
SI D1NIA C0MITETU1III POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. Al P.C.R.

In ziua de 12 decembrie 
1979 a avut loc ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de to
varășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat proiectele 
Planului financiar centralizat și 
Bugetului de stat pe anul 1980. 
Aceste proiecte asigură înfăp
tuirea sarcinilor pe anul viitor 
din actualul cincinal și țin sea
ma de hotăririle Congresului al 
XII-lea al P.C.R. cu privire la 
accentuarea laturilor calitative 
ale dezvoltării economico-so- 
ciale a patriei noastre.

Proiectele de planuri, elabo
rate sub îndrumarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
au la bază aplicarea fermă a 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar, prevederile Legii fi
nanțelor, indicatorii din planul 
național unic pe 1980, propune
rile din bugetele de venituri și 
cheltuieli ale unităților socia
liste, măsurile adoptate în le
gătură cu reducerea mai accen
tuată a costurilor de producție 
și creșterea eficienței economi
ce, majorarea retribuțiilor, pen
siilor și alocațiilor pentru copii.

Planul financiar centralizat 
prevede o creștere a benefici
ilor tuturor unităților economi
ce cu circa 24 la sută față de 
1979. Proiectul Bugetului de 
stat pe anul 1980 prevede, la 
rindul său, o creștere a veni
turilor cu 11.6 la sulă și chel
tuielilor cu 10,3 la sută față dc 
1979.

Comitetul Politic Executiv 
cere ministerelor, comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare, centralelor industriale și 
întreprinderilor, tuturor oame
nilor muncii, să acționeze cu 
toată fermitatea pentru în
deplinirea planului la pro
ducția netă și fizică, a tuturor 
indicatorilor planului național 
unic, asigurindu-se pe această 
bază acumulările bănești pla
nificate și echilibrul financiar 
bugetar. Ministerul Finanțe
lor, împreună cu Banca Na
țională și băncile finanțatoare, 
trebuie să ia toate măsurile 
pentru desfășurarea corespun
zătoare a activității economico- 
financiare in toate unitățile so
cialiste, potrivit sarcinilor a- 
probate prin bugetele de ve
nituri și cheltuieli, să acțione
ze pentru realizarea la termen 
și în volumul planificat a ve
niturilor bugetare, utilizarea cu 
eficiență sporită a fondurilor și 
executarea în condiții cit mal 
bune a prevederilor bugetare.

S-a hotărît ca proiectele Pla
nului financiar centralizat și 
Bugetului dc stat pe anul 1989 
să fie supuse dezbaterii și a- 
probării sesiunii Marii Adunări 
Naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat propunerile 
făcute de Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste 
privind alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională și 
consiliile populare, care vor a- 
vea loc Ia 9 martie 1980.

în vederea îmbunătățirii re
prezentării cetățenilor în Ma
rea Adunare Națională, ținind 
seama de sporirea numărului 
populației țării de la alegerile

Ia începutul ultimului sezon dc pregătire în vederea 1 0.

TRĂGĂTORII FRUNTAȘI PUN „(EARUE“ PE TOATE 
ȚINTELE PENTRU UN „GRUPAJ IDEAL1 LA J.0.

...Menghina strînge cu putere. 
Este o menghină specială, de 
la care Corneliu Ion, unul din
tre specialiștii români ai probei 
de pistol viteză, așteaptă con
firmarea calității țevii. O țeavă 
nouă care va fi montată, în 
curînd, la patul vechi al pisto
lului său. O țeavă care trebuie 
încercată și care trebuie să 
aibă „grupaj zero", grupajul 
ideal adică. Ceea ce înseamnă 
că o țeavă este bună numai 
atunci cînd, fixată bine în 
menghină, trimite seria de car
tușe intr-un singur punct. „Cel 
care dorește să cîștigc o meda
lie sau puncte olimpice — spu
ne Corneliu — trebuie să fie 
sigur că arma nu-1 va trăda 
în concurs, că mecanismul rece 
de oțel devine o prelungire as
cultătoare a brațului. Iar dacă 
trăgătorul se poate baza fără 
rezerve pe armă, el se poate 

precedente și pînă în prezent. 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit creșterea numărului de 
deputați în Marea Adunare 
Națională de la 349 la 369 și 
modificarea în acest sens a u- 
nor articole din Constituția Re
publicii Socialiste România și 
din Legea electorală, modifi
cări ce vor fi înaintate spre 
aprobare sesiunii Marii Adunări 
Naționale. S-a stabilit, de 
asemenea, ca numărul de- 
putaților ce urmează să fie 
aleși în consiliile populare să 
înregistreze uncie modificări 
față de cel existent, ca ur
mare a sporului natural al 
populației, precum și a trecerii 
unor orașe în categoria munici
piilor, modificări care se în
cadrează în limitele minime și 
maxime prevăzute de Legea e- 
lectorală pentru fiecare cate
gorie de consilii populare.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat, totodată, propunerile 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste privind 
creșterea, în comparație cu a- 
legerile precedente, a număru
lui de circumscripții electorale 
în care vor fi depuse două can
didaturi pentru fiecare deputat 
în Marea Adunare Națională și 
în consiliile populare, precum 
și măsurile organizatorice pri
vind delimitarea tuturor cir
cumscripțiilor electorale, depu
nerile. de candidaturi, pregăti
rea și desfășurarea campaniei 
electorale, acțiunile politice și 
culturale ce vor fi întreprinse 
în această perioadă.

Apreciind că alegerile de de
putați în Marea Adunare Na
țională și consiliile populare 
constituie o nouă expresie a 
largului democratism ce carac
terizează societatea noastră so
cialistă, Comitetul Politic 
Executiv cere tuturor organiza
țiilor de partid județene, muni
cipale, orășenești și comu
nale, tuturor organizațiilor 
Frontului Unității Socialiste, 
să desfășoare o intensă activi
tate politică asigurînd bunul 
mers al întregii campanii elec
torale, alegerea în organele su
preme și locale ale puterii de 
stat a celor mai destoinici, ca
pabili și harnici cetățeni, oa
meni de frunte ai societății 
noastre, profund devotați cau
zei socialismului, miiitanți neo
bosiți pentru înfăptuirea con
secventă a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
de propășire a patriei, de creș
tere permanentă a prestigiului 
său în lume. Comitetul Poli
tic Executiv își exprimă con
vingerea că perioada pre
mergătoare alegerilor dc de
putați in Marca Adunare Na
țională și în consiliile popu
lare va determina o largă 
mobilizare a organizațiilor de 
partid, de masă și obștești, a 
organelor locale de stat, a tu
turor oamenilor muncii de la 
orașe și sate în înfăptuirea e- 
xemplară a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XII-lea al 
P.C.R., a Programului dc fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, o se
rie de probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

concentra în totalitate asupra 
pregătirii sale ; știe adică, cu 
siguranță, că performanța vi
itoare depinde numai și numai 
de el. Asta vreau și eu să-ra5 
demonstrez : că am o armă per
fectă".

Trăgătorii din lotul olimpic al 
României își definitivează pla
nurile de pregătire. Fiecare din
tre ei își planifică amănunțit 
(pînă Ia ultima oră, pînă la ul
timul minut) antrenamentele 
viitoare. Corneliu Ion, campio
nul european pe 1978, crede că. 
pentru perioada de 8 luni care 
a mai rămas pînă la Jocurile 
Olimpice, este „apt pentru ori
ce solicitare, indiferent de gra
dul, de intensitatea și de felul 
ei", că e capabil „dc orice efort 
care ar folosi bunei pregătiri".

Și vicecampionul european al 
probei, în anul 1979, Marin

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXV - Nr. 9347 | 4 PAGINI - 30 BANI | Joi 13 decembrie 1979

SPORTUL DE MASĂ ÎSI ATINGE OBIECTIVELE 
RESPECTÎND UN CALENDAR REAL, 

ADICĂ PRIN CONTINUITATE
Dccît șaplc orc duminica,

In obiectivul fundamental al 
viitorului pian cincinal, stabi
lit de Congresul al XII-lea al 
partidului, se pune un accent 
deosebit pe latura calitativă a 
întregii activități economico-so- 
ciale, pentru că, așa cum se 
subliniază în Rezvoluția Con
gresului, „pe această bază se 
asigură consolidarea și mai pu
ternică a modului de producție 
socialist, ridicarea gradului de 
civilizație a întregului popor, 
întărirea forței materiale și 
spirituale a țării, a indepen
denței și suveranității Româ
niei socialiste". în amplul pro
ces de ridicare continuă a ca
lității vieții, educația fizică și 
sportul își au un rol bine defi
nit, prin contribuția ce trebuie 
s-o aducă la creșterea și for
marea tinerei generații, la păs
trarea și întărirea sănătății, a 
capacității de muncă a tuturor 
cetățenilor.

Și pentru ca sportul de 
masă să devină o realitate

SUB GENERICUL „DACIADEI", FINALELE CAMPIONATELOR 
NAȚIONALE SĂTEȘTI DE TRÎNTĂ Șl POPICE

La Zalău ?i Neptun au avut loc finalele Campionatelor naționale sătești de trîntă șl de 
popice. Importante întreceri ale tineretului și oamenilor muncii de la sate — înscrise sub ge
nericul marii competiții naționale „Daciada“, care a dat un puternic impuls întregii activități de 
masă șl de performanță — finalele de la Zalău și Neptun au constituit mărturii grăitoare ale 
dezvoltării pe care o cunoaște mișcarea sportivă și in mediul rural.
. . Iată relatările trimișilor ziarului „Sportul" la aceste finale, adevărate sărbători sportive, cinstite
cum se cuvine de către competitori, spectatori și organizatori.

„SĂ AI CINSTEA SĂ FII ARBITRAT
DE DOI CAMPIONI OLIMPICI"...

l-am urmărit, timp de două 
zile, în noua și moderna Sală 
a sporturilor din municipiul de 
la poalele Mczeșului, Zalău. 
Erau peste 200 de tineri parti
cipant la finala pe țară a 
Campionatului național sătesc 
de trîntă, competiție organiza
tă sub generosul simbol al 
„Daciadei" de către Comitetul 
Central U.T.C., cu sprijinul or
ganelor locale cu sarcini și 
atribuții în domeniul sportului. 
Și încă o dată — pentru a cita 
oară ? — ne-a încercat senti
mentul de admirație pentru 
sănătatea, vigoarea și frumu
sețea fizică și morală a tine
retului nostrif: peste 200 de

Stan, e optimist. Pe de o par
te, pentru că accidentul suferit 
cu cîtva timp în urmă, la mi
na dreaptă, nu va avea urmări 
grave, iar pe de altă parte, 
pentru că în 1979, la campio
natele europene de la Lvov, a 
reușit să cîștige medalia de ar
gint, absolvind cu brio un exa
men psihic extraordinar de greu, 
In luptă cu tot ce avea mai bun 
la acea oră în lume proba de 
pistol viteză. Și el își definiti
vează acum planurile viitoarelor 
antrenamente. Și pentru el, 
scopul esențial al anului urmă
tor este o comportare cît mal 
bună pe standurile olimpice de 
la Moscova, pe care a concurat 
în vară, cu ocazia întrecerilor 
„Spartachiadei popoarelor" din

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3) 

mai bine o oră pc zl!
vie, animată de fapte cotidiene 
în cît mai multe unități de 
bază — asociațiile sportive — 
întrecerile trebuie să fie atrac
tive, să, se adreseze tuturor ce
lor care sînt dispuși să-și pe
treacă o parte din timpul liber 
pe terenurile de sport, dar și 
celor care, In virtutea inerției 
sedentarismului, cred că spor
tul începe și se termină în 
tribune sau în fața aparatelor 
T.V., ca spectatori mai mult 
sau mai puțin implicați. Reala 
implicare înseamnă practicarea 
exercițiului și singurul crite
riu de'apreciere a activității 
în sportul de masă trebuie 
să-1 constituie nu cifra lapida
ră, de raport, a totalului, ci 
permanența cu care membrii 
asociațiilor, cetățenii din car
tiere, elevii și studenții prac
tică exercițiul fizic și sportul, 
ca deprindere și necesitate or
ganică, ca susținătoare ale să
nătății șl capacității de muncă. 
„Daciada", marea competiție 

flăcăi cu piepturi și fețe bron
zate la dogoarea soarelui din 
cîmpiile țării, cu brațe vinjoa- 
se, palme călite pe volanul 
mașinilor agricole, tineri pur- 
tînd în priviri lumina zărilor 
deschise. Voinicii satelor, re
prezentanți ai zecilor de mii 
de participanți la etapele pre-

DE LA C. A. P. TURiA
IN PALATUL DE CLEȘTAR DE LA NEPTUN
Concursul național sătesc de 

popice dotat cu „Cupa 
U.N.C.A.P.", desfășurat sub e- 
gida „Daciadei", a reunit la 
start peste 12 000 de coopera
tori, mecanizatori și alți oa
meni ai muncii din mediul ru
ral, cifră care reprezintă un 
record de participare. Spre de
osebire de ediția anterioară, a- 
ceastă populară competiție a 
cuprins in întrecerile ei tineri 
și vîrstnici din toate județele 
țării, constituind un veritabil 
campionat sătesc. Multe aso-

GIMNASTE Șl GIMNAȘTI ROMÂNI 
EVOLUEAZĂ ÎN ANGLIA Șl JAPONIA
în aceste zile, In care gim

nastica noastră se află în prim- 
planul interesului general al 
opiniei publice sportive, lată 
că alte două importante între
ceri se află în preajma startu
lui.

