE AR PUTEA
MAI ATRĂGĂTOARE

bun randament în a doua parte 
a turului Diviziei A și că. rezul
tatele obținute de ele în final, 
pozițiile ocupate în clasamentul 
acestei toamne au dovedit că me
ciurile din Cupa F.R.F. nu au 
constituit, pentru cei care le-au 
tratat cu seriozitate șl interes, o 
obligație competitională de pri
sos. Dimpotrivă, Cupa F.B.F. le-a 
fost de un real folos pentru o- 
mogenizarea tactică și morală, 
le-a servit ca un bun mijloc de 
pregătire in condițiile jocului cu 
miză, o soluție incontestabil mai 
eficientă In procesul de instruire 
decît apaticul meci de verificare 
de la mijlocul săptămlnii, 
practicat de mulțl ani nejusti- 
ficat, în contul pregătirii pen
tru performanță.

A fost și o a doua categorie 
de echipe care au privit Cupa 
F.R.F. ca pe o posibilitate de a 
experimenta unele idei de Joc. 
de a încerca, în condițiile Jocu
lui eompetițional, ceva nou, fie 
chiar și o simplă combinație tac
tică. Așa au procedat F.C. Baia 
Mare, Sportul studențesc, Sport 
Club Bacău, F.C. Argeș, Dinamo. 
Corvinul, Chimia, Gloria. Și nu 
se poate spune că meciurile ofi
ciale din perioadele de Întreru
pere a campionatului nu le-au 
fost folositoare. Evident unora 
mai mult altora mai puțin. In 
raport de atenția acordată fiecl

ghe Dunărințu ; secretar — 
Grigore Dăncilă.

SUCEAVA : președinte — 
Mihai Clim, șeful secției orga
nizatorice a Comitetului jude
țean de partid ; prim-vicepre- 
ședinte — Constantin Scutaru ; 
secretar — Dragoș Macovei.

GALAȚI : președinte — Va
sile Carp, secretar al Comite
tului județean de partid ; prim- 
vicepreședinte — Teodor Oprj- 
că ; secretari — Dumitru Stan- 
ciu și Stelian Marcu.

DOLJ: președinte — Ion
Rinderu ; secretar — Constan
tin Bogdan.

IAȘI: președinte — Va
sile Pricop, șeful secției orga
nizatorice a Comitetului ju
dețean de partid : prim-vice- 
președinte — loan Șorcaru'; 
secretari — loan lacob și Va
sile Liteanu.

NEAMȚ : președinte — Con
stantin Nicodim. șeful secției 
organizatorice a Comitetului 
județean de partid ; prim-vice- 
președinte — loan Balciza ; se
cretar — Constantin Vernica.

OLT : președinte — Dumitru 
Mirică, șeful secției organizato
rice a Comitetului județean de 
partid ; prim-vicepreședinte — 
Valerian Petrescu ; secretar — —4Î— <**«-24-- -  

<xi, ta timp ce tn alte țâri virsta 
coboară vertiginos : 33—33 de ani.

— Ce părere aveți despre pro- 
asovâri I

— Se mei fac greșeli în sensul 
ei «nu nu prea dotați, iar alții 
fevor^ați de— grațiile zeilor sint 
tmytayi ta fața. Astfel, balastul 
începe s<5 se mărească, dacă pu
nem la socoteală șt pe acele ele
mente care au început de mult 
sd se plafoneze și de care, din- 
tr-un sentimentalism de neințeles, 
nu vrem sd ne despărțim. Este 
un punct de vedere personal.

— Puteți fi mai concret ?
— L-am văzut cîndva pe ară

deanul lacob la un meci. La cel 
49 de ani ai săi conducea numai 
ca sd facă pe placul gazdelor. 
Am avut posibilitatea să-l văd și 
pe fostul jucător Costică Moldo
veana, la meciul Utilajul Făgă
raș — Carpați Mîrșa. Ferm, de
cis, intr-un meci foarte greu, 
cîștlgat de oaspeți, el a de
monstrat excelente calități de ar
bitru. Odată nu s-a lăsat intimi
dat, rețineți, intr-un meci eu 
cintec. Hai să-i împingem pe ti
neri mai in față, sd-i credităm cu 
toată încrederea noastră, tn în
cheiere mai am un... of, cu ris
cul că cineva o să zică : „uite 
că Nițescu se și apără.

