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ÎNTREGULUI POPOR

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inaugurat oficial, miercuri di
mineață, primul tronson al me
troului bucureștean, important 
obiectiv de investiții al acestui 
cincinal, menit să asigure spo
rirea substanțială a capacității 
și modernizarea transportului ta 
comun în Capitală.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Janos Fazekas, Lu
dovic — 
paș, 
ghe Oprea, 
Ion Pățan, 
Gheorghe 
Răutu, ... ___
Trofin, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, • - — -
Giosan, 
loniță, Elena Nae, Marin Rădoi, 
Ion Ursu, Richard 
Radulescu, Marin 
cum și de membri 
lui.

Momentul festiv ...___ „___
rii oficiale a primului tronson 
al metroului are loc la Stația 
Unirii.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului este salutată cu multă 
căldură, cu puternice aplauze 
și îndelungi ovații de mii de 
bucureșteni prezenți, care dau 
glas și cu acest prilej senti
mentelor lor de dragoste ne
țărmurită . și înaltă stimă față de 
partid, de secretarul său gene
ral. Entuziasta primire făcută 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este dominată de însuflețite 
aclamații în care numele parti
dului și al secretarului general 
sînt scandate într-o firească și 
semnificativă alăturare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu prietenie acestor calde 
manifestări de dragoste și pre
țuire. .

în aplauzele celor prezenți.

Fazekas, Cornelia Fili- 
Paul Niculescu, Gheor- 

Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu 

Rădulescu, 
Aneta Spornic,

Leonte 
Virgil

Mihai 
Suzana

Gere, Nicolae 
Gâdea, Ion

Winter, Ilie 
V-asile, pre- 
ai guvernu-

al inaugură-

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica inaugurală a me
troului, mareînd astfel darea în 
exploatare a acestui important 
mijloc de transport în comun, 
menit să contribuie în mod de
cisiv la îmbunătățirea traficului 
dc călători în București.

A luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntul secretarului general 
al partidului a fost primit cu 
puternice aplauze, cu îndelungi 
ovații. Cei prezenți au scandat 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sînt invi
tați să efectueze o călătorie pe 
primul tronson al metroului 
bucureștean.

în aplauzele celor prezenți, 
garnitura, alcătuită din două 
vagoane de mare capacitate, 
confortabile, frumoase și func
ționale, realizate de constructo
rii noștri de mașini, se îndreap
tă spre stația Timpuri Noi. 
Aici se vizitează substația elec
trică de alimentare, echipată in 
întregime cu utilaje 
bricație românească, 
care rețin atenția
pătorul ultrarapid de 
rent continuu si transformatorii 
uscați de 10 KV realizați pen
tru prima dată în țara noastră.

La întoarcere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid 
ș‘ de stat vizitează stațiile 
Izvor, Semănătoarea, Grozăvești 
și Eroilor.

Secretarul general al partidu
lui a apreciat modul de ampla
sare a stațiilor, construcția și 
arhitectura lor, calitatea execu
ției, indieind ca, paralel cu a- 
plicarea planului de sistemati
zare a zonelor din jurul sta
țiilor, să se rezolve corespunză
tor acoperirea intrărilor și ieși
rilor.

în fiecare stație, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid

de fa- 
dlntre 

întreru- 
cu-

(Continuare in pag. a 4-a)
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Prefafă la „recreația de iarnă"

PENTRU ELEVI Șl STUDENȚI, VACANȚA- 
PRILEJ BINEVENIT DE ÎNTRECERI ÎN CADRUL „DACIADEI li

• Promisiuni pentru un bogat program competiționa! de patinaj, schi și sâ- 
niuș • Elevii și studenții sportivi iși vor continua pregătirea în tabere • Cursuri 

speciale de instruire pentru președinții asociațiilor sportive din școli

I

Pîrtiile Clăbuceiului iși așteaptă din nou oaspeții săi dragi, elevii 
și studenții aflați in vacanța de iarnă !...

Mîine, după ultima oră de 
cursuri, începe vacanța de iar
nă a elevilor și studenților, 
prilej de odihnă activă pentru 
milioane de copii și tineri din 
patria noastră. Este o perioadă 
care, prin grija partidului și 
statului, va oferi, ca de fiecare 
dată, prilejul organizării a nu
meroase activități interesante, 
atractive, pline de surprize 1

Surprizele vor fi, nu încape 
nici o îndoială, legate îndeo
sebi dc concursurile și compe
tițiile inițiate, peste tot, sub 
egida marii noastre competiții 
sportive naționale „Daciada". 
de excursiile, taberele și pro
gramele de Revelion pe care 
factorii locali (organizațiile de 
pionieri, cele de tineret, inspec
toratele școlare și, ca de obicei, 
organele și organizațiile spor
tive) le-au pregătit din vreme. 
Nu s-a așteptat decît startul 
în această mult dorită vacanță, 
cu... promisiuni pentru un bo-

gat sezon sportiv specific de 
iarnă (zăpada s-a și așternut 
în cele mai multe zone mon
tane și de deal), astfel că pe 
agenda vacanței, care dema
rează mîine, vor figura, in pri

în al doilea meci din turneul scandinav

ECHIPELE ROMÂNIEI SI NORVEGIEI LA
Hocheiștii noștri vor mai susține trei

TRONDHEIM, 19 (prin tele
fon). Echipa de hochei pe ghea
ță a României a susținut 
miercuri seara cel de-al doilea 
joc cu reprezentativa Norve
giei, pe care — în primul meci 
— a întrecut-o cu 4—2. De da
ta aceasta, gazdele au dat re
prezentanților noștri o replică 
deosebit de dîrză, dorind cu 
ardoare revanșa. Hocheiștii ro
mâni s-au comportat însă bine, 
au jucat cu calm, temperînd 
elanul norvegienilor și partida 
s-a încheiat cu un scor egal: 
3—3 (1—2, 1—0, 1—1).

Scorul a fost deschis de Nil- 
ssen (min. 16), după care Tu- 
reanu a egalat (min. 18), iar 
Moroșan a adus conducerea 
pentru echipa României. In re
priza secundă, Norvegia mar
chează prin Thor Martinssen 
(min. 24), iar după a doua pau
ză Hakon Lundemess L. 
(min. 55) al treilea gol al 
delor. în finalul partideij 
mânii atacă cu insistența 
Gali egalează în min. 59.

în acest meci, antrenorii 
fan lonescu și Ion Tiron 
folosit întregul lot de 20 de 
jucători care au făcut deplasa
rea. toți dînd satisfacție. în 
mod deosebit s-au remarcat 
portarul Huțan, Gali, Antal, 
Tureanu și Hălăucă.

întîlnirea a fost condusă de 
suedezul Djell Grandin și a 
fost urmărită de peste 2 500 de 
spectatori care au umplut

„Icehall Leangen" și care au 
aplaudat o întîlnire spectacu
loasă și echilibrată.

Cele două rezultate realizate 
de echipa 
veglei sînt 
pentru că 
deplasare, 
care face 
grupă cu 
pic de la 
ținem și

noastră în fața Nor- 
apreciabile, mai ales 
au fost obținute în 
în fața unei echipe 
parte din aceeași 

noi la turneul olim- 
Lake Placid. Să re- 
amănuntul că al

EGALITATE: 3-3
jocuri in Suedia
doilea joc 
obositoare 
de la Oslo la Trondheim.

Mîine (N.R. azi), lotul re
prezentativ al României joacă 
în Suedia, la Malung, cu o e- 
chipă locală, după care — în 
zilele următoare — va susține 
un meci dificil în compania re
prezentativei de tineret a Sue
diei.

o
călătorie de 500 km
s-a disputat după

înscrie 
gaz- 
ro- 

Și

Ște- 
au

mul rînd, concursurile de pa
tinaj, schi și săniuțe.

ÎN VACANTA, NOI PAȘI SPRE 
DEVENIRE I

Unul din capitolele mari ale 
vacanței de iarnă a elevilor și 
studenților noștri îl reprezintă 
taberele sportive în care vor fi 
cuprinși tineri angajați în aria 
performanței sau care tind să 
realizeze cit de curînd un ase
menea țel. Pentru elevi, da 
pildă, Ministerul Educației și 
îrivățămîntului organizează pes
te 30 de tabere cu profil spor
tiv, în cîteva dintre cele mai 
pitorești zone ale patriei. Cele 
consacrate sporturilor de iarnă 
au fost fixate la „Miorița" — 
Sinaia, Predeal și Vîrful cu 
Dor (schi alpin), Piatra Arsă 
și Bușteni (schi fond) și Sinaia 
(sanie). Două tabere speciale de 
schi (biatlon) organizează și 
C.C. al U.T.C., la Cîmpeni- 
Alba și Ileanda-Sălaj.

Elevii specializați cu precă
dere în discipline olimpice de

(Conttnuare In mo 2-3>

în campionatul național de polo

DSNAMO ȘI-A LUAT REVANȘA

18-10 CU CRiȘUL !
CLUJ-NAPOCA, 19 (prin te

lefon). Miercuri seară, în pis
cina din localitate, s-au reluat 
întrecerile Diviziei A la polo 
(grupa A), cu meciurile din 
etapa inaugurală a turului se
cund.

Voința CIuj-Napoca — Pro
gresul București 10—8 (2—1, 
2—2, 1—3, 5—2). Nici de aceas
tă dată Voința nu a reușit să-i 
mulțumească pe numeroșii ei 
susținători. Clujenii au condus 
în primele minute cu 2—1, 3—2 
și 4—3, dar poloiștii bucu- 
reșteni au atacat cu multă ho- 
tărîre, izbutind să egaleze în 
min. 17 (4—4). Un minut mai 
tirziu — adevărată lovitură de 
teatru — scorul devine 6—4 în 
favoarea formației Progresul ! 
Se părea că vom asista la o 
mare surpriză, dar bucureștenii 
au greșit copilărește, gazdele 
au profitat de toate erorile ad
versarilor, egalînd (6—6 în 
min. 22 și 7—7 în min. 23), 
pentru ca în final să se des
prindă în câștigători. Voința a 
obținut victoria, dar nu a con-

vins. Au marcat : Ci. Rusu 4, 
Sebok 2, Gyarfas, Kovacs, Col- 
ceriu și Dezmireanu de la în
vingători, respectiv I. Gheor
ghe 3, A- lonescu 2, Teodores- 
cu’2, Manca. Au arbitrat N. 
Nicolaescu și V. Medianu.

Rapid București — C.N. 
A.S.E. 9—4 (2—0, 3—2, 2—0,
2—2). A fost cea de a șasea 
victorie consecutivă a lideru
lui. în repriza a treia, la sco
rul de 7—2, antrenorul Cornel 
Rusu a înlocuit titularii cu ju
cătorii de rezervă, lupta în 
bazin devenind mai echilibrată. 
Studenții ar fi putut — în a- 
ceste condiții — pierde la un 
scor mai strîns, dar au ratat

Adrian VASILIU

(Continuare In vag. 2-31'

19 JUCĂTORI In lotul
DE FOTBAL

PENTRU TURNEUL
Diviziile de scrimă, in plină desfășurare

CINE VA FI CAMPIOANA LA FLORETA, 
STEAUA SAU I.E.F.S ?

