
SOLEMNITATEA DECORĂRII 
TOVARĂȘULUI EMIL DRĂGĂNESCU 
CU PRILEJUL ÎMPLINIRII VÎBSIEI

DE 60 DE ANI ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

DîfftET PREZIDENȚIAL PRIVIM» CONFERIREA ORDINULl’I
„STEAUA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA" CLASA I

Pentru contribuția adusă Ia înfăptuirea politicii partidului și 
statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră, cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani,

Președintele Republicii Socialiste România
DECRETEAZĂ:
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Pentru tinerii de la „Elcond" Zalău, performanfă înseamnă:

ÎN MUNCĂ-MAI MULT Șl MAI BINE, ÎN SPORT -
Articol unic. — Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socia

liste România" clasa I tovarășului Emil Drăgănescu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TOT MAI LARGĂ PARTICIPARE LA ACȚIUNILE „DACIADEI"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a înmînat, marți, 18 decem
brie, intr-un cadru festiv, to
varășului Emil Drăgănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul turismului și sportului, 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste Romania" clasa I, con
ferit prin decret prezidențial, 
pentru contribuția adusă la în
făptuirea politicii partidului și 
statului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră, cu prile
jul împlinirii vîrstei de 60 de 
ani.

La solemnitatea decorării au 
luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Ver- 
deț, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
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Ion Coman, Nicolae Constantin, 
Ion Dincă, Janos Fazekas, Paul 
Niculescu, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Virgil Trofin, Ștefan 
Voitec, Mihai Gere, Ion Ursu. 

în cuvîntul său, tovarășul 
Emil Drăgănescu a exprimat 
conducerii partidului și statu
lui nostru, personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cele 
mai sincere mulțumiri și 
profunda recunoștință pentru 
înalta distincție acordată.

A luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a 
felicitat pe sărbătorit.

Tovarășii din conducerea de 
partid și de stat au adresat, 
de asemenea, tovarășului Emil 
Drăgănescu calde felicitări, 
urîndu-i multă sănătate și fe
ricire, succese tot mai mari in 
activitatea sa.

în fiecare
Ștrăbătînd, cu ani în urmă, 

drumul de la Zalău spre Șim- 
leu Silvaniei am păstrat în 
memorie pitoreasca vale — 
poarta de vest a orașului — 
in care coborau de pe culmi 
dulci, în alinieri perfecte, re
gimente întregi de puieți de 
meri și de pruni abia plantați. 
Am revenit acum, la un sfîrșit 
de săptămînă, pe aceste locuri: 
în regimentele de meri „re
cruții" de altă dată au ajuns 
„generali", cu coroane stufoase, 
albite de primii fulgi de zăpa
dă, iar valea nu mai este poar
tă a orașului. Valea se numeș
te, azi, Zalăul industrial, salbă 
de mari obiective cum sînt 
„Armătura", „Textila", „Con
ductorii electrici emailați"... 
Privirea zboară peste impună
toarele construcții, peste gîtu- 
rile de girafă ale macaralelor 
care înalță mereu altele, iar 
sub tălpi simți parcă bătăile 
unei viguroase inimi — indus
tria sălăjeană, pulsînd puternic 
în ritmurile cincinalului.

Intrăm în halele întreprin
derii de conductori electrici 
emailați cu sentimentul pă
trunderii într-o lume încă ne
cunoscută. Transportoarele uzi
nale duc bare lungi, colaci 
imenși de sîrmă groasă de cu
pru și scot bobine frumos am
balate șl etichetate. Ce se pe
trece înăuntru 1 Două lucruri 
ne captivează din primele cli
pe : tehnica modernă și tine
rețea, liniile trefiloarelor și 
flăcăii și fetele în halate albas
tre și albe. Barele de cupru, 
roșcate ca frunzele vișinilor 
toamna, intră pe gurile ringu
lui și aleargă prin ochiurile 
extensoarelor, urcă apoi pe 
role, alungindu-se, subțiindu-se, 
pînă la 5 mm, pînă la 3,5 mm, 
își schimbă culoarea din mers, 
ajung la 0,5 mm, pe sorturi, 
pînă la 0,05 mm, fire minuscu
le, strălucitoare ca aurul. Tot 
drumul acesta este asigurat de 
un colectiv de muncitori cu o 
medie de vîrstă de 24 de ani. 
Oameni pricepuți și harnici.

zi, un program variat, atractiv
Drept dovadă — un singur și 
elocvent fapt: dînd viață orien
tărilor cuprinse în Documentele 
Congresului al XII-lea al parti
dului, într-o singură săptămînă 
ei au produs peste plan 25 de 
tone de trefilate și 10 tone con
ductori emailați. „Performan
țele muncii" — spunea cineva. 
„Performanțe faine" — repetă 
omul care ne însoțește, subin- 
ginerul Roman Condea, vice
președintele asociației sportive 
. Elcond". Se pronunță des cu
vîntul performanță. „Apăi cum 
să nu ? — spune Condea. Spre 
performanțe cît mai bune tin
dem cu toții și în muncă, și în 
sport. Să vă dau un exemplu: 
lînărul de colo, strungarul Au
rel Petreanu, a venit la noi din 
salul Agrij, a învățat meserie 
iar timpul liber și l-a petrecut 
la sport. Și știți la ce perfor
manțe a ajuns 7 Este un mun
citor foarte apreciat, serios și 
harnic și unul din cei mai buni 
fotbaliști ai noștri, in formația

însemnări după turneul bucurcștean al baschetbalistelor

JOC ÎN VITEZĂ, DAR Șl 
CU TEHNICITATEA ADECVATĂ!
• Laudele aduse participan

telor la campionatul național 
de baschet feminin după tur
neele precedente (desfășurate 
la Sf. Gheorghe, Oradea, Cluj- 
Napoca și Brașov) au stimulat 
prezența publicului, în sala 
Floreasca, cu prilejul celui de 
al cincilea turneu al competi
ției. Și, trebuie spus, spectatorii 
nu au fost dezamăgiți, multe 
meciuri oferind întreceri viu 
disputate, cu captivante răstur
nări de scor, cu finaluri dra
matice și chiar cu surprize de 
proporții. Ce a impresionat, în

de „C". Dar să vă mai dau 
exemple..." Și trecînd prin 
hale, Roman Condea ne arată 
ba pe unul, ba pe altul. Ștefan 
Mike, de pildă, este specialist 
în mecanică fină și cel mai 
inimos animator al activității 
de tenis de masă („Am început 
rundele în „Daciada de iarnă". 
După-amiază avem întreceri, 
miine la fel. Deocamdată pe 
ateliere") ; Octavian Cheța lu
crează ca trefilator și este cu
noscut ca un pasionat al dru
mețiilor și schiului („După o 
săptămînă de muncă, miine 
după-amiază urcăm la Popasul 
romanilor. Poate și mai sus, 
că e frumos și a venit și ză
pada") ; Ștefan Rădici, trefilor, 
este îndrăgostit de judo („Du
pă schimb avem antrenamente, 
iar miine începem campiona-

Viorel TONCEANU
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să, mai mult la divizionarele 
A a fost concepția despre bas
chetul modern, concretizată prin 
apărări active, acțiuni ofensi
ve, frecvență ridicată în arun
cările la coș, combativitate deo
sebită în lupta sub panouri. 
Este drept, uneori intențiile au 
depășit posibilitățile, din care 
cauză s-au comis greșeli de 
tehnică și s-au ratat aruncările 
la coș, chiar de sub panou.

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare In vag. 2-3)

NICOLAE CEAUȘESCU Un frumos succes în „Super Cupa“ de la Dortmund

Dragă tovarășe Drăgănescu,

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Cen

tral al partidului, al Consiliului 
de Stat și Guvernului, precum 
și al meu personal, îți adresez, 
tovarășe Drăgănescu, cele mai 
calde felicitări cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani, precum și 
pentru acordarea înaltei distinc
ții a Republicii Socialiste 
România — Ordinul „Steaua 
Republicii" clasa I.

Acordarea acestei înalte dis
tincții constituie o expresie a 
aprecierii pe care partidul o dă 
activității pe care ai desfășu
rat-o și o desfășori ca activist 
de partid și de stat în diferite 
sectoare de activitate, — în ca
drul conducerii partidului, al 
Comitetului Central, Mîn guvern, 
in conducerea sectoarelor încre
dințate. în înfăptuirea politicii 
interne și externe, a programu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România ai adus și aduci o 
contribuție însemnată, împre
ună cu cadrele de partid și de 
stat, acționînd în sectoarele im
portante în care muncești in 
prezent, pentru aplicarea in 
viață a politicii partidului, pen
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tru a asigura înfăptuirea neabă
tută a acestei politici. Sectoarele 
în care muncești acum — turis
mul și sportul — au un rol impor
tant, și vor avea și în viitor 
un rol de mare însemnătate. 
Dar, totodată, ca membru al 
Comitetului Central al partidu
lui. ca membru al guvernului, 
deci ca activist de partid și de 
stat cu răspunderi mari, con
tribui — și sînt convins că vei 
contribui și în viitor — la în
făptuirea întregii noastre po
litici interne și internaționale, 
politică care pornește de la ne
cesitatea dezvoltării continue a 
patriei, a ridicării bunăstării 
poporului, de la necesitatea 
realizării unei colaborări inter
naționale largi, a unei politici 
de pace, destindere și securita
te, care condiționează pînă la 
urmă înfăptuirea Programului 
de edificare a socialismului și 
comunismului în România.

Dînd încă o dată o deosebită 
apreciere muncii pe care o des
fășori, iți urez din toată inima 
succese tot mai mari în activi
tatea viitoare. îți urez multă 
sănătate, multă fericire și iți 
doresc să fii întotdeauna un 
soldat credincios al partidului, 
să servești cauza socialismului, 
a poporului. (Vii aplauze).

HANDBALISTII NOȘTRI AU ÎNTRECUT DIN NOU 
PE ACTUALII CAMPIONI MONDIALI: 16-15!

DORTMUND, 18 (prin telex). 
Marți seară a început în West- 
i'alenhalle din Dortmund prima 
ediție a competiției masculine 
de handbal — „Super Cupa" 
campionilor mondiali șî olim
pici, la care participă repre
zentativele României, Uniunii 
Sovietice, R.F. Germania, Ceho
slovaciei, Suediei și Iugoslaviei.

