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înalta apreciere a partidului și întregului popor

SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘEI Fl ENA CEAUSESCU
Solemnitatea de la sediul C. C. al P. C. R.

„Cupa Brașovia“ la schi alpin

• Scrisoarea 
adresată de Ccmîte- 
tul Politic Executiv 
al C. C. al P. C. R.

G Conferirea Ordi
nului „Steaua Re
publicii Socialiste 
România" clasa I

© Masă tovărășea
scă oferită de Co
mitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Simbătă, 6 ianuarie, a avut 
loc, la sediul C.C. al P.C.K., 
solemnitatea decorării tovarășei 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, pentru ac
tivitatea îndelungată în mișca
rea muncitorească. revoluțio
nară, pentru contribuția remar
cabilă la dezvoltarea și afirma
rea științei românești, pentru 
aportul deosebit la înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, cu prilejul aniversării 
zilei de naștere.

La solemnitate au participat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășii Manca Mănescu, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte

VALEA PRAHOVEI ACUM, CA ÎN FIECARE AN, 
LOCUL DE ÎNTiLNIRE A Mii DE IUBITORI

Al NATURII Șl SPORTURILOR DE IARNĂ
Prima duminică a lui 1979 pe Valea Prahovei. Zeci de trenuri, 

sute de mașini, mii de schiuri. E normal pentru că zăpada are 
52 cm la Sinaia, 85 cm la Predeal. Temperatura — sub minus 
12 grade. Strălucirea soarelui : de iunie.

BUȘTENI : orașul în care 
fiecare stradă este o pîrtie și-a 
adunat schiorii Intre 5 ani (Eva 
Ionuț, adevărat șoim de gră
diniță și de pîrtie) și 63 de ani 
(Corneliu Mănișoiu — pensio
nar) pe Calinderu, sub Coștila. 
Și-au disputat cu toții „Cupa 
Unirii". Nu, n-a fost un con
curs de performanță cum s-ar 
crede după titulatură, ci unul 
pur popular. Adică o întrece
re deschisă oricărui, indiferent 
de vîrstă sau de gradul de 
cunoaștere a sportului lunecă
rii pe zăpadă. Buștenarii — 
alpini prin excelență — au 
onorat inițiativa de curînd în
ființatului C.O.E.F.S. Bușteni 
cu sutele. Din simplă curiozi
tate, reporterul a numărat în
tre 9,30 și 10,05 ureînd spre 
locul de înscriere liberă la

Răutu, Virgil Trofin, Iosif U- 
glar, Ilie Verdeț, Ștefan An
drei, Ion Coman, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Richard Winter, Vasile Mușat, 
Marin Vasile.

Tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, a 
dat citire Scrisorii Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român adresate tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Tovarășul Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, a înmînat tovarășei Elena 
Ceaușescu înalta distincție Or
dinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I, conferit 
prin decret prezidențial.

A luat cuvîntul tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au felici
tat-o cu deosebită căldură pe 

proba de slalom 118 tineri și 
maturi cu schiuri, cărora li 
s-au adăugat alți 48, fără, care 
au folosit și la coborîre tot... 
picioarele. Dar turismul e tu
rism și dragostea de munte, pe 
măsură.

AZUGA : orașul în care spec
tatorii concursurilor de fond 
se măsoară cu miile are in 
maistrul Alexandru Tom de la 
Fabrica de sticlă un priceput 
și original reparator de schiuri. 
Nu contra cost, căci soțul prea 
cunoscutei profesoare E2ena 
Tom iubește prea mult copiii. 
El spune : „O pereche de 
schiuri care se rup înseamnă 
690 de lei aruncați și nimeni 
nu-și poate permite prea des 
așa ceva. în consecință fiecare 
schi trebuie reparat cel puțin 

tovarășa Elena Ceaușescu, i-au 
exprimat cele mai alese urări 
de sănătate, viață îndelungată 
și putere de muncă.

*
în onoarea tovarășei academi

cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, cu prilejul aniversă
rii zilei sale de naștere. Comi
tetul Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român a oferit, sîm- 
bătă, 6 ianuarie, la Palatul Pri
măverii, o masă tovărășească.

Au participat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășii 
Manea Mănescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Constantin Dăs
călescu, Ion Dincă, Janos Fa
zekas, Petre I.upu, Paul Nicu
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu,

(Continuare în pag. 2—3)

Ultimele zile de vacanță sint folosite de către elevii bucureșteni 
pentru agreabile excursii la munte

o dată pe an. Copiii au încre
dere în schiuri bune, sint mai 
curajoși". Ceea ce înseamnă că 
maistrul sticlar Al. Tom repa
ră anual circa 70 perechi de 
schiuri — toate care se află în 
dotarea claselor speciale ale 
soției sale — și încă altele, 
nenumărate, proprietate perso
nală ale copiilor din Azuga. 
Unde 7 în atelierul amenajat

Ca în fiecare an „Cupa Bra- 
șovia" reunește la startul com
petiției copii și juniori dornici 
de afirmare. Și la actuala edi
ție. cei mai buni schiori alpini 
din Petroșani, M. Ciuc, Sinaia, 
Bușteni, Predeal etc. s-au pre
zentat la startul diferitelor 
probe. Temperatura scăzută 
(—24 grade) și, în anumite pe
rioade ale zilei, viscolul nu i-a 
oprit pe tinerii schiori să-și e- 
taleze calitățile, înfruntind cu 
neașteptată dîrzenie vremea ne
favorabilă. în absența seniori
lor, juniorii mari și mici au 
deschis „duelurile" acestui se
zon. făcînd din plin dovada re
surselor de care sint capabili la 
această oră. în neobișnuita lor 
frămîntare juniorii iși caută, 
chiar de la început, liderii pe 
specialități și din această cau
ză disputele lor sint fără me
najamente și este bine că este 
așa. Din păcate la juniori mari, 
numărul celor înzestrați cu ca
lități deosebite este destul de 
redus — șapte sau opt, iar 
restul se află la mare distanță 
valorică. Un cuvint bun pentru 
organizatori, care au depus e- 
forturi mari pentru desfășura
rea în condiții propice a com
petiției. REZULTATE, slalom 
special, juniori mari : 1. V. 
Podaru (Din Bv) 87,9, 2. FL

ETAPA COMPLETA IN DIVIZIA
NAȚIONALĂ DE HOCHEI

Divizia națională de hochei 
a intrat in cea de a doua ju
mătate, simbătă și duminică 
desfășurindu-se turul III al a- 
cestei competiții. La Galați, 
București și Miercurea Ciuc 
s-au disputat partide intere
sante, de un nivel tehnic mul
țumitor, oferind spectacole 
sportive agreabile, cu multe 
momente de joc echilibrat. Iată 
un scurt film al etapei.
PREMIERA PE PATINOARUL 

ACOPERIT DIN GALAȚI

După ce aproape doi ani 
Dunărea și-a jucat meciurile 
de campionat în deplasare, iată 
că de simbătă, formația gălă- 
țeană are posibilitatea de a 
evolua și în postură de gazdă. 
Lucrările de acoperire ale pa
tinoarului din localitate au 
fost încheiate cu succes, orașul 
beneficiind acum de o nouă 
bază sportivă, modernă și fru
moasă. Să amintim că aici se 
vor desfășura și partide din 
cadrul campionatului mondial 
al grupei B, găzduit — după 
cum se știe — anul acesta în 
țara noastră.

Meciurile inaugurale pe noul 
patinoar artificial acoperit din 
Galați a opus formațiile Du
nărea și Steaua. Ambele par
tide au fost mult mai echili
brate decît s-ar putea presu
pune din scorurile finale con
semnate pe foile de arbitraj, 
furnizînd perioade lungi de ho
chei autentic, rapid, combina- 
tiv, spectaculos. Campionii 
și-au onorat cartea de vizită, 
practicînd un joc fair, des
chis, cu o țesătură rafinată de 

în antreul propriei case. Toar
nă rondele fn aluminiu ; face 
șuruburi speciale ; experimen
tează soluții de lipire a lem
nului și plasticului. în fine, 
face zilnic trei norme : de

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

Vintilă (St. roșu) 94,0, 3. Gh. 
Fulea (Brașovia) 99.9; junioare 
mari : 1. Daniela Uncrop (Din. 
Bv) 98,2, 2. Mariana Axinte 
(L.P.) 102,0, 3. Maria Balasz
(M. Ciuc) 105,0 ; juniori mici :
1. Z. Balasz (M. Ciuc) 91,4, 2.
C. Fusulan (St. roșu) 98,7, 3.
D. Iliescu (Din. Bv) 99,0 ; ju
nioare mici : 1. Karin Kovacs 
(Brașovia) Î01,4, 2. Bernadet
Marcu (Brașovia) 104,4, 3. Ro- 
dica Șovăială (Din. Bv) 107,7. 
Coborîre, juniori : 1. FI. Zîrno- 
veanu (St. roșu) 48,8, 2—3. M. 
Bîră (Din. Bv) și Gh. Fulea 
(Brașovia) 49,5 ; junioare : 1. 
Maria Balasz 45.6. 2. Daniela 
Uncrop 46,4, 3. Iudith Cacso 
(Petroșani) 48,1. Slalom uriaș, 
juniori mari : 1. V. Podaru 
3:04. 2. FI. Vintilă 3:06, 3. FI. 
Zîrnoveanu 3:06,6 ; junioare 
mari : 1. Daniela Uncrop 2:02,7,
2. Mariana Axinte 2:07,1, 3. 
Csila Peters (M Ciuc) 2:08,1 | 
juniori mici: 1. Z. Balasz 91,9, 
2. C. Fusulan 93,6, 3. D. Iliescu 
94,8 : junioare mici : 1. Karin 
Kovacs 100,3, 2. Erica Codrescu 
(L.P.) 108,0 ; 3. Elea Heitz (Brașo
via) 106.08. Cîștigătorîi la cate
goria copii: Anca Moraru (L.P), 
Juja Nagy (M. Ciuc), Marcel 
Frățilă (L.P.), Constantin Schiau 
(St. rosu).

Mihai BARA

pase și combinații, dar gâlă- 
țenii s-au ridicat adesea la 
valoarea adversarilor lor.