Răspunsul îl vom arta joi, după
După întrecerile din 

„Cupei României" de 
floretiștii șl sabrerii s-au aflat, 
miercuri, din nou pe planșă ; 
acum în disputa prilejuită 
ultima etapă a Diviziilor 
și B.

în primele trei tururi la flo
retă, meciuri relativ calme, 
fără surprize. în Divizia A, 
Steaua a trecut ușor de toate 
adversarele sale (16—0 cu Po
litehnica Iași, 12—4 cu C. S.

meciul direct...
cadrul 
marți,

de 
A

Satu Mare și Progresul Bucu
rești), nemaiavînd de disputat 
decît două 
de... rutină, 
și alta, de 
cu I.E.F.S., 
care af putea să-i încurce cal
culele.

Aceasta pentru că și I.E.F.S. 
a fost performera primelor trei 
tururi pe care le-a încheiat cu 
tot atîtea victorii: 11—5 cu C.S 
Satu Mare și Crișul Oradea și

întîlniri joi ; una 
cu Crișul Oradea, 

fapt meciul-cheie, 
singura formație

Politehnica Iași, greul 
de către Kuki (11 v.)

DIN AMERICA DE SUD

14—2 cu 
fiind dus
Oancea (10 v„ în revenire față 
de evoluția din „Cupa Româ
niei) și Alexiu (7 v„ cu reușite 
îndeosebi în momentele mal 
critice ale partidelor).

Celelalte rezultate înregistra
te miercuri : Progresul : cu

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

în
giu ___
turneului care urmează să fie 
efectuat in America de Sud, în 
ianuarie 1980. sînt convocați 
la București (la Centrul ,.23 
August *, în ziua de 26 decem
brie, ora 11) următorii jucători} 

portari : IORDACHE, CRIS
TIAN I

fundași: NEGRILA. TILIHOI, 
STEFĂNESCU, SAMEȘ, NICO
LAE, MUNTEANU II, KOL
LER.

mijlocași :
MULȚESCU,
BAU.

atacanți :
BĂLĂCI, CAMĂTARU, 
HEȘ, D. NICOLAE.

scopul efectuării unui sta- 
de pregătire în vederea

DINU, BOLONI, 
ȚICLEANU, SA-

M. RADUCANU,
I, TER-



PE ZĂPADĂ PUȚINĂ SE SCHIAZĂ, TOTUȘI!
Munții au îmbrăcat de cî

teva zile o mantie albă de nea. 
Pe alocuri vîntul a îngrămă
dit-o în văiugi, iar unele cres
te au rămas golașe. Cu toate 
acestea, primii fulgi i-au găsit 
pe schiorii noștri „la posturi", 
gata să-și continue pregătirile 
in condiții adecvate. Astfel, un 
lot de tineri sportivi și spor
tive, aflat sub îndrumarea an
trenorilor Nicolae și Ion Dudu 
fie găsește la Predeal și, pe un 
traseu marcat în Poliștoacă, 
străbate zilnic zeci și zeci de 
ture, care însumează zeci și 
zeci de kilometri. Intențiile 
sportivilor și ale celor doi pro
fesori sînt clare : scoaterea din 
anonimat a schiului nostru dc 
fond- Talentul și puterea dc 
muncă a lui Ion Lungociu 
Gyula Kiss, Ion Stoian, Elena 
Lagusis sau Piroșka Abos par 
să confirme presupunerile. Să

așteptăm deci primele con
fruntări și rezultate oficiale.

Biatloniștii și-au stabilit car
tierul general la Poiana Brașov. 
E normal, aici se află cele mai 
bune condiții de antrenament. 
După stagiul de pregătire de la 
Murmansk, biatloniștii au urmai 
un program non-stop, iar în 
această perioadă se află angre
nați în mai multe concursuri 
internaționale în Iugoslavia și 
Italia. Eforturile depuse pînă 
acum vor trebui să dea roade

Se face acomodarea pe zăpadă, 
cu ocoliri și alunecări măestre, 
deși stratul de nea se interca
lează cu iarba. Cu toate acestea 
micuții schiori își arată cu de
zinvoltură îndemînarea și teh
nica în efectuarea virajelor... 
Munca este intensă, cu satis
facții, dar și cu... lacrimi atunci 
cînd apar nereușite- Cei doi 
dascăli sînt însă înțelegători. 
Anca și Ion Moraru, Mihai Me- 
ghea, Emilian Focșeneanu, Ra
du Marian, Carmen Cosma,

CONSTRUCTORUL
Șl BENEFICIARUL DISCUTĂ

LA INFINIT, IAR SALA
XDE SPORT STĂ

NETERMINATĂ !
Cele mai mari licee indus

triale din județul Vrancea, de 
construcții (nr. 4) și construc
ții de mașini (tar. 1), se află 
unul lingă " ' ‘ 
Focșani, sălile 
cestor unități 
învață mii de 
sint proiectate 
tip. Numai că, _  _____  __
me, viitorii constructori bene
ficiază de condițiile optime 
ale unei săli cu aparatură co
respunzătoare, tn timp ce co
legii lor de la „mașini" fac 
orele de educație fizică, pe 
ploaie sau frig, pe aleile școlii 
sau în cele două săli de clasă 
improvizate. De ce ? Pentru 
că, din anul 1977, I.J.C.M. 
Vrancea a început construcția 
unei săli de snort, ne care nici 
pînă în ziua de azi nu a ter- 
minat-o ; deși toată lumea

altul ta orașul 
de sport ale a- 
școlare, unde 
fete și băieți, 
după un plan 
de multă vre-

spera că în această toamnă 
elevii vor inaugura noua sală. 
Discuțiile sint purtate acum 
pe tema — cine trebuie să 
efectueze lucrările de finisare?. 
I.J.C.M. a decis ca acestea să 
fie executate de beneficiar, 
adică de I.D.S.M.S.A., între
prindere care patronează gru
pul școlar al liceului de con
strucții de mașini nr. 1. To
varășul Gheorghe Toma, șe
ful biroului investiții al în
treprinderii menționate, ne-a 
spus că sala ar putea fi ter
minată în 2—3 săptămîni, cu 
condiția însă ca I.J.C.M. să 
trimită cîțiva meseriași cali
ficați care să-i îndrume pe 
elevi la lucrările de montare 
a ferestrelor și a instalațiilor 
sanitare, de racordare Ia re
țeaua electrică și La alte ope
rațiuni de strictă specialitate.

Din păcate. însă dialogul 
dintre beneficiar și constructor 
continuă, vremea trece, iama 
a sosit șî construcția stă... în
cremenită. Precdzînd că nu 
s-au luat nici măcar măsurile 
cuvenite pentru conservarea 
obiectivului cu pricina, este 
lesne de înțeles că ploile și 
zăpezile îi vor 
rioase _______
cine va suporta valoarea ma
noperei și materialelor care se 
vor consuma în plus ? Cineva 
trebuie să urnească lucrurile 
din loc !

Traian IOANIȚESCU

provoca se-
degradări. Șl atunci,

• CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPI
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MARGARETA MUREȘAN LIDERĂ IN FINALA FEMININA 
DE ȘAH

SATU MARE, (prin 
Surpriza rundei a 7-a 
campionatului național 
de șah a constituit-o fără îndo
ială, victoria obținută de Angela 
Cabariu tn fația maestrei interna
ționale Gertrude Baumstark. A 
fost o partidă agitată și, in mare 
criză de timp, Cabariu a fost 
aceea care a făcut... penultima 
greșeală !

Ișl continuă seria succeselor 
Margareta Mureșan, învingătoare 
la Judita Kantor, dună o bună 
partidă pozițională. Viorica Hie 
a învins-o pe Eîeonora Gogâtea, 
ultima comițînd o gravă greșeală 
în criză de timp, iar Lia Bogdan 
pe Mariana Duminică. Restul

Anca Moraru, intr-un concurs
și într-o competiție de amploa
re, așa cum s-a întîmplaț, 
cîndva, cu Gheorghe Gîrniță 
la campionatele mondiale de la 
Minsk-

La probele alpine, un lot de 
schiori copii (băieți și fete în
tre 10 și 14 ani) se pregătește 
de cîteva zile în Bucegi sub 
îndrumarea antrenorilor Ion 
Bogdan și Marin Focșeneanu.

(Urmare din pag. 1)

vară vor face popas la Baia 
Mare, Roman, Băile Herculane, 
Cîmpulung Muscel, Poiana Iz
voarelor, Băile Felix, Năsăud, 
Ncptun, Borsec, Căminul Alpin 
(atleții), Cheia, Deva, Băile 
Felix, Govora, Sovata, Or. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Km. 
Vîlcea (gimnaștii și gimnastele 
de la „sportivă” și „ritmică mo
dernă"), Timișoara (boxerii), 
Sibiu (judoka), Neptun (înotă
torii), M. Ciuc (luptătorii de 
„libere"), Brașov (luptătorii de 
„clasice"), „Căpșunica"-Argeș
(caiaciștii și canoiștii), Constan
ța (halterofilii), Cumpăna-Ar- 
geș (canotorii), „Căprioara" — 
Moroeni (jocurile sportive). O 
tabără pentru jucătorii de te
nis de masă va funcționa la 
Drăgășani.

Pentru studenți se vor organiza 
sub egida U.A.S.C.R., tabere 
sportive cu profil de schi alpin 
(Babele, Negoiul, Suru, Plaiul 
Foii, Diham, Postăvarul, Cris
tianul Mare, Mălăești, Curmă
tura, Borșa), și înot (Eforie 
Nord). Separat, studenții vor 
avea la - dispoziție diferite ta
bere centrale de odihnă, la 
Predeal, Sinaia, Bușteni, Slă- 
nicul Moldovei, Sîngeorz-Băi, 
Geoagiu, Borșa, Sibiu, Oradea 
și Izvorul Mureșului. Tabere de 
odihnă din programul cărora, 
firește, sportul nu va lipsi.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
VA RECOMANDĂ

0 perioadă optimă pentru cură balneară și odihnă
Condițiiie de cazare, tratament și agrement oferite de rețeaua 

t’e hoteluri, vile și restaurante ale Ministerului Turismului a- 
sigură în această perioadă o cură balneară eficace, o odihnă 
binevenită.

Precizăm că în unele din stațiunile de cură balneară, accesul 
spre bazele de tratament se face direct din hotel, prin culoare 
acoperite și încălzite. In această perioadă puteți beneficia de 
mai multă liniște, iar personalul medical poate acorda asis ență 
cu toată solicitudinea.

lată cîteva recomandări care vă vor ușura alegerea stațiunilor 
pentru tratarea afecțiunilor de care suferiți :
• Pentru afecțiuni reumatismale : Amara, Bazna, 

nești-Căciulata, Eforie Nord, Geoagiu Băi, Govora, 
Mangalia, Moncasa, Ocna Sibiului, Slănic, Pucioasa, 
dova, Sovata, Săcelu.

@ Pentru afecțiuni ale aparatului cardiovascular : 
Borsec, Buziaș, Lipova, Vatra Dornei, Tușnad.

Pentru afecțiuni ginecologice : Bazna, Eforie Nord, Manga
lia, Ocna Sibiului, Sovata.

& Pentru afecțiuni ale aparatului respirator : Slănic Prahova, 
Govora, Slănic Moldova.

® Pentru afecțiuni ale tubului digestiv, glandelor anexe, boli 
nutriție : Borscc, Călimănești-CăciuLata, Olănești, Sîngeorz, Slă
nic Moldova, Vîlcele.