— Acum ce mai contează, 
ți-1 drumul...

— înclin să cred că, uneori, 
lucruri mărunte pe teme de
bitraj s-au făcut mari polemici, 
s-a tunat și fulgerat pe nedrept. 
Nu ar trebui uitat că micile gre
șeli, micile imperfecțiuni sint 
inerente, arbitrii fiind obligați sd 
decidă o fază litigioasă intr-o 
fracțiune de secundă l Pe ei tre
buie sd-i apărăm. Pe ceilalți, care 
se dovedesc rău intenționați, sd-i 
lăsăm pcasă.

Stelian TRANDAFIRESCU

da-

din 
ar-

rei Intllnirl și In raport de efor
turile jucătorilor de a se încadra 
In spiritul competiției. A mai fost 
și o a treia categorie de forma
ții, puține la număr (L'.TA, Jiul, 
F.C. Bihor Politehnica T-m-~ 
șoara), care și-au manifestat față 
de Cupa F.R.F. un anumit interes 
doar cu intermitențe, fără Insă a 
o ignora, așa cum s-ar putea 
crede judecind după unele rezul
tate slabe obținute - Șl pe 
teren propriu.

Așa a fost, tntr-o succintă pre
zentare, prima fază a Cupei 
F.R.F. Următoarea, in primăvară, 
sperăm să fie oricum mal inte
resantă. mai atractivă, mai a- 
oroape de scopul competiției. Vor 
intra, dealtfel. In joc pe Ungă 
Politehnica Iași. C-S. Tirgoviște. 
Olimpia și A.S.A.. și Steaua 
{campioana de anul trecut) și 
Universitatea Craiova (clștigătoa- 
rea ediției 1977—73 a Cupei Româ
niei). Aceste șase echipe vor 
Hsputa un turneu simplu (numai 
iur), ocupantele primelor două 
ta clasament tirmind să joace in 
anală, pe un teren neutru, pen- 
ST3 desemnarea reprezentantei 
Sotbalulu! nostru în viitoarea e- 
i-rie a Cupei balcanice lnterclu- 
Xiri. Ce vor face însă restul ce
lor 12 echipe ale Diviziei A in 
tcest timp, adică in perioadele 
ie întrerupere a campionatului î 
Poate că F.R.F. va găsi o soluția 
cel puțin la fel de utilă ca prima 
fază a Cupei F.R.F., Încheiată In 
toamna acestui an.

Mihai IONESCU

LOTO - PRONOSPORT IRFOtMEAZl

Autotu- 
„Skoda

R.P. Bul- 
Ceho-R.S.

ÎNCEPÎND DE ASTĂZI, VĂ 
PUTEȚI PROCURA BILETE PEN
TRU TRADIȚIONALA TRAGERE 
EXTRAORDINARĂ LOTO A RE- 
VEUONUL.UI care va avea loc la 1 
ianuarie 1979. SE ATRIBUIE, ÎN 
NUMĂR NELIMITAT : ‘
risme „Dada 1300“ și „□nuu. 
105 L" 0 Excursii în R.D. Ger
mană — Danemarca, — ~ “
garia — Turcia sau ___  ____
slovacă — R.P. Ungară • Cîști- 
guri în numerar de valori fixe 
și variabile. SE EFECTUEAZĂ 12 
EXTRAGERI A CITE 10 NUME
RE! în total vor ti extrase 120 
de numere. PARTICIPAREA se 
face pe bilete de 5, 15 șl 25 lei 
varianta. VARIANTELE de 25 lei 
partldpă LA TOATE EXTRAGE
RILE! SE PARTICIPA și pe bi
lete achitate 25%. MAI MULTE 
VARIANTE JUCATE — MAI 
MULTE ȘANSE DE CÎȘTIGURI1 
PROCURAREA BILETELOR — 
pînă la 31 decembrie 1973.

Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, 22 decembrie 1973. va avea 
loc la ora 17, in sala clubului 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovicl nr. 42. Panoul cu nu
merele cîștigătoare va fi televi
zat în jurul orei 19.

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 15 DECEMBRIE 1978. Cate
goria I : 4 variante 25')/0 autotu
rism Dacia 1300 ; categoria a 
n-a : 3,75 variante a 21.459 lei ; 
categoria a tn-a : 13,25 a 6.073 
lei ; categoria a IV-a 49 a 1.642 

I'— _ V-a : 176,50 a
456 lei ; categoria a Vl-a : 275 a 
293 lei ; categoria X : 1968,25 *

lei ; categoria a

100 lei.
Report categoria I : 339.523 lei. 

Autoturismele Dacia 1300 au fost 
obținute de partidpanții : GA.
LER IONEL din Brăila. DRAGO- 
MIR mircea din Caraș Severin. 
LOHAN MIHAI din Negrești — 
Saw Mare și TARTA IULIU <tn
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Jucind bine in al doilea meci,

ROMÂNIA A ÎNVINS UNGARIA 
CU 93-67 LA BASCHET MASCULIN

BIATLONIȘTII, CU GÎNDUL LA... J.0.1980

BRAȘOV, 21 (prin telefon). Al 
doilea meci dintre reprezentati
vele de baschet seniori ale Româ
niei și Ungariei a fost ciștigat 
clar de echipa țării noastre, care, 
spre deosebire de prima partidă 
(in care oaspeții cîștigaseră cu 
91—88), a evoluat mult mai bine. 
De data aceasta, jucătorii noștri 
s-au apărat cu măi multă aten
ție, au alergat în permanență, iar 
precizia aruncărilor la coș a fost 
superioară partidei anterioare. 
Victoria a revenit echipei române 
CU 93—67 (41—34).

MECIUL FEMININ 
DE ȘAH

ROMANIA - BULGARIA
Turul 3 al meciului de șah 

dintre echipele feminine ale 
României și Bulgariei a mar
cat o puternică revenire a 
oaspetelor, hotărîte să refacă 
din handicapul avut după în
cheierea primelor două run
de. Ele au și reușit să reducă 
din scor, p'ăstrînd șanse mai 
bune în două din cele trei 
partide întrerupte.

După două remize, marea 
maestră Tatiana Lemaciko, a 
obținut prima victorie, cîstl- 
gînd în fața Margaretei Teodo- 
rcscu. Boiadjieva a cîștigat la 
Jicman, Baumstark la Nestoro- 
va, în timp ce partida Zlatano- 
va — Nuțu a fost remiză. In- 
tîlnirea Savova — Polihronia- 
de s-a întrerupt într-o situa
ție aproximativ egală, iar Don- 
ceva deține avantaj substanțial 
In întrerupta cu Kantor.

în meciul junioarelor, Voiska 
a cîștigat la Pogorevici, iar 
Zvetkova a întrerupt într-un 
final superior cu Ilie și pro
babil că-1 va cîștiga.

După trei tururi echipele 
României conduc cu 10—6 (2), 
în meciul senioarelor, și cu 
3—2 (1) în acela al junioa
relor.

Ieri a fost zi de odihnă. Me
ciul se reia astăzi dimineață 
cu partidele întrerupte, urmînd 
ca după-amiază să se desfă
șoare întîlnirile rundei a 4-a, 
în care jucătoarele noastre vor 
avea albele.

S-AU ÎNCHEIAT jocurile
SPORTIVE ASIATICE

BANGKOK, 21 (Agerpres). — 
Peste 40 000 de spectatori au a- 
slstat la încheierea celei de a 8-a 
ediții a Jocurilor sportive asia
tice. în ultima zi a competiției, 
finala turneului de fotbal, dispu
tată între echipele R.P.D. Coreene 
și Coreei de sud, s-a încheiat la 
egalitate : 0—0 (după prelungiri), 
fiecare echipă primind medalia 
de aur a competiției.

