
VIBRANT OMAGIU DE DRAGOSTE 
Șl ADÎNCĂ RECUNOȘTIN[Ă 

CONDUCĂTORULUI NOSTRU IUBIT, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Volumul consacrat aniversării președintelui 
României — minunat buchet al gindurilor 

și sentimentelor intregului popor
ln cartea de aur a istoriei 

României socialiste, anul 1978 
— anul unor frumoase împliniri 
în toate domeniile de activi
tate - va râmine înscris sub 
semnul însuflețitoarelor ma
nifestări prin care întregul popor 
a sărbătorit 
Nicolae 
general 
ședințele României, cu prilejul 
fericit al împlinirii a 60 de ani

pe tovarășul 
Ceaușescu, secretarul 
al partidului, pre-

lată că acum, la încheierea a- 
cestui an rodnic, sintem mar
torii unui eveniment editorial 
de excepțională importanță — 
apariția impresionantului vo
lum „OMAGIU președintelui 
Nicolae Ceaușescu*, care în
mănunchează intr-un splendid 
buchet gindurile pline de dra
goste, expresiile de înaltă pre
țuire, urările 
late, fericire,

calde de sănâ- 
viață lungă și 
rodnică spre bi
nele țării, al 
partidului și po
porului. Volu
mul oglindește, 
deopotrivă, nu
meroasele ma
nifestări care au 
avut loc, cu a- 
cest prilej, atît 
în țară cit și 
peste hotare — 
mesaje, telegra
me de felicitări, 
scrisori, articole, 
lucrări literare, 
Creații artistice 
ș.a. Printre a- 
cestea se a- 
flâ exprima
te și senti
mentele fier
binți ale întregii 
mișcări sporti
ve, ale marilor 
campioni ro
mâni prezenți 
la înălțătoarele 
mo» u.

de viață și peste 45 de ani de 
activitate revoluționară. Ani
versarea de la 26 ianuarie a 
dobîndit, după cum se știe, 
prin amploarea deosebită și 
profundele sale semnificații, 
caracterul unei entuziaste 
grandioase manifestări 
tice, unei sărbători a 
de nezdruncinat dintre partid 
și popor.

întregul popor, de

Ș* 
poli- 

unității

la cei 
mai mici cetățeni și pînă la 
oamenii ajunși la vîrsta senec
tuții, a adus omagiul de ne
țărmurită dragoste și cdîncâ 
recunoștință celui mai bun tiu 
al poporului, celui care, prin 
meritele sale deosebite, prin 
dinamica și neobosita sa acti
vitate desfășurată cu devota
ment in fruntea partidului și 
statului, prin rolul său hotâri- 
tor și contribuția esențială la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii înțelepte a partidului și 
statului, reprezintă un simbol 
viu, strălucit, al virtuților în
tregii noastre națiuni.

___ __
lejuite de ani
versarea tova

rășului Nicolae Ceaușescu.
Parcurgem cu emoție pagi

nile volumului, care creează o 
imagine puternică, 
a sentimentelor și 
întregului popor, ca și a pres
tigiului deosebit de care se 
bucură, pe toate meridianele 
globului, președintele Româ
niei. eminentă personalitate a 
lumii contemporane.

Apariția volumului 
GIU președintelui 
Ceaușescu* (Editura

expresivă, 
gindurilor

„OMA- 
Nicoloe 

politică) 
es»e salutată cu entuziasm de 
toți sportivii patriei, de toți cei 

sportivă.
acestei 

propriile

ce slujesc mișcarea 
Ei își văd in paginile 
lucrări de excepție 
lor sentimente de aleasă dra
goste și recunoștință față de 
secretarul general al partidu
lui. căruia îi datorează toate 
împlinirile lor, dezvoltarea im
petuoasă pe care o cunoaște 
in acești ani luminoși mișcarea 
sportivă din România socia
listă.

în preajma aniversării Republicii, ne vin vești din toată țara 
despre eforturile oamenilor muncii pentru înflorirea patriei. Alături 
de însuflețitoare fapte de muncă, de împliniri pe plan economic șl 
social, in bilanțurile de realizări se înscriu și activitățile sportului 
de masă șl de performanță — așa cum rezultă din raidul-fulger 

prin câtevaorganizat de redacția noastră, in acest sCrșit de an, 
cluburi și asociații sportive muncitorești.

CHIMiPEX CONSTANȚA - 
CU REZULTATE

O ASOCIAȚIE 
REMARCABILE

T1NARA
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CONFERINȚELE CONSILIILOR SPORTIVE JUDEȚENE
Zilele acestea au avut loc lu

crările ultimelor conferințe ale 
organizațiilor județene 
cație fizică și sport, 
analizat în spirit critic 
critic modul cum se 
nesc sarcinile de răspundere 
reieșite din indicațiile tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
președintele României, din ho- 
tărîrile de partid privind miș
carea sportivă, incluse în Pro
gramul privind dezvoltarea ac
tivității de educație fizică și 
sport in perioada 19'6—1980 și 
pregătirea sportivilor români 
pentru J.O. din 1980. în dările 
de seamă, ca și în luările de 
cuvint a fost exprimată profun
da recunoștință a sportivilor, 
antrenorilor, profesorilor de 
educație fizică, a întregului ac-

de edu
care au 
șl auto- 
îndepli-

tiv sportiv pentru grija deose
bită și preocuparea permanentă 
a conducerii partidului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
față de continua dezvoltare a

parte membri ai secretariatelor 
și birourilor comitetelor jude
țene de partid.

La lucrările conferințelor or
ganizațiilor sportive județene

Cu prilejul conferințelor județene au fost înmînate tro
feele, diplomele și plachetele acordate de C.N.E.F.S., 
U.G.S.R., U.T.C., C.N.O.P., M.E.I. și alte instituții centrale 
și organizații cu atribuții în mișcarea sportivă, de fede
rațiile sportive. Județelor și unităților sportive clasate pe 
primele locuri in cadrul întrecerilor de masă și de per
formanță ale primei ediții a marii competiții sportive 
naționale „Daciada".

a marii competiții sportive

Și 
de 

partid au acordat un prețios 
sprijin în organizarea, orienta
rea și desfășurarea conferințe
lor, la lucrările acestora luînd

educației fizice, turismului 
sportului. Organele județene 
partid au acordat un

au participat tovarășii : Ion 
Sîrbu, prim-secretar al Comite
tului județean Argeș al P.C.R.;

(Continuare în pag. 2-3)

în prima etapă a Diviziei A la handbal feminin

DOUĂ DINTRE NOILE PROMOVATE
Ieri, in București, precum și 

trei orașe din țară, Brașov, 
Constanța și Tg. Mureș s-au 
disputat meciurile primei eta
pe a celei de-a XXI-a ediții 
a campionatului Diviziei A la 
handbal feminin. Fapt demn de 
remarcat, două dintre forma
țiile care au promovat in a- 
cest an In primul eșalon va
loric, Rulmentul și Construc- 
victorioase 
cea de-a 
Divizia A, 
obținut o 
in deplasare.

ună cu Lidia Stan, fiind cele 
mai bune de pe teren). Bu
tan 3, Bădescu 1, Florea 1, 
Achim 1 — pentru Progresul ; 
respectiv : Di țoi u 2, Moraru 2, 
Ignat 1, Matei 1. Au arbitrat 
Th. Curelea și I. Păunescu 
(București).

Călin ANTONESCU

ÎNVINGĂTOARE!

nu terminat 
confruntările, iar 

treia debutantă în 
Știința Bacău, a 

prețioasă „remiză"

ILLDROTEHNICA CON
STANȚA — UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI 14—13 (7— 
8). Joc foarte disputat, cu nu-

atît de disputat, a fost um
brit de ieșirile ireverențioase
— ca să nu spunem mai mult
— față de public și arbitri ale 
conducătorilor echipei Univer
sitatea București. Au marcat: 
Cotirtă 5, Hobincu 3, Mano- 
lescu 2, Tomescu 2, Negru 2 
(cea mai bună de pe teren) | 
respectiv : Sandu 
che 3, Bazarincă 
trat excelent C.
N. Iancu (Buzău). 
PA — coresp.).

7, Androna-
3. Au arbi- 
Căpățînă și 
(Cornel PO-

Deși înființată abia în urmă 
cu doi ani, pe vechile tradiții 
ale. asociației sportive Petrolul, 
Chimpex Constanța s-a și a- 
firmat, atît pe planul sportu
lui de performanță, cit și în 
activitatea sportivă de masă, 
cu rezultate care cinstesc acest 
colectiv sportiv muncitoresc. în 
scurta sa istorie, asociația 
constănțeană (președinte : in
giner George Ciocan) a reușit 
să afilieze patru din secțiile 
sale, obținînd performanțe 
bune.

Echipa feminină de volei, 
mult îndrăgită de iubitorii 
sportului de pe Litoral, a pro-

Divizia B,movat In 19'8 ta __
iar In anul următor a ajuns 
pe locul 4 In prima Divizie a 
țării. Antrenorul Lucian Cris- 
tescu a format un lot omogen, 
cu elemente de certă perspec
tivă, alături de jucătoare cu 
mai mare experiență, din rîn- 
dul lor detașîndu-se Tatiana 
Prisecaru, Fidelia Crlșan, E- 
lena Caradima, Doina Săvoiu, 
Emilia Mănăilă, Mariana Iva
nov, Martha Szekely.