In sezonul alb vă recomandăm cîteva stațiuni pentru odihnă, 
fn multe din acestea putîndu-se practica sporturile de iarnă : 
Bușteni, Borscc, Breaza, Cheia, Izvoarele, Lacu Roșu, Păltiniș, 
Predeal, Stîna de Vale, Sinaia, Tușnad, -Crivaia, Durău, Poiana 
Brașov, Sovata, Călimănești-Căciulata, Slănic Moldova.

Bilete pentru cura balneară sau odihnă, precum și informații 
suplimentare obțineți Ia toate agențiile și filialele OJT din în
treaga țară.

Călimă- 
Herculane, 

Slănic Mol-

Balvanios,

de copii din sezonul trecut
Ortvin Friim, Ion Frățilă sint 
cîteva nume de care sperăm să 
mai amintim.

în aceste zile privirile schi
orilor și ale iubitorilor sportu
rilor de iarnă se îndreaptă spre 
înălțimi cu speranța că fulgii 
de nea — mai deși — nu se 
vor lăsa prea mult așteptați...

Paul IOVAN

asa

IN CADRUL „DACIADEI“
IN BĂNCI SI PE... PIRTIl, 

PREȘEDINȚII ASOCIAȚIILOR 
SPORTIVE ȘCOLARE

condiții 
propice 
tot la 

afla, în 
100 din-

A intrat în tradiție acțiunea 
organizată de C. C. al U.T.C., 
în intervalul 24 decembrie — 5 
ianuarie, cu președinții asocia
țiilor sportive din liceele de 
toate gradele la cursuri specia- 

' le de pregătire teoretică și mai 
ales practică. Astfel, un nu
măr de 600 de elevi vor fi pre- 
zenți la tabăra organizată de 
data aceasta la Lunca-de-Sus 
(județul Harghita), în 
și într-o ambianță 
scopului urmărit. Și 
Lunca-de-Sus se vor 
același interval, circa
tre tinerii sportivi remarcați 
cu prilejul întrecerilor „Dacia- 
dei“, campioni și sportivi care 
au urcat pe podiumul marii 
întreceri sportive naționale.

O tabără centrală de instrui
re sportivă, cu participarea re
prezentanților cluburilor spor
tive școlare „Pionierul" va a- 
vea loc și la Vatra Dornei (24 
decembrie — 7 ianuarie) în or
ganizarea Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor. în 
același timp, instruiri cu carac
ter local a celor ce răspund de 
activitățile sportive pionierești 
se vor organiza la Voineasa- 
Vîlcea, Abrud-Alba, Geoagiu- 
Hunedoara, Gârboavele-Galați 
etc.

★
Adăugind acțiunile sportive 

ce se vor iniția în școli și în 
centrele universitare (con
cursuri și competiții de șah, 
tenis de masă, gimnastică, ju
do, lupte etc. pe 
specifice sezonului 
avea o imagine și 
zătoare a ceea ce 
actuala vacanță de 
vilor și studenților.

lingă cele 
rece), vom 

mai cuprin- 
va însemna 
iarnă a ele-

FEM
SEU

telefon). 
a finalei 

feminin

partidelor s-au întrerupt, Marina 
Pogorevici deținind avantaj la 
Gabriela Olărașu.

După 7 runde, și înaintea re
luării întreruptelor, pe primul loc 
al clasamentului s-a instalat 
MARGARETA MUREȘAN cu 5J/3 
p, urmată de Lia Bogdan 5, Dana 
Nuțu și Ligia Jicman 4*A (1), 
Gabriela Olărașu, Marina Pogo
revici, Eugenia Ghindă 3l/2 (1), 
Judita Kantor 3‘/2» Gabriela Ol- 
teanu 3 (1), Gertrude Baumstark 
3, Emilia Chiș 2 (1), Mariana Du
minică 2, Eleonora Gogâlea, An
gela Cabariu l’/2, Margareta Teo- 
dorescu 1 (1).

T. NICOARA 
arbitru internațional

1. VOINȚA Buci
2. Prahova Ploi€
3. Penicilina II j
4. Ceahlăul P. N
5. Braiconf Brăi
6. Spartac Bucu
7. C.S.Ș. Suceav.
8. C.S.Ș. Medgid

SERIA

1. flacara r.
2. Albatros C-ța
3. Confecția But
4. C.S.M. Sibiu
5. Dacia Pitești
6. A.S.S.U. Craid
7. Chimia Rm. V
8. C.P. Bucureșt

SERIA

ECHIPELE DE TINERET INAUGUREAZĂ 
„CUPA ROMÂNIEI" LA BASCHET

Cupa României", competiție 
organizată de F.R. Baschet în 
scopul prelungirii activității com- 
petiționale a • ’ \ '
ziile A și de tineret, 
mîine, prin meciurile etapei 
(preliminară). Deocamd ată
parte formațiile din Divizia 
tineret, iar din etapa a II-a 
fi incluse .>i divizionarele A.

Vineri, sîmbătă și duminică, e- 
chipele din Divizia de tineret se 
vor întrece în cadrul următoa
relor serii : MASCULIN, SERIA 
I (la Craiova) ; Universitatea Ti
mișoara, Chimia Craiova, Știința 

------- . voința Timișoara, 
Jiu ; SERIA a n-a (la 
sala LC.E.D.) : Urbis, 
Automatica, Rapid II, 
wC.Ș.Ș. 2 II, Acade-

echipelor din Divi- 
începe

I 
iau 
de 

vor

Petroșani, 
C.S.Ș. Tg. 
București, 
Carpați, 
Politehnica ___ r. _ _, ______
mia Militară ; SERIA A Iii-a (la 
Tg. Mureș) : Comerțul lie. „Bol
yai" Tg. Mureș, ,U“ II Cluj-Napo- 
ea, Gloria Dej, ~ ' ~~
SERIA A IV-a 
Armata Bacău, 
Știința Ploiești, 
C.S.Ș. Lumina
NIN, SERIA I __ _ _
țla C.S.Ș. Unirea Iași, C.S.Ș. Lu
mina Botoșani, Voința Reghin : 
SERIA A II-a (la Deva) : C.S.Ș. 
Mătasea Deva, Metalul Salonta, 
Comerțul lie. „Bolyai" Tg. Mu-

C.S.Ș. Satu Mare; 
(la Bacău) : A.S.

Electrica Fieni, 
Marina Constanța, 
Botoșani ; FEMI- 
(la Iași) : Comiec-

CORVlNUL E 
„U“ Cluj-Nap 
G.I.G.C.L. Bv

reș ; SERIA A in-a (la Ploiești): 
Sănătatea I.P.G. Ploiești, Precizia 

Confecția Călărași ; SE- 
(la București) : 

București, Politehnica 
2 II București, P.T.T. 

București, C.F.R. Craiova.
Menționăiir că prima 

clasată în flecare serie se 
califica pentru etapa a II-a 
„Cupei României".

Să cel e,
RIA A IV-a 
C.Ș.B.
C.S.Ș.

1.
2.
3.
4. Met. Tg. M.
5. C.S. Zalău
6. Armătura Za
7. Constr. „Arad
8. Textila Cisnă»

MAS
SEI

echipă
va

SERIA SECUNDĂ
A DIVIZIEI A LA HOCHEI

Turul 
Diviziei 
ieri pe 
August" 
țațele _
Cluj-Napoca — Progresul Miercu
rea Ciuc 6—5 (2—3, 3—0, 1—2),
Tirnava Odorhei — Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc 9—3 (3—3, 5—0,
1—0) și Avîntul Gheorgheni — 
A.S.E. Sportul studențesc Bucu
rești 6—1 (3—0, 1—1, 2—0). Joi
este zi de pauză, competiția re- 
luîndu-se vineri, începînd de la 
ora 11, cu meciurile Avîntul — 
Agronomia, Progresul — Liceul 
nr. 1 și A.S.E. Sportul studen
țesc — Tirnava.

trei al seriei secunde a 
A la hochei a continuat 
patinoarul artificial „23 
din Capitală. Iată rezul- 
înregistrate : Agronomia

LA ÎNCHEIEREA TURULUI I ÎN DIVIZIA SECUNDA 
DE VOLEI

Ediția din acest an a campio
natului diviziei secunde (tineret) 
de volei a produs în primul său 
tur cîteva modificări Importante 
în Ierarhii, determinate șl de 
efectul noilor reglementări pri
vind vîrsta sportivilor partici- 
panțl, dar șl de calitatea ele
mentelor șl a pregătirii efectuate 
la cluburi. In competiția femini
nă se detașează valoric echipele 
bucureștene Voința (antrenor 
Mircea Zelinschi), Flacăra roșie 
(antrenor Sandy Chiriță) și Cor-

Promoția 1969 anunță săr
bătorirea a 10 ani de la ab
solvirea I.E.F.S. pe data de 
19 Ianuarie Confirmarea
participării la telefoanele : 
82.47.06 — 48.98.19 — 60.34.31 — 
77.89.04 pînă la 29 decembrie 
1979.

vinul-Dacia Deva (antrenor Iuliu 
Nagy), liderele autoritare ale ce
lor trei serii.

La masculin, C.S.U. Galați 
(antrenor V. Forțu) conduce de
tașat într-o serie (I) destul de 
grea, unde se mai află alte 3 
foste divizionare A : Rapid, Con
structorul Brăila și Electra ; în 
schimb, * ' ~~ ' '
fruntaș 
echipe : 
Brăila 
dispută, 
locuri care, în final, după turul 
III, dau dreptul de participare 
la turneul de baraj pentru pro
movarea în A. Lupta se anunță 
animată de mari ambiții... In se
ria a IlI-a, candidata cea mai 
sigură la baraj este A.S.U. Ora
dea (antrenor AI. Manț), în vre
me ce ex-divizionara A „U" Ctaj- 
Napoca surprinde printr-o poziție 
ta zona retrogradării 1

în seria a II-a plutonul 
este foarte grupat, trei 
I.C.I.M. Brașov, Dinamo 

și SARO Tîrgoviște își 
umăr la umăr, cele 2

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. 1)

de-a dreptul incredibil. în ori
ce caz, echipa feroviară conti
nuă să manifeste o formă 
sportivă bună și partida ei de 
joi, cu Dinamo, este așteptată 
cu mare interes. Au înscris : 
Arsene 2, I. Slavei 2, Niță, I. 
Gheorghe, Olac, Tschiltscher, 
Nicolau pentru Rapid respectiv 
Tăureci 2, Lazăr 2. Au arbitrat 
V. Burdca și R. Nichita.

Dinamo București — Crișul 
Oradea 18—10 <4—2, 5—2, 3—3, 
6—3). A fost un meci foarte 
frumos, încheiat cu un record 
de goluri înscrise : 28 ! Dina- 
moviștii, în evidentă revenire 
de formă, au dominat copios, 
obținînd o victorie netă- Au 
înscris : Rus 5, D. Fopescu 3,

Ș. Popescu 3, Mirea 3, Rădu- 
canu 2, E. Ionescu 2, respectiv 
Costrăș 5, Fejcr 2, Fărcuță, 
Ungureanu, Gordan. Au arbi
trat : Z. Gyero (Ungaria) și 
R. Timoc.