în zilele de 14 și 15 decem
brie, în capitala Marii Britanii, 
se desfășoară concursul inter
național dotat cu „Cupa Lon
drei", ia care vor fi prezenți și 
reprezentanți ai gimnasticii 
noastre : Teodora Ungureanu. 
Gabriela Vlădău și Claudia 

cu caracter național, organizai* 
din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, con
stituie un cadru adecvat pen
tru stimularea inițiativei celor 
ce se ocupă de competițiile de 
masă, de formele menite să a- 
tragă in arenele sănătății cit 
mal mulți oameni ai muncii.

...Baza proprie a clubului 
bucureștean Voința este In
tensiv folosită tot timpul 
săptămînii, fiind deschisă tu
turor categoriilor de vîrstă (in
clusiv cooperatorilor cu defi
ciențe fizice care resimt ne
voia refacerii capacității de 
muncă), pe baza unui program 
din vreme alcătuit. La asocia
ția Dacia Pitești, drumul de la 
Colibași la baza sportivă de la 
Ștefănești nu constituie un im
pediment în calea inițiativelor 
care aduc permanent pe sta
dion masele de oameni al 
muncii. Iubitorilor turismului 
și drumeției, asociația sportivă 
Locomotiva, din Capitală, le 
pune la dispoziție acțiuni va-

Paul SLĂVESCU

(Continuare In pap. 2-3) 

mergătoare finalei, au adus cu 
el întreaga frumusețe a unei 
discipline sportive coborită din 
legendă — trînta — în care mat 
presus de toate este lupta 
dreaptă, bărbătească, corp la 
corp, în care cel mai puternic 
învinge, jar învinsul cîștigă 
puteri și „învățătură" pentru 
următoarea luptă.

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

ciații sportive și-au amenajat 
arene simple (din pămînt sau 
scindură), iar concurențiî și-au 
confecționat, în orele de răgaz, 
popice, ceea ce denotă ca 
acest joc are numeroși prie
teni printre oamenii satelor. 
Dintre ei, cei care au mers din 
victorie în victorie s-au califi
cat în finala pe țară, desfășu-

Traian 1OAN1ȚESCU

(Continuare in pag 2-3)

Dragomir (la feminin), Valen
tin Grecu și Emilian Nicula 
(masculin).

La tradiționalul concurs da 
la Nagoya, „Cupa Kuuiki", do
minat la precedentele ediții da 
gimnastele noastre, anul acesta 
vom fi reprezentați de Gabl 
Gheorghiu și Dorina Ungurea
nu, care vor lua startul în în
depărtatul oraș japonez In zi
lele de 14—16- decembrie. în 
continuare, gimnastele noastre 
vor evolua șl la Tokio.
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RESPECTÎND UN CALENDAR REAL, ADICA PRIN CONTINUITATE
(Urmare din pag. 1)

riate și trasee interesante pen
tru petrecerea timpului liber 
de la sfîrșitul săptămînii în 
aer liber. Campionatul intern 
de la Unio Satu Mare mobili
zează și reface energiile sute
lor de muncitori, tehnicieni, 
ingineri, ale celorlalți lucrători 
ai uzinei, prin întreceri 
nante, recreative, de 
handbal, volei, orientare 
tică, popice, eșalonate 
lungul întregului an.

în calendarul unei asociații 
sportive care iși propune să 
răspundă efectiv îndatoririlor 
sale și dorințelor membrilor 
săi, să le stimuleze apetitul 
pentru mișcarea în aer liber.

pasio- 
fotbal.
tur is- 
dc-a

pentru activități recreative în 
mijlocul naturii, pentru sport, 
nu pot exista file înscrise cu 
roșu și „restul". Pentru simplul 
motiv că aceste activități sînt 
considerate parte integrantă a 
programului cotidian, că ac
țiunile dintr-o săptămînă sau 
dintr-o lună nu pot fi „compri
mate" într-o duminică sau con
cepute ca o formală trecere în 
revistă a capacității de mobili
zare. Capacitatea de mobilizare 
a organelor și organizațiilor 
chemate prin lege să răspundă 
de activitatea sportivă se vă
dește în consecvența cu care 
oamenii muncii, tinerii, în spe
cial, revin pe terenurile de 
sport în calitate de practicanți. 
Or. această consecvență este 
rodul unei educații, al unui 
proces în timp la care concură

familia, școala, colectivul dc la 
locul de muncă. Iată de 
ce părintele, profesorul, an
trenorul, activistul sportiv con
stituie factorii mobilizatori ai 
acestui proces educațional, ca
re se înscrie în sfera civiliza
ției socialiste, și al cărui cata
lizator trebuie să fie CONTI
NUITATEA. Nu ne poate fi 
indiferent dacă bilanțul unei 
acțiuni sportive de masă il re
prezintă cifra de 3 000, urmat 
însă de o pauză de un trimes
tru, în locul unei suite de ac
țiuni eșalonate în timp și care 
aduce pe terenul de sport zil
nic sau de citeva ori pe săp
tămînă, o „cifră" eventual mai 
modestă (dar mai plină de con
ținut) de practicanți, convinși 
insă de binefacerile exercițiului 
fizic.

SUB GENERICUL „DACIADEI", FINALELE CAMPIONATELORn
V»

NAȚIONALE SĂTESTI DE TRINTĂ SI POPICE
•> 1 ’

„SA AI CINSTEA SA FII ARBITRAT
DE DOI CAMPIONI OLIMPICI44...

(Urmare din pag. 1)
Campionatul național sătesc 

de trântă este o competiție cu 
o frumoasă tradiție, dacă ți
nem seama că aceasta a fost 
cea de-a Xl-a ediție. In rân
durile competitorilor am întil- 
nit multe chipuri cunoscute de 
la edițiile anilor trecuți, tineri 
care au urcat cu fiecare con
curs treptele măiestriei : Ste- 
lian l’opa, din Călincștii Pra
hovei, nelipsit de la întreceri 
nici un an, Mihai Trifan, din 
comuna Pechca — Galați, de 
mai multe ori campion națio
nal, iar acum îmbrăcînd mîne- 
cile roș-albastre de arbitru, 
loan Pantca, din Almașul Să
lajului, feciorul cu ochii de 
cer și părul ca paiul de seca
ră, revelația concursului — 
tractoriști, mecanizatori agri
coli, zootehniști. Ceea ce a 
deosebit ediția din acest an de

precedentele a fost exprimat in 
cuvintele unui tînăr din Slo
bozia Conachi (Galați), Gheor
ghe Radu, care avea să devină 
campion : „N-am văzut nici
odată un concurs mai frumos, 
de la festivitatea de deschide
re la cele mai mici amănunte 
de organizare. Să ai cinstea de 
a fi arbitrat de campioni olim
pici ca Nicolae Martiniticu și 
Gheorghe Berceanu. de alți 
maeștri emeriți și maeștri ai 
sportului este 
nici nu l-am .

Tntr-adevăr. participanții s-au bucurat de o ......
de elită (director de concurs 
— conferențiar univ. Dumitru 
Ilitru, secundat de prof. 
Gheorghe Cizmaș, de la cate
dra de atletică grea a I.E.F.S. 
Buc.) și, spre a întregi frumu
sețea spectacolului, de... o sală 
plină de spectatori. In această 
ambianță s-au desfășurat în-

un lucru pe care 
putut visa**.

asistență tehnică

trecerile, de un nivel tehnic și 
o sportivitate de-a dreptul e- 
xemplare. Este plusul dc cali
tate pe care suflul „Daciadei" 
il dă an de an și acestei com
petiții de mare accesibilitate și 
frumusețe. Se cuvine să mai 
adăugăm faptul că specialiștii 
luptelor prezenți la Zalău au 
reținut numele mai multor cle
mente tinere și talentate spre 
a fi îndrumate spre sportul 
luptelor. De asemenea, că — 
folosind acest prilej — Comi
tetul județean U.T.C. a orga
nizat o reușită intîlnire a ti
neretului iubitor de sport din 
localitate cu medaliați olimpici 
la lupte.

Campionii pc acest an Ia 
trintă : 56- kg — Ciprian Stan
eiu (Sălaj), 62 kg — Grigorc 
Calotă (Dolj), 68 kg — I. 
voiu (Vrancea), 78 kg — 
Radu (Galați); 87 kg — 
Pantea (Săiaj). +87 kg 
Mircea Siler (Hunedoara), 
mele trei locuri 
Sălaj 18 p (2 
lăți 18 p (un 
14 p.

Chi- 
Gh. 

Ioan

Pri
po județe : 

campioni), 
campion).

Ga-
Dolj

DE LA C. A. P. TURIA
IN PALATUL DE CLEȘTAR DE LA NEPTUN

(Urmare din pap. 1)

rată pe moderna arenă cu 12 
piste din stațiunea Neptun, 
gazda atîtor competiții presti
gioase, acolo unde anul viitor 
vor avea ioc campionatele 
mondiale de popice.

Evoluînd la proba clasică de 
100 bile mixte, cei aproape 120 
de finaliști, care au alcătuit 39 
de echipe județene (doi băieți 
și o fată), s-au acomodat ra
pid cu particularitățile preten
țioaselor piste, unii reușind să 
cucerească sufragiile publicului 
și mai ales ale exigenților lor 
arbitri de categorie internațio
nală sau divizionară care au 
oficiat finala de Ia Neptun. 
Dornici dc afirmare, 12 jucă
tori au depășit granița celor 
400 p.d.. Ion Radu, Constantin 
Băneseu. Gheorghe Milcu, Io
sif Gondor, Wilhelm Veisen-

borger, ea să remarcăm numai 
cîțiva tineri talcntati care se 
anunță ca popicari de nădejde. 
Principalele favorite in turneul 
fetelor, fiind de forte sensibil 
egale, au furnizat întreceri atît 
de palpitante, incit învingătoa- 
rea a fost cunoscută abia Ia 
ultimul schimb, cînd Maria 
Bănică din comuna Zărncști 
(jud. Buzău), făcînd dovada unei 
mari puteri de luptă, a reușit 
să treacă doar cu un punct de 
adversarele ei Maria Voicu din 
Vama (jud. Suceava) și Maria
na Dumitrache din Filipeștii 
de Pădure (jud. Prahova) pînă 
atunci în fruntea clasamnețului 
Ia egalitate dc popice doborite; 
375. Și încă ceva : mai mulți 
finaliști au prezentat echipe 
de... familie. Frații loan și Io
sif Frieca din com. Nușfalău 
(jud. Sălaj) Alexandru și Bar
tolomeu Vecan din satul Nis-

tru (jud. Maramureș) au 
stituit cuplurile forte ale 
mațiilor respective, iar 
Andraș, căruțaș la C.A.P. Turin 
(jud. Covasna), are ca partene
ră pe fata Iui, Magdalena, în 
vîrstă de 13 ani, nc-a spus că 
a fost nevoit 
pe băiatul său, 
recent să-și satisfacă 
militar, cu jucătorul 
zervă.