Steaua — Dunărea 7—3 (5—1, 
2—2, 0—0) și 12—1 (5—0, 2—1. 
5—0). Au marcat: Nistor (2+2), 
Sandor (0+4), Prakab și Ole- 
nici (1+1), V. Huțanu (0+2), 
Gheorghiu, Justinian și Ioniță 
(1+0), Cazacu și Popescu (0+1). 
respectiv Horvath, Liga și Bă- 
lăneanu (1+0), Andrei (0+1). 
Au arbitrat bine M. Presneanu 
— la centru, FI. Gubernu și 
St. Enciu — la cele două li
nii: (Călin ANTONESCU).
DINAMOVISTII S-AU IMPUS 

ÎN REPRIZA A TREIA
Pe patinoarul .,23 August", 

liderii actualei ediții a campio
natului, dinamoviștii bucu- 
reșteni, s-au impus cu destulă 
dificultate în fața ambițioasei 
formații Unirea din Sf. Gheor
ghe. în primul meci, cel de sîm- 
bătă, gazdele au cîștigat mai 
ușor, cu 7—0 (2—0, 1—0, 4—0), 
în cel de-al doilea, însă (du
minică). au trecut prin destule 
emoții, fiind conduși în două 
rînduri (1—0 și 3—2). Liderul 
echipei dinamoviste Doru Tu- 
reanu, a forțat victoria în ul
tima repriză. Scor final 6—3 
(1—1. 3—2, 2—0).

Au marcat : Tureanu (2+3), 
Solyom (1+1), Z. Nagy, Toke, 
Csiser și Csata (1+0), Moroșan 
și Costea (0+1), pentru învin
gători, Kedves, Csikî și Ungu- 
reanu (0+1), pentru învinși. 
Corect, atent și autc.ritar ar
bitrajul prestat de Gh. Mure- 
șeanu — la centru, R. Cristescu 
și I. Becze — la cele două li
nii. (Valeriu CHIOSE).

DOAR PRIMUL MECI 
A FOST ECHILIBRAT..,

...în dubla întîlnire de la 
Miercurea Ciuc, dintre forma
ția locală Sport club și Spor-

(Continuare in pag. 2—3)

CARMEN BUNACIU
PRIMA ÎNOTĂTOARE ROMÂNCĂ 
ÎNVINGĂTOARE ÎN S.U.A.

Proba de 200 yarzi spate din 
cadrul concursului feminin de 
înot de la Cambridge (S.U.A.) 
a fost cîștigată de înotătoarea 
Carmen Bunaciu (România) cu 
timpul de 2:01,20, urmată de 
Diane Girard (S.U.A.) 2:01,78 
și Gabriela Verraszto (Unga
ria) — 2:02,79. Daniela Beier 
(R.D.G.) s-a clasat pe locul 5 
cu timpul de 2:03.84. Alte re
zultate : 100 y liber — Bar
bara Krause (R.D.G.) 49,45 î
500 y liber — Woodhead 
(S.U.A.) 4:43,51 ; 200 y bras — 
Patty Spees (S U.A.) 2:17,55 :
100 y fluture — Andrea Pollack 
(R.D.G.) 54,79. întrecerile s-au 
desfășurat în bazin de 25 yarzi.



PARTIN INTERESANTE LA RELU
CAMPIONATULUI MASCULIN DE B

(Urmare din pag. I)

Leonte Răutu, Virgil Trofin. 
Iosif Uglar, Iile Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Ion Co- 
man. Mihai Dalea. Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazekas, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu, Richard 
Winter, Vasile Mușat, Marin 
Vasile, cu soțiile.

Toastînd în onoarea tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ște
fan Voitec i-a urat, în numele 
tuturor celor prezenți, multă 
sănătate, viață îndelungată și 
Iericită, împreună cu întreaga 
familie, multă putere de muncă

„Cupa a.s.a." la seni iond

PREA MULTE REZULTATE 
SCONTATE...

Simbătă și duminică, pe tra
seele din Poiana mică a Brașo
vului, Asociația Sportivă Armata 
din orașul de la poalele Timpei 
a organizat o Întrecere pentru 
cei mai buni schiori fondiștl ai 
țării de la această oră. Tradițio
nala rivalitate dintre principale
le forțe ale schiului de fond de 
la noi — A.S-A. și Dinamo Bra
șov — pare a fi rezolvată.„ ad
ministrativ. A.S_A. are In pre
zent concurenți exclusiv din ca
tegoria juniorilor, in timp ce Di
namo se axează pe sportivii se
niori. In aceste condiții clasa
mentele concursurilor par lim
pezi încă dinaintea starturilor, 
cele două forțe ale schiului de 
fond asigurtndu-și, astfel, succe
sul în categoria în care au re
prezentanți... Credem că fără o 
rivalitate deschisă Intre aceste 
puternice echipe nu se poate re
aliza un progres vizibil, de na
tură să conducă schiul nostru de 
fond pe podiumul celor mai im
portante competiții internaționa
le. Aceeași situație șl la fete. 
CJubul Tractorul a reunit în sec
ția sa pe cele mai bune fondis- 
te, rămînind ca lntiietatea să 
și-o dispute doar Intre ele, ceea 
ce este oricum lipsit de stimu
lent.

Sîntem convinși că actuala for
mulă trebuie regîndită și, de ce 
nu, restructurată... .Cupa A.S.A.- 
deși bine organizată a adus. In 
condițiile amintite, rezultate scon
tate. 30 km, seniori : 1. Andrei 
Perciog (Din. Bv.) 1 h *7:14. 2. 
Petre Ceobanu (Din. Bv.) 1 h 
43:42, 3. Gheorghe Ionetecu (Din. 
Bv.) 1 h 49:15 : 15 km. Juniori :
1. Gh. Stroe (A.S.A.) 53:49, 1.
Ion Stolan (A.S.A.) 54:11, 3. Gh. 
Brezeanu (A.S.A.) 5Ș:44 ; 10 km, 
senioare : 1. Elena Ceposu (Din. 
Bv.) 40:44, 2. Elena Tișcâ (Trac
torul) 41:35. 3. Llvia Arsu (Trac
torul) 43:15 ; 5 km, junioare : 1. 
Elena Urs (Tractorul) 19:55. 2.
Maria Toma (L.P.) 21:20. 3. Ro
di ca Pelin (Tractorul) 22:06 : 15 
km, seniori : L A. Perciog 50:17.
2. L Moise (LEJ.S.) 51:16, 3.
Gh. Ionetecu 52:00 ; 10 km, Ju
niori s 1. I. stoian 34:07, 1. Gh. 
Brezeanu 34:55, 3. V. Rebreanu 
35:06 ; 5 km. senioare : 1. Lucia 
Perciog (Tractorul) 19:48, 2. Ele
na Ceposu 19:58, 3. Elena Tișcă 
20:02 ; 3 km, junioare : 1. Elena 
Urs 12:12, 2. Dorica Du du (L.P.) 
12:40, 3. Maria Toma 12:52.

ETAPA COMPLETA LA HOCHEI
Carol GRUIA coresp.

(Urmare din pag. 1)

tul studențesc ASE București. 
La scorul de 8—2 pentru gazde, 
studenții au avut o revenire 
puternică, înscriind de patru 
ori la rind. Dar ei nu au mai

Pe patinoarul acoperit din Galafl, moment din meciul inaugural 
Dunărea — Steaua. Atacă hocheiștii bucureșteni

Foto : N. DRAGOȘ
BVUt 
rezultatul : 8—6

resurse ca să răstoarne 
: 8—6 (2—1, 3—1,

3—4). Al doilea joe s-a aflat 
la discreția gazdelor Sportul 
studențesc ASE fiind de a- 
ceastă dată doar o pa’idă ima- 
Pine a ech'pei din ajun. Scor 
final : 17—3 (4—0, 6—1, 7—2). 

pentru a obține, în continuare, 
succese remarcabile, pentru a 
contribui, alături de strălucitul 
conducător al partidului șj sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la înfăptuirea gran
dioasei opere de construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

Răspunzînd, tovarășa _ Elena 
Ceaușescu a mulțumit încă o 
dată Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.CJÎ. pentru 
urările adresate și a exprimat 
hotărîrea de a-și aduce, în con
tinuare, contribuția, împreună 
cu ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului, cu

RULMENTUL BRAȘOV NEÎNVINSĂ DUPĂ TREI ETĂPE
IN DIVIZIA A LA

E-

Ieri s-au disputat meciurile eta
pei a III-a a campionatului Di- 
viziei A la handbal feminin. Iată 
scurte relatări :

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 14—15 
(6—11). Meciul s-a disputat In sala 
Fl<weasca din Capitală. A fost 
primul joc In care rapid,stele au 
reușit să treacă pe lingă o „re
miză- pe care, după evoluția din 
cea de_a doua repriză, ar fi putut 
s-o obțină. Ele n-au reușit. Insă, 
deoarece handbalistele de la 
Universitatea își asiguraseră o 
„zestre-, destul de substanțială 
tn prima parte a confruntării. Au 
marcat : Dițoiu 5, Dobre 4, ”
nache 2. Moraru 2. Iag&ru 1 
pentru Rapid ; respectiv Sandu
3. Grecu 3. Andronache 2, Cru- 
ceru 1. Au arbitrat foarte bine : 
Al. Vlrtopeanu șl E. Niță (Bucu
rești)

HIDROTEHNICA CONSTANTA
— CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE 13—12 (7—4). La capătul unui 
joc de mare angajament fizic, 
constănțencele au obținut o vic
torie meritată. Băimărencele 
și-au clădit un adevărat zid de 
beton în apărare, dar limitele 
sportivității nu au fost depășite. 
Au marcat : Hobincu 10, Frîncu 
1, Tomescu 1, Cotirlă 1 — pen
tru Hidrotehnica ; respectiv : Ior- 
dache 7, Iacob 3 și Bartha 2. Au 
arbitrat foarte bine D. Purică șl 
V. Erhan (Ploiești) (P. ENACHE
— coresp.)

RULMENTUL BRAȘOV—ȘTIIN
ȚA BACAU 11—11 (3—5). O par-

„CUPA 16 FEBRUARIE44 LA LUPTE
BRAȘOV, 7 (prin telefon). In 

sala Dznamo din localitate, timp 
de 4 zile, s-au desfășurat întrece
rile tradiționalei competiții de lup
te libere și greco-romane .Cupa 
16 Februarie". Și-au disputat în
tâietatea peste 160 de tineri lup
tători din Întreaga țară. Deși n-au 
concurat sportivii din loturile re
prezentative. partidele, tn marea 
lor majoritate, au fost de un 
apreciabil nivel tehnic, mai ales 
eâ s_au aplicat o serie de modi
ficări In sistemul de disputare. 
Cu deosetrt interes au fost ur
mărite meciurile de la categoriile 
în cadrul cl’xx’a s-a experimen
tat reducerea duratei de luptă la 
6 minute fără pauză. In loc de 3 
reprize de cite 3 minute cu o 
pauză de un minut intre ele : 

lată câștigătorii, lupte libere :

Au marcat: Antal (3+4), Pe
ter (0+4), Todor (2+2), Petres 
(1+2), Bartalis (1+1), Miklos 
(0+2), Eros. Antal și L Gall 
(0+1), respectiv Molnar (3+0), 
Constantinescu si Mihăilescu 
(1+1), Jinga (1+0) Vlad

(0+1). Bun arbitrajul prestat 
de A. Bal’nt — la centru, L. 
Pctrus și T. Szabo — la linti. 
(VI. PAȘCANU).