Meciul inaugural a fost sus
ținut de recordmana titlurilor 
de campioni ai lumii (4) — re
prezentativa României — și ac
tuala deținătoare a titlului mon
dial — selecționata R.F. Ger

TREI ECHIPE DE RUGBY
Trei echipe din prima divizie 

de rugby evoluează, în această 
lună, pe terenuri din Franța. 
Prima dintre ele, R.C. Grivița 
Roșie, se și află în patria „co
coșului galic", adversarii săi 
fiind Arras, echipă din prima 
divizie, Clamart și Tournon. 
ambele formații activînd în di
vizia a doua. Sîmbătă va dis- 
outa primul meci al turneului 
său și Rapid, care va întîlni pe 
R.C. Dijon, din divizia a doua, 
iar la 30 decembrie o selecțio
nată a Coastei de aur, urmînd 
ca intre aceste intîlniri să mai 

mania. Partida, urmărită de 
peste 8 000 de spectatori, a fost 
echilibrată și a prilejuit o luptă 
acerbă, llandbaliștii români au 
realizat un joc splendid, reu
șind într-un final dramatic să-i 
întreacă pe campionii lumii en 
litre chiar în fieful lor : 
ROMANIA — R.F. GERMANIA 
1G—15 (8—8) !

După o primă repriză în care 
s-a mers „cap la cap" distin- 
gîndu-se ambele formații în
deosebi in apărare (Nicolae 
Munteanu a parat din nou ex
celent), în cea de a doua echi

EVOLUEAZĂ ÎN FRANȚA
susțină o partidă, cu o echipă 
încă nedesemnată. Cea de-a 
treia reprezentantă a rugbyului 
nostru va fi însăși campioana 
țării, Steaua, al cărei joc de 
debut va avea loc duminică. în 
compania formației R.C. Trig- 
nac, din divizia a doua a cam
pionatului francez. La 26 de
cembrie, XV-le militar va sus
ține un alt meci, adversara 
fiind stabilită după partida de 
duminică iar la 29 decembrie 
urmînd să întîlnească o selec
ționată din Nantcs, 

pele au avut pe rînd șansa 
victoriei : gazdele au condus cu 
12—11 (min. 47), iar handbaliștii 
români cu 15—14 (min. 57). le
galitatea s-a instalat din nou în 
min. 58 : 15—15. Finalul a fost 
electrizant. Cu opt secunde îna
intea fluierului final, Iosif Bo- 
roș a "eușit să-l învingă pe 
portarul vest-german Manfred 
Hofmann și 16—15 pentru 
România ! Este a treia victo
rie în acest sezon în fața cam
pioanei mondiale.

Au marcat : Drăgăniță 4, 
Birlalan 3 (toate din 7 m), Bo- 
roș 3, Mironiuc 3, Voina 2 și 
M. Voinea 1 — pentru Româ
nia. Ehret 6, Vunderlich 4, 
Kluhspies 3, Dammann 2 — pen
tru R.F. Germania.

Au arbitrat : Rodii și Ohlsen 
(Danemarca).

Miercuri, selecționata mascu
lină de handbal a României 
susține la Bochum cea de a 
doua partidă din grdpa A a 
„Super Cupei” campionilor 
mondiali și olimpici în compa
nia reprezentativei Suediei.

■ir
Rezultatul celui de al doilea 

meci disputat marți la Dort
mund, dintre Uniunea Sovietică 
și Iugoslavia, nu nc-a parvenit 
pînă la ora închiderii ediției.



Solemnitatea decorării tovarășului Emil Drăgănescu Din viața cluburilor sportive școlare

cu prilejul împlinirii virstei de 60 de ani TINERII PERFORMERI DE EA „ARIPI- PITEȘTI
• campionat:

ALE ÎNOTĂULTIMELE STARTURI

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
EMIL DRĂGĂNESCU

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Cu emoția, lesne de înțeles, a 
acestor momerite, vă rog să-mi 
permiteți să vă exprim cele 
mai calde mulțumiri, dumnea
voastră, stimate tovarășe secre
tar general, Comitetului Politic 
Executiv pentru înalta distinc
ție ce mi-a fost acordată.

La bilanțul pe care mi-1 fac 
astăzi, cu ocazia împlinirii 
vîrstei de 60 de ani, gîndurile 
mele se îndreaptă, încă o dată, 
cu recunoștință către partid ; 
el m-a format ca om, ca acti
vist de partid și de stat.

în continuare vorbitorul a 
spus : Am avut fericirea să lu
crez în preajma dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu ; mi-ați fost și îmi 
sinteți mie, ca dealtfel, nouă, 
tuturora, exemplu în muncă și 
viață. Vă rog să-mi permiteți, 
și cu acest prilej, să vă mul
țumesc din inimă, cu adincă 
recunoștință, pentru toate În
drumările și sprijinul perma
nent pe care mi l-ați acordat 
în munca mea. De asemenea, 
permiteți-mi, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, să vă 
mulțumesc dumneavoastră, pre
cum și celorlalți tovarăși din 
Comitetul Politic Executiv, 
pentru sprijinul și colaborarea 
în îndeplinirea sarcinilor de 
partid și de stat.

întregul nostru popor vă iu
bește, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu și vă urmea
ză cu nețărmurită încredere în 
tot ceea ce faceți pentru fe
ricirea și prosperitatea Româ
niei socialiste. întregul nostru 
popor știe foarte bine că ma
rile succese din ultimii 15 ani 
— cea mai rodnică perioadă a 
realizărilor noastre — se dato- 
resc și se leagă organic de 
ființa și munca dumneavoastră 
neobosită. însușirile deosebite 
care vă sînt proprii — înalta 
competență, clarviziunea poli
tică, realismul și cutezanța în 
gîndire, capacitatea de a anali
za, într-o concepție creatoare 
problemele multiple și comple
xe pe care le ridică transfor
marea revoluționară a societății 
românești — iși găsesc expresia 
în realizările remarcabile obți
nute de poporul nostru, în lupta 
perseverentă pe care o desfă- 
șurați, pentru o lume mai bu
nă, o lume a păcii, colaborării 
și înțelegerii.

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, mă 
angajez în mod solemn să slu
jesc, în continuare, cu devota
ment Partidul Comunist Ro
mân, poporul și patria mea, să 
îndeplinesc împreună cu între
gul popor istoricele hotărîri ale 
Congresului al XII-lea, pentru 
ca scumpa noastră patrie să se 
ridice pe culmi tot mai înalte, 
pentru ca să crească continuu 
bunăstarea și fericirea poporu
lui român. (Aplauze).

AȘTEAPTA CAM DT MULT TERENUL DE EOTBAL
In îndeplinirea principalelor 

obiective de depistare, selecțio
nare și formare a elementelor 
de perspectivă pentru sportul 
de performanță, Clubul sportiv 
școlar de pe lîngă Șc. gen 11 
din Pitești a obținut multe 
succese notabile . Astfel, din 
secția de fotbal, M. Zamfir și 
C. Stancu- au pătruns pînă în 
echipa locală de Divizia A, 
Fotbal Club, campioana țării ; 
formația clubului „Aripi" s-a 
impus în „Cupa speranțelor", 
Ia care au participat reprezen
tative din 19 județe ; la Cam
pionatul republican al școlilor 
generale, echipa de gimnastică 
a ocupat locul I la edițiile din 
1973, 1974, 1975, 1976 și 1979 ; 
în cadrul secției de atletism, 
profesorii Nicolae Vameșu, co
ordonatorul clubului, și Mihai 
Georgescu au duș la bun sfîr- 
șit, în această toamnă, o am
plă acțiune de selecție, prin 
care au „filtrat" 934 de copii.

Și totuși, în momentul de 
față, există o ‘problemă nere- 
zolvată, care impietează mai 
ales asupra muncii și rezulta
telor echipelor de fotbal. Este 
vorba despre terenul mare de 
fotbal al Școlii generale nr.

11. pe care, de mai mulți ani, 
nu se pot desfășura antrena
mente. într-o minută încheia
tă între C.S.Ș. și C.J.E.F.S. 
Argeș se menționa că, pînă la 
1 octombrie 1978, forul jude
țean va asigura terminarea lu
crărilor la acest teren gazonat. 
Dar lucrurile nu s-au rezolvat, 
terenul n-a fost gazonat, iar 
cei 150 de copii se antrenează 
pe cele două terenuri de hand
bal bituminizate sau pe tere
nurile anexă ale Complexului 
„1 Mai“. Procesul instructiv 
suferă desigur, întrucît nu mai 
pot fi exersate unele .elemente 
specifice.

S-au făcut demersuri pe lin
gă Consiliul popular al muni
cipiului Pitești, tovarășul Ion 
Rizu, prim-vicepreședintele a- 
cestui for, dînd asigurări că 
pînă la sfîrșitul trimestrului I 
al anului 1980, problema tere
nului de fotbal de la Școala 
generală nr, 11 din Pitești va 
fi rezolvată. în acest caz, pro
cesul de instruire sportivă a 
tinerelor talente de la C.S.Ș. 
va beneficia de condiții opti
me, atît de mult dorite.

Ieri au plecat la Cracovia e- 
chipele de inot ale României, care 
vor tatîtal, toi și vineri, tatr-un 
bazin de S m selecționatele si
milare ale Poloniei. Pentru spor
tivii celor două țări, Întrecerea va 
prilejui ultimele starturi oficiale 
din acest an. Au făcut deplasa
rea : Zeno Oprițescu, Mihai Man- 
clachc, Flavius Vișan, Horațiu 
Neagrătr, Sorin Plev, Ladislau 
Szakadati, Alexandiu Szabo, Ionel 
Luca, Horia Lucaciu, Ștefan Mitu, 
Andrei Lin’canu ta echipa mas
culină si Carmen Bunaciu, Irinel 
Pănulescu, Carmen Mihăilă, Car-

men Alexe, 
Cristine — Se 
Mariana Par: 
ter în cea fc
• Tradlțlot 

mai tineri ta 
tată cu „Cu 
cheie sezont 
tem. La Ma 
decembrie vi 
de >—10 ani, 
la Bala Mare 
tătoril de 11 
prevede alcăt 
individuale și

TREI LIDERE IN FINALA FEMININ

Gheorghe IRIMINOIU, coresp.

BRAVO, ANCUȚA!

SATU MARE (prin telefon). 
Runda a 6-a a finalei campiona
tului național feminin de șah a 
programat un veritabil ,,derby ti
mișorean", opuntadu-le pe cele 
patru jucătoare din orașul de pe 
Bega, membre ale cluburilor Me
dicina și Electromotor, șl toate 
patru aspirante la titlu. Ambele 
partide. însă, s-au terminat re
miză : Ligia âieman — Margareta 
Mureșan și Gertrude Baumstark — 
Dana Nttțu. Același rezultat ta 
tatltairile Margareta Teodorescu — 
Mariana Duminică și Emilia Chlș 
— Eleonora Gogîlea. Celelalte pa
tra partide ale reuniunii au fost 
decise : Lia Bogdan a tatrecut-o 
pe Angela Cabariu, Viorica Ilie 
pe Eugenia Ghindă, Judita Kan
tor pe Marina Pogorevici, iar 
Gabriela Olărașu (mezina finalei, 
15 anii pe Gabriela Olteanu. In 
întreruptele din runda a 5-a, 
Olteanu a cîștigat la Kantor, 
Bogdan la Teodorescu, ta timp ce 
pogorevici a salvat finalul mal 
slab cu Jicman — remiză.