CLASAMENTELE 
individual feminin — 
Bănică (Avintul Zărriești, jud. 
Buzău) 376 p.d., 2. Maria Voi- 
cu (Molid Vama, jud. Sucea
va) 375, 3. Mariana Dumitrachc 
(C.A.P. Filipeștii de 
jud. Prahova) ,r 
— 1. Ion Radu 
sebeș) 435, 2. 
nescu (Bradul 1 
Dîmbovița) 433, 
Milcu (Pandurii
Mehedinți) 426; echipe mixte :
1. jud. Dolj (Virgini ca Mihai, 
Victor Dinale, Ion Cincu) 1 191,
2. jud. Dîmbovița 1 161; 3. jud. 
Prahova 1 158.

con- 
for- 

Imre

să-l înlocuiască
Laszlo, plecat 

stagiul 
de re-

FINALE:
1. Maria

Pădure.
375; masculin 
(C.A.P. Caran- 
Constantin Bă- 
Moroeni. jud.

3. Gheorghe 
i Cerneț, jud.

TRĂGĂTORII PUN „CLARUL" Pt TOATE TIUITELE
(Urmare din pag. 1)

U.R.S.S. ..Standurile olimpice 
sînt excelente — își amintește 
acum — și se vede bine că in
ginerul care le-a construit a 
avut ochi de trăgător. A fost, 
însă, și ceva care nu mi-a con
venit ? copertina standului este 
transparentă, ca 
fapt care 
tale prea 
Cere. Mă 
ca să-mi

In plin 
cel mai bun pușcaș român, llie 
Codroanu, găsește, totuși, timp 
să se gîndcască și Ia tir. Am 
reținut dintr-o discuție despre 
proiectele salo, decisive pentru 
modul în care va concura la 
Moscova, răspunsul la o între- 
bare-chcie : „Va reedita, oare, 
cele 1 165 p Ia pușcă liberă 
3X40 f, nou record național (cel 
vechi, al lui Nicolae Rotaru, 
rezistase 11 ani !) și in con
cursul olimpic ?** „Să le reedi
tez, doar ? Vreau să Ic depă
șesc I Mă bazez pe posibilită
țile mele, pe progresele reali-

produce 
mare in 
gîndesc 

protejez
examen

uu vitraliu, 
o luminozi- 

locul ue tra
ta o soluție 
ochii**.

Ia I.E.F.S.,

zale în ultimul an la poziția in 
picioare, poziție cheie a probei- 
maraton, la care am reușit dc 
două ori 377 p și o dată 379 p, 
nou record personal. Simt că 
pot mai mult, deci trebuie să 
reușesc mai mult !” — spune 
Ilie Codroanu.

Există la trăgătorii din lotul 
olimpic, acum, înainte de a in
tra, cu motoarele în plin, în ul
timul tur de pistă pînă la 
Jocurile Olimpice de la Mosco
va, o încredere calmă în posi
bilitățile lor de progres. 
Am descifrat și o mare ambi
ție, bazată pe conștiința că, 
printr-o muncă bine organizată, 
prin respectarea cu strictețe a 
planurilor alcătuite în această 
perioadă, la Moscova nu se va 
mai repeta istoria de Ia Mont
real, cînd tirul n-a adus spor
tului românesc — după 24 de 
ani de succese — nici o 
lie.

Ambițiile lor sînt pe 
realizabile, 
noștri au 
atîtea ori în ultimele trei de
cenii de participări olimpice.

mcda-

așa cum 
demonstrat-o

deplin 
țintașii 

de

UN EXAMEN „DE TREAPTA"

CARE TREBUIE TRECUT...
Un fapt pe care îl salutăm cu 

toată căldura : răspunzînd ini
țiativei ziarului nostru, doi duilre 
cei mai apreeiați profesori de e- 
ducație fizică din municipiul Sa
tu Mare, Virgil Gheție și Zsolt 
Felmeri, de la Liceul industrial 
nr. 6, au organizat acțiunea de 
trecere a „Topului Sportul" la 
săritura în lungime, acum la a 
III-a ediție, modalitate de a ve
rifica stadiul de acumulări ale 
deprinderilor de mișcare cu care 
vin în liceu absolvenții școlilor 
generale. Desfășurată în cadrul 
„Daciadei", acțiunea s-a bucurat 
de o bună organizare, prin e- 
forturile colectivului catedrei de 
specialitate și de asemenea ale 
conducerii liceului și organizației 
U.T.C.

Iată și clasamentele primilor 10 
participanți :

FETE : 1. Sorina Haidu 4,08 m, 
2. Eva Feher 3,77 m, 3. Magdale
na Esic 3,70 m, 4. Mariana Ro
man 3,58 m, 5. Sorina Pârău 3,51 
m, 6. Maria Bodoni 3,50 m, 7—8. 
Suzana Bartoș și Margareta Kom- 
losi 3,45 m, 9. Daniela->Ionas 3,40 
m, 10. Delia Sabău 3,38 m. Media 
generală : 3,532 m.

BĂIEȚI : 1. Marius 
m, 2. Robert Cuilius 
Nicolae Tămășan 4,48 
sile Cisluca 4,32 m, 
Spitza 4,28 ni, 6. Cristian Morar 

m, 7. Horațiu Tudorache 4,09 
8. Mircea Iederan 4,07 m, 9— 
Mihai Bîrlă și Arpad Ivany 
m. Media generală : 4,237 m. 
analiză a rezultatelor tehnice

Takacs 4.90 
4,52 m, 3. 
m, 4. Va- 

5. Nicolae

4,20
m,
10.
4,00

O
demonstrează existența unor sla
be . deprinderi de mișcare la elevii 
participant!, valorile înregistrate 
fiind, de pildă, sub cele realizate 
la clasa a Vil-a de la unele u- 
nități de învățămînt din orașele 
Curtea de Argeș, Cîmpulung 
Muscel și Blaj, testate anterior.

Așa cum recunosc și profesorii

Gheție și Felmeri. este evident 
că „în școlile generale din care 
au provenit elevii participant la 
„Topul Sportul*4 preocuparea pen
tru formarea deprinderilor de 
mișcare, prin probe atletice cu 
precădere, a fost destul de ti
midă44. Oricum — subliniem noi — 
sub cerințele actuale, nefiind res
pectate normele S.U.V.A. stabili
te de către Ministerul Educației 
și învățămîntului. Evident, un 
semnal pentru inspectoratul șco
lar din acest județ, foarte activ 
în ceea ce privește asigurarea 
condițiilor de desfășurare a lcc- 
iilor de educație fizică și activi
tăților spoftiv-educative cuprinse 
in calendarele competiționalc ale 
asociațiilor sportive din școli 
(dovadă : marea lor majoritate 
dispun de amenajări pentru a- 
ceste activități), nu însă — pre
cum se vede — și vizavi de e- 
ficiența, de conținutul muncii 
unor cadre didactice de speciali
tate.

Revenind la ,,subiecții* 
elevii și elevele Liceului indus
trial nr. 6 din Satu Mare, consi
derăm că ei vor putea să-și co
recteze în mod substanțial re
zultatele consemnate aici, astfel 
ca la o nouă prezență la „Topul 
Sportul4» (cum le dă dreptul re
gulamentul întrecerii), în primă
vară, performanțele lor să fie 
realmente competitive. Sigur,- 
pentru aceasta va fi nevoie de 
o pregătire mult mai atentă, con
tinuă, în care alergările, 
țiile de gimnastică 
sportive să fie 
zate.

Prin urmare, 
tentativă, mult 
nevoi și de aspirația 
aceea de a se clasa printre frun
tași la „Top"...

și 
temeinic

noștri,

exerci- 
jocurile 
armoni

o nouăașteptăm 
mai . aproape de.

elevilor

Tibcriu STAMA

DEȘI
ÂU1

MAI
înaintea pri 

turului campi 
baschet femin 
majoritatea ai 
erau con. inși 
Sala sporturil I 
sub Tîmpa vi 
și . că disputa I 
campioană se 
neul final aJ 
sate. Dar, m ■ 
între care șl • 
tante pentru 
meniului în p 
au avut dart 
mare parte s I

in primu rl 
Politehrjca C. 
Rapid a fost | 
formație și. p 
studentele s-a 
tor în fnțhtea 
greu de preș? 
pregătită de f: 
Coste] Dinescu 
următoarele e 
echipă/ La aq 
tehnicieni au I 
omogen capa! 
succes confruil 
Brașov au av 
bune Mihaela 
șianu, Ecaterir 
Fotescu Ilona: 
Pîrșu. Rapidul 
din partida ci 
2, nu s-a reg 
oboseală vizibi 
ciul cu Voinț 
că feroviarele] 
ția a 5-a a cl; 
ția din Grant 
pe travaliul, d 
Nineî Chiraleu 
și Eugeniei C 
trei baschet bal 
meciurilor, îi| 
jucătoare au

MIRACULOASA ȘTAFETA A MEOATC 
sau gestul mărinimos al unui dirijor făr;III

Am fost la Liceul industrial 
Electroaparataj din Capitală, cu 
gindul să vedem sala de sport 
cu tartan, dată recent Sn folosin
ță — o realizare cu care școala 
se mîndrește. mai ales că la 
construirea ei s-au depus multe 
ore de muncă patriotică.

Șl aici se desfășoară o Intensă 
activitate pentru ca, așa cum a 
indicat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Congresul al 
XlI-lea al partidului, învățămîn- 
tul să fie politehnizat șl integrat 
in producție, elevii avfnd posibi
litatea ca în atelierele școlii să 
pună tn practică, la :..................
cunoștințele teoretice.

Tntrînd în sala de 
asistat, surprinși, la 
eol ce ni s-a părut, __ ,____
privire, cel puțin curios : un pro
fesor de educație fizică — se
numește Emanuel Obogeanu —
se afla pe o placă circulară, cu 
diametrul de aproape un metru, 
care se rotea pînă la 180 de gra
de Sn timp ce profesorul trăgea 
cele două capete ale unei corzi 
de cauciuc, legate de dispozitivul 
pe care se rotea placa.

— După cum vedeți, 
mușchi este in mișcare, 
profesorul, adresîndu-se 
țel formată din specialiști in e- 
ducație fizică și sport. Acest 
dispozitiv simplu dă posibilitatea 
ca in 3—4 minute să faci mișcă
rile pe care le-ai realiza in 10— 
15 minute fără aparat. Este ușor 
de lucrat cu el.

Directorul școlii, profesorul 
Radu Ene, ne-a dat amănunte :

— Fină acum ni s-au făcut a- 
proape 2 500 de comenzi, apara* 
tui fiind solicitat în toată {ara. 
Balerinii și patinatorii sint pri
mii care il folosesc. Urmează cei 
mulți : supraponderalii. Rezulta
tele sînt excelente. Se poale slă-

nivel înalt,

sport, am 
un specta- 

la prima

fiecare 
a spus 

asisten-

bi 4—5 kilograme într-o lună, 
fără ca, aparent, să faci un . mare 
efort. Cel mai important lucru 
este că acest a narat se produce 
în atelierul școlii, de către elevii 
noștri, care astfel ajută sportul.

Ni se spune că profesorul O- 
bogeanu n-a inventat doar acest 
aparat. El este și autorul unei 
alte Invenții — brevetată și ea — 
care dă posibilitatea nevăzăto
rilor să participe la alergările de 
semifond, pe pistele circulare. 
Aparatul a fost solicitat în străi
nătate de numeroase firme și in
stituții, printre care Siemens 
A.E.G., Organizația din Bonn a 
marilor mutilați, Universitatea 
Waterloo din Canada etc. între
prinderea Tehno import-export o 
va prezenta, curînd, Ia tîrgurile 
din Beijing, Lagos, Cairo, Bag
dad, Damasc...