★
In rlasament. Dinamo își 

menține avansul de 4 puncte 
față de Steaua. 

întregul nostru partid și popor, 
la realizarea mărețului Pro
gram de dezvoltare în ritm in
tens a economiei, științei și 
culturii, de ridicare a nivelului 
dc trai al celor ce muncesc.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
adresat secretarului general al 
partidului, tuturor participanți- 
lor la masa tovărășească, urări 
de sănătate și succese în în
treaga activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului nostru au 
felicitat călduros pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, urîndu-i din 
toată inima ani mulți și fericiți.

HANDBAL FEMININ
durități (în total 
penalizări, dintre 
Știința), fapt ca-

tidă cu multe 
16 minute de 
care 10 pentru .
re a scăzut din spectaculozitatea 
jocului. Deși au condus cu 2—1
(min. 8), brașovencele nu au re

ușit să facă fată numeroaselor 
atacuri ale băcăuancelor care au 
luat conducerea cu 5—2 (min. 
22). Apoi jocul s-a echilibrat, 
.remiza" fiind un rezultat nor
mal. Au marcat : Drăguței 3, 
Andrei 3, Nan 3, Radu 1, Pătruț 
1 — pentru Rulmentul ; respec
tiv TSrdlc 6, Văcaru 2, Căti- 
neanu 2, Lupșor L Au arbitrat 
foarte bine V. Sidea și I. Pău- 
nescu (București). (C. GRUIA 
— coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
PROGRESUL BUCUREȘTI 13—9 
(6—I). Conducînd cu 5—0 In min. 

14 timișorencele și-au asigurat 
victoria fără dificultate. Au în
scris : Cojocaru 5, Luțaș 5, Vișan 
1, Bucurenciu 1, Ștefanovici 1 — 
pentru ,U“ ; respectiv Popa 3, 
Militare 2, Dumitriu 1, Florea 1, 
Biro 1, Butan 1. Au arbitrat 
foarte bine P. Radvani (Cluj-Na- 
pocajși M. Grebenișan (Tg. Mu
reș). (C. CREȚU — coresp.)

MUREȘUL TG. MUREȘ—CON
FECȚIA BUCUREȘTI 21—18 (9—6). 
Gazdele au condus tot timpul, 
cîștigînd pe merit. Printre mar
catoare : Gali 10, Dudaș 3, Kiss 
3 — pentru Mureșul ; respectiv 
Eremia 6, Crișu 3, Piti goi 3. Au 
arbitrat foarte bine Gh. Lungu 
șl C. Bening (Brașov). (A. SZA
BO — coresp.)

55 kg — ____
57 kg — D. Ghicigiuc 
Craiova), 62 kg — A.

(Lemnarul Odorhei), 68 
Benedek (Comerțul Tg. 
74 kg — V. Stăncscu 
Brasov), 82 kg — V.

cat. 43 kg — Gh. Rasovan (C.S.M. 
Reșița). 52 kg — C. Măndilă (Jiul 
Petrila), 57 kg — D. -----
(C.S.M < 
Kalapacs 
kg - L.
Mureș) 
(Dinemo
Mlhăilă (C.F.R. Timișoara). 94 kg 
— A. Kemenesi (Lemnarul Odor
hei). 100 kg — D. Bindiiă (Co
merțul Tg. Mureș). +100 kg — 
C. Șan dm (Dinamo Brașov) ; 
greeo-romane (In ordinea catego
riilor) : A. Dorottei (Dunărea 
Galați). FL Avram (Carpați Si
naia), M. Dumitru (Dunărea Ga
lați), C. Bontiuc (Steagul roșu 
Brașov), St. Negrîșan (Farul 
Constanța). L. Tipa (C.S.M. Su
ceava). Gr. Potoreț (C.S. Arad). 
L Matei (C SM. Suceava), L 
Băduțescu (Aluminiu Slatina) șl 
Gh. Beregi («timared Baia Mare).

Speranțele patinajului viteză confirma

MIERCUREA OUC. 7 (prin te
lefon). Reluat, după o întrerupe, 
re de dțtva ani, tradiționalul 
concurs republican al speranțelor 
patinajului viteză (concurenți In
tre 6 și 16 ani) a fcceput dumi
nică dimineață, pe o vreme splen
didă, pe pista naturală de dimen
siuni olimpice (too m) din loca, 
iitate. La startul primelor două 
probe din reuniunea Inaugurală 
s-au aliniat »1 de sportivi (47 
băieți) din București. Brețov. 
Cluj-Napoca. Constanța. Galați. 
Ploiești. Sibiu. Suceava. Tg. Mu
reș. Tușr.ad Băi si. firește, M. 
Ciuc, cifră care reprezintă un re
cord de participare. Cel mai urulțl

ANUNȚ
Universitatea cultural-știin- 

țifică, in colaborare cu Con
siliul municipal pentru edu
cație fizică și sport București, 
C.C.E.F.S. și Centrul de per
fecționare a cadrelor din 
C.N.E.F.S. anunță ținerea 
cursului de reciclare cu te
ma : .Creșterea valorilor
cantitative și calitative ale 
procesului de pregătire din 
unitățile noastre".

I Prezintă 
co-științific

1 tiv Steaua. 
' vea loc in 
t ianuarie, 
ma un film artistic.

I_______________________

cabinetul metodi- 
al clubului «por- 
Expunerile vor a- 
sala Dalles, luni 

orele 12,30. Va ur-

Prima etapă a returului cam
pionatului national de baschet 
masculin a debutat cu o serie 
de partide extrem de echili
brate și interesante. Este su
ficient să amintim că Steaua 
a trebuit să depună mari efor
turi pentru a depăși pe Uni
versitatea Ciuj-Napoca, jar stu
denții timișoreni au ciștigat la 
limită meciurile lor cu bas- 
chetbaliștii de la Farul.

DINAMO — C.S.U. GALAȚI 
2—0 : 143—65 (76—34) și 103—69 
(59—31).

Elevii lui Dan Niculescu au 
abordat și întîlnirile cu C.S.U. 
Galați la fel de serios ca de 
fiecare dată. Dinamoviștii au 
alergat mult, au combinat fru
mos și au înscris coșuri spec
taculoase care au tncîntat asis
tența din tribunele sălii Flo- 
reasca. Cei mai buni Niculescu 
(23+26), Caraion (16+10), Da
vid (16+10), Braboveanu (12+6) 
și atît cit au jucat (în primul 
sau al doilea meci) Novac, 
Ugîai, Popa și- Ivascencn, de 
la învingători, respectiv Covjos 
(14+20), Stratan (20+9).

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 2—0 ■ 82—«1 
(37—36) și 87—80 (36—39). Cam
pionii au ciștigat mult mai greu 
decît arată scorurile înregistra
te. Partida de slmbătă a fost 
echilibrată timp de 30 de mi
nute. în această perioadă bas
chetbaliștii clujeni, bine con
duși de antrenorul lor Vasile 
Gelerin, au evoluat bine, nu 
s-au lăsat impresionați de echi
pa adversă, posesoare a titlu
lui de campioană, și practicfnd 
un joc !n viteză, cu o bună 
circulație a mingii și o preci
zie remarcabilă în aruncările la 
coș, au făcut multe clipe gre
le sportivilor de la Steaua. 
Dar, din min. 34, clujenii au 
„stins" motoarele și campionii 
s-au desprins în cîștigători 
clari în numai clteva minute. 
Partida a doua a fost și mai 
echilibrată. Studenții au con
dus majoritatea timpului, e 
drept la diferențe mici, dar 
lăsau o excelentă impresie și 
nu puțini au fost aceia care îi . 
și vedeau cîștigători. în min. 
19 scorul era de 80—78 în fa
voarea bucureștenilor. O ine
xactitate a oaspeților a fost 
determinantă în stabilirea în
vingătoarei care a fost și de 
această dată Steaua, dar după 
o evoluție care a lăsat de do
rit Desigur absența lui Oczelak 
contează mult în angrenajul 
acestei echipe, dar, oricum, 
unei formații campioane îi pre
tindem mai mult I Cei mai buni 
Cemat (34+ 37) — a fost fac-

VALEA PRAHOVEI
(Urmare din pag. 1)

maistru sticlar, de profesor de 
schi și de reparator. Ne-a de
clarat însă ci n-a obosit ni
ciodată deși părui lui este alb.

concurenți au fost de la C.S. Șc. 
Viitorul Cluj-Napoca (14). A.S. 
Școlarul Constanța (12), C.S. Șc. 
Sibiu și C.S. Șc. M. Cluc (cîte 10). 
Prin urmare, un evident salt can
titativ Dar nu numai atlt. Ochiul 
experimentat al antrenorului, sau 
instructorului voluntar a putut 
depista o serie de elemente talen
tate. marea majoritate a micilor 
vite+ști obținlad rezultate pro
mițătoare. Clțiva au reuși* chiar 
o comportare remarcabilă. Aceștia 
sînt trei fete și tot atlția băieți, 
care au înregistrat timpi superiori 
vechSor recorduri ale celor două 
probe din programul primei reu
niuni. Iată-! pe autorii acestor 
rezultate : tete — 250 m — L 
Mihaela Timiș 23,9 (v.r. 32,1), 2. 
Rodica Suc-u 30.9 (ambele de la 
C.S. Șc. Viitorul Cluj-Napoca), 
3. Noemi Kedei (Mureșul Tg. 
Mureș) 3'1,7 ; băieți (250 m) — L 
Orlando Crtstea (C.S. Șc. Buc.) 
28.4 (V.r. 31,3). 2. Daniel Bota 
(C.S. Șc Viitorul Cluj-Napoca) 
29.7, X Llviu Bratu {A.S. Școla
rul Constanța) 30.4.

Se cuvine să consemnăm și 
numele celor care li pregătesc cu 
pasiune și răbdare pe acești mici 
performeri : Mihai Timiș (Viito
rul Cluj-Napoca), Ștefan Demenl 
(C.S. Șc. Buc), Octavian Rusu 
(A.S. Școlarul Constanța) șl mereu 
tînărul tehnician Carol Gall (Mu
reșul Tg. Mureș).