Programul jocurilor de joi : 
ora 17 : Progresul — C.N. 
A.S.E., ora 18 : Dinamo — Ra
pid, ora 19 : Voința — Crișul.

G.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Se reamintește 

Că ASTAZI ESTE 
pentru procurarea 
tragerea obișnuită 
ne, 21 decembrie 
mare al autoturismelor și al câș
tigurilor substanțiale în nume
rar, atribuite cu regularitate la 
acest avantajos sistem de joc, 
constituie cea mai bună invitație 
de participare la tragerea de 
mîine, MAI MULTE VARIANTE 
JUCATE ASTAZI, MAI MULTE 
ȘANSE DE A VA NUMĂRĂ 
MÎINE PRINTRE MARII CÎȘTI- 
GATORI !

particip anților 
ULTIMA ZI 
biletelor la 

Loto de mîi- 
1979. Numărul

1. Bari — 
— Matera 1 
ranto 1, 
doria 1, 
seina 1 ; 
1, X ; 7.

Brescia 1 ; 2. Como 
; 3. Genoa — Ta- 

X ; 4. Lecce — Samp- 
X ; 5. Lanerossi — Ce- 
6. Monza — Verona 
Pisa — Atalanta 1, X, 2 ;

— Parma (pauză) X ; 
. — Parma (flnal) 1 ;
— Pis'toiese (p.) 1 ; 11.

fl. Samb.
10. Spăl
Spăl — Pistolese (f.) 1 ; 12. Ter- 
nana — Palermo (p.) 1,
Ternana — Palermo (f.) 1.

X ; 13.

PRONOSTICURI...

Pentru participanții la con
cursul Pronosport de duminică 
23 decembrie a.c., redăm prono
sticurile lui Gheorghe Nicolaescu, 
redactor de specialitate la ziarul 
„Sportul" :

NUMERELE
TRAGEREA

IMN 19 DECEMBRIE 1979
EXTRAGEREA I : 2 1 37 9 

45 27
EXTRAGEREA a II-a : 12 29 

41 10 33 13
Fond total de cîștiguri : 

876.386 lei, din care : 131.195
lei, report la categoria 1,

EXTRASE LA 
l’RONOEXPRES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Galați
II Bu 

Bucur» 
l Săvir 

Brăik 
Bucui 

I Suce;
I

c.s.u. 
Steaua 
Rapid 1 
Relonul 
Constr. 
Electra 
Metalul 
Politehnica

SERIA

I.C.I.M. Brașc 
Dinamo Brăil 
SARO Tirgov 
I.O.R. Bucuri 
PECO Ploieșt 
Progresul Bu

7. ElecProputere
8. A.S.A. Consta

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DIVIZIA E
Cele 44 de ec 

campionatul di\ 
rugby au închc 
întrecerii, desen 
ale turului forr 
îndreptățite la 
primul eșalon : 
(antrenor : Ang 
rla P.T.T. Arac 
Rapid Buzău (I 
Constructorul C 
ghe Celea)*^ Să 
fiecare fruntașă 
urmărită de (c 
adversar cam d> 
Gloria Bucurt 
C.F.R. Cluj-Nap 
Suceava — III, 
— IV. Dincolo 
tare de clasam 
că eșalonul sec 
românesc este . 
eșalon al tiner 
astfel conțin uit î 
performanță pe 
a celor care t< 
In aceeași vrei 
dăugat că aces 
a însemnat îns; 
salt de calitate 
ta general, de 
destă, iregula 
iă-și facă loc, 
pentru 
clauze 
adesea 
tenței

lată

nerespe< 
de regu 
pentru 

medicale) 
configura

SEI 
(„bucui

1. DUNĂRE.'.
2. Gloria
3. Olimpia
4. Petd»ch. Pitești
5. Rulm. Alex.
6. Ș.N. Oltenița
7. Sportul stud.
8. Grivița Roșie El
9. Aeronautica

10. Știința
•) Penalizată,, c 

trei suspendași și 
tru „forfait" I

PERMANENTA
Unele abateri de la etica 

sportivă au tulburat, pe par
cursul ultimului an, activitatea 
de performanță a unora din
tre secțiile clubului bucureș- 
tean Progresul. Din 
cei care s-au făcut vinovați 
de ele au fost chiar unii an
trenori. adică tocmai specia
liștii chemați să se constituie 
în educatori eficienți, în mo
delatori. prin chiar exemplul 
personal, ai sportivilor pe care 
îi instruiesc. Bunăoară, antre
norii de tenis de masă E. la- 
cobj și I. Stan au fost sanc
ționați administrativ pentru 
nerespectarea normelor și ce
rințelor specifice performan
ței, pentru activitate cu grupe 
incomplete de juniori și copii, 
și pentru volum de lucru sub 
exigențe ; sancțiuni asemănă
toare au suportat și I. Paz- 
nicu, Lidia Stan și H. Șiclo- 
van, pentru absențe repetate 
de la ședințele periodice ou 
antrenorii; la fel, Ion Pană, 
organizator de competiții, 
pentru că nu și-a îndeplinit 
sarcinile de serviciu și pen
tru amînarea unor termene de 
rezolvare a lucrărilor ; antre
norii V.
Oltean u, 
xandru, 
gorescu 
jență față de avutul obștesc,

păcate,

fiind obligați 
gubele.

Față de ac< 
lucruri, cond* 
Progresul a p 
ționarea dras ti 
s-au făcut vii 
rile amintit 
ele grave, înt. 
de nerespecta 
gații de bază 
Această atltud 
și exigență e.< 
de binevenită, 
despre sancții

Constantines cu, S. 
V. Moistn, R. Ale- 
A. Pop și N. Gri- 
au manifestat negli-

vie epreș edin tel- 
rel Cioară, ne 
fost hotărîți c 
toți cel care 
obiectivele p** 
țeleg să-și 
tatea la ni\ 
tuale ale înal 
să nu mai fi 
club. Dealtfel 
va proceda li 
tivității fiecăi 
se vor lua, în 
zultatele mun 
cialist, măsuri 

Aflăm, de 
dovadă a cor 
vin ța in toi era



LTE • COMPETIȚII • Sezonul de toamnă

I in fapte și idei

SERIA A III-a
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21: 2 14
17: 8 12
16:11 12
12:15 10
10:16 10
14:16 9
9:17 9
5:19 7

21: 2 14
18:10 13
18:10 12
14:11 11
10:14 10
8:17 9
8:18 8
6:21 7

18: 8 13
18: 6 12
16:13 U
15:13 11
15:13 11
12:15 10
5:18 8
V.18 8

0
1
3
3
5
5
5
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21: 1 
18: 5 
13:14 
13:14 
11:16
9:15 
9:19 

10:20

14
13
11
11

9
9
9
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5
5
5
4
4
3
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2
2
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4
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19: 6 
18:11 
17:12 
16:13 
14:15 
13:15 
11:19
4:21

12
12
12
11
11
10

9
7

A.S.U. Oradea 
Electr. Tg. M. 
Strungul Arad 
Voința Alba lulia 
Motorul Baia M. 
„7 Noiembrie" Sb. 
„U“ Cluj-Napoca

8. Voința Zalău

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7
7
7
7
7
7
7
7

6
4
4
3
3
3
3
2

1
3
3
4
4
4
4
5

20: 5 
15:11 
14:14 
13:14 
11:13 
10:16 
11:18 
13:16

13
11
11
10
10
10
10

9

I
I
I

RESTANȚE DIN „
ROMÂNIEI"

CUPA

Dinamo București — Politehni
ca Timișoara 0—3 (—5, —6, —13). 
Studenții, arătînd dorință de joc 
și o bună pregătire, au servit o 
binemeritată lecție dinamoviștilor, 
care au evoluat sub semnul bla
zării. Meciul a durat mai puțin 
de o oră 1 S-a remarcat întregul 
sextet 
Czik, 
ru și 
resp).

Calculatorul București — Explo
rări Baia Mare 2—3 (—6, —13, 14, 
12, —5). Joc în general disputat, 
cu unele faze spectaculoase. S-au 
remarcat: Arbuzov și Bălaș, de 
la Explorări, respectiv, Șulea și 
Pasat. (N. MATEESCU — co-

timișorean : Bugarschi,
Mocuța, Kunkutî, Grădina- 
Cionca. (Gh. LAZAR, co

resp.).

EXPLORĂRI BAIA MARE, 
ÎN FINALA „CUPEI 

BALCANICE"

La Atena, în meci retur . 
tind pentru „Cupa balcanică- 
volei, - Explorări Baia Mare a în
vins din nou cu 
și s-a calificat în 
tiției, urmînd să 
luna februarie, 
Istanbul.

con- 
la

3—0 pe Nirefs 
finala compe- 
întîlnească, in 
pe Boronkai

UGBY LA JUMĂTATEA ÎNTRECERII
>crise în 
scunde de 
aa parte a 
opt lidere 

pretenții 
area în 
-a Giurgiu 
drei), Glo- 
el Mitan), 
năcescu) și 
1 (Gheor- 
1 însă că — 
id ©aproape 
) cîte un 
;i valoare: 
seria I, 
n, c.s.m. 
Constanța 

ye const a-
r ©marcăm 
rugbyului 

a veritabil 
gurîndu-se 
ivită ții de 
area masă 
junioratul, 
cuvine a- 
pozitiv nu 
aat, și un 
ele 
ură

continuă 
rd puncte 
diverselor 

(cel mai 
area asis-

SERIA a ll-a

sînt, 
rao-

am e-n teilor:

I
229- 28 26
236- 41 25
101- 52 22
106- 67 21
92-114 19
91-146 17
65-130 15

112-117 15
49-145 9-)
43-284 9

:nct pentru
unul pen-

INSTABILITATEA ANTRENORILOR DUCE (cel mult)
LA ÎNSUȘIREA UNOR FRÎNTURI DIN IDEEA DE JOC

LA DOSARUL

I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I

repetate rîn- 
de joc, des- 
ea în con- 

competițio- 
a unei e-

1. GLORIA Arad
2. C.F.R. Cj.-Np.
3. Electrotimiș
4. Cons. Alba I.
5. Unirea Săcele
6. Polit. Cj.-Np.
7. Dacii IPA Sb.
8. I.O.B. Balș
9. Electr. Craiova 

10„ Met. Cugir 
11. Min. Lupeni

•) Pierde 1 punct pentru 
pendâri

28
28
26 I10 9 0 1 182- 33

10 9 0 1 167- 43
10 8 0 2 108- 41
10 6 0 4 75-104 22
10 6 0 4 75-65 21•>
10 5 0 5 222- 81 20
10 4 1 5 96- 41 19
10 4 0 6 197- 56 18
10 2 0 8 60-193 14
10 0 2 8 32-260 12
10 0 1 9 13-310 11

3

SERIA a lll-a

1. RAPID Buzău
2. C.S.M. Suceava
3. Pol it. li lași
4. Auto Galați
5. Chimia Bacău
6. Minerul G.H.
7. C.F.R. Suceava
8. Rulm. II Bîrlad 

Tecuci 
Galați
scăzut

9. U.R.A.
10. Rapid 

•) Punct

9 9 0 0
9 8 0 1

9 6 0 3
9 6 0 3
9 4 0 5
9
9
9
9
9

27
38

sus-

27
25

i
I
I
I

4
3
3
2
0

pentru

0 
0 
o 
o 
o

5
6
6
7
9

a IV-aSERIA
(„constănțeană*)

1. CONSTRUC. 12
2. C.F.R. 12
3. TC Ind. Midia 12
4. Pescăruș TI.
5.. Chimia Năv.
6. Portul
7. Met. Mang.
8. Rapid Fetești
9. Dacia

10. Auto Macin
11. Farul II
12. I.T.C.
13. Voința 

•) Cîte
„forfait"

1

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12 

punct

12 
11
10

8
5
4
5
5
4
4
3
1 
0

o 
o 
o
1
2
4
0 
0
1 
0
2
2 
0
scăzut

o
1
2
3
5
4
7
7
7
8
7
9

12

229- 
226- 
440- 
274-

16 16*)
103 15
40 15
46 13
162 9
,forfait*

36 
34
32
29
24
24
22
22
21

33
45
70
65

135-109 
106-114 
165-239 
179-157 
170-153 

70-175 
151-249

35-331
51-491

pentru

16
12

ORGANIZEAZĂ UN 
FOR-

• F.R.R. 
NOU CONCURS PENTRU 
MAREA DE ARBITRI. El se va 
ține în prima parte a anului vii
tor, fiind deschis foștilor jucători 
de rugby. înscrierile se fac zilnic, 
la sediul federației.

