
Cu prilejul conferirii Premiului

,,Simba“ pentru pace pe anul 1978

ÎNALT OMAGIU
PREȘEDINTELUI 

ROMÂNIEI SOCIALISTE,
NICOLAE CEAUȘESCU

adresa tovarășului NicolaeDin întreaga țară, pe
Ceaușescu sosesc telegrame și scrisori prin care organizații 
de partid, de masă și obștești, colective de muncă din în
treprinderi și instituții exprimă calde felicitări pentru con
ferirea Premiului „Simba“ pentru pace pe anul 1978. Acest 
premiu, se subliniază în felicitări, reprezintă o nouă recu
noaștere internațională a activității neobosite pe care o des
fășoară președintele României socialiste, Nicolae Ceaușescu, 
pentru cauza păcii, destinderii, cooperării și securității in 
Europa și în întreaga lume, peniru promovarea colaborării 
și înțelegerii pe continentul african, pentru soluționarea pro
blemelor complexe ale lumii contemporane. Distincția acor
dată. sc menționează in mesaje, constituie o nouă confir
mare a calităților excepționale de om politic, a rolului de
terminant pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu ii are in 
elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a par
tidului și statului nostru, a contribuției nemijlocite pe care 
secretarul general al partidului nostru o are la instaurarea 
unui curs nou în relațiile internaționale, la lupta pentru 
edificarea unei lumi fără arme, fără războaie, în care po
poarele să poată trăi in pace și libertate pentru a-și cons
trui o viață demnă și prosperă.

In cursul zilei de sîmbătă. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primit, în cadrul unor intilniri succesive, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noastră, din țări ale Africii, 
Asiei și Americii Latine, si reprezentanții studenților din 
Africa și din țări in curs de dezvoltare din alte continente, 
care studiază în România, precum și ai tineretului și stu
denților din țara noastră, care î-au prezentat felicitări și 
și-au exprimat sentimentele lor de prețuire și profundă 
stimă cu prilejul conferirii Premiului „Simba* pentru pace 
Pe anul 1978. Cu aceste prilejuri tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a luat cuvîntul mulțumind pentru felicitările adresate.

Survenind la puțin timp după conferirea nnei alte impor
tante distincții internaționale — Medalia de aur „Norbert 
Wiener" — luminarea Premiului „Simba" pentru pace pe 
anul 1978 constituie o nouă recunoaștere a înaltului presti
giu, a prețuirii, și profundei considerații de care se bucură, 
pe toate meridianele, personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al partidului nostru, pre
ședintele Republicii, activitatea sa neobosită consacrată 
cauzei păcii și libertății popoarelor, progresului noilor state 
independente din Africa și din întreaga lume, edificării 
unei noi ordini internaționale.

Ieri, la patinoarul Floreasca

IN PRIMA DUMINICA
DE VACANȚA

Ieri, în prima duminică de 
. vacanță, tot ce a fost „ghea

tă cu patină" In Floreasca s-a 
îndreptat către fosta groapă a 
cartierului, adică spre patinoa
rul artificial. Lucrul s-a făcut 
cu zor, cei mai mici aproape a- 
lergind pentru a ajunge mal 
degrabă la locul 
cubul atrăgător ________ __
mare cît o sală de sport ! Prin 
„cei mai mici" înțelegem spor
tivii aceia super-echipați, care 
de obicei evoluează la categoria 
4—5 ani. Deci, nu ..consacrații", 
elevii abonați săptămînal la a- 
telierul de ascuțit patine, abo
nați din Oficiu la întrecerile 
ad-hoc ale „Daciadei" de iarnă.

„Cum e în vacanță?** „Bine!" 
Iată cel mai lung interviu rea
lizat ieri, la Floreasca. „Șoi
mul" patinator nu are vrem'1. 
Zboară ca o nălucă pe luciul 
gheții 1 Părinții, în schimb, sînt 
mult mai amabili dispuși să 
schimbe o vorbă, două. in fața 
ceaiurilor fierbinți sorbite la.- 
gura mantinelelor. Toma Oprea, 
vopsitor auto la I.M.R., ne vor
bește cu lux de amănunte des
pre evoluția în patinaj a fiicei 
sale, Felicia Oprea, elevă în 
clasa a VlI-a la Școala genera
lă nr. 15. A venit la patinoa
rul Floreasca și cu nepoțica. 
Iuliana Gavrilescu, elevă in 
Grădiștea, acum în vacanță, la 
București. E convins că sportul 
înseamnă sănătate, că mișcarea 
în aer liber dezvoltă. întărește 
organismul. Și exemplifică : 
Felicia, fiica lui, născută pre
matur, slăbuță pînă a nu prac
tica — vara sau iarna — exer
cițiul fizic.

Foarte convins despre necesi
tatea petrecerii timpului în a’r 
liber este și actorul Silviu 
Stănculescu. Ă intrat în „sce
nă", pe patinoar, de aproape o 
oră, dar în rolul principal 
„joacă" Catrinel Stănculescu, 
patinatoare talentată, elevă in 
clasa a V-a la Școala generală 
nr. 24 din Tunari. Radu Stăn- 
culescu (clasa a Il-a) nu a ve
nit, are spectacol pionieresc, re-

Duminici plini, 
ieri, la patinoarul 

Floreasca

veseliei, la 
de gheață.
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Meciul feminin de șah

România — Bulgaria

SENIOARELE CONDUC
CU CINCI PUNCTE

Ultima rundă, dccishă

in întrecerea junioarelor
SINAIA. 24 (prin telefon). 

Cu o rundă înainte de sErșit, 
echipa de senioare a României 
este practic învingătoare în 
meciul de șah pe care-1 sus
ține cu formația Bulgariei. Ea 
conduce la o diferență de 5 
puncte. In schimb, lupta este 
foarte echilibrată in întrecerea 
junioarelor, unde scorul se 
menține egal, ultimul tur a- 
nunțîndu-se decisiv pentru de
semnarea formației ciștigătoare.

Runda a 4-a a meciului a 
marcat egalitate atît In intîl- 
nirea senioarelor (3—3), cit și 
în aceea a junioarelor (1—1). 
Jucătoarele noastre au avut 
piesele albe. Kantor a ciștigat 
la Boiadjieva, iar Polihroniade 
la Nestorova, Nuțu a pierdut 
la Donceva, iar Jicman la Le- 
maciko, partidele Baumstark — 
Zlatanova si Teodorescu 
vova au fost remize.

Victorii împărțite în 
rea junioarelor: Ilie —

— Sa-

intîlni- 
Voiska

(Continuare in pag. 2-3)

cită o poezie și după repetițiile 
făcute in familie se pare că va 
avea succes. Oricum, în zilele 
următoare ale vacanței va C 
prezent pe patinoar, în atmos
fera frumoasă a întrecerilor cu 
alți zeci ți zed de copii.

.-Cum e pe patinoar ?* 
.Bine. Ea. cel puțin, mă simt 
ca pe Snagov!" Un interviu 
ceva mai_  lung — tot din lip
să de timp (e pe patine) — cu 
Caro! Feher, însoți tor de bord

la TAROM. Fostul campion la 
caiac e acum, in timpul liber, 
instructor de patinaj al elevu
lui Gabriel Feher din clasa a 
Vil-a Șc. generală 155. Cum 
e pe patinoar ? „Bine 400 de 
copii pe gheață, 200 de ghete 
eu patine închiriate. 560 de cea
iuri băute, muzică, lucruri obiș
nuite" (Constantin Grozea, șe
ful unității „patinoar Floreas
ca*).

Vasile TOFAN
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în turneul internațional de lupte greco-miane da la Slatina

SPORTIVII NOȘTRI AU CUCERIT 
PRIMUL LOC LA 7 CATEGORII

Slatina a 
(dimineață 

un intere- 
de 

care

Constantin Alexandru l-a fiarat 
acesta n-a mai putut evita tușul 

în sala Casei de cultură a 
sindicatelor din 
avut loc sîmbâtă 
și după-amiază)
sânt turneu international 
luute greco-romane la 
au participat cei mai valoroși 
sportivi din tara noastră 
reputați 
lectionata R.S.S. 
cursul celor 
spectatorii au 
să asiste la 
viu disputate, 
vel tehnic, în 
au fost 
procedee 
culoase, 
deschisă.
români au cucerit primul loc 
la 7 categorii de greutate: 
48 kg — Constantin Alexan
dru, 52 kg — Nicu Gingă, 
57 kg — Mihai Boțilă, 62 kg 
— Ion Păun, 68 kg — Ștefan 
Rusu, 74 kg — Ion Minea și 
la 90 kg — Petre Dicu. La 
celelalte 3 categorii, pe pri
mul loc s-au situat sportivii 
oaspeți: 82 kg — Temur Ab- 
hazava, 100 kg — Mihail Sa- 
ladze și +100 kg — Avtandil 
Maisuradze.

Cum era de așteptat, cam
pionul mondial al categoriei 
48 kg. Constantin Alexandru, 
și-a demonstrat și de 
dată măiestria, reușind 
c+e ci te va salturi 
rabile în meciul cu

Și 
se
in

concurenți din 
Gruzine, 

reuniuni 
prilejul

două
avut
rnulte întîlniri 
de ridicat ni- 
timpul cărora 

finalizate
deosebit de specta- 

aplaudate la
In final, luptătorii

numeroase

scenă

această 
să exe- 

impa- 
Temo

© 7 semne de 
pentru turneul 
C.E. de fotbal 
4-a)

in „pod“ pe Temo Kazarașvili și 
Foto : C. COSTIN

Kazarașvili. jn cea de a doua 
repriză a acestei întîlniri, C. 
Alexandru și-a fixat adversa
rul într-un „pod** din care a- 
cesta n-a mai putut evita tu
șul (min. 4.08). Un alt duel 
mult aplaudat a fost cel de la' 
cat. 74 kg susținut de tînărul 
nostru luptător Ion Minea și 
sovieticul Edișer Maciaidzo. 
Deși favorit era luptătorul din 
selecționata gruzină, ambițiosul 
Ion Minea a atacat cu dezin
voltură chiar după sunetul pri
mului gong, reușind să ia un 
apreciabil avantaj de puncte: 
4—1. în rundul secund, sporti
vul român și-a mărit conside
rabil avantajul (9—1) și în min. 
5.45 Maciaidze, în evidentă in
ferioritate, a primit 
mentul descalificării,
să mai subliniem comportarea 
linărului nostru semigreu Va
sile Andrei care a fest la un 
pas de a-1 învinge pe multiplul 
medaliat al campionatelor mon
diale și europene Mihail Sa- 
ladze, pe care l-a condus timp 
de două reprize, dar a cărui 
experiență și-a spus cuvîntul 
în ultima repriză, gruzinul cîș- 
tigînd la limită.