In clasamentul final pe medalii, 
primul loc a revenit Japoniei (70 
medalii de aur. 60 argint și 47 
bronz), urmată de R.P. Chineză 
(51 aur 53 argint, 48 bronz). Edi
ția viitoare va avea loc în 1982 
la New Delhi (India).

• EVENIMENTUL SĂPTÂMÎNII ?... 
Petrecut, probabil, pe terenul propriu al 
comentatorului, prin acea reîntîlnire a 
lui Ilie Năstase cu laurii succesului, la 
Montego Bay (Jamaica). Cine afirma că 
năzdrăvanul campion român al rachetei 
este de pe acum o stea „stinsă", se vede 
încă o dată păcălit. Mai mult poate, 
vom asista la o strălucire nouă — o 
„nova" pe firmamentul tenisului — în 
pragul celui de al doilea său deceniu de 
performanțe (calculind debutul în ’69, 
cînd și-a gravat pentru prima oară nu
mele de finalist pe soclul „Cupei Da
vis"). 0 OLIMPIADA BATE LA UȘĂ ! 
Cam așa ar spune înmulțirea știrilor pe 
telexurile noastre, anunțînd tot mai sus
ținute pregătiri în vederea evenimentu
lui sportiv ce va polariza atenția între
gii lumi, peste ceva mai mult de un an 
și jumătate. Citeva scurte exemple. La 
Arborfield, în Anglia, a fost inaugurat 
noul centru olimpic al sportivilor brita
nici, cu primă prezență a pentatloniști- 
lor, care au la dispoziție spații de antre
nament pentru scrimă, tir, călărie, înot 
și cros. Iar la Los Angeles, în piscina 
care va găzdui pentru a doua oară în
treceri olimpice, dar în 1984, se întîlnesc 
acum, pentru un stagiu de antrenamen
te comune, înotători americani, și sovie
tici. • PE BAZELE SPORTIVE DIN 
BANGKOK s-au încheiat întrecerile celei 
de-a 8-a ediții a Jocurilor sportive asia
tice, cu participarea a peste 3 000 de 
concurenți și concurente din 25 de țări 
ale răsăritului. O notabilă afirmare a- 
parține sportivilor din R.P. Chineză, care 
s-au situat printre fruntașii clasamentelor 
finale pe medalii, în această amplă com

petiție regională. 0 CLASAMENTE..; 
CLASAMENTE... Sfîrșitul de an pune la 
încercare capacitatea de sinteză a sta
tisticienilor sportivi (dar și inspirația !) 
în stabilirea listelor de laureați în dife
rite discipline, pe țări sau continente. In 
afara cifrelor de performanță, găsim și 
insolite alăturări. Să amintim, astfel, că 
„omul TV al anului" este un sportiv din 
cap pînă în picioare, francezul Alain 
Bombard (navigator solitar, cercetător al 
tainelor mării, actualmente apreciat pro

ducător de televiziune). Fiindcă, spre 
deosebire de comandantul Liniei Onedin, 
acest intrepid cîrmaci al celebrei coaje 
de nucă botezată „L’Herătique" a luptat 
cu valuri adevărate. Nu e semnificativ ? 
0 DAR CEI MAI BUNI între buturile 
porții de fotbal nu sînt și cei mai de 
admirat în afara lor. Ubaldo Fillol, por
tarul naționalei argentiniene și al echi
pei River Plate, a ajuns în fața instan
țelor judiciare. In deplasare la Mendo
za, numitul a primit patru goluri de la 
atacanții lui C.F. San Martin (scor 4—3), 
drept care s-a „răzbunat" pe un fotore
porter venit la vestiare, bătîndu-1 măr. 
Sentință : 15 zile închisoare corecțională. 
Dar — nota bene — cu suspendarea pe

Dacă în întîlnlrea precedentă 
Dan Niculescu a evoluat departe 
de valoarea sa, joi seara el a fost 
factorul determinant al victoriei. 
Alături de el Costel Cernat șl-a 
făcut ca întotdeauna datoria. 
Printre cei remarcați s-au aflat 
de data aceasta șl mai tinerii 
Căpușan, Ermurache și David, 
înoercațl într-o partidă interna
țională destul de dificilă. Oaspe
ții s-au dovedit aceiași buni teh
nicieni cu o mare viteză în exe
cutarea procedeelor tehnice.