USCIPLINEI...
orte pa-

ire de 
clubului 
la sanc- 
slotr care 
e abate- 
2 dintre 
te vorba 
or obli- 
rviciului. 
fermitate 
se poate 
bindu-ne 
adoptate,

■lui, Do- 
a : „Am 
icest an, 
ealizează 

nu în- 
s . ac tivi - 
;elc.»r ac- 
ormanțe, 
rați 
trînd, 
area 
ren or 
» de 
urui spe- 
aiitc".

o nouă 
?i în pri- 
capitolul

in 
se 

ac-

re

abaterilor disciplinare despre 
oare ne vorbea vicepreședin
tele Dorel Cioară. Dat fiind 
faptul că echipa de handbal 
feminin a încheiat în mod la
mentabil turul campionatului 
Diviziei A, cu doar 4 puncte 
la activ, în cadrul unei serioa
se ședințe de analiză, în care 
s-au luat severe măsuri dis
ciplinare, s-a constatat că a- 
ceastă stare de lucruri se 
datorează insuficienței celor 
(numai) 4 antrenamente săp
tămânale, angajării sub posi
bilități la cerințele perfor
manței, automenajării în an
trenamente și jocuri, indisci
plinei (între care ’■
de la ședințele de 
ale Lidiei 
Rodicăi 
pectării 
montului 
măsurilor _ 
de față, echipa de 
remaniată și întinerită, 
tuează . 10—11 antrenamente
săptămînal, componentele el 
punînd serios umărul la trea
bă.

Rezultatele acestui climat 
concret de ordine, disciplină 
și responsabilitate nu vor în- 
tîrzia desigur să apară, 
primul rînd, pe tabelele 
scor și în clasamentul Divi
ziei A.

absentele 
pregătire 

Stan, Elenei Fierea, 
Sebanov) 
cerințelor 

invizibil.
luate, în

și neres- 
antrena- 
Datorită 

momentul 
handbal, 

efec-

în 
d-e

Rarfu TIMOFTE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
i
I
I
I
I
I
I
I

S-a mai scris in 
duri despre ideca 
pre ce reprezintă 
textul exprimării 
nale, în ansamblu, 
chipe. S-a scris, de asemenea 
adeseori, despre stabilitatea 
antrenorilor — din păcate, dar 
nu din vina noastră, fără prea 
mult folos — scoțînd în 
dență unele neajunsuri ale... 
turismului într-o profesie care 
impune, prin însăși definiția ei, 
o legătură 
de muncă, 
din nou să 
cestor două 
nentă... actualitate fotbalistică. 
Dar nu tratîndu-le ca pînă a- 
cum, separat, ci punînd, de 
astă-dată, între ele o trăsătură 
de unire.

Așadar, ideea de joc privită 
prin prisma stabilității antreno
rilor, ca fapt în sine și randa
ment. Și pentru a fi mai con
vingători, în ceea ce ne pro
punem să demonstrăm, să fa
cem apel la cîteva exemple 
mai semnificative pe care ni le 
oferă fotbalul internațional și 
românesc în trecutul nu prea 
îndepărtat. Așa de pildă, Inter- 
nazionale Milano și-a cucerit 
laurii celebrității mondiale, im- 
punîndu-se printr-un stil pro
priu de joc, eficace, în perioa
da de mare 
cerii tehnice 
de Helenio 
zat că pînă 
lui", Inter 
puțin de 17 antrenori pe par
cursul a numai 5 ani (!), și, 
nu întîmplător, înainte de 1960, 
ea era o formație oarecare. In 
fotbalul nostru cînd C.C.A. a 
acționat în virtutea unei idei 
precise, bine aplicată în prac
tică, a avut la cîrma tehnică 
doar doi antrenori, Gh. Po
pescu și Ilie Savu. Același lu
cru se poate spune despre Di
namo — maestra contraatacului 
din perioada 1959—68, cînd l-a 
avut la timonă pe Traian lo

evi-

de durată cu locul 
Și ne-am propus 
revenim asupra a- 
subiecte de perma-

stabilitate a condu- 
(1960—68) asigurată 
Herrera. De preci- 
la venirea „Magu- 
schimbase nu mai

r.escu. Și seria de exemple 
acest fel ar putea continua 
multe alte formații recunoscute 
pentru rezultatele excelente ob
ținute în anii unor idei de joc 
precise și ai unei mari stabi
lități a antrenorilor : Petrolul. 
1959—66, condus de cuplul Ilie 
Oană — C. Cernăianu ; Rapid. 
1964—68 cu V. Stănescu și V. 
Stănculescu ; A.S.A. Tg. Mureș, 
1964—79, cu T. Bone ; U.T.A 
1967—72 cu N. Dumitrescu ; 
F.C. Argeș, după 1970 cu FI. 
Halagian, Sportul studențesc cu 
Angelo Niculescu...

Care este situația în prezent 
în fotbalul nostru ? „Cu foar
te mici excepții — spunea re
cent, Ștefan Covaci, vicepreșe
dinte al F.R.F. la consfătui
rea antrenorilor divizionari A 
— echipele primului eșalon di
vizionar joacă, ca idee, diferit, 
de la o etapă la alta și chiar 
pe parcursul aceluiași meci. 
Practic, nimeni nu știe precis 
cum joacă fiecare. Sigur, exis
tă o serie de factori care im
pun modificări de moment in 
modul de acțiune, cum ar fi : 
adversarul întîlnit, miza parti
dei, starea terenului, condițiile 
meteorologice etc. Acestea, în
să, nu trebuie să excludă stilul 
de joc propriu și să-l substi
tuie cu întîmplarea".

Aceasta este realitatea, 
mici excepții, 
dominantă în 
plan tactic a 
tre fruntașe.

Principala 
ceea că se 
țin și mai ales se lucrează fără 
o continuitate de cel puțin 4—5 
ani, la imprimarea unui stil 
de joc propriu, care să cores
pundă, în primul rînd, posibili
tăților lotului de jucători de 
care dispune fiecare formație. 
Și continuitatea în această 
muncă de învățare și perfecțio
nare a ideii de joc nu există, 
pentru că și instabilitatea la 
cîrma tehnică a echipelor este

de 
cu

Cu 
este 

pe
întîmplarea 
exprimarea 
echipelor noas-

cauză constă în a- 
lucrează prea pu-

Divizionarele A
sub transfocator

Dacă cineva ar fi filmat jocu
rile din acest sezon ale echipei 
antrenate de Viorel Mateianu și 
Traian Ivănescu, cu siguranță că 
am fi ^putut urmări, la gura so
bei, un lung metraj cu multe, 
foarte multe perioade de fotbal 
spectaculos. Pentru că F.C. Baia 
Mare rămîne o formație care în-

lată și cî- 
această

10
A.S.A..

supărător de mare, 
teva cifre care susțin 
afirmație : un număr de 
echipe (Dinamo, Jiul, 
C.S. Tîrgoviște, F.C.M. Galați, 
U.T.A., Petrolul, F.C.M. Bra
șov, F. C. Constanța, Metalul 
București) au schimbat antre
norii la începutul actualei edi
ții de campionat. Alte 15 
schimbări (Olimpia Salu Mare, 
C.S. Tîrgoviște, Gloria Buzău, 
Politehnica Timișoara, F.C. 
Scornicești, F.C.M. Reșița, Ra
pid, C.S.M. Suceava, Flacăra 
Moreni, Pandurii Tg. Jiu, 
F.C.M. Giurgiu, Mecanică fină 
București, C.F.R. Cluj-Napoca 
Petrolul Ploiești, Șoimii Sibiu) 
s-au efectuat din mers. în to
tal, 25 de modificări, reprezen- 
tînd aproximativ 35 la sută 
din totalul antrenorilor divizio
nari A și B !

Și încă un element de refe
rință, deosebit de semnificativ. 
La ora actuală, doar 3 echipe 
de Divizia A care, nu întîmplă
tor, au și o idee de joc — F.C. 
Argeș, F.C. Baia Mare și Chi
mia Rm. Vilcea (ultima, rapor- 
tînd, firește, și la componența 
lotului ei, sub valoarea multor 
divizionare A) — au antrenori 
cu un stagiu care depășește 3 
ani. în rest, numeroasele în
locuiri la început de campio
nat sau chiar pe parcurs, au 
făcut ca lecția jocului, însușită 
cît de cît într-o anumită idee, 
cu un antrenor, să fie abando
nată, nu fără a crea confuzii, 
la venirea altui antrenor. Con
diții în care jucătorii noștri în
vață mereu doar frînturi de 
idei de joc și rar, foarte rar, 
își însușesc un stil de joc pro
priu, care pretinde, așa după 
cum se știe, nu numai timp, ci 
și muncă perseverentă, exerci
țiu mult. De fapt, ceea ce tre
buie, în general, fotbalului nos
tru pentru a putea deveni com
petitiv.

PFNĂLTPURILOR
RATATE

... Minutul 46 al 
Universitatea Craiova 
russia Ibnchengladbach. 
nalty pentru echipa j 
Moment psihologic, 
de cumpănă ' 
meciului. Execută 
Execută 
balonul, 
tîlnește 
coșează

Ratare
care a determinat, în mod fi
resc, un reflux al avântului e- 
chipei craiovene spre poarta 
lui Kneib și o mare amără
ciune în rin durii e nen urnă ra
ții or simpatizanți ai fotbalului. 
Și mulți, foarte muiți dintre 
ei și-au pus, desigur, între
barea : de ce Cămătaru ? A 
doua zi, la consfătuirea cu 
antrenorii, Ion Oblemenco — 
antrenorul secund al craiove- 
nilor, fostul golgeter absolut

Punctul pe i

partidei 
- Bo- 
. Pe- 
gazdă. 

Moment 
în desfășurarea 

Cămătaru. 
cu... ochii închiși și 
lovit puternic, 
„transversala" 
in teren.