Așadar un bilanț pozitiv In 
primele întreceri : două probe cu 
6 recordmani la aceeași reuniune!

Troian IOANIȚESCU

Steaua, res-
Barna (22 

Ruhring (12 
Crăciun (12

torul determinant 
al victoriilor — și 
Zdrenghea (12+14) 
de la 
pectiv 
+15), 
+4), 
+22).

POLITEHNICA 
BUCUREȘTI — 
C.S.U. BRAȘOV 
1—1 : 79—89 (37— 
45) și 74—72 (45— 
34). Ambele me
ciuri au fost fru
moase, echilibrate, 
in care fiecare ju
cător a făcut mul
tă risipă de ener
gie. Slmbătă. bra
șovenii cu Moraru 
și Tecău în deo
sebită vervă, au 
ciștigat lejer. Du
minică, însă, ele
vii lui Marius 
Bărbulescu au în
ceput partida în 
trombă, au înscris 
coș după coș și 
s-ațj distanțat la 
un moment dat la 
18 puncte diferen
ță, lăsînd impre
sia unei victorii 
facile. în continu
are, bucureștenii 
au crezut că me
ciul este jucat și s-au relaxat 
mult prea de timpuriu. Brașo-* 
venii au recuperat punct după 
punct și puțin a lipsit să nu 
cîștige și acest joc. S-au re
marcat Ermurache (18+32), 
Petrof (8+15), Dragnca (8+9) 
de la Politehnica, respectiv 
Moraru (224-20), Tecău (27+ 
17), Hegyesi (22+8) de la 
C.S.U. Brașov.

RAPID — URBIS 2—0 : 63-61 
(42—39) și 64—63 (34—41). Sîm- 
bătă, rapidiștii au evoluat ceva 
mal bine decît adversarii lor, 
reușind să conducă la pauză și 
să cîștige la un coș diferență. 
Duminică, baschetbaliștii de la 
URBIS fac in prima repriză un 
joc In viteză, în care excelează 
Vîlcinski, Mitrieă și Neagu, dar 
încetinesc în cea de a doua, 
dlnd posibilitatea rapidiștilor 
să ia inițiativa. Astfel, lntr-un 
final de meci dramatic, Rapi
dul cîștigă la un singur punct.

Principalii marcatori : Gh. 
Dumitru (17+10), Bulancea 
(18+11) de la Rapid, respectiv 
Mitrieă (14+21), Neagu (15+21) 
de la URBIS.

Nicoleta ALDE.A 
Paul IOVAN 

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — FARUL 2—0 : 81—80
(45—40) și 82—81 (40—34). Me
ciuri extrem de disputate. în

la schi fond, al 
a fost, ca de atî- 
inginerul Alexan-

Luptă aprigă in partida St 
Napoca, in prim-plan, la 
de la gazde și Munjo (nr.

t Fo
care victoriile 
în ultimele se< 
mai buni Cc 
Szabo (8+16) 
tea, respectiv 
Mănăilă (13+4 
ARCAN — cc

I.C.E.D. — C 
102—75 (56—4£ 
52). în prima 
au ciștigat fă> 
minică însă sti 
luptat cu mu 
a lipsit să ni 
mare surpriză 
Molnar (25+ 
(25+20) de la 
tiv Chirilă i 
(21+26) de 1 
(O. GUȚU —

„C. S. 1
CRED

— Nicol; 
prezintă C 
ora actu; 
nostru 7

Ca dovadă, duminică la ora 
10,36 se afla pe traseele „Cupei 
cristalul", concurs de asemenea 
popular, dar 
cărui starter 
tea alte ori, 
dxu Debreți.

SINAIA : orașul care a adu
nat, tot ieri, 80 de lunecători 
pe schi-boburi, pe pîrtia din 
Poiana popicăriei, participant! 
cu toții la prima fază a con
cursului popular de schi-bob 
desfășurat sub egida „Dacia- 
dei“. Gabi Șerbănoiu, Răzvan 
și Raluca Horvat, Florina Siă- 
nescu la categoria sub 10 ani, 
Gheorghe Borșoiu și Ion Dinu 
la categoria peste 50 de ani 
s-au arătat cei mai temerari 
coborîtorj la „astronomica" vi
teză de 25 km/h.

„.Instantanee, cîteva doar, din 
multitudinea celor aflate ieri 
pe Valea Prahovei, locul de în- 
tîlnire — ca întotdeauna — al 
iubitorilor naturii și sportului.

— înainte 
de DISCIPLI 
nit la acest i 
neînțelegeri, 
unitate de ) 
ducători, an 
Toate, dar a 
blemele se 
echipă, prin 
cători nu le- 
cest mod. Ni 
din ușile la 
li s-a desch 
spășiți, la ec 
porni la dru 
asemenea ba:

— în t: 
discuțiilor 
tuiri, C. 8 
un 
fiind 
Baia 
cută, 
a determ 
chipei în

subit 
cons 
Mar< 
o re

— După d< 
de muncă a 
goviște a ren 
valoric, conci 
zolvarea în 
tor, de cătri

LOTO - PRONOSPORT INE
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 7 IANUARIE 
1373

numerele i 
GEREA EXT1 
NOEXPRES I

FAZA IS E

L Avtilino — Atalanta X
15 34 ; extrag
45 20 ; extra?

n. Fiorentina — Juyentus 2 38 1 6 ; extra
m. Lanerossi — AscoH X 1 25 19
IV. Milan — Catanzaro 1 FAZA a n-

ft 91 99
V. Napoli — Lazio X O(OD ZI

vi-a : 1 45 23
VL Perugia -- Verona X a VH-a : 26 !

vn. Roma — Intcmazionale X FAZA a II
vin. Torino — Bologna 1 VUI-a : 31 19

IX. Cagliari -- Tern ana 1 IX-a ! 42 16 1
X Fogg5 a — Cesena X FAZA a IV

33 29 43 42 2XI. Lecce — Genoa 1 XI_a : 24 (2
xn. Rimini — Taranto 1 gerea a x\-

XIII. Sampdoria — Monza X extragerea

FOND TOTAL DE CÎSTIGURI • 
735.163 LEI din care 110.529 lei re
port la categoria L

FOND TOT 
PROVIZORIU
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Moment de reflecție
la Consfătuirea antrenorilor

SÂ NU CONFUNDĂM TERMENII...
Se spune despre fotbalul unei 

țări că, pentru a putea în
deplini condiția de calitate 
a spectacolului sportiv și, 
mai ales, pentru a putea 
fi competitiv pe plan interna
țional, se impune a se ex
prima, în joc, prin : spirit co- 
lectiv-cons.ructiv, ofensiv, di
namic, angajament fizic total 
și dăruire, disciplină, fair-play 
etc. Cu alte cuvinte acestea 
ar reprezenta elementele con
stitutive a ceea ce numim, în 
mod normal, CONCEPȚIE DE 
JOC. Adică, un mănunchi de 
trăsături principale, reflectînd, 
de fapt, însăși esența jocului, 
în scopul unei mai depline în
țelegeri a acestuia și a prac
ticării lui cu succes într-un 
cadru competițional organi
zat. Derivînd din regulamen
tul jocului de fotbal, concepția 
de joc are, firesc, un caracter 
aproximativ Uniform pentru 
toate țările. Pentru că, teore
tic cel puțin, toată lumea vrea 
să joace în spirit ofensiv, di
namic, colectiv etc., etc., întru- 
cît pe această cale se poate 
obține victoria, scopul final al 
întrecerii sportive. Deosebirile 
care există, totuși, de la o 
concepție la alta, sînt numai 
de? nuanță și determinate de 
unele caracteristici specifice — 
de temperament în special — 
unor țări. Ceea ce face să se 
și vorbească de o concepție de 
joc braziliană, italiană sau spa
niolă, bazate pe un plus de 
rafinament tehnic ; de o con
cepție de joc engleză sau ger
mană evidențiind simbioza din
tre tehnică și forță ; de o con
cepție de joc românească, re- 
zultînd din studiul trăsăturilor 
caracteristice jucătorilor noș
tri și fundamentată, firesc, pe 
necesitatea obținerii unor per
formanțe de prestigiu la nivel 
internațional.

Plecînd de la concepția de 
joc, care are un caracter ge
neral și se referă, așa cum am 
mai spus, la fotbalul unei țări 
toate echipele de club sau re

terviu cu Nicolae Proca

prezentative sînt datoare șă 
caute modalitățile practice de 
a da viață principiilor potri
vit cărora jocul, disputat în 
spirit ofensiv, constructiv etc., 
etc., să ducă la obținerea vic
toriei. Așa se naște IDEEA 
DE JOC, care, în fond, nu re
prezintă altceva decît un an
samblu de măsuri cu caracter 
aplicativ și specifice în același 
timp, exprimind valorificarea 
la maximum a potențialului 
real al jucătorilor, in deplin 
acord cu anumite particulari
tăți ale acestora, de ordin bio
logic (virstă, calități fizice, 
gabarit), psihic (temperament, 
caracter), specific fotbalistic 
(abilitate tehnico-tactică). grad 
de maturitate competițională. 
Pe acest temei, ideea de joc 
își propune să reflecte o anu
mită manieră de acțiune co
lectivă, în atac și In apărare, 
care, cu timpul, devine așa- 
numitul stil propriu de joc.

Să luăm, de pildă, ideea de 
joc a echipei Politehnica Iași, 
care presupune : organizarea 
unei apărări solide, mobile, 
sobre și agresive cu marcaj 
strict In propria jumătate de 
teren; păstrarea inițiativei, 
printr-o prelungită circulație 
a balonului Ia mijlocul tere
nului, acolo unde sînt concen
trate și principalele forțe va
lorice ale formației ; folosirea, 
cu precădere, a contraatacului 
frontal. Ideea de joc a echi
pei F. C. Baia Mare se ba
zează, printre altele, pe folo
sirea a două vârfuri de atac 
centrale. In alte cazuri, ideea 
de joc are. ca element carac
teristic, utilizarea apărării în 
linie sau a „betonului". Sînt, 
de asemenea, formații care ma
nevrează constant pe aripi eu 
extreme de tip clasic; altele 
care preferă atacul pozițional 
sau care, dimpotrivă, cedează 
in mod deliberat mijlocul te
renului pentru a-și crea o re
lativă superioritate pe alte 
spații ale cîmpului de joc de 
unde să-și poată surprinde mai 

bine adversarul. Din păcate 
însă, sînt și multe cazuri, lu
cru semnalat și cu alte oca
zii cînd ne-ara referit la e- 
chipele noastre — în care nu 
există o idee de joc precisă, 
studiată, pregătită, care să o- 
fere șanse reale de reușită. 
In asemenea situații ideea de 
joc se identifică, pur și sim
plu, cu... hazardul, plus reali
zările izolate ale unor jucă
tori care acționează în virtutea 
valorii lor individuale.