în încheiere, menționăm ex
celentul arbitraj prestat de 
Gheorghc Marton și Constantin 
Bușoi.

avertis- 
Trebuie

DIN SUMAR 
întrebare 
final al 
(pag. a

• „Cupa mondială" — o 
excelentă propagandă

O

Costin CHIRIAC

pentru gimnastica în A- 
merica de Sud (pag. a 
4-a)

In derbyul de volei, 
Steaua a învins cu 3-1 
pe Dinamo (pag. 2-3)

CONFERINȚELE CONSILIILOR SPORTIVE JUDEȚENE
în aceste zile continuă des

fășurarea conferințelor organi
zațiilor județene pentru edu
cație fizică și sport, care ana
lizează in spirit critic și- auto
critic modul cum se îndepli
nesc sarcinile mari și de răs
pundere reieșite din indi
cațiile tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, din hotărîri- 
le de partid privind mișcarea 
sportivă, incluse în Programul 
de dezvoltare a activității de 
educație fizică și sport pe pe
rioada 1976—1980 și pregătirea 
sportivilor români pentru J.O. 
din anul 1980. O atenție deose
bită se acordă, de asemenea, 
indicațiilor date mișcării spor
tive la ultima ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.K. în dările de seamă 
și în cuvîntul participanților se 
exprimă profunda recunoștință 
a sportivilor, antrenorilor și 
tehnicienilor, a întregului ac-

tiv sportiv pentru grija deose
bită și permanenta preocupare 
a conducerii partidului, a to
varășului Nicolae Ceausescu 
personal, față de continua dez
voltare a educației fizice, tu
rismului și sportului, în con
textul dezvoltării generale a 
țării, a nivelului de trai mate
rial și spiritual al întregului 
popor.

Organele județene de partid 
acordă un sprijin prețios orga
nizării, orientării și desfășură
rii conferințelor. La lucrări 
participă membri ăi secretaria
telor și birourilor comitetelor 
județene de partid.

La conferința sportivă a ju
dețului Dîmbovița a luat cu- 
vîntul tovarășul Florca Rista- 
che, prim-secretar al Comite
tului județean Dîmbovița al 
P.C.R., care a arătat că si' în 
activitatea de educație fizică 
și sport obiectivul principal 
este — așa cum ne cere secre-

tarul general al partidului — 
transformarea cantității într-o 
nouă calitate, atît în ceea ce 
privește cuprinderea maselor 
în practicarea sistematică și 
continuă a exercițiilor fizice, 
turismului și sportului, cît și 
contribuția județului la repre
zentarea sportului românesc în 
marile competiții internaționa
le. Dezvoltarea activității spor
tive, în diversele .sale forme, 
trebuie asigurată nu numai la 
fiecare loc de muncă, în fie
care unitate de producție, ei 
și în fiecare familie. Vorbito
rul a cerut tuturor organelor 
și organizațiilor cu răspunderi 
si atribuții, tuturor organiza
țiilor de partid, să dovedească 
în practica de fiecare zi că au 
înțeles bine că între educația 
fizică, sportul de masă și să
nătatea populației există o 
strînsă legătură, că aceste ac
tivități de interes național 
constituie elemente de educație

indispensabile în marea acțiu
ne, condusă de partid, de for
mare a omului nou. S-a apre
ciat ca semnificativ faptul că 
80 la sută din fruntașii în pro
ducție. inovatorii și raționali- 
zatorii din județ sînt oameni 
care practică sistematic exer
cițiile fizice și sportul, gim
nastica fizică, sprijinind activ 
gimnastica minții," ajutînd la 
crearea și însușirea tehnicii 
moderne. Prin sport — arăta 
vorbitorul — oamenii se apro
pie, se cunosc mai bine, aceas
ta contribuind activ la reali
zarea coeziunii colectivelor de 
muncă și viață, iar spiritul în
trecerii sportive se transpune 
și în întrecerea in producție. 
S-a indicat tuturor factorilor 
de răspundere să S3 dovedeas
că la înălțimea planurilor de 
măsuri bune elaborate de con-

(Continuare in pag. 2-3)



CEI MAI BUNI
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stabiliți de federațiile
de specialitate

TENIS
MASCULIN

1
1. II.IE NASTASE (Steaua),
2. Ion Tiriac (Dinamo Bucu
rești). 3. Dumitru Hărădău 
(Steaua), 4. Traian Marcu 
(Dinamo Brașov), 5. Andrei 
Dîrzu (Progresul București), 
6. Florin Segărceanu (Dina
mo București), 7. 
Niță (Politehnica 
rești), 8. 
(Steaua), 9.
(Dinamo 
Emil Hnat 
București).

Marian 
Laurențiu 
București),

(Tenis —

Florin 
Bucu- 
Mîrza 
Bucur 

10.
Club

FEMININ

1. VIRGINIA RUZICI 
(Dinamo București), 2. Flo
rența Mihai (Dinamo Bucu
rești). 3. Mariana Simiones- 
cu (Dinamo București), 4. 
Camelia Chiriac (Dinamo 
Brașov), 5. Maria Romanov 
(Politehnica București), 6. 
Lucia Romanov (Politehnica 
București). 7. Cosmina Po
pescu (Tenis-Club Bucu
rești). 8. Luminița Sălăjan 
(Politehnica Cluj-Napoca), 
9. Elena Popescu (Politeh
nica București), 10. Nadia 
Becherescu (Electrica Timi
șoara) .

TENIS DE MASĂ

MARIA ALEXANDRU 
(Progresul București), 2. Eva 
Ferenczi (C.S. Arad), 3. Lia
na Mihuț (C.S. Arad), 4. 
Zsolț Biihm (C.S.M. Cluj- 
Napoca), 5. Simion Crișan 
(C.S.M. Cluj-Napoca), 6. 
Magdalena Leszay (C.S. A- 
rad), 7. Șerban Doboși 
(C.S.M. Cluj-Napoca), 8. 
Gheorghe Teodor (Universi
tatea Craiova), 9. 
Păun (Politehnica 
rești), 10. Iosif 
(C.S.M. Cluj-Napoca).

Maria 
Bucu- 
Bohm

„fupa romanici' pentru arme cu aer comprimat

POZIȚIILE FRUNTAȘILOR
AU RĂMAS NESCHIMBATE...
Trăgătorii care se Impuseseră 

în prima zi a „Cupei României” 
pentru arme cu aer comprimat, 
desfășurată în sala Dinamo din 
Capitală, au reușit, în totalitate, 
să-și mențină pozițiile fruntașe și 
după disputarea ultimelor serii, 
în care au concurat ceilalți pre- 
tendenți la primele locuri. Să-i 
reamintim, cu atît mai mult cu 
cit rezultatele lor sînt, în gene
rai, bune: Rie Codreanu, cu 388 

la pușcă 10 m, seniori; Du- 
Matei, cu 386 p. la pușcă 
senioare; Corneliu Ion, cu 
la pistol 10 m, seniori. Sin- 
care a reușit să amenințe 
una dintre aceste poziții

P, 
mitra 
10' m, 
386 p, 
gurul 
serios
(a lui Comeliu Ion), a fost Dan 
Iuga, apropiat pină la un punct 
de colegul său de echipă națio
nală la pistol viteză (să amintim 
și că lui Iuga nu i-a fost acor
dat, pe bună dreptate, un gaba
rit...) : cu 385 p, dinamovlstul a 
ocupat un, de asemenea meri
tuos, loc 2. In această ediție a 
,,Cupei României”. Dealtfel, ală
turi de toți aceștia, multi alți 
componenți ai lotului olimpic au 
demonstrat că pregătirile din ul
tima vreme au fost bine orien
tate, planurile unei complexe 
pregătiri fiind corect executate.

Să mai semnalăm că o serie de 
asociații și cluburi remarcate în 
trecutul apropiat continuă să o- 
fere și în noul sezon... ciștigă- 
tori. Printre acestea: centrul de 
tir Alexandria (cu Ș. Biolan, la 
pistol), C.S.M. Cluj-Napoca (cu 
Maria Lakatoș, la pușcă). C.S.Ș. 
1 București (cti I. Neagu, la 
pușcă). Aceste secții întregesc 
seria principalelor unități de

In derbyul masculin de volei

performantă care domină actual
mente tirul nostru. Steaua și Di
namo, Olimpia și I.E.F.S.

Radu TIMOFTE

REZULTATE
10 m, seniori:

TEHNICE: pușcă,
1. I. Codreanu 

(Steaua) 388 p, 2. M. Teodora 
(Steaua) 382 p, 3. R. Nicolescu 
(Steaua) 381 p; senioare: 1. Du
mitra Matei (Dinamo) 386 p, 2. 
Veronica Tripșa (Dinamo) 385 p, 
3. Eva Ionescu (C.S.U. Brașov) 
380 p; juniori I: 1. F. Cristofor 
(Steaua) 377 p, 2. V. Marincaș 
(Crișul Oradea) 368 p, 3. V. De- 
lanu (Dinamo) 368 p; junioare 1: 
1. Maria Lakatoș (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 364 p, 2. Iuliana Zirra 
(Olimpia) 364 p; juniori II: 1. I. 
Neagu (C.S.Ș. 1 Buc.) 364 p, 2. 
C. Opriș (C.S.U. Oradea) 363 p; 
junioare II: 1. Maria Tindeche 
(Dinamo) 366 p, 2. Roxana Lă- 
mășan (Olimpia) 363 p; pistol, 
10 m, seniori: 1. Corneliu ion 
(Steaua) 386 p, 2. Dan Iuga (Di
namo) 385 p, 3. Ilie Petru (Olim
pia) 378 p; senioare: 1. Anișoara 
Matei (Dinamo) 376 p, 2. Maria 
Haba (I.E.F.S.) 363 p, 3. Silvia 
Kaposztay (U. T. Arad) 361 p; 
junioare I: 1. Gabriela Tașcă (Di
namo) 363 p, 2. Cornelia Bușteagă 
(Dinamo) 361 p; juniori I: 1. Ș. 
Cudrenco (Dinamo) 370 p, “ 
Tîrloiu (Steaua) 369 p, 3. L. __ 
nașcu (I.E.F.S.) 366 p; juniori II: 
1. Ș. Biolan (C. T. Alexandria) 
371 p, 2. G. Cristache (Dinamo) 
370 p, 3. Niculina Matei (Cons
tructorul Alexandria) 366 p; ju
nioare li: 1. Emilia Bodrîngă (Di
namo) 358 p.