In clasament, după 6 runde,

trei lidere : 1 
garota Mureș; 
cite 4*/2 P 1 
secondate a 
de Lia Bogd: 
mează un pli 
j ucâtoare cari 
3'/2 p : Juditt 
Oliirașu, Mar 
genia Ghindă 
din ea este a

^LEĂ

Timp de tre 
desfășurat fir 
cam p lonatelor 
lor cu profil 
fost prezenti 
București, Piti 
cipiul Gh. G1 
Săcele, Dej ș: 
desfășurată si 
s-a încheiat ci 
localnici, învl

DE PE AGENDA ACTIVITĂȚII
SPORTIVE DE MASĂ

Sporturile de iarnă intră în actualitate !
Odată cu prima lună de iarnă, vremea n-a 
favorabilă competițiilor sportive desfășurate in 
condiții, centrul de greutate al întrecerilor de 
se mute în săli sau, acolo unde frigul a intrat cu... l. 
depline in actualitate, pe gheață sau pe zăpadă. Iată citeva vești 

despre astfel de acțiuni primite recent la redacție :

„CUPA 13 DECEMBRIE*

mai fost atît de 
aer liber. In aceste 
masă a început să 

drepturi

Numele din titlu nu apar
ține unei fetițe. Este numele 
antrenorului de tenis de ma
să Traian Ancuța, de la Clu
bul sportiv ; '
Vîlcea. El are 
meroase fetițe 
care se ocupă 
fiindcă — ne 
mîine va veni vremea să pre
ia ștafeta de la jucătoarele 
echipei participante in cam
pionatul Diviziei A. Le-am 
văzut în sala lor, majoritatea 
însoțite de părinți, cînd for
mația vîlceană a jucat pri
mul său meci cu echipa cam
pioană a țării, C. S. Arad. 
Maestrele sportului Eva Fe- 
renezi și Liana Măcean, ca 
și experimentata lor coechi
pieră Magdalena Leszay, au 
fost primite cu flori, iar fe
tițele de 5, 6 și 7 ani invitate 
să stea cuminți și să învețe.

L-am reîntîlnit recent pe 
Traian Ancuța cu cinci dintre 
cele mai bune fetițe ale sale. 
A propus și 1 s-a acceptat 
să le aducă la Arad, să vadă 
meciul retur cu campioanele

școlar Rîmnicu 
în secție nu- 
talentate, de 
cu sîrguință, 
spunea — ca

și, mai ales, partida acestora 
cu Karlsberg Duisburg, din 
cadrul C.C.E.

Așezate la loc de cinste, fe
tițele au urmărit cu sufletul 
la gură meciurile de la Arad, 
șl, spre marea lor satisfacție, 
au fost invitate la un antre
nament comun cu gazdele. 
Elena Anescu, Maria Mora, 
Antoncla Copaci și Camelia 
Oțelea s-au antrenat și au... 
jucat cu prietenele lor Eva, 
Uana, Magdalena, cu Orinela 
Sava șl Gabriela Kadar care, 
împreună cu antrenorul Emil 
Prokopecz, și-au exprimat ad
mirația și le-au felicitat pen
tru talentul lor, pentru hăr
nicia dovedită tn însușirea te
meinică a sportului preferat.

Să-1 felicităm, la rlndu-ne, 
din toată inima pe antrenorul 
care a înțeles atit de bine cit 
de importantă este selecția și 
pregătirea 
marea 
înscrisă 
Plenare

copiilor pentru 
performanță, sarcină 
și în Rezoluția ultimei 
a C.N.E.F.S.

Mircea COSTEA

DUPĂ TURNEUL BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

Dar, important este că antre
norii aplică o concepție de joc 
care poate duce baschetul fe
minin din țara noastră spre 
elita internațională a acestui 
sport ; însă, cu condiția ridică
rii standardului de tehnicitate 
in regimul unui tempo rapid.

• Disputa pentru pozițiile 
fruntașe ale clasamentului con
tinuă cu aceeași intensitate cu 
care a început. Politehnica 
C.S.Ș. 2 București este, în con
tinuare, lideră și, ținînd seama 
de valorile individuale ale lo
tului și de capacitatea antreno- 

. rilor Gr. Costescu și C. Dines- 
cu, studentele pot reintra în

Cu prilejul „Zilei Tipografu
lui", oamenii muncii de la 
Combinatul Poligrafic București 
s-au întrecut la șah și tenis de 
masă în cadrul „Cupei 13 De
cembrie", competiție organiza
tă de asociația sportivă C.P.B. 
sub genericul „Daciadei", La 
tenis de masă au participat 8 
echipe din secțiile offsett, cu
legere manuală, mecanică, tief- 
druck, legătorie 
ș.a. S-au 
Nichifor 
precum 
mecanică 
mentală.
țiat Gheorghe Gheorghe (secția 
mecanică) și Ion Oprescu (sec
ția legătorie fundamentală). 
(Nic. TOKACEK, coresp.).

fundamentală 
evidențiat Constantin 
(culegere manuală), 

și echipele secțiilor 
și legătorie funda- 

La șah s-au eviden-

începătorilor, cu participarea 
echipelor din Măcin, Jijila și 
Carcalia. Competiția a fost * 
tigată de formația gazdă. 
COMȘA, coresp.).

HOCHEI PENTRU COPII
Pe patinoarul artificial 

Suceava s-a desfășurat o com
petiție de hochei, rezervată 
echipelor de copii. Cea mai 
bine pregătită s-a dovedit echi
pa Clubului sportiv școlar, 
care a cîștigat competiția. (Ion 
MÎNDRESCU, coresp.).

cîș- 
(P-

din

CĂLIMÂNEȘTI — IZVOR DE SĂNĂTATE Șl DATORITĂ BAZELOR SPORTIVE
Stațiunea balneo-climaterică a 

orașului Călimănești (Vîlcea) 
caută, prin gospodarii ei, să 
conjuge binefăcătoarele atribute 
ale apelor și aerului din acea
stă regiune montană, peisajul 
neîntrecut al Văii Oltului cu 
cele mai diversificate activități 
sportive, pentru a pune la dis
poziția celor ce vin aici să-și 
refacă sănătatea și o serie In»

CONCURS DE PATINAJ VITEZĂ

La Sibiu, pe patinoarul Tine
retului, s-a desfășurat un con
curs de patinaj viteză în ca
drul etapei de iarnă a „Dacia
dei". Iată cîștigătorii : speranțe 
(250 m) : Laura Avram (C.S.M. 
Sibiu) și Radu Scutea (C.S.M. 
Sibiu) ; 500 m : Cordula Gier- 
lich (C.S- Școlar Sibiu) și 
Radu Scutea ; copiii II, 500 m : 
Mihaela Nicoară (C.S.M. Si
biu), 1000 m : Lia

Si- 
Avram 

(C.S.M. Sibiu), 500 și 1000 m 
Octavian Moga (C.S.M. Sibiu) ; 
copii I : 500 și 1000 m : Carmen 
Moldovan și Adrian Fulea 
(ambii de la C.S. Școlar Si
biu) (Ilie IONESCU, coresp.).

COMPETIȚII LA TENIS DE 
CÎMP Șl LA RUGBY 

(iNCEPĂTORl)
La Tulcea s-a disputat prima 

ediție a „Cupei Egyssus" la 
tenis de cimp, organizată sub 
egida „Daciadei", la care au 
participat 24 de concurenți. Pe 
primele locuri s-au clasat Mar
cela Pocora (Școala generală 
1), Lucia Mărgineanu (A.S. Di
dactica), Aurel Vacheorte (Com
binatul metalurgic) și C. Bu- 
eiuc (Liceul naval)

In comuna Tarcolia, din ju
dețul Tulcea, a avut Joe o 
competiție de rugby rezervată

SERBARE SPORTIVA
în comuna Tudor Vladimi- 

rescu, din județul Galați, s-au 
întîlnit peste 200 de tineri din 
Braniștea, Piscu, Slobozia Co- 
nachi, Sendreni și alte locali
tăți, pentru a participa la o 
serbare sportivă, desfășurată 
sub genericul „Daciadei", or
ganizată de C.J.E.F.S. și Consi
liul comunal pentru educație 
fizică și sport. Au avut loc 
întreceri la lupte, atletism 
(cros și probe de viteză) și 
box. Printre cîștigători s-au 
aflat : Gh. Pintilie, D. Chiriță 
(T. Vladimirescu), I. Bădărău, 
C. Stegaru (Piscu), G. Gheor
ghe (Sendreni) — la lupte, Gh. 
Guțu (Șendreni), Săndița Ivas- 
cu (T. Vladimirescu), I. Dima 
(Slobozia Conachi) și G. Pala- 
îe (T. Vladimirescu) — la at
letism, M. Sindici (Slobozia 
Conachi) și N. Negrea (Piscu) 
— la box. (T. SIRIOPOL, co
resp.).

IN ATENȚIA CUMPĂRĂ
TORILOR DE AUTO

TURISME DACIA 1300
Duminică 23 decembrie toa

te magazinele auto I.D.M.S. 
au program de lucru intre o- 
rele 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 pro
gramați pînă la 15 februarie 
1980 
București 
gramați 
1980
Brașov și 
programați pînă la 31 martie 
1980
Pitești livrează celor progra
mați pînă la 15 aprilie T98O 
lași șl Reșița livrează celor 
programați pînă la 30 aprilie 
1980
Cluj-Napoca șl Bala Mare li
vrează celor programați ‘ “ 
la 15 mal 1980

Anunțăm cumpărătorii 
autoturisme din Import 
au primit comunicări de 
re să se prezinte tn termen 
pentru ridicarea autoturisme
lor.

>
treagă de amenajări, destinate 
să completeze gama tratamen
telor medicale și prin terapeu
tica exercițiilor fizice.

Astfel, primarul de pînă mai 
zilele trecute, Vasile Dumitrescu 
(azi primar al municipiului Rm. 
Vîlcea), a întocmit și a adus la 
îndeplinire un program edili
tar din care nu lipsesc piscine 
și bazine de înot, săli moder
ne de gimnastică, terenuri de 
volei sau handbal la diferitele 
izvoare, în special la izvorul 
nr. 7, unde este amenajat și 
terenul provizoriu de fotbal 
(în locul celui de pe malul Ol
tului, dezafectat de pe urma 
lucrărilor hidrocentralei loca
le). La hotelul „Vîlcea" a fost 
instalat un aparat de vibro- 
masaj cu elongații, unic în

țară, utilizat și de către spor
tivi

Acum se 
construirea 
polisportiv 
veghere a 
Neamțu, 
liului orășenesc al sindicatelor. 
O inițiativă interesantă este 
aceea că toți profesorii de e- 
ducație fizică de la școlile lo
cale au fost desemnați res
ponsabili ai secțiilor sportive 
din stațiune, în frunte cu pro
fesorul I. Cîrstea, vicepreșe
dintele C.O.E.F.S. Un prim re
zultat al activității 
factorilor cu atribuții, 
menilor cu 
sport este 
stațiunilor",

D. MORARU-SLIVNA

lucrează intens la 
unui cochet teren 

sub directa supra- 
tovarășului Tudor 

președintele Consi-

tuturor 
al oa- 

pasiune pentru 
cucerirea ..Cupei 

în anul 1977—78.

livrează celor pro- 
pînă la 13 martie

Bacău livrează celor

pînâ

de 
care 

llvra-

PARTICIPARE LA ACȚIUNILE „DACIADEI
(Urmare din pag. 1)

tul pe asociație”). Așadar, cîți- 
va dintre oamenii „Elcond”- 
ului, cu preocupările lor 
timp liber, adică sportive.