Formația halterofililor se
niori — locul 3 în campiona
tul național, cea a juniorilor 
— pe locul 2, iată alte două 
performanțe care onorează a-

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE 10—11 (7—7). Victorie ob
ținută Intr-un 
și la capătul 
te echilibrat, 
ță. Față de 
băimărencele 
plus de calm 
in finalizare, 
laltă am 
concretizată prin ratarea a nu 
mai puțin 5 aruncări de la 
7 m. Au marcat : Eremia 6, 
Serediuc 2, Crișu 1, Constan- 
tinescu 1 — pentru Confecția î 
respectiv : Bartha 5, Macov- 
schi 2, Secăturcanu 2, Iacob 1, 
Iordache 1. Au arbitrat R. Ia- 
mandi și Tr. Ene (Buzău).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— RAPID BUCUREȘTI 15—8 
(8—2). Prezentînd o echipă cu 
multe elemente tinere, fero
viarele nu au putut face față 
superiorității nete a handba
listelor de la Progresul. Au 
marcat : Maria Popa 9 (împre-

final dramatic 
unui meci foar- 
disputat în for- 
adversarele lor, 
au 
si 
De 

notat

marcat un 
de siguranță 
partea cea- 
nesiguranță,

Maria Popa (Progresul) va înscrie încă unul din seria celor 9 
luri realizate de ea in meciul de
meroase răsturnări de scor, 
ambele echipe avînd în repe
tate rînduri conducerea cu cîte 
două goluri. Păcat că acest joc

ceasta asociație sportivă frun
tașă. într-un timp relativ scurt, 
antrenorul Lisias Ionescu a 
reușit să-și formeze un grup 
de tineri halterofili — opt din
tre ei se află în loturile re
prezentative și in cel olimpic 
— pe care ii crește cu răb
dare pe drumul marii perfor
manțe. Dumitru Roșu, unul 
dintre cei mai talentați, s-a 
clasat anul acesta pe locul 4 
la campionatele mondiale de 
juniori (caț 56 kg), dar și P.

S. Mobin sau C. Dabija

Membrii clubului sportiv Steagul roșu Brașov 
CU GINDUL LA JOCURILE OLIMPICE.

Clubul sportiv Steagul roșu, 
de pe lingă întreprinderea de 
autocamioane din Brașov, va 
împlini 40 de ani de existență. 
Deci, se poate spune cu în
dreptățire că are tradiție, că 
miile de oameni ai muncii din 
marea întreprindere de la 
poalele Timpei sînt mari iubi
tori ai exercițiului fizic, ai miș-

Dumitru, V. Prunăreanu 
ani).

sînt înscriși pe orbita marii 
performanțe.

Frumoasele rezultate ale 
sportivilor de la Chimpex au 
fost posibile și datorită spri
jinului permanent pe care îl 
acordă întregii activități con
ducerea întreprinderii (direc
tor : Gh. Sava), organizația de 
partid (secretar : S. Mazilos), 
muncii neobosite a unor acti
viști sindicali, ca S. Voicu- 
lescu, D. Băiceanu și E. Io- 
nescu.

Cornel POPA, coresp.

cării în aer liber, ai sportului 
în general. U.G.S.R., care spri
jină material clubul, îl consi
deră printre cele mai puter
nice din sistemul sindical, cu 
rezultate notabile. O scurtă tre-

Poul IOVAN

(Continuare In pag. 2—3)

ieri
din sena celor 9 gc 
Foto : I. MIHĂICÂ

RULMENTUL BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 13—12 (6—7). A fost un 
meci în care campioanele au 
avut de luptat cțț o echipă 
dornică de afirmare. Printre 
marcatoare : Radu 6, Pătruț 3 
(Rulmentul), Luțaș 6. Au ar
bitrat Șt. Șerban si M. Marin 
(București). (I. STANCA — 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
ȘTIINȚA BACAU 18—18 (11— 
10). Un joc plăcut, în care bă- 
căuancele au prestat un joc 
bun. Printre marcatoare: 
Dorgo 7, Gali 4, respectiv 
T6r6k 10. Au arbitrat D. Pu
rică și N, Danîeleanu (Plo
iești). (A. SZABO — coresp.).

IN PAGINILE 2—3:
• Cei mai buni spor
tivi români ai anului 
la sporturile tehnico- 
aplicative • Comen
tarii la sfîrșitul tu
rului campionatului 
feminin de volei
• Gloria Buzău : de
but onorabil pe „pri
ma scenâ“.



CEI MAI BUNI 
SPORTIVI ROMÂNI

MODELISM
La sflrșitui turului In campionatul feminin de volei

Al ANULUI 1978 
stabiliți de federațiile 

de specialitate 
AERONAUTICĂ

ZBOR CU MOTOR

AEROMODELE

1. CRINGU POPA (Avia 
București), 2. Constantin Apă- 
văloae (Aripile Brașov), 3. 
Ștefan Bicu (Clubul de mo- 
delism București), 4. Dandu 
Petrescu (Avia București), 5. 
Alexandru Vincze (Metalul 
Salonta), 6. Petre Cucueanu 
(Avia București), 7. Teofil 
Stoica (Aripile Brașov), 8. Dan 
Voinescu (Oțelul Galați), 9. 
Anton Naghi IT (Plastica Ora
dea) , 10. Eugen Hol tier (Gri- 
vița Roșie București).

CHIAR ȘI ECHIPELE FRUNTAȘE
SE MULȚUMESC CU PREA PUTIN...

DECISIV

1. MIHAI ALBU (Aeroclu
bul Ploiești), 2. Ion Trucmel 
(Aeroclubul București), 2. Ce
sar Rusu (Aeroclubul Brașov). 
4. Nina TOtniță (Aeroclubul 
Brașov), 5. Marcel Miitu (Ae
roclubul Ploiești), 6. Gheorghe 
Uță (Aeroclubul București), 7. 
Ovidiu Comeanu (Aeroclubul 
Pitești), 8. Dorina Gutsch (Ae
roclubul Brașov), 9. Martin 
Fodor (Aeroclubul Sibiu), 10. 
Mielu Fețeanu (Aeroclubul Pi
tești) .

PLANORISM

AUTOMODELE

Mariana Ionescu (Dinamo) depășește apărarea la fileu a jucă- 
Foto : Dragoș NEAGU

1. MIRCEA FINESCU (Aero- 
«Siuibul Brașov), 2. Sergiu Si
don (Aeroclubul București), 3. 
Mihai Bindea (Aeroclubul 
București), 4, Ervin Bosch 
(Aeroclubul Brașov), 5. Elena 
Coțoveanu (Aeroclubul Bra
șov), 6, Octavian Lie (Aero
clubul Brașov), 7. Nicolae 
Borș (Aeroclubul Brașov), 8. 
Adriana Mărăcine (Aeroclubul 
București), 9. Marian Station 
(Aeroclubul București),' 10. 
Arpad Matta (Aeroclubul Cra
iova).

1. CONSTANTIN STROE (Se
mănătoarea București), 2. 
Ion Constantin (Semănătoarea 
București), 3. Valeriu Vîriano- 
vici (Semănătoarea București), 
4. loan Nenciu (Semănătoarea 
București), 5. Constantin Niță 
(Instituitul Politehnic Bucu
rești), 6. Ignat Ciutac (Insti
tutul Politehnic București), 7. 
Victor Neacșu (Grivița Roșie 
București), 8. Ștefan Bicu 
(Clubul de modelism Bucu
rești), 9. Gheorghe Barbu 
(Clubul U.T.C. Turda), 10. 
Gheorghița Stoica (Semănă
toarea București).

NAVOMODELE

PARAȘUTISM 1. IOAN LAzARESCU (Ae
ronautica București), 2. Leon- 
tin Ciortan (Jiul Petroșani), 3. 
loan Goga (Aeronautica Bucu
rești), 4. Frederic Csăszăr (Jiul 
Petroșani), 5. Mircea Lupașcu 
(ICEPRONAV Galați), S. 
Francisc Jelenid (Aeronautica 
București), 7. -Helmuth Orban 
(Mecanica Timișoara), 8. He
inrich Greger (Voința Reghin), 
9. Stelian Cosmovici (Portul 
Constanța), 10. Mircea Kirițes- 
cu (Aeronautica București).

RACHETOMODELE

1. ILIE NEAGU (Aeroclubul 
București), 2. Ion Bucurescu 
(Aeroclubul Ploiești), 3. Marin 
Neagu (Aeroclubul București), 
4. Samuel Ancuța (Aeroclubul 
lași), 5. Vaslle Dima (C. S. 
„Oțelul" Galați), 6. Eva Lutsch 
(Aeroclubul Tg. Mureș), 7. 
Florica Uță (Aeroclubul Bucu
rești), 8 Valerica durea (Ae
roclubul București), 9. Aure
lia Tudorică (Aeroclubul Bucu
rești), 10. Gabriela Șerban 
(Aeroclubul Deva).

toarelor de la Rapid
La debutul actualei ediții a 

campionatului feminin de volei 
ne exprimam speranța că ea va 
constitui acel pas înainte mult 
așteptat de toți iubitorii acestei 
discipline, mai ales că antrenorii 
și jucătoarele ar fi trebuit să în
vețe ceva și din lecția aspră 
a neparticipării reprezentativei 
noastre la „mondiale", tocmai ca 
urmare a faptului că rezultatele 
muncii lor (nu numai a tehnicie
nilor de la lot) au fost nesatisfă
cătoare. Este deci firesc ca, a- 
cum, la sfîrșitul turului, să ve
dem în ce măsură „acel ceva în 
plus" a fost vizibil în jocul ce
lor 12 divizionare A. Din păcate, 
așteptările ne-au fost înșelate, e- 
chlpeie oferind, cu foarte rare 
excepții, confruntări sub nivelul 
calitativ dorit, evoluțiile lor fiind 
grevate de supărătoare și inadmi
sibile greșeli de ordin tchnico- 
tactic, de lipsa de ambiție a ma
jorității voleibalistelor, care jucau 
parcă din obligație, cu gîndui La... 
fluierul final.

în acest context, beneficiind de 
un lot cu o pregătire mai aproa
pe de cerințe, Dinamo a dominat 
fără dificultate, realizînd numai 
victorii în cele 11 etape. Dar, 
chiar și în lipsa unei concurențe 
serioase, elevele Doinei Ivănescu 
ar trebui să joace și mai bine 
(calitățile lor îndreptățesc o ase
menea exigență), fie și numai 
pentru prestigiul lor, deoarece se 
mulțumc&z». totuși, cu prea du tin. Iar participarea In C.C.E. Mfipune 
mult mai mult. Prezente si de 
această dată tn plutonul din fa
ță, Penicilina Iași (cealaltă repre
zentantă In cupele europene) șl 
Universitatea; Craiova — cărora 
H s-a adăugat și C.S.U. Galați 
(locul 7 In ediția precedentă) — 
conving destul de puțin, realizînd 
rezultate contradictorii (observa
ție valabilă chiar și pentru me
ciurile cu scoruri finale favora
bile), ceea ce înseamnă că, In 
ceea ce privește calitatea pregă
tirii, nu prea s-a schimbat nimic 
de anul trecut.