!..; O imensă

in
și ri-

ratare

Mihai IONESC

0 ECHIPA CARE REFUZA ANTIJOCUL
FĂRĂ MENA- 
și atunci cînd 

meciurile cu 
Argeș, la Pitești, eu Steaua, 

Politehnica, la lași, și cu 
cînd s-au autoînvins prin

COMBATIVITATE 
JAMENTE), chiar 
au pierdut (vezi 
F.C. * ' - ~ ■'
cu
A.S.A., 
acel stupid autogol al lui Koller). 
Doar imprevizibilul 0—4 cu Di
namo, la București, a făcut ex-

5. F. C. BAIA MARE
• Puncte realizate : 22 (18 acasă și 4

57,9 la sută.
Golgeterii echipei : Terheș 9, Koller 

Deac — cîte 3, Buzgău și P. Radu — cîte 
I. Constantinescu (F.C.M. Galați) — autogol.
• Jucători folosiți : 17 — Arîcîu, Borz, Condruc, P. Radu, Terheș 

I. Mureșan — cîte 19 meciuri, Deac 16, Molnar și Roznai — cîte 17, 
Sepî 16, Bălan 14, Koller 13, Sabâu 10, Ciohan I 9, Dragomirescu, 
Hoffmeister și Buzgâu — cîte 6.

g Media notelor echipei : 6,63 (6,94 acasâ — 6,32 în deplasare).
• Jucători eliminați : nici unul.
• Cartonașe galbene : 8 (7 jucători) ; cele mai multe : I. Mureșan 2.
• A expediat 279 de șuturi Ic poartă (214 acasă + 65 în depla

sare), dintre care 139 pe spațiul porții (110 acasâ + 29 în deplasare) 
și a executat 196 de cornere (149 acasâ -j- 47 în deplasare).

g A beneficiat de o singura lovitura de la 11 m, ratată de Koller; 
a fost sancționată cu un penalty, transformat.
• La meciurile susținute acasă 

maj mulțî — 17.000 — în etapa o

în deplasare) ; procentaj :

7; Roznai, !. Mureșan
2, Sepi și Sabâu — cîte î,

și

au asistat 121.000 de spectatori, cei
7-a, la partida cu F.C. Scornicești.

cearcă pe gazon noi desene tac
tice, caută mereu ceva, care s-o 
despartă de vechile tipare ale 
fotbalului nostru. Cînd în prima 
parte a campionatului precedent 
băimărenii terminau în poziția a 
II-a, mulți au numit această cla
sare un miracol. Acum, echi
pa lui Condruc se situează 
cam tot în aceeași zonă a cla
samentului și nimeni nu a mai 
fost surprins. E firesc să fie așa. 
Echipa s-a mai maturizat, a făcut 
acumulări — după cum o măr
turisește însuși antrenorul ei : 
„Avem mai multă îndrăzneală în 
teren, am realizat mai corect ac
țiunile de învăluire a adversaru
lui, am ajuns mai bine în „punc
tele strategice" propuse, care de
curg din noul mecanism de joc, 
echipa evoluează afară ca și aca
să...".

Ce ne arată, de fapt, traseul 
parcurs în sezonul de toamnă de 
această echipă băimăreană. dis
ciplinată atît, ne plan tactic cît 
și al sportivității (rețineți, n-a 
avut nici un jucător eliminat și 
a primit doar 8 cartonașe galbe
ne. pentru 7 jucători !). Consem
năm mai întîl plusul de „agresi
vitate" al formației în jocurile 
disputate în deplasare, concreti
zată nu numai în cele patru 
puncte cucerite (victorii la Satu 
Mare și la Tîrgoviște), ci. mai 
ales, în aprecierile favorabile la 
adresa evoluției băimărenilor 
(PERMANENTĂ PREOCUPARE 
PENTRU UN JOC MODERN,

cepție de la regula jocului con
ceput de Viorel Mateianu. Pe 
teren propriu însă, lucrurile, pa
radoxal, au fost ceva mai com
plicate în sensul că în unele 
jocuri (în afara acelui 7—1 cu 
F.C.M. Galați și 4—0 cu Sportul 
studențesc), F.C. Baia Mare a 
găsit mai greu drumul victoriei 
(mai ales cu Chimia Rm. Vilcea), 
pentru ca în altele (cu Univ. Cra
iova și F.C. Argeș) să fie la un 
pas de înfrîngere ca urmare a 
faptului că JUCĂTORII AU TRA
TAT CU SUPERFICIALITATE 
FAZA DE APĂRARE îndeosebi 
în momentele de contraatac ale 
echipei adverse. Una peste alta, 
însă, F.C. Baia Mare a demon
strat în această toamnă că este 
preocupată de calitatea prestației 
sale, respingând procedeele anti- 
jocului (betonări și super-beto- 
nări, trageri de timp etc.), dar 
în același timp, ea s-a lăsat 
furată de frumusețea propriului 
joc. Echipa a rămas ‘ 
unor probleme legate de finali
zare (pasă decisivă nu are acura
tețea necesară), de precizia aces
tei finalizări (se poate considera 
o campioană a ratărilor) și — 
repetăm — de unele aspecte ale 
securității defensivei, care — toa
te la un loc — au diminuat din 
eficiența mecanismului de joc. 
De pildă, F. C. Baia Mare a be
neficiat (nota bene !) un total 
de 196 de cornere (149 acasă, 
ceea ce înseamnă Inițiativă în joc 
și dominare insistentă), insă a

transformat în gol numai patru 
dintre ele ! ; F.C. Baia Mare a 
realizat în meciurile dc acasă o 
medie de 21 de 
dintre 
tate au 
portînd 
este în 
trebuie 
zările pe planul eficienței nu sînt 
atît de bune. Acestea ar fi as
pecte majore, din care se pot 
trage suficiente concluzii. E lău
dabil că cei din liniile din spate 
(Koller, I. Mureșan, P. Radu și 
Sabău) vin la gol, conform ce
rințelor concepției de joc a echi
pei, însă cei din linia întîi, ex- 
ceptîndu-1 poate pe Terheș, nu 
prea și-au făcut datoria. Cum 
s-ar spue, BĂIMĂRENII NU „ÎN
ȚEAPĂ" suficient de mult și bi
ne, nu se dovedesc agresivi la 
poartă. De aici micile și marile 
necazuri de pe teren propriu, 
victoriile obținute „cu sufletul la 
gură", nevalorificarea momentelor 
bune în unele jocuri din depla
sare, ceea ce le-ar fi adus „punc
te de aur" în clasament.

„Dacă aș avea două extreme 
rapide..." spune Viorel Mateianu. 
Se pare că le-a și găsit, pe la 
Cavnic și Sighet. Căutările, ex
plorările continuă ; jucătorii gîn- 
desc și ei în perspectivă, se auto
analizează pe timpul vacanței și 
promit că serioasa F.C. Baia 
Mare va urca alți pași pe trep
tele performanței. 6 așteptăm.

Stelian TRANDAFIRESCU

șuturi Ia poartă, 
aproape jumă- 
cadrul porții. Ra
ti mpul cit echipa 
balonului, atunci

care 
nimerit 
totul la 
posesia 
să recunoaștem că reali-

al Diviziei A — ne spunea : 
„La antrenamentul premergă
tor meciului, din 70 de lovi
turi de la 11 m executate, 
Cămătaru a transformat 70. 
L-au urmat ca precizie Iri- 
mescu și Negrilă. în această 
ordine i-am desemnat și noi, 
antrenorii lor, în eventualita
tea ivirii ocaziei în meci. Dar, 
nu știu, parcă sîntem bleste
mați cînd e vorba de aceste 
penalty-uri. Și la Craiova ele 
continuă să fie ratate..."

Ce-i de făcut, totuși !? Să 
fie, oare, vorba de o proble
mă fără soluție ? Împreună cu 
același antrenor am încercat 
să pătrundem puțin în me
canismul acestei EXECUȚII 
TEHNICE, ion Oblemenco a- 
firma că și el a ratat patru 
lovituri de pedeapsă în de
cursul lungii lui cariere de 
jucător. Nici una din cele 
patru ratări ale sale nu s-a 
produs însă în momentele 
cheie ale jocurilor respective. 
„La majoritatea penalty-arilor 
pe care le-am executat m-am 
străduit și am reușit — lu
cru esențial, consider eu —• 
să fac abstracție de toate e- 
lementelo înconjurătoare im
plicate ; adversar, scor, tri
bune, timp, teren. Pentru că, 
trebuie spus, de absolut toa
te acestea depinde transfor
marea". Ratarea lui Cămă
taru — în prima parte a cam
pionatului au existat 13 ase
menea ratări (din 39 penalty- 
uri), file noi și nedorite în 
voluminosul dosar al lovituri
lor de la 11 m netransformate 
în goluri (în etapele 18 și 19 
au fost ratate 4 din 5 !) — 
readuce în discuție unul din
tre aspectele de fond ale fot
balului nostru. Este vorba de 
FORMAREA schimbului 
mîine, a jucătorilor 
„urcă" pentru a prelua 
feta generațiilor trecute.

de 
care 
șta- 

trebuie recunoscut că, pe în
treaga filieră, la eșalonul 
speranțelor se lucrează extrem 
de puțin individualizat 
vîrfurile uneia sau alteia 
tre promoții. Nu se 
eforturile necesare pentru 
CONSTRUI de la o 
fragedă buni săritori la cap, 
jucători specializați în lovi
turi 
tanți de 
sînt 
RELE 
pentru fiecare 
execuții. Lucrurile continuă să 
fie lăsate la voia întîmpiării 
șl, iată, alte și alte 
să închidă brusc 
noastre porțile unor 
de răsunet, atît de 
rite.

cu 
din- 
fac 

a se 
vîrstă

libere, excelent! ex-ecu- 
penalty-uri. Nu 

căutate C Alt ACTE-
cele mai adecvate 

dintre aceste

ratări vin 
echipelor 
calificări 

mult do-

Laurențiu DUMITRESCU

tributară

SURPRIZA
LOZUL ANULUI NOU

emisiune speciali limitată• Un prilej
mari
pentru dv., 
dou plăcut 
cei dragi !
• Ciștiguri 
mentare în 
re de 1.700.000 lei 
acordate din fond 
special !
AGENȚIILE LO

TO — PRONO
SPORT ȘI VÎN- 
ZĂTORII 
LANȚI DIN 
TREAGA 
va rz~~ 
PENTRU A VA 
ÎNCERCA ȘAN
SELE.

MAI MULTE LOZURI JUCATE MAI MULTE POSI
BILITĂȚI DE A VA NUMĂRĂ PRINTRE MARII CÎȘTI- 
GATORI l

de 
satisfacții 

un ca- 
pentru

supli- 
valoa-

VO-
ÎN-

ȚARAașteapta



TOVARĂȘUL
dona rundă

A INAUGURAT OFICIAL PRIMUL TRONSON
BUCURESTEAN1AL METROULUI

(Urmare din pag I)

Șl de stat au fost întîmpinați 
de mii de bucureșteni, tineri și 
vîrstniei, eu deosebită bucurie. 
Cu firească emoție șoimi ai pa- 
iriei, pionieri, tineri și tinere 
au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori în 
semn de profund respect, de 
dragoste și aleasă prețuire.

In încheierea vizitei, la sta
ția Eroilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu consemnează pe în- 
tîia filă a Cărții de onoare a 
constructorilor metroului : „La 
inaugurarea metroului, adresez, 
in numele conducerii de partid 
și de stat, precum și al meu 
personal, cele mai calde felici
tări proiectanților și construc
torilor, muncitorilor și specialiș
tilor, formațiunilor de tineret și 
militarilor armatei noastre, tutu
ror acelora care au realizat a- 
ceastă remarcabilă lucrare teh
nică, menită să contribuie la 
dezvoltarea transportului în co
mun îp Capitală.

