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Joi, 13 decembrie, au început 
lucrările sesiunii a zecea a 
Iei de-a șaptea legislaturi 
Marii Adunări Naționale.

înaltul for legislativ al ță
rii se întrunește la începutul 
noii perioade de muncă inten
să și insuflcțită inaugurată dc 
Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român- El dez
bate, în lumina hotărîrilor Con
gresului, a orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Planul național unic de dezvol
tare economico-socială și buge
tul de stat pe anul 1980,. an 
hotărîtor pentru îndeplinirea
integrală _ a prevederilor actua
lului cincinal și crearea
condițiilor optime în vederea 
trecerii la realizarea obiective
lor prevăzute pentru perioada 
1981—1985, etapă de cea 
mare însemnătate în înfăptui
rea cu succes a grandiosului 
program al partidului, de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism. Totodată, va adopta acte 
normative, care, în spiritul pro
fundului democratism ce carac
terizează societatea noastră, asi
gură mai buna reprezentare a 
cetățenilor țării de către depu- 
tați în Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare, precum 
și îmbunătățirea organizării și 
activității consiliilor populare 
județene și birourilor perma
nente ale acestora.

Ora 10.00. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, 
sosesc în rotonda Marii Adu
nări Naționale unde sînt salu
tați cu puternice aplauze 
deputați și invitați.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lojile o- 
ficiale iau loc tovarășii Ilie 
Verdeț, Elena Ceaușescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Lina Cio- 
banu, Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Ion Dincă, Janos Fa- 
zekaș, Ludovic Fazekaș, Corne
lia Filipaș, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, 
Gheorghe 
Dumitru 
Rădulescu, Leonte Răutu, Ane
ta Spornic, Virgil Trofin, Ște
fan Voitec.

La lucrările sesiunii iau par
te, de asemenea, membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic E- 
xecuLv al C.C. al P.C.R., se
cret! 4 ai C.C. al P.C.R., mem
bri ‘ Consiliului de Stat.

. 3—Iitalc dc invitați, în sa
lă se află membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii, personalități ale vieții 
noastre științifice, culturale și 
artistice, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan, declară deschise lucră
rile sesiunii.

La propunerea Biroului 
rii Adunări Naționale a 
adoptată, în unanimitate, 
mătoarea ordine dc zi :
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Gheorghe 
Pană, Ion 

Popescu, l

Oprea, 
i Pățan, 
Gheorghe
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Valorile caiacului româ
nesc nu sînt doar Diba 

și Birlădeanu...
La 12 decembrie Nicușor 

Eșeanu a împlinit 25 de 
ani. L-am fi crezut mai in 
virstă, pentru că il știm d?. 
multi ani unul din titularii 
primei garnituri a caiacului 
nostru, dar buletinul 
identitate ne arată că Ni
cușor este mai tinăr 
șase luni chiar declt Vasile 
Diba, liderul incontestabil 
— la nivel intern și inter
national — al acestei gene
rații. Iar dacă pentru Diba 
anii in care a dominat au
toritar caiacul 
viteză au 
prea repede 
are insă și 
virsta pentru 
in fruntea sprinterilor ■ lu
mii), pentru Eșeanu sezoa- 
nele au trecut prea incet 
pină la afirmarea deplină, 
deși o cronologie a palma
resului său ne pune in fata

mondial de 
trecut. parcă, 

(dinamovistul 
resursele și... 
a putea reveni

pentru 
stat pe

pentru
44 din

______, 
lege pentru 
prevederi din 
de organiza- 
a consiliilor

1. Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1980 ;

2. Proiectul de lege 
adoptarea Bugetului de 
anul 1980 ;

3. Proiectul de lege 
modificarea articolului
Constituția Republicii Socialis
te România ;

4. Proiectul de lege pentru 
modificarea unor prevederi din 
Legea electorală a Republicii 
Socialiste România nr. 67/1974 ;

5. Proiectul de 
modificarea unor 
Legea nr. 57/1968 
re și funcționare 
populare ;

6. Proiectul de lege pentru 
modificarea unor prevederi din 
Legea nr. 10/1973 privind Co
mitetul pentru problemele con
siliilor populare ;

7. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu pute
re de lege emise de Consiliul 
de Stal ;

8. Raportul privind contro
lul exercitat de Consiliul de 
Stat în legătură cu aplicarea 
și respectarea legilor.

Din împuternicirea guvernu
lui, tovarășul Nicolae Constan
tin, viceprim-ministru, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a prezentat 
Proiectul de lege pentru adop
tarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socia- 
lă a Republicii Socialiste Ro
mânia pe anul 1980, iar tova
rășul Paul Niculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a expus Pro
iectul de lege pentru adoptarea 
Bugetului de stat pe anul 1980.

In continuare, din însărcina
rea Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a Ro
mâniei, tovarășul Emilian Do- 
brescu, secretar al Consiliului, 
a prezentat coraportul 
două proiecte de legi.

Președintele Comisiei 
industrie și activitatea econo- 
mico-financiară a M.A.N., to
varășul Ilie Șalapa, a prezen
tat, apoi, raportul comisiilor 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale care au examinat și 
avizat proiectele de lege pen
tru adoptarea planului și bu
getului pe anul 1980.

A început apoi dezbaterea 
generală asupra celor două 
proiecte de lege.

Au luat cuvîntul deputății 
Gheorghe Dumitrache, Gheor
ghe Petrescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Mircea Dan 
Constantin Petre, 
pescu, Ion Baicu, 
Gheorghe Pană.

In ședința de după-amiază 
au luat cuvîntul deputății An
gelo Miculescu, Zamfir Stancu, 
Elisabeta Bedo, loan lancu, 
Richard Winter, Ioan Oancea, 
lancu Drăgan, Dumitru Bejan, 
Gliîor Urs, Ion Mînzală, Ion 
Sîrbu, Paul Popa, Sofia Ma
xim, Traian Novolan, Constan
tin Horia Tatu, Ioniță Bagiu, 
Simion Dobrovici.

Lucrările sesiunii continuă

la cele

pentru

Anghel, 
Cristina Po- 
Ioan Staicu,

(Continuare in pag 2-3)

cu
care-și

în
„Bunaciu

plenitudinea
— ne spu

sa — este >

A. VASILIU

A. V.(Continuare în pag. 2—3)
(Continuart In pag. 2-3)

unei cariere care poate fi 
invidiată de mulți caiaciști.

Vom începe această cro
nologie in sens invers, cu 
vara anului 1979. în august, 
pe apele canalului Wedau 
de la Duisburg, Ntcușor E- 
șeanu ciștiga, alături de 
Ion Birlădeanu, titlul mon
dial la caiac dublu 10 000 m. 
obfinînd cel mai bun rezul-
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DOCUMENTELE CONGRESULUI AL XII-LEA,
Îndemn către o activitate creatoare
„MINUNEA" DE LA VAIDEENI ESTE, DE FAPT, MUNCA UNUI OM, A COMUNISTULUI CONSTANTIN TITĂ

La Berbești, o comună din 
județul Vîlcea, am întîlnit, cu 
ani în urmă, la un cerc peda
gogic al profesorilor de educa
ție fizică, un dascăl de sport 
scump la vorbă, dar — cum 
ni s-a spus — un om pus pe 
fapte mari. „Merită să-l cu
noașteți acasă la el, între fiii 
de oieri din Vaideeni, unde a 
făcut adevărate minuni !...“

Cei din Vaideenii Vîlcii îl 
prețuiesc, într-adevăr, pe Con
stantin Tită, dascălul de sport, 
pentru că e un om al faptelor 
cu care, cînd trebuie pus u- 
mărul, se înțeleg dintr-o vor
bă :

— Bădie, te-aștept mîine la 
școală. Avem ceva treabă...

~............................... fel,„Bădie" este, într-un 
numele tuturor taților de co
pii, școlari la „generala" 
Vaideeni, oameni gata oricînd 
să răspundă la apelul dascălu
lui de sport. Vin fără să mai 
aștepte un nou îndemn, lăsînd 
la o parte vreo nevoie de-a 
casei, pentru a spori șirul... 
minunilor pe care Constantin 
Tită le face, de o vreme în
coace, în așezarea ridicată pe 
rîpi și piatră, spre care doar 
mioarele se încumetă să urce. 
Minunile ? Ieri un teren de 
volei, altul de handbal, după

din

„Internaționalele'1 de la Sibiu

CARMEN BUNACIU CONCUREAZĂ PENTRU PRIMA OARĂ

pis-
Si-

Cu cîteva zile in urmă, 
cina acoperită (25 m) din 
biu găzduia primul concurs in
ternațional de înot, prilejuit 
de întrecerile tradiționale ale 
„Trofeului Carpați". La sfîrși- 
tul acestei săptămîni, mai pre
cis sîmbătă și duminică, în a- 
celași bazin vom putea urmări 
Campionatele internaționale ale 
României, la startul cărora 
și-au anunțat participarea îno
tători din Bulgaria, Iugoslavia, 
Polonia și U.R.S.S.

tat! de pina acum al carie
rei. A fost, așa cum spu
neau specialiștii prezenți la 
fafa locului, o excelentă 
cursă tactică a ambarcațiu
nii române, o adevărată 
mașină de formula 1, cu 

Vladimir MORARU

aceea amenajări pentru atle
tism, iar acum, iată, și sală 
de sport !

— Cînd le-am spus oamenilor 
că vreau să avem complex, și 
sală de sport, unii au zimbit, cei 
mai mulți au ridicat din sprin- 
cene. De ce ? tovarășe Tită ? 
m-au întrebat. Pruncii 
vor să zburde ? N-au 
Cine le stă stavilă ?

Neîncrederea, pe undeva, sau 
nedumerirea dintîi au dispărut 
repede, în fața acestui om al 
faptei. Fiindcă în zilei» care 
au urmat Constantin Tită și-a 
suflecat mînecile și, cu copiii, 
cu pruncii oierilor din Vaide
eni, a început șirul „minuni
lor". Lumea a tras cu coada 
ochiului, a privit peste gardul 
școlii, a văzut însă că nu-i de 
glumă, dascălul era pus, în- 
tr-adevăr, pe fapte. Și atunci 
i s-au alăturat, muncind la 
menajarea complexului și 
sala de sport.

— De ce această ambiție, 
varășe Tită ? îl întrebăm.

— Vedeți dv., îndrăgind spor
tul, copiii mei, școlarii din 
Vaideeni, au inceput să circu
le. Fruntași pe județ la cros 
și la întrecerile atletice, ei 
s-au arătat de ispravă și la 
volei și handbal, au cîștigat

noștri 
decît !

a- 
la

to

ÎNVĂȚAT SĂ ÎNOATE..
Fără îndoială, după cele pes

te două luni de pregătiri in
tense va fi interesant să ur
mărim evoluțiile fruntașilor 
înotului românesc în compania 
unor sportivi de valoare din 
Bulgaria și Uniunea Sovietică. 
Ceea ce ne interesează, în pri
mul rînd, vor fi cursele celor 
trei candidate olimpice Carmen 
Bunaciu, Mariana Paraschlv și 
Irinel Pănulescu. Ele au lu
crat foarte intens în ultimele 
săptămîni, cu ambiția de a 
cheia un an rodnic cu 
performanțe valoroase.