Sîntem invitați în laboratorul 
de electronică al școlii unde, în
conjurat de ci ți va elevi, tehni
cianul Costache Buiboacă face 
măsurători, urmărind rezultatele 
pe ecranele unor aparate.

— Vreau 
filtraj la 
nevăzători

să realizez un alt 
apa*ra*ul nostru pentru 

ne spune acesta. Am

conceput o st 
tehnicii mond

Ni se expliț 
ționaie s^jțar 
instairiTȘ.V cite 
comandate de 
un sunet-cher 
nuează Intensa 
proplerll cont 
cerea" pe ml 
tuia fiind pi 
megafon-emlță 
văzătorul alea 
a se Izbidevr, 
a ieși din pis 
văzătorii aleri 
pe distanțe n 
bogeanu a it 
de reml și ue 
el.

— Am fost i 
sor de sport 
zălori, ne doc' 
mai cumplit, z 
teșii fără ved 
nevăzători să 
cursurile spori 
handicapul ca 
oamenii valizi, 
că elevii noști 
utilă pentru sn

DERBY-URILE POLOIȘTILOR AȘTEPTATE CU
Rapid sau Dinamo,

„CUPA ROMÂNIEI44 LA VOLEI
• Ieri, în sala Floreasca s-a 

desfășurat partida restantă din- 
A masculine 

Steaua șl Explorări Baia Marc 
contînd pentru etapa a 9-a a 
„Cupei României4*. A fost un 
joc de... antrenament pentru vo
leibaliștii băimăreni. care dumi
nică vor juca în Grecia returul 
„Cupei balcanice", cu Nirefs 
Atena. Pe teren s-au înfruntat o 
echipă (Explorări) cu un sextet 
bine închegat, în formă, și o al
ta (Steaua) alcătuită din 4 
nlori și numai 2 jucători 
vechea gardă (T“ T. 
ceilalți aflîndu-se Ia lot.

tre divizionarele

din
Hon șl Țerbca). 

Jocul

ȘTIRI DIN
ACTIVITATEA COMPETIȚIO- 

NALA deosebit de bogată din ci
clism, ca și .numărul mare al ar
bitrilor reclamat la oficierea fie
cărui concurs din sportul cu pe
dale a impus și în acest sflrșit 
de sezon deschiderea în Capitală 
a unui nou curs de Inițiere în ar
bitra). Lecțiile vor fi predate, pe 
parcursul a două luni, între 15 
ianuari ■ și 15 martie, și vor avea 
loc la sediul C.M.E.F.S. — Bucu
rești, din str. Biserica Amzei nr.

de bălmârenl.a fost dominat
dar în setul 3 el s-a incins. Scor 
final :
plorări. Remarcați : Arbuzov, Bă- 
Iaș, Corcheș (Explorări), Ion și 
Bujor (Steaua). S. N.

3—0 (7, 6. 15) pentru Ex-

• La Oradea, în meci femi
nin : Olimpia — Universitatea
Craiova 3—0 (8, 11, 13). Gazdele 
au acționat cu vigoare și aplomb, 
în timp ce oaspetele au 1ucat 
fără vlagă. Remarcate : Rodica 
Horacsek, Eva Szep, Viorica Peev 
(Olimpia). Rodica Nicolae și 
Camelia Tomcci (Univ.). I. Ghi 
șa, coresp.

CICLISM
6, unde toți cel 
vină arbitri de 
pune adeziunile 
cursuri.

ce doresc să de- 
ciclism pot de- 
de înscriere ia

LUNI 17 DECEM-PENTRU _. _______
BRIE la ora 18, Comisia de ci
clism a municipiului București a 
programat ședința de analiză a 
activității
C.M.E.F.S. din str. Biserica Am
zei nr. 6. Sînt invitați să parti
cipe toți cicliștii, antrenorii și ar
bitrii bucureșteri.

sale la sediul

Cine va 
Divizia A 
vom avea 
Rapid — 
la ora 18, ______ _________
din Capitală. După cum se știe, 
formația feroviară conduce ac
tualmente, fiind singura echipă 
neînvinsă și. în eventualitatea 
unui succes frații Slavei și co
echipierii lor iși vor consolida po- 
ziți-a» avînd toate șansele de a 
încheia primul tur cu 10 puncte, 
din tot atîtea posibile. Partida 
este însă deâchisă oricărui re
zultat și tot atît de bine s-ar 
putea ca dinamoviștii să termi
ne învingători și să egaleze punc
tajul adversarilor preluînd șefia 
datorită unui golaveraj superior. 
Să sperăm că meciul se va ridi
ca la nivelul pe care numeroșii 
component! ai lotului olimpic din 
cele două echipe sînt capabili să 
ni-J ofere și se va bucura și de 
un arbitraj autoritar.

O altă partidă așteptată cu ma
re interes este cea de la Oradea 
unde se întîlnesc Crișul și Vo
ința Cluj-Napoca. în ediția tre
cută, și tot în primul tur, au cîș- 
tigat clujenii ; de această dată 
— dacă vor avea și un portar în 
formă — orădenii au posibilitatea 
de a termina învingători șl — 
în cazul unui succes al dinamo- 
vistilor — nu ar fi exclus ca 
astă-seară, în fruntea clasamen
tului să se afle trei formații cu 
punctaj asemănător.

fi lider astă-seară în 
la polo ? Răspunsul îl 
după eternul derby 

Dinamo programat de 
la bazinul Floreasca

CLASAMENTUL
1. Rapid
2. Dinamo 

Crișul 
Voința 
C.N. ASE 
Progresul

3.
4.
5.
6.

3
3 
3
3 
3
3

3 
2 
2
1 
1
0

0 0 24-13
1
1
2
2
3

0 
o 
o 
o 
o

25-16
23-21
21-22
14-27
21-29

6
4
4
2
2
0

In sfîrșlt, toi 
ra 17) est  ̂pr 
meci al etapeț 
ASE și Pro gr 
care au avut el 
ultima etapă ș 
pentru a scăps 

_șie". Clasamen' 
tor jocuri :

LOTO
• i, x sau T 

nosport de du, 
brie are toate I 
niza rezultate 
tate și, prin u. 
bilitatea unor 
țiale. Iată pron 
tulul crainic s 
șanu : 1. Ascoll 
2. Florentina — 
lan — Catanzar 
Lazlo 1 X ; 5 
ventus 1, X 2 ; 
X ; 7. Torino 
Udinese — Bolo- 
— Como X. 2 
Sampdoria X :. I 
nerossl X ; 12.
13. Verona —. ”11

• NUMEifc' 
TRAGEREA 
DIN 12 DEI
EXTRAGEREA 
16 14; EXTRA 
37 26 5 19 45 
cîștiguri : 97
care : 204.391
• CÎȘTIGUR 

EXCEPȚIONA1



atul feminin de baschet

HNICA C.S.Ș. 2 CONDUCE 
AR, ÎNTRECEREA ESTE 
LIBRATĂ CA ORICÎND!

meu al re- 
național de 
a Brașov, 
r echipelor 
-ecerea din 
orașul de 

competiția 
titlul de 

ide la tur- 
patru cla- 

programate, 
irte impor- 
ația clasa- 
superioară, 
nplifice, în 

y-ul dintre 
ucurești și 
de prima 
tă victorie, 
țat hotări- 
ituliv? fiind 

formația 
Tost eseu și 
îtrecută, în 

vreo altă 
ă, cei doi 
.iție un lot 
că față cu 
lătoare. La 
ții foarte 
Maria Ro- 

Constanța 
t, Suzana 

insuccesul 
nica C.S.Ș. 
icuzînd o 
'dut și me- 
ești, astfel 
s pe pozi- 
ui. Forma- 
prea mult 

și calitățile 
ei Bădinici 
1. Aceste 

tot greul 
■e celelalte 
ii ații de la

o partidă la alta sau chiar pe 
parcursul unei singure în t Uniri. 
In această categorie se află Maria 
Csikos, Stela Cernat, Rodica 
Barta, Camelia Tatu. Deci, supă
rarea și nemulțumirile antrenoru
lui emerit Sigismund Ferencz sînt 
Justificate.

O altă caracteristică a turneu
lui brașovean l-a constituit echi
librul în care s-au disputat ma
joritatea meciurilor. Cînd spunem 
aceasta avem în vedere că s-au 
înregistrat scoruri foarte strînse 
(la doua coșuri diferență sau 
chiar mai puțin in 8 partide), 
dintre care în unele se presupu
nea că victoriile vor fi foarte ca
tegorice. în această categorie se 
află rezultatele: Politehnica
C.S.Ș. 2 București — Universitatea 
Timișoara 73—71, Politehnica 
C.S.Ș. 2 — Crișul Oradea 74—72, 
_,U“ Cluj-Napoca — Olimpia 
București 61—59. Universitatea Ti
mișoara — Voința București 
66—63. Mobila Satu Mare — „U“ 
Cluj-Napoca 69—67, Voința Bra
șov — Olimpia 68—64, Mobila — 
Progresul București 64—60, Pro
gresul — Crișul 83—80 (după pre
lungiri). Deci, se poate afirma că 
aproape nici o echipă nu a fost 
sigură de victorie în confrunta
rea cu vreo altă formație.

Din aces* punct de vedere, ne 
putem aștepta ca și următoarele 
turnee să fie la fol de echilibrate, 
Iar rezultatele ce se vor înregis
tra să relanseze lupta pentru tit
lul de campioană. Dar, este greu 
de presupus că studentele bucu- 
reștence vor rata marile șanse ce 
le au pentru cîștigarca titlului de 
campioane.

Paul IOVAN
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Deținătoarea Cupei (J E. F. A., Borussia Monchengladbach,

In vădită dificultate
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CLASAMENTELE DIVIZIEI A
LA TENIS DE MASĂ

ÎNAINTEA ultimei etape
La Arad 

restant din ___  _ ____ _ ___
pionatului Diviziei A dintre echi
pele feminine C.S. Arad și C.S.Ș. 
Rm. Vîlcca, cîștigat de gazde cu 
5—0, 5—0 (Eva Ferenczi și Liana 
Măccanu — cite ?.v. Magdalena 
Leszay — lv, in ambele zile). E- 
chipa din Rm. vîlcca a aliniat 
formația : Carmen Manole, Mi- 
haela Efrem și Tatiana Dincă.

Iată cum se prezintă clasamen
tele Diviziei A la tenis 
înaintea ultimei etape, 
va disputa în zilele de 
decembrie.

s-a disputat meciul 
etapa a ill-a a cam-

de masă 
care
15 și

se
IC

FEMIN1N
Seria J

1. C.S. Arad II 23 23 0 105- 7 46
2. Prog. Buc. 23 13 5 95- 55 41
3. C.S. Arad 1 23 14 9 33- 57 37
4. C.S.S. R. V. 23 8 15 65- 77 31
5. Spartac Buc. 23 4 19 31-108 27
6. C.S.Ș. Craiova 23 2 21 36-111 25

Seria a n-a
Poli. Buc.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

1.
2. C.S.S. SI.
3. C.S.M. Iași
4. Gloria Bz.
5. Voința Bz.
6. C.S.Ș. V. Ptș.

MASCULIN
Seria T

23
23
23
23
23
23

20 3 111- 40 43 
4

11
14
15
22

19 
12

9
8
1

104- 53 41*)
87- 84 35
69- 87*32
67- 91 31
32-110 24

I
I

INTERES
'nfa ?
casca Co
al 3-lea 
ntre C.N. 
ia echipe 
critorii în 
c eforturi 
îterna ro
tea aces-

•) Un punct pierdut prin neîn- 
scrierea la timp în campionat 
(meci pierdut cu 0—5 în prima 
etapă).