Ce ne-a determinat să fa
cem aceste precizări în legă
tură cu două dintre noțiunile 
foarte importante din vocabu
larul tehnic fotbalistic, aflate 
intr-o strînsă și directă core
lație ? Indiscutabil confuzia 
care se face, în mod frecvent, 
între concepție și idee de joc 
(și dacă aceasta ar fi măcar 
singura !). De aici și neînțe
legerea corectă a sensului a- 
cestora in contextul general al 
fotbalului și al performanței. 
Recent, cu ocazia consfătuirii 
antrenorilor divizionari de săp- 
tămîna trecută. F.R.F. a încer
cat să facă lumină în această 
privință, fără a reuși însă 
(după cum am avut prilejul să 
ne convingem ulterior) să ri
sipească integral starea de 
confuzie existentă. Nutrim, to
tuși, speranța că forul de spe
cialitate va găsi în viitorul a- 
propiat modalitatea practică de 
a elucida toate problemele încă 
nerezolvate care țin de termi
nologia tehnicii fotbalistice. 
Pentru că a venit timpul, con
siderăm, ea toți antrenorii 
noștri să folosească un limbaj 
comun, precis, cu noțiuni clare, 
bine înțelese care să poată 
exprima și în practică esența 
și rostul adevărat al lucruri
lor. Realizarea unui astfel de 
deziderat nu ar rezolva, desi
gur, problemele de fond ale 
fotbalului românesc, dar ar în
semna, fără îndoială, un im
portant sprijin muncii de in
struire și, pe această cale, s-ar 
realiza, sîntem siguri, un pas, 
deloc neglijabil, pe calea pro
gresului fotbalistic.

Mihai IONESCU

Radiografia tricourilor 1-11

IN LIDER (Marcu)...
€U 0 MEDIE SUGESTIVĂ: 6,68...
Tatâ-ne ajunși la purtătorul tri

coului cu nr. u. Față de extrema 
clasică, adică aceea care avea 
menirea să fie lipită de tușă, 
stînd mereu la... pindă, in aștep
tarea startului care s-o pună în 
cursă, sarcina aripilor stingă a 
devenit azi mult mai dificilă. 
Treptat, de la clasicul W.M. s-a 
trecut la sistemul cu 4 fundași și 
astfel numărul atacanților s-a 
rărit. Distanțele dintre ei s.au 
mărit. Implicit, sarcinile aripei 
stingi au căpătat noi valențe, în 
cadrul unui sistem de joc în care 
raza de acțiune a fiecărui com
ponent al unei echipe a devenit 
mult mai vastă. Astăzi se joacă, 
în general, cu două virfuri mu
tate printr-o mișcare de transla- 
ție, cu predilecție spre partea 
dreaptă a frontului de atac. Ln 
aceste condiții, purtătorul tricou
lui cu nr. 11 are o rază mult mai 
mare de acțiune, avind cimp li
ber pe partea stingă a terenului, 
unde participarea extremei tre
buie să te egală atit în faza de 
atac, cit și ln cea de apărare. La 
ultima ediție a CJd. din Argen
tina, aproape toate selecționatele 
au prezentat extreme stingi 
false, așa eum a fost cazul bra
zilianului Dirceu, al argentinieni
lor Houseman sau Orus. al po
lonezului Szarmach sau al vest- 
germanului H. Miiller. jucători 
utili și ln defensivă, labocioși și 
percutanți la finalizare.
în campionatul nostru, ln ul

timii ani, extremele stingă valo
roase capabile să înde plinească 
sarcini duble, au avut apariții 
meteoriți ce, De la Bădeanțu, P. 
Moldoveana. Pilote. Suru, Tâtaru 
și, mai recent, Lucescu, fără a-1 
excepta pe steiistul Zamfir, care 
și-a irosit neperms de ușor ta
lentul, nimeni n_a mai putut 
umple golul lăsat pe flancul sting 
al terenului. Cu alte cuvinte, a- 
pariția unor jucători valoroși, cu 
un bagaj de cunoștințe specifice 
postului (viteză de reacție, dri
bling și știința centrării a de
venit sporadică.

In turul actualului campionat 
extremele stingă au avut aripile... 
frînte, Mar cu, în ciuda evoluțiilor 
sale inegale, se situează totuși 
pe primul loc. Craioveanul, deși 
„croit* pentru acest post, fiind 
înzestrat cu calități deosebite de 
contraatac, nu s_a putut realiza 
pe deplin din cauza momentelor 
sale de stagnare, am putea spune 
de absență parțială din joc. (Poa
te că talentul lui nu s_a putut 
valorifica pe deplin în cadrul 
unei echipe lipsită de disciplină 

și dîrzenie). Pe locul 2, Costea și 
Hajnal, jucători cu stiluri dife
rite. ieșeanul a compensat unele 
deficiențe de o-rdin tehnico_tac- 
tic prin voință, putere de luptă, 
dusă uneori pînă la sacrificiu, de
venind atacantul nr 1 al Politeh
nicii iași Hajnal a acționat mal 
mult retras. în linia a doua. Da
torită lucidității și jocului com bi
na tiv la mijlocul terenului el a 
apărut oportun la finalizare, va- 
lorlficîndu-și forța și precizia șu-

CLASAMENTUL PE BAZA 
MEDIEI NOTELOR ACOR
DATE DE CRONICARII NOȘ
TRI

1. MARCU 6.68 ; 2—3. COS
TEA și HAJNAL 6 46 ; 4. GH. 
RADU 6.40 ; 5. ISAIA 6,36 ;

6 Chihaia 6,31 ; 7. Roznai 
: 6,29 • «- C. Georgescu 6,21 ; 9. 
I Both I 6,18 ; K. Văetuș 6,12;

11. Vrînceanu 6,11 ; 12. Sălăjan
; 6.06 ; 13—14. Petrescu și Ae_ 

lenei 6,06 ; 15 Coraș 5.93 ; 16. 
Both n 5 92; 17. Coca 5,82;

i 16—19. Fildan și C. Nicolae 
5,81.

tulul, dar a făcut și destule jocuri 
slabe. Locul 4 este ocupat de 
buzoianul Gh. Radu. Un merituos 
loc 5 ocupă Isaia de la C.S. 
Tîrgoviște. Cîndva refuzat de an
trenorul N Proca pemru actele 
lui de indlsciDEnă. Is aia și.a 
dat seama de greșelile comise, s-a 
pregătit conștiincios, devenind util 
formației care I_a consacrat. Ur
mează in ordine Chihaia, Roznai 
și C. Georgescu, care au înde
plinit un rol destul de minor ln 
eadrul ideii de joc folosite de 
echipele lor de club. Trei nume 
cîndva pline de promisiuni se 
află pe Jocurile 9 (Both I). 10
(Văeuis) și 11 (Vrînceanu), extre
me cîndva pline de promisiuni. 
La fel, Sălăjan de la Jiul (locul 
12). se află în regres față se se
zonul trecut. Din plutonul coda
șilor, Petrescu și Ael-enei fac notă 
discordantă cu tînărul Coraș. pro
movat Îd acest an în lotul 
U.T.A.-ei.

Așadar ultimul post al forma
ției extrema stingă, se află în 
suferință, jucătorii de valoare a- 
mînînd mereu să-și facă apa
riția.

Gheorghe NERTEA

ȘTE JOACĂ ENERGIC, TĂIOS.
AR TRERUI JUCAT FOTBALUL..."

momentului de apărare; 2. în 
cadrul disciplinei tactice, fie
care reușește să se achite de 
sarcinile postului lui și, cu a- 
celasi randament, poate rezolva 
problemele altor două posturi 
din zona lui de acțiune ; 3. la 
faza de atac participă acum 
cel puțin 5—6 jucători, iar la 
finalizare și-a făcut apariția 
CURAJUL ; curajul de a șuta. 
Avem acum 9 jucători pe lista 
marcatorilor de goluri. Cu 
toate acestea, nu putem fi 
mulțumiți. Jucătorilor noștri 
— foarte inventivi, dealtfel — 
le lipsește îndrăzneala, tupeul 
de a încerca să finalizeze din 
orice punct al careului sau din 
preajma suprafeței de pe
deapsă. Ceea ce nu se întîmplâ 
în fotbalul de mare clasă.

-X — Ce reprezintă Coman 
pentru C. S. Tîrgoviște?

- — Coman a ajutat echipa să
■ rămînă în „A“. Echipa l-a a- 
s jutat pe Coman să devină nr.
■ 1 al anului 1978. Randamentul 

lui Coman nu poate fi anali
zat fără randamentul celorlalți

, apărători, al întregii echipe...
— Ce l-a surprins eel 

mai mult pe antrenor vizavi 
de comportarea jucători- 

k lor lui 7
— N-am crezut că un debu

tant în Divizia A poate creste 
atit de mult și atit de rapid 
ca Florin Gngore La polul o- 
pus s-a plasat foarte tînărul 
Isaia, îndărătnic ca un catîr, re
ceptiv numai la ce e rău. Pitaru, 
Ene, Kallo. Alexandru. Gheor
ghe s-au aflat tot timpul în 
prima linie, deși joacă în ul
tima... In regres — Tătaru. 
N-au progresat cu nimic Sava, 
Marinescu, Ștefânescu.

— Se afirmă că la Tîrgo
viște se joacă tare.»

— Se joacă ENERGIC. E alt
ceva. Exemplul fundașului 
Gheorghe este tipic. Nimănui 
nu-i place modul lui hotărît, 
dublat de o mare voință și do
rință de a deposeda. El nu a- 
tacă. însă. omul, ci mingea. 
Gheorghe n-a accidentat pe ni
meni. Asta ca să nu încurcăm

noțiunile. La Tîrgoviște se 
joacă așa cum ar trebui să 
joace toate echipele ți mai a- 
les cele reprezentative, care 
ne-au produs atîtea decepții In 
ultimul timp. Noi am învins 
pe F. C. Baia Mare practicînd 
un marcaj atit de sever. îneît 
eșafodajul lui Mateianu, an
trenor pe care-1 stimez si ad
mir pentru tot ce face, a ce
dat. Știu că unora nu le place 
acest marcaj, dar fotbalul de 
azi nu mai este practicat de 
fetițe. Și numai astfel de ju
cători se plîng că la Tîrgo
viște se joacă tare...