„Iubim sportul cu toții, de la 
tovarășul director Nicolae Ma
ier la elevii de la profesională 
— ne mărturisește Leonida 
Kania, contabil șef, inițiatorul 
unor frumoase acțiuni de masă 
înscrise sub genericul „Dacia-

de

dei“. Nu ne putem lăuda cu 
mari succese în sportul de per
formanță, pentru că sîntem 
unitate tinără. La noi, perfor
manță in sport înseamnă, de
ocamdată, o tot mai largă par
ticipare la acțiunile „Daciadei" 
practicarea exercițiului fizic 
pentru întărirea sănătății și a 
puterii de muncă, ca mijloc de 
recreare a oamenilor”.

Nobilă performanță — adău
găm noi.

înaintea turului II la polo

RAPID-4 PUNCTE AVANS
FAȚA DE URMĂRITOARELE SALE

După o pauză de numai două 
zile, cele 6 echipe din prima 
grupă valorică a campionatu
lui național de polo își vor re
lua întrecerea la Cluj-Napoca. 
De această dată, într-un turneu 
in care fiecare formație va sus
ține cîte 5 partide (cele ale tu
rului II) în tot atîtea zile.

Singura echipă neînvinsă du
pă prima manșă este Rapid 
București, care deține, deo
camdată, un avans de 4 punc
te față de Dinamo și Crișul 
Oradea și de 6 puncte față de 
Voința Cluj-Napoca și C. N. 
ASE. Startul feroviarilor este 
remarcabil și se explică în ma
rc măsură prin noua orientare 
către un joc modern, in per
manentă mișcare, pe care an
trenorul Cornel Rusu l-a im
primat in ultima vreme elevi
lor săi.
Schervan 
echipieri 
sene. II. 
formă bună in aceste jocuri.

echipa lor avînd cele mai mari 
șanse de a rărhîne în postura 
de lider și după turneul clu
jean.

Este foarte adevărat însă că 
atît Dinamo, actuala dețină
toare a titlului, care joacă mult 
mai bine în piscina de pe ma
lul Someșului, cit și Crișul 
Oradea sau Voința, de această 
dată în fața propriului public, 
nu-și ascund intențiile de a 
prinde din urmă Rapidul...

Frații Slavei, Adrian 
și mai tinerii lor co
llie Gheorghe, G- Ar- 
Niță au manifestat o

Primele meciuri sînt progra
mate astăzi, de la ora 17 : 
Progresul — Voința, Rapid — 
C.N. ASE și Crișul — Dinamo 
în continuare — joi : C-N. ASE
— Progresul, Rapid — Dinamo 
și Voința — Crișul ; vineri : 
Progresul — Dinamo, Rapid — 
Crișul și C.N. ASE — Voința ; 
sîmbătă : Dinamo — C.N. ASE, 
Crișul — Progresul și Voința
— Rapid ; duminică : Progre
sul — Rapid, C.N. ASE — Cri
șul și Voința — Dinamo.

posesia titlu 
dată in anul 
cursul viitor 
turneului fin 
tate fluctuați 
pot duce la 
zătoare, cum 
meciul cu P 
Voința Bucur 
și ele pârtie 
final, iar pen 
lea candidcai 
Brașov și U 
Napoca, uitin 
nică reven' 
trei vicțpjjfc 
reșteăn.

® Șansele i 
tice) cele mai 
vare în turn, 
echipa Mobila 
clasarea ei pe 
participantele 
la numai trei 
rencele neînc 
regulamentară 
mum trei ju< 
sau mai înalt 
diții, aprecien 
ile viitoare 
necesară 
lamentului 
tiv, în așa 
mită promova 
elită a prim; 
echipa care ni 
mul de talie, 
tul în sine -

al 
mi 
la 
te

ÎN L0<
La Sibiu 

unde... iarn 
vreme. Esta 
tinoarul ar 
najarea că 
și foarte n 
bilizați de 
țean U.T.C. 
trecuți, ace: 
tivă de iar 
porțile în < 
iembrie, sui 
ieți venind 
pentru a în 
ze, alții pen 
dansind pe 
sau pentru 
pregătirile. î> 
piatelor con

Un aseme: 
află și la C 
amenajat cu 
buție a tini 
administrat 
Comitetul 
Patinoarul d 
mai... elegar 
la Sibiu, ar 
încăpătoare, 
tru public, 
primii ani 
(1972—1976' 
nire a nu 
diverse vin 
precum și „ 
gătire a si 
mâți. De doi 
noarul din t 
stanța își 1 
chiderea de 
tea“ lui este 
De pildă, în



> COMPETIȚII •
OR SERIA SECUNDĂ

Mihăiîescu, 
lg#ie Prass, 
Adina Schus-

recere a celor 
din țară, do
ran țel or4*, în- 
petițional lu
ntre 18 și 21 
iura sportivii 
aceleași date, 

>r întrece îno
ți. Concursul 
ie clasamente 
?hipe.

• ȘAH
icman, Mar- 
>ana Nuțu cu 

Ele sînt 
tate de punct 
?ă care ur- 
>mpact de 5 
cumulat cîte 
ir, Gabriela 
gorevici, Eu- 
rica Ilie. (Or

ia sorți).
NICOAKA 

internațional

A DIVIZIEI A 
LA HOCHEI

Cel de al treilea tur al seriei 
secunde din Divizia A la hochei 
a început luni după-amiază pe 
patinoarul artificial „23 August4* 
din Capitală. Iată rezultatele în
registrate : Agronomia Cluj-Na- 
poca — Tîrnava Odorhei 10—2 
(2—0, 5—1. 3—1), Progresul
Miercurea Ciuc — Avîntul Gheor-
gheni 5—9 (1—3. 1—2, 3—4) și
A.S.E. Sportul studențesc Bucu
rești — Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc 8—5 (4—1. 3—0, 1—4) — în 
etapa a 16-a; Progresul Miercurea 
Ciuc - Tîrnava Odorhei 8—0 
(2—0. 3—0, 3—0), Avîntul Gheor- 
ghenl — Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc 11—2 (1—0, 3—1, 7—1) și 
A.S.E. Sportul studențesc Bucu
rești — Agronomia Cluj-Napoca 
6—4 (1—0, 2—1, 3—3) — etapa a
17- a.

Astăzi au loc partidele etapei a
18- a.

INSTRUCTORI SI-AU DESEMNAT 
CAMPIONII DE BOX

la Arad, s-au 
pe țară ale 
>x ale școli- 
•nstrucții. Au 
pugiliști din 

raiovia, Muni- 
u-DeJ, Iași, 
. Competiția, 
ida Daciadei, 
isul boxerilor 

la 6 cate

gorii : v. Rus (semiușoară), A. 
Ivanovici (ușoară), Gh. Nae (se- 
mimljlocie), I. Hanț (mijlocie 
mică), Gh. Sebestyen (mijlocie) și 
C. Rusu (grea). Ceilalți învingă
tori sînt : R. Nistor (Pitești), Gh. 
Stanciu (București) M. Baiaț 
(Dej), Șt. Vlăsie (Gh. Gheorghiu- 
Dej), FI. Cotoi (București) și M. 
Weber (București). N. STRAJAN— 
eoresp.

AL BASCHETBALISTELOR
îcerit ultima 
Dar, pe par- 
urneu și al 
• trebui evi- 
la mari care 
geri surprin- 
ost cea din 
ui- Rapid și 
l-au asigurat 
i la turneul 
cui al patru- 
>bila, Voința 
itatea Ciuj- 
înd o puter- 
retizată prin 
meni bucu-

ice și prac- 
i de promo- 
final le are 
din păcate, 
4 ar reduce 

urneul final 
nații, sătmă- 
nd obligația 
i avea mini- 
e de 1,80 m 
aceste con- 

pentru ediți- 
ziziei A este 
area regu- 
tolul respec- 
t să se per- 
1 turneul de 
lasate după 
lizează bare- 
privește fap- 
sența a trei

jucătoare de 1,80 m (înălțime 
care de mulți ani a devenit cu
rentă în baschetul internațio
nal) in lotul unei divizionare 
A — apreciem că necesită nu 
doar intervenția forțată a re
gulamentului (ca până acum), 
ci măsuri eficiente, în primul 
rînd din partea antrenorului 
(G. Mahler) și a unităților de 
baschet din Satu Mare, centru- 
pepinicră de valoare și cu tra
diție (dar nu și în privința ju
cătoarelor cu talie înaltă).
• Din nou aprecieri adresa

te tinerelor și foarte tinerelor 
baschetbaliste care (unele aflate 
încă la vîrsta junioratului) au 
un aport major la obținerea 
performanțelor. Constanța Fo- 
tescu și Mihaela Radu (Poli
tehnica C.S.S. 2), Suzana Ke- 
resztesi, Maria Groza (Mobila), 
Adriana Mangu, Elisabeta Cscg- 
Iezi („U“ Cluj-Napoca), Mag
dalena Pali, Camelia Solovăstru 
(15 ani 1), Mona Cicio (Voința 
Brașov), Mihaela Pană (Olim
pia), Valeria Chepețan, Marcela 
Bodca (Universitatea Timișoa
ra), Francisca Funkenhauser 
(Crișul), Cornelia Hagiu, Rodi- 
ca Pană (Progresul) ■— iată 
exemple edificatoare asupra în
drăznelii cu care sînt promo
vate elementele cu perspectivă- 
Sportivele acestea răsplătesc, se 
vede, încrederea ce li se acor
dă.