Mijlocul este ocupat de forma
ții care. In aceeași perioadă a 
sezonului precedent, vizau locuri
le de sus, Știința Bacău șl Farul

Constanța, care au retrogradat 
câte 4 șl, respectiv, 3 poziții, ceea 
ce Înseamnă implicit și o scăde
re a potențialului de joc. De fapt, 
în privința voleiului constănțean 
se poate spune că trece printr-un 
impas, după euforia din finalul 
campionatului trecut, impas ge
nerat șl de neînțelegerile provo
cate de pretențiile jucătoarelor 
(nu totdeauna justificate). Uni
versitatea Timișoara, care a fă
cut un pas mai sus, se păstrează 
în ape călduțe, adunlnd cind 
poate „puncte albe pentru zile 
negre”, dar nefăctnd mai nimic 
pentru a sparge bariera medio
crității care, în fond, subminea
ză mai toate formațiile voleiului 
nostru.

Altădată campioană si echipă 
redutabilă, Rapid (acum un loc 
mai jos decît in 1977) a ajuns să 
tot coboare spre zona tulbure. 
Mărturii ale unei comportări ca
re nu satisface — cele doar 4 
victorii șl setaverajul inferior 
(15:28). Poate că acțiunile inițiate 
61 ultima vreme șl care vizează 
întărirea eșaloanelor de juniori 
va da roade cit mai curind. iar 
clubul giuleștean va reuși să iasă 
la liman. La Baia Mare, fetele de 
la Marat ex nu tin pasul cu băie
ții de la Explorări, situindu-se la 
polul opus. Anul trecut au scă
pat în ultimă instanță de retro
gradare. Deocamdată — doar 
două Victorii din 11 partide, ceea 
ce dovedește că situația se repetă

rr.tnin n-a avut In noile promo
vate, C.S.M. Sibiu șl .U” Cluj- 
Napoca (care au mai fost prin 
Divizia A), elementele de Impuls, 
așa cum s-a întîmplat în fctbal. 
La Sibiu (șl aici neînțelegerile 
din sinul echipei constituie una 
din cauzele principale) și. in spe
cial, la Cluj-Napoca, nu s-au gă
sit căile optime pentru a se tace 
față exigențelor primului eșalon.

Nu ne rămfne decît să sperăm 
eă vacanța competițlonalâ va fi 
„ un sfetnic bun pentru toți cel 
care activează în voleiul feminin, 
astfel ca in retur să apară revi
rimentul așteptat.

Emanuel FANTĂNEANU

Toată lumea știe că un meci 
de volei poate avea cel mult 
cind seturi, adică se termină 
atunci cind una dintre echipe 
reușește să cîștige trei seturi. 
Și încă pare prea mult, da
torită prelungirii exagerate 
adesea a jocurilor echilibrate 
și, astfel, a efortului sportivi
lor. De aceea, pe plan inter
național, mulți specialiști ple
dează pentru găsirea unor so
luții de limitare a duratei 
partidelor. In contrast — dar 
nu pentru a replica susnumi- 
telor pledoarii — în divizia 
juniorilor și școlarilor s-a des
fășurat 
med 
seturi ! Este 
ba de partida din
tre formațiile de băieți Chi
mia Ocna Mureș șl C.S.Ș. Za- 
lău-Șimleu Silvaniei.

.A fost un meci de pomină 
— ne relata unul dintre tine
rii jucători al echlpd oaspe
te, Onuț Pușcaș. Un meci ca
re ne-a produs o mare decep
ție, nu atît din pricina rezul
tatului, care în cele din urmă 
avea să ne fie defavorabil, cit 
prin senzația că cineva — nu 
prea înțelegeam cine — ne o- 
bliga parcă să interpretăm o 
parodie. In dteva rlnduri, ta 
final de set, arbitrul principal 
a oprit jocul, a coborît din 
scaun, anunțîn<Iu-ne apoi că 
trebuie să reluăm de la un 
scor cam pe la jumătatea se
tului. Și 11 reluam... Dar, du
pă primele două seturi, la 
scorul de 1—1, am avut sur
priza să aflăm că am jucat 
degeaba, arbitrii hotărind anu
larea lor ! Am continuat, deci, 
cu — Începutul 1 Am clștiga*

recent un
de... șapte

vor-

ALPINISM
1. MARIAN COȘOVEANU 

(Metalul Tîrgoviște), 2. Dănuț 
Cotoară (Fulgerul Sibiu), 3. 
Ioan Bozușan (Zimbrul Su
ceava), 4. Vladimir Kokoșl 
(Explorări Deva), 5. Gheorghe 
Hapencluc (C.S.M. Suceava), 
S. Valerian Constantinescu 
(Chimia Buzău), 7. Lucian 
Șercăianu (Chimia Buzău), t. 
Nicolae Munteanu (Voința Si
biu), 9. Vaslle Somoghi (Poli
tehnica București), 10. Tudo- 
rel Dumitru (Voința Sibiu).

RADIOAMATORISM

FRUMOASE ÎMPLINIRI
(Urmare din pag. 1)

1. CEZAR MANEA (A.S. Ar
mata Brașov), 2. Marius Mâr- 
cuș (Metalul Hunedoara), 3. 
Nicolae Cojan (A.S. Armata 
Brașov), 4. Dionisie Daro 
(Torpedo Zărnești). 5. IonVa- 
sluianu (Dinamo Brașov), 6. 
Nicolae Nagy (A.S. Armata 
Brasov), 7. Viorica Mihailovici 
(Politehnica Timișoara), 8. Flo
rin Ularu (A.S. Creația Bra
șov), 9. Viorel Boboc (Dinamo 
Brașov), 1-0. Florin Miihăiescu 
(Torpedo Zărnești).

cere în revistă a rezultatelor 
obținute ne demonstrează că 
această unitate sportivă este 
demnă de renumele său, că 
tehnicienii ei muncesc bine.

De aici s-au ridicat și și-au 
cucerit gloria sportivă luptă
torii Dumitru Pîrvulescu — 
campion olimpic și Valeriu 
Bularca — campion mondial, 
atletul Gheorghe Cefan, biatlo- 
nistul Victor Fonțana, schiorii 
Dorin Munteanu și loan Bobiț 
și mulți alții.

La această oră, clubul are 
8 secții pe ramură de sport: 
atletism, box, lupte greco-ro- 
mane și libere, haltere, moto, 
schi-fond și biatlon, schi-alpin, 
hochei-copii și juniori.

Bilanțul anului ce se încheie 
este satisfăcător dacă îl privim 
prin prisma celor 11 titluri de 
campioni naționali și două 
titluri balcanice sau dacă luăm 
In considerare faptul că 33 de 
sportivi ai clubului fac parte 
din loturile republicane și o- 
limpice. Luptătorii Gheorghe 
Bîrcu și Ion Breazu muncesc 
fără preget pentru idealul de 
a se afla printre concurenții 
la J.O., atleții Gheorghe Mo- 
torca și Mircea Vicol străbat 
sute de kilometri pentru a fi 
admiși în cursa de maraton 
și la fel procedează halterofi
lul Aurel Abaza și boxerul 
Gheorghe Muraru sau alții. 
Deci, sportivii și antrenorii de 
la Steagul roșu Brașov sînt cu 
gîndui Ia Jocurile Olimpice...

IREMOAS E VESTITĂ NU NUMAI PRIN PRODUSELE 
SALE, CI Șl PRIN CAMPIONII SĂI

ORIENTARE
1—2. NATALIA DECONES- 

CU (Voința Craiova) și GLI- 
GOR PAVEL (Voința Cluj-Na
poca), 3. Sandor Fey (Voința 
Cluj-Napoca), 4. Gabriel Ma- 
iorescu (C.S.U. București), 5. 
Daniei Barcasz (Strungul A- 
rad), 6. Niculina Maiorescu- 
Ene (C.S.U. București), 7. 
Gheorghe Horvath (Voința 
Cluj-Napoca), 8. lldiko Hor
vath (Voința Cluj-Naooca), 9. 
Costică Petrișor (C.S.U. Bucu
rești), 10. Voicu Plaian (Voin
ța Cluj-Napoca).

1. VASILE ILIAS, YO3CR 
(Radioclubul București) — un
de scurte, 2. Gheorghe Cim- 
peanu, YO9ASS (R.C. jud. Pra
hova) — radiotdegrafie sală, 
3. Constantin Nae (R.C. jud. 
Buzău) — radiogoniometrie, 4. 
Dezsd Nemeth, YO6AZR (R.C. 
jud. Mureș) — ultrascurte, 5. 
Ștefan FenyS, YO3JW (R. C. 
București) — unde scurte, 6. 
Radu Bratu, YO4HW (R. C. 
jud. Constanța) — radiotele- 
grafie sală, 7. Iana Calmuc 
(R.C.- jud. Galați) — radiogo
niometrie, 8. Dan Frunzetti, 
YO8AHL (R.C. jud. Iași) — 
unde scurte, 9. Sergiu iones- 
cu, YO9AZD (R. C. jud. Pra
hova) — ultrascurte, 10. Mihai 
Budișteanu (R.C. jud. Praho
va) — radiotelegrafie sală.

Mai de curind, asociației i 
se spune „Urbis“. Desigur, nu 
toată lumea știe că sub a- 
ceastă inspirată emblemă acti
vează, ca sportivi de perfor
manță, cîteva sute de munci
tori de la foarte binecunoscuta 
întreprindere bucureșteană de 
radiatoare, echipament metalic, 
obiecte și armături sanitare — 
JREMOAS. Este, poate, una 
dintre cele mai mari și mai 
puternice unități. industriale de 
pe platforma Militari și. im
plicit, o redutabilă asociație 
sportivă sindicală.