CUPA 30 DECEMBRIE '

2. C. 
Io-

LA FOND
A FOST DOMINATA DE TINERII SCHIORI!

Sîmbătă, partâcipanții la între
cerile de fond dotate cu „Cupa 
30 Decembrie” șl-au disputat 
cursele de ștafetă, iar fetele, ju
nioare și senioare, s-au întrecut 
din nou, în probe individuale, șta
feta de 3X16 km seniori a fost 
dominată de schiorii de la Di
namo Brașov, ale căror echipe 
s-au clasat pe primele două 
locuri, tn schimb, în disputele 
juniorilor mari, pe aceleași dis
tanțe. fondiștii de la A.S.A. Bra
șov ău învins clar, formațiile lor 
clasînud-se pe primele locuri. La 
juniori mici, echipa Liceului din 
Predeal, pe distanța de 3X5 km, 
a cîștigat fără probleme, mai 
ales că Ion Lungoci — elev al 
prof. Ion Dudu — a făcut din 
nou dovada calităților sale, înre
gistrând pe 5 km un timp bun : 
14:45, care îl recomandă ca un 
fondist de valoare pentru schiul 
românesc. întrecerea fetelor pe 
distanța de 5 km, în care senioa
rele și junioarele au alergat îm
preună a revenit tinerei Iuliana

Popoiu, care confirmă progresul 
înregistrat în acest sezon. La 
junioare mici, eleva Liceului 
din Predeal, Elena Raus (pregă
tită tot de antrenorul Ion Dudu), 
a cîștigat cursa pe distanța de 
3 km. REZULTATE TEHNICE : 
3 km, junioare mici: 1. Elena 
Raus (L.P.) 11:46, 2. Rodica Pelin 
(Tractorul) 12:12 3. Dorica
Dudu (Dinamo) 12:40 ; 5 km, se
nioare și junioare I : 1. Iuliana 
Popoiu (Tractorul) 18:03, 2. Ga
briela Miiialcea (C.S.S. V. Dornei) 
18:38, 3. Lucia Perciog (Tracto
rul) 18:40 ; 3X10 km, seniori : 1. 
Dinamo I (Gh. Găvenea, P. Cio
banii, A. Perciog) ih31:37, 2. Di
namo H lh32:10 3. A.S.A. ih34:35; 
3X10 km, juniori I : 1. A.S.A. I 
(Gh. Brezeanu, V. Rebreanu, Gh. 
Stroe) lh35:19, 2. A.S.A. II lh45:26, 
3. Steagul roșu lh47:24 ; 3X5 km, 

' ' Predeal
Lungoci) 
55 .-02, 3.

juniori II : 1. Liceul
(C. Apafi, I. Țențiu, I. 
51:25. 2. Steagul roșu 
A.S.A. 55:27.

Paul IOVAN

in „Cupa F. R. S. B.“

GHTORGHE VOICU A CISTIGAT CURSA DE 20 km
Cel mai important concurs al 

biatloniștilor 
C.M., ,,Cupa 
clarificările 
Dacă timpii 
garea pe schiuri (deși ceva mai 
slabi decît la concursul anterior) 
rămin în continuare satisfăcători, 
tragerile In poligon creează nedu
meriri atit sportivilor cit șl an
trenorilor. Trei dintre componen- 
țil de bază ai Iotului national — 
Gheorghe Girniță, Victor Fontana 
șl Vasile Băjenaru — au tras 
slab, primii doi greșind in poli
gon doar la tragerea din poziția 
picioare. Oricum, față de ex
periența competițlonală a celor 
doi sportivi aceste ratări sînt 
greu de explicat.

Meritul cîștigătorului cursei de 
20 km. din prima zi a competi
ției, Gheorghe Voicu, ca șl al 
celui de al doilea clasat. Corne] 
Potroanchenu, constă tocmai În 
echilibrul pe care l-au manifes
tat Intre cele două componente 
ale biatlonulul — alergarea și ti
rul — pe care le-au îmbinat ar
monios. Pînă la C.M. mai este 
timp suficient pentru a se face 
corecturile necesare, în așa fel 
Incit toată echipa să se prezinte 
la maximum de posibilități, pen
tru a-șl putea realiza obiectivele 
propuse. REZULTATE TEHNICE,

români înaintea 
F.R.Ș.B.”, nu a adus 
care se așteptau. 
Înregistrați in aler-

20 km : 1. Gheorghe Voicu 
(A.S.A. Brașov) 11112:08 (2 min.
penalizare), 2. ' —-
chenu (A.S.A, 
(4’), 3. Victor
Brașov) lhl3:42 (5’), 4—5. Gheor
ghe Ginuțâ (Dinamo Brașov) — 
7’ și Vasile Băjenaru (A.S.A. 
C-lung Moldovenesc) — 8’ —
lhl5:49, 6. Csaba Szabo (Dinamo 
Brașov) lhl7:02 (2’).

M. BARA

Cornel 
Brașov) 
Fontana

Polroan- 
lhl3:35 
(A.S.A.

MECIUL FEMININ DE ȘAH ROMANIA—BULGARIA
(Urmare din nag. 1)

Pogorc-0—1 și Zvctkova 
viei 0—1.

In turul 5, formația noastră 
de senioare, deși a evoluat cu 
piesele negrs, și-a consolidat 
avansul, ciștigînd cu scorul de 
4—2. Nuțu a învins-o pe Boiad- 
jieva, Baumsțark pe Donceva 
Jicman pe Savova și Polihro- 
niade pe Zlatanova. De remar
cat că maestra internațională 
Elisabeta Polihroniade reali
zează, pînă acum, cel mai bun 
rezultat individual în acest

meci. Kantor a pierdut la Le- 
maciko și Tcodorescu la Nes- 
torova.

Din nou egalitate în disputa 
junioarelor: Pogorevici 
iska 1—0 ---------
1—0.

înaintea 
mația de 
scorul de 
ce în intilnirea junioarelor se 
menține egalitatea, 5—5. Sco
rul general al întilnirii este 
favorabil jucătoarelor românce 
cu 22i/2—17>/,.

si Zvctkova
Vo
llie

ultimei runde for- 
senioare conduce cu 
lî'/j—12'/2, în timp

T. RADULESCU

DIVI

Țerbea plasează mingea in terenul dinam 
jului făcut de Dumănoiu și Girleanu. Faz 
la volei Steaua — Dinamo.

Steaua

rul Bac 
mînat

dacă Steaua 
bine 
coerent 
bine

și în atac. 
Dumănoiu se 
ou un sextet 
să nu scape 

Farmus

O VICTORIE DECISĂ DE AP
Confruntarea dintre fruntașele 

campionatului masculin de volei 
Steaua și Dinamo a adus in tri
bunele sălii Floreasca G-— “ 
un public numeros care a 
ferat ultimului episod 
luiui „Linia maritimă 
derbyul voleibalistic. 
mulți dintre spectatori 
cat, la sfirșitul jocului 
pentru alegerea făcută. . 
suporterii steliști au avut măcar 
satisfacția victoriei obținute de 
echipa favorită. Pentru că, d.n 
păcate, calitatea joouiul nu s-a 
ridicat la cotele așteptate dc- 
cît în primele două seturi. Aceas
ta, din cauza voleibaliștilor dl- 
namovlști care — evoluând rigid, 
bătrînește, fără hotărire — au 
stricat pur și simplu un specta
col ce se voia de înaltă tinută. 
In acest context, „tribunele” au 
trebuit să se mulțumească doar 
cu jumătate din ceea ce se pro
mitea.

De la începutul jocului, echipa 
campioană, Steaua, antrenată de 
Aurel Drăgan și Octavian Crețu 
(și condusă de pe margine de 
ultimul), vădea mal multă mobi
litate, o mai bună gîndire tactică 
și o mare dorință de a obține 
victoria. Dar crisparea — notă 
caracteristică la Început ambelor 
sextete — o făcea să greșească 
des: in prima parte a setului de 
debut —la serviciu, In partea a 
două — la preluări. Dinamo avea să 
câștige, astfel, setul pe „mina” blo
cajului său, bine sincronizat în fi
nal. Din setul al doilea, meciul 
a început să scadă treptat In 
ritm. Dinamo ..sttngtndu-se” însă 
vertiginos. Steaua s-a mobilizat 
de fiecare dată când adversara sa 
Încerca să iasă din apatie, ciștl- 
gînd seturile următoare și parti
da cu 3—1 (—3, », 12, 10), mal 
lejer chiar decît arată scorul. O 
victorie pe deplin meritată, prin 
care campionii au etalat o pregă
tire superioară celei a dinamo- 
viștâlor. O victorie — am putea 
spune — a apărării. Intr-adevăr,

(pline !) 
pre- 

al seria- 
Onedin“ 
Firește, 

au încer- 
regretul 

Șl numai

____ a acoperit foarte * 
cimpoi de joc, acționînd 

și elastic, efectuind 
dublajul și autodublajul 

(iar din setul al doilea și bloca- 
Dinamo s-a dovedit tocapa-jul),

bilă In apărarea din linia a doua 
și, cu excepția finalului setului 1, 
chiar la blocaj — arma sa prin
cipală. SlăbiciunUe apărării au 
epuizat psihic sextetul lui Wiliam 
Schreiber, care devenea din ce 
In ce mai anemic 
Doar Laurențiu 
bătea ’— singur — 
stei 1st foarte decis 
victoria .. Arbitrii Radu 
și Mircea Albuț au condus foarte 
bine echipele : STEAUA — Io. 
nescu (Manole), Macavei (Iu- 
hasz), Chifu, Ion (Manole), Pop, 
Terbea (luhasz) ; DINAMO : —
Oros (Chiș), Dumănoiu, Păușes- 
cu, Enescu (Băroiu), Tutovan. 
Girleanu.

ur 
rămîne 
lerea ' 
puncte 
un

C.S.M. 
Voleibal 
cîștigat 
minute 
o oare
două s 
găian, 
Neghină 
Gazda ( 
șl V. C 
(V. Sâs

La finalele de scrimă pentru tine

DUBLU SUCCES AL SPADASINILOR SI FL 
DE LA CLUBUL SPORTIVUltimele două finale din ca

drul campionatului național de 
scrimă-tineret (cele de spadă 
și floretă fete-echipe) au dat 
cîștig de cauză reprezentanți
lor Clubului sportiv Satu Ma
re. fără nici un dublu unitatea 
sportivă de performanță care 
acordă cea mai mare grijă for
mării schimbului de miine In 
această disciplină. Este 
element de referință 
căruia vom reveni.