1. C.S.M . Cj-N. 23 21 2 203- 52 44 1
2. Univ. Cv. I 23 18 5 183-103 41
3. Gloria Bz. 23 12 11 137-151 35 .
4. Prog. Buc. 23 11 12 143-146 34 I
5. Loc. Buc. 23 7 16 112-174 30 {
6. Corn. Tg. M. 23 0 23 55-207 23 1

Scria a :11-a I
1. Univ. Cv. 11 23 20 3 200-100 43 1

2. Tract. Bv. 23 18 5 184-114 41 "
3. C.S.Ș. Od. S. 23 12 11 170-155 35
4. C.S.Ș. Cv. 23 10 13 157-159 33 I
5. AS Arm. Buc. 23 7 16 129-184 30 I
6. Poli. Buc. 23 2 21 75-203 25 I

I
■Tmimrfiw—un i ut nun   ... ________
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a Ii-a : 
total de 

ei, din 
t cat. 1.
LAGERH 
O DIN 4

DECEMBRIE 1979. FAZA I : 
cat. 2 : 1,50 variante a 25.000 
lei sau la alegere o excursie 
de 2 locuri in R.P. Ungară — 
R.S. Cehoslovacă — R.D. Ger
mană — Austria sau R.P. Po
lonă și diferența în numerar ; 
cat. 3 : 4 variante a 25.000 lei 
sau la alegere o excursie de 1 
loc în R.P. Ungară — R.S. Ce
hoslovacă — R.D. Germană — 
Austria sau R.P. Polonă și di
ferența in numerar ; cat. 4 : 
32,75 a 3.994 Iei; cat. 5 : 47,50 
a 400 lei: cat. 6: 118,25 a 300 
lei; cat. 7 : 150,25 a 200 lei; 
cat. 8 : 1.117 a 100 lei. FAZA 
A II-A : cat. B. 3,50 variante 
a 10.000 lei sau la alegere o 
excursie de 1 loc în R.P. Polo
nă sau R.P. Ungară — R.S. 
Cehoslovacă — R.D. Germană 
și diferența în numerar; cat. 
C : 11,75 variante a 7.214 Iei 
sau o excursie de un ioc in 
R.P. Polonă și diferența în 
numerar ; cat. D. 49,50 a 1712 
lei; cat. E : 522 a 100 lei.
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înaintea colocviului 
de astăzi

S-a încheiat, așadar, odată cu 
disputarea 16-imilor Cupei Româ
niei, activitatea de toamnă la ni
velai primului eșalon fotbalistic. 
Prilej de bilanț, de analiză a 
comportări, divizionarelor A (în 
acest sezon mai lung ca oricînd), 
efectuată în mod separat, de fie
care club in parte, sau centrali
zat, cazul ședinței de lucru care 
începe astăzi. în Capitală, în or
ganizarea federației de speciali
tate.

Ca de obicei, în aceste situații, 
analiza primei părți a campiona
tului va începe cu un referat în
tocmit de Colegiul central al an
trenorilor ? referat — punct de 
vedere al forului mai sus-amin- 
tit car'- in afara radiografiilor 
celor 13 (sperăm, mai complete 
și mai la obiect, comparativ cu 
anii trecu ți), vor concluziona a- 
supra părților pozitive și nega
tive, asupra NOULUI reieșit în 
perioada la care ne referim. Căci, 
deși cu titlu de excepție, un ase
menea nou a tost depistat în jo
cul uneia dintre divizionarele A, 
mal precis în evoluția Universi
tății Craiova. ,,tupeul“ ei, concep
ția ofensivă în abordarea — în 
deplasare — a întilnirilor oficiale 
internaționale, acelea din Cupa 
U.E.F.A.. ținînd. realmente, de 
domeniu ■ ineditului.

Există deci și în fotbalul nos
tru echipe în stare să se întreacă 
de la egal la egal cu cele mal 
puternice formații europene, cu 
condiția ca înainte de joc, să 
arunce la coșul vestiarelor tracul 
paralizant, provenit din retrogra
da concepție că fotbaliștii teamu- 
rilor de peste hotare sînt supe
riori a lor noștri din toate 
punctele dc vedere că — în par
tidele disputate în deplasare — 
doar tacticile defensive li se po
trivesc. Cit de greșite au fost 
aceste idei, puse in aplicare de 
echipa națională și cea olim
pică. îndeosebi la Madrid, în apri
lie ’77 și. respectiv, Miskolc, în 
mal anul acesta, cu rezultatele 
cunoscute, au demonstrat cît se 
poate de limpede. în sezonul de 
toamnă, „1 ceds-ul“ și chiar „Mon- 
chengladbach“-ul. Cum se vede, 
condiția psihică a jucătorului ro
mân Ia startul competițiilor inter
național: este o temă demnă de 
o analiză profundă, impusă fiind 
de fapte consemnate în sezonul 
abia expirat.

Șl pentru că vorbim de Uni
versitatea Craiova, se cuvine sub
liniat frumosul exemplu pe care 
ea îl oferă și în ceea ce privește 
creșterea tinerelor elemente. In- 
trucît la această ședință vor par
ticipa si antrenori al echipelor 
de juniori care activează în res
pectiva Divizie națională, ar fi, 
credem, foarte util ca reprezen
tantul Universității Craiova să

SUGESTII
Împărtășească și celorlalți cite 
ceva din experiența în materie 
a clubului din Bănie. Prezența 
printre titularii primei formații a 
numerosului grup, Geofgău, Ți- 
cleanu, Ungurean u, Irimescu, 
Bumbeseu, produs al centrului 
de juniori și copii craiovean, în
seamnă mai mult decît o genera
ție spontanee ; înseamnă o mun
că competentă, temeinică, în 
timp, o sănătoasă și fructuoasă 
activita e de creștere a tinerelor 
cadre pentru fotbalul nostru.

In altă ordine de idei, trebuie 
spus că ștefan Covaci, în contact 
cu marele fotbal o bu.'.ă perioa
dă de timp, a făcut o treabă 
bună insistînd (an de an, la fie
care consfătuire cu tehnicienii 
primului eșalon) asupra trăsătu
rilor care trebuie să caracteri
zeze o echipă de performanță : 
jocul cu libero, marcajul și de- 
marcajul, crearea în joc a unor 
scheme specifice fiecărei formații, 
măr.re-* tempoului la finalizare. 
Drept consecință, jocul cu libero, 
marcajul și demarcajul apar în 
jocul divizionarelor A. dar — la 
multe dintre ele — încă timid și 
nu pe parcursul tuturor celor 90 
de minute. Mai rău se prezintă 
însă lucrurile în privința mult 
discutatelor scheme proprii, pre
cum și a tempo-ului care, în Ioc 
să crească, pe ‘ măsură ce acțiu
nile ofensive se apropie de ,,16"-le 
adv.ers, la majoritatea diviziona
relor a el încetinește. De ce 
oare ? Un răspuns mai răspicat 
și mai clar ca pînă acum ar tre
bui dat și în această direcție la 
colocviul de azi. cînd, alături de 
factorii responsabili ai fotbalului 
nostru, vor lua loc în bănci — 
pentru prima oară — antrenorii 
regionali, acei tehnicieni. care, 
lncepînd cu toamna lui ’79. ur
măresc, pe mai multe cicluri 
săptămînale, modul de desfășu
rare a antrenamentelor diviziona
relor A. Cuvîntul lor (pe margi
nea referatului sau în afara lui) 
despre durata și calitatea antre
namentelor pe care le-au urmă
rit ar putea lămuri destule pro- 
bleme-enigmâ ale procesului de 
instruire și educație...

...Apropo de factorul educație. 
Dată fiind marea lui importanță, 
sugerăm ca în această ședință de 
lucru el să ocupe locul care i se 
cuvine de drept și de fapt. In- 
trucît, în pofida repetatelor ape
luri la o conduită sportivă corectă 
și demnă actele de indisciplină, 
sub toate formele, departe de a 
fi fost reprimate, s-au înmulțit. 
Nu este deocamdată clar tuturor 
adevărul că nimic nu poate sfîrși 
cu bine în activitatea de perfor
manță a fotbalului nostru dacă 
ea nu... începe cu educația.

Gheorghe NICOLAESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA PUTEA REALIZA 
MAI MDLÎ RECIT 1-0 (0-0) 

CU BORUSSIA MONCHENGLADBACH
CRAIOVA. 12 (prin telefon). 

Universitatea a reușit s-o în
vingă pe Borussia Monchen
gladbach cu 1—0. scor insufi
cient însă pentru calificare în 
turui IV al Cupei U.E.F.A., 
acest drept revenindu-i, pînă 
la urmă, formației vest-germa- 
ne. Jucătorii craioveni se mul
țumesc astfel numai cu o vic
torie de palmares, deși, după 
desfășurarea generală a me
ciului, actuala deținătoare a 
trofeului putea fi eliminată. Nu 
le putem imputa componenților 
„ll“-lui craiovean că nu au 
luptat, că nu au dorit cu ar
doare calificarea. Dar lipsa de 
concentrare in fazele de fina
lizare le-a privat pe gazde de 
rezultatul dorit. Și minutele 
treceau în defavoarea jucăto
rilor noștri, care erau tot tim
pul cu ochii pe ceasul stadio
nului Central. Nici primul mi
nut al reprizei secunde, minut 
în care Hanncs l-a faultat pe 
Crișan in suprafața de pedeap
să și arbitrul a acordat prompt 
11 m, nu ne-a adus satisfacția 
deschiderii scorului, Cămătaru 
șutind în „transversală", exact 
pe mijlocul porții lui Kn»ib. 
Acesta a fost momentul psi
hologic al meciului care a des
cumpănit oarecum formația 
craioveană, iar pe jucătorii 
vest-germani — care n-au fă
cut altceva decit să se apere 
— i-a avantajat, i-a făcut să 
iasă mai curajos Ia atac. De 
fapt, în această perioadă de 
timp oaspeții au beneficiat de 
singura lor ocazie clară de gol 
prin Del Haye, care în min. 65 
a scăpat singur spre poarta 
lui Boldici, a șutat puternic 
din careu, dar portarul craio
vean a reușit să respingă ba
lonul.

Treptat, formația antrenată 
de V. Stănescu și 1. Obiemen- 
co a pus din nou stăpînire 
pe joc, așa cum o făcuse și in 
prima repriză, a dominat cu 
insistență, dar golul mult aș-

AZI, ÎN DIVIZIA B
în campionatul Diviziei B se 

dispută astăzi partidele aminate 
din ultima et ipă a turului. Iată 
meciurile și arbitrii lor : SERIA 
I : C.S.M. Suceava — Cimentul 
Medgidia : A. Ion iță (București) ; 
SERIA A H-a : Rapid București
— Flacăra Automecanica Mo
roni : M Fediuc (Suceava) — 
are loc pc Stadionul Republicii ; 
Rulmentul Alexandria — Petrolul 
Ploiești . P. Arnăutti (Timișoara), 
F.C.M. Giurgiu — Metalul Bucu
rești : O. ștreng (Oradea) ; SE
RIA A llT-a : F.C. Bihor Oradea
— Ind. sirmei C. Turzii : C. Ghiță 
(Brașov) Gloria Bistrița — F.C.M. 
Reșița : C. Dinulescu (București). 
Toate partidele încep la ora 14.