într-o discuție telefonică 
Cristina Șoptereanu, 
pregătește fetele de cîteva zile 
chiar în piscina sibiană, am 
aflat că toate cele trei înotă
toare se află 
forțelor.

antrenoarea

în- 
noi

Piscina Floreasca din Capi
tală s-a dovedit aseară cu to
tul neîncăpătoare pentru cei 
care au dorit să urmărească 
tradiționalul derby al poloiști- 
lor de la Rapid și Dinamo. Și 
nu s-ar putea spune că inte
resul iubitorilor acestui sport 
(și nu numai al lor) nu a fost 
răsplătit pe deplin, cele două 
formații oferind o partidă de 
o rară frumusețe. S-a înotat 
foarte mult, s-a tras la poartă 
des (numai m prima repriză 
22 de șuturi !), spectatorii răs
plătind cu aplauze măiestria 
jucătorilor din apă.

A învins Rapid, care a fost 
indiscutabil superioară adver
sarei sale în acest meci. Fero-

etape de zone, au ajuns în fi
nale ale județului. Au fost la 
Vîlcea, la Rîmnic, și au văzut 
ce s-a construit la 
„Roaită“, o mîndrețe 
Apoi, la Drăgășani, 
sală, altă minunăție, 
dată au făcut cerc 
meu : „Tovarășe profesor, de 
ce n-am face și noi ceva ase
mănător

— Așa au apărut realizările 
din Vaideeni !

— Ați văzui, doar, ce an» 
reușit. Avem simțul măsurii, 

In 
se 
de

liceu, la 
de sală ! 
o nouă 
Și nu o 
în jurul

la
Oriunde, 

este

simțul măsurii, 
n-are rost să se exagereze, 
fond, ceea ce am făcut noi 
poate înfăptui oriunde și 
către oricine...

Constantin Tită are pînă 
un punct dreptate. 7_" 
într-adevăr ; de oricine, 
un fel de a spune. Fiindcă tre
buie neapărat să fii un om 
al faptelor, cum este el cunos
cut între colegii vîlceni de 
breaslă. Un comunist, care se 
inspiră din realitățile însufle- 
țitoare ale viețij noastre noi. 
Un cadru didactic care, dornic 
să obțină și în procesul edu
cațional, deloc simplu, o nouă 
calitate, studiază continuu. Do
cumentele Congresului al XII- 
lea al partidului, în primul 
rînd. Sînt pentru el — con
semnăm propriile-i cuvinte — 
„slove de aur, într-o adevăra
tă carte de căpătii, de mare 
preț în truda mea de dascăl, 
în orientarea mea de pedagog".

Inspectoratul școlar al jude
țului Vîlcea și-a propus să va
lorifice cît mai mult experien
ța unor asemenea dascălj — 
comuniști, oameni de excepție, 
în rîndul cărora se află harni
cul Constantin Tită. Din aceas
tă pagină de ziar, o caldă 
strîngere de mînă, pentru tot 
ce face pentru obște și pentru 
copiii ei, pentru sănătatea și 
vigoarea fiilor de oieri din 
Vaideeni.

Tiberiu STAMA

ÎNOTĂTORII romani

VOR EVOLUA
IN POLONIA

Au fost stabilite datele întîl- 
nirii internaționale dintre se
lecționatele de seniori ale 
României și Poloniei la înot. 
Așa cum anunță federația de 
specialitate din țara organizatoa
re, întrecerea urmează să se des
fășoare în zilele de 20 și 21 de
cembrie în bazinul acoperit (25 
m, 6 culoare) din Cracovia. 
Programul concursului cuprinde 
toate cele 29 de curse clasice, 
fiecare echipă avînd dreptul la 
doi înotători de probă.

învingătorii
(a 

două penalty-uri !) un 
în mare formă, iar Ilie 
și Adrian Schervan, în 
au punctat decisiv. In

viarii au acționat în continuă 
mișcare, creîndu-și deseori po
ziții de șut, în timp ce dina- 
moviștii au preferat o tactică 
mai economică, cu jocul la 
centru, fără orizont, care nu 
le-a adus prea multe situații 
de concretizare.
au avut în Florin Slăvei 
apărat 
jucător 
Slăvei 
vervă, .
formația dinamovistă — dezilu
zionam jocul internaționalilor 
Nastasiu, Mirea și Munteanu,



După turneul in Franța al Selecționatei universitare de rugbij a României

JOC BUN AL STUDENȚILOR NOȘTRI, REZULTATE ONORABILE
Reîntors din turneul pe care 

selecționata studențească a 
României l-a întreprins recent 
în Franța, antrenorul principal 
al echipei, Nicu Pădureanu, 
ne-a oferit unele amănunte in
teresante

— Să încercăm să refa
cem filmul turneului. Pri
mul, meci l-ați susținut la 
Toulouse..

— Da, în compania unei se
lecționate universitare a ora
șului, pe stadionul Minimes, în 
nocturnă, în fața a aproape 
5 000 de spectatori. Victoria 
ne-a surîs, cu 11—9. Gazdele 
au condus la pauză, cu 3—0, 
printr-un drop, apoi, la relua
re am preluat inițiativa, punc
tând prin Dumitru și Moț (cite 
o încercare) și Tudose (o lo
vitură de pedeapsă), în timp 
ce gazdele n-au mai reușit de- 
cît două lovituri de pedeapsă.

— Care a fost componen
ța formației noastre 7

— Am folosit XV-le : Tudo
se — Varga, Leșeanu, C. Bari
ton, Ghiță — Cantea, Ilie

Un „original44, de Ia Penicilina Iași

VÎSLIND PE ȘIRET ÎN CĂUTAREA... 
SĂNĂTĂȚII Șl PUTERII DE MUNCĂ
Nu de mult, la binecunoscuta 

întreprindere Penicilina din 
Iași am întîlnit un om origi
nal, care a ținut cu tot dina
dinsul să-și petreacă o săptă- 
mînă din concediul de odihnă... 
vîslind. Pînă aici, nimic curios. 
Tot mai mulți oameni ai mun
cii din țara noastră dedică o 
parte din concediul lor de o- 
dihnă sportului. Curiozitățile 
au început abia cînd am dis
cutat cu acest om, pe care-1 
cheamă Stelian Nohai și lu
crează la secția de extracte 

— Am văzut, în Munții Re
tezat, niște temerari care... na-

Pe Șiret, „flotila" familiei Nohai se desprinde de țărm

vegetale a întreprinderii ieșene.
— Mai întîi, n-am vrut să 

merg singur, ne-a spus interlo
cutorul nostru. Așa că am mo
bilizat întreaga familie să por
nească pe drum... de apă cu 
mine. Soția mea. Elena, este 
învățătoare, iar cele două fete, 
Dana și Adriana, sînt eleve de 
liceu. țn al doilea rînd, am ho- 
tărît să facem canotaj... pe Și
ret. Am luat punct de plecare 
Mirceștii, locul natal al lui 
Vasile Alecsandri, iar ca țel 
final — punctul unde Șiretul 
se varsă în Dunăre. Dar, cu 
ce să plecăm ? Am găsit două 
bărci de cauciuc, am confec
ționat vîsle, ne-am luat merin
de pentru drum...

(Barba) — FI. Atanasiu, Dumi
tru, Mihălache — Urdea, V. 
Dumitrescu — D. Căinaru, Moț, 
Curea.

— După aceea ați evoluat 
la Foix...

...Oraș aflat la 90 km de 
Toulouse. Am jucat, tot în 
nocturnă, urmăriți de peste 
10 000 de spectatori, avînd 
drept adversară selecționata 
universitară a Franței, mult 
mai puternică, cu foarte mulți 
jucători care activează în pri
ma ligă. Printre ei, Bertranne 
și Dintrans, cunoscuți interna
ționali. Am pierdut cu 13—9, 
după ce am condus, pînă în 
minutul 73, cu 9—6: Tudose, 
trei lovituri de pedeapsă. Ber
tranne, o încercare transforma
tă. Arbitrajul cursiv și corect 
de pînă atunci a luat o întor
sătură nedorită, Jean-Claude 
Icher, cavaler al fluierului de 
categoria I („Turneul celor 5“), 
oprind toate acțiunile noastre 
ofensive în „22“-ul francez, 
într-o asemenea conjunctură 
gazdele au preluat conducerea 
(Bertranne, încercare), iar Ha-

— Și cum a decurs opera
țiunea ? am întrebat noi.

— Excelent pînă la Bacău, 
unde o ploaie cumplită ne-a 
forțat să debarcăm. Șiretul a- 
vea apele învolburate, așa că 
am așteptat... limpezirea apelor 
și cerului, circa 24 de ore. Apoi 
ne-am continuat drumul încă 
șase zile.

— Cum de v-a venit ideea 
acestei călătorii ?

vigau pe Rîul Marc. Și ne-am 
zis : „Dacă ci pot, noi de ce 
nu ?“ Și așa am pornit pe Și
ret Ia vale, cu două bărci...

— Orice întîlnire cu oameni 
care au realizat o performanță 
se încheie, de regulă, cu în
trebarea : „Ce proiecte aveți ?"

— Sper să navigam în 1980 
pe Mureș, de la Reghin pînă la 
Arad. Vîslitul acesta ne-a dat 
vigoare, putere de muncă și- 
posibilitatea de a ne cunoaște 
țara. De aceea, aș sfătui pe toți 
cei care vor să facă sport să 
facă la fel. Va fi în folosul să
nătății și puterii lor de muncă.

Sever NORAN

gic s-a înființat o nouă secție, 
care are, pentru moment, 40 de 
memlrl, președinte este prof. 
C. Varovicl ; la Liceul Spiru 
Haret funcționează un curs 
intensiv la care, în prima e- 
tapă, participă 60 de tineri

șahiști. Coordonatorul cursu
lui este Fr. Grabovschi. • 
LA ȘCOALA GENERALA din 
Tg. Bujor " luat ființă, sub 
conducere; profesoarei Liliana 
Diniță, un cerc de gimnastică 
artistică. Din cele 20 de eleve 
care frecventează cercul s-au 
remarcat, prin talentul lor, 
Delia Rusu șl Mlhaela Beldl- 
manescu. • TELECABINA din 
Poiana Brașov, care urcă la 
Cristianul Mare, a fost pusă 
din nou la dispoziția turiștilor, 
după revizuirea tehnică anua-' 
lă. Programul de funcționare 
— intre orele 9—17. Curtod va 
fi pus în funcțiune șl un te- 

get (drop) a fixat rezultatul 
final.

— Ați menținut formația 
de la Toulouse ?

— Nu, am operat unele mo
dificări în pachetul de înain
tași : Șt. Constantin a trecut 
închizător în linia a 3-a, în 
locul lui Dumitru, care a fă
cut pereche, în linia a 2-a, cu 
Urdea. Iar în prima linie, ta- 
lonerul Moț. accidentat în mi
nutul 20, a fost înlocuit cu 
Bossenmaier. Țin să precizez, 
însă, că echipa (și în această 
alcătuire) a avut o prestație 
bună și numai situația aminti
tă mai înainte a privat-o de 
posibilitatea reeditării victo
riei.

— Ne aflăm foarte aproa
pe de finele anului. Ce se 
poate anticipa pentru 1980 
în rugbyul nostru universi
tar ?