La spadă, tinerii 
sătmăreni n-au avut, 
nici o dificultate in obținerea 
unor victorii pe toată 
9—2 cu Olimpia Craiova 
Electroputere Craiova, 9—3 
C.T.A.S. (Centrul de tineret 
Armatei — Steaua), 9—5 
Tractorul Brașov și 9—6 
Clubul sportiv școlar Constan
ța. Poate numai ultimul meci 
a pus la un moment dat 
cumpănă 
succes al spadasinilor din Satu 
Mare, scrimerii din Constanța 
avînd în Solomon și Gizolu — 
5 victorii — trăgători foarte 
combativi. Din păcate, 
ceilalți doi spadasini 
țeni (Subțirică și mai 
au fost departe de a 
acestui meci, ambii 
doar cite o victorie.

un 
asupra

tcrimeri 
practic,

linia:
Și 

cu 
al 
cu 
cu

în
perspectiva unui

Insă, 
constăn- 

ales Ene) 
face față 
realizînd

într-un fel, o surpriză — și, 
desigur, plăcută — Olimpia 
Craiova. Cu 4 victorii (9—2 la

8—6 la Electroputere, 
nație din care numai 

și 
Tractorul),

C-TJUS-, 
eu o fori
Bărbosu a fost la înălțime, 
8—8 (64—65) cu
Olimpia Craiova s-a situat pe 
locul 2, rezultat care menține 
în atenție capacitatea oltenilor 
de a se afla printre fruntași la 
spadă. Trăgătorii de la Clubul 
sportiv școlar Constanța (3 v) 
s-au situat pe locul 3, cei de 
la Electroputere Craiova (2 v.) 
pe locul 4. Locul 5 a fost ocu
pat de formația C.T.A.S. cu 
1 V., în timp ce Tractorul Bra
șov (0 v) a încheiat plutonul 
de 6...

La floretă fete, proba care 
a încheiat actuala ediție a fi
nalelor campionatelor naționale 
de tineret, a adus în frunte, de 
asemenea, pe sportivele de la 
C.S. Satu Mare, neînvinse: 9—1 
Ia C.S. Sc. Satu Mare, 9—3 la 
Dinamo București și Crișul 
Oradea, 9—5 la C.T.A.S. și 8—7 
la Progresul, Intr-un meci care 
putea reveni, Insă, și floretis- 
telor din Capitală. Le-au lipsit 
un plus de dîrzenie și un arbi-

traj ce 
rajos.

C.T.A 4 V.CtO 
Ia C.S.
Dinamo 
greșul/ 
cu 3 v 
9—3 la
Se. Sat 
clasame 
Clubul 
Mare 2 
1 v„ 6.

De s 
Crișul 
luat cu 
de 4), 
In stru 
semnal 
cazuri, 
sibil s 
p«a,ar 
dețin 
In mă
petiției

CONFERINȚELE CONSILIILOR SPORTIVE JUDEȚENE
(Urmare din vag. I)

ferință, transpunîndu-le întoc
mai în viață. Ordinea, discipli
na, exigența și modestia să 
caracterizeze pe fiecare spor
tiv de performanță, care tre
buie să-și caute modelul ideal 
în modelul oțelarilor, sondori
lor, minerilor, al celorlalți oa
meni ai muncii fruntași din 
județ. Din partea Biroului Exe
cutiv al C.N.E.F.S. a luat parte 
tovarășul general lt. Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte, 
care a apreciat sprijinul acor
dat de Comitetul județean de 
partid și de organele locale, 
eforturile făcute în județul 
Dîmbovița pentru promovarea 
exercițiilor fizice și sportului 
și a arătat că mișcarea sporti
vă din țara noastră așteaptă 
mari performeri din acest 
județ.

Luînd cuvîntul la conferin
ța organizației Județene Boto
șani pentru educație fizică 
sport, 
Alexa, 
tetului 
P.C.R., 
depuse 
tehnicienii 
tivi,

tovarășul Haralambie 
prim-secretar al Comi- 
județean Botoșani al 
a apreciat eforturile 
de sportivii, antrenorii, 

și activiștii spor- 
In frunte cu comuniștii,

pentru obținerea rezultatelor 
bune din perioada la care s-a 
referit conferința. Vorbitorul 
a criticat lipsurile și neîmplini- 
rile care s-au mai manifestat 
In activitatea sportivă de masă 
și de performanță și a arătat 
că, la sprijinul prețios acordat 
de partid și de stat, prin con
strucția sălii polivalente, care 
va începe la Botoșani în pri
mele zile ale lunii ianuarie, 
trebuie să se adauge preocupa
rea tuturor asociațiilor pentru 
asigurarea unor baze sportive 
simple. S-a cerut cadrelor de 
specialitate o mai intensă pre
ocupare pentru selecția și pre
gătirea sportivilor de perfor
manță, ca și pentru înființarea 
unor clase cu profil sportiv In 
școli, care să asigure în flux 
continuu sportivi valoroși ju
dețului și țării.

Conferințele au ales orga
nele de conducere ale consili
ilor județene pentru educație 
fizică și sport. Din componen
ța lor fac parte :

BACAU: președinte — Con
stantin Lăcătușu, secretar al 
Comitetului județean de par
tid; prim-vicepreședinte — Mi
hai Grigoraș; secretar — Di- 
mitrie Dumitriu.

COVASNA: președinte —
Ioan Koăs, șeful secției propa
gandă a Comitetului județean 
de partid; prim-vicepreședinte 
— Keresztes Lăszlă; secretar — 
Mircea Boricean.

MUREȘ: președinte — Eu
gen Trâmbițaș, șeful secției 
propagandă a Comitetului ju
dețean de partid; prim-vice
președinte — Kosâ Gcză; se
cretari — Ionel Mihăilescu și 
Vasile Man.

BIHOR: președinte — Bujor 
Mera; secretar — Antal Carol.

BOTOȘANI: președinte —Ion 
Coman, șeful secției organiza
torice a Comitetului județean 
de partid; prim-vicepreședinte
— Boris Minteanschi, secretar
— Ștefan Borcilă.

DÎMBOVIȚA: președinte — 
Tiberiu Varga, secretar al Co
mitetului județean de partid, 
prim-vicepreședinte — Paul Oi
ței; secretar — Nicolae Dincă.

VTL.CEA: președinte — Ion 
Pătrășcoiu, șeful secției orga
nizatorice a Comitetului jude
țean de partid; prim-vicepre
ședinte — Constantin Cismaru; 
secretar — Gheorghe Udrea.
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Retrospectiva
Diviziei A

„Radiografia" tricourilor 1-11

10. SPORTUL STUDENȚESC, 0 ECHIPĂ 

LIPSITA BE AVANTAJUL TERENULUI PROPRIU
Sportul studențesc este echi

pa pe care, urmărind-o cu a- 
tenție de-a lungul celor șase 
ediții de campionat încheiate, 
de cînd a promovat în Divizia 
A, am putea-o defini, ca evo
luție competițională. prin două 
aspecte caracteristice si anu
me :

1. Joacă, de regulă, la fel și 
acasă și in deplasare. Aceasta 
explică sau se explică prin cele 
6 puncte cîștigate „afară" și 
cele 7 puncte pierdute, în 
toamnă, pe teren propriu. Un 
fel de a spune „teren propriu" 
pentru că, de fapt, Sportul 
studențesc este singura divi
zionară A despre care se 
poate afirma că nu are un te
ren al ei, unde să se simtă, 
realmente, ca acasă. Formația 
studenților bucureșteni se an
trenează pe stadionul de la 
„Regie" și susține jocurile ofi
ciale pe „Republicii", unde, 
dacă vin, să zicem, 5 000 de 
spectatori, 4 000 dintre ei sînt 
susținători ai oaspeților. Prac
tic, deci, elevii antrenorilor 
M. Rădulescu si V. Kraus sînt 
de multe ori ca și în depla
sare. atunci cînd sînt progra
mați să joace în Capitală. Și 
lipsa unui teren propriu con
stituie un serios handicap, pe 
care echipa îl resimte de prea 
multă vreme, cu efecte trau
matizante de ordin psihic, re
flectate în comportarea jucăto
rilor sub nivelul posibilităților 
și, implicit, în unele rezultate 
nesatisfăcătoare, care au înce
put să nu mai constituie, decît 
aparent, surprize. „De aceea, 
spunea recent antrenorul M. 
Rădulescu, am vrea ca, indi
ferent de stadiul lucrărilor de 
amenajare a stadionului de la 
Regie, să jucăm numai acolo 
meciurile ce ne revin de orga
nizat in retur. Să fim și noi,

Bilanțul turului: 17 6 5 6 24 — 21 — 17 puncte

• Puncte rea li ic te : 17 (11 acasă + 6 în deplasare — cite o vic
torie cu Chimia, Steaua ți F.C. Bihor) ; procentaj : 50 la sută.
• Golgelerul echipei : lorgulescu — 7 goluri
• Cartonașe roții : nici unul
• Cartonașe galbene : 15 — cele moi multe : lorgulescu — 6.
• Jucători folosiți : 19 - B. Grigore (17 meciuri - media notelor : 

6,88). O. lonescu (17-8.41). Chihaia (17-4.31), Rădulescu (16-7,18), 
Cazan (16-6.81), Shoe (16-6,18), Grosu (16-5,86), lorgulescu (15-5,86), 
Moraru (14-6,85), Tânosescu (14-5,92), Munteanu (12-6,00), 
Șerbănică (12-5,90), Coțo' (11-6,27). M. Sandu (9-5,66), Menea 
(6-5,75), Lazăr (4-7,00), Cugarin (4-5,60), M. Marion (3-6,00), Bogatu
(1-6.00).
• Media notelor echipei : 6.39 (6.43 coasă, 6,35 in deplasare).