DIVIZIA „A“
Vă prezentăm principalele as

pecte de ordin statistic desprinse 
din desfășurarea celor 19 etape 
ale actualei ecuții a Diviziei A.
• S-au inscris 454 de goluri 

(324 gazdele 4- 130 oaspeții), re- 
zultînd o medie de 2,65 pe par
tidă. Cea mai productivă etapă a 
fost a 16~a cînd s-au marcat 34 
de goluri, la o olul opus situîn- 
du-se etapa a 19-a cu numai 13.
• Golurile , cu numere de jalon 

ale actuale' ediții au fost înscrise 
de Mânu (nr. 1), Cioacă (nr. 100), 
Koller (nr. 200), Bărbulescu (nr. 
300) și Bolba (nr. 400).

e Din cele 171 de partide dis
putate pînă în prezent, 113 au 
revenit gazdelor, 30 s-au încheiat 
la egalitate, iar în 28 victoria a 
fost de partea oaspeților. De re
marcat că echipele aflate în de
plasare au cucerit în fiecare e- 
tapă cel puțin un punct, cele 
mai muli s-au înregistrat în 
runda a 2-a : 8 puncte.
• In cele 19 etape am consem

nat înscrierea a 10 autogoluri.
• Pe Lista marcatorilor după 

19 etape figurează 160 de jueători, 
cei mai mulți (16) sînt trecuți în 
dreptul echipei Dinamo, iar cei 
mai puțini (5) aparțin formației 
Sportul studențesc.
• O nedoritâ egalitate s-a înre

gistrat la capitolul cartonașe ro
șii : 19 etape = 19 cartonașe ro
șii î Doar in prima etapă, a 4-a, 
a 6-a, a 7-a, a 11-a, a 13-a, a 
15-a și a 17-a nu s-a consemnat 
nici o eliminare, în schimb în 
etapele a 3-a. a 8-a și a 14-a au 
fost cîte 3.
• Arbitrii au acordat 311 carto

nașe galbene ia 169 de jucători, 
cele mai multe fiind trecute în 
contul echipei Jiul: 30 ; urmea
ză Olimpia cu 26, Steaua și S.C. 
Bacău — cite 20, ultimul loc (de 
fapt primul ca sportivitate) fiind 
ocupat, de F.C. Baia Mare, cu 
numai 8 cartonașe galbene.

• Cele 18 divizionare au folo-

PREGĂTIRILE LOTULUI DE TINERET
După ce marți a efectuat două 

antrenamente solicitante. Iotul 
reprezentativ «le tineret care se 
pregătește pentru Balcaniada din 
Iugoslavia a jucat, ieri diminea
ță, pe Stadionul Republicii (scor 
4—3) cu divizionara C Autome
canica din Capitală. Antrenorul 
Cornel Drăguți» (care a fost șl 
arbitrul testului) a folosit for
mația : N’ițu (Istrate) — Cică,
Vlad, Iova», Gali — Mureșan, 
Bozeșan — Verigeanu. Antohi, 
Klein, D. Zamfir. Terheș nu este 
încă refăcut, iar A. Ionescu 
șl Suciu AU FOST EXCLUȘI DIN 
LOT PENTRU CA AU ÎNTIRZIAT 
DE LA CONVOCARE.

Partenera ce joc ă dovedit 
multă ambiție și dacă punem la

socoteală și starea terenului des
fundat de ploile căzute în ulti
mele 24 de ore, putem aprecia 
că verificarea . reprezentativei a 
fost utilă. Echipa a probat o 
bună capacitate fizică, realizînd 
unele acțiuni de atac penetrante 
din care s-au inscris patru goluri 
(D. Zamfir, Ricin, Antohi șl Mu- 
reșan) ; pentru Automecanica au 
marcat Spălățeiu, Lăzărescu și 
D. Vasiic.

Astăzi, lotul (în formulă com
pletă, cu craioveni! Bumbeseu, 
Ungureanu și Ticleanu) va mai 
efectua încă două antrenamente, 
urmînd ca miine pregătirile să 
fie încheiate cu un singur antre
nament.

teptat intirza. El a venit, to
tuși. in min 75. cînd, in urma 
unui corner executat de Cri
șan de pe partea stingă, min
gea a ajuns Ia Bălăci. acesta 
i-a pasat, scurt, lui IRIMESCU, 
care a șutat sec, cu stîngul, Ia 
semiinălțime, în bara de fier 
a porții lui Kneib. Mai rămă
seseră 15 minute de joc, timp 
în care speranțele celor peste 
40 000 de spectatori se îndrep
tau spre... calificare. Din pă
cate, însă, arbitrul Marcel van 
Langenhove, care a condus bine 
partida, a făcut o singură mare 
greșeală in min. 76, cînd Iri
mescu a fost faultat clar în 
careu, dar el nu a avut cu
rajul să acorde, imediat după 
deschiderea scorului, pcnalty-ul 
care se cuvenea. Și astfel, 
pînă la sfîrșitu] partidei toate 
eforturile jucătorilor craioveni 
de a înscrie și al doilea gol — 
pentru a intra în prelungiri — 
s-au năruit.

La sfîrșitul meciului, în ves
tiar, antrenorul Valentin Stă
nescu, firește abătuta a- avut 
totuși tăria sufletească de a-i 
felicita pe jucătorii săi, mulțu- 
mindu-le pentru modul exem
plar în care și-au apărat șan
sele, pe parcursul celor 90 de 
minute, punctate; să le rea
mintim, cu cîteva mari ocazii 
de goi : min. 5 — „bombă" 
Bălăci, respinge Kneib ; min. 
12 — acțiune personală a lui 
Ștefănescu, încheiată cu șut, 
deviat in corner de portarul 
oaspeților; min. 20 — șut Ți- 
cleanu din voleu, de Ia 6 m, 
peste „transversală"; min. 26 — 
șut Crișan, dar balonul se scur
ge prin fața porții goale ; min, 
36 — șut puternic al Iui Un
gureanu, parat cu dificultate 
de Kneib ; min. 37 — voleu 
Irimescu, dar mingea trece a- 
lături de buturi ; min. 62 —
șut Crișan, din careu, pe lîngă 
poartă ; în sfîrșit în min. 77, 
Irimescu reia pe lîngă bară. 
Toate aceste ocazii demonstrea
ză că Universitatea a avut po
sibilitatea să obțină o calificare 
de răsunet.

Arbitrul belgian Marcel van 
Langenhove a condus formați
ile :

UNIVERSITATEA CRAIO
VA: BOLDICI — Negrilă, Ti- 
lihoi, ȘTEFĂNESCU. UNGU
REANU — BĂLĂCI, ȚICLEA- 
NU, Donose (min. 62 Cîrțu) — 
CRIȘAN, Cămătaru, IRI
MESCU.

BORUSSIA MONCHEN
GLADBACH : KNEIB — RIN
GELS, SCHAFFER, HANNES, 
Klinkhammer — Matthaus, 
Nielsen (min. 62 Schafer), Ku
lik — DEL HAYE, Nickel, 
Lienen (min. 80 Wielandt).

Gheorghe NERTEA

ÎN CIFRE...
sit pînă în prezent 350 ele jucă
tori (dintre care 71 sînt debutanți). 
Jiul, F.C. Scorni cești și „Uu 
Cluj-Napoca au utilizat cel mai 
mulți : cîte 22, iar Univ. Craiova, 
F.C. Baia Mare și A.S./l. Tg. Mu
reș, cei mai puțini : cîte 17.
• Cele mai frecvente scoruri 

înregistrate în cele 19 etape : 
1—0 de 42 de ori, 2—0 dc 29 de 
ori, 2—1 de 21 de ori.
• în 19 etape, cele 18 divizio

nare au expediat 4 170 de șuturi 
la poartă (2 879 gazdele, 1 291 oas
peții), dintre care 1 985 pe spațiul 
porții (1391 gazdele, 594 oaspe
ții) și au executat 2 274 de cor- 
nere (1 724 gazdele, 550 oaspeții).
• Partidele celor 19 etape au 

fost urmărite de 2.062.900 de spec
tatori, deci o medie de 110100. 
Cei mai mulți spectatori s-au în
registrat în etapa a 8-a : 157 000, 
iar cei mai puțini — 65 000 — în 
etapa a 13-a.
• Primele trei locuri în clasa

mentul orașelor, alcătuit pc ba
za mediei de spectatori, după 19 
etape sînt ocupate de : 1. Cra
iova 20.900, 2. Cluj-Napoca 19.700, 
3. Galați 19.500.
• In cele 19 etape s-au dictat

35 de lovituri de ia 11 m : 26
transformate, 13 ratate (deci un 
îngrijorător 33%); 35 în favoarea 
gazdelor, 4 pentru oaspeți ; 33
pentru infracțiunea de fault, 6 pe 
motiv de henț. Iată ..performerii*4 
celor 13 ratări : Komilă II și Chi
tara — de 2 ori, Koller, Dem- 
brovschi, Ciupitu, Smarandache, 
Stoichiță, lovănescu, Botez, FI. 
Grigore și Radu II.
• Cei 37 de arbitri care au con

dus la centru partidele celor 19 
etape au primit din partea croni
carilor ziarului nostru următoa
rele note : de 4 ori nota 10 (O 
Anderco — de 2 ori, N. Hainea 
și Cr. Teodorescu), de G3 de ori 
nota 9, de 64 de ori nota 8, de 
25 de ori nota 7, de 11 ori nota 
6 și de 4 ori nota 5.

ÎNTREPRINDEREA 
DE TURISM, HO
TELURI ȘI RES
TAURANTE BUCU
REȘTI a reținut 
pentru acest sezon 
noi locuri în stați
unea Eforie Nord.

Hotelurile Stea
ua de Mare. Me
duza și 
prevăzute 
călzire 
formează

Delfinul, 
cu in- 
centrală, 
un mo

dern sanatoriu în 
care tratamentele
au o mare varie
tate de forme :
balneoțerapîe cu băi și împachetări de nămol • hidrotera- 
pia - cu mișcări pasive și active în bazine ® băi cu plante 
• duș subacvatic • saună • băi de lumină • cultură 
fizică medicală.

La hotelurile Bega, Bran și Brad se pot petrece zile de 
concediu in condiții de confort deosebit.

Durata seriilor — de Ia 3 la 18 zile.

| I. D. M. S. ANUNȚĂ
■ Duminică 16 și duminică 23 decembrie a.c. toate magazinele

auto I.D.M.S. au program de lucru între orele 8—13 în vederea 
livrării de autoturisme Dacia 1300 și din import.

Magazinele auto I.D.M.S. livrează autoturisme Dacia 1300 după 
cum urmează :
• Timișoara livrează celor programați pînă la 15 februarie 1930
• București livrează celor programați pînă la 15 martie 1980
• Brașov și Bacău livrează celor programați pînă la 31 mar- 

$ tie 1980
O Pitești livrează celor programați pînă la 15 aprilie 1980
• IaȘi și Reșița livrează celor programați pînă Ia 30 aprilie 

1980
g • Cluj-Napoca și Baia Mare livrează celor programați pină la
g 15 mai 1980

Anunțăm cumpărătorii dc autoturisme din import care au pri- 
mit comunicări de livrare să se prezinte în termen pentru ridi- 
carea autoturismelor.



In finala campionatului de șah

CURSA 
DUPĂ LIDER 
CONTINUĂ!
Contraste în runda de Ieri, a 

recea. Is timp ce cei mulțumiți 
cu locurile din clasament, sau re
semnați, au făcut repede remize 
(V. Ciocâltea — M. Pavlov, V. 
Stoica — M. Șubă, Th. Ghlțescu
— P. Voiculescu. Gh. Mititelu — 
M. Ghindă), pe alte patru table 
de Joc s-a încins o luptă aprigă. 
Așa a fost, de pildă, în partida în 
care s-au întîlnit V. Georgescu 
cu C. lonescu, unde a rezultat o 
poziție deosebit de tăioasă, cu 
atacuri ș. contraatacuri spectacu
loase. La întrerupere, albul păs
trează calitatea pentru un pion, 
dar balanța victoriei stă încă în 
cumpănă, date fiind complicațiile 
care-și mal așteaptă rezolvarea. 
Final superior are C. Radovici 
(cu negrele), în fața iul N. Ilijin, 
deși egalitatea materială se men
ține în poziția de întrerupere. 
Două turnuri contra damă deține 
P. ștetanov în întrerupta cu E. 
Ungureanu. în fine, un final de 
turnuri c; pare egal șl-1 dispută 
S. Griinberg și O. Foișor.

Trei rezultate din întreruptele 
anterioare : N. Ilijin — c. Io- 
nescu 0—1, C. lonescu — Gh. Mi
titelu */2—V2, M. Ghindă — N. 
Ilijin 1-0.