— Țin să relev o frumoasă 
inițiativă a Federației Națio
nale a Sportului Universitar 
din Franța, chiar a președinte
lui acestei instituții, prof. Mi
chel Bonice ; și anume o 
„Săptămină a rugbyului uni
versitar european", care va a- 
vea loc în Italia, în primăvară, 
cu participarea selecționatelor 
similare ale Italiei, Franței, 
Poloniei și României. Invitația 
ne-a fost remisă oficial.

— Ce alte aspecte ar mai 
fi de subliniat ?

— Faptul că Moț, Curea, 
Bossenmaier, Cantca, Leșean 
și C. Hariton (pe lingă Dumi
tru și Urdea) trebuie să se a- 
fle și mai mult în atenția fo
rului de specialitate, ca jucă
tori capabili să îmbrace tri
courile naționale.

(»■ st.)

motoucușth și
S-ar putea crede că odată cu 

Închiderea sezonului competlțlo- 
nal, motoclcliștli au pus... scu
lele in pod. Eroare 1 Atlt junio
rii, cit șl seniorii au trecut ime
diat la revizuirea motoarelor, 
precum și la reamenajarea bo
xelor pentru a putea conserva 
mașinile, în condiții optime. Iată 
cîteva inițiative gospodărești în 
acest sens.

0 IN... CASĂ NOUA. Pe mo
toclcliștli secției Torpedo Zăr- 
nești l-am întîlnit. în frunte 
cu antrenorul Paul Milliner, to 
postură de... zidari, ridicînd un 
perete despărțitor într-o veche 
clădire, care va fi transformată 
intr-un atelier cu cinci boxe și 
o magazie de piese. Cunoscutul 
mecanic al secției, Pompiliu Mi- 
tarcă s-a dovedit și un priceput 
zidar, el fiind ajutat la tencuirea 
șl zugrăvirea încăperii de către 
campionul țării Ernest Miillner, 
Petre Popescu, Aurel Popa, Pe- 
trișor Tltilencu și ceilalți moto- 
cicliștl. Confecționarea obloane
lor metalice, repararea ferestre
lor, vopsirea șl montarea ușilor, 
toate lucrările vor fi executate 
de membrii secției moto, animați 
de dorința • de a se muta cit 
mai curînd în... casă nouă.

0 PREOCUPĂRILE ' VETERA
NULUI ANTRENORILOR. Ion 
ștefan, care conduce de 34 de 
ani sportul cu motor din Plo
iești, a rămas, la cel 64 de ani 
ai săi, același tehnician activ, 
continuînd să identifice șl să va
lorifice toate posibilitățile exis
tente. Un loc viran situat în spa
tele atelierului, căruia tinerii u- 
cenici ai antrenorului Ion Ștefan 
i-au „plantat" cîteva... cocoașe șl 
trambuline, a fost transformat 
intr-un mini-traseu de antrena
ment și trialuri rezervate pose
sorilor de motorete ,,Mobra“. 
Șase boxe vor ii reparate, vă- 

leschi pentru începători, cu o 
capacitate de 1 000 de persoa
ne pe oră. O IN ÎNTRECE
REA de înot dotată cu „Cupa 
municipiului sibiu" au fost 
stabilite două noi recorduri 
republicane : la 50 m delfin 
fete 7 ani — 47,7 — Janina 
Hrenicluc și la 100 m bras 
fete 8 ani — 1:35,4 — Anca 
Bratu, ambele de la C.S. Șco
lar din localitate. Tot în ca
drul acestui concurs au fost 
doborîte 30 de recorduri ju
dețene. O CEI MAI MICI 
LUPTĂTORI de la Mușchiul 
Cîmpulung au participat la 
un turneu internațional de ju
niori la greco-romane în R.D. 
Germană, alături de sportivi 
din Cehoslovacia. Polonia și 
din țara gazdă. Ei au avut o 
bună comportare, reușind să 
se claseze pe primele locuri 
la mai multe categorii. A. Ar- 
ghlra a ocupat primul loc la 
52 kg, iar I. Bărbleru (44 kg), 
N. Marinei (48 kg), C. Uță 
<57 kg) și N. Iordăchescu (70 
kg) au ocupat locurile secun
de.

RELATĂRI DE LA : I. Stă- 
nescu, D. Glăvan, I. Codleanu, 
P. Comșa, T. Siriopol, C. 
Gruia, I. Ionescu și D. Rădu- 
lescu.

„CUPA F. R. BOX“ 
ÎNTRE BUNELE INTENȚII 
Șl DEZINTERESUL UNORA

Cînd forul de specialitate a 
hotărît organizarea „Cupei 
F. R. Box* 4 pe echipe, a avut 
în vedere mai mulți factori. 
Unul dintre cei mai impor
tanți a fost acela al angrenă
rii în activitatea competițională, 
pe o perioadă mai lungă de 
timp, a majorității boxerilor 
din întreaga țară. Cu excepția 
sportivilor din lotul olimpic, 
ceilalți pugiliști aveau astfel 
asigurată o întrecere de regu
laritate. în afară de aceasta, 
antrenorii secțiilor din țară 
aveau posibilitatea să arunce 
în focul întrecerilor boxeri ti
neri, să le verifice posibilită
țile într-o competiție oficială, 
să-i pregătească pentru marea 
performanță.

• LA BUZĂU s-a desfășu
rat o interesantă gală de box, 
organizată de forul sindical 
județean la care au evoluat 
echipele Oțelul Galați, Progre
sul Brăila șl selecționata o- 
rașului organizator. După o 
serie de meciuri de bun nivel 
tehnic, primul loc a revenit 
buzoienilor. care au obținut 6 
Victorii 0 IN INCINTA AUTO
BAZEI din Reșița, iubitorii 
sportului au amenajat un te
ren de volei, oare a fost inau
gurat cu o competiție la care 
au jucat opt echipe ale aso
ciației Autobaza. In finală, e- 
chipa „Coldana a Il-a" a dis
pus cu 3—2 de formația „Co
loana I“, Tot aici a avut loc 
un campionat de fotbal al aso
ciației. la care au participat 
șase echipe. • SCHIORII de 
la A.S. Predeal așteaptă cu 
nerăbdare zăpada, dar, pînă 
atunci, ei se pregătesc pe... 
uscat, fac exerciții de condi
ție fizică. Pentru noul sezon 
sportiv de iarnă A.S. Predeal 
și-a fixat printre obiectivele 
sale și organizarea de cursuri 
de seni pentru elevii care vor 
veni in cunoscuta stațiune, în 
vacanța de iarnă, e VEȘTI 

-din ACTIVITATEA șahiști 
tulceană : la Liceul metalur

Punctul ae i
Dar, să vedem ce s-a ales 

din intențiile bune ale fede*  
rației și ce au făcut, pentru 
traducerea lor în viață, antre
norii și conducătorii de secții 
de box.

Cu cîteva excepții, partidele 
din „Cupe F. R. Box44 s-au 
desfășurat într-un anonimat 
aproape total, mai ales cele 
organizate în Capitală. în for
mațiile cluburilor sau în se
lecționatele județene au apă
rut aceiași vechi boxeri, de 
la care nu se mai așteaptă 
rezultate de răsunet, iar multe 
dintre echipele înscrise nu au 
prezentat garnituri complete 
de 11 boxeri. Cum oare poate 
să-și atingă scopul această 
competiție, cînd în echipa 
S.C. Muscel, de exemplu, mai 
evoluează la categoria seml- 
mijlocie... semiușorul Gheor- 
ghe Vlad, care de mai mulți 
ani apare și în postura de 
antrenor ? Ce rezultate se pot 
aștepta de la „Cupa F.R. Box'*  
cînd unele echipe nu se pre
zintă la întîlnirile programate 
(Litoral Mangalia are deja 
trei partide pierdute prin „for
fait") sau o fac formal, cu e- 
fective incomplete ?

Paul IOVAN

INIȚIATIVELE LOR
ruite, se va recondiționa Insta
lația electrică, toate vor fi făcute 
de către cei 18 tineri care acti
vează în secția moto Locomotiva 
Ploiești. Veșnic tînărul antrenor 
ploieștean și-a propus ca în lu
nile de iarnă să recondiționeze, 
împreună cu elevii săi, șase mo
toare din motociclete uzate.

• ATELIER ȘCOALA... De a- 
nul trecut, motocrosiștii de la 
Flacăra-Automecanica Moroni 
beneficiază de un atelier dotat 
cu aparatură corespunzătoare, 
ceea ce a determinat federația 
de specialitate să organizeze aici 
cursurile practice de reciclare a 
cadrelor tehnice și de verificare 
a cunoștințelor mecanice ale 
sportivilor selecționați în lotul 
reprezentativ. Pentru a fi gazde 
ospitaliere, conducerea secției 
(președinte — ing. Ion Nicules- 
cu), antrenorul Dumitru Motișan 
și elevii lui au făcut intense pre
parative : au fost puse la punct 
cele cinci boxe, aparatele de 
sudură autogenă și electrică, in
strumentele de măsură, control 
și găurit, s-a mărit numărul 
bancurilor de lucru, s-a intro
dus instalația de abur pentru 
curățirea pieselor și s-a amena
jat un punct sanitar. Un ade
vărat atelier-școală.

Troian IOANIȚESCU

(Urmare din pag. 1) '

„comenzile" in față (Eșeanu) 
și „motorul" in spate (Bir- 
lădeanu). La prima întoar
cere din dreptul balizelor de 
la sosire, cînd plutonul era 
încă compact, Eșeanu a 
„strecurat" barca prin mul
țimea de caiace, ieșind din 
turnantă în poziția a doua, 
după echipajul sovietic, care 
lansa chiar atunci un puter
nic atac. Cele două caiace 
din frunte s-au distanțat a- 
poi treptat, sportivii noștri 
au făcut o excelentă cursă 
de urmărire și pe ultimul 
kilometru au atacat, la rîn- 
du-le, viguros, obținînd o 
victorie mult aplaudată.

La Duisburg, Nicușor 
Eșeanu participa pentru a 
șasea oară la campionatele 
mondiale. In anul precedent 
se întorsese de la Ada Ci- 
ganlija cu trei medalii, două 
de argint, la caiac dublu 
500 m (cu Birlădeanu) și la 
caiac 4—1 000 m și una de 
bronz, la caiac dublu fond, 
alături de Grigore Constan- 
tinov. Cu un sezon înainte, 
la Pancearevo, făcuse parte 
din caiacul de 4—1000 m, 
clasat pe locul patru, iar în

• CAMPIONATE «
ACTUALITATEA ÎN BOX
0 La sfîrșitul acestei săptămînl 

se dispută ultimele totîlniri din 
seriile „Lupei F.R. Box“ pe e- 
chlpe. Dintre partidele progra
mate se desprind : Rapid — Se
lecționata județului Cluj 
ționata 
Timiș 
cea — 
Turneul 
Box"

; Selec- 
Bihor — Selecționata 

și Selecționata Tul- 
Metalul București. • 

final al „Cupei F. R. 
va avea loc în zilele de 

27—29 decembrie in Sala sportu
rilor din Galați cu participarea 
cîștigătoarelor celor patru forma
ții ale seriilor.
• A Încetat din viață (59 ani) 

antrenorul de box Constantin 
Dobrescu (fratele multiplului 
campion Mircea Dobrescu și tatăl 
cunoscutului pugilist Paul Do
brescu ■-

DERBYUL LA POLO
(Urmare din pag. 1)

cu 
întrece- 

final : 
0-1). 