Le urez tuturor noi și tot 
mai mari succese în activitatea 
viitoare consacrată extinderii in 
continuare a rețelei metroului".

Semnează, de asemenea, în 
cartea de onoare tovarășa Elena 
Ceaușescu.

In numele realizatorilor aces
tui important obiectiv, directo
rul general al întreprinderii 
„Metroul-București" a inmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un album cuprinzînd imagini 
din stațiile primului tronson 
dat în exploatare, precum și 
aspecte din activitatea de 
construcție a celui de-al doilea 
tronson al metroului.

După ieșirea din stația de 
metrou, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
conducerea 
străbat pe 
stație pină 
mare număr 
muncii din Capitală au salutat 
cu aceleași sentimente de dra
goste, aleasă stimă și prețuire, 
pe secretarul' general al parti
dului, scandînd 
„Ceaușcscu-P.C.R.“, 
și poporul".

Tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie acestor 
calde manifestări făcute de lo
cuitorii Capitalei.

tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena 

ceilalți tovarăși din 
de partid și de stat 
jos distanța de la 
la Piața Operei. Un 

de oameni ai

neîntrerupt
„Ceaușescu

Ceaușescu,

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
SELECȚIONATA SECUNDĂ 

DE HANDBAL ÎNVINGĂTOARE 
IN FRANȚA

La St. Etienne s-a disputat 
meciul internațional masculin 
de handbal dintre - reprezenta
tiva Franței și selecționata se
cundă a României. Handbaliștii 
români au obținut victoria cu 
scorul de 22—20 (14—11). Cele 
mai multe puncte 
pa română le-au 
(10), Matei (4) și

pentru echi- 
marcat * Tase 
Dumitru (3).

ÎNTRECERILE de
DE LA BUDAPESTA

PATINAJ

BUDAPESTA, 19 (Agerpres). 
— La Budapesta se desfășoară 
în aceste zile un concurs in
ternational de patinaj viteză la 
care participă sportivi și spor
tive din Austria, România și 
Ungaria. După primele două 
zile de întreceri în competiția 
feminină pe primul loc se află 
Agnes Rus de la I.E.F.S. Bucu
rești cu 209,287 puncte, pati- 
natoarea româncă fiind cîștigă-

toare în probele de 500 m — 
47,83, 1 500 m — 2:49,50
și 1 000 m — 1:38,48, Eva
Molnar, de la Clubul de patinaj 
din Miercurea Ciuc, a fost, de 
asemenea, victorioasă la 3 000 
m în 5:31,17. Și în concursul 
seniorilor patinatorii români 
s-au comportat meritoriu. Ion 
Opincaru (Tractorul Brașov) a 
cîștigat probele de 1 500 m — 
2:11,3, 3 000 m — 4:40,30
și 5 000 m — 8:00,08. în clasa
mentul general, Ion Opincaru 
a ocupat locul 2 cu 184,513 
puncte.
GABI GHEORGHIU SI DORINA 

UNGUREANU, PE PODIUM 
LA TOKIO

In concursul special pe apa
rate, din cadrul competiției fe
minine de gimnastică de la 
Tokio, sportiva româncă Gabi 
Gheorghiu s-a clasat pe locul 
3 la paralele cu 9,60 și pe a- 
celași loc la bîmă — 9,45. De 
asemenea, Dorina Ungureanu a 
ocupat locul 3 la sărituri cu 
9,35.

A

START IN CEA DE A lll-a EDIȚIE A

„CUPEI ROMÂNIEI 7 LA HANDBAL FEMININ
Deși aflată la a IlI-a edi

ție, competiția feminină de 
handbal „Cupa României" și-a 
cîștigat un binemeritat presti
giu. Așa cum s-a întîmplat șl 
în anii trecuți, la startul com
petiției, în etapa I prelimi
nară, sînt prezente doar echi
pele care activează în Campio
natul republican de tineret ca
tegoria B. Abia pe treapta ur
mătoare a concursului, în eta
pa a H-a. formațiile divizionare 
B — cele care vor reuși să 
„supraviețuiască", firește, din 
lupta cu suratele lor — se vor 
întîlni cu echipele de Divizia 
A. în ediția 1979/1980 a „Cupei 
României" au intervenit și cî- 
teva modificări față de edițiile 
anterioare : 1. etapa a II-a se 
desfășoară pe teren neutru, 
ceea ce ni se parte foarte echi
tabil, înlăturîndu-șe, astfel, ori
ce motive de îndoială privind 
posibilitatea ca unele sau altele 
dintre echipe să fie avantajate: 
2. turneul final se dispută doar 
într-o serie, pentru stabilirea 
locurilor I—IV și V—VIII.

Etapa I preliminară se va 
desfășura între 21 și 23 de
cembrie, echipele fiind împăr
țite în 6 serii : seria I — Bucu - 
rești (Voința Sighișoara, Voința 
Galați, Universitatea București 
Spartac București); seria a II-a 
— Deva (Confecția Vaslui. 
Sparta Mediaș, Constructorul 
Hunedoara) ; seria a IlI-a — 
Sibiu (Voința Odorheiu Secu
iesc, Textila Zalău, C.S.M. Si
biu) ; seria a IV-a — Craiova 
(Rapid București, Avîntul me- 
tal-lemn Craiova, Relonul Să- 
vinești) ; seria a V-a — Plo
iești (Constructorul Timișoara,

Confecția Drobeta-Tr. Severin, 
Vulturul Ploiești, Nitramonia 
Făgăraș); seria a Vl-a — Că
lărași (Textila Buhuși, Oltul 
Sf. Gheorghe, Confecția Călă
rași).

(Urmare din pag. 1)
Crișul 9—7, iar cu Politehnica 
lași 10—6 ; C.S. Satu Mare — 
Crișul 9—7.

In divizia secundă, în primul 
tur, două partide încheiate cu 
același rezultat, 12—4. In pri
ma, A.S.U. Tg. Mureș a dispus 
de C.S.Ș. Triumf, iar în cea 
de-a doua, Politehnica Timi
șoara a întrecut pe CTAS.

In întrecerea echipelor 
sabie din primul eșalon, Steaua 
s-a impus categoric, repetînd 
evoluția sa constant valoroasă 
din etapele precedente : 12—4
cu Politehnica Iași și Progresul 
București și, într-o partidă des
tul de interesantă, 10—6 cu 
Tractorul Brașov, care a contat 
doar pe doi trăgători (Vlad 2 
și Duția 3), în timp ce Radu 
a realizat doar o victorie, iat 
Sultan a făcut figurație. N-am 
înțeles de ce Costin, sabreru) 
nr. 1 brașovean, care s-a com
portat atît de sigur în „Cupa 
României", a stat pe banca re
zervelor !?

în „plasa" formației Steaua 
se află Dinamo : 13—3 cu 
C.S.M. Iași, 10—6 cu Politehni
ca Iași și... 8—8 (victorie Ia 
trei tușe diferență) cu Trac
torul, care a condus cu 8—7 ! 
In ultimul asalt, însă, Petrică

de

„JOCURILE DE VARĂ VOR CONSTITUI UN MARE SUCCES"
Intr-un interviu acordat re

dactorului sportiv al Agenției 
TASS, președintele Comitetului 
olimpic francez, Claude 
Hard, - ' " ' ''' ’
cova, 
tele : 
ediție 
se va 
succes

a „Super Cupei" la handbal

Co- 
aflat în vizită la Mos- 
a declarat, printre al- 
„Sînt sigur că a 22-a 
a Olimpiadei de vară 
desfășura cu un mare 
și va fi organizată la

ENCICPLOPEDII

înalt nivel. Mi-a făcut o fru
moasă impresie satul olimpic. 
Minuțiozitatea cu care 
puse 
mele 
derea 
cova, 
vor 
bune

sînt 
la punct toate progra- 
jocurilor inspiră încre- 
că, anul viitor, la Mos- 
întrecerile olimpice se 
disputa în cele mai 

condiții".

I
I

editură 
apărut 

i „The 
Games"

• Intr-o ( 
londoneză a 
recent cartea 
Olympic 
(Jocurile Olimpice), 
semnată de lordul 
Killanin, președin
tele C.I.O. și de zia
ristul John Rodda. 
Lucrarea cuprinde 
capitole consacrate 
evoluției olimpismu- 
lui. o scurtă isto
rie a J.O. de lamă

și de vară, scurte 
biografii ale cam
pionilor olimpiade
lor moderne, statis
tici și o bogată 
ilustrație.
• La începutul se

nului 1980, la Mos
cova, se va pune ta 
vînzare o enciclo
pedie olimpică. In 
sutele de pagini ale 
acestui manual
complet. cititorul

poate găsi orice in
formație în legătu
ră cu Istoria olim
piadelor moderne 
de vară, istoria fie
cărei discipline din 
programul olimpic, 
nu mal puțin de 
690 de portrete ale 
campionilor olim
pici precum și toa
te rezultatele ediții
lor de pînă acum.

YEHUDI MENUHIN PROPUNE
Intr-un recent interviu acordat revistei „Time Magazine”, 

celebrul violonist american Yehudi Menuhin a sugerat reintro
ducerea concursurilor de artă la Jocurile Olimpice, pentru că 
„Muzica este tațr-un fel gimnastica sufletului, iar gimnastica nu 
este altceva decît o muzică a corpului omenesc".

SPORTIVII DIN R.P. CHINEZĂ SE PREGĂTESC PENTRU 
LAKE

Comitetul Olimpic Național 
al R.P. Chineze și-a anunțat 
participarea la Jocurile Olim
pice de iarnă de la Lake Placid. 
Delegația sportivilor chinezi 
se anunță a fi numeroasă, 
prin prezența biatloniștiior, a 
schiorilor în probele nordice 
și a patinatorilor artistici și de

CONCURS BELETRISTIC IN

PLACID
viteză. Pe piscurile înzăpezite 
ale R.P. Chineze schiorii 
biatloniștii 
mult timp 
patinoarele 
n ament ele

și 
și-au început de 
pregătirile, iar pe 
artificiale 

„artiștilor 
ale viteziștilor șl 
sînt deosebit de

scriito- 
Cuba, ta 
cu orga-

Uniunea 
rilor din 
colaborare 
nele sportive din a- 
ceastă țară, a ini
țiat un concurs be
letristic avînd tema 
„Sportivii cuba
nezi și Jocurile O-

limpice". Cele mai 
bune lucrări (nu
vele, schițe, poezii) 
vor fi premiate. La 
concurs pot parti
cipa nu numai scrii
tori reputați ci și 
muncitori, elevi, 
studenți, oameni ai

CUBA

antre- 
gheții", 

fondiștllor 
intense.

de la sate, 
acum, la se- 

Uniunil scrilto- 
au sosit sute 
lucrări,

muncii 
Pînă 
diul 
rilor 
de
urmează să 
preciate de 
misie.

care 
fie a- 
o co-

CENTRUL CULTURAL DIN SATUL OLIMPIC
In afară de bazele sportive pentru antrenament și locuințele 

sportivilor, satul olimpic de la Moscova cuprinde și un centru 
cultural deosebit de atrăgător : o sală cu o capacitate de 1200 
de locuri pentru concerte de , muzică ușoară, simfonică, cu o 
estradă pentru spectacole. Alături sînt alte două săli mai mici, 
unde iubitorii de muzică ușoară sau simfonică pot asculta me
lodiile preferate. în mijlocul celor 250 de locuri este amenajat 
și un ring de dans. în aceeași clădire se află o mare bibliotecă, 
cu 10 000 de volume din literatura rusă, sovietică, universală, 
cărți de specialitate sportivă, traduse în 35 de limbi.