DEPOZIT DE MOBILĂ
)E PATINOAR ARTIFICIALI
ă un Ioc 
ie. mai de
rbi de pa
il la ame- 
au muncit 
tineri mo- 

itetul jude- 
și în anii 

bază spor- 
îi-a deschis 
1 lunii no- 
fete și bă- 

c aici, unii 
să patine- 

1 se relaxa, 
iul gheții 
și desăvîrși 
derea apro- 
iri.
patinoar se 
înța, și el 
nare contri- 
lui, fiind 

de către 
lean U.T.C. 
ci este chiar 
ecît cel de 
estiare mai 
lerobă pen- 
■stituind, în 

activitate 
de întîl- 
ameni de 

și profesii, 
a“ de pre- 
vilor lcgiti- 

însă, pati- 
icipiul Con- 
amînă des- 
on. „Poves- 
rte aiudată. 
ma trecută.

din comoditate sau dezinte
res. instalațiile de îngheța
re a apei (pentru care 
s-au cheltuit sume impor
tante de bani) au produs 
gheața pentru patinaj abia 
din luna ianuarie, iar acum 
patinoarul nu are gheață 
și s-a transformat în... 
depozit de mobilă, în 
vestiare aflîndu-se saltele, 
paturi și fotolii ale unui 
viitor hotel ! Cerînd explica
țiile cuvenite, factorii res
ponsabili locali ne-au spus 
iS aceste obiecte pot fi ra
pid mutate aricind. <?!?), 
„dar cine să administreze 
patinoarul cind nimeni nu 
se oferă, motivînd că este 
nerentabil (?)“. Acum se 
caută cu înfrigurare un nou 
administrator, în timp ce a- 
ceastă bază sportivă de iar
nă întîrzie să-și' amortizeze 
cheltuielile de construcție. 
Profesorul de educație fizi
că Octavian Rusu, un Ini
mos antrenor de patinaj, 
ne-a demonstrat, bazîndu-se 
pe calcule estimative, că se 
poate găsi o mină de gos
podar care să folosească pa
tinoarul cu maximă eficien
ță — din toate punctele de 
vedere.

Cînd se va curma, așa
dar. această situație bizară 
a patinoarului din Con
stanța ?

Troian IOANIȚESCU
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!>ivi/ionarclc A sub transfocalor la sfirșit de sezon

REVENIRE SPECTACULOASĂ
DUPĂ UN START MODEST
Dacă n-ar fi venit șl cel de „al 

, nouălea val“, meciul de Cupă de 
^a Ploiești in care înfrîngerea su
ferită să-i știrbească puțin din 
realizările obținute în ultima vre
me, s-ar fi putut, probabil, vorbi 
doar la superlativ despre finalul 
de sezon al echipei F.C. Argeș. 
Disociind însă această nereușită, 
de bilanțul celorlalte ultime opt 
rezultate, adică rămininci la peri
metrul strict al campionatului Di
viziei A, trebuie să recunoaștem 
că echipa argeșeană a avut un 
finiș excelent, izbutind să refacă 
rapid o situație ce părea — la un 
moment dat — compromisă. Intr- 
adevăr, în ultima decadă a lui 
octombrie, cînd F.C. Argeș se afla 
(după 11 et^.pe) pe locul 16, cu 
numai 8 sunete, cu greu s-ar fi 
putut anticipa că ea va încheia, 
totuși, sezonul în plutonul frun
taș, . cu un palmares aproximativ 
egal cu cel de la începutul iernii 
trecute, cînd conducea în clasa
ment cu 21 de puncte și avea a- 
poi să cucerească, laurii de cam
pioană. Practic, de la meciul 
susținut în 28 octombrie, cu 
Steaua, la Pitești, F.C. Argeș nu a 
mai cunoscut înfrîngerea, reall- 
zînd în opt etape 7 victorii și un 
singur rezultat de egalitate, la 
Baia Mare.

4. F. C. ARGEȘ
• Puncte realizate : 23 (14 acasă 4- 9 în deplasare) ; procentaj : 

60,5 la sută..
• Golgeterii echipei : Radu II 9, lovănescu 5, D. Nicolae 4, Dobrin 

2, Turcu, Cîrstea, Ralea, Bărbulescu, latan și Chivescu - cîte 1, Ursu 
(Politehnica lași) — autogol.
• Jucători folosiți : 18 - Cîrstea și Stancu - cîte 19 meciuri, Dobrin 

și lovănescu — cîte 18, Ivan și Chivescu — cîte 17, M. Zamfir și D. 
Nicolae — cîte 16, Radu II 15, Toma și Bărbulescu — cîte 14, latan 13, 
Cristian 12, Turcu 11, Speriata 7, Moiceanu 6, Moisescu 5, Ralea 3.
• Media notelor echipei : 6,60 (6,61 acasă - 6,59 în deplasare).
o Jucători eliminați : D. Nicolae (etapa a 2-a).
• Cartonașe galbene : 14 (8 jucători) ; cele mai multe : Bărbulescu 3.
• A expediat 204 șuturi la poartă (127 acasă -j- 77 în deplasare), 

dintre care 109 pe spațiul porții (65 acasă -f- 44 în deplasare) și a 
executat 120 de cornere (90 acasă 4- 30 în deplasare).
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : 2 transformate (ambele 

Radu II), 2 ratate (lovănescu și Radu II) ; a fost sancționată cu 3 
penalty-uri, toate transformate.
• La meciurile susținute acasă au asLtat 100 000 de spectatori, cei 

mai mulți — 18 000 — în etapa a 19-a, la partida cu Universitatea 
Craiova.

Ln fața acestei plăcute realități, 
piteștenii au, desigur, toate mo
tivele să regrete startul lor slab 
în campionat și mai ales acea 
perioadă critică din septembrie- 
oc tom brie, cînd au pierdut — 
aproape incredibil — trei puncte 
in două jocuri susținute acasă 
(1—1 cu Olimpia Satu Mare și 
0—1 cu Jiul). S-a spus la timpul 
potrivit — și, in bună măsură, 
îndreptățit — că începutul greoi 
al echipei argeșene ln noua ediție 
de campionat, caracterizat de re
zultate și comportări inegale 
(2—0 cu F.C. Eaia Mare la Pi
tești, apoi 0—3 la Tîrgoviște și 
1—1, pe propriul teren, cu Di
namo) s-ar datora refacerii in
complete a jucătorilor — din cau
za vacanței prea scurte avute la 
dispoziție — după obositorul se
zon de primăvară, cînd o bună 
parte din efectivul echipei a fost 
solicitat să susțină tentativa (în 
cele din urmă nereușită) de ca
lificare a selecționatei noastre 
olimpice la J.O. din 1980. S-a mai 
dat — la fel de Îndreptățit — ca 
explicație atitudinea de automul- 
țumire, chiar de oarecare tn- 
gîmfare care îi cuprinsese pe cei 
mal mulți dintre componenții lo
tului piteștean după spectacu
losul succes din campionatul pre
cedent. Judecind acum ceva mai 
profund lucrurile, se pare că a- 
ceastă din urmă explicație a fost 
mai plauzibilă, căci în privința 
oboselii nu prea credem că ea 
putea fi mai pronunțată la înce
putul noului sezon decît acum., la 
sfîrșitul lui, cînd echipa antrenată 
de FI. Halagian și C. Oțet a rea
lizat această impresionantă sultă 
de victorii în campionat.

Că evoluția echipei argeșene a 
depins mai mult de moralul, de 
atitudinea jucătorilor ei ne-o de
monstrează și cele două rezultate 
nesatisfăcătoare amintite (1—1 cu 
Olimpia și 0—1 cu Jiul, ambele 
în Trivale), survenite tocmai după 
meciurile din Cupa campionilor 
europeni cu A.E.K. Atena, cînd 
piteștenii nu-și reveniseră — se 
pare — suficient după euforia 
produsă prima oară de jocul ex-

Duminică 23 
decembrie 1979

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
O CARAVANA CREȘTE ME

REU... Pe lunga listă a autoturis
melor cîștigate la tradiționalul 
sistem de foc LOTO se adaugă 
mereu alte nume. Cel mal re- 
cențl posesori de autoturisme 
„Dacia 1300" sînt VasUe Iacob 
din Mangalia și Iuliu Suciu din 
Lugoj, care au realizat acest 
succes la categoria I a tragerii 
din 7 decembrie 1979, pe bilete a- 

celent prestat de ei și victoria 
clară xcu 3—0) obținută, iar a 
doua oară (ia partida retur, din 
capitala Greciei) de bucuria ca
lificării în etapa următoare a 
competiției. Și poate nu-i departe 
de adevar supoziția ca dublul eșec 
suferit în confruntările cu 
Nottingham Forest — care i-a a- 
fectat, desigur, din plin — să fi 
contribuit, probabil, foarte mult 
ia sporitele ambiții ale piteșteni- 
ior în cam lionat, la mobilizarea 
lor puternică, soldată cu rezultate 
atît de bune în ultima parte a 
sezonului

Bineînțeles, nu se pot omite 
nici unele cauze obiective (cum 
ar fi, de nildă indisponibilitățile 
survenite uneori în rândurile ti
tularilor formației, îndeosebi 
cele de mai lungă durată 
ale fundașului M. Zamfir și 
vîrfului de atac Radu II), 
care au făcut ca randamentul dat 
de F.C. Argeș să nu fie totdeau
na cel așteptat Totuși, rămînem 
la convingerea că nivelul de ex
primare a echipei noastre cam
pioane a depins — în cea mal 
mare măsură — de capacitatea de 
mobilizare a jucătorilor, de inte
resul și conștiinciozitatea lor în 
pregătire, ca și de modul de an
gajare. de dăruire a lor în tim
pul meciurilor pe care le susțin.

Cu un lot omogen valoric și 
de-acum deplin maturizat sub as
pect competițional (dar care mai 
trebuia, totuși, puțin întărit pen
tru a-și spori competitivitatea in
ternațională în perspectiva difici
lelor confruntări din prestigioasa 
competiție europeană la care a 
participat), cu o apărare în gene
ral greu de depășit (20 de goluri 
primite în 19 meciuri — deci o 
medie de aproximativ un gol de 
meci, una dintre cele mai bune 
din divizie), cu o linie de mijloc 
care adeseori se dovedește deter
minantă în obținerea victoriilor 
echipei (Dobrin continuînd a se 
impune prin excelentele sale ca
lități de organizator de joc, de 
constructor și — nu de puține ori
— chiar de finalizator), cu o 
Înaintare care la partidele din 
deplasare este de temut prin 
forța ei de contraatac, F.C. Ar
geș ocupă actualmente în ierar
hia primei noastre divizii un loc 
mai apropiat de potențialul ei real, 
pe care l-a pus deplin în va
loare de-abia spre finalul sezo
nului.

Deși o despart de lider patru 
puncte, echipa din Pitești păs
trează șanse de a-și apăra cu 
succes titlul pe care îl deține. 
Va depinde in primul rînd de 
jucătorii din Trivale, de pregă
tirea pe oare o vor face în a- 
ceastă iarnă și de comportarea 
lor în partidele din primăvară 
dacă șansele existente acum se 
vor materializa sau nu Oricum, 
F.C. Argeș are datoria — nu nu
mai față de suporterii ei, ci și de 
toți iubitorii de sport din țară
— de a evolua la nivelul posibi
lităților ei cunoscute și bine a- 
preciate. după cum deopotrivă îi 
incumbă obligația de a aduce o 
contribuție sporită la buna re
prezentare internațională a fot
balului nostru, atît prin confrun
tările directe pe care le va sus
ține, cît și prin jucătorii pe care
— fără îndoială — îi va pune 
în slujba loturilor reprezentative 
ale țării.