PORTARII: COAAAN ALEARGĂ
(tinerește) ÎN FRUNTE

au reușit, nu o dată, acest lu
cru grație în principal unui 
mod de acțiune echilibrat, or
donat și disciplinat tactic, pe 
fondul căreia valoarea indivi
duală a unor fotbaliști ca A. 
Rădulescu, O. lonescu, B. Gri
gore, Chihaia, Moraru, Tănă- 
sescu, lorgulescu, Cazan, Gro
su, M. Sandu, Manea. Muntea
nu și-a spus și ea cuvintui.

2. Sportul studențesc. este, 
cum s-ar spune, o echipă de 
primăvară. Cu excepția ediției 
de campionat 1976—77, în toți 
ceilalți ani competiționali echi
pa a acumulat mai mult în 
retur decît in toamnă, uneori 
făcînd si salturi în clasament 
de-a dreptul spectaculoase, în
cheind întrecerea de trei ori 
pe locul IV, după ce în tur 
ocupase locul XV (1974—75), 
XIV (1975—76) și VIII (1977—78), 
adică în toamna anului trecut. 
Explicația ? Pe de o parte, pre
gătirea foarte bună făcută de 
fiecare dată în perioada de 
iarnă, precum și faptul că obli
gațiile de învățămint din pri-

campionat, după încheierea ce
lei precedente, pe un loc de 
frunte. Trezirea la realitate s-a 
făcut, chiar dacă nu prea tîr- 
ziu, oricum cu pierderi de 
puncte și de locuri în clasa
ment

Potrivit tradiției. Sportul stu
dențesc speră desigur și de 
astă dată (de pe poziția locu
lui X, cu același număr de 
puncte, 17, ca in toamna anu
lui 1977), Intr-un retur frumos, 
In care să vină, ca de obicei... 
tare. Și-a propus, dealtfel, ca 
obiective, locul III In campio
nat și calificarea in finala Cu
pei României. Ginduri cam în
drăznețe, poate. Echipa crede 
însă în ele, se simte capabilă 
să le realizeze. Maj ales dacă, 
așa cum spunea antrenorul M. 
Rădulescu, Sportul studențesc 
va avea, din primăvară, un te
ren propriu, dacă va fi la ea 
acasă. Și apoi, mai este și a- 
notimpul acesta al tinereții 
care, cel puțin pînă acum, a 
fost un aliat fidel al formației 
studenților bucureșteni.

Mihai IONESCU

1378 nu a venit, din păcate, cu 
o îmbunătățire a situației postu
lui celui mai greu, portarul. Cele 
mai multe dintre observațiile cri
tice ale sezonului 1977 sînt vala
bile și acum. Cu o singură ex
cepție ; neta superioritate a lui 
Com an, consolidată acum, mai 
cu seamă că marea majoritate a 
coneurenților târgovișteanului a 
înregistrat o cădere spectaculoasă 
și alarmantă (vezi cazurile N. 
Răducanu, Iordache, Cristian I). 
Singurele parcursuri mai aproa
pe de media ,,satisfăcător", din
tre portarii considerați candidați 
La un loc în loturile reprezen^ 
tative, le-au efectuat — conform 
clasamentului alăturat — doar 
Lung și Bucu. „Locotenenții* li
derului sînt reprezentanți ai noii 
generații, chiar dacă și Ursache 
și Cristian II au trecut de 25 de 
ani. par. pentru portari, se știe 
așa de bine, operează alte legi ca 
pentru celelalte 10 posturi in pri
vința „granițelor" de vîrstă. In 
fine, Vidac, spre a termina enu
merarea primilor cinci clasați, 
reprezintă un succes de voință 
și indîrjire, cu atît mai merituos 
cu cît orădeanul n-a avut parte 
de un sezor prea fericit cu echi
pa lui Grupul 6—10 îi cuprinde 
pe unii dintre foarte tinerii spe
cialiști ai postului chiar ca vîrstă 
(Bucu, Speriatu, Moraru) alături 
de mai experimentații Caval cau- 
torul unor meciuri de vîrf, dar 
și al unor gafe decisive) șl Efti- 
mescu (învingător neașteptat al 
duelului cu Ștefan). Cum mai 
observam, sînt surprinzătoare po
zițiile unora dintre cei mai re
prezentativi specialiști în a doua 
jumătate a clasamentului. N. Ră
ducanu, pe locul 16 !, urmare a 
finalului său slab, iar iordache 
abia pe locul 14, poate că toc
mai pentru că nu a apărut (cu 
regularitate) decît la terminarea 
turului. Au dezamăgit Mînxlrilă 
șl Vunvulea. pe Cristian I l-am 
revăzut doar în etapele finale. 
Din grupul portarilor care n-au 
îndeplinit „baremul- intrării în 
clasamentul nostru (cel puțin 9 
meci un jucate), un singur nume 
s-a impus : Haralambie, cel care 
a adus Olimpiei o salvatoare re
zolvare a crizei postului după 
accidentarea lui Feher.

Observația generală : decalajul 
Intre Coman și ceilalți concurenți 
s-a mărit. Plutonul experimenta-

ților a cedat teren, iar speran
țele au încetinit ritmul. Situație 
nu prea roză pentru viitorul se
zon.

„Podiumul" în scurte caracteri
zări : 1. Coman ; spectaculoasă 
și absolut meritată revenire în 
frunte ; excelent cunoscător al 
postului, dublat de o mare am
biție, de o însuflețire tinerească, 
neconsumată chiar la 32 de ani. 
Principala calitate, esențială la 
un portar : constanța. 2. Ursache;

CLASAMENTUL 
PE BAZA MEDIEI 

NOTELOR ACORDATE 
DE CRONICARII NOȘTRI

1. COMAN 8,33 ; 2. UR 
SACHE 7,77 ; 3. CRISTIAN II ' 
7,27 ; 4. LUNG 7,21 ; 5. VI
DAC 7,15 ;

6. Bucu 7,10 ; 7. Caval
6,94 ; 8. Speriatu 6,90 ; 9.
Eftimescu 6,88 ; 10. Moraru
6,85 ; 11. Bologan 6,72 ; 12. 
Ariciu 6,70 ; 13. Ji van 6,69 ;
14. Iordache 6,62 ; 15. Min- 
drilâ 6,55 ; 16. N. Răducanu 
6,50 ; 17. Rojco 6,43 ; 18.
Vunvulea 6,30 ; 19. Calonc
5,92.

nescontat învingător al talentatu
lui (clar inztisc'plinafcului) Mindri- 
lă. Este ceea ce se numește portarul 
care apără mingile parabile. Și 
el a excelat prin constantă. 3. 
Cristian II : fără acea... auto- 
sancționare din finalul campio- 
natului, ar fi avut, probabil, lo
cul n Foarte sigur In Interven
ții, rivalizind in arta plasamen
tului cu Coman, are o bună 
detentă. Depinde de el să ră- 
mlnă Intre fruntașii postului. 4. 
Lung n-a făcut „pasul cel mare-, 
dar li stă In puteri să-l efectu
eze. Calitățile n.u-1 lipsesc. încre
derea ? Poate. 5 Vidac — un 
campion al ambiției, a Învins o 
serie de accidentări și pe talen
tatul (dar inconstantul) Albu.

Eftimie IONESCU

Rădulescu, omul nr. 1 al studenților bucureșteni, reușește sâ se 
descurce singur chiar și intre patru adversari. (Fază din meciul 
Sportul studențesc — Olimpia Satu Mare, 5—0). Foto : N. TOKACEK

odată, cum necum, Ia noi aca
să".

Intr-un fel, viața „prin 
străini" i-a călit pe jucătorii 
Sportului studențesc, i-a obli
gat (aici un merit revine și an
trenorilor) să caute și să a- 
dopte mijloace de exprimare 
în joc care să le permită sâ 
cîștige puncte în deplasare. Și

măvară sînt ceva mai puțin 
presante decît cele din peri
oada „restanțelor" din toamnă. 

. Pe de altă parte, va trebui să 
reamintim, cu acest prilej, si 
atitudinea de infatuare, de su- 
praestimare a forțelor proprii, 
de care au dat dovadă jucăto
rii echipei bucureștene la în
ceputul fiecărei noi ediții de

In min 53 al partidei U.T.A 
— Chimia Rm. VUcea, pe 
stadionul arădean, stadionul 
celei mal „bătrîne* divizio
nare A. un jucăotr — căpi
tanul echipei gazdă — a ra
tat o lovitură de pedeapsă ! 
Scorul era net favorabil echi
pei care a beneficiat de pe- 
nalty-ul în cauză. Nu se pu
nea, deci, problema Iul... a fi 
sau a nu fi, nu era vorba de 
ratarea unei calificări, de 
soarta unei echipe. O miză a 
fost, totuși, o miză destul de 
Importantă : mijlocașul ară
dean atingea cifra de 100 de 
«oluri înscrise de cînd joacă 
in Divizia A ! Să-1 fi Inhibat 
atît de mult pe Broșovschi 
posibilitatea realizării acestui 
obiectiv... personal t

Broșovschi a ratat In acel 
med ultimul penalty al turu
lui campionatului. Al 9-lea I 
Din 32 acordate de arbitri în 
cele 15: de partide jucate in 
toamna lui '78. Ceilalți 8 titu
lari ai ratărilor au fost de 
fapt... șapte. Iată-1 :

Gherghell (F.C. Bihor) — 2 
penalty-uri Irosite, in parti
dele cu F.C. Argeș (la 0—0, 
scor 2—1) si A.S.A. Tg. Mu
reș (la o—o, scor o—0) ;

Savu șl Stanca (Chimia Rm. 
Vtlcea), In același meci, cu

Sportul studențesc (la 0—1 
scor final 1—3) ;

Custov (Dinamo), în partida 
cu A.S.A (la 6—1. scor 1—2);

Sălăjan (Jiul), in partida cu 
F.C. Ba-a Mare (la 0—1, scor 
0-1) ;Roznai și Koller (F.C Baia 
Mare), in meciurile cu F.C.