Aceste întâlniri de verificare 
au constituit pentru antre
norii lotului nostru o utilă 
trecere în revistă a potențialului 
majorității baschetbaliștilor frun
tași în vederea viitoarelor con
fruntări internaționale, șl în spe
cial pentru turneul de calificare 
la Campionatul European.

Au marcat : Niculescu 26. Cer
nat 17, Ivascencu 10, Uglai 10. 
Căpușan 8, Ermurache 7, Popa 6, 
David 4, Fluturaș 3, Dumitru 2 
pentru Romania, respectiv Szdcs
6. Hoffman 4, Horvath 10, B. 
Guoth 6, Varga 13 Nemeth 6, 
Verteics 4, Farcaș 8. Recska 10. 
A arbitrat cuplul N. Iliescu — 
D. Crăciun.

Al treilea meci va avea loc 
mîine (n.r. astăzi) de 1a ora 17, 
tot în Sala sporturilor din Bra
șov.

Paul IOVAN

TURNEUL DE HANDBAL
DE LA SCHWERIN

Turneul internațional de hand
bal masculin de la Schwerin a 
programat jocurile etapei a rv-a, 
în care selecționata Ungariei a 
învins cu 21—20 (12—7) echipa
Suediei, prima garnitură a R.D. 
Germane a întrecut echipa se
cundă cu 34—25 (22—14), iar for
mațiile României și Poloniei au 
terminat la egalitate : 17—17 
(10—9). în ultimul meci al 
turneului, R. D. Germană I — 
România 22—11 (10—7).

TELEX • TELEX «TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM 0 Cicloerosul desfă

șurat la Totosa (Spania) a fost 
ciștigat de belgianul Van Parijs 
— 23,400 km în 1 h 02:41. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Jose Yurebaso (Spania) și Van 
Heesevelde (Belgia).

fotbal 0 La Dusseldorf : 
R.F. Germania — Olanda 3—1 
(1—0). Au înscris Rummenigge, 
Fischer și Bonhof, respectiv Ling, 
în meciul dintre echipele se
cunde, la Bochum echipa vest- 
germană a cîștigat cu 2—1. 
0 Ieri, la Roma, Italia — 
Spania 1—0 (1—0). prin golul 
marcat de Rossl (min. 30).

HANDBAL * In meci retur 
pentru optimile de finală ale 
„Cupei cupelor” la masculin, e- 
chipa vest-germană S.v. Huetten- 
berg a Învins cu 31—19 (17—8) 
formația olandeză Blauwit Beek. 
în „sferturi” S.V. Huettenberg va 
întâlni formația Minaur din Baia 
Mare.

HOCHEI a In „Cupa Izvestia” 
la Moscova, echipa Cehoslovaciei 
a învins cu 5—4 (1—0. 3—3, 1—1) 
selecționata Finlandei. 0 La Zug 
(Elveția) : Elveția — R.F. Germa
nia 2—2 (1—1, 0—1, 1—0).

TENIS 0 în „optimile” turneu
lui de juniori de la Miami, FL 
Segărce.anu a fost Învins de Van 

Decembrie înseamnă și dema
rajul competițiilor internaționale 
pentru biatlon. în perspectiva o- 
limplcă (Lake Placid 1980), acest 
sezon, ultimul înaintea deschi
derii J. O„ are o importantă e- 
normă pentru toate structurile 
naționale ; este sezonul în care 
echipele trebuie să capete contur 
definitiv ; este momentul în care 
antrenorii trebuie să se decidă 
asupra alegerii oamenilor pe dis
tanțele de concurs ; este mo
mentul cînd experimentele în
cetează. lăsînd loc certitudinilor; 
este momentul testărilor în ve
derea și în condițiile marii bătă
lii care urmează. De cele mal 
multe ori, medaliații olimpici 
s-au recrutat dintre protagoniștii 
ultimului sezon competlțlonal. 
De aceea, turul de orizont pe 
care vl-1 propunem ne poate da 
o idee asupra configurației... 
clasamentului 1980.