In clasament. Victor Ciocâltea 
își menține jumătatea de punct 
avans, totalizînd acum 6'/, p. ffl 
este urmat cu 6 p — M. Ghindă, 
Th. Ghițescu, M. Pavlov șl 
V. stoica. In continuare, sînt cla
sați : C. lonescu și C. Radovici
— S*/2 p (1). V. Georgescu și 
P. Ștefanov a p (1), E. Ungureanu 
<*/, P (1). M. Șubă 4'/, p, Gh. 
Mititelu 4 p, O. Foișor și S. 
Griinberg — 3'/s p (1), N. Ilijin 
3 p (1), P. Voiculescu l'/j p.

Azi, runda a 11-a, de la ora 
13,30. (RD. V.).

FINALA FEMININĂ DEBUTEAZĂ CU 
0 PARTIDĂ DERBY: MUREȘAN-NUȚU

SATU MARE, 12 (prin tele
fon). In sala Casei de cultură 
a tineretului din localitate a 
avut loc ceremonia deschiderii 
celei de-a 32-a ediții a finalei 
campionatului național fe
minin de șah pe anul 1979.

Tragerea la sorți efectuată 
cu prilejui ședinței tehnice a 
dat următoarea ordine a concu
rentelor pc tabela de turneu:

1. Judtla Kanlor, 2. Gabriela 
Olărașu, 3. Margareta Teodo- 
rescu, 1. Mariana Duminică, 5. 
Gabriela Olteanu, 6. Marina 
Pogorevici, 7. Margareta Mure- 
șan, 8. Eugenia Ghindă, 9. E- 
leonora Gogâlca, 10. Dana 
Nuțu, 11. Angela Cabariu, 12. 
Gertrude Baumstark, 13. Emi-

0TOS „ULTRAS" Șl VIOLENTĂ
„Scade in mod rușinos nîyeluî tehnic al campionatului, urcâ în mod 

Inspăjmîntâtor cota violenței pe stadioane... Cronicile ziarelor se umplu 
iarăși de note dureroase... Cetățeanul citește, dă din cap ți se în
treabă : unde o să ajungem ? Chiar, unde o să ajungem f De mult 
ne punem această problemă, de mult nu ne mai miră nimic și aștep
tăm ineluctabilul : victima", lată o concluzie logică — la care ajun
gea recent directorul lui Guerin Sportivo", Italo Cucei, comentînd va
lul de violență care s-a abătut asupra fotbalului italian.

întrebarea pe care și-o punea, ca și funesta sa prevestire veneau 
dupd gravele incidente petrecute la meciul Napoli - Perugia, pe sta
dionul partenopeu ,,San Paolo", unde 3 grenade lacrimogene aruncate 
da fanatici în tribune, răniseră 26 de spectatori, iar încăierările de 
după meci rotunjiseră cifra. Cele petrecute la Napoli se înscriau însă 
într-un lanț mai lung de acte violente care îndreptățeau concluzia. La 
distanță de numai o sâptâmînâ, prevestirea s-a împlinit chiar pe sta
dionul Olimpic din Roma (la derbyul local Roma - Lazio), unde o 
mină scelerată a unul fanatic din numeroasele grupuri „ultras" — cum 
ar fi „eagle supporters", „panterele", „ultratîfosi" și altele, care au 
înflorit pretutindeni în peninsulă — a aruncat o grenadă care a explo
dat în fața unui nevinovat spectator, Vicenzo Paparelli, de 33 de ani, 
tată a doi copii, venit împreună cu soția sâ-și petreacă pur și simplu 
două ore... agreabile pe stadion.

Un dezncdămînt tragic care a înmărmurit opinia publică și a sporit 
conștiința insecurității pe stadioane. Un deznodămînt firesc, datorat 
propagandei incitatoare la violență (polemicile din presă, lozincile de 
Pe zidurile stadioanelor etc. î la meciul Napoli - Perugia, de exem
plu, un avion „mono" a zburat deasupra stadionului desfășurând lo
zinca incitatoare : „Rossi, nu eștî demn de Napoli I"), lipsa unor mă
suri de securitate, Încurajarea cercurilor de fanatici în rîndul cărora au 
pătruns șl elemente teroriste...

Dar - spun diverși oameni care frecventează stadioanele - realitatea 
socială italiană este de fapt matricea acestor manifestări, lată, dealt
fel, ce scria publicației citate unul din tinerii apaiținînd lui ,,eagle sup
porters" : „noi, ultratifosî, nu sîntem delincvenți, ci doar niște tineri 
nefericiți. Cei mai mulți trăim în cartiere din care lipsesc bazele spor
tive... Copiii acestor cartiere cresc, astfel, fără o conștiință sportivă 
(...), școala nefăcind nimic pentru schimbarea situației. Este, deci, lo
gic ca tînârul să-și reverse atașamentul și pasiunea sa pentru sport 
fâcînd pe suporterul fanatic al echipei favorite - unicul lucru pe care-l 
poate face pe gratis (sau aproape pe gratis), fără cine știe ce os
teneală. Și, atunci, frecventează stadioanele, singurul punct unde se 
Pot regăsi dezmoșteniții, cei storșî de vlagă timp de o săptămîna... In 
sfîrșit, dacă este adevărat că nu trebuie sâ se moară mergînd pe sta
dion e tot atit de adevărat că nu trebuie sâ se meargă pe stadion 
pentru a regăsi dorința de a trăi".

O mărturie sinceră și, în același timp, dureroasă...
Aurelian BREBEANU

Turneul echipei de hochei CH Z Litvinov

SELECȚIONATA NOASTRĂ DIVIZIONARĂ 
ȘI-A LUAT REVANȘA: 4-Z

A doua confruntare hocheis-tlcă 
dintre selecționata noastră divi
zionară și redutabila formație dlsn 
prima ligă cehoslovacă CHZ Lit
vinov — desfășurată aseară — 
ne-a adus o deosebită satisfacție. 
Șl aceasta nu numai pentru fap
tul că echLpa noastră a învins cu 
4—2 (1—1, 2—0, 1—1), ci mai ales 
pentru că a jucat foarte bine, în 
continuă mișcare, patinînd șl pa-- 
sînd eficace. Ea și-a creat astfel 
multe și mari ocazii de gol. Din 
păcate, hocheiștii noștri au fruc
tificat doar patru, ceea ce ni se 
pare foarte puțin față de rapor
tul de forțe existent pe gheață. 
La fel ca în primul meci, pri
mele două reprize au fost mal

„SFERTURI" FEMININE ATRACTIVE 
ÎN INDflOlîUl DE TENIS DE LA BRAȘOV 

ritmul și a cedat în al treilea 
set : 1—6. 7—5, 1—0 ab. Celelalte 
rezultate : Bendova — Beleuțâ 
6—1, 6—1 Chiriac — Jolanta Ro- 
zala (Polonia) 6—2, 6—4, Hadgiu 
— Daniela Moise 6—4, 6—1, Pis
kackova — Cosmina Popescu 
6—0, 6—4. Yva Aleksandrova 
(Bulgaria) — Sziikd 6—3, 6—1.

Mult mai greu se limpezește 
situația pe tabloul masculin din 
pricina numărului mare de jocuri 
tot mat greu de programat în
tr-o singură sală. Din rezulta
tele zilei : D. Hărădău — O. Pa
vel 6—3, 7—6. L. Țiței — M. I.a- 
zarov (Bulgaria) 6—7, 6—3, 6—1, 
O. Vîlcloiu — F. Csepai (Unr 
rla) 6—3. 6—2, o excelentă par
tidă a făcut Laurențiu Bucur, 
care l-a întrecut net pe jucăto
rul ungur La jos Zsiga cu 6—2, 
6—4. In optimi, vom avea deci 
două interesante confruntări : 
Florin Segărceanu — Witold Me
res (Polonia) și Dumitru Hără- 
dău — Laurențiu Bucur.

Victor BÂNCIULESCU

BRAȘOV, 12 (prin teleton). Pe 
tabloul feminin al turneului In
ternațional de tenis Indoor si
tuația începe să se clarifice. Au 
rămas în cursă pentru sferturile 
de finală cele mal bune opt ju
cătoare prezente în Sala spor
turilor, formînd astfel perechile 
de Întreceri : Lucia Romanov — 
Marilena Totoran, Yva Bendova 
(Cehoslovacia) — Camelia Chi
riac, Mariana Hadgiu — Natașa 
Piskackova (Cehoslovacia), Yva 
Aleksandrova (Bulgaria) — Flo
rența Mihai. După cum se vede, în
trebarea principală privește modul 
cum vor reuși cele trei te- 
nismane străine rămase In cursă, 
cehoslovacele Piskackova șl Ben
dova și bulgăroaica Yva Aleksan
drova, să împiedice marșul normal 
spre finală a! favoritelor Roma
nov și Mihal. De fapt, oaspetele 
au o misiune deloc ușoară încă 
In sferturi, pentru că Mariana 
Hadgiu dovedește obișnuita el 
îndemînare în joc și aici la 
Brașov (tncerclnd să-șl apere 
poziția fruntașă în „Topul 10") 
Iar Camelia Chiriac, acasă, poa
te încurca socotelile oricărei ad
versare. Miercuri, Marilena To
toran a obținut o senzațională 
victorie după ce a fost condusă 
cu un set, 1—4 șl mecibal de 
către Luminița Sălăjan ; dar 
clujeanca, suferindă, a slăbit

lia Chis, 11. Viorica Ilie, 15. 
I.igia Jicman, 16. Lia Bogdan.

în felul acesta campionatul 
(la care participă 4 maestre in
ternaționale, 9 maestre și S 
candidate de maestre, avînd ca 
debutante pe Gabriela Olărașu 
șl Mariana Duminică) progra
mează din prima rundă intil- 
niri interesante. In reuniunea 
inaugurală vor avea loc urmă
toarele partide : Kantor — Bog
dan, Olărașu — Jicman, Tco- 
dorescu — Ilie, Duminică — 
Chiș, Olteanu — Baumstark, 
Pogorevici — Cabariu, Mure- 
șan — Nuțu (derbyui rundei) și 
Ghindă — Gogâlea.

T. NICOARA 
arbitru internațional 

animate, în ultima parte oaspe
ții luptînd și reiăcind un handicap 
la cars nu s-ar fi așteptat (1—4 
în min. 42). Apoi el și-au pier
dut din nou calmul, partida ter- 
mlnîndu-se într-o notă de ner
vozitate. Punctele au fost mar
cate de E. Antal (2), Olenicl și 
Tureanu pentru selecționata noas
tră divizionară, Ivan Hlinka (2) 
pentru oaspeți. O victorie meri
tată, remarcabilă și pentru faptul 
că antrenorii noștri au rulat în
tregul lot Inclusiv o serie de 
debutant. Au condus FI. Gu- 
bemu, la centru, ajutat la ceft 
două linii de Gli. Mureș ea nu și 
O. Barbu.

Călin ANTONESCU

SPORTIVI ROMÂNI 
ÎN ÎNTRECERI 

INTERNATIONALE 
C.S.M. CLUJ-NAPOCA - 

POȘTAȘ BUDAPESTA 17-8, 
LA TENIS DE MASA

La Cluj-Napoca, s-a disputat 
Intîlnlrea internațională amicală 
de tenis de masă dintre echipele 
masculine C.S.M. și Poștaș Buda
pesta. Jucătorii români au obți
nut victoria cu scorul de 17—8. 
Din echipa clujeană s-au remar
cat in mod deosebit Doboșl, BShm 
șl Crișan, care au obținut cite 4 
victorii. Cel mal bun jucător al 
oaspeților a fost Internaționalul 
Kriesz care a terminat învingă
tor în 4 partide, plerzînd un sin
gur meci la Z. Bolim.