Constantin F1RÂNESCU

INCERCAȚI-VĂ Șl DV. ȘANSELE! ORICINE JOACĂ POATE ClȘTIOA :
• AUTOTURISME „Dacia 1300".
• MARI CIȘTIGURI IN BANI de valori variabile și fixe. 
FORMULA SIMPLA,, AVANTAJOASA :
• 3 extrageri, in continuare, a cîte 4 numere • In total se extrag

12 numere din 75 • Se ciștigă și cu numai 2 numere la o extragere I 

MAI MULTE BILETE JUCATE - MAI MULTE ȘANSE DE SUCCES I 
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE - simbătă 22 decembrie a.c.
PROCURAȚI DIN VREME BILETE CU NUMERELE PREFERATE !

chltate 25% La aceeași tragere, 
valoarea unitară a ciștigurilor de 
categoria a Il-a a lost de a- 
proape 29.000 lei.

tncercați-va și dv. șansele de a vă 
număra printre marii clștigători 
la tragerea de vineri 21 decem
brie a.c. Astăzi și mîine sînt 
ULTIMELE ZILE pentru procura
rea biletelor.
• TRAGEREA PRONOEXPRES 

DE ASTAZI, io decembrie 1079, se 
televizează tn direct, tnceptad de 
la ora 11.20,

Sezonul de toamnă in fapte și idei

EXISTĂ UN MOMENT FAVORABIL. 
SĂ-L FOLOSIM!

Recenta consfătuire a princi
palilor tehnicieni din fotbal a 
subliniat, nu fără a aminti și 
de numeroasele deficiențe, o 
oarecare ameliorare a compor
tării pe plan internațional ; dar 
aceasta numai din partea echi
pelor de club, selecționatele (de 
toate categoriile) rămînînd încă 
datoare. In fața unor adver
sari puternici, reprezentantele 
noastre in cupele europene, 
deși nu au ajuns chiar în zo
nele înalte ale acestor compe
tiții (și nu se poate spune că 
momentele foarte favorabile a- 
cestei ascensiuni le-au lipsit!), 
au dovedit ceea ce de multă 
vreme afirmăm, îndreptățit, 
despre echipele și jucătorii 
noștri fruntași : că dispun de 
calitățile necesare spre a apare 
in prim-planul performanței 
internaționale- Evoluțiile Uni
versității Craiova (pc mai toa
tă durata prezenței sale în 
Cupa U.E.F.A.), ale formației 
Steaua (care, foarte bine, poa
te vorbi de o... autoeliminare 
din Cupa cupelor), ale lui F.C. 
Argeș (în dubla dispută cu 
A.E.K.) și Dinamo (timp de... 
180 de minute, nu și in al 183- 
lea minut de întrecere cu Ein
tracht Frankfurt) sînt probele 
unei capacități, din păcate ra
reori arătată in plenitudinea ei.

Există, prin urmare, un 
punct de plecare constructiv 
pentru noul sezon. Pentru noul 
sezon care va prezenta marea 
dificultate a obligativității sus
ținerii de mari și importante 
examene și pe planul repre
zentativei (calificările C.M. 
1982) și pe acela al cluburilor 
(cupele europene, în toamna 
lui 1980). Sigur însă că prio
ritatea, principalele eforturi și 
preocupările trebuie să se în
drepte spre acțiunea echipei 
naționale. Antrenorul Traian 
Ionescu spunea cîndva „în pe
rioada calificărilor, nimic nu 
este mai important ca această 
prestigioasă și dificilă probă, 
nimic nu poate fi pus înain
tea intereselor echipei națio
nale". Iată o reală observație, 
care, însă, trebuie să devină... 
realitate. Adică să nu ne mul
țumim cu declarații, ci să le 
acoperim prin fapte ; or, ade
seori s-a văzut că interesele 
mărunte și meschine de club 
au făcut ca obiectivele echipei 
naționale să fie neglijate, să

• Ș T IR I •
• CERNOMOREȚ ODESA — 

F.C. CONSTANȚA 1—0 (0—0). 
Zilele trecute, F. C. Constanța 
a evoluat la Odesa, unde a sus
ținut un meci amical în compa
nia divizionarei A Cernomoreț. 
Gazdele au cîștigat cu 1—0 
(0—0), prin autogolul portaru
lui Stancu. După cum ne spu
nea antrenorul I. Oană, partida 
a tost frumoasă, apreciată de 
public.

• DIN NOU MINIFOTBAE
I.A PITEȘTI. Sala sporturilor 
din localitate va găzdui, joi și 
vineri, un nou și atractiv tur
neu de minifotbal. organizat de 
Inspectoratul școlar județean 
Argeș, C.J.E.F.S. Argeș și Clu
bul sportiv școlar Pitești. Par
ticipă — cu cîte două echipe, 
alcătuite din copii născuți între 
anii 1964 și 1967 — următoare
le cluburi : C.S.Șc. Bacău,
C.S.Șc. Pajura București, Di
namo, C.S. Tîrgoviște, F.C. Ar-

I geș și C.S.Ș. Pitești.

• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
7-RONOSPORT DIN 16 DECEM
BRIE 1979. Cat. 1 : (13 rezultate) 
== 3 variante 100% a 50.000 lei ; 
categoria 2 : (12 rezultate) <= 
15,50 variante a 13.307 lei ; cat. 
3 : (11 rezultate) = 166,50 variante 
a 1.358 lei. Report cat. 1 : 21.883 lei. 
Cîștigurile de 50.000 lei de la oat. 
1, jucate 100%. au lost obținute de 
GHEOKGHS PREDA din Craiova. 
SIMION DAVID din Sighișoara și 
CONSTANTIN SAVULESCU din 
Buzău. 

fie desconsiderate. Din atitu
dinea antrenorilor prezenți la 
recenta consfătuire am dedus 
că ei înțeleg perfect exclusi
vitatea echipei naționale in 
noul sezon. Să sperăm că nu 
vom avea nici un fel de prilej 
de a constata comportări și 
puncte de vedere contrarii, 
condiție asupra căreia F.R.F. 
este prima care trebuie să ve
gheze.

întreaga operațiune a califi
cării, care nu este o acțiune 
separată, izolată — prin faptul 
că își trage energia tocmai din 
activitatea eșalonului perfor
manței, din campionat — poate 
ciștiga un bun avans din ple
care, cu condiția de a se fo
losi creator acele progrese, a- 
cele cîștiguri calitative obser
vate in unele jocuri din cu
pele europene. Acei pași înain
te trebuie continuați pe planul 
echipei naționale ! Dar obliga
ția este să se lucreze mai de
parte cu seriozitate, cu modes
tie, cu multă încredere. Și nu 
să se afișeze atitudini de su
ficiență care apar adeseori ia 
primele succese și duc repede 
la... pași înapoi. Mai judicioa
sa programare a campionatului, 
cîștigarea unei perioade de re
facere cu adevărat corespunză
toare (dar condiționată de le
gile sobrietății și odihnei ade
vărate in săptămînile de pau
ză), o planificare „cu bătaie 
mai lungă-* (pînă în 1982), iată 
acțiuni care, slujite cu since
ritate, putere de muncă și 
profesionalitate de către teh
nicieni și aplicate fără rețineri 
și indisciplină de jucători, pot 
continua semnele bune ale 
toamnei 1979.

O primă etapă — de mare 
însemnătate in modul cum se 
va desfășura pentru echipa na
țională întreaga operațiune a 
calificărilor — o constituie se
zonul de primăvară, cu eta
pele de campionat și de cupă 
care au mai rămas de disputat. 
Este de dorit, este indispensa
bil — spre a se ajunge la un 
lot reprezentativ mai puternic, 
mai echilibrat — ca aceste în
treceri să cîștige în calitate. 
Avem nevoie de un campionat 
cu cei puțin 4—5 protagoniste 
în lupta pentru titlu, o între
cere care să solicite permanent, 
avem nevoie de o deplină con
siderare a Cupei care poate 
pune în valoare și elemente 
ce scapă de obicei vizorului 
selecționerilor.

O linie de unire, cu sens 
ascendent, deci, între sezonul 
de toamnă 1979 și primăvara 
lui 1980. Materia primă pentru 
construirea acestei linii este 
munca, munca de inaltă com
petență, dublată de o discipli
nă ireproșabilă. Fără acestea, 
legile dure ale performanței 
sancționează fără duioșie.

Eftimie IONESCU

PROGRAM VARIAT
DE EXCURSII

ÎN TOT CURSUL
✓

SĂPTĂMÎNII
• Organizatorii de turism 

efectuează, la cerere, in tot 
cursul săptămînii, excursii 
pentru documentare sau 
schimburi de experiență 
utile pentru muncitori, ță
rani cooperatori, cadre de 
tehnicieni și ingineri.

• EXCURSIA — iată o 
disciplină ce nu trebuie să 
lipsească de pe agendia șco
lilor. O lecfte de istorie, 
geografie, științe ale natu
rii sau economie, ținută 
prin deplasarea la diferite 
obiective constituie o me
todă didactică de predare 
eficace, interesantă și a- 
tractivă.

O Imbinînd sugestiile dv. 
cu propunerile organiz>ato- 
rilor de turism, excursia 
poate să constituie în a- 

I * celași timp și un mijloc 
’ de relaxare sau destindere,
3 prin alegerea unui traseu 
a cît mai pitoresc, în con-
4 dițiile asigurării serviciilor 
4 preferate și combinarea 
3 milioanelor de transport 
? tren-autocar.

\ ■ Agențiile, filialele și
punctele de valorificare ale 
oficiilor județene de tu
rism din întreaga țară pri
mesc înscrieri și vă oferă 
oricfnd informații ?i amă
nunte utile, suplimentare.