— Ne aflăm Ia startul pre
gătirilor pentru viitorul se
zon. Ce-și propune C. S. 
Tîrgoviște pentru retur 7

— Echipa poate mai mult și 
va reuși mai mult decît în 
toamna trecută dacă : 1. jucă
torii vor înțelege să se auto- 
depășească și să rămînă mo
dești : 2. conducerea clubului, 
orașului și județului vor conti
nua să ne înconjoare cu a- 
ceeași atenție și dragoste : 3. se 
va obține transferul lui Nicu- 
lescu de la Flacăra Moreni, 
extremă stingă care ne lipsește 
foarte mult. Echipa are ne
voie de mai multă forță în 
atac.

Laurențiu DUMITRESCU

Divizia B, seria a Il-a

O ÎNTRECERE ECHILIBRATĂ DATORITĂ 
ANONIMATULUI ECHIPELOR FAVORITE

în toamnă, la începutul edi
ției 1978—79, cei mai mulți 
aveau convingerea că întrece
rea din seria secundă a Divi
ziei B va fi dominată de due
lul Petrolul — Rapid, echipe de 
tradiție, foste divizionare A, cu 
justificate pretenții de reveni
re pe prima scenă a fotbalului 
nostru. Mai apăreau in planul 
secund al disputei, prin ceea 
ce au maj realizat cu ani în 
urmă. Metalul București, Di
namo Slatina, chiar Metalul 
Plopeni (căreia, Insă, i-au lip
sit veleitățile de promovare 
exact pe linia de sosire) ți, 
poate. Progresul Vulcan. Aces
tea își împărțeau... buletinele 
favoritelor.

Iată, însă, că Ia sfîrșitul tu
rului, seria secundă ne-a ofe
rit cel mai „strîns" clasament 
din ultimii ani de la Divizia B. 
cu cîteva surprinzătoare, dar 
meritate, prezențe în partea sa 
superioară : Viitorul Scorni- 
cești (antrenor D. Anescu) — 
locul 1, Rulmentul Alexandria 
(P Gavrilă) — 3, F.C.M. Giur
giu (Șt. Roman) — 4, si alte 
două-trei confirmări : Metalul 
Plopeni (V. Dridea) — locul 
2. Metalul București (P. Po
pescu) — 5, Dinamo Slatina 
(V. Blujdea) — 6. în sfârșit — 
Petrolul (pregătită în ultimele 
două luni de Gh. Dumitrescu) 
— ne locul 7, Autobuzul — 8, 
Rapid — 9. De la locul 1 la 
18. o diferență doar de 9 punc
te 1 Liderul are doar un punct 
avans fața de următoarele trei 
formații și două față de locul 
5. după cum in zona inferioară 
(desigur, la alt nivel calitativ), 
diferențele sînt tot atît de ne
însemnate. Chimia Brazi (locul 
18) se află la un punct de Gaz 
metan (locul 14). la două de 
Șoimii Sibiu (locul 11) ți la 
3 p de Rapid. în această ..strîn- 
soare“, ne mai rămine să ape
lăm la alt argument, pentru o 
mai firească departaiare, la 
„clasamentul adevărului", tot 
cu Viitorul Scornicești ln frun
te (+6 p). armată de F.C.M. 
Giurgiu ( + 5), Metalul Plopeni 
și Rulmentul Alexandria (4-3), 

Petrolul, Metalul București 
și Autobuzul (4-2) și Di
namo Slatina (4-1). Pozi
țiile lor se datorează nu
mărului mai mare de puncte 
obținute în deplasare și, dacă 
vreți, și comportării mai bune 
pe teren propriu, adică unei 
constanțe mai însemnate. Aici 
ne apare o mare surpriză (în
soțită de nedumeririle de ri
goare), cele 8 puncte pierdute 
de Rapid pe terenul său (in
clusiv cele cînd a avut terenul 
suspendat, adică cu F.C.M. 
Giurgiu și Petrolul). Ni se par 
ca un cîștig față de alte ediții 
cele 58 de puncte obținute în 
deplasare, deși cele mai multe 
sînt rodul unor meciuri egale 
(30) decît al victoriilor (14 din 
care 3 între bucureștene, 2 pe 
teren neutru). Cu Petrolul si 
Rapid pe_. tobogan, cu nepre
văzuta ascensiune a unor echi
pe ca Viitorul Scornicești, 
F.C.M. Giurgiu. Rulmentul Ale
xandria, a apărut această în
trecere echilibrată. Dar la ce 
nivel s-a desfășurat ea 7 Care 
este, de fapt, adevărata valoa
re 7 Am încercat să aflăm pă
rerea unor antrenori, adică mar
tori oculari. P. Râdulescu (Gaz 
metan Mediaș) : „Valoarea jo
curilor'nu s-a ridicat peste ni
velul de anul trecut, adică me
die. Cele mai bune echipe ni 
s-au părut a fi Dinamo Slati
na, Metalul București și, sur
priză. mai ales pentru dăruirea 
în Joc, Viitorul Scornicești. 
Deziluzie — Petrolul, care nu 
s-a reacomodat cu eșalonul se
cund" T. Dima (Poiana Cîm- 
pina) : „O serie echilibrată, da
torită jocului a 8—10 echipe cu 
experiență ți rutină... de con
curs. Promovatele n-au fost 
prea mult handicapate. Fizic, nu 
toate echipele au avut o pre
gătire corespunzătoare, după 
eum am observat destule ca
rențe la capitolul tactică de joc. 
Puține joacă cu libero, puține 
aplică un marcaj corespunzător 
sau se evidențiază în jocul fără 
minge. Arbitrajele au lăsat de 
dorit, favorizînd indisciplina, 
nervozitatea, protestele, baloa

nele trimise în tribune, lipsa 
de etică a jucătorilor și, nor
mal, calitatea partidelor sufe
ră". R. Jercan (Ș.N. Oltenița) : 
„Seria este foarte echilibrată. 
Două puncte pierdute acasă te 
aruncă în subsolul clasamentu
lui. De aici și această inhibare, 
timorare a jucătorilor, fenome
ne care și-au pus amprenta pe 
evoluția lor. Apoi, prea multe 
arbitraje slabe. Fără exagerare, 
unii conducători de joc fac ce 
vor în teren. Surprinzătoare 
comportările Petrolului (resem
nare, apatie) și Rapidului, care 
cred că suferă organizatoric". 
I. Motroc (Rapid) : „Fotbalul 
practicat în seria noastră e mai 
slab decît eel din eșaloanele 
secunde ale multor țări. Dina- 
miea jocului este în suferință, 
angajamentul insuficient, iar 
receptivitatea jucătorilor la 
efort și disciplină lasă de do
rit Rapid * pierdut cinei jocuri 
cu 1—0, ceea ce exprimă su
perficialitatea și comoditatea 
unor jucători de-ai săi. Rapid 
nu-i mai are pe N’ăsturescu, 
Dinu, Codreanu, Dan Coe. Am 
așteptat să vină alți jucători, 
dar n-au venit Echipa n-a be
neficiat nici de avantajul tere
nului. Pentru ea nivelul jocu
rilor să crească, ar mai trebui 
să existe în teren și corectitu
dinea care să caracterizeze me
ciurile, inclusiv arbitrajele".

...Idei, opinii. Există în aces
te aprecieri, desigur, și picul 
de subiectivism și... locul din 
clasament prin care sînt anali
zate comportările. Un lucru e 
cert : sportivitatea suferă. Ideea 
ca „cel mai bun să cîștige" este 
de multe ori ignorată, carențele 
de ordin tehnic și tactic abun
dă. Toate acestea fac ca nive
lul fotbalului practicat să nu 
se situeze la cotele așteptate, 
iar echilibrul din seria a Il-a 
să fie creat de cîteva echine- 
surprize și, mai ales, de cobo
rî rea în anonimat a favorite
lor. Petrolul și Rapid, în Drimul 
rînd.

Constantin ALEXE



SPORTIVI ROMANI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE CONCUIiSUIil DE CROS

CUPLUL I. NĂSTASE-S. STEWART
La Londra s-a încheiat n- 

searâ competiția mondială de 
tenis ..indoor- (W.C.T.), rezer
vată probei de dublu. După o 
evoluție remarcabilă în fazele 
preliminare, perechea Hie Năs- 
lase (România) — Sherwood 
Stewart (S.U.A.) a fost între
cută în finală de cuplul tine
rilor tenismani americani John 

.McEnroe și Peter Fleming, la 
capătul a patru seturi, cu 6—3, 
2—6, 3—6. 1—6.

învingătorii se calificaseră 
printr-o victorie cu 6—3, 6—7, 
6—3 în fața perechii engleze 
M, Cox — D. Lloyd, în semi
finale. în același timp, Năs- 
tase și Stewart eliminau pe

PE LOCUL DOI IN INDOOR-ul W.C.T,
deținătorii titlului W.C.T., Tom 
Okker (Olanda) și Wojtek Fi- 
bak (Polonia), la un scor in
solit : 0—6, 6—4. 6—4. Comen- 
tînd acest meci, coresponden
tul agenției „Associated Press" 
sublinia jocul superb al cam
pionului român, care și-a atras 
din nou aplauzele publicului 
londonez. El s-a sincronizat 
foarte bine cu partenerul său. 
deși evolua pentru prima oară 
în compania acestuia.

Iată și ultimele rezultate din 
grupele preliminare : Okker, 
Fibak — Smith. Lutz 6—3, 
7—6 ; Cox, Lloyd — Case. Mas
ters 6—4, 6—3.

HANDBALIȘTII NOȘTRI VICTORIOȘI IN PARTIDELE
CU SELECȚIONATA MASCULINA A FRANȚEI

în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în țara 
vederea pregătirilor 
ticiparea la Grupa 
pionatului mondial, 
de handbal masculin a Franței 
a susținut două 
Arad (sîmbătă) și 
(duminică).

în meciul de la 
tat în noua Sală

noastră, în 
pentru par- 
B a Cam- 
selecționata

meciuri, la 
la Timișoara

VIRGINIA RUZICI-NR. 6 MONDIAL
IN VERSIUNEA REVISTEI AMERICANE „TENNIS MAGAZINE”• f

Arad, dispu- 
a sporturilor 

din localitate, selecționata 
handbal a Franței a avut 
adversară echipa Gloria 
localitate, care activează 
prima divizie a țării. Sportivii 
arădeni au terminat victorioși 
cu scorul de 17—12' (11—3), prin 
golurile înscrie de Jenea 5, 
Kolleth 5. Buruc 4, Mirică 2, 
jt Ionescu L Pentru francezi

de 
ca 

din 
în

au marcat : Nicaise 3, Durand 
3, Martinet 2, Rey 1, Rignat 1. 
Alaimou 1, Samplin 1. (N. 
STRUJAN, coresp.)

