
UN MOMENT DE ÎNALTĂ 
SEMNIFICAȚIE

ÎN VIAȚA POLITICĂ A ȚĂRII
In Cartea de aur a istoriei României Socialiste s-a în

scris zilele acestea un moment de marcantă semnifi
cație in viața politică. Congresul al II-lea al Frontului 

Democrației și Unității Socialiste. Desfășurat într-o atmos
feră de vibrant patriotism, de înaltă responsabilitate revo
luționara și competență, intr-o deplină și indestructibilă 
unitate a poporului in jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cel de al II-lea 
Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste s-a 
constituit intr-un forum al întregii noa'tre națiuni, hotărită 
să asigure victoria socialismului și comunismului în Româ
nia, întărirea continuă a forței patriei noastre, a indepen
denței și suveranității sale.

Momentul culminant al lucrărilor forumului național l-a 
constituit realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, președintele României, in funcția 
de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialis
te. Uratele și ovațiile cu care toți participanții la lucrările 
Congresului au întimpinat propunerea realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fruntea acestui forum al întregii noas
tre națiuni au dat o puternică și firească expresie voinței 
Întregului nostru popor, înaltei sale stime și prețuiri pentru 
iubitul conducător al partidului și statului, primul bărbat 
al țării, care manifestă o neobosită grijă pentru dezvolta
rea economică și socială a patriei, pentru neîntrerupta creș
tere a forțelor de producție și perfecționarea relațiilor so
ciale, pentru adîncirea continuă a democrației socialiste, 
pentru participarea reală, eficientă, a maselor la conduce
rea societății noastre socialiste.

In cele două zile de fructuoase dezbateri, toți participan
ții la Congres — români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — bărbați și femei, animați de înalta respon
sabilitate față de cauza socialismului, de interesele generale 
ale poporului nostru, ale întăririi independenței și suvera
nității patriei, față de cauza destinderii și păcii au adoptat 
intr-o impresionantă unanimitate directivele și programele- 
directivă cu privire la dezvoltarea viitoare a țării. Ei și-an 
manifestat hotărirea de a milita neabătut pentru unirea 
energiilor întregului popor in vederea transpunerii întoc
mai in viață a documentelor Congresului al XII-lea al 
partidului, a Programului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre 
comunism.

Ultima zi a Congresului a însemnat și prima zi a gran
dioasei manifestări a democrației noastre in acțiune — cam-
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Sub genericul „Daciadei"

„CUPA FLORtASCA" - 0 