SABRERUL EMIL OANCEA 
Șl FLORETISTUL PETRU KUKI 

CÎȘTIGĂTORI ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

„REMIZA" IN DUBLA CONFRUNTARE 
LA HANDBAL FEMININ DINTRE ECHIPELE 
SECUNDE ALE ROMÂNIEI Șl R.D. GERMANE

Sabrerul Emil Oancea (Stea
ua) este cîștigătorul actualei 
ediții a „Cupei României". In 
gala desfășurată marți Ia 
„Floreasca II", tenacele scri- 
mer bucureștean s-a dovedit 
mai incisiv, mai decis decît 
colegul său de club, Ioan Pop. 
pe care l-a întrecut, în ultimul 
asalt, care urma să desemneze 
ocupantul primului loc, cu 
11—10 ! A fost — dealtfel ca 
și întregul turneu — un asalt 
de bună calitate în care am
bii combatanți s-au prezentat 
în sensibil progres. Iar faptul 
că activează la același club 
n-a diminuat cu nimic din dîr- 
zcnia cu care și Oancea și Pop 
au evoluat pe planșă. La 10—10 
și după consumarea tuturor 
priorităților, Oancea a speculat 
un moment de relaxare a ad
versarului său și a punctat prin- 
tr-o admirabilă paradă-ripostă! 
Printre învinșii cîștigătorului se 
află Pantclimonescu (10—4), 
Păunescu (10—7), Nuță și 
Frunză (10—9), în eliminări. 
Oancea a evoluat, însă, foarte 
sigur și în turul preliminar, 
fiind cap de serie, cu 4 victorii. 
Un succes frumos, care confir
mă prestația valoroasă pe care 
Oancea a avut-o nu de mult 
la Sofia, la „Balcaniadă", unde 
a fost unul din... motoarele 
echipei noastre reprezentative. 
Victoria sa în „Cupa României" 
nădăjduim să fie un ' îndemn 
pentru o comportare, și în vi
ilor, remarcabilă.

După ce a trecut, în primul 
tur de eliminări de ieșeanul 
Șuta (10—4) ocupantul locului 
2, Ioan Pop, a tras în compania 
Iui C. Marin și M. Mustață de 
care s-a detașat destul de greu. 
Oricum, Pop rămîne un virtuoz 
tehnician, adeptul unei scrime 
de mare finețe, cum am dori 
să vedem orientată pregătirea 
tuturor trăgătorilor noștri.

O revelație, Daniel Costin 
(Tractorul Brașov), situat pe 
lecui 3, după o meritată vic
torie (cu 10—8), în asaltul pen
tru... podium, în compania fos
tului său coleg de club, Mihai 
Frunză (Dinamo București). 
Costin pare să fie sabrerul... 
care vine, un trăgător lucid și 
cu multă fantezie.

în continuare, clasamentul 
general se prezintă astfel : 4.
M. Frunză (Dinamo București),

CONCURSURI INTERNATIONALE DE ÎNOT
• în ultima zi a concursului 

internațional de înot de la Ros
tock (R.D.G.), proba feminină 
de 100 m liber a fost cîștigată 
de Karen Metschuk (R.D-G.) 
cu timpul de 55,10. La masculin, 
în aceeași probă, victoria a re
venit lui Jorg Woithe (R.D.G.) 
cu 50,28. în cursa feminină de 
100 m fluture, pe primul loc s-a 
clasat Karen Metschuk, cu 
1:01,19.
• La Long Beach (Califor

nia) într-o piscină de 50 m 
concursul de înot a fost domi

ȘTIRI DIN AUTOMOBILISM
Tradiționala competiție inter

națională „Raliul Bandama" a 
fost cîștigată de echipajul Ha- 
nnu Mikkola (Finlanda) — Arne 
Hetz (Suedia), pe „Mercedes". 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Bjbrn Waldegaard — Hans 
Thorszelius (Suedia) și Andy 
Cowan (Anglia) — Klaus Kaiser 
(R.F. Germania), ambele echi
paje concurând tot pe „Mer
cedes".

Federația internațională de 
automobilism a dat publicității

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BOX • Pugilistul columbian 

Ricardo Cardona și-a apărat ti
tlul de campion al lumii la cate
goria pană, clasa junior in gala 
desfășurată la Barranquilla. Car
dona l-a învins la puncte pe 
argentinianul Sergio Palma. Bo
xerul columbian și-a pus pentru a 
cincea oară titlul în joc, termi- 
nînd victorios tot de atîtea ori.

BASCHET 9 în continuarea 
turneului pe care-1 întreprinde în 
R.P. Chineză, selecționata de 
baschet a Pakistanului a jucat la 
Beijing în compania echipei de 
tineret. Gazdele au cîștigat cu 
90—82. • Campionatul masculin al 

5. I. Pantelimonescu (Dinamo 
București), 6. M. Mustață 
(Steaua), 7. N. Stoian (C.S.Șc. 
Slobozia), 8. Al. Chiculiță 
(Progresul București). O notă 
bună pentru N. Stoian, repre
zentantul Sloboziei, centru tî- 
năr în scrimă, dar cu mari am
biții de afirmare !

La floretă bărbați, „Cupa 
României" a revenit, cum era 
șl de așteptat, lui Petru Kuki 
(I.E.F.S.), care își confirmă 
virtuțile sale de trăgător de 
clasă. în absența din disputa 
pentru întiietate a lui Mihai 
Țiu, eliminat de Fernando 
Bucur (10—5!) de la „Viitorul", 
Kuki aproape că a îndeplinit 
o simplă formalitate. Cel mai 
dificil — într-un fel — asalt 
(10—5) l-a susținut în compa
nia lui Nicolae Iile (C.S.Șc. 
Oradea), floretist cu posibili
tăți evidente de progres, cu 
un foarte dezvoltat simț de 
timp, dar încă prea puțin ex
perimentat. De bună scamă că 
este de salutat inițiativa fede
rației de a-1 avea în vedere, 
mai pregnant, pentru sezonul 
competițional internațional al 
anului 1980.

Deși a evoluat cu multă dă
ruire, în maniera sa caracteris
tică, Petre Buricea (Dinamo 
București) n-a putut „prinde" 
decît locul 3, stopat de Iile, cu 
10—6. O pregătire nu întotdea
una suficientă a acțiunilor sale 
ofensive face ca Buricea să 
nu-și poată valorifica stilul său 
impetuos și rezistența fizică 
impresionantă.

Note bune pentru Szolt Husti 
(locul 4), dezavantajat de cu
loar — l-a avut în față aproa
pe de finiș pe... Kuki !, Ștefan 
Szenlkiraly (locul 5), exemplu 
de longevitate în floretă, ca 
urmare a unei activități pasio
nate și oricum a unei vieți 
foarte raționale ca și pentru 
Attila Lorinczi (locul 6). Sub 
așteptări, în schimb, Sorin Ro
ca, eliminat de Baciu (10—9) 
chiar în primul tur (!) și Tu
dor Petruș, care, în al doilea 
tur al eliminărilor, n-a rezis
tat la Buricea (10—8)...

Miercuri, tot la „Floreasca 
II", încep întrecerile din cadrul 
ultimei etape, a IlI-a, a Divi
ziilor A și B la floretă mas
culin și sabie.

Tiberiu STAMA

nat de sportivii americani. Iată 
principalele rezultate : mascu
lin — 200 m liber : Mike Bru
ner 1:55,94 ; 400 m liber — Mi
ke Bruner 4:01,18 ; 100 m flu
ture — Dennis Baker 57,25 ; 
200 m spate — Cameron Hen
ning (Canada) 2:08,80 ; 400 m 
mixt — Rafael Escalas (Spa
nia) 4:39,0 ; feminin : 100 m
liber — Kim Peyton 58,48 ; 200 
m liber — Maribeth Linzmeier 
2:02,19 ; 200 m spate — Jennifer 
Boulianne 2:19,57 ; 100 m flutu
re — Melody Barker 1:03,55.

calendarul campionatului mon
dial rezervat piloților de formu
la. I., S-a stabilit ca „Marele pre
miu al Argentinei", care va 
inaugura noul sezon, să aibă 
loc la 13 ianuarie, la Buenos 
Aires. La 27 ianuarie se va 
desfășura „Marele premiu al 
Braziliei" (Interlagos). Compe
tiția „Marele premiu al R. F. 
Germania" a fost programată la 
10 august pe traseul de la 
Hockenheim.

Argentinei a fost cîștigat de for
mația Gimnasia de la Plata.

FOTBAL ® în campionatul O- 
landei, după 17 etape, conduce A- 
jax Amsterdam cu 28 p, urmată 
de Feyenoord și AZ ’67 Alkmaar 
ambele cu cîte 23 p. © După 13 
etape, în campionatul Portugaliei 
în fruntea clasamentului se află 
F.C. Porte cu 21 p. urmată de 
Benfica cu 20 p. • în campiona
tul austriac, după 18 etape con
duce F.C. Austria cu 23 p. • 
După 10 etape în campionatul 
Greciei pe primul loc se află 
Olympiakos cu 17 p.

TENIS • Competiția pentru ju
niori din cadrul „Cupei Sunshine"

La sfîrșituL săptămînii trecu
te, în două foarte vechi și pi
torești orașe din R. D. Germa
nă, Wittenberg și Sangerhau
sen, s-a disputat o dublă in- 
tîlnire între selecționatele se
cunde feminine de handbal ale 
României și R. D. Germane. 
Ambele jocuri au fost de un 
bun nivel spectacular, cele 
două formații etalînd calități 
remarcabile, mai ales echipa 
gazdă, care s-a prezentat în
tr-o alcătuire mai omogenă 
(jucătoare din 4 echipe divizio
nare A). In ciuda faptului că 
era evident inferioară în ceea 
ce privește experiența compe- 
tițională (formația română a- 
vea în alcătuirea sa multe ti
nere handbaliste precum și cîteva 
jucătoare din divizia secundă), 
reprezentativa țării noastre 
(pregătită de C. Lache și A. 
Hoffman) s-a comportat bine 
și, autodepășindu-se, a reușit 
să cîștige unul din cele două 
jocuri.

Dar iată rezultatele. Primul 
joc a avut loc la Wittenberg și 
s-a încheiat cu victoria echipei 
gazdă : 16—12 (9—3), prin punc
tele marcate de Koler 5, Ker- 
mes 4, Pilz 3, Lutzncr 2, Brug- 
ner și Schauburg, respectiv 
Dobre 4, Dorgo 3, Spiridon 2, 
Ignat 2, Florca, iar cel de al 
doilea la Sangerhausen, succe
sul fiind, de această dată, de 
partea echipei noastre : 13—11 
(7—3), prin punctele marcate 
de Dorgo 5, Ionașeu 3, Ignat 
2, Leonte, Dobre și Spiridon, 
respectiv Hempel 3, Kohler 3, 
Pilz 2, Schaumburg 2, Lutzner. 
Deci, victoriile au fost împăr

PE GHEATĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ 

TURNEUL PREOLIMP1C
DE HOCHEI

Pe patinoarul artificial de la 
Lake Placid, care peste două 
luni va găzdui cea de. a 13-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
iarnă, a început turneul pre- 
olimpic de hochei pe gheață. 
Iată primele rezultate : S.U.A. 
— Suedia 4—2 (0—1, 1—1 3—0), 
Cehoslovacia — Suedia 3—3 
(1—1, 2—1, 0—1), S.U.A. — Ca
nada 3—1 (1—0, 1—1, 1—0). In 
prima partidă echipa olimpică 
a Canadei a pierdut cu 1—5 
meciul cu formația U.R.S.S. 
în ziua a doua a întrecerilor 
se vor intilni : U.R.S.S.—Ceho
slovacia și Suedia — Canada.