Cursant al școlii de antrenor de patru luni

DAN COE: „NU E DESTUL SĂ FI AVUT
UN NUME MARE"

Dan Coe. înalt, robust, cu 
o prospețime în obraji și în 
privire care-i trădează tempe
ramentul tumultuos. Descălțîn- 
du-și ghetele tirziu, peste pra
gul vîrstei de 33 ani, cifră care 
conferă longevitatea In marea 
performanță, a antrenat Rapi
dul București și pe C.I.L. Si- 
ghet Deocamdată, nu mai an
trenează pe nimeni. Ia loc, în 
schimb, zilnic, în băncile pri
mului curs de antrenori, cu 
durata de 4 luni, organizat de 
F.R.F. cu începere de la 1 no
iembrie. Evident, mai are co
legi, încă 39 de bărbați tineri 
care, ca și el, sînt dornici de a 
se perfecționa într-o profesie 
în care au descins printr-o 
firească dialectică. Se face, 
deci, „purtătorul de cuvînt" al 
acestor profesori-elevi intrați 
într-o binemeritată vacanță de 
iarnă.

— Prima impresie Dane, 
despre această „reciclare" în 
băncile I.E.F.S.-ului ?

— Intr-adevăr, găzduirea 
noastră în spațiu, de către In
stitutul de Educație Fizică și 
Sport, nu este întîmplătoare. 
Căci toate materiile, Teoria 
antrenamentului sportiv, Fot
bal, Dirijare medicală, Biome- 
canică, Psihologie, Pedagogie, 
Socialism științific. Limba en
gleză, Limba franceză, sînt asi
gurate de cadrele universitare 
ale I.E.F.S.-ului. Vreau să 
spun, cu alte cuvinte, că ținuta 
cursului este înaltă, că presu
pusul formalism cu care alții 
s-ar grăbi să-1 eticheteze, în 
necunoștință de cauză, este 
absent.

— Cum ai putea sintetiza 
acumulările teoretice cu care 
ți-ai îmbogățit vechile cunoș
tințe ?

— De-abia acum realizez că' 
în materie de psihologie, peda
gogie și dirijare medicală nu 
știam aproape nimic. Ca orice 
fotbalist care cade în greșeala 
(și cad cu toții) să creadă că

chipa sa la încheierea turului 
se datorează In mare măsură 
șl lui, cel care n-a reușit să 
marcheze nici de la punctul 
de U m I ?

A doua. Toate ratările (ex- 
ceptlndu 1 pe Broșovschi) au 
survenit In SITUAȚII LI- 
MITA, cînd marcarea golului

DE CE NU SÎNT PREGĂTIȚI 
EXECUTANȚII PENALTY-urilor ?

Argeș (la 0—2, scor 1—3) și 
respectiv Politehnica Iași (la 
0—1. scor 0—1) ;

Stan (Gloria). In tnfflnirea 
cu F.C. Argeș (La 0—2, scor 
0-2).

Două observații se desprind 
din „situația" de mai sus. 
Prima. Un singur jucător a 
ratat două penaltyluri, oră
deanul Gherghell, care a ju
cat foarte slab în toamna tre
cută și locul ocupat de e-

trebula să cântărească decisiv, 
să schimbe cursul jocului. Pe 
umerii celor șapte jucători a 
apăsat O MARE RESPONSA
BILITATE. Numai că ei n-au 
reușit să se concentreze la 
maximum pentru a nu rata. 
Nu punem in discuție acum 
dacă In cele nouă situații a 
acționat șl eternul impodera- 
bil al fotbalului, dacă, la rin- 
thil lor, portarii au avut și el 
clipe de mare Inspirație. Nu.

Altul este rostul acestor rin- 
duri. Este vorba de FORMA
REA UNOR EXECUTANTI DE 
PENALTY-URI. Pentru că 
problema nu se reduce la 
sfera campionatului divizio
nar A. Se ratează și la „B“, 
șl la „C“, și la juniori. Se 
ratează, din păcate, și la e- 
chipele naționale, șl In com
petițiile europene intercluburi. 
Ratări oare duc la eliminări 
premature din întreceri cu 
mare miză. Cu puțin timp In 
urmă, am făcut un mic son
daj m rindul cîtorva antre
nori de la juniori, întrebîn- 
du-i dt timp din ciclul de 
antrenamente rezervă repetă
rii loviturii de pedeapsă 7 10, 
15, 20 de minute au răspuns 
et timp In care fiecare ju
cător execută cite 4—5 pe
nalty-uri 1 7 Nu preocupă pe 
nimeni CĂUTAREA TIPULUI 
DE JUCĂTOR IDEAL, pentru 
a-1 CREȘTE CA „EXECUTANT- 
DE PENALTY-URI. Totul este 
lăsat la voia Intimplăril și 
Intlmplarea aceasta ne-a creat 
destule decepții. Meciurile 
eraiovenilor cu Dinamo Mos
cova și Fortuna DOsseldorf au 
tost exemplele cele mal «cm- 
nlflcative In acest sens.

Laurențiu DUMITRESCU

ajunge să fi avut un nume 
mare, să fi asudat în slujba 
unei echipe sau a unui lot, 
pentru a fi automat șijin an
trenor de valoare. De fapt, 
după părerea mea, înșiși antre
norii consacrați, cu firmă asi
gurată, ar trebui, în beneficiul 
lor și al fotbalului nostru, să 
„buchisească" patru luni cîte 
8 și 10 ore pe zi, pentru a 
afla, de pildă, că o extremă 
cu viteză, supusă la antrena
mente excesive de rezistență, 
își pierde calitatea de bază, 
iar un mijlocaș de travaliu, 
împins în sprinturi prelungite, 
își irosește forța specifică. Ca 
sa nu mai vorbesc că dacă 
acest curs s-ar fi inaugurat 
încă de acum 20 de ani, n-ar 
mai fi fost nevoie ca banalul 
azi „4—2—4“ să pătrundă la 
noi după atîția ani de la apli
carea lui.

— Care este atmosfera de la 
cursuri ?

— Predare intensivă, semi- 
narii deschise, cu discuții li
bere, în contradictoriu, din 
care se naște adevărul. Serio
zitate și cointeresare. Dar, în 
general, fiecare ține o pîlnie 
la ureche, în care toarnă avid- 
cît mai multe cunoștințe. Și 
fiecare țintește sâ demonstreze 
că după patru luni va fi un 
altfel de antrenor.

ion CUPEN

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA „LOTO 2“ 
DIN 24 DECEMBRIE 1978

Extragerea I : 62 60 23 66.
Extragerea a Il-a : 41 34 59 44. 
Extragerea a IlI-a ; 70 8 27 3.

FOND TOTAL DE ClȘTI- 
GURI : 506.805 lei.

Plata ciștigurilor de la aceas
tă tragere se va face astfel : 
în municipiul București de la 
5 ianuarie pînă la 24 februarie 
1979 ; în țară, de la 8 ianuarie 
pînă la 24 februarie 1979, iar 
prin mandate poștale incepind 
cu data de 8 ianuarie 1979.



„CUPA MONDIALĂ"-0 EXCELENTĂ
PROPAGANDA PENTRU GIMNASTICA

In america de sud
O Dan Grecu a cucerit medalia de argint (și nu pe cea 
de bronz, cum au transmis, inițial, agențiile de presă) 

la inele • Ediția viitoare — în Japonia, în iunie 1979
S-au întors de Ia Sao Paulo, din Brazilia, Dan Grecu, multiplul 

nostru campion de gimnastică, și Adrian Stoica, antrenor federal, 
care au participat Ia cea de a treia ediție a „Cupei mondiale** la 
gimnastică, competiție desfășurată la începutul acestei luni. L-am 
rugat pe Adrian Stoica să ne împărtășească cîteva impresii despre 
concursul de la Sao Paulo.

— Cum se explică opțiu
nea F.I.G.-ului pentru or
ganizarea „Cupei mondiale" 
într-o tară sud-americană ?

— Brazilia, alături de alte 
tari ale continentului sud-ame- 
rican, face mari eforturi pentru 
dezvoltarea gimnasticii, scop in 
care, cu cîțiva ani în urmă, ea 
a găzduit un mare turneu la 
care au participat multipli cam
pioni mondiali și olimpici. în 
același context se înscrie și or
ganizarea. în perioada 8—10 de
cembrie, a unei mari competi
ții oficiale din calendarul 
F.I.G., a treia ediție a „Cupei 
mondiale", căreia organizatorii 
s-au străduit, și au reușit în 
mare măsură, să-i asigure un 
succes deplin. Publicitatea fă
cută concursului prin rețelele 
de televiziune Și prin presă a 
făcut ca cele trei zile de în
trecere să reunească în sala 
Ibirappuera 60 000 de spectatori, 
cîte 20 000 la fiecare reuniune 
In parte.

— Cum aprecîați con
cursul propriu-zis, la ce 
nivel s-a desfășurat el ?

•— După părerea mea, com
petiția masculină s-a situat la 
un nivel mai ridicat, în sensul 
Că gimnaștii invitați de federa
ția internațională au evoluat la 
valoarea lor cunoscută, unii în- 
cercînd chiar elemente noi, în- 
registrîndu-se foarte puține ne
reușite. La fete. în schimb, s-a 
ratat foarte mult, lipsind foarte 
puțin ca marile favorite să fie 
Învinse. Pină la urmă a cîști- 
gat cine a ratat mai puțin.

— Agențiile de presă au 
transmis că Dan Grecu

s-a clasat pe locul 3 la i- 
nele. Buletinul pe care 
ni-1 prezentați atestă că 
valorosul nostru campion a 

cucerit medalia de argint...
— Dan Grecu a arătat la 

Sao Paulo o evidentă dispoziție 
de concurs, evoluînd cu multă 
siguranță, precizie și măiestrie, 
probînd o dată in plus calitățile 
sale de mare inelist. Atît în 
concursul general cit și în fi
nalele pe aparate Dan Grecu a 
fost în prim-planul disputei 
pentru întîietate, obținind un 
onorant loc 2 în compania ce
lor mai buni gimnasti aj lumii.

— După cite știm, compe
tiția oficială a fost urmată 
de cîteva demonstrații.

— într-adevăr, primele din
tre acestea au avut loc în Ar
gentina, la Buenos Aires, în 
fața a peste 12 000 de specta
tori, care au urmărit cu mare 
interes cele două reuniuni pro
gramate în după-amiaza acele
iași zile. în continuare, din nou 
în Brazilia, mai intîi la Rio de 
Janeiro și, în final, în capitala 
acestei țări, la Brasilia. Pretu
tindeni — spectacole de înaltă 
ținută tehnică, parti ci panții _ la 
concursurile demonstrative, în
tre care și gimnastul nostru 
Dan Grecu, făcind din plin do
vada înaltei lor măiestrii și, în 
același timp, o excelentă pro
pagandă pentru gimnastică.