EcPJpa U.R.S.S., colecționara 
celui mal mare număr de tro
fee în biatlon, n-a avut în 1978 
un an bun : locul patru la șta
fetă, locurile 4, 17, 18 șl 22 în 
proba de 10 km și 4, 10, 17 și 
20 tn proba clasică de 20 km 
a campionatelor mondiale de la 
Hochfilzen (Austria). Explicația 
rezidă, după opinia noastră, în 
faptul că în 1978 schiorii amin
tiți n-au urmărit o formă ma
ximă, ci numai una intermedia
ră, în creștere spre '80. Au și 
fost surprinși (ca majoritatea 
participanților, dealtfel), de me
dia de alergare deosebit de ri
dicată de la Hochfilzen, care de
rivă din structura particulară a 
pîrtlel și din duritatea stratului 
de zăpadă. Această lecție va 
servi, probabil, pentru sezonul 
care începe si este de aștentat 
ca N. Kruglov (campion olim
pic), V. Barnașov, A. Tihonov, 
A. Ușakov să devină adversari 
de referință pentru marile sur
prize din 1978. schiorii F. Ullrich, E. 
Roesch, K. Siebert, M. Beer (toți 
din R.D.G.). Aceștia au dominat 
ultima ediție a C.M., cîștigătorul 
alergînd cu o medie de cea. 
5,50 m/s, iar primii trei citatl 
neavtnd nici o tură penalizare în 
proba de 10 km și cite un mi
nut, respectiv două, în cea de 
20 km.

In afara echipei R D.G. — care 
în totalitate s-a prezentat la pa
rametri foarte ridicați ai pregă
tirii — s-au detașat și citeva 

der Merwe (Olanda) cu 3—6, 7—5, 
6—4 0 La Sydney : Lea Antono- 
polis — Florența Mihai 7—5, 6—2.

NATAȚIE • în concursul tn 
bazin acoperit (25 m) de la Ros
tock, Roger Pytell (R.D. Ger
mană) a cîștigat probele de 100 m 
liber și 106 m fluture cu 51,50 șl, 
respectiv, 55.19. Sidorenko 
(U.R.S.S.) s-a clasat primul la 
100 m spate, cu 57,42.

PATINAJ 0 La Inzell, proba 
masculină de 500 m a fost eiștl- 
gată de Dietmar Semler (R.F.G.). 
cu 41,22. La feminin, a terminat 
Învingătoare Brigitte Flierl 
(R.F.G.) — 45,64. Tot ea a obți
nut victoria și la 1 000 m — 
1:33,11.

SCHI 0 La Marlbor s-a dispu
tat a doua probă de slalom con- 
tînd pentru „Cupa Pohorj”, vic
toria revenind Italianului Ber
nardi, urmat de francezul Hardy 
și polonezul Gasienica. 0 După 
desfășurarea întrecerilor de la 
Val d’Isăre, în „Cupa Mondială” 
(feminin) conduce Marie Therese 
Nadig (Elveția) — 79 p, urmată 
de Annemarle Moser Proll (Aus
tria) — 75 p. 0 Slalomul feminin 
de la Contamines din cadrul 
„Cupei Europei”, a fost cîștigat 
de schioare vest-germană Christa 
Zechmeister. 

individualități (mai mult sau mai 
puțin cunoscute) din alte echipe. 
Aceștia, împreună cu cei amin
tiți mai sus, reprezintă, după 
opinia noastră, principalii favo- 
riți la medaliile și punctele a- 
cestul sezon și, în perspectivă, 
ale celui olimpic. Cităm astfel 
pe Odd Lirhus (Norvegia), câști

gătorul probei de 20 km la C.M., 
Roar Nielsen (Norvegia), pe 
finlandezii Heikki Ikola și An- 
tila Erkki, pe italienii Luigi 
Weiss șl Willi Bertin, pe suede
zul Per Andersson, austriacul 
Alfred Eder, francezul Rene Ar
pin, cehoslovacul Antonin Kriz, 
polonezul Josef Michniak.