„CUPA IZVESTIA"
Competiția de hochei pentru 

„Cupa Izvestia" a continuat la 
Moscova cu următoarele me
ciuri : Cehoslovacia — Finlan
da 4—4 (1—3, 2—0, 1—1) ! ;
Suedia — Canada 7—2 (0—0,
5—1, 2—1).

• La Liubliana, în meci a- 
mical : Iugoslavia -- R. D. Ger
mană 4—10 (1—2, 3—6, 0—2).

„CUPA EUROPEI" LA SCHI
în localitatea elvețiană Klos

ters s-a desfășurat proba mas
culină de slalom uriaș în ca
drul „Cupei Europei”. Victoria 
a revenit austriacului Hubert 
Nachbauer, urmat de Jacques 
Luthi (Elveția) și Florian 
Kindi (Austria).
• în concursul de schi-fond 

de la Davos, proba feminină de 
ștafetă 3X5 km a revenit echi
pei Norvegiei, urmată de re
prezentativele Suediei și Nor
vegiei (B). La concurs au par
ticipat 10 țări. întrecerea mas
culină de ștafetă (3X10 km) a 
fost dominată de echipa Fin
landei, urmată de formațiile 
Suediei și Norvegiei. La start 
s-au aliniat 15 formații.

TELEX • TELEX
s-a încheiat la Miami Beach cu 
victoria reprezentativei S.U.A. care 
in finală a învins cu 2—1 selec
ționata Suediei. 0 Federația fran
ceză de tenis a dat publicității 
clasamentul celor mai buni jucă
tori din 1979 : 1. Noah ; 2. Portes; 
3. Bedel : 4. Caujolle ; 5. Haillet. 
La feminin pe primul loc se a- 
flă, la egalitate. Gail Lovera și 
Brigitte Simon.

VOLEI • In meci retur în 
C.C.E. (f) la Atena, echipa spa
niolă Santander a învins cu 3—1 
echipa locală Panathinaikos. în
vingătoare și în prima partidă 
(3—0) voleibalistele spaniole s-au 
calificat pentru turul următor. 

țite, echipa română jucînd bine 
în trei din cele patru reprize 
(a doua repriză a meciului pe 
care l-a pierdut s-a încheiat 
totuși cu scorul de 9—7 în fa
voarea sa !), jucînd crispat și 
mai slab din punct de vedere 
al angajamentului doar în pri
ma parte a meciului de la 
Wittenberg. Se poate spune, 
deci, că după ce s-au risipit 
emoțiile debutului, echipa și-a 
găsit cadența, a căpătat mai 
multă personalitate și intuind 
punctele slabe ale adversarului 
a putut să se impună, cîștigînd 
al doilea meci, împotriva tu
turor pronosticurilor. La baza 
acestei promițătoare compor
tări a stat jocul bun, foarte 
atent și prompt în apărare, 
unde a putut fi anihilată Ko
ller (una din marile speranțe 
ale handbalului feminin din 
R. D. Germană) și răbdarea cu 
care s-a acționat în atac, unde 
numai în acest fel a putut fi 
pusă în valoare puterea de șut 
și de pătrundere a lui Dorgo, 
activitatea laborioasă pe semi
cerc a lui Ignat, șuturile de la 
distanță ale lui Florca sau Spi
ridon. Un merit are și condu
cătorul de joc Dobre, laborioa
să în apărare și în atac, ca și 
extremele Negru, Leonte și 
Ionașeu. în general acțiunea 
s-a încheiat — putem spune — 
cu succes, scoțînd în evidență 
calitățile unor tinere jucătoare, 
care, dacă vor fi bine îndru
mate, vor reprezenta certe spe
ranțe pentru handbalul nostru 
feminin.

Călin ANTONESCU

Din țările socialiste

„DISCUL DE AUR" AL LUI DANEK
La începutul acestui an, renu

mitul discobol Ludvik Danek 
s-a adresat Comitetului de 
cultură fizică ți sport din Ceho
slovacia, cu rugămintea de a i 
se admite să devină antrenor. 
Bineînțeles, solicitarea a fost 
rezolvată favorabil, în răspun
sul dat lui Danek adueîndu-se 
din nou cuvinte de laudă pen
tru Îndelungata sa activitate 
atletică, pentru comportarea 
sa ireproșabilă avută pe tere
nul de sport, care a constituit 
tn permanență un exemplu pen
tru tinerele generații de spor
tivi.

Intr-adevăr, ajuns la 42 de 
ani, Danek și-a încheiat o ac
tivitate competițională cum pu
țini sportivi din lume au avu- 
t-o. Timp de peste 24 de ani a 
fost prezent la marile Între
ceri și acum, la ora bilanțului, 
se poate mîndri cu o serie de 
succese și trofee. De 10 ori a 
Îmbunătățit recordul cehoslovac 
la aruncarea discului, de 4 ori 
pe cel al Europei și de 3 ori 
recordul mondial I A fost de 13 
ori campion al țării sale și de 
peste 50 de ori selecționat tn 
echipa națională de atletism, 
iar în ultimul deceniu a deți
nut titlul de căpitan al repre
zentativei cehoslovace. De 6 
ori a fost prezent la campiona
tele europene, unde tn 1971 a 
cucerit medalia de aur, iar tn 
1974 medalia de argint. în pal
maresul său strălucit figurează 
ți startul la patru Olimpiade, 
dintre care trei au fost înche
iate cu succese : medalie de aur

„MARELE PREMIU F.l.l.I." 

ÎNAINTEA FINIȘULUI
După cum s-a mai anunțat, in

tre S și 13 ianuarie la New York, 
se va desfășura turneul final al 
„Marelui premiu F.I.L.T." la 
care vor participa 8 tenismanl. 
Pînă in prezent se cunosc 6 ju
cători care au obținut califica
rea : John McEnroe (S.U.A.), 
Bjorn Borg (Suedia), Jimmy Con
nors (S U A.), Vitas Gerulaitis 
S.U A), Roscoe Tanner (S.U.A.) 

Și Guillermo Vilas (Argentina). 
Pentru celel-vte două locuri can
didează : Jose Higueras^, (Spania), 
Harold Solomon (S.U.A.), Eddie 
Dibbs (S U.A.), Victor Pccci (Pa
raguay, Gene Mayer (S.U.A.) și 
Wojtek Fibak (Polonia). Ultimele 
două turnee ale .Marelui Pre
miu F.I.L.T.", programate la
Sydney (17—23 decembrie) și
Melbourne (24—30 decembrie), vor 
desemna pe ceilalți doi partici
pant! la turneul final.

In primul meci din 

turneul său scandinav:

ROMÂNIA- 
NORVEGIA 

4-2,
LA HOCHEI
OSLO, 18 (prin telefon). Pa pa

tinoarul artificial acoperit „Jordal 
Amalfi" din localitate, în prezen
ța a peste 3 000 de spectatori 
(deși partida a fost televizată in 
întregime), a avut loc primul joc 
dintre selecționatele NORVEGiid 
și ROMÂNIEI, din cadrul tur
neului pe care reprezentativa 
noastră ii efectuează în această 
țară. La capătul unei întîlniri a- 
prige și de bun nivel tehnic, răs- 
turaind pronosticurile presei nor
vegiene, hocheiștii români au re
purtat victoria cu scorul de 4—2 
(2—0, 1—2, 1—0). Scorul a fost 
deschis în min. 10 de Zoltan 
Nagy, pentru ca după numai 6 
minute, fratele său, Bela, să-1 
mărească la 2—0 tn repriza se
cundă (min. 25), Anderssen a re
dus din handicap, dar in min. 28 
Tureanu restabilește diferența de 
două puncte. Apoi, norvegienii se 
apropie din nou prin punctul 
înscris de Sethereng, în min. 34. 
Ultima repriză a fost dc-a drep
tul electrizantă și cu numai două 
minute înainte de sfîrșit E. Antal 
consfințește succesul pe deplin 
meritat al formației române, din 
care s-au remarcat în mod deo
sebit portarul Netedu, fundașii 
Antal și Gal, atacanții Tureanu, 
Solyom și Z. Nagy. A condus 
excelent o brigadă de arbitri 
suedezi.

Miere iri. la Trondheim (500 km 
nord de Oslo), pe patinoarul 
..Leang Hallen", va avea loc în- 
tîlnirea revanșă.

In 1972, „argint" în 1964 și 
„bronz- in 1968.

în scrisoarea adresată Comi
tetului de cultură fizică, Danek 
sublinia : „Nu mă pot despărți 
de sportul care m-a consacrat 
și mi-a adus atîtea satisfacții. 
Aș vrea să fiu un bun pedagog 
ți antrenor al tinerilor care iu
besc cu adevărat aruncarea 
discului. Acest lucru aș vrea 
să-1 fac la clubul meu, Sparla 
din Praga. Consider că misiu
nea mea de iubitor al atletis
mului va fi doar atunci încunu
nată, cînd tinerii crescuți de 
mine se vor afirma pe plan 
mondial".

Un mare sportiv spune adio 
concursurilor, dar nu și acti
vității sportive, pe care o con
tinuă ca antrenor și pedagog 
al viitoarelor generații de dis
coboli.

Nu demult, Ia Braga a apă
rut o carte intitulată „Discul 
de aur" care descrie prodigioa
sa activitate a lui Ludvig Da
nek. Autorul acestei lucrări, 
cunoscutul specialist în atle
tism Jan Popper, redactor la 
„Ceskoslovensky Sport", releva 
în această frumoasă lucrare 
beletristică marile calități ale 
fostului discobol, care s-a re
marcat îndeosebi prin teh
nica sa desăvîrșită, munca sa 
conștiincioasă și viața sportivă 
exemplară pe care a dus-o. 
„Discul de aur" este prefațată 
de un alt mare campion la a- 
runcarea discului, sovieticul 
Kim Buhanțev, care i-a fost 
prieten lui Danek, dar în ace
lași timp și un adversar de te
mut în cercul de aruncări.

RECORDURI MONDIALE
OMOLOGATE LA ATLETISM
Federația internațională de 

atletism a dat publicității lista 
recordurilor mondiale stabilite 
în acest an și omologate de a- 
cest for.

Printre cele 19 recorduri omo
logate se numără cele realizate 
de P. Mennea (Italia) pe 200 m
— 19,72 ; Sebastian Coe (Anglia) 
pe 1 500 m — 3 :32,1. pe 800 m
— 1 :42,4, pe 1 milă — 3 :49,0 ; 
J. Marin (Spania) 2 h 08 : 00 pe 
30 km marș (la bărbați) etc.

Dintre recordurile mondiale Ia 
femei se remarcă cele ale atlete
lor Marita Koch (R.D.G.) —
22,02 pe 200 m și 48,89 pe 400 m, 
M. Makeeva (U.R.S.S.) — 54.78
pe 400 m și Ruth Fuchs (R.D.G.) 
69,52 m la suliță.
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