Constantin MACOVE1

Viitoarea ediție,
„Cupei mondiale" ___ . „
mată anul viitor, în Japonia, 
în luna iunie.

a 4-a, a 
este progra-

7 SEMNE DE ÎNTREBARE PENTRU TURNEUL 
FINAL AL CE. DE FOTBAL va fi dat 

1979, cind 
va evolua

Intrată în tradiția intervalelor dintre două ediții ale campiona
tului mondial, campionatul european — al cărui debut a fost con
semnat în 1966, continuind ideea lansată de U.E.F.A. și concreti
zată prin Cupa Europei in 1958 — se bucură de o largă audiență 
în fotbalul de pe bătrinul continent, competiția angrenind cu re
gularitate peste 30 de reprezentative naționale. Ceea ce înseamnă 
aproape 100 de partide oficiale, cu miză, de prestigiu, eșalonate 
pe o perioadă de doi ani, asigurîndu-se astfel nu numaj un pro
gram bogat pentru soccerul european, ci și prilejul unor spectacu
loase confruntări, nu de puține ori încheiate cu surprize sau cu 
răsturnări valorice, care fac din ce în ce mai dificilă calificarea 
pentru turneul final. Practic, nu se mai poate vorbi de echipe 
dinainte calificate, cea mai recentă mărturie constituind-o însăși 
configurația grupelor din actuala ediție, care se află sub semnul 
unui pregnant echilibru.

Dar să vedem ce a fost în 1978 și să încercăm să întrevedem 
ce va fi în aceste grupe preliminarii ale C.E., al cărui turneu 
final va fi găzduit de Italia (cu echipa calificată de drept, ca 
gazdă), in vara anului 1980.

GRUPA I : „BĂTRINUL ALBION* REVIGORAT
DE RON GREENWOOD î

pare că răspunsul 
abia în octombrie 
echipa lui Keegan 
la Belfast.

1978 : Danemarca
3—3 ; Irlanda — 
Nord 0—0 ; Danemarca 
glia 3—4 ; Danemarca — Bul-

Anglia 
______  ____ ■ Da- 
2—1 ; Bulgaria — Ir- 
Nord 0—2. Clasament:
de

— Irlanda 
Irlanda de 

An-

această grupă, 
încercarea echi- 
a reveni pe pri- 
bagheta lui Ron

Interesantă 
mai ales prin 
pei Angliei de 
mul plan sub 
Greenwood, dar și prin opo
ziția celorlalte

nice. Astfel, Anglia a învins, 
la Copenhaga, Danemarca cu 
un scor din epoca WM, în 
timp ce Irlanda de Nord a 
produs prima surpriză, cîștigînd 
la Sofia în fața Bulgariei. Se

garia 2—2 ; Irlanda — A 
1—1 ; Irlanda de Nord — 
nemarca 
landa de
1. Irlanda
2. Anglia
3. Irlanda
4. Danemarca
5. Bulgaria

1979 : 
de Nord ; 2.V : Irlanda — 
nemarca; 2.V: Irlanda
Nord — Bulgaria ; 19.V : 
garia — Irlanda; 6 VI : Buica- 
ria — Anglia ; 
marca — I 
12.IX 
17.X : 
17.X : 
glia ;
marca ; 21.XI: Anglia 
garia ; 21.XI : Irlanda 
— Irlanda ; 6.11.1983 : 
Irlanda.

Nord 3 2
2
3
4
2

7.II : Anglia 
; 2.V : " ‘ 

2.V :

1 
0 
o 
o

1 «
1
3
2
1

4— 1
5— 4
4— 4
9—11
2— 4

S 
3
3
2
1

o
•
2
1
Irlanda 

Da
de 

Bul-

— « : 6.VI : Dane—
— Irlanda de Nord ; 

: Anglia — Danemarca; 
Irlanda — Bulgaria i 

Irlanda de Nord — An- 
31.X : Bulgaria — Dane- 

— Bul- 
de Nord 
Anglia —formații britn-

GRUPA A ll-A : AMINTIREA LUI EUSEBIO.
Norvegia — Portugalia : 7. VI : 
Norvegia — Scoția ; 29.VIII: 
Austria — Norvegia : 12. IX : 

Norvegia — Belgia : 17.X : Bel
gia — Portugalia ; 17.X : Sco-

pornea ca 
ascensiunii 

a fost

fa- 
din 
un 
re-

Portusa-Deși Austria 
vorită, pe baza 
ultimii ani (C.M. 
punct de referință), iată că 
vine în actualitate reprezenta
tiva Portugaliei (a cărei faimă 
pălise după generația lui Eu
sebio),care reușește să ciștige 
în „Prater" I Se pare că „dia
volii roșii", așa cum i se spune 
echipei Belgiei, vor fi în cele 
din urmă „arbitrii" acestei 
grupe, în timp ce coechipierii 
scoțianului Dalglish nu și-au 
spus ultimul cuvînt, deși au a- 
vut un start ezitant.

1978 : Norvegia — Austria 
0—2 ; Belgia — Norvegia 1—1 ; 
Austria — Scoția 3—2; Portu
galia — Belgia 1—1; Scoția — 
Norvegia 3—2 ; Austria — Por
tugalia 1—2 ■ Portugalia — 
Scoția 1—0. Clasament:

3
3
2
3
3

ția — Austria ; 1.XI: Foriusa- 
lia — Norvegia : 21.XI : Belgia 
— Scoția ; 21.XI: 
Austria : 6.II.1980 
Portugalia.

Portugalia — 
Scoția —

0
1
0
2
2

Scoția — Belgia

GRUPA A II1-A: DUELUL ROMÂNIA - SPANIA
Elevii lui Kubala au pășit 

cu dreptul intr-o grupă care 
— stranie coincidență — a- 
proape că reeditează disputa 
pentru calificarea la C.M. Ei 
au învins la Zagreb echipa Iu
goslaviei. Aceasta din urmă a 
pierdut apoi și la București, 
astfel îneît se pare că lupta 
pentru primul loc rămîne des
chisă între reprezentativele 
României și Spaniei. Zarurile 
n-au fost, însă, aruncate.

1978 : Iugoslavia — Spania 
1—2 ; România — Iugoslavia

CONTINUĂ
3—2 ; Spania — România 1—0 ; 
Spania — Cipru 
ment:
1. Spania
2. România
3. Iugoslavia
4. Cipru

1979 : 
slavia ; 4.IV 
nia; 13.V: 
10.X : Spania — Iugoslavia; 
31.X ; Iugoslavia — România ; 
14.XI: Iugoslavia — Cipru; 
18.XI : România — Cipru ; 
9.XII : Cipru — Spania.

l.IV :

5—0. Clasa-

3
2
2
1

Cipru
România — Spa- 

Cipru — România ;

3 
1 
0
0

• 8—1 S
1 3—3 2
2 3—5 0
1 0—5 0
Iugo-

FĂRĂ CRUYFF, POLONIAOLANDA
FĂRĂ DEYNA...
arătat
tot a-
se a-

A IV-A :GRUPA4—2 5
6—4 4
2—2 2
6—6 2

1

1. Portugalia
2. Austria
3. Belgia
4. Scoția
5. Norvegia

1979 : 7.II:
28.III : Belgia — Austria
2.V : Austria — Belgia ; 15.V

2 1 
2 0
0 2
1 0
0 1 3—6

cum au 
acest an.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
Segărceanu în finala

/ • ----- ------------ - ------— . — ’
de dublu la Miami Beach

La Miami Beach (S.U.A.) au 
continuat întîlnirile turneului de 
tenis pentru juniori dotat cu tro
feul „Orange Bowl". In semifi
nalele probei de dublu, Segărcea- 
nu (România) și Freeman 
(S.U.A.) au întrecut cu 5—1, 3—6, 
c—1 pe Merwe — Sauer. Ei var

întîlnl In finală pe americanii 
Willenborg șl Buennlng. In fina
la probei de simplu se vor in- 
tîlnd Urpi Și Merwe, iar la femi
nin vor juca Fairbank și Rots- 
child.
Baschetbalistele noastre

victorioase în Olanda

Turneul feminin de baschet 
desfășurat la Roseiiburg (Olanda)

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
CLASAMENTUL 

„CUPEI IZVESTIA*
Turneul de hochei pe 

pentru „Cupa Izvestia" a re
venit echipei U.R.S.S. 
totalizat 7 p (golaveraj 22—7). 
Pe locurile următoare : Ceho
slovacia — 7 p (18—11), Cana
da 3 p, Suedia 2 p și Finlanda 
1 p. După cum se știe, 
zentativele U.R.S.S. șl 
slovaciei au terminat la 
tate (3—3). De remarcat 
un moment dat, echipa _ 
slovacă a condus cu 3—0. In 
ultimul meci : Suedia — Fin
landa 4—1 (0—1, 2—0, 2—0).
• La Miinchen : R.F. Ger

mania — Elveția 5—1 (2—1, 
1—9, 2—0).
• La Tokio, selecționata o- 

llmpică a Finlandei a învins 
formația japoneză Seibu cu 
14—3 (6—2, 3—0, 5—1). In alt

gheață

care a

repre- 
Ceho- 
egali- 
că, la 
ceho-

ATLETISM a Concursul de ma
raton de la Culver City (Califor
nia) a fost cîștigat de meiăcanul 
Vicente Barrera, cronometrat pe 
42,195 km cu timpul de 2h 20,45. 
La start au fost prezențl 1 300 de 
concurenți.

fotbal n Jucătorul vest-ger
man Gerd Muller (S3 de ani) a 
anunțat oficial că va renunța la 
activitatea 
nie 1-979, 
Miinchen 
vează) cu 
chipa 
europeană, a susținut 
un joc de verificare 
nia echipei locale pe 
vins-o cu 2—1 (2—0).

HANDBAL n In 
care tl întreprinde în R F. Ger
mania, selecționata masculină a

competițională la 9 iu- 
după meci-ul Bayera 
(echipa în care acti- 
S.V. Hamburg.

Cehoslovaciei, — r E; campioana 
la Perugia 
în comna- 
care a în-
turneul pe

__ __ echipei
(6 p), urmată de O-

p), Polonia (4 p), Fin- 
p). Ultimele rezultate : 
— Finlanda 106—79, O- 
Polonia 76—47, România

s-a încheiat cu victoria 
României 
landa (5 
landa (3 
România 
landa —
— Olanda 72—70.