BOCHUM, 19 (prin telefon). 
Mare surpriză miercuri seara 
la Ruhrlandhalle : echipa Sue
diei a reușit să întreacă forma
ția României cu 20—19 (11—9) ! 
Soarta meciului s-a decis încă 
din prima parte a reprizei I. 
Pe fondul unui joc rapid al 
handbaliștilor scandinavi și al 
unor grave greșeli săvîrșite în 
apărare de sportivii români, 
scorul era în min. 10 de 6—2 în 
favoarea Suediei. In continuare, 
eforturile echipei României 
n-au reușit să răstoarne rezul
tatul, ci doar să-i micșoreze la 
maximum proporțiile. Au mar
cat : Stingă 4, Boroș 3, Vasila- 
che 3, Folker 3, Voina 3, Miro- 
niuc 2 și Drăgăniță 1 — pentru 
România, Ribendahl 8, Kling- 
vall 5, Augustsson 3, Bengsson 
2 și Olovsson 2 — pentru Sue
dia. Au condus : Oehme și 
Feicke (R.F. Germania).

în meciul desfășurat tot 
miercuri, dar în grupa B : Iugo
slavia — Cehoslovacia 19—17 
(13—9). Iată și rezultatul celui 
de al doilea meci disputat marți 
seara la Dortmund : U.R.S.S. — 
Iugoslavia 19—16 (10—7).

La capătul primelor două 
zile ale „Super Cupei" campio
nilor mondiali și europeni, în 
clasamentul grupei A conduce 
Suedia cu 
raj 20—19 
România 
jocuri) și 
15—16 (un 
vă se dispută joi la Rheinruhr- 
halle din Duisburg între echi
pele R.F. Germania și Suediei.

In 
este : 
joc) ; 
(două 
0 p 17—19 (un joc). Partida de
cisivă : U.R.S.S. — Cehoslova

2 puncte și golave- 
(un joc), urmată de 
2 p 35—35 (două 
R.F. Germania 0 p 
joc). Partida decisi-

cealaltă grupă, ordinea
1. U.R.S.S. 2 p 19—16 (un
2. Iugoslavia 2 p 35—36 
jocuri) ; 3. Cehoslovacia

CELELALTE SULITASE
Vorbind mai deunăzi 

Zorgb-Raduly despre întrecerile 
celei de a XXII-a Olimpiade, 
despre aruncarea suliței și des
pre atletele pe care le consideră 
a-i fi principale adversare, cam
pioana noastră, fără să stea o clipă 
pe gînduri, ne-a indicat cinci nume: 
Ruth Fuchs și Ute Hommola 
(R.D. Germană), Kathryn Schmidt 
(S.U.A.), Maria Caridad-Colon 
(Cuba) și Teresa Sanderson (Ma
rea Britanie). Este vorba de a- 
runcătoarele care, împreună cu 
Eva a noastră, vor fi, în mod 
normal, cele care-și vor disputa, 
la Moscova, cele trei * 
podiumului olimpic.

Dintre toate acestea 
anume este de partea 
Fuchs, atleta care a 
niște", pentru multă vreme, _ 
tr-o probă atît de agitată și atît 
de capricioasă cum este arunca
rea suliței. Ruth Fuchs (născută 
la 14 decembrie 1946 la Egeln ; 
169 cm, 67 kg ; asistentă medl-

RUTH FUCHS SI.

trepte ale

un pluș 
lui Ruth 

făcut „11- 
ta-

l-a surclasat pe Radu, cu 5—0. 
Progresul a avut și ea o 

prestație bună, înregistrînd 
două victorii (la C.S.M. Iași șl 
Politehnica Iași cu 12—4) și
candidînd, firesc, la un loc pe 
podium. O mențiune pentru 
modul disciplinat în care evo
luează formația pregătită de 
prof. H. Bădescu.

In Divizia B se profilează 
încă din tururile (3) programa
te pînă acum, viitoarea promo- 

în primul eșalon. Aceasta 
să fie C.S.Ș. Slobozia : 
cu C.S.M. Cluj-Napoca șt 
cu C.S. Satu Mare și Vic- 
Carei. O formație de ju 
(Filipoiu, Badea, Stoian.

vată 
pare 
13—3 
11—5 
toria 
niori
L'ruțu, Capros, nici unul peste 
18 ani), modestă, în sensul 
al cuvîntului, omogenă și 
nace ; revelația întrecerii 
sabie.

I.E.F.S. a avut un start 
(9—7 cu C.S. Satu Mare și a- 
celași scor cu Petrolul), 
surprinzător, a capotat 
C.S.M. Cluj-Napoca ; 8—8, 
frîngere ia o diferență de patru 
tușe ! în revenire, în schimb, 
echipa Petrolul Ploiești, cu 
două victorii mai puțin scon
tate : 10—6 la Victoria Cărei și 
8—8, avantaj de o tușe, cu 
C.S. Satu Mare, „recordmana" 
de pînă acum : nici o victorie..

bun 
te- 
dc

bun

da^. 
la 

în-

cală) este atleta cea mai repre
zentativă din istoria probei, ceva 
în genul in care a fost, la tim
pul său, lolanda Balaș la taăl- 
țime. Eleva antrenorului Karl 
Hellmann și-a început cariera 
atletică în 1961 (35,67 m) și după 
o activitate competițională de 
12 ani, în 1972 a devenit record
mană a lumii cu 65,06. De atunci 
ea a mal corectat de 4 ori re
cordul lumii, ultima oară în a- 
cest 
de 
in 
de

moment al carierei
sale ziua de 11 septembrie 1977 
cînd, ’ 
mană 
însă, 
neza 
1958)

an, cu 69,52 m, a cîștigat 
2 ori titlul olimpic (63,88 m 

1972 și 65,94 m în 1976) și tot 
2 ori pe cel european (67,22 m 
rec. mondial în 1974 și 69,16 m 
rec. continental în 1978).

In ultimii ani Ruth Fuchs a 
fost doar de puține ori întrecută 
In mari concursuri, ea fiind, cum 
se spune, una dintre atletele cu 
„abonament" la victorii ! Anul 
acesta, de pildă, în afara unei 
înfrîngeri „interne", la Hommola, 
Fuchs a mai fost întrecută doar 
de Eva Zorgo-Raduly (născută 
1954) în finala Cupei Europei, pe 
Stadio Comunale, la Torino. Ma
rea el valoare, competitivitatea 
performanțelor sale, știința de a 
fi în formă și de a se mobiliza 
la momentul dorit, bogata-i ex
periență competițională o impun 
— teoretic — pe Ruth Fuchs ca 
favorită a întrecerii olimpice do 
anul viitor.

Replica pe care l-o vor da 
celelalte concurente și, zicem 
noi, în primul rînd Eva Zorgil- 
Raduly, care a marcat ta 1979 
un însemnat spor de calitate a 
rezultatelor, nu va fi, Insă, pro
babil, fără... urmări !

Americanca Kathy Schmidt 
(născută ta 1953), deținătoare a 
două „bronzuri" olimpice (59,94 m 
ta 1972 și 63,96 m ta 1976) a avut

la Furth, a devenit record- 
a lumii cu 69,32 m. Apoi 

mai nimic deosebit. Cuba- 
Caridad-Colon (născută ta 
este cea mai tînără dintre 

sulițașele din elita 
Succesul ci cel mai mare a fost 
cucerirea, în acest 
lui de 
Panamericane, 
în Porto Rico (62,30 m). Brita
nica Teresa Sanderson (născută 
în 1956), campioana noastră in
ternațională în acest an, a avut 
un început bun de sezon (65,34 m). 
cînd mărturisea dorința de a 
deveni recordmană mondială, dar 
mai apoi rezultatele sale au des
crescut. La fel au stat lucrurile,’ 
în privința rezultatelor, și cu 
Ute Hommola (n. 1952).

Multe dintre candidatele pen
tru podiumul olimpic din 1980 au 
luat parte, în august, la Mont
real, la „Cupa Mondială", ctad 
au fost înregistrate performan
țele : 1. Fuchs 66,10 m, 2. Zorgft- 
Raduly 65,82 m, 3. Caridad-Colon 
63,50 m, 4. Schmidt 59,98 m.

Șl acum, pentru o și mal bună 
înțelegere a ceea ce a fost anul 
acesta, iată bilanțul sezonului 
1979 : 1. Fuchs 69,52 m, 2. Zdrgb- 
Raduly 67,20 m, 3. Hommola 66.44 
m, 4. Sanderson 65,34 m, 5. Helm- 
schmldt (R.F.G.) 64,44 m, 6. Ca
ridad-Colon 64,38 m, 7. Schmidt 
63,58 m, 8. Gumba (U.R.S.S.) 
63,08 m, 9. Vaneeva (Bulg.) 63,04 
m, 10. Kinder (Polonia) 62,9? m.

Dar, pînă 
tacă destule 
pot tatîmpla 
probă...

mondială.

an, a titlu- 
campioană a Jocurilor 

de la San Juan,

Ia J.O. mai sini 
luni în care se mal 
multe Ia această

Romeo VILARA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Comisia de box a sta

tului New York a decis să fie 
suspendate pe o durată nelimi
tată galele profesioniste ta acest 
stat american, ca urmare a de
cesului pe ring a pugilistuiul 
profesionist portorican WlUie 
Classen. Reuniunile vor fi reluate 
atunci ctad organizația de spe
cialiste d n statul New York va 
fi ta măsură să asigure proteja
rea boxerilor prin asistență me
dicală adecvată.

kg (v.r. 237,5 kg aparținea din 
1975 bulgarului Valentin Hristov).

hochei • La Moscova, prima 
reprezentativă a U.R.S.S. a între
cut cu 6—3 (1—1, 1—1, 
lecționata Finlandei.

4—1) se-

ȘAH • Campionatul 
fost ciștigat de Jozsef 
Îl1/, p din 14 posibile, 
rile următoare s-au clasat _ . 
rago. Lukacs si Hazal cu 91/, p.

Ungaried a 
Pinter cu 
Pe locu- 

Fa-

FOTBAL • Meciuri amicale : 
F.C. Koln — Nottingham Forest 
1—1 (0—0), * Sel. Maroc — 
Spartak Moscova 1—3 (0—1).

HALTERE Q In Cupa U.R.S.S., 
la Frunze. litri Zaițev a stabilit 
un nou .ecord mondial la cat. 
grea, la stilul „aruncat" cu 238

PATINA.» • La Groningen (O- 
lania) meciul de patinaj viteză 
dintre echipele masculine șl fe
minine ale Olandei și Norvegiei 
s-a încheiat cu scorul general 
de 472—457 p în favoarea gazde
lor. La multiatlon a cîștigat Eva 
Jensen (Norvegia) la feminin și 
Van der Dulm (Olanda) la mas
culin.