Cu foarte puțin timp în ur
mă — cind aceeași unitate or
ganiza, pe baza bunelor re
zultate obținute, un schimb de 
experiență la nivelul Capita
lei, privind generalizarea gim
nasticii la locul de muncă —

l-am întîlnit, în secția echi
pament, pe strungarul Gheor
ghe Trăistaru, „uriașul”, cum 
îi spun tovarășii săi de muncă. 
El nu este altul decît talenta
tul halterofil, component al 
lotului național de juniori, 
vicecampion republican pe 1978. 
L-am revăzut, ieri, antrenîn- 
du-se împreună cu colegii săi 
Petre Pavel, maestru al spor
tului, și cu Nicolae Dragna. 
Antrenorul lor, matrițerul Ma
rin Lugojan, parcă nici nu ve
dea șiroaiele de sudoare ce se 
prelingeau de pe fețele elevi
lor săi, comandîndu-le noi și 
noi repetări în ridicarea hal
terelor atît de grele. „Este sec
ția noastră cea mai puternică, 
în care ne punem mari spe
ranțe — ne spunea președintele 
Comitetului sindicatului, Nico-

perfor-

a fost

de U- 
foarte

BUZĂU

vi cep
nescu ;
Dragii.

SETUL S
noi următoare 
cu care am fi 
cu 3—1, dacă 
cele dinainte, 
dut alte trei 
cu 4—3. Un m 
o parte, ne-a 
credem — 
voleiului te 
seturi, dar 
ne-a Întristat 
etică oferită 
mai mari ca 

Controlând, 
ia de 
arbitrilor 
relatarea

zultă 
hirtle" 
trul scorer A. 
na Mureș, 
arbitru de vo 
desemnat să i 
ia I Nu știa 
nu știe cum 
Ce-au făcut 
arbitru del 
meciul, brașo 
ghe (princi 
(secundJM 
competența ( 
tie) a 
scoruri părți 
pele să o ia 
se epuizeze f 
cilnd poate 
ales dînd un 
nerilor de 1 
niseră pentru 
lai Intr-o sal 
facă clovneri

Aureli

CONFERINȚELE CONSILIILOR SPORT
(Urmare din pag. I)

Iosif Szâsz. prim-secretar al 
Comitetului județean Harghita 
al P.C.R. ; Nicolae Gavrilescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Gorj al P.CJi. Luînd 
cuvintul, aceștia au apreciat 
rezultatele bune realizate in a- 
nui 1978 de organele cu răspun
deri și atribuții in domeniul 
sportului din județele respecti
ve, au criticat lipsurile și ne- 
împlinirile care mai există in 
activitatea sportivă de masă și 
de performanță și au indicat 
măsuri menite să asigure or
ganizarea exemplară a celei 
de a n-a ediții a „Daciadei**, 
să ducă lntr-un timp cit 
mai scurt la antrenarea 
Întregului tineret, a tuturor 
și satele acestor județe ia 
ticarea sistematică a exerciții- 
lor fizice, sportului și turismu
lui, pentru îndeplinirea Întoc
mai a indicatorilor Înscriși în 
Programul de dezvoltare a miș
cării sportive. Vortiitorii s-au 
referit, de asemenea, la nece
sitatea ca județele respective 
să-și aducă o contribuție sub
stanțială la creșterea unor 
sportivi de valoare, capabili să 
reprezinte cu demnitate spor
tul românesc in marile compe
tiții internaționale și îndeosebi 
Ja Jocurile Olimpice.

Din 
cd C-N.E.F 
tovarășii : 
Dragnea, 
dud. 
vicepreședin 
Nicolae 
(jud. Hargh 
dica, șef de

Conferin 
de conduce 
dețene 
și sport, 
roca fac

ARGEȘ: 
Dima, sear 
județean d 
președinte 
secretar -

Ioan F 
Ier Pașcaa

lae Cîochînaru. Și speranțele 
na sînț fără acoperire, ținînd 
seama de faptul că lucrează 
aici, la IREMOAS, 

dintre
mii 

«1neri, mulți 
vin joși**.

Boxul își 
merii tăi, 
cuvînt secretarul 
Gheorghe Cioranu. Performanță 
mai înseamnă la IREMOAS și 
baschet masculin (echipă care

are șl 
susține

activează 
libere.-

„Urbis" 
plex spor 
nuri de 
handbal,
tru basch 
toate ace 
în gard“, 
treprinder

„CRIȘUL

el 
pe drept 
asociației.

ETALON VALORIC 
ORADEAN

Recenta conferință a clubu
lui sportiv Crișul din Oradea 
a evidențiat atît rezultatele ob
ținute In anul 1978, dt și mă
surile menite să contribuie la 
creșterea valorică a celor 9 
secții pe ramură de sport Bi
lanțul fructuos al unității este 
marcat de rezultatele obținute 
în cadrul primei ediții a com
petiției sportive naționale ,Da- 
ciada“. Președintele clubului, 
Alexandru Tordai, subliniază 
munca tehnicienilor, a antre
norilor, a activului voluntar și 
a sportivilor, precum și spri
jinul permanent de care au 
beneficiat din partea organe
lor locale de partid ți de stat 
în atingerea obiectivelor. Iată 
rezultate dintre cele mai sem
nificative : cucerirea a cinci 
titluri de campioni balcanici 
prin Magdalena Toth (la ju
nioare și senioare) și Alexan
dru Bagiu — la sărituri, Dan 
Ținea și Edit Kugliș — la 
înot, precum și titlurile de 
campioni naționali de juniori 
mari, prin Csaba Orban (la flo
retă) și echipa de polo, titlul 
de ▼icecampioanâ al echipei de 
baschet feminin, medaliile de 
bronz cîstigate la finalele „Da- 
ciadei** de echipele de floretă 
(fete și băieți) și de polo.

Dintre 
baschet, 
scrimă, s 
tir, 9 a
în rîndul 
nali și 5 
filtrul ri 
trecut 5 
niori di 
cu aptit 
pentru 
fost sta 
ționale ; 
și 18 
de cam 
de sporti 
din dif 
Printre 
cese s-a 
ian C 
Schier, 
Stănesc 
Keleme 
și alții, 
nica lo

Gînd 
lui sînt 
importa 
fi mon 
a apei 
unei să 
susțină 
forman
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Retrospectiva 
Diviziei A

14. GLORIA BUZĂU:
Sigur că, pusă fațăjn față 

cu „fenomenul Baia Mare", 
jumătatea de campionat a Glo
riei Buzău nu întrunește vir
tuțile echipei lui Viorel Ma- 
teianu. Să nu uităm însă că, 
în lungul șir al comportării 
promovatelor, performanța băi- 
mărenilor reprezintă (din nefe
ricire) o excepție; ea face ca 
ți judecarea randamentului li
nei debutante sută la sută în 
Divizia A, cum e cazul Glo
riei, să devină mai severă. 
Deși în „traseul" formației di
rijată de Puiu Ionescu există 
destule puncte meritoriu Por
nind de la acestea, vom aminti 
de componența lotului. Puține 
echipe care au trecut pragul 
primului campionat au prezen
tat un lot atît de lipsit de 
nume cunoscute, atît de sărac 
în jucători care să mai fi evo
luat, cîndva, în Divizia A. Orice 
pasionat al fotbalului (chiar și 
dintre aceia care au o evi
dență a loturilor divizionarelor 
A de-a lungul anilor), citind 
lista jucătorilor cu care Glo
ria a atacat prima sa ediție 
în campionatul nr. 1 al țării Ii 
putea identifica — ca fotbaliști 
care jucaseră o perioadă mai 
lungă în eșalonul de frunte — 
doar pe Oprișan ți Negoescu. 
Să recunoaștem că a porni la 
drum cu un grup lipsit de ex
periența competițională minimă 
necesară primei divizii consti
tuie o dificultate pe care pu
ține, foarte puține dintre pro
movate au învins-o. în marea 
lor majoritate se și aflau, la ter
minarea turului, pe pozițiile 
care le reconduceau spre 
campionatul de unde veniseră. 
Gloria a suportat onorabil a- 
cest greu șoc cu prima divi
zie, în ciuda handicapului de 
experiență. De ce 7

1. Pentru că a avut cîteva 
clare și bine structurate idei 
de joc. în primul rînd, prin 
strădania unui fost atacant 
(cum e cazul antrenorului său), 
„unsprezecele" buzoian a ajuns 
la o bună circulație a balo
nului, element care — soco
tim noi — l-a ajutat să depă-

DEBUT ONORABIL PE „PRIMA SCENĂ
Bilanțul turului: 17 7 2 8 19-26 16 puncte

+ 4 in deplasare — dte o• Puncte realizate : IC (12 acasă + 4 ta deplasare — dte o 
victorie cu Pohiehiruca Timișoara si Poliitehnica Iași) : procen
taj : 47 ta sută.

• Golgetesrul echipei : Stan — 11 goluri.
• Cartonașe roșii : nici unul.

• Cartonașe galbene : 9 — ode mai multe : Nicolae — 3.
• Jucători folosiți : 22 — stan (17 meciuri — media notelor : 

7.M). Tulpan (17—6,64), Nicolae (ÎS—7,00), Oprișan (16—6,1»), Gh. 
Radu (15—6,40), Simion (14—6,64), Toma (14—6,07), Negoescu (13— 
fc»). Nan 02—6,41), Neculce (12—5.7B), Cristian H (1'1—7,27), Iva
na (10—6,20), Vlad (10—6,10), Dobre (9—5,88), Petrache (7—5,83), 
Ghizdeanu (S—6,90), T&nase (4—6,50), standu (3—5,66), Marin 
(5—5,33), stelien (2—6,00), Mlrcea (2—6,00), Crisțea (a jucat doar 
L minut).

a Media notelor echipei : 6,45 (6,72 acasă — 643 ta depla
sare).

șească multe „furtuni* soldate, 
in alte i 
zarea.