Evoluînd în compania forma
ției Politehnica Timișoara, re
prezentativa Franței a lăsat o 
bună impresie celor 2 000 de 
spectatori prezenți în Sala spor
turilor ..Olimpia" din localitate. 
Localnicii au cîștigat cu 21—18 
(9—9). Au înscris : Folker 6, 
Cristian 4, Feher 3, Țimpu 2. 
Bucățea 2, Gunesch 2, Voicu 1, 
Oprescu 1 — pentru Politehni
ca ; respectiv • Geoffroy 4. Gi
rod 4, Roussel 3, Rey 3, Marti
net 2, Nicaise 1, Rignat 1. Au 
arbitrat foarte bine VI. Cojoca- 
ru și I. Mihăilescu (Craiova). 
(C. CREȚU — coresp.)

Crosul desfășurat la Punta 
del Este (Uruguay) s-a înche
iat cu victoria atletului italian 
Franco Fava, cronometrat pe 
8.400 km cu 24:42,0. Pe locu
rile următoare, columbianul 
Domingo Tibaduidza —24:58,06 
și brazilianul Eloy Rodrigues 

25:09,06. Cîștigătorul crosu- 
de la Sao Paulo, francezul 
Bouster 
start.

• Crosul 
(Spania) a 
lui Jouni 
km în 21:19.0. L-au urmat por
tughezul Cidalio Caetano — 
21:23.00 și vest-germanul Mi
chael Spoettel — 21:24.02.

lui 
R. 
Ia

nu a fost prezent

de la Madeira 
revenit finlandezu- 
Kortelainen — 7,4

r Cunoscuta revistă americană 
de specialitate „TENNIS MA
GAZINE" a publicat în ulti
mul său număr clasamentele 
pe anul 1978 ale celor mai buni 
jucători și jucătoare de tenis 
din lume. în clasamentul fe
minin, campioana româncă Vir
ginia Ruzici ocupă locul 6. 
fiind urmată de Kerry Reid, 
Tracy Austin, Billie Jean King 
și Betty Stove. Pe primele 
cinci locuri se află Chris E- 
vert, Martina Navratilova. 
Evonne Goolagong, Virginia 
Wade și Wendy Turnbull.

La masculin, pe primul loc 
a fost clasat Jimmi Connors, 
urmat de Bjorn Borg, Vitas 
Gerulaitis, Guillermo Vilas.

Eddie Dibbs. John McEnroe, 
Brian Gottfried. Raul Ramirez, 
Harold Solomon și Corrado 
Barazzutti.

NATALIA MĂRĂȘESCU 
INVITATA IN PORTUGALIA
Cea de-a 3-a ediție a cro

sului „migdalii înfloriți" de la 
Vilamoura (Portugalia), se va 
disputa la 21 ianuarie, printre 
invitați numărîndu-se atletul 
nr. 1 al anului, kenyanul Henri 
Rono, italianul Fava. belgianul 
Lissmont, românca Natalia Mă- 
'ăsescu și norvegiana Crete 
Wait*.

RUGBYȘTII DE LA RAPID-COMPORTĂRI 
REMARCABILE ÎN TURNEUL DIN FRANȚA

După meci, ziarul local opina că 
„Adevărații învingătorii sînt ro
mânii": „In fine, ultima confrun
tare, cu formația de divizie se
cundă din Libourne, s_a trans
format tn.tr-un autentic recital al 
Rapidului : 
încercări".

— Sinteți, 
de echipă, 
activi componenți ai ei 7

— Un adevărat motor l-a 
constituit căpitanul formației, 
Ciocianu. Apoi Viorel Duțu. un 
recent „absolvent" al junioratu
lui. înalt, bine făcut (să rețineți 
că mai avem jucători de 20 de 
ani : Nlță, Năstase, Andrei, R. 
Stănescu — promițătorul frate al 
internaționalului), Șișiu, N. Stă
nescu, Moț, Stoica. Luca. Remar
cabilă evoluția talonerului Mot 
ca... aripă de treisferturi !

— Ce a însemnat, în concluzie, 
acest turneu 7

— Mi-a dat încredere, echipa 
a început să se adune sufletește, 
a învățat să se mobilizeze cind 
simte un meci mare. Am făcut 
un util schimb de experiență, tn- 
vățînd destule din jocul treisfer- 
turilor franceze. în fine, cred că 
am reușit o bună evoluție, lucru 
dovedit de atenția cu care ne-au 
înconjurat gazdele, presa, plăcut 
impresionate de jocul nostru cu 
preocupări exclusiv ofensive.

Geo RAEȚCHI

N. Stănescu—Mot (Niță), An
ton, Luca, Năstase— Șișiu. Barbu— 
Ciocianu. Duțu, Fodac—Mengher. 
R. Stănescu—Urdăreanu, I. Stoi
ca, Andrei. O echipă aproape a- 
nonimă, care se află însă intre 
primele 8 garnituri ale noastre 
și a cucerit recent simpa
tii in Franța.

Rapidul a fost la trecerea peste 
ani departe de casă, pe ruta La 
Teste — Libourne, despre care ne 
vorbește antrenorul ing- Ion Teo- 
dorescu ; ..Pe o dună de nisip a- 
preciatâ a fi cea mai mare din 
lume. lingă Atlantic, la circa 50 
kilometri de Bordeaux, se află 
orașul La Teste. Aici am jucat 
primul meci, întîlnlnd o selecțio
nată numită ..a bazinului" (spa
țiul ce înconjoară un estuar) cu 
rugbyștl de la Bayonne, Arcachon 
șl La Teste Deci, numai din di
vizia I. Nocturna șl publicul nu
meros au dat destule emoții băie
ților. care au cîștigat, totuși, o 
partidă aprigă pe înaintare, gra
ție mobilității superioare. Scorul: 
15—0. In numărul său de după 
meci, ziarul „Sud—Ouest" publica 
o jumătate de pagină sub ti
tlul : „Cinste conducătorilor și 
jucătorilor de la Rapid". Echipa 
noastră a acuzat oarecum uzura 
acestei întîlniri în jocul următor, 
cu o combinată Bordeaux—Li
bourne, disputat tot în nocturnă. 
Ea a condus tot timpul, croșe- 
tînd acțiuni pe tot terenul, pier- 
zînd cu 7—6 în ultimele minute !

48—16, dintre care 6

observăm, mulțumit 
Cine au fost cei mai

UN EXPERIMENT IN SCRIMA INTERNAȚIONALĂ, 
CU PRO Șl CONTRA, DAR CU ȘANSE DE VIITOR

O întîlnire inedită de scrimă la 
Caltagirone, In Italia, între o se
lecționată mondială și cea a Ita
liei. Concursul s-a desfășurat sub 
o formă nouă, ca și echipamentul 
dealtfel. Echipele au fost compuse 
din cite un sportiv la fiecare 
probă. Selecționata mondială : 
Valentina Sidorova (floretă fe
minin), Victor Krovopuskov (sa
bie) — din Uniunea Sovietică, 
Robert Brunigcs (Anglia — flo
retă masculin) șl Rolf Edling 
(Suedia — spadă). Cea a Italiei : 
Dorina Vaccaroni (floretă femi
nin), Cario Montano (floretă mas
culin). Stefano Bellone (spadă) 
și Michele Maffei (sable). Un 
asalt a durat 2 minute și jumă
tate, cîștlgînd sportivul care dă
dea mal multe tușe. S-au dispu
tat două manșe.

Tradiționalele bluze țesute din 
fire metalice au fost înlocuite cu 
bluze dintr-o foaie de tablă ma
leabilă și extrem de subțire, iar 
măștilor le-a dispărut cunoscuta 
plasă de sirmă, aceasta fiind în
locuită cu o placă de plexiglas, ce 
oferă o mai mare vizibilitate _ 
sportivilor. Floretele și spadele 
au fost colorate (galben, roșu, 
albastru), ca șl pantalonii (al
bastru. roșu).

S-a încercat, deci, un nou sis
tem, mai atrăgător pentru specta
tori (cărora li se oferă mai multe 
puncte de reper) șl mai accesi
bil transmisiilor TV și radio, prin 
durata fixă (mult redusă) a unui 
meci. Deși mai bună valoric, se
lecționata mondială a fost între
cută de cea a Italiei șl aceasta, 
se pare, din neobișnuința, în spe
cial, ncile măști. Dar rezul
tatul inttinirii a fost ultimul as-

pect ce a interesat. Importante 
erau discuțiile și concluziile pe 
marginea noutăților prezentate la 
Caltagirone.

Discuțiile purtate împreună cu 
sportivii au fost în majoritatea 
lor contradictorii. PRO 9 pentru 
sistemul de disputare a asaltului 
pe o durată de 2 minute șl ju
mătate, cu victoria sportivului 
care dă mal multe lovituri. Este 
o propunere făcută mal de mult 
chiar de federația 1
diferite congrese ale F.I.E. pentru 
că dinamizează asalturile șl ierar
hizează mai bine valorile. De a- 
semenea, creează publicului o par
ticipare afectivă la evoluția sco
rului. • pentru noua mască In
trodusă, cu vizor de plexiglas sau 
cu calota din față complet de 
plexiglas, care oferă o mal mare 
vizibilitate sportivilor. în plus, 

l bun 
efortul 

un mal 
le dă 

direct 
această

noastră tn

vizibilitate sportivilor. In 
oferă spectatorilor un mal 
contact cu sportivul, cu ■ 
acestuia șl deci trezește 
mare interes. Sportivilor 
posibilitatea de a urmări 
intențiile partenerilor, 
necesitînd — dacă noua mască va 
fi adoptată — o schimbare a gln- 
diril de luptă. Neobișnuit, spada
sinul Edling a refuzat in cele din 
urmă să tragă cu această maseă 
din cauza reținerii de a nu-și lovi 
adversarul, avînd senzația că ad
versarul (și chiar el !) nu are 
mască .. Senzație recunoscută șl 
de Valentina Sidorova.