în această prognoză, schiorii 
români au o situație specială : 
nici el n-au strălucit la C.M. 
de la Hochfilzen, ocupind locul 
14 la ștafetă și locurile 28, 29, 
42 și 48 in proba de 10 km și

'F&tâiiWîii cwtidtoi W73
DRAZEN DALIPAGHICI, VEDETA

PERFECT INTEGRATĂ COLECTIVULUI
Cel mai bun baschetbalist al 

lumii în acest an (calitate a- 
testată, în mod oficial, cu pri
lejul campionatelor lumii des
fășurate în luna octombrie, la 
Manila), iugoslavul Drazen Da- 
lipaghici a evoluat în țara 
noastră în anul 1975, cu prile
jul Balcaniadei disputate în 
sala Floreasca, cîștigată — bi
neînțeles — de echipa lui 
Praia (acesta este diminutivul 
celebrului jucător), coșgeter al 
„plavilor” și al competiției. In 
meciul cu selecționata română, 
Drazen Dalipaghici (1,96 m) a 
făcut o demonstrație de de
tentă, agilitate, virtuozitate 
tehnică, fantezie și eficacitate, 
contribuind decisiv, prin cele 
26 de puncte înscrise, la suc
cesul formației Iugoslaviei, așa 
cum face de regulă din anul 
1973 (mai precis de la 30 a- 
prilie), cind a debutat în echi
pa națională, în partida susți
nută la Zrenjanin, în compania 
formației U.R.S.S., și cîștigată 
de gazde (Dalipaghici a înscris 
atunci 10 puncte).

Deci. Dalipaghici a fost pro
movat în reprezentativa iugo
slavă la mai puțin de 23 de ani 
(s-a născut la 27 noiembrie 
1951) și după numai 4 ani de 
practicare a baschetului de 
performanță (începută în 1969, 
la Mostar, continuată din 1971 
la K. K. Partizan Belgrad). în 
1975, la București, antrenorul 
de atunci al formației Iugo
slaviei, Borislav Ciorkovici (pe 
care l-am reîntîlnit zilele tre
cute la Craiova, în calitate de 
antrenor al reprezentativei.^ 

depsei. Pentru cîștigătorii „El Mundlalu- 
lui" se fac, bineînțeles, concesii... 0 TOT 
DIN FOTBAL este următorul nostru 
stop-cadru. Noul președinte al federației 
de specialitate din Ungaria este Gyorgy 
Szepesi. Eminent gazetar, crainic sportiv 
de inepuizabilă respirație, o „voce" ar
hicunoscută care va glăsui de aci înain
te și în rezolvarea problemelor din fot
balul țării vecine. 0 PREVIZIUNILE 
METEO anunță o iarnă bogată în zăpa
dă. De pe acum profită de ea schiorii 
alpini și nordici, lunecînd pe pîrtiile al
be. Pot fi văzuți, în aceste zile, la Cor
tina d’Ampezzo, Telemark, Kranjska Gora 
șl St. Moritz (ca și pe ecranele televi
zoarelor), în dispută pentru „Cupa Mon
dială" și cea a Europei. 0 SITUAȚIE- 
LIMITÂ, ca de atîtea ori, oferită de bo
xul profesionist. Pe un pat de spital din 
Essen (R.F.G.), zace de 9 zile în stare 
de comă pugilistul vest-german Jurgen 
Riese, în vîrstă de 26 ani, după o pre
lungită luptă între corzi. încheiată cu 
k.o. în repriza a 10-a. Medicii încearcă 
să repare acum, ceea ce organizatorii de 
asemenea spectacole sîngeroase au stri
cat. 0 DIN NOU LA TENIS, în înche
iere. Pe aceleași celebre terenuri de la 
Kooyong Park din Melbourne așii rache
tei încep, la 25 decembrie, ultimul Iot 
turneu al acestui an și primul din cel 
următor. Căci întrecerile ce se încheie 
în ajun de Revelion contează în clasa
mentul masculin pe ’78 și în cel feminin 
pe ’79. Curiozitate calendaristică, dar și 
punct de legătură între două sezoane 
internaționale.