I. Slă- 
(după 

Rus ratase o lovitură

V. Rus, 
„om în

DIVIZIOI

Apriga dispută a 
național feminin c 
pitală. în sala F1I 
meciurile turneului 
turului, oare prog: 
multe partide între 
date la locurile 1— 
movarea în turneul 
tre cele avînd o n 
ltate sportivă. Ast 
se vor disputa în- 
Satu Mare — Voia 
tur, 68—64) și Voin 
Crișul Oradea (67 
vor avea loc jocui 
tea Timișoara — 
și Voința Brașov - 
poca (49—47) ; d 
dintre „U“ Cluj-N 
versitatea Timișoar

pe care antrenorul I. Capșa 
i-a ținut inexplicabil de mult 
în apă, în timp ce tinerii E. 
Ionescu, Dan Cristian și chiar 
Ciobăniuc erau menținuți pe 
banca rezervelor.

Cu această victorie, Rapid 
s-a detașat la 4 puncte de 
restul plutonului, fapt care îi 
va permite să abordeze 
mai multă încredere 
rile turului doi. Scor 
5—4 (2—0, 1—1, 2—2, 
Autorii celor 9 goluri : 
vei din 4 m, Schervan 
ce V. ’ 
de la 4 m), din nou Schervan 
(3—0 în min. 11) la o neaten
ție a lui Răducanu, 
D. Popescu (3—2 la 
plus"), I. Slavei de la 10 m, 
Slavei de la 8 m (5—2 în min. 
19), Ciobăniue la „om în plus" 
și V. Rus după ce D. Popescu 
a ratat de la 4 m (5—4 în min. 
26). Corect și autoritar arbitra
jul prestat de R. Schilha și 
R. Timoc.

în deschiderea cuplajului din 
Capitală, studenții de la 
C.N. ASE, confirmînd cres- 
cendo-ul din ultima perioa
dă, au obținut o nouă victo
rie, mult mai clară decît o 
arată scorul final — 5—3 (1—0, 
1—0, 1—1, 2—2) — de această 
dată în fața Progresului. în
vingătorii au dominat evident, 
pentru că s-au apărat calm 
și au contraatacat eficace, por
tarul Gh. Popescu și experi
mentatul R. Lazăr fiind cei 
mai buni jucători din teren. 
Poloiștii do la Progresul, nu 
au mai arătat vigoarea din 
partidele precedente și au ra
tat foarte mult. Realizatori :' 
Lazăr 2. Andrecscu 2, Chivă- 
ran (C.N. ASE) și Manea, Plcș- 
ca, A. Ionescu (Progresul). Au 
condus bine D. Paraschivescu
și V. Burdea.

• La Oradea, într-un joc 
foarte interesant, Crișul a 
reușit prima sa victorie în 
fața Voinței CIuj-Napoca ; 
10—7 (3—2, 4—2, 1—2, 2—1).
Orădenii s-au apărat foarte 
bine și au înotat permanent, 
hărțuind continuu echipa ad
versă. Clujenii au dorit mult 
să obțină un rezultat favora
bil, dar numai eforturile lui 
CI. Rusu nu s-au dovedit su
ficiente. Au marcat : Gordan 
3, Costrăș 2, Fejcr 2, Garofca- 
nu, Ungureanu, Racz (Crișul) 
și CI. Rusu 6, Kovacs (Voința). 
Au condus foarte bine V. Me- 
dianu și N. Nicolaescu.

Ilie GHIȘA-corcsp.

FINAL/
Ultima „treime" | 

plonatului masculi: 
butat, ieri după- 
rundă destulele 
gramînd citcvș: par 
tru cristalizarea , 
șilor în clasament*  
fost însă întrerup® 
precedentă, a 10-1 
victorie piesele neț 
sa cu -Neboișa 1 
Corvin Radovici r 
planul turneului. I 
Constantin Ionescu 
supra lui Vasile <J 
timă a ratărilor <ț 
trerupere), se ală 
un moment pluta 
Un punct prețioj' 
Parik Ștefanov în 
Ungureanu, demori- 
ritatea a două turn! 
în finalul său. In I 
partidă rămasă 
cea dintre Sergiu 
Ovidiu Foișor avea 
remiză.

In runda a 11-1 
al tinerei generații 
rit de Constantin 
rik Ștefanov, în c; 
mulul asupra roc 
fost respins la t

Neboișa 1

MUREȘAN- 
IN RUND/

SATU MARE (
Runda inaugurală 
plonatului național 
șah, începută în s 
cultură a tineretul 
tate, a programat 
centrală 
trele toTi-rnafionr 
Mureșan_și Dana 
toarea 'titlului. Cel 
(la clubul Medlein 
în echjpa național; 
derbyul, furaiztod 
dată și interesantă.» 
dere „Slcillană" si 
tăios, Nuțu — cu I 
crificînd la mutară 
tate pentru un p

„INTERNAI
(Urmare dins

cu atît mai amb 
ea va concura p 
oară în fața iubi 
Iui din Sibiu, or: 
s-a născut și a 
mișc: i în apă. 
gre^^ii toarcerile, 
putea'*să-și  corce 
recorduri pentru 
63,19 la 100 m f 
2:13,94 la 200 m s 
mai bune perforai 
le, la aceste pro

1975, la Belgrad, cucerise 
prima sa medalie — de ar
gint — la campionatele lu
mii, în ștafeta 4 X 500 m, 
la ultima prezență pe afișul 
mondialelor a acestei probe. 
In sfirșit, în anul de debut 
la C.M., în 1974, la Xochl- 
milco, — unde Diba își fă
cea senzaționala apariție în 
arena internațională, cuce
rind două medalii de aur — 
Nicușor sosea al patrulea la 
caiac simplu 10 000 m, reu
șind, așa cum îi place să 
spună și astăzi, cel mai bun 
rezultat al unui caiacist 
român in proba de simplu 
fond la campionatele lumii.

Cină. și cum, a ajuns la 
caiac acest bucureștean 
get-beget ?

„Mi-a plăcut, de mic co
pil, apa. Și-apoi, pină pe la 
14—15 ani eram dolofan, 
probabil o moștenire de fa
milie. Mama, prea grijulie, 
nu vroia să fiu un slăbănog 
și așa am ajuns la cealaltă 
extremă... în primăvara lui 
1969 m-am dus la clubul 
Olimpia și le-am spus an
trenorilor Dordea Pascu și 
Traian Nădășan că vreau 
să slăbesc. în trei luni am 
început să arăt și eu ca un 
bărbat... în vară urma să

dau examen de ac 
școala profesioțfâli 
Noi, aveam și mc 
matematică ; mi-, 
însă timp, să part 
primul concurs, ca 
le municipale de , 
Am ieșit campion 
talei la caiac 4 șl 
Ia acest, sport, de: 
cat și fotbal în e< 
Iii, fiind trimis cl 
centru de juniori 
am ieșit campion 
de juniori II la 
partenerul meu 
Valeriu Costin), 
1972 campion d 
mari la caiac 4. îi 
cîștigat titlul nație 
neret la simplu 1 
în iarna următoar 
nit la Steaua, în 
Nicolae Navasart. 
în lotul național...'

...Unde a răme 
tunci, și unde a 
iată, unul din vei 
abia a împlinit S 
Ginduri pentru in 
sigur, OlimpiqMa 
Moscova, pentAț 
resul amintii la în 
cestor rînduri se 
pletat cu o medal 
că, și pentru c 
Eșeanu este hotărî 
dească din nou c 
caiacului românesi 
doar Diba și Birlâ



COMPETIȚII • | După meciul retur Universitatea Craiova — Borussia Monchengladbach

jzî, în sala Floreasca,
LE A LA BASCHET FEMININ 
\ O CAPTIVANTA DISPUTĂ

I „BORUSSIA PUTEA FI ELIMINATA ' \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

in Ca
prin 

al re
ni ai 

can di-

donatului 
ă
a, 
id 
să 
>e
i la pro-
■ sau în- 
ihe riva
le pildă, 
î Mobila 
•așov (în 
■urești — 

sîmbătă 
.îiversita- 

(72—67) 
Cluj-Na- 
ă, cele 

și Uni- 
-62), Mo

bila și Rapid (67—71), Voința 
București și Politehnica C.S.Ș. 2 
București (67—72). Vom mai men
ționa că acest turneu constituie 
ultimul test public al jucătoare
lor din lotul reprezentativ care 
vor lua narte, între 23 și 25 de
cembrie, * ’
dlv.

Azi, în etapa inaugurală, au 
loc meciurile : de la ora 9,30 : 
Carpați Sf. Gheorghe (locul 11 în 
clasament) — Universitatea Timi
șoara (8) Olimpia București (10) 
— Rapid București (5) ; de la ora 
15 : Mobila Satu Mare (3) — Vo
ința Brasov (4), Progresul Bucu- 
“........................... ..... ’ " (6),

O-

la Balcaniada de la Plov-

reștl (9) — „U“ Cluj-Napoca 
Voința București (2) — Crlșul 
radea (7).

IIȘTILOR ÎN ULTIMA TREIME
lei cam- 
ih a de- 
, cu o 
tă, J?r< 
ele £en-

frunta- 
întîl au 

n runda 
icînd la 

partida 
tenacele ■ 

tn prim- 
tînărul 

:gător a- 
cu (vie-- 

de în- 
pentru 

fruntaș, 
mula și 
lui Emil 
superio- 
dc damă 

ultima 
ispensle, 
berg și 
încheie

•O-

„derby“ 
ost ofe- 
t și Pa- 
zliul pri- 
negre a 
crmițînd

celui de-al doilea să lanseze 
contraatac decisiv, încheiat 
victorie la mutarea 41. Intere
santă și partida dintre Mihai 
Ghindă șl Vasile Georgescu, în 
care la întrerupere a rezultat un 
final dificil, cu șanse de ambele 
părți. A întrerupt și Victor Cio- 
câltea, dar partida sa cu Ovidiu 
Foișor se află încă în faza jocu
lui de mijloc, cu material egal și 
un plus de inițiativă pentru pie
sele negre, ale primului. Remize 
au fost partidele Corvin Ra
dovici — Gheorghe Mititelu, Mir
cea Pavlov — Valentin Stoica, 
Emil Ungureanu — Theodor Ghi- 
țescu și Paul Voiculescu— Sergiu 
Grtinberg. întreruptă, partida Mi
hai Șubă — Neboișa Ilijin.

Clasamentul, înaintea disputării 
partidelor întrerupte și a celor 
din runda a 12-a, de astăzi : C. 
Radovici șl P. Ștefanov — 7
puncte, V. Ciocâltea 6% p (1), 
Th. Ghițescu, C. Ionescu, M. Pa
vlov și V. Stoica — 61/, p, M. 
Ghindă 6 p (1), V. Georgescu 5p 
(1), E. Ungureanu 5 p, M. Șubă 
4*/,  p (1), S. Grunberg șl Gh. Mi
titelu — 4f/, p, O. Foișor 4 p (1), 
N. Ilijin 3 p (1), P. Voiculescu 
— 2 p. (RD. V.)

un 
cu

I, O PARTIDA DE MARE LUPTA 
JGURALĂ A FINALEI FEMININE
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d a găsit continuările cele mai 
bune și partida s-a întrerupt cu 
acest avantaj pentru alb.