2. Anii 
intrarea 
care s-a . ___ .
fruntașă a campionatului se
cund, au consolidat, sub toate 
aspectele, clubul buzoian. Și nu 
în ultimul rind sub cel orga
nizatoric. Ca să nu mal vor
bim că aceste ediții (în care 
echipa a avut rol de protago
nistă a Diviziei B) au format 
ți un public entuziast ți spor
tiv, poate unul dintre cele mai 
puternice și statornice grupuri 
de suporteri. Pentru un spec
tator nou, avid de fotbal, cum 
este cel de la Buzău, faptul 
că echipa sa practică un joc 
curat, fără durități, reprezintă 
ți o bună cale de educare, de 
formare competentă ți sportivă. 
Nu țtim dacă această tendință 
de joc a „unsprezecelui" bu
zoian nu are tot atîta valoare 
cît ți comportarea sa. Poate 
că multe alte echipe, fără 
calda „centură de încurajări" 
reprezentată de tribunele me
reu pline ale stadionului din 
Zăvoi, s-ar C prăbușit defini
tiv după eșecul din start, chiar 
pe terenul propriu I Gloria și-a 
strîns însă rîndurile și, deși a 
primit o nouă „directă In băr
bie" (în deplasare) la Tg. Mu
reș, a început redresarea: 
printr-un greu 1—0 eu S. C. 
Bacău. A venit însă un nou

cazuri, cu demorali-

în care a atacat 
in „A“, acei ani in 

aflat pe o poziție

eșec, 0—4 cu Dinamo la Bucu
rești, și șansele păreau din 
nou pierdute. Dar se va înre
gistra, în etapa a 6-a, „rezul
tatul anului", victoria cu 4—1 
în fața campioanei. De atunci, 
cu excepția acelor 1—4 (de la 
Craiova și de la București, cu 
Sportul studențesc), buzoienii 
au reușit un traseu de regu
laritate punctat și cu două 
mari (pentru o debutantă) vic
torii în deplasare, la Timișoara 
și Iași.

X Gloria a prezentat un 
grup de jucători, și dintre cei 
tineri și dintre cei „vîrstnici", 
remarcați adeseori. Sigur, în 
frunte este Stan, golgeterul 
campionatului ți recent selec
ționat In lotul A. Dar tot aici 
li aflăm, după un clasament 
chiar al antrenorului Puiu Io
nescu, pe Cristian II (minus 
abaterile de la disciplină, care 
i-au ți adus scoaterea din lot), 
Oprișan, Gh. Radu, Neculce. 
La Buzău se speră ca returul 
să aducă un plus de randament 
de la Nicolae, Tulpan, 
trache, Ivana ți Ghizdeanu.

Creșterea potențialului 
este insistent solicitată și 
clasament. Poziția a 14-a, 
satisfăcătoare pentru cea 
veritabilă debutantă din- 
promovate, ascunde des- 
pericole. în Zăvoiul Bu- 

care a găzduit în

Secvență din meciul Sportul studențesc Gloria : apărătorii 
buzoieni încearcă să respingă un atac al bucureștenilor 

Foto : Ion MIHAICĂ

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU 

PROCURAREA BILETELOR LA

TRAGEREA EXTRAORDINARA

LOTO
A REVELIONULUI
11ANUARIE 1979

vreți să vă numărați printre 
primii mari câștigători, al noului 
an 7 Participați cu cit mai multe 
bilete la această tradițională 
tragere extraordinară I SE ATRI
BUIE ÎN NUMĂR NELIMITAT :

Autoturisme „Dacia 1300“ d 
„Skoda 105 L* • Excursii ta 
R. D. Germană — Danemarca, 
R. P. Bulgaria — Turcia sau 
R.S. Cehoslovacă — R. P. Ungară 
• Câștiguri ta numerar de vatari 
fixe șl variabile. MARI POSIBI
LITĂȚI DE CÎȘTIG: Se efec
tuează 12 extrageri a cite M 
numere a Biletele de 25 lei va
rianta simplă participă la toate 
extragerile a Se poate juca și 
pe variante combinate sau com
binații „cap de pod", achitate 
100% sau 25%. UN BILET ta a- 
ceastă atractivă tragere — o șan
să de cîștig pentru dv., un ca
dou plăcut și util pentru cel 
dragi 1 MAI MULTE BILETE — 
mai multe șanse de cîștig I Nn 
uitați : biletele pentru TRAGE
REA EXTRAORDINARĂ LOTO A 
revelionului pot fi procurate 
numai pină duminică 11 decem
brie 1978.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 22 DECEMBRIE 1978. Cat. 
1 : 1 variantă 25% Autoturism 
„Dada 1300* ; cat. 2: 4,75
riante a 18.022 lei ; cat. 3 : 
a 2.807 iei ; cat. 4 : 46,50 a 
lei ; cat. s : 160 a 535 lei ; 
8 : 240,50 a 356 lei d cat.
1.600 a 100 lei. Report categoria 
1 : 412.196 lei. Autoturismul „Da
cia 1300* de ia categoria 1 a fost 
obținut de participanta LACU- 
LEANU FLOAREA dta București.

A APĂRUT NR. 12/1978 
AL REVISTEI 

„EDUCAȚIE FIZICA 
Și SPORT"

Din sumar î
• în 1978 — premise ale 
unor noi succese sportive
• Predarea atletismului în 
lecțiile de educație fizică 
feaiarâ (V), de conf. univ. 
T. Ardelean • Studiu pri
vind «starea de start- ta 
•chiorii alpini, de prof. L 
Matei, antrenor federal.

Revista .EDUCAȚIE FI
ZICA Și SPORT* s-a pus 
în vînzare la toate centre
le de difuzare a presei din 
Capitală și din țară. Pro- 
eurați-vă cît mai repede 
acest interesant număr al 
revistei I Reamintim eă 
Bdfjoeul cel mal sigur 
pentru procurarea revistei 
.educație fizica și 
eport- este abonamentul 
personal.

Na uitați I LOZUL 
ANULUI NOU 
fi cei nai Ina 
Dai trtfl cadou 
tiu cei dragi I

MAI MULTE 
ZUM - MAI MULTE 
ȘANSE DE A VA NU
MĂRĂ PRINTRE PRI
MII MARI aȘTlGA- 
TOR1 Al NOULUI AN I

VIGU A DEVENIT RECORDMENUL 
PREZENTELOR ÎN DIVIZIA A

Dudu Georgescu l-a egalat pe Oblemenco
in clasamentul golgeterilor absoluți

campionatului nr. 51, re-Turul
cent încheiat, dacă nu ne-a adus 
satisfacția unui reviriment gene
ral pe planul calității fotbalului 
practicat și al unor rezultate 
mulțumitoare in întrecerile in
ternaționale (mai ales în final), 
a oferit, totuși, amatorilor de sta
tistică unele date demne de re
ținut. Printre acestea, două 
află în centrul atenției :

1. IOSIF VIGU, căpitanul echi
pei Steaua și fundaș al reprezen
tativei țării, a devenit jucătorul 
cu cele mai multe prezențe în 
Divizia A : 357. O cifră care, pri
vită în perspectivă, începe să se 
apropie de „standardul” interna
țional. Exemplu de longevitate 
sportivă — și mai ales de viață 
sportivă —, Vigu își vede încu
nunate eforturile și pe acest plan, 
adică o activitate de mai bine de 
13 ani pe stadioanele Diviziei A, 
marcată de o constanță deosebită. 
Născut la 
debutat in 
prilie 1965, 
Bfiia Mare

se

15 mai 1946, Vigu a 
primul eșalon la 4 a- 
în meciul Minerul 
— Crișnl, pe vremea 

când se afla la Oradea, De a- 
tunci Vigu a mai jucat doar la 
Steaua, cu excepția unui singur 
an „de transfer temporar", cind 
a evoluat La F.C. Constanța. Pen
tru moment, cei mai „periculoși- 
urmăritori ai lui Vigu in clasa
mentul prezențelor in Divizia A 
rămîn Dobrin, Domide, Dinu, 
Dembrovschi. Acest record ar fi 
fost ,.bătut*’ de multă vreme de 
către Antonescu, dar F.C. Con
stanța a retrogradat, oprind cursa 
căpitanului ei; după cum Anca

sau Pescaru puteau emite ace
leași pretenții, dar „U“ Cluj-Na- 
poca, respectiv Steagul roșu Bra
șov joacă de cîteva sezoane — 
Divizia B. Aceste date, însă, 
scad cu nimic din meritele 
contestabile ale lui Vigu.

2. Deși a avut un sezon ,Jic- 
gru“, marcat de accidentări șl 
de o formă sportivă slabă, Dudu 
Georgescu — „Gheata de aur" a 
fotbalului nostru — îșl vede, to
tuși, Încă un vis împlinit : ega
lează recordul lui Oblemenco de 
goluri marcate in Divizia A, cu 
care, pină la primăvară, împarte 
locurile 1—2. Cu siguranță, insă, 
Dudu nu se va opri aici și va 
domina un clasament început de 
peste 60 de ani și care cuprinde 
atâtea nume sonore ale fotbalului 
nostru : Bodola, Dobay, BaratKi, 
Ozon, Vaczi, Constantin, Adam, 
Dridea I, Dumitrache, Iordănescu, 
Dobrin. Dudu Georgescu are șan
sa să rămină multă vreme 
cordman în 
solut", deși 
A doar de 
vreme. S-a 
brie 1950 și „ .
eșalon la 31 august 1970, in me
ciul Progresul București — C.F.R. 
Cluj-Napoca. Este cu doi ani mal 
tânăr decit principalul său contra
candidat rămas in competiție, 
Dumitrache, pentru că, deocam
dată. Iordănescu mai are Încă 
multe goluri de recuperat, tn 
timp ce Dobrin a atins doar 
„suta*.

m 
nu 
în

re- 
acest clasament ,,ab- 
evoluează în Divizia 
7 ani. Dar mai are 
născut la 1 septem- 
a debutat în primul

Constantin ALEXE

joc
de... 
deși 
mai 
tre 
tule 
zăului
1978 primele jocuri de Divizia 
A din istoria crasului — se 
știe asta I Și se cunosc și de- jEecțiunile (destule) din jocul e- 
chipei. Munca și neîncetata și 
severa autoanaliză sînt reme
diile sigure ale reușitelor su
perioare In „campania de pri
măvară".