Șah ista Ba um stark

invitată la Belgrad

Tradiționalul turneu feminin 
care va începe la 3 martie 1979 
la Belgrad va reuni M Jucătoare, 
în frunte 
a lumii 
(U.R.S.S.). 
reazâ C

joc, lidera campionatului nipon, 
Okudo Keikaku, a întrecut re
prezentativa olimpică a R.F. 
Germania cu 8—2 (1—2, 3—0, 
4—0).

INGEMAR STENMARK ÎNVIN
GĂTOR LA KRANSKA GORA

cu noua campioană 
Mala Ciburdanidze 

Printre invitate figu- 
.   Baumstark (România),

Szmacinska (Polonia), Lemaclko 
(Bulgaria). Federația iugosla
vă a selecționat pentru acest tur
neu pe Stadler, Lazarevid, Mar- 
kovici, Konarkowska.

Boxeri bucureșteni

slalom uriaș dinProba de 
cadrul concursului de schi de 
la Kranska Gora (Iugoslavia) 
a fost cîștigată de suedezul 
Ingemar Stenmark. Pe locurile 
următoare : Peter Luescher (El
veția) și Boian Krizaj (Iugo
slavia).

După desfășurarea acestui 
concurs, cel de-al 7-lea din 
cadrul „Cupei mondiale", pe 
primul loc în clasament se află 
Peter Luescher (Elveția) cu 85 
p, urmat de Stenmark (Suedia) 
cu 75 p și Read (Canada) cu 
40 p.

învingători în Olanda

La invitația cluburilor olan
deze din orașele Germes 
Dortrecht o echipă de 
bucureșteană a susținut 
meciuri. F 
repurtat victoria cu 4—2, 
ambele întîlniri (s--au disputat 
cîte 6 meciuri la fiecare gală). 
Echipa bucureșteană a fost al
cătuită din M. Stamaiescu, Ju
lian Simion, N. Mocanu, 
Butnarii. I. Dobre și greul 
lentin Vrînceanu (acesta a 
ținut două victorii prin k

șî 
box 

două 
Pugiliștii români au 

" în

Gh. 
Va- 
ob- 
o).

TELEX
U.R.S.S. a dispus la Hamburg de 
o combinată a cluburilor locale 
OU 27—14 (13—8).

ȘAH • Cu o rundă înaintea 
încheierii turneului interzonal fe
minin. de la Frunze (U.R.S.S.) în 
fruntea clasamentului se află șa- 
histele sovietice Gurieli (1*7 ană) 
cu p. urmată de Ranniku.
Litinskaia, cu cîte d’A p. a După 
J5 runde, în campionatul mascu
lin al U.R.S.S., de la Tbilisi, con
duce M. Tal cu 9 p (1), urmat 
de Teskovski — 9 p.

TENIS • în sferturile de finală 
ale turneului de la Sydney : Ale
xander — Stone 6—2. 6—2 ; Ste
wart — Vilas 6—2, 7—6 ! ; War- 
wick — Kro-nk 7—5, 5—7, 6—2 ;

Tim Wilkinson — Mitton 7—5,
5— 7, 6—2 In sferturile de finală
la simplu feminin : Fromholtz 
— Hunt 6—2, 6—2 ; Turnbull — 
Kloss 6—2, 6—1 ; Antonopolis — 
Ekblom 6—2, 4—6, 6—4 ; Toma
nova — Walsh 1—6, 7—6, 7—5 a 
In semifinalele probei de simplu 
femei. Diane Fromholtz a elimi- 
nat-o cu 6—2, 6—i pe Renata To
manova. lar Wendy Turnbull a 
învins-o cu 6—0, 6—4 pe Lea An- 
tonopolis. Rezultate din semlflna- 
lele probei masculine : Tim Wil
kinson — Alexander 6—4, 2—6,
6— 4 ; Warwick — Stewart 6—7,
7— —6. 6—3.

TENIS DE MAS A a In „Cupa 
cupelor" (feminin), la Amster
dam echipa cehoslovacă S.K. Vit- 
kovice a învins cu 5—4 formația 
S.K. Amsterdam

...dar, după 
meciurile din 
ceste două selecționate 
nunțâ ca principale candidate 
pentru un loc în Italia. Olan
dezii au păstrat doar 5 „mun- 
diali" (Kroll. Brands. Neesk-u, 
R. Van de Kerkhef. Bensen- 
brinck) In partida victorioasă 
cu R.D.G., în timp ce polone
zii continuă sâ se bazeze pe 
Szymanowski, Zmuda, Macu- 
lewicz, Lato, locul lui Deyna 
fiindu-i atribuit tînărului Na- 
walka (21 de ani).

1978 : Islanda — Polonia 0—2 ; 
Olanda — Islanda 3—0 ; R. D. 
Germană — Islanda 3—1 ; El
veția — Olanda 1—3 ; Olanda

— R. D. Germană 3—0 ; Polo
nia — Elveția 2—0. Clasament:
L
2.
3.
4.5.

Olanda 
Polonia 
R.D. Germană 
Elveția Tclnn/i*
1979 : 2« in : Olanda 

reția ; 18 JV : R.D.G. - 
nia ; IV: Polonia — I 
5.V: Elveția — R.D.G. 
Elveția — Islanda ; 9 VI
landa — Elveția ; 5.IX 
landa — Olanda ; 12IX 
landa — R.D.G.; 12.IX : 
veția — Polonia; 26.1X : 
lonia — R.D.G. 
nia — Islanda ;
Elveția; 17.X : Olanda — Po
lonia; 21.XI: R.D.G. — Olanda.

3 3 0 0 »—1 6 
2 2 0 0 4—0 4 
2 10 1 3—4 2 
2 0 0 2 1—5 * 
» A ® ® •

! — El- 
— Pola-
Olanda: 
.: 21V :

: Is- 
: Is— 
: Is- 
: El- 
: Po- 

; îo.X: Polo-
13 X : R.D.G. —

GRUPA A V-A : CEHOSLOVACIA IȘI ONOREAZĂ TITLUL
Franța 1—3. Cia-Cehoslovacia, campioana „en 

titre", și-a anunțat — prin vic
toria de la Stockholm — in
tenția de a-și apăra titlul cu 
strășnicie. Fapt dovedit și prin 
evoluția foarte bună din par
tida amicală cu Anglia de pe 
„Wembley", unde portarul Shil
ton și-a salvat echipa, apărînd 
minimul avantaj, in fața 
lui Jurkemik, Nehoda și Masny. 
Francezii lui Hidalgo n-au mai 
avut în această toamnă aplom
bul din primăvară, eșecul de 
la C.M. lăsînd încă urme.

1978 : Franța — Suedia 2—2 î 
Suedia — Cehoslovacia 1—3;

GRUPA A VI-A : TOATE ECHIPELE AU GUSTAT 1NFRINGEREA

Luxemburg — 
sament :
1. Franța
2. Cehoslovacia
3. Suedia
4. Luxemburg

1979 : 25.n :
xemburg ; 4.IV :
— Franța ; LV : 
Cehoslovacia ; 
Luxemburg ; 
Franța ; 10.X 
Suedia :
— Suedia
Cehoslovacia ; 24.XI :
slovacia — Luxemburg.

111* 5—3 * 
110» 3-1 2 
2*11 3—5 1 
10 0 11—3*

Franța — Lu- 
Cehoslovacia

Luxemburg — 
; 7.VI : Suedia — 

5.IX : Suedia — 
i: Cehoslovacia — 

23.X : luxemburg
; 17.XI: Franța — 

Ceho-

Ca și grupa a IlI-a, în care 
evoluează echipa României, și 
aceasta păstrează osatura pre
liminariilor C.M, doar Fin
landa fiind o nouă parteneră. 
Și, cuncscîndu-se bine una pe 
alta, nici o formația n-a scă
pat neînvinsă... Trei rezultate 
sînt mărturie a incertitudini
lor care planează asupra aces
tei serii : Finlanda întrece Un
garia (!), aceasta din urmă dis
pune net 
apoi să 
Atena...

1978 : Finlanda — Grecia 
3—0 ; Finlanda — Ungaria 2—1; 
U.R.S.S. — Grecia 2—0 : U-ca
ria — U.R.S.S. 2—0 : Grecia — 
Finlanda 8—1 ; Grecia — Un
garia 4—1. Clasament:

4 2 • 2 12—1 4 
3 2*1 6—9 4
2 1*1 2—2 2 
3 1*2 4—6 2

: Ungaria — Gre- 
U.R.S.S. — Unga-

de U.R.S.S. pentru ca 
capoteze, la scor, la

1. Grecia
2. Finlanda
3. U.R.S.S.
4. Ungaria

1979 : 2.V : 
cia ; 19. V : i 
ria; 4.VII: Finlanda—U.R.S.S.; 
12.IX : Grecia — U R.S.S. ; 
17.X : Ungaria — Finlanda ; 
31.X : U.R.S.S. — Finlanda.

GRUPA A VII-A : PRINCIPALA
grupă este se pare,Ultima _ . . .

cea mai ușoară din punctul de 
campioane

A-
susținut în

vedere al fostei 
mondiale, echipa R.F.G. 
ceasta, deși n-a
1978 nici o partidă în C.E., 
lăsîndu-i pe galezi să se in
staleze ca lideri, își va arăta 
noua față a selecționatei pre
gătită acum, după retragerea 

Jupp 
de la

FAVORITĂ N-A DEBUTAT ÎNCĂ
2 2 0 9 S—0 4 
1*01 6—1 0 
1**1 »—7 0
8 0 0 * 6—0 0

— R.F.G.;
Malta ; l.TV : 

I.; 2 V
; 3 . VI
17.X :

23 X

1.
2.
3.
4.

lui Helmut Schon, de 
Derwall, abia în jocul 
Cardiff, din 2 mai.

1978 • Țara Galilor — 
7—0 ; Țara Galilor — 
1—0. Clasament:

Țara Galilor 
Turcia 
Malta 
R.F.G.
1979 : 25.11 : Malta

18.III : Turcia
Turcia — R.F.G. ; 2 V : Tara 
Galilor — R.F.G. ; 2 VI: Ma’.+a
— Tara Galilor : 17.X : R.F.G.
— Tara GaFlor ; 2? X : Malta — 
Turcia : 21.XI . Turcia — Tara 
Galilor ; 22.XT : R.F.G. — Tur
cia ; 27.11.198-3: R.F.G. — Malta.

Malta
Turcia Paul SLĂVESCU 
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