MIHNEA NĂSTASE 
SE REMARCA

In turneul de tenis pentru co
pil și juniori, care are loc la Ca
racas (Venezuela) jucătorul 
Mihnea Năstase (România) l-a 
învins cu 6—1, 6—0 pe Ismael 
Hurtado (Venezuela), Iar Gllad 
Bloom (Israel), un alt favorit, 
l-a întrecut cu 6—0, 6—0 pe bra
zilianul Jalme Rontera. Primii i 
jucători clasați în acest turneu 
vor participa săptămîna viitoare 
la competiția „Orange Bowl*, 
care va avea loc la Miami Beach 
(Florida).

GHEORGHIU - LARSEN, 
REMIZA

Cu două runde Înainte de ter
minarea turneului de șah de la 
Buenos Aires, conduce marele 
maestru danez Bent Larsen — 
9,5 puncte, virtual cîștlgător, ur
mat de Najdorf (Argentina) — 
7 puncte. Miles (Anglia) — 6,5
puncte. Florin Gheorghiu, care a 
remizat în runda a 11-a cu Lar
sen, se află pe locul șase, cu 5,5 
puncte șl o partidă Întreruptă.

BOX • La Oslo, în meci ami
cal Norvegia — Danemarca 7—3. 
Este pentru prima oară, din anul 
1952. clnd echipa norvegiană în
trece pe cea daneză. • Intr-un 
meci de categorie grea-ușoară, la 
Split, Iugoslavul Mate Parlov a 
terminat la egalitate, după 15 re
prize, cu americanul de culoare 
Marvin Camei.

FOTBAL • „Cupa Amerlcll de 
Sud“ a fost ciștlgată de echipa 
Paraguayului, care în jocul 
decisiv, disputat la Buenos Aires, 
a terminat la egalitate : 0—0, du
pă prelungiri, cu reprezentativa 
Chile. In prima „manșă" a fina
lei fotbaliștii din Paraguay’ cîștl- 
gaseră cu 3—0. ..Manșa" a doua 
a revenit echipei chiliene cu 
1—0. Conform regulamentului 
competiției, echipa Paraguayului 
a fost declarată Învingătoare la 
golaveraj. • In preliminariile 
turneului olimpic, la . Antananari
vo : Madagascar — Egipt 1—1.

IL1NJ3U • Rezultate înregis
trate în competițiile europene in- 
tercluburi : „Cupa campionilor 
europeni" — masculin : Grassho
ppers Zurich — Halmstad (Sue
dia) 24—25 (10—11) ; Sittardla (O- 
landa) — ~>ukla Praga 18—24 (11— 
12 ; T.U.S. Hofweier (R.F. Ger-

Campionatele mondiale dc box pentru tineret

FLORIAN TÎRCOMNICU - VICTORIOS - 
S-fi CALIFICAT ÎN SEMIFINALE

• P. BORNESCU și C. BĂLAN au ajuns în această fază 
prin tragerile la sorți • Azi, încă doi pugiliști români 

angajați in lupta pentru medalii
YOKOHAMA, 12 (prin tele

fon). Numărul mic de partici
pant! la prima ediție a cam
pionatelor mondiale de box 
pentru tineret a făcut ca acce
sul concurenților spre podiu
mul de premiere să fie mult 
ușurat. Așa se explică faptul 
că doi dintre reprezentanții 
noștri, Petre Bornescu (mijlo
cie) și Cornel Bălan (grea), s-au 
calificat — prin tragerea Ia 
sorți — direct în semifinalele 
categoriilor respective, primele 
lor partide fiind programate 
vineri seara. In schimb, Flo
rian Stan (semiușoară), deși 
la categoria lui au fost în
scriși pe foaia de concurs nu
mai șase pugiliști, va trebui să 
cîștige, joi seara, întîlnirea cu 
reprezentantul țării gazdă, Hi
roki Higashi, pentru a putea 
să-și asigure și ei un loc în 
semifinale și, deci, cel puțin 
medalia de bronz.

în reuniunea de miercuri, în 
cadrul meciurilor preliminare, 
au urcat treptele ringului șl 
doi pugiliști români. Vanglie- 
le Bacs (semimuscă) l-a în
tîlnit pe sovieticul M. Linhna- 
toli, adversar mai înalt decît 
el, rapid și cu o - bună pregă
tire fizică. Timp de două re
prize, partida a fost echilibra

CEL MÂI POPULAR SPORT CHINEZ
iSI DEZVĂLUIE TAINELE PENTRU PUBLICUL NOSTRU

Ansamblul „WnsluT prezintă spectacole în patru orașe
In zilele următoare, publicul 

din 4 orașe ale țării noastre 
se va putea iniția în tainele 
celui mal popular sport din 
Republica Populară Chineză, 
denumit „wushu*. Este vorba 
despre un sport care are o ma
re varietate de forme de luptă, 
fiecare cu propriul său stil, 
fiind folosite un număr mare 
de arme. în anii puterii popu
lare, .wushu* a fost studiat șl 
adaptat pentru a ajuta cît mai

CONfECTIA BUCURLȘI1 - 
IN TURUL HI AL „CUPEI
La Basel s-a efectuat tragerea 

la sorți a meciurilor dtn turul III 
pentru competiția feminină de 
handbal „Cupa cupelor*. Echipa 
Confecția București- va avea ca 
adversară (primul meci în depla
sare) formația Tranbjerg din 
Danemarca. lată și celelalte tn-

IERI, ÎN CUPA U. E. F. A.
Aseară s-au desfășurat meciurile retur din optimile de finală ale 

Cupel U.E.F.A. Echipele subliniate s-au calificat pentru sferturile de 
finală, (între paranteze rezultatele din tur),

Iată scorurile înregistrate ieri :
Universitatea Craiova
Dinamo Kiev
Steaua Roșie Belgrad 
Aris Salonic
Zbrojovka Brno
F.C. Kaiserlautern

Stuttgart
Feyenoord

— Borussia Măncbengl.
— Lokomotiv Sofia
— Bayern MQnchen
— St. Etienne
— standard Llfcge
— Diosgydr
— Grasshoppers Zii rich
— Eintracht Frankfurt

Tragerea la sorți a meciurilor din sferturile de finală in C.C.EL.'
Cupa cupelor și Cupa U.E.F.A. va avea loc la 16 ianuarie 1900, la Roma.

Prima manșă a sferturilor de finală va avea loc la 5 martie, Iar 
returul la 13 marile 1980.

TELEX e TELEX
tnanl.j — Banyasz Tatabanya 
19—16 (11—3) ; „Cupa Cupelor* — 
masculin : B.S.V. Berna — Beek 
(Olanda) 21—20 (12—8) ; Callpsa
Alicante — Krems (Austria) 28—15 
(14—7) ț Gruenweiss Dankersen 
(R.F. Germania) — A.B. Copen
haga 21—11 (8—4) ; „Cupa cam
pionilor eurcpenl* — feminin : 
Valencia — Svendborg (Danemar
ca) 14—17 (7—4) : „Cupa Cupe
lor" — feminin : R.T.V. Based — 
Standard Luxemburg 23—9 (8—4); 
Herstal Llege — Tranbjerg (Da
nemarca) 5—19 (2—8).

HOCHEI • La Oslo selecționa
tele Norvegiei șl R. P. Chineze au 
susținut o nouă întttnlre amicală 
Gazdele au terminat din nou în
vingătoare : 3—2 (1—1, 1—1. 1—0). 
(In prima partidă 8—5). • La
Helsinki, Finlanda — Cehoslova
cia 4—9 (0—3. 1—2, 3—4). • La 
Vancouver, în Canada, Spartak 
Moscova a învins cu 11—1 forma
ția locală „Westminster Bruins*.

SCHI • Proba feminină de 
slalom uriaș desfășurată pe pîr- 
tla de la Lemons Piemonte (Ita
lia) a revenit schloarel Hannl 
Wenzel (Liechtenstein), crono

tă, Bacs reușind deseori să se 
apropie de Linhnatoli și să 
puncteze cu serii de la semi- 
distanță. în rundul trei, pugi- 
listul sovietic a avut mai mul
te resurse fizice, a lovit mal 
mult și mai clar, cîștigînd la 
puncte.

Florian Țîrcomnicu (pană) a 
realizat un succes mult aplau
dat în disputa cu ungurul 
Z. Czjef, calificîndu-se în se
mifinale. Pugilistul român și-a 
valorificat deplin tehnica su
perioară și viteza de execuție, 
depășind un adversar robust, 
posesor al unor lovituri puter
nice. Din permanentă mișcare, 
campionul român a punctat cu 
serii scurte și rapide, nelăsîn- 
du-i nici un moment inițiativa 
lui Czjef. în aceste condiții, 
decizia de învingător la puncte 
l-a fost acordată lui Țîrcom- 
nicu, care îl va întilni în se
mifinale pe sud-coreeanul Min 
Keum Oh. în aceeași fază, Pe
tre Bornescu va boxa cu Jak 
Padia (S.U.A.). iar Cornel Bă
lan îl va întilni pe austriacul 
Maycr Olat.

Alături de Fi. Slan, în gala 
de joi va evolua și I. Panaite, 
care îl va avea ca partener de 
întrecere pe bulgarul T. Pavlov.

bine la îmbunătățirea stării de 
sănătate a poporului.

Inedita prezență în țara noas
tră a ansamblului „Wushu" din 
R. P. Chineză va stîrni, cu si
guranță, un deosebit interes in 
rîndul iubitorilor sportului, în 
primul rînd, al celor din ora
șele unde vor avea loc specta
colele, programate astfel : joi 13 
la Focșani, vineri 14 la Brăila, 
duminică 16 și luni 17 la Tîr- 
goviște, miercuri 19 la Bucu
rești (la Palatul sporturilor șl 
culturii).

TRANBJERG (Rancmarea) 
CUPELOR" LA HANDBAL (î)
tUnlri ale sferturilor de finală 1 
Lokomotiv Zagreb — U.C. Pa
ris ; R.T.V. Basel — Guts Muths 
Berlinul Occidental ; Iskra Partl- 
zanske (Cehoslovacia) — Van da 
Voort Guintus (Olanda). Partidele 
se vor disputa în luna Ianuarie 
1934.

(6—2) 1—4
(0—1) 2—1
(0—2) 3—1
(1-4) 3-3
(2—1) 3—3
(2—0) 6—1
(2—0) 3—4
(1-4) 1-4

metrată, în două manșe, cu 
timpul de 2:23,19. Pe locul doi 
s-a clasat Erika Hess (Elveția) — 
2:24,42. In clasamentul „Cupei 
Mondiale" conduce Marie-Therese 
Nadlg (Elveția), cu 75 puncte, ur
mată de Hannl Wenzel — 64
puncte

VOLEI • Rezultate din compe
tițiile europene, C.C.E. (f) : A.C. 
Basel — Hermes Ostende 1—3, 
Eczacibasi Istanbul — Blau Gelb 
Vlena 3—2, Dinamo Tirana — 
V.C. Schwerte (R.F.G.) 3—L
U.S.C. MUnster — V.C. Salonikl 
3—0 ; C.C.E. (rn): Eczacibasi Is
tanbul — Kelly (Anglia) 3—0, 
Csepe! Budapesta — Olimpiakos 
Atena 3—0, C. H. Bratislava — 
Ibis Coutrai (Belgia) 3—1, Ymca 
Pleksamakl (Finlanda) — Real 
Madrid 3—0, T.S.V. 1860 Munchen 
— Hapoel (Israel) 3—0. Panini 
(ItaUa) — Orlon (Olanda) 3—0 ; 
„Cupa cupelor" (f) : C. H. Bra
tislava — Sokol Vlena 3—0, Va- 
sas Izzo — Rijeka 3—0. Voorburg 
(Olanda) — A.S.P.T.T. Montpellier 
3—1 ; „Cupa cupelor" (m) : Aero 
Odolena Vodă (Cehoslovacia) — 
Rulsbroek (Belgia) 3—2. Tapper 
Goteborg — Aokol Vlena 3—0, 
Rlbnica Kraljevo (Iugoslavia) — 
Indus triales Madrid 3—0.
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