Radu VOIA

29, 36, 39 și 45 în cea de 20 km. 
Adică, cu mult sub posibilitățile 
echipei, sub valoarea reală, a- 
deseori afirmată, a acestor spor
tivi harnici, modești șl tăcuți. 
Federația română de schi și 
biatlon a luat ulterior măsuri 
organizatorice, s-au introdus e- 
lemente de corectare definitorii 
pentru procesul de pregătire, 
creîndu-se premisele obiective a- 
le unei comportări mult amelio
rate. Gh. Gîrniță este în floarea 
vîrstei și în deplinătatea resur
selor sale (el a mai cbtinut o 
medalie de argint și un loc 4 la 
C.M. 1974) și reprezintă realmen
te, și acum, o valoare interna
țională. Este secondat, în apro
piere, de Gh Voicu și V. Fon
tana, cu vechi state de serviciu 
în biatlonul românesc, ca si de 
mai tinerii I. Cimpoia, F. Fo- 
rico, Gh. Duca, Z. Szabo, V. 
Băjenaru. Toți au conștiința răs
punderilor asumate, toți știu ce 
așteaptă de la ei iubitorii spor
turilor de iarnă din țara noastră. 
Și s-au pregătit ca atare : mal 
mult, mai bine, mai diversifi
cat. Corectînd și tirul — partea 
mai slabă a ultimelor lor evo
luții internaționale —. biatloniștil 
români au posibilitatea certă să 
reintre în grupa înaltelor va- • 
lori mondiale. Și nu numai po
sibilitatea, ci și datoria 1

Mihai BÂRA

feminine), declara : „Praia » 
putut deveni cel mai bun ju
cător al lumii fără, însă, ca 
individualismul să se opună 
echipei, fără să greveze ran
damentul echipei". Intr-adevăr, 
așa s-a întîmplat și, în mod 
cert, tocmai integrarea marii 
valori individuale a lui Dali
paghici în jocul întregii echi
pe a contribuit, în mod hotărî- 
tor, la senzaționalele perfor
manțe ale selecționatei Iugo
slaviei, în special în anii în 
care aceasta a beneficiat de a- 
portul celebrei vedete interna
ționale : medalii de aur la cam
pionatul mondial din anul 1973 
și la campionatele europene 
din anii 1973, 1975 și 1977, me
dalii de argint la campionatul 
mondial din 1974 și la Jocurile 
Olimpice din 1976. Nu lipsesc 
nici onorurile personale : titlu
rile de cel mai bun jucător al 
lumii (1978), cel mai bun ju
cător al Europei (1977. la în
cheierea C.E.), premiul ..Oc
tombrie" al orașului Belgrad, 
premiul „Luna Mai" al Serbiei, 
decernarea de două ori a ti
tlului de cel mai bun sportiv 
al Belgradului.

La 28 de ani, Drazen Dali
paghici este student al Insti
tutului de educație fizică din 
Novi Sad ; zilele acestea, el va 
începe stagiul militar, ceea ce 
îi va impune o întrerupere a 
activității competiționale și o 
temporară despărțire de fami
lie, despre care declară că î 
„sufletește se află acum înain
tea baschetului, deși eram con- 

— vins, pînă nu de mult, că 
sportul va rămîne cea mai ma
re pasiune a vieții mele”. Omul 
se mai răzgîndește, însă, mai 
ales cînd motivele le constituie 
un băiețel atît de drăgălaș, bă
lai, cu ochi albaștri, cum est< 
fiul lui, Davorin, precum ș 
soția, Sonja Pozeg, tenismani 
fruntașă, care este considerat: 
una dintre cele mai frumoas 
sportive ale Iugoslaviei.

Dumitru STĂNCULESCU