In întîlnirile decise, victoriile 
au fost — în general — de par
tea favoritelor : Gabriela Olărașu 
— Ligia Jicman 0—1, Marina Po- 
gorevici — Angela Cabariu 1—0, 
Eugenia Ghindă — Eleonora Go- 
gâlea 1—0. Două remize, in par
tidele Judita Kantor — Lia Bog
dan și Gabriela Olteanu — Ger
trude Baumstark. In celelalte 
două partide întrerupte. Marga
reta Teodorescu — Viorica Ilie 
și Mariana Duminică — Emilia 
Chiș, avantajul este de partea ne
grului.
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Cit de aproape a fost Uni
versitatea Craiova de o califi
care de răsunet o știm cu toții. 
Eliminarea Borussiei Monchen
gladbach ar fi reprezentat pen
tru jucătorii craioveni o mare 
performanță internațională, pen
tru că echipa vest-germană, de
ținătoare a trofeului, în ulti
mele două ediții ale Cupei 
U.E.F.A, mai precis în cele 17 
meciuri susținute, nu a cunos
cut înfrîn'gerea ! Deci, Univer
sitatea Craiova se poate mîn- 
dri totuși că a întrerupt „seria" 
succeselor Borussiei, dar n-a 
putut-o opri în drumul ei spre 
sferturile de finală ale Cupei 
U.E.F.A. Păcat, pentru că jucă-

jucătorii cu o bună tehnicitate 
și experiență refuză să-și ia 
răspunderea executării loviturii, 
„momentul Dinamo Moscova", 
de acum doi ani, devenind ob
sesie pentru fiecare dintre ei.

2. DEMARCAJUL. Jucăto
rii vest-germani au venit la 
Craiova cu gîndul să se apere, 
să nu primească gol. Și pentru 
a-și atinge țelul, au aplicat un 
marcaj strict, om la om. A- 
ceastă manieră a incomodat 
vădit modul de exprimare al 
atacanților craioveni, al lui Că
mătaru, îndeosebi, care n-a 
reușit mai deloc să se desprin
dă de sub supravegherea lui 
Schăffer. Iri aceste condiții

Irimescu a șutat sec învingîndu-l pe masivul Kneib. (Faza golu
lui in meciul Universitatea Craiova — Borussia Monchengladbach) 

Foto : Dragoș NEAGU

CONSFĂTUIREA CU CONDUCERILE, ANTRENORII 
Șl MEDICII DIVIZIONARELOR „A"

nute de americanca Linda 
zek cu 61,94 
2:11,02). Putem 
duri personale, 
mixt și fluture, 
riana Paraschiv
nulescu, rezultate care să le 
mențină in cursa pentru un 
„bilet olimpic". Din păcate ele 
i. „ vor avea adversare pc mă
sură la acest concurs și vor 
trebui să se concentreze Ia ma
ximum pentru a respecta niște 
grafice precise în cursele lor 
contracronometru".

Cîteva informații de ultimă 
oră privind competiția de sîm
bătă și duminică. Organizatorii 
au alcătuit un program de 22 
de probe repartizate în trei 
reuniuni, printre ele aflîndu-se 
și o cursă de 1500 m liber pen
tru fete. 11 secții din Bucu
rești, Reșița, Timișoara, Ora
dea, Cluj-Napoca, Galați, Plo
iești și Constanța au înscris 77 
de concurenți. Astăzi sînt aș
teptați în localitate participan
ts de peste hotare.
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torii craioveni, așa cum au e- 
voluat, au avut posibilitatea 
înscrierii numărului de goluri 
necesar eliminării formației an
trenate de Iosef Heinckes. Fără 
a diminua meritele Universită
ții Craiova (ai cărei jucători 
s-au comportat bine, angajind 
partida cu dorința de a remon
ta handicapul celor două goluri 
primite la Monchengladbach, 
aruneînd în luptă toată ener
gia), trebuie să amintim, to
tuși, și cauzele care au făcut 
ca echipa craioveană să se con
soleze doar cu victoria repur
tată asupra Borussiei.

1. RATAREA PENALTY- 
ULUI. Nu intenționăm să ne 
amestecăm în treburile antre
norilor Valentin Stănescu și 
Ion Oblemenco, care cunosc 
mai bine calitățile jucătorilor 
pe care-i pregătesc, dar Cămă
taru, credem, nu era jucătorul 
cel mai indicat să execute lo
vitura de la 11 metri, ținînd 
seama și de slabul randament 
al vîrfului de atac craiovean. 
In aceste condiții, era bine ca 
executarea loviturii de pedeap
să să fi fost încredințată unuia 
dintre jucătorii cei mai abili și 
cei mai în formă. Ștefănescu, 
Bălăci, Țicleanu. Cu 1—0 în 
min. 46, cu totul altele erau 
perspectivele de calificare ale 
craiovenilor. Se pare însă că

era necesar să se desfacă șl 
mai mult jocul pe extreme, să 
se încerce dislocarea masivilor 
fundași ai Borussiei. Atunci 
cînd au făcut-o, Crișan și Iri
mescu, ca și ceilalți jucători 
aflați pe poziții avansate pe 
laturile terenului, în loc să în
cerce pasa — centrare pe jos, 
înapoi, au aruncat toate min
gile sus, în careu, acolo unde 
Schăffer și Hannes au respins 
fără dificultate. Ca să nu mai 
vorbim de masivul portar 
Kneib, care a cules sau res
pins, fără dificultate, toate a- 
ceste baloane înalte.

La sfîrșitul meciului, obser
vatorul U.E.F.A. Karl Keiner, 
din Austria, făcea următoarea 
remarcă : „în pofida handicapu
lui de două goluri, din prima 
manșă, Universitatea Craiova 
a avut calificarea în mină. Da, 
Borussia putea fi învinsă la 
scorul dorit. Lipsa de concen
trare a atacanților craioveni, 
ratarea penalty-ului de 
tre Cămătaru și mai ales 
șita orientare tactică, cu 
meroascle mingi trimise 
sus, toate acestea la un 
au anulat craiovenilor posibili
tatea unei performanțe deose
bite. Remarc spiritul de per
fectă sportivitate din teren și 
din tribune".

Gheorghe NERTEA

Ieri a început, Ia sediul F.R.F., 
consfătuirea de lucru cu condu
cătorii de cluburi și asociații, an
trenori principali și secunzi, res
ponsabilii centrelor de copii și 
juniori din Divizia A. Au fost, 
de asemenea, invitați Ia această 
reuniune medicii divizionarelor A, 
antrenori regionali, activiști din 
domeniul fotbalului. Ședința a 
fost deschisă de N. Irimle, prim- 
vicepreședlnte al F.K.F., care a 
anunțat ordinea de zi a reuniu
nii. Aceasta cuprinde o serie de 
referate privind trecuta „stagiu- 
ne“ competițională, precum șl 
materiale vlzlnd sezonul 1980 și, 
mai» departe, sezoanele 1981 și 
1982. Toate aceste referate sînt 
supuse discuțiilor celor prezenți, 
ta scopul îmbogățirii lor, a ajun
gerii la cele mai eficiente măsuri 
de ridicare a nivelului calitativ 
al fotbalului nostru, angajat ta 
următoarele sezoane ta întreceri 
la cel mai ridicat eșalon interna
țional.

Primul referat „Analiza turului 
campionatului divizionar A, edi
ția 1979/1980“, prezentat de antre
norul C. Cemăianu, a înfățișat 
observațiile Colegiului central al 
antrenorilor în privința desfășură
rii primei jumătăți a celei mai 
importante competiții Interne a 
fotbalului nostru. Referatul a re
levat o serie de progrese înregis
trate în turul campionatului, fapt 
care a permis șl o reprezentare 
în cupele europene la o ștachetă 
de calitate mal ridicată, dar, de
sigur, încă sub posibilități. S-a 
accentuat asupra creșterii valorice 
a nivelului general (mal cu sea
mă ta privința dinamismului, re
zistenței, combativității, în ge
neral a capacității de efort). Evi- 
dențiindu-se unele formații, pre
cum Steaua, Universitatea Cra
iova (ajunsă în turul al rn-lea 
al Cupei U.E.F.A.), F.C. Argeș (în 
a doua parte a sezonului), F.C. 
Baia Mare, precum și o serie de 
formații fără valori individuale 
deosebite, ca Jiul, Chimia Rm. 
Vîlcea, F.C.M. Galați șl F.C. Scor- 
nicești. referatul a prezentat — 
în fugă, foarte sumar și cam la 
suprafața — unele deficiențe tacă 
existente.

Asupra lipsurilor a Insistat, în 
referatul său, ștefan Covaci, vi
cepreședinte al F.R.F., care s-a 
ocupat — mai realist, prezenttad 
un tablou mal puțin roz decit 
antevorbitorul său — de proble
mele de instruire. Arătînd la în
ceput scăderile cele mai Impor
tante din jocul echipelor noastre 
— referitoare mai cu seamă la 
marcaj, demarcaj, jocul cu libero, 
crearea schemelor proprii, accele
rarea tempoulul —, referatul a 
subliniat cauzele netalăturăril de- 
iecțiunilor din aceste direcții, 
mergînd pe analiza procesului de 
Instruire, a activității antrenorilor,

el prezenttad, cu multe exemple, 
unele dintre metodele și mijloa
cele de remediere a lacunelor. 
S-a specificat că, în afara antre
norilor V. Stănescu, Tr. Ionescu, 
C. Teașcă, Fr. Zavoda — ceilalți 
tehnicieni nu au acordat o nece
sară atenție față de aplicarea in
dicațiilor Colegiului central al 
antrenorilor referitoare la ciclu
rile săptăminale de antrenament ; 
s-a neglijat, adeseori, realizarea 
volumului și intensității cerute de 
pregătirea înaltei performanțe, fă- 
cindu-se rabaturi dăunătoare (re
duceri de program, perfectarea 
unor neconcludente partide ami
cale ia mijloc de săptămtaă, 
neglijarea individualizării antrena
mentelor etc.).

Referatul Colegiului central de 
antrenori — susținut de Ion Voica
— a subliniat activizarea acestui 
important lor tehnic pe direcțiile 
organizării de cursuri de formare 
și de perfecționare (s-au realizat 
patru asemenea cursuri, iar al
tele — pentru Diviziile B și c
— stat programate în viitorul se- 
zom, asigurării unei documentări 
de specialitate (prin apariția 
„Rombolului tehnic" și a „Caietu
lui de antrenor"), apărării stabi
lității antrenorilor (s-a interve
nit în majoritatea cazurilor de 
litigiu club-antrenor).

De principalele probleme ale 
asistenței medicale s-a ocupat 
dr. D. Tomescu, președintele co
misiei medicale a F.R.F. S-a a- 
bordat problema relațiilor medic- 
antrenor jucător, conducere de 
club, lnsisttadu-se asupra nece
sități! existenței unor raporturi 
de colaborare și de respect reci
proc. Dintre subiectele de specia
litate s-a accentuat asupra reali
zării refacerii după efort ; obți
nerii unei asistențe medicale ge
nerale la Întregul lot de sportivi 
prin eforturile medicului clubului 
(în această privință se va realiza 
un „Caiet al medicului") ; ta 
sfîrșit, asupra necesității perfec
ționării profesionale continue a 
medicii >r de la echipele divizio
nare A.