CONTRA • bluzelor 
compacte care, totuși, 
dează în mișcări și chiar 
reflexele generate de lumina ar
tificială a sălilor. 9 echipamen
tului colorat (florete și pantaloni)

metalice 
incomo- 

prln

In alte COMPETIȚII
H. C. MINAUR BAIA MA

RE, aflată în turneu în Aus
tria, a susținut un meci amical 
cu reprezentativa țării-gazdâ. 
Handbaliștii români au cîștigat 
cu scorul de 29—17 (12—9), a- 
vîndu-1 ca principal realizator 
pe Mironiuc — 12 goluri-

IN CONCURSUL DE SCHI 
NORDIC de la Bohinska Bis- 
trica (Iugoslavia), proba fe
minină de ștafetă 3X5 km 
s-a încheiat cu victoria e- 
chipei R. D. Germane — 
50:29.83, urmată de Ceho
slovacia — 52:57.47. Franța — 
53:53.34. Formația României s-a 
clasat pe locul 6, cu 56:40,79.

IN C.M. DE ȘAH PENTRU 
JUNIORI n, care se desfășoa
ră la Sas van Gent (Olanda), 
se menține lider Paul Motwani 
(Scoția) — 8*/i p, urmat de 
Huergo (Cuba) — 7%. Lucian 
Vasilescu (România), care în 
runda a 10-a a întrerupt cu R. 
Galindo (Argentina), totalizea
ză 4 p (1). Titlul european,

disputat la Groningen, a reve
nit șahistului olandez Van der 
Wiel — 11 P (din 13), urmat 
de fostul campion, sovieticul S. 
Dolmatov — 10% p.

DUPĂ 9 RUNDE în turneul 
de șah de la Hastings, condu
ce Speelman (Anglia) cu 6 p, 
urmat de Kociev (U.R.S.S.) — 
5 d. Șahistul 
Șubă 
2*/i p și două partide între
rupte

ÎN TURNEUL DE TENIS DE 
LA HOBART (Australia), Gui
llermo Vilas l-a învins cu 6—4, 
6—2 pe Peter Campbell, iar 
Phil Dent l-a întrecut cu 6—7, 
6—4, 6—3 pe Ion Tiriac. În se
mifinale : Vilas — Dent 6—0, 
6—2 ; Edmondson — Stone 6—4, 
6—3.

CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ 
„INDOOR- LA 1500 m
La Long Beach (California), 

atletul John Walker (Noua Ze- 
elandă) a stabilit 
nă performanță 
teren acoperit tn 
m. cu timpul de 
dul anterior aparținea lui Ha
rald Norpoth (R.D.G.), cu 
3:37,8.

oea mai bu- 
mondială pe 
proba de 1 500 
3:37,3. Recor-

român Mihai
se află pe locul 13, cu

Ia închiderea ediției, 
parvenit rezultatul 

România — Polonia,

• Pînă 
nu ne-a 
meciului 
programat la Poznan.

PE VlRFUL CELUI MAI ÎNALȚ
MASIV ĂL ANZILOR z

BUENOS AIRES, 7 (Ager- 
pres). — Un grup de șase al- 
piniști basci a reușit perfor
manța de a escalada 
piscuri — nordic și 
ale celui mai înalt 
Anzilor, Aconcagua, 
cei 6 969 m ai săi, este mun
tele cel mai înalt al conti
nentului american. Performanța 
apare deosebit de remarcabilă, 
dacă se are în vedere faptul 
că ea nu a mai fost reeditată 
în perioada de peste trei sfer
turi de secol care a trecut din 
1892. cînd trei alpiniști elve
țieni au efectuat în premieră 
extrem...............
In anii 
dintre 
cercat 
din 32

cele două 
sudic — 
masiv al 
care cu

de dificila ascensiune, 
ce s-au scurs de atunci, 
temerarii care au în
să învingă colosul an- 
și-au pierdut viața.

PE GHEATA ȘI PE ZAPADA
KOKKONEN IN 

FRUNTEA SĂRITORILOR

„Turneul celor patru tram
buline" la sărituri cu schiurile, 
s-a încheiat la 'Bischofshofen 
(Austria) cu victoria finlande
zului Pentti Kokkonen. care a 
realizat totalul de 815,6 p, ur
mat de Hans Joerg Sumi (El
veția) 782,6 p, Jochen Dan
neberg (R.D.G.) 780,8 p. In cel 
de-al 4-lea concurs, Kokkonen 
a reușit, cu rezultatul de 106.5 
m. cea mai lungă săritură.

ÎNTRECERI DE HOCHEI
• După cum s-a anunțat de 

la secretariatul Ligii interna
ționale de hochei pe gheață, 
acest for sportiv a recomandat 
ca la întrecerile campionatului 
mondial (grupa B). ce vor avea

G33

care, deși poate din punctul de ve
dere ai transmisiilor TV avanta
jează, creează un aspect general 
neplăcut într.o întrecere de mare 
anvergură.

Șl desigur, acestea sînt numai 
cîteva aspecte ridicate de recen
tul experiment. Multe vor apare 
de acum încolo, important este 
însă că s-a făcut primul pas, că 
se încearcă ieșirea din inerție, 
în dorința de a face ca scrima 
să pătrundă mai mult pe poarta 
publicității, a atragerii spectato
rilor, și implicit, a unui 
mal mare de practicant!, 
acest punct de vedere, se 
spune că '
girone a

întîlnirea de la 
fost un succes.

număr 
Șl, din 
poate 
Calta-

OCTAVIAN VINTILA

loc în luna martie în România, 
să participe 10 echipe în loc de 
8 cum prevedea 
regulamentul.
• Competiția

pentru echipe de 
nă la 16 ani), disputată la Hel
sinki, s-a încheiat cu victoria 
selecționatei Suediei — 5 p, ur
mată de formațiile U.R.S.S. — 
4 p, Cehoslovaciei — 2 p și Fin
landei — 1 p. în ultima zi s-au 
înregistrat rezultatele: Suedia— 
Cehoslovacia 13—6 (3—3, 4—3,
6—0) ; Finlanda — U.R.S.S. 
8—8 (2—3, 3—3, 3—2).
• întîlniri amicale : la Tam

pere. Finlanda — Suedia 4—3 
(1—1, 2—1, 1—1) ; în meci re
vanșă, la Helsinki : Suedia — 
Finlanda 3—2 (0—0, 2—1, 1—1); 
la Assen, Olanda — U.R.S.S. 
1—18 (0—8, 0—2, 1—8) ; la Ot
tawa. Canada (sel. olimpică)— 
Dinamo Riga 1—2 (0—1, 0—1, 
1-0).

INGEMAR STENMARK - 
IMBATABIL I

„Cupa mondială" la schi 
alpin, s-a disputat o nouă cursă 
de slalom uriaș, pe pista de 
la Courcevel (Franța). A cîști
gat suedezul Ingemar Sten- 
mark — 2:54,33, urmat de el
vețianul Leuscher — 2:58,06 și

pînă acum

internațională 
juniori II (pl

iugoslavul Krizaj — 2:58.13.
Proba feminină a avut loc la 
Les Gets, unde prima s-a cla
sat schioara vest-germană 
Christa Kingshoffer.

FONDISTII 
PE PIRTIILE ALBE

• Proba de 30 km disputată 
la Kavgolovo, în cadrul „Cu
pei mondiale" la schi nordic, 
a revenit lui Evgheni Beliaev 
(U.R.S.S.) cu 1 h 24:29,04. Cursa 
feminină de 10 km a fost cîș- 
tigată de Galina Kulakova — 
32:16.11.

• La Brussom (Italia), proba 
masculină de 15 km a fost cîș- 
tigată de finlandezul Harry 
Kirvesniemi în 47:19,25. Pe 
locul doi, italianul Giulio Ca- 
pitanio — 47:44,20, iar al trei
lea, francezul jean-Paul Pier- 
rat — 48:30,56.

SPRINTURI LA INZELL
în prima zi a concursului in

ternațional de patinaj-viteză de 
la Inzell, recordmanul mondial 
Evgheni Kulikov (U.R.S.S.) a 
ocupat primul loc în proba de 
500 m, cu timpul de 39,06. în 
cursa similară feminină, victo
ria a revenit Christei Rothen- 
burger (R. D. Germană) — 
43,14, urmată de Liubov Sadci- 
kova (U.R.S.S.) 43,31.

CAMPIONATE

ITALIA. în etapa a 13-a 
-au înregistrat rezultatele : 

Avellino — Atalanta 0—0 ; Fio
rentina — Juventus 0—1 ; La- 
nerossi — Ascoli 1—1 ; Milan
— Catanzaro 4—0 ; Perugia — 
Verona 1—1 ; Roma 
1—1 ; Torino — Bologna 3—1 ; 
Napoli — Lazio 1—1. In clasa
ment conduce Milan cu 21 p 
urmată de Perugia 19 p.

GRECIA : După 13 etape 
conduce A.E.K. cu 22 p, urma
tă de Olympiakos — 21 p și 
Aris 20 p.

PORTUGALIA : După 15 eta
pe în clasament conduce Porto
— 23 p, urmată de Benfica 
Lisabona — 22 p (un meci mai 
puțin disputat).

BELGIA : La încheierea pri
mei părți a campionatului, pe 
primul loc al clasamentului se 
află Beveren, cu 25 p, urma-

tă de Anderlecht și Anvers — 
cu cite 21 p.

COLUMBIA : Echipa Millio- 
narios din Bogota a cîștigat 
titlul de campioană a țării.

ALTE REZULTATE

Inter • Ajax Amsterdam a sus
ținut un meci amical la Aachen. 
(R.F.G.), cu Alemania (din di
vizia secundă) de care a fost 
învinsă cu 3—0 (1—0).
• Rezultate din turneul de

mini-fotbal care se desfășoară 
în sală în Berlinul Occidental : 
Fenerbahce Istanbul — Werder 
Bremen 3—2 ; Hertha B.S.C. — 
Grasshoppers Zurich 1—1, F.C. 
Koln — Hajduk Split 5—1 ;
Werder Bremen — Grasshop
pers Ztirich 4—1 ; Fenerbahce 
— Hajduk Split 3—1 ; Hertha 
B.S.C. — F.C. Koln 3—2. 
clasament conduce Hertha 
7 p, urmată de F.C. Koln 5 p.

in 
cu

Redacțio șl administrația : cod 70134 București, «Ir. V. Conta 14, ol. P.T.T.R. 1, lei. centrală 11 10 05 ; secția coresp, 11 51 09 : interurban <37 ; lelei 10 350 romsp. Tiparul I. P. „ 
Pentru străinătate: abonamente prin ILEXIM - departamentul export import presă, P.O, Box 136-137, telex 11 226, Bucurejti, str. 13 Decembrie nr. 3 R. 1 2, »,

Informația*
4. 10363