0
CLASAMENTUL GOLGETERILOR 

ABSOLUȚI
CLASAMENTUL PREZENTELOR 

IN DIVIZIA A

Eftimie IONESCU

1. VK5U 357 ; 2. Anton«scu
355 ; 3. Adcm 354 ; 4. Dobrin
349 ; 5. R. NunweiUer 332 ; 6. 
Domide 329 ; 7. R. Cimpeanu 
32© ; O—9. Lereter și Dinu 327 ; 
10. Deleanu 325 ; 11. G. Birâu 
319 ; 12. I. Jenei 315 ; 1'3. Dem- 
bravschi 309 ; 14. M. Constanti- 
nescu 307 ; 15—16, Anca și Sât- 
măreanu I 306 ; 17. N. Răduca- 
nu 305 ; 18. Broșovschi 302 ; 19. 
Pescaru 301 ; 20. N. Nagy 300 
•te.

1-2. OBLEMENCO și D. GEOR
GESCU 170 ; 3. Adam 160 ; 4. 
Ozon 157 ; 5. Gh. Constantin 
149 ; 6. Dumitrache 144 ; 7. M. 
Dridea I 142 ; 8. Dobay 130 ; 9. 
Vaczi 125; 10 N. Nagy 118; 11-12. 
Ene M și Iordănescu 116 ; 13. FI. 
Voinea 115
I. Ionescu
103 ; 17-18.
100 etc.

14. Bodolo 114 : 15. 
107 ; 16. Ene 1
Boratki și Dobrin

Radiografia tricourilor 1 — 11

FUNDAȘUL STINGĂ: UN „VETERAN" CONDUCE PLUTONUL
Perechea de fundași laterali 

a fost „spartă" de-a lungul 
timpului, odată cu dizolvarea bă- 
trinului „WM”, in formule tac
tice mai sofisticate. Cu extreme 
false ta față, intrate sporadic ta 
roi prin zvicnirile unor jucători 
care pendulează ta zona media
nă, „numărul 2“ — fundașul la
teral dreapta — a fost despovă
rat treptat de obligațiile depose
dării șl ale marcajului. Cu posi
bilități ofensive mai mari, In 
consecință, fundașul dreapta are 
un rol mai complex și mai spec
taculos decât corespondentul său 
de pe flancul sting. Căci acesta, 
presat permanent de extremele 
clasice repartizate Îndeobște pe 
aripa dreaptă a atacurilor, a ră
mas legat de canoanele obișnuite 
ale postului, când pierderea unul 
singur duel cu adversarul direct 
poate fi fatală pentru pasivul 
porții din spate.

Această responsabilitate mai 
aspră șl mai ușor de ctatărit să 
fie cauza unei penurii de fundași 
stingă de valoare ridicată ? Pros- 
pecund puțin ... trecutul, între
barea de mai sus rămtae în pi
cioare. Fiindcă nu este greu să 
ne reamintim cum echipele- 
fanion. care au stăpînlt multă 
vreme autoritar clasamentele, 
Steaua șl Dinamo, aveau jucători 
fără strălucire cu numărul 4 pe 
■pate, singurul „număr" pe care 
tm-l aprovizionau decit sporadic 
ta cadrul ioturilor reprezentati
ve. Așa se face că, de la Far-

IOTUL ANULUINOU
SPtOALi UKUTĂ

CLASAMENTUL PE BAZA MEDIEI NOTELOR ACORDATE DE CRONICARII 
NOȘTRI

1. IVAN 6,88 ; 2. MOLNAR 6,86 ; 3. PITARU 6,75 ; 4. VIGU 
8,70 ; 5. PUBXMA 6,68.

6—7. Giurgiu, Tulpan 6,64 ; 8. L Solomon 8,55 ; 9. Bogdan 
8,50 ; io. Kiss 6,43 ; 11. Citncă 6,33 ; 12. Cățoi 6,27 ; 13. Popa 6.23 ; 
14. P. Grigore 6,18 ; 16—16. Barna, GaU 5,93.

mati încoace, pe postul de care 
ne ocupăm Dotarea candidaților
■ fost largă, numai ploieșteanul
Moeanu reușind o desprindere 
clară și de durată semnifica
tivă. Caruselul de care vorbim 
s-a oprit deocamdată la Vigu, 
veteran al actualei generații de 
divizionari A. Dar tocmai acest 
fenomen ne obligă să fim cu 
ochii pe ceas pentru a înregis
tra o nouă punere în mișcare a 
caruselului *'■ '

Cine se 
Vigu 7 Să 
plasați, de _____ .___________
rarhia stabilită de media notelor. 
Argeșanul Ivan se află aparent 
surprinzător pe locul 1. dar lu
crurile se explică dacă punem 
pe seama constanței, experienței, 
a cunoașterii depline a postului, 
această propulsare pînă în vlrf. 
Pină la poziția lui Vigu (a patra 
ta clasamentul nostru) îl mal în- 
tttaim pe Molnar și pe Pitaru. 
Ascensiuni categoric surprinză
toare. pe trepte pe care ne aș
teptam să-i găsim pe un Ciocîr- 
lan (ieșit din competiție datorită 
unei accidentări), pe un Giurgiu, 
care n-a putut ține cadența la 
care se angajase ta sezonul tre
cut sau pe un Barna, căzut la 
podea odată cu „Poli* Timi- 
țoara. Pe tinărul Molnar (23 de 
azil), ta general tenace ți exact,
■ aatutăm pentru Intrarea in eli

de care am amintit, 
află în spatele lui 
începem cu cei trei 
fapt, in fața lui in ie-

șl așteptăm pentru 
cît datorează cali-

tă, dar 11 mai 
a desluși clar 
taților individuale și cît benefi
ciului de a fi mateiot pe o co
rabie (F.C. Baia Mare) in ale 
cărei pînze bate un vînt prielnic. 
La rând, Pitaru, fundaș solid or
donat, încadrat in angrenajul 
bine rodat al tul C.S. Tîrgoviște. 
Trecem și de Vigu, aureolat de 
selecționarea constantă ta echipa 
națională. Priviți în continuare 
tabelul alăturat : apare și Puri- 
ma, care n-a onorat promisiu
nile făcute etndva, se intercalea
ză și Giurgiu, de care am po
menit, „cap-ca,p“ cu necunoscu
tul, dar promițătorul Tulpan 
(după numai 17 partide sub soa
rele primei divizii). Și așa mal 
departe, nume insolite, ca Popa, 
L Solomon, Cățoi, Bogdan (pînă 
Ieri, ta „B“ la Aurul Brad), Kiss 
(Înzestrat, dar tras înapoi de 
comportarea de ansamblu a lui 
FX3. Bihor), trădându-se efortu
rile conducerilor tehnice de a 
căuta rezolvări pentru un post 
deficitar. Și, ca un corolar al a- 
cestor frămîntări, constatarea 
stupefiantă că Dinamo si Poli
tehnica Iași n-au rezolvat decit 
formal problema, neputind pre
zenta un fundaș stingă cu cel 
puțin 8 jocuri ta activ, baremul 
mii ta 21 ai unei luări serioase In 
dtecufie—

Ion CUPEN



Aseară, pe patinoarul 
„23 August" 

UN REUȘIT 
SPECTACOL 
HOCHEISTIC

Organizată în cadrul compe
tițiilor dedicate aniversării zi
lei de 30 Decembrie, întîlnirea 
de hochei pe gheață dintre 
reprezentativele Bucureștiului 
(reunind marea majoritate a 
membrilor lotului național) a 
oferit aseară, la patinoarul „23 
August", un spectacol sportiv 
remarcabil. A fost, de fapt, o 
reeditare a pasionantelor der- 
byuri dintre echipele Steaua și 
Dinamo, formațiile fiind alcă
tuite. pe formula acestor două 
echipe fruntașe. S-a jucat ra
pid, frumos, cu multe combi
nații. fără durități. în general, 
membrii lotului reprezentativ 
au corespuns, dîndu-și silința 
să-și arate nivelul de pregătire 
și să facă in acest fel o pro
misiune publică pentru cam
pionatul mondial, grupa B, care 
se va desfășura in țara noas
tră.

Rezultat final: București I — 
București II 8—8 (2—1, 3—1, 
3—3). punctele fiind marcate 
de Olenici și Cazacu — cite 3, 
Gheorghiu, Huțanu, respectiv 
Tureanu și Popa — cite 2, 
Nanu, Malihin, Jinga, Pisăm.

Astă-seară, de la ora 18, are 
loc partida revanșă. (V. Ch.).

BARA IUI... RENSWK NE-O DESCOPERĂ
PE ADEVARATA CAMPIOANA A LUMII LA FOTBAL
Separate în grupele semifinale. 

Europa și America de Sud, cele 
două mari puteri fotbalistice, a- 
veau să se întîlnească în două 
„runde” pentru desemnarea locu
rilor pe podiumul laureatelor.

BRONZUL... 
NEÎNVINSEI BRAZIUI

In acea zi de 24 iunie, penul
tima filă din calendarul mar el 
Întreceri, „ River Plate" era ar
hiplin. De la Cordoba, Rosario și 
Mendoza dm toate orașele gaz
dă ale „Mundialulul- argentinian, 
mii de ziariști și suporteri veni
seră să asiste la penultimul act : 
„finala mică" dintre Brazilia șl 
Italia ; ambele echipe de mai 
multe ori campioane ale lu
mii, foste finaliste, în 1970, la 
ediția mexicană a CJd.

Ca . și atunci, în finala mare, 
de pe „Azteca", victoria a re
venit, după cum se știe, fotba
liștilor brazilieni. Cită diferen
ță — nu numai sub aspectul re
zultatului — între acel categoric 
4—1 și acest 2—1 obținut in ex
tremis ! O diferență ca de la cer 
la pămint, explicabilă prin pier
derea treptată de către formația 
cariocas, a înaintașilor super- 
clasă. într-adevăr, în ’74 la Welt- 
meisterschaft, antrenorul Zagallo 
nu-i mai avea pe Pele și Tostao, 
pentru ca acum, în Argentina, 
lui Coutinho să-i lipsească șl 
Jairzinho și Paulo Cesar.