In continuare au avut Ioc dis
cuții pe marginea referatelor.

La discuții au luat cuvîntul ur
mătorii antrenori și conducători de 
cluburi : Angelo Niculescu (Di
namo București), Gheorghe Pin- 
tilie (A.S.A. Tg. Mureș), Leonid 
Antoni (Politehnica Iași), Viorel 
Mateianu (F.C. Baia Mare). Ion 
ionescu (Politehnica Timișoara), 
Constantin Teașcă (F.C.M. Ga
lați), Leonte lanovschl (Centrul de 
copii și juniori F.C. Argeș), Mir
cea Rădulescu (Sportul studen
țesc), D. Nicolae-Nicușor (Centrul 
de copt și juniori Dinamo Bucu
rești). Ion Circiumărescu (F.C. 
Scornlcești). antrenorul emerit 
Coloman Braun-Bogdan.

Lucrările consfătuirii continuă.

A ..OPTIMILOR" CUPEI
Astăzi la amiază, în 

cadrul reuniunii de lu
cru de la F.R.F., va avea 
loc tragerea la sorți a 
„optimilor" Cupei Româ
niei, etapă care va des
chide, la 24 februarie 
1980, noul sezon compcii- 
țional oficial.
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BALCANIC DE TINERET
După cum sîntem informați 

de organizatori, ca urmare a 
faptului că unele țări nu au 
confirmat participarea la Bal
caniada de tineret (care tre
buia să înceapă duminică, în 
Iugoslavia) competiția respecti
vă a fost amînată. Secretaria
tul balcanic urmează să deci
dă, ulterior, o nouă dată de 
desfășurare.

DURAU

PARTIDE RESTANTE ÎN DIVIZIA B
în campionatul Diviziei B s-au 

disputat ieri partidele restante 
din ultima etapă a turului. lată 
scurte relatări de la aceste meciuri 
transmise de corespondenții noș
tri.

SERIA I
C.S.M. SUCEAVA — CIMENTUL 

medgidia 2—1 (2—i). Autorii 
golurilor : Neacșu (min. 35), 
Stredie (min. 42), respectiv Girip 
(min. 31). (I. Mîndrescu).
1. F.C.M. BRAȘOV 17 14 3 0—---- 4
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2. F.C Constanța 
Unirea Focșani 
C.S.M. Suceava 
C.S. Botoșani 
Delta Tulcea 
Viitorul Vaslui 
I.C.I.M. Brașov 
Prog. Brăila 
F. C. Brăila

11. Muscelul C-!ung
12. Minerul G. H.
13. Tractorul Bv.
14. Nitramonia
15. Viit. Gheorgheni
16. Cimentul Med.
17. Energia
18. Portul C-ța

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10.

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

1
2
3 
1
3
5
6
2
3
3
3
4
2
4
1
3
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40- 7 
39-15 
35-16 
21-13
26- 19
27- 21 
27-20 
27-25 
25-26 
24-29 
21-30
15- 33 
19-24
16- 25 
16-30 
21-33 
15-29 
12-31

31
25
20
19
19
19
17
16
16
15
15
15
14
14
14
13
13
11

SERIA a ll-a 1

RAPID BUCUREȘTI — FLA- 
CARA AUTOMECANICA MORENI 
2—0 (2—0). Au maroat : Șumulan- 
schi (min. 35) și Cojocaru (min. 
45). (D. Moraru-Slivna)

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
PETROLUL PLOIEȘTI 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost tascrls de Sotir 
(min. 8, autogol). (M. Bizon).

F.C.M. GIURGIU — METALUL 
BUCUREȘTI 1—0 (1—0). A mar
cat : M. Preda 
Barbălată)

(min. 45). (Tr.

CEAHLAU

1. RAPID Buc.
2. Prog. Vulcan
3. Metalul Buc. 

Poiana Cîmpina 
Petrolul PI 
Gaz metan 
Autobuzul Buc. 
Șoimii Sibiu 
Mecanică fină 
Panduri: Tg. Jiu 
Chimica Tîrn. 
Met. Plopeni 
Rulmentul Alex. 
Flacăra Moreni 
Oltul Slatina

16. Carpați Mirșa
17. Chimia Tr. Măg.
18. F.C.M. Giurgiu

4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
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6
7
6
7
6
6
6
6
5
7
6
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2
4
1 
0
1
4
5
3
4
2
3
3
3
3
5
1
2
2

31-15
21-17
29-18
26-21
26-19
28-27
31-22
15- 21
19-15
21- 30
24-21
22- 21
16- 17
23-28
18-24
17- 31
22-28
15-29

24
22
21
20
19
18
17
17
16
16
15
15
15
15
15
15
14
12

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă astăzi șl mîlne vînzarea bi
letelor pentru tragerea specială 
Loto de duminică 16 decembrie 
a.c.. la care se atribuie AUTO
TURISME „Dacia 1300“ și „Skoda 
120 L", EXCURSII pe ruta
U.R.S.S. — Finlanda sau în R.D. 
Germană, CÎȘTIGUHI 1N BANI 
de valori variabile și fixe (25.000, 
5.000 lei ' ;. - - - -
extrageri ta 3 faze, cu un total 
de 75 de numere ! Biletele de 
15 lei varianta simplă participă 
la toate extragerile. MAI MULTE 
BILETE — MAI MULTE ~-------
DE A VA NUMĂRA 
MARII CIȘTIGATORI

Categoria 1 : 2 variante 25% 
— „Autoturism Dacia 1300“; 
categoria 2 : 2,75 variante a
28.908 lei; categoria 3 : 12,50 a 
....... ...............................  4.297 

lei ; 
cat.

etc.). Se efectuează 8

6.360 lei; cat. 4 : 18,50 a 
lei; cat. 5: 118,50 a 671 
cat. 6: 205,00 a 388 lei; 
X : 1.392,75 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 
296.870 lei.

1 :

ȘANSE 
PRINTRE 

1

astăzi, 14Tragerea Loto de _____ ,
decembrie 1979, se desfășoară la 
ora 16,30 în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. Dr. 
Staicovici 42 ; numerele cîștigă- 
toare vor fi televizate și radio
difuzate în cursul serii.

lALOZÎNÎ’lLlC
WET! 08Ț1 NE jg
CfoNGUN/ÎN

BAN! 
AUTOTURISME
auan m .
UlzrNH/C!

In generos domeniu natural, istoric și cultural
Pentru un concediu plăcut sau, pur șl simplu, pentru o va

canță în intimitatea naturii, oficiile județene de turism vă reco
mandă un nume nou în turismul românesc : Durău-Ceahlău. 
Complexul turistic de aici este pe versantul de nord al masi
vului Ceahlău, la 800 m altitudine. EI are, deocamdată, două 
hoteluri noi, vile și cabana „Bistrița”, toate de categoria I, și 
poate asigura cazarea, în condiții confortabile, a 550 turiști. Ve
nind Ia Durău, beneficiați de o climă tonică, cu aer puternic 
ozonat, aerosoli negativi și rășinoși.

In sezonul alb, aveți Ia dispoziție un patinoar natural, pîrtii 
de săniuțe sau pîrtia de schi (de dificultate redusă). Un baby- 
schi-lift vine în ajutorul celor ce urcă spre locul de pornire. 
Pentru vreme mai închisă, gazdele vă agrementează sejurul in- 
vitindu-vă Ia popicăria electronică, în sala pentru proiecții de 
filme sau vizionări de programe la televizor, bibliotecă, precum 
și la diferit»? jocuri distractive.

Ajunși la Durău, amatorii de drumeții au deschise toate căile 
pentru a ajunge la Poiana Viezuri, Cascada Duruitoarea, caba
nele Dochia și Fîntînele, Cușma Dorobanțului, sub Vîrful Toaca. 
Totodată, se organizează excursii la Bicz, Izvorul Muntelui, Che
ile Bicazului, Lacul Roșu, Borsec, precum și în locuri istorice 
din Nordul Moldovei.

Drumurile modernizate fac accesul spre Durău deosebit de 
lesnicios ; DN 15, DN 12 și în continuare DN 15, DN 17 B și în 
continuare DN 15. Cu trenul se călătorește pînă la Bicaz și apoi 
cu autobuzul.

SERIA a lll-a
GLORIA BISTRIȚAGLORIA BISTRIȚA — F.C.M. 

REȘIȚA 2-1 (1-1). Autorii go- 
lurllo” : Portic (min. 14, auto
gol), Moga (min. 65), respectiv 
Gabel (min. 10). (I. Toma)

F.C. BIHOR ORADEA 
SIRMEI C. TURZII 2—0 (1—0). Au 
înscris : Ghergheli 
Mureșan (min.

IND.

85).
(min. 16)
(I. Ghișa)

Și

1. F.C. BIHOR 17 11 3 3 31-12 25
2. Corvinul 17 11 2 4 39-15 24
3. U.T.A. 17 10 2 5 30-17 22
4. Gloria Bistrița 17 10 1 6 41-17 21
D. Aurul Brad 17 7 5 5 29-15 19
6. F.C.M. Reșița 17 7 3 7 26-20 17
7. Minerul Anim 17 8 1 8 24-27 17
8. Dacia Orăștie 17 7 3 7 21-24 17
9. Infr. Oradea 17 7 1 9 18-19 15

10. Strungul Arad 17 7 1 9 21-29 15
11. Minerul M. N. 17 7 1 9 17-27 15
12. U.M. Tim. 17 7 1 9 11-27 15
13. Unirea A. i. 17 7 1 9 16-32 15
14. Minerul Cavnic 17 5 4 8 23-28 14
15. !nd. sîrme» 17 7 0 10 28-34 14
16. C.F.R. Cj.-Np. 17 6 2 9 19-26 14
17. Metalurgistul 17 6 2 9 19-32 14
18. Someșul S. M. 17 6 1 10 19-31 13



in indoor-ul de tenis de la Brașov De azi, pină duminică, in sala „Hristo Botev" din Sofia

FLORENȚA MIHAI SI LUCIA ROMANOV 
CALIFICATE IN SEMIFINALE

BRAȘOV, 13 (prin telefon). 
Primul viscol al acestei ierni 
sub Tîmpa și desemnarea pri
melor semiîinaliste pe ta
bloul feminin sînt singure
le noutăți de la turneul in
ternațional de tenis „indoor" 
din localitate. Prin victorii 
destul de concludente, care 
confirmă calitatea lor de pre
tendente la finala competiției, 
Lucia Romanov a întrecut-o pe 
Marilcna Totoran (6—2, 6—4), 
iar Florența Mihai pe jucă- 
toarea bulgară Iva Alexandro
va (6—1, 6—1).

Pe tabloul masculin primul

Astăzi, meci de verificare in 
noua Sală a sporturilor din 

Tîrgoviște

LOTUL DE VOLEI 
ÎNTÎLNEȘTE PE 

CERNOMORE VARNA
Lotul reprezentativ masculin 

de volei a început pregătirea 
în vederea participării, luna vi
itoare, la turneul de calificare 
pentru J.O. de la Moscova. 
După ce antrenorii N. Sotir, 
FI. Balaiș și St. Tudor au tes
tat mai mulți jucători tineri, 
numărul celor reținuți pentru 
importantul obiectiv al începu
tului de an s-a redus acum 
pînă aproape de limitele nor
male, lotul actual fiind de 15 
sportivi. Dintre aceștia, 12 se 
află la Tîrgoviște, unde astăzi 
vor susține un meci de verifi
care în compania divizionarei 
A bulgare, Cernomore Varna. 
Este vorba de Oros, Dumăno- 
iu, Pop, Gîrleanu, Romeo E- 
nescu, Gunter Enescu, Hinda. 
Macavei, Stoian, Chifu, Căta- 
Chițiga și Mina.

Această partidă de verificare 
se înscrie într-un amplu pro
gram prilejuit de inaugurarea 
noii săli de sport din munici
piul Tîrgoviște. După festivita
tea de deschidere (ora 15), 
handbaliștii din lotul olimpic 
vor susține un meci demon
strativ, „în familie", apoi (ora 
16,30) voleibaliștii lotului re
prezentativ vor întîlni echipa 
bulgară, programul fiind înche
iat de demonstrații de gimnas
tică ritmică, gimnastică sporti
vă și dansuri moderne susținu
te de ansamblul „Gymnazion" 
al I.E.F.S. și al liceelor nr. 4 
și economic din Tîrgoviște.

Azi, la patinoarul ,,23 August"

AL TREILEA MECI AL
CU CHZ

Astăzi, de la ora 18, are loc 
ultimul meci de hochei dintre 
selecționata noastră divizionară 
și redutabila echipă ceho
slovacă CHZ Litvinov. Această 
partidă se anunță cu atît mal 
interesantă cu cît, în primele 
două, victoriile au fost împăr
țite (6—3 CHZ Litvinov, marți, 
și 4—2 selecționata divizionară

• BILANȚ TRIUMFAL al gimnasticii fe
minine românești la mondialele de la Fort 
Worth. Cele două medalii de aur ale Du- 
mitriței Turner și Emiliei Eberle dar, mai 
ales, medalia de aur în proba pe echipe 
confirmă supremația noastră în această 
branșă. Lipsită de aportul plenar al Nadiei 
Comăneci, gimnastica noastră își probează 
capacitățile largi și multiple, inepuizabilele 
sale resurse. • LASÎND SPECIALIȘTILOR 
dreptul de a trage concluziile de ansamblu 
ale C.M. de la Fort Worth, să punctăm cî
teva constatări de simplu observator : 1. 
Recul al gimnasticii masculine japoneze, 
cu numai 1 argint și 1 bronz, cel mai slab 
bilanț nipon din ultimii 20 de ani. 2. Tot 
la băieți, afirmare netă a sovieticilor (11 
medalii) și „ofensivă" americană, cu 8 me
dalii, dintre care 3 de aur ! 3. Un mare în
vins : campionul olimpic Andrianov, care 
de la 7 medalii la Montreal (4 de aur !) 
nu mai intră la individual compus nici 
în primii 36 ! 4. Evantai amplu al țărilor 
care urcă pe podium — și chiar pe cea 
mai înaltă treaptă — atît la băieți cît și la 
fete. 5. Faptul că la J.O. se află în joc, la 
gimnastică, un total de 42 de medalii face 
ca acest sport să reprezinte pentru toate 
țările nu numai o atracție, ci șl un motiv 
de eforturi concrete. • A ÎNCEPUT — cu 
tradiționalul „Criteriu al primei zăpezi" de 
ia Val d’Isere — lungul serial al concursu
rilor din Cupa Mondială la schi. De acum 
și pînă Ia 16 martie, cînd va avea loc 
ultima probă, trecînd pe la Lake Placid, 
vom întîlni din nou în ziare, în emisiunile 
de radio și televiziune, numele cunoscute
lor stațiuni de sporturi de iarnă Cervinia,

Berchtesgaden, Arosa, Wengen, Chamonix, 
Kitzbuehl, Madonna di Campiglio, Cortina 
d’Ampezzo etc., ca și pe cele ale lui Sten- 
mark, Thoeni, Liischer, Marie-Therese 
Nadig, Annemarie Proell, Irene Epple, Hei
di Wenzel ș.a. 0 APROPO DE SCHI, două 
declarații. Una a lui Annemarie Proell : 
„Mă interesează mai puțin, în acest sezon, 
Cupa Mondială. Vreau să fiu în formă în 
februarie la Lake Placid. Medalia olimpică 
de aur este singura care-mi lipsește din

palmares* 4. Alta, a lui Ingemar Stenmark : 
„După J.O., voi adopta hn statut de semi- 
profesionist* 4. • DUPĂ INTEGRAREA )n 
drepturi a R. P. Chineze în C.I.O., repre
zentanții acestei țări vor fi prezenți la 
startul Olimpiadei albe. O declarație oficială 
anunță participarea a 28 de sportivi, dintre 
care cei mai mulți (15) la patinaj viteză @ 
FEDERAȚIA DE FOTBAL poloneză a SCOS 
temporar din lotul reprezentativ șl i-a sus
pendat de la deplasări în străinătate pînă 
în luna mai. pe curioscuții internaționali 
Lato, Szymanowski, Boniek și Terlecki. 
Motivul : purtare necuviincioasă față de 
ziariștii polonezi care au însoțit echipa la 
meciul din octombrie, de la Amsterdam,

cu Olanda. • VA MAI AMINTIȚI de cele
brul ciclist belgian Patrick Scrcu ? O știre 
recentă ne spune că (la 35 de ani !) el a 
cîștigat Cursa de 6 zile de la Ziirich, avîn- 
du-1 ca partener pe vest-germanul Walter 
Fritz. Să reținem că este cea de-a 69-a cursă 
de 6 zile cîștigată de Sercu î & ÎN TURUL 
AL TREILEA al Cupei U.E.F.A., Universi
tatea Craiova a ratat o calificare pe care, 
după cum s-a văzut, o merita. Ar fi fost 
un mare succes, mal ales dacă ținem seama 
de valoarea fotbalului vest-german. prezent 
în „sferturile* 4 competiției cu cinci echipe 
din cele 8 care au atins această fază ® 
DUPĂ MECIUL de rugby Franța — Româ
nia. internaționalul francez jean-Pierre 
Rives declară în L’Equipe că a apreciat 
corectitudinea jocului românilor, adăugind : 
„Românii au jucat mai mult balonul, decît 
în alte partide cu noi, au fost mai puțin 
crispați pe teren. Dacă au pierdut la scor, 
aceasta a fost din cauză că au cedat în 
ultimul sfert de oră, în schimb au fost 
mai buni in cucerirea mingii la nivelul pa
chetului de înaintași și în exploatarea ei. 
Contactele lor viitoare cu britanicii 
trebuie să-i decris; .ze și mai mult pe 
români44. O SE ȘTIE că, în incidențele pro
duse la meciul de fotbal Roma-Lazio din 
campionatul italian, un spectator, tată a 
doi copii, și-a găsit moartea. Cele două 
echipe au hotărît să rejoace meciul cu ca
racter amical, iar încasările au fost cedate 
în întregime familiei Paparelli, victima vio
lențelor de la partida oficială.

Radu URZICEANU

calificat în sferturi de finală a 
fost Dumitru Hărădău, învin
gător (6—1, 7—5) la capătul
unui spectaculos meci cu Lau- 
rențiu Bucur, care n-a valori
ficat șansele avute în setul se
cund, cînd conducea cu 4—3 și
5— 4. în „optimi" promovaseră 
anterior 10 jucători români și 
6 de peste hotare. într-una din 
cele mai îndîrjite partide, tî- 
nărul Adrian Marcu, cu un 
plus de hotărîre, s-a impus în 
fața' talentatului junior suedez 
Joakim Nystrom, la scorul de
6— 4, 4—6, 6—4. Alte rezultate 
din optimile de finală : Mark 
Krolicki (Polonia) — Daniel 
Ioanovici 6—2, 6—2 ; Octavian 
Vîlcioiu — Silvan Niculescu 
6—0, 6—4 ; Jan Bedțin (Ceho
slovacia) —• Viorel Căciulescu 
(tînără speranță brașoveană) 
6—0, 6—2 ; Josef Cihak (Ceho
slovacia) — Eduard Pană 6—2, 
6—3 ; Cristian Ștefănescu — 
Jiri John (Cehoslovacia) 6—1, 
6—2 ; Laurențiu Țiței — Jor- 
gen VVindhall (Suedia) 6—4, 
3—6, 7—6.

De vineri încep și probele de 
dublu. Din aceeași zi se 
scontează pe un public mai nu- 
merog, dar în acest scop și Sa
la sporturilor ar trebui cît de 
cît încălzită, pentru ca specta
colul să poată fi urmărit cu 
plăcere.

Victor BĂNCIULESCU

Simb&tă (ora 14) și dumini
că (ora 16), CELE MAI IM
PORTANTE MECIURI vor fi 
televizate.

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
C.S.M. CLUJ-NAPOCA - 
POȘTAȘ BUDAPESTA 16-9 

IN AL DOILEA MECI 
DE TENIS DE MASA

Echipa de tenis de masă C.S.M. 
Cluj-Napoea a cîștlgat și cea de 
a doua intîtaire amicală cu for
mația Poștaș Budapesta, cu 1«—9. 
Victoriile românilor au fost reali
zate de : S. Crlșan — 3, S. Do
boș! — 3. Z. Bohm — 3, St. Mo- 
raru — 4 și H. Pintea — 3, iar 
de la oasp»,i de : Kreis — 5, Mo- 
rosklj — 3 și Iharos — 1. (M. 
RADU — coresp.).

TURNEUL DE HANDBAL 
MASCULIN DE LA ROSTOCK
La Bostock (R.D. Germană) a 

început un turneu internațional 
de handbal masculin, la care Ro
mânia este reprezentată de o se-

HOCHEIȘTILOR NOȘTRI 
LITVINOV

miercuri) și este de așteptat ca 
cele două formații să lupte cu 
toate forțele pentru a obține 
victoria, după un joc frumos.

Ca și în celelalte seri, pro
gramul sportiv va fi completat 
printr-o interesantă gală de 
filme sportive, care se bucură 
de un deosebit succes în rîn- 
durile publicului.

PRIMA EDIȚIE A
SOFIA, 13 (prin telefon).

Prima ediție a Balcaniadei fe
minine de handbal — competi
ție care, fără îndoială, pe mă
sură ce se va „maturiza" va 
crește în interes — se dispută 
aici, în capitala Bulgariei, în
tre 14 și 16 decembrie. Deci, 
începînd de vineri, reprezenta
tiva României se va afla la 
startul unei noi întreceri, la 
capătul căreia ea va trebui să 
facă dovada faptului că dru
mul ascendent pe care a por
nit în noua ei alcătuire conti
nuă. Cei doi antrenori ai e- 
chipei, Eugen Bartha și Remus 
Drăgănescu, au reunit un lot 
de jucătoare tinere, valoroase 
și — mai ales — ambițioase. 
Ceea ce a fost recent demon
strat prin suita de victorii în 
meciurile amicale cu echipa 
R. F. Germania, apoi în con
fruntările din cadrul ediției a 
XlX-a a „Trofeului Carpați" 
(se știe că handbalistele ro
mânce au întrecut, într-un 
meci de un ridicat nivel tehnic 
și spectacular, pe campioana 
mondială, echipa R. D. Germa
ne) și, în sfîrșit, prin dublul 
succes, în capitala Bulgariei, în 
confruntarea amicală cu „națio
nala" acestei țări.

Meciurile de la Sofia din 
cadrul Balcaniadei nu vor fi 
deloc ușoare. Handbalistele 
iugoslave au fost întotdeauna 
partenere greu de întrecut, al
cătuind o echipă redutabilă, șl 
nu încape îndoială că ele țin
tesc ocuparea primului loc. Re
prezentativa Bulgariei, la rin- 
dul ei, a înregistrat un impor
tant salt valoric, mai ales din 
punct de vedere tactic, în com
ponența ei aflîndu-se cîteva

lecționată secundă. în primul 
meci, handbaliștii români au fost 
întrer-axi cu 23—17 de prima se
lecționată a Ungariei. La pauză, 
conduceau handbaliștii noștri cu 
12—10. Cele mal multe goluri ale 
echipei române le-a marcat Ma
tei (6). Alte rezultate : R. D. Ger
mană — Polonia 28—18 (13—9), 
R.D. Germană (B) — Cehoslova
cia 29—21 (14—11).

AMĂNUNTE DIN OPTIMILE DE FINALĂ ALE CUPEI U. £ F. A.
Cu desfășurarea meciurilor re

tur din optimile de finală ale 
Cupel U.E.F.A. s-a încheiat sta
giunea oficială din acest an în 
cupele europene la fotbal. Ca o 
primă remarcă se cuvine să con
semnăm că toate formațiile în
vingătoare în prima manșă a op
timilor s-au calificat pentru etapa 
sferturilor de finală.

Dintre toate jocurile, partida 
de la Belgrad, dintre Steaua Ro
șie și Bayern Miinchen a fost cea 
mal pasionantă. Echipa iugoslavă, 
învinsă în tur cu 2—0, a fost în 
meciul retur la cîrma jocului, 
conducted ptaă in minutul 68 cu 
3—0, moment te care era califi
cată ta sferturi. Savicl a deschis 
scorul în min. 4, Petrovlcl l-a 
major-jt te min. 42, iar Repcicl a 
înscris al treilea punct în min. 
50 1 Dar, lată că miinchenezll 
n-au cedat și Dleter Hdness în
scrie de două ori ta numai 5 
minute (min. 68 și 73). Astfel, 
în fața celor aproape 100 000 de 
spectatori, gazdele cîștigă meciul, 
dar nu și calificarea I

Dinamo Kiev era virtual califi
cată la scorul de 2—0 în partida 
de pe teren propriu cu Lokomotiv 
Sofia (în tur 0—1). Blohln a înscris 
primul gol ta min. 42. două mi
nute mai tîrziu Kapsalis l-a ma-

BALCANIADEI LA
jucătoare de talie internaționa
lă : Marina Kasakova, Tatiana 
Vateva, Radina Peșeva, Sne
jana Tonceva.

înaintea noului start, antre
norul principal al echipei 
României, Eugen Bartha — a- 
flat aici de joi dimineață, îm
preună cu lotul alcătuit din 
Viorica Ionică, Doina Copotz, 
Angela Ciobotă, Zoranca Ștefa- 
novici, Maria Toriik, Ecaterina 
Marian, Virginia Constantines- 
cu, Rodica Grigoraș, Anamaria 
Răducu, Niculina Sasu, Eva 
Gaal, Gheorghița Mălai, Larisa 
Cazacu, Elena Văcaru, Rodica 
Marian și Laura Lupșor — ne 
spunea : „Echipele României,

Campionatele mondiale de box pentru tineret

I. PANAITE Șl 11. STAN, ÎNVINȘI, 
N-AU REUȘIT SĂ SE CALIFICE ÎN SEMIFINALE

YOKOHAMA, 13 (prin tele
fon). Joi după amiază, pe rin
gul campionatelor mondiale de 
box pentru tineret, s-a dispu
tat ultima reuniune din cadrul 
preliminariilor, vineri urmînd 
să aibă loc partidele semifi
nale.

Ziua de joi a fost nefavorabi
lă pentru delegația țării noastre 
prezentă la aceste întreceri. Cei 
doi pugiliști români, care lup
tau pentru un loc în se
mifinale, Ionel Panaite (cocoș) 
și Florin Stan (semiușoară), 
n-au reușit această performan
ță, coborînd învinși treptele 
ringului. I. Panaite l-a întîlnit 
pe juniorul bulgar Todor Pav
lov. adversar cu mult mai pu
țină experiență competițională 
decît sportivul român. La pri
mele schimburi de lovituri a 
ieșit în' evidență superiorita
tea reprezentantolui nostru, 
care, în urma unui croșeu de 
stînga la bărbie, și-a trimis 
adversarul la podea, lăsînd im
presia că va cîștiga înainte de 
limită. Dar, la reluarea luptei. 
Pavlov a început să boxeze

jorat, dar după pauză Dolcev a 
marcat punctul care a adus ca
lificarea formației sofiote I

Foarte interesantă a fost dis
puta de la Salonic, dintre Aris 
și St. Etienne. Francezii, deși în
vingători ta primul meci cu 4—1, 
au luat jocul ta serios, reallztad 
un 3—3, după ce au condus cu 
1—0 și 3—1, iar două puncte ale 
gazdelor au fost marcate tot de 
către... oaspeți I Larios a deschis 
scorul ta min. 8 pentru francezi, 
apoi tot el aduce egalarea (auto
gol), iar după pauză Zimaco și 
Rep măresc avantajul la 3—1. In 
ultimele minute. Pallas (Aris) re
duce din handicap, din penalty, 
iar autogolul iul Janvlon (St. 
Etienne', consemnează scorul fi
nal de 3—3. Toate cele 5 forma
ții vest-germane care au luat 
startul ta Cupa U.E.F.A. s-au ca
lificat pentru sferturile de finală! 
în afară de Bayern Miinchen șl 
de Borussia Mbnchengladbach, 
alte trei echipe din R.F.G. se 
numără printre cele 8 rămase ta 
cursă. Vf.B. Stuttgart a învins clar 
cu 3—0 pe Grasshoppers Ziirich 
'autorii golurilor : Hansi Miiller, 
Martin și Kelsch). F. C. Kaisers
lautern a surclasat pe Diosgyor 
cu 6—1 (formația ungară avtad 
7 component! al lotului olimpic

HANDBAL FEMININ
Iugoslaviei și Bulgariei aspiră 
îndreptățit la primul loc. In 
ceea ce ne privește, ne vom 
baza pe forța colectivă a echi
pei. Am reușit să întronăm o 
atmosferă bună de lucru, de 
interes și de disciplină. Spe
răm ca și rezultatele să fie pe 
măsură".

Programul celor trei zile de 
întreceri. Vineri : Iugoslavia — 
Bulgaria B și Bulgaria — 
România ; simbăiă : Bulgaria — 
Bulgaria B și România — Iugo
slavia ; duminică : România 
— Bulgaria B și Bulgaria — 
Iugoslavia. întrecerile au loc 
în sala „Hristo Botev".

Ion GAVRILESCU

mai prudent, să se apere mai 
bine și să puncteze cu directa 
din continuă mișcare. în urmă
toarele două reprize, I. Panai
te a aplicat o tactică nepotri
vită și, fără să asculte sfatu
rile de la „colț", a căutat In 
permanență lovitura decisivă, 
ratînd numeroase croșee și la
terale, pierzînd la puncte.

Partida dintre Florin Stan și 
japonezul Hiroki Higashi a 
avut un aspect foarte echili
brat. După primele două repri
ze, Higashi, mai rapid și mai 
activ în schimburile de lovi
turi în lupta de aproape, avea 
avantaj. Ultimul rund a aparți
nut, însă, reprezentantului ță
rii noastre, care a avut mai 
multe resurse fizice, și-a de
pășit destul de clar adversarul, 
trimițîndu-1 șl la podea. To
tuși, arbitrii l-au declarat în
vingător pe, Higashi (4—1).

în reuniunile semifinale (de 
vineri) vor evolua și trei bo
xeri români : Florian Țîrcom- 
nicu (pană), Petre Bornescn 
(mijlocie), Cornel Bălan (grea).

al Unga-iei) și to fine Eintracht 
Frankfurt (învinsă de 4'eyenoord 
cu 1—0. abia ta min. 88, prin 
golul lui Peters), care cîștigase 
iprima partidă cu 4—1. Formația 
cehoslovacă Zbrojovka Bmo a 
obținut victoria, conform așteptă
rilor, și pe teren propriu în fața 
lui Standard Liege : 3—2 (ta tur 
2—1).

La 16 ianuarie, la Roma, are 
loc tragerea la sorți a meciurilor 
din sferturile de finală ale celor 
3 competiții europene lntercluburi, 
programate la 5 și 19 martie 1980.

TELEX • TEL&<
FOTBAL O în „Cupa Ligii en

gleze44 : Nottingham Forest — 
West Ham United 3—0, după pre
lungiri. în semifinale, Nottingham 
Forest va întilnf pe Liverpool, O 
In finala „Cupei ligii“ din Sco
ția, in joc retur Dundee United 
a învins cu 3—0 pe Aberdeen (în 
tur 0—0) O Echipa sovietică Ara
rat Erevan a întrecut la Los An
geles cu 1—0 (0—0) selecționata 
orașului @ Echipa Vardar Sko
plje, a jucat la Sydney cu for
mația locală „Marconi" în fața 
căreia a pierdut cu 2—3 (1—2).

HALTERt Q în „Cupa U.R.SjS.- 
de la Frunze, Vladimir Golovko 
a stabilit un nou record al lumii 
La „aruncat“ (cat. pană) : 166,5
kg, (corectîi.d cu 0,5 kg vechiul 
record, care aparținea compatrio
tului său Kolesnikov).

HOCHEI & Da Berlin, întîlnirea 
amicală dintre echipele R. D. 
German, și Poloniei s-a încheiat 
cu victoria gazdelor : 4—3.

SCHI • „Cupa Mondială* 4 a 
programat la Madonna di Cam- 
piglio o probă masculină de sla
lom uriaș, în care victoria a re
venit suedezului Ingemar Sten- 
mark, urmat de Jacques Luethy 
(Elveția' și Bojan Brlzaj (Iugo
slavia).

ȘAH $ Turneul de la Linares 
(Spania, s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru american Larry 
Cristiansen. care a totalizat 8 p. 
Pe locurile următoare : Castro, 
I<orc\. oi și Rivas — cîte 7V2 P- 
• In runda a 12-a a turneului in
ternațional de șah de la Buenos 
Aires, marele maestru român 
Florin Gheorghiu a remizat eu 
fostul campion mondial Tigran 
Petrosian (U.R.S.S.). In clasa
ment : Larsen (Danemarca) — 
10,5 puncte, Najdorf (Argexitina) 
— 7,5 puncte (lj, Miles (Anglia), 
Spasski (U.R.S.S.). Ivkov (iugo
slavia, — 6,5 puncte. Fl. Gheor
ghiu se află pe locul 8, cu S 
puncte (1).

TENIS. Astăzi la San Francisco, 
incept finala „Cupei Davis* 4, 
S.U.A. — Italia.
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