Fără nici o autentică vedetă 
în linia I, Brazilia egala pe Ita
lia printr-un gol înscris de un 
fundaș (Nelinho) șl realiza avan
taj printr-un șut decisiv al mij
locașului Dirceu, ultimul fiind, 
cu 3 goluri ca și Roberto, unul 
dintre golgeterii echipei. In Bra
zilia lui Leonidas, Adiiemir, Vava 
și Pele. înaintași productivi, de 
renume* mondial, nu s-au mai 
născut o<are, „oameni de gol” T 
Sau Coutinho nu i-a ales de la 
Început pe cei mai valoroși 7 
Pentru a-i sincroniza între ei, 
precum și cu ceilalți jucători a- 
parținînd altor linii.

După modul în care antreno

în meci amical de tenis „indoor"

DUPĂ PRIMA ZI; ROMÂNIA-UNGARIA 2-0
FOCȘANI. 28 (prin telefon). 

Noua Sală a sporturilor din 
municipiu a fost inaugurată cu 
o competiție ce s-a bucurat de 
un mare succes din partea ce
lor peste 1 200 de spectatori: 
intilnirea amicală internaționa
lă de tenis dintre reprezentati
vele masculine ale României și 
Ungariei. întrecerea a benefi
ciat de o foarte bună organi
zare din partea C.J.E.F.S. 
Vrancea, în colaborare cu aso
ciația sportivă „Olimpia" a co
operației de consum din Foc
șani. Pentru echipa țării noas
tre (au evoluat Dumitru Hără- 
dău, Traian Marcu, Andrei Dîr- 
zu și Marian Mirza) confrun
tarea a constituit un util pri
lej de verificare în vederea a- 
propiatei participări la Cam-

CAMPIONATELE MONDIALE

ALE nOCHEIȘTILOR JUNIORI
Campionatul mondial de hochei 

pe gheată pentru Juniori va avea 
loc anul viitor in organizarea 
federației franceze de specialita
te. IntUnlrile se vor desfășura pe 
patinoarul artificial al orașului 
Caen (vestul Franței) șl se vor 
disputa intre 4 șl 10 martie. La 
campionat participă echipe alcă
tuite din jucători Intre ÎS și 20 
de ani.

rul i-a rulat pe Reinaldo și Zico, 
pe Mendonsa și Roberto (ultimii 
doi — introduși mai mult la in
sistențele presei și ale Confedera
ției braziliene), se pare că La 
mijloc au fost și ceva erori de 
selecție. Oricum, în pofida invin
cibilității echipei pe terenurile 
„Mundi aiului" argentinian, în 
țara triplilor campioni ai lumii 
nimeni nu exulta în fața bron
zului adus de Coutinho și jucă
torii lui. Un bronz aflat mal 
bine de o oră în posesia fotba
liștilor italieni care, ca și in 
meciul cu olandezii, pentru a se 
prăbuși... așteptau doar primul 
gol în poarta lui Zoff. Jocul 
(psihic) agrava carențele de ordin 
fizic.

AURUL MULT VISAT
Duminică 25 iunie. Pentru ul

tima oară pe River Plate. A 
doua rundă America de Sud — 
Europa își are ca protagoniste 
echipele Argentinei șl Olandei. 
Aproape 80 000 de spectatori — 
cifră record — șl miliarde de 
telespectatori sfredelesc cu pri
virea gazonul celebrului stadion. 
Pentru a doua oară, consecutiv, 
intr-o mare finală, șapte din cei 
unsprezece purtători ai tricouri
lor portocalii, iongbloed, jansen, 
Krol, Ilaan, Neeskens, Rep șl 
Rensenbrink, afișează la „încăl
zire" o nonșalanță atît de șo
cantă pentru argentinieni, încît 
căpitanul acestora, Passarella, re
curge la șicana cu... pansamentul 
ghipsat aplicat pe brațul lui Rene 
Van de Kerkhof. „incident- care 
întârzie meciul cu destule minu
te. Exact 8 minute de „proiog- 
nedorit, care supralicitează ne
răbdarea „tribunelor".

în sfârșit, jocul începe. Prezent 
pentru a 4-a oară consecutiv la 
o finală de campionat mondial, 
semnatarul acestor rind uri, re- 
trăind-o intens și în aceste zile 
de sfîrșit de an, se simte tentat 
să repovestească la amănunt ul
timul act de pe River Plate. Ce 
rost ar avea, însă, cînd toată lu
mea îl cunoaște istoria 7 Pasio

pionatul european de tenis pe 
teren acoperit. Oaspeții au de
plasat la Focșani doi talentați 
șl tineri jucători, Szabolcs Ba- 
rany și Robert Machan.

Primii au intrat în teren 
Dirzu și Machan. A fost un
meci cu numeroase faze de
tenis de bun nivel, inițiativa
fiind tot timpul de partea ju
cătorului român. Dealtfel An
drei Dirzu s-a distanțat destul 
de repede in cîștigător, în două 
seturi, cu 6—3, 6—i.

Unul dintre cei mai în for
mă tenismani ai noștri în acest 
sezon, dinamovistul brașovean 
Traian Marcu, a evoluat și de 
această dată conform așteptări
lor in fața spectatorilor focșă- 
neni, care l-au răsplătit cu me
ritate aplauze, apreciind, de 
asemenea, frumoasa compor
tare a adversarului său, Sza
bolcs Barany. Meciul s-a în
cheiat cu victoria lui Traian 
Marcu: 6—3, 6—1. Astfel, după 
prima zi reprezentativa de te
nis a țării noastre conduce cu 
2—0 in intilnirea amicală cu 
cea a Ungariei. Milne (n.r. azi) 
sînt programate alte două în- 
tîlniri de simplu (de la ora 15): 
Marian Mirza — Robert Ma
chan și Dumitru Hârădău — 
Szabolcs Barany, precum și 
meciul de dublu în care vor e- 
volua perechile Tr. Marcu, Hă- 
râdău — Machan, Barany. (S. 
IONESCU — coresp.).

nantă ca mai toate finalele ul
timilor 12 ani, de mare suspense 
ca și aceea din ’66, de pe Wem
bley, care și ea a necesitat pre
lungiri. Să reamintim, totuși, că 
cele două reprize de ușoara su
perioritate manifestă, rind pe 
rind, de argentinieni și de olan
dezi au fost punctate de golurile 
lui Kempes (min. 38) și Nanin ga 
(min. 83). Să nu omitem nici 
bara din minutul 90 a lui Ren- senbrlnk care, greșind ținta. * 
permis adversarului să demons
treze pînă la sCrșit marele său 
potențial psih o-fizic, o inegalabi
lă capacitate de luptă : un atil 
etalat pe cîmpul de joc în ab
solut toate cele șapte partide și 
care, după cum am văzut, le-a 
lipsit tuturor celorlalte protago
niste.

Pe acest trainic suport, al pre
gătirii fizice și morale (eșalonată 
pe parcursul a doi ani, între 
care în ultimele 6 luni fără în
trerupere), s-au suprapus și acu
mulările la ceilalți factori spre 
acel rar in tihnit forcing cu care 
Argentina și-a sufocat, literal
mente. partenerii de întrecere. 
Dăruindu-se exemplar, făcîndu-și 
din jocul (permanent) OFENSIV 
un crez de nezdruncinat, Argen
tina a putut depăși șocul pro
vocat de înfrângerea suferită în 
meciul cu Italia, obținind, final
mente, infinit mai mult decît 
realizase „calculata- Brazilie. 
(Propunîndu-și, în primul rind, 
să nu piardă vreun joc, evoluînd 
reținut in 5 din 7 partide, Cou
tinho i-a împiedicat pe ai lui să 
cîștige, poate titlul suprem).

...Și a mai posedat, trebuie 
spus, Cesar Men o Ui un atd rar 
întâlnit și la echipele mari : pe 
Mario Kempes (golgeterul mo
dern, înzestrat, în egală măsură 
cu forță de șoc și cu măiestrie 
tehnică), care își Încearcă noro
cul în Spania.

Aurul veritabil al GLORIEI 
avea să-1 descopere, insă, în 
vara acestui an, acasă la el...

Gheorghe NICOLAESCU

BJORN BORG ÎN URMĂRIREA 
CELUI DE AL 4-lea WIMBLEDON...
.Voi ciștiga șl al patrulea Wim

bledon..." — așa a declarat Bjorn 
Borg în cursul unei conferințe 
de presă care a avut loc la Mon
te Carlo, acum cîteva zile. Atunci 
cind gazetarii l-au întrebat pe 
blondul „viking" al tenisului des
pre proiectele sale pentru 1979. 
Patru victorii consecutive la Wim
bledon... Aceasta ar bate toate 
recordurile postbelice în cea mal 
prestigioasă confruntare a așilor 
rachetei. Cvadruplu laureat, în 
anii noștri, a fost doar super- 
campionul australian Rod Laver, 
dar în două tranșe : 1961—62, 1962 
— 69. Pentru alțl asemenea per
formeri, trebuie să întoarcem fi
lele cronicii „preclasice- a teni
sului, unde ii găsim pe englezii

William Renshaw, Reggie șl Lau
rie Doherty, apoi neo-zeelandezid 
Tony Wilding, ultima oară în
vingător în 1913. între cele două 
războaie mondiale, numai cite 3 
victorii au obținut asemenea iluș
tri campioni ca Bill Tilden șl 
Fred Perry, iar mai aproape de 
noi John Newcombe a reușit și 
el tripticul cununilor de lauri.

Bjorn Borg vrea să facă mal 
mult Șl totul îndreptățește să se 
creadă că va reuși. Este încă 
destul de tinăr, are forte încă 
proaspete. La 15 ani debuta în 
„Cupa Davis-, la 18 era campion 
la Roland Garros, la 20 ciștiga 
primul său Wimbledon și aducea 
^.‘țggi°i^..DentgjL^ama^oară^ In Js- 
argint". Acum are 22 de ani st 
jumătate (n- * iunie 1956. la So
ri ertlage). Fostul copil-minune a 
avut parcă drumul pavat numai 
cu succes. E drept, au fost si 
unele „stopuri". Așa s-a întlmp'.at 
în septembrie, la New York, cînd 
învinsul său din vară, bătăiosul 
Jimmy Connors. își lua o splen
didă revanșă, invingîndu-1 in fi
nala open-ului american. Borg 
era oprit totodată, în asaltul său

SPORTIVI ROMÂNI
RUGBYȘTH NOȘTRI DIN NOU 

ÎNVINGĂTORI
în continuarea turneului lor 

din Franța, rugby știi de la Gri- 
vița Roșie au jucat la Montauban 
cu o selecționată a cluburilor 
divizionare A din provinciile 
Tarn, Lot și Garonne. Rugbyștii 
români au obținut victoria cu 
scorul de 36—16.

A ÎNCEPUT C.M. 
DE ȘAH (JUNIORI)

La Sas van Gent (Olanda) a 
început campionatul mondial de 
șah pentru juniori II (pînă la 
17 ani). Primele rezultate : Kor- 
buzov (U.R.S.S.) — Pantavos
(Grecia) 1—0 ; Short (Anglia) — 
Svenn (Suedia) 1—0 ; Allen (Ir
landa) — Lucian Vasilescu 
(România) 1—0 ; Huengo (Cuba) 
— .Dokkum (Olanda) 1—0 ; Bert- 

spre „marele șlem“, căci Ii mal 
lipseau două victorii din suita 
celor patru turnee clasice ale 
unul singur sezon. Apoi, mai re
cent, pierdea la Stockholm. In
tr-un Important „indoor", în fața 
altul prodigios reprezentant al ge
nerației tinere, americanul John 
McEnroe (19 ani). Se spune că 
suedezul nu joacă atît de bine™ 
pe teren propriu.

Au apărut șl unele semne de 
fisură în sănătatea lui proverbia
lă, cea care-1 făcea să reziste e- 
fortulul supraomenesc cerut de 
sezonul non-stop de competiții. 
Un accident la călcîl, apoi o vi
roză stomacală. A avut mai mul
te absențe în a doua jumătate a 
anului și pare să și-o pregătească 

pe cea din mult așteptatul .Ma
sters" din ianuarie, cind ar tre
bui să tranșeze rivalitatea cu 
Connors, dar tot la New York. 
Borg se ferește de adversarul său 
tradițional ? Nu este exclus.

Suedezul are foarte multi ad
miratori, dar și destui detractori. 
Este acuzat pentru stilul său de 
joc prea sec, „mecanic". Pentru 
impasibilitatea ce o arată fată de 
clocotul luptei în teren, părînd 
mal rece ca ghețurile Scandina
vici natale. „Nu sînt un robot, 
cl om ca toți ceilalți. Sufăr, mă 
emoționez, obosesc și eu. Caut, 
insă, totdeauna să mă domin" — 
se apără el, dacă mai are nevoie 
de apărare.
^^awaadptă.. in disputa pentru 
cale. Bjorn Borg a., cigtig?’ o 
manșă, fiind preferatul gazetari
lor de specialitate. Per.tru cea 
următoare, a titlului oficial de 
„nr. 1" al tenisului. lupta rămîne 
încă deschisă. Pină ia verdictul 
forului suprem, care se va da 
după „Turneul campionilor-, de 
La începutul anului viitor.

Radu VOIA

PESTE HOTARE
holee (Olanda) — Kaiser (R. F. 
Germania) 1/2—Va*

ÎNTÎLN1RE AMICALA 
DE HANDBAL

Echipa masculină de handbal 
Dinamo București a susținut ua 
meci amical la Sofia cu repre
zentativa Bulgariei. Handbailștil 
români au obținut victoria cu 
scorul de 20—16 (11—9).

DEBUTUL LUI NASTASE IH
La Port Washington. lingă 

New York, se desfășoară în a- 
ceste zile un turneu internațio
nal de tenis pentru juniori. In 
sferturile de finală ale concursului 
rezervat jucătorilor pină ia ia 
ani, M th nea Năstase, în vîrstă da 
11 ani (fiul antrenorului C. Năs- 
tase) l-a întrecut cu 7—«, 3—(, 
6—3 pe americanul Benjamin Pa
pei1..

• DE LA „ORANGE BOWL" LA „CUPA 
SAAB“ ȘI „CUPA DAVIS". La Miami („O- 
range Bowl"), juniorul român Florin Segăr- 
ceanu ajunge în „optimi" la simplu șl în 
finala de dublu băieți (alături de america
nul Freeman), pentru ca la numai cîteva 
zile după aceea noul căpltan-nejucător al 
echipei naționale, Gheorghe Viziru, să afir
me „că avem jucători buni, in ascensiune*. 
Să4 vedem la lucru în sală („Cupa Saab") 
și apoi în aer liber („Cupa Davis") • CINE 
PUTEA CIȘTIGA SLALOMUL 7 STEN- 
MARKdar iată că această ultimă vic
torie, la Kranske Gora (Iugoslavia), nu 
i-a mai putut asigura și locul I în clasa
mentul „Cupei Mondiale*, căd elvețianul 
Peter Luescher (clasat aici pe locul secund) 
are mai multe puncte adunate. Pe locul UI. 
acasă, iugoslavul Boian Krizaj, alt sportiv 
dim Balcani care se afirmă în schiul alpin. 
• ȘI SCHTUL-FOND A AJUNS PE PIRT7A 
„CUPEI MONDIALE", debutul făclndu-1 
prin cursa masculină de 15 km de la Te
lemark (Wisconsin). Pe podium, între doi 
norvegieni (Ove Aunll, cîștigătorul, și Lars 
— Erik Eriksen), un itailan, Maurillo de 
Zolt, o adevărată surpriză, cunoscuți fiind 
italienii doar prin „alpini". Să fi apărut șl 
la schi-fond un Gustavo Thoenl 2 • PEPI
NIERA ȘAHISTA GRUZINA se dovedește 
inepuizabilă : la turneul zonal feminin des
fășurat la Frunze (unde au participat nu
mai jucătoare sovietice), învingătoare a Ie
șit ttrt&ra de 17 ani Nlno Gurlell, urmată 

de conaționala el Nana Ioseliani. Ambele 
au debutat în arena Internațională partici- 
pînd la turneele de junioare ale României. 
După Nona Gaprlndașvili (care, recent, * 
devenit prima șahistă din lume distinsă cu 
titlul de mare maestru — mare maestrâ 
este de mult ! — pe baza rezultatelor ob
ținute la turneele masculine !), Nana A- 
leksandria șl Maia Ciburdanidze (actuala 
campioană mondială), alte șahiste gruzine

își dovedesc marea lor clasă • CEATA 
LONDONEZA DE LA ... LIVERPOOL a pus 
sub semnul întrebării manșa a doua a 
Supercupel continentale, dintre echipa gaz
dă și Anderlecht. Arbitrul nostru, Nicolae 
Hainea, abia își vedea concetățenii de la 
linie, pe N. Petriceanu șl C. Dinulescu, iar 
publicul scanda la deschiderea scorului : 
„Cine a marcat 7". Cei din preajmă au dat 
răspunsul : „Hughes 1*. Pierzînd doar cu 
1—2 (la Bruxelles : 2—1), Anderlechtul Iul 

Haan, Geels șl Rensenbrink a cîștigat tro
feul. • MAREO KEMPES S-A CĂSĂTORIT, 
la Valence, orașul sâu adoptiv, cu o tinără 
suporteră a clubului spaniol. Mary Moll 
Martinez, în vîrstă de 18 ani. Fericita pere
che șl-a permis doar o săptămînă de miere, 
în Baleare. și aceasta (din fericire...) pen
tru că etapa de campionat fusese amînată 
din cauza meciului internațional Italia — 
Spania fi—0) ... • RUGBYȘTH DE LA 
„GRrVIȚA ROȘIE* încearcă o revanșă in
directă pentru insuccesul de la București, 
în fața reprezentativei „cocoșului galic*, 
administrînd în turneul din Franța o în- 
frîngere severă unei echipe de prima cate
gorie. Cahors : 30—0. • EMIL ZATOPEK ȘI 
ALAIN MIMOUN DIN NOU IN CURSA, 
după ce timp de mal bine de 20 de ani nu 
s-au mai duelat pentru victorie. Cele două 
celebrități ale atletismului mondial de acum 
un sfert de veac se vor întîlni in primele 
zile ale noului an. la crosul veteranilor de 
la Lyon • O COMPETITTE ÎNCEPE ÎN 1972 
ȘI SE TERMINA IN 1979. ... Este vorba de 
C.M de hochei juniori (pină la 20 ani) ee 
se desfășoară între 27 decembrie și 3 ianua
rie, în Suedia. Iar la cumpănă dintre ani, 
în noaptea de Revelion, la cea de a 54-a 
ediție a tradiționalului cros international 
din orașul Brazilian Sao Paulo, va lua star
tul cel mal bun sportiv al anului ee se în
cheie. Henry Bono. LA MULTI ANI !

Paul SLĂVESCU

TELEX • TELEX
HOCHEI • în orașele suedeze 

Karlskoga și Karlstad au înce
put întrecerile din cadrul C.NL 
(grupa A) pentru echipe de ju
niori. în primele partide^ s-au 
înregistrat rezultatele : UtR.S.S.— 
Norvegia 17—0 ; Finlanda — Ca
nada 3—1 ; Suedia — R.F. Ger
mania 5—2 ; Cehoslovacia — 
S.U.A. 3—2. a La Dusseldorf, îa 
meci amical : Finlanda — R. F. 
Germania 8—1 (3—o, 2—0, 3—1). 
• Echipa sovietică Traktor Ce- 
liabinsk a susținut un joc ami
cal la Portland (S.U.A.) cu for
mația locală „Mariners". Gaz
dele au cîștigat cu fr—3.

PATINAJ • în ultima zi a 
concursului de La In zel. olan
dezul Jan van der Roemer a ter
minat In cursa de 1 000 m. cu 
1:20,0. Compatrioata sa Ria Vi
sser a ocupat primul loc la 3 000 
m, fiind cronometrată în 4:51,32.

TENIS • La Melbourne, se 
desfășoară campionatele interna
ționale ale Australiei. Rezultate: 
Vilas — Rocavert 6—3, 6—7. 6—3,
7— 6 : Fibak — Whyte 6—4. 6—1,
8— 1 : stone — Wilkinson 6—3,
6—2, 6—3 : Amaya — Drysdale
6—3, 6—2. 6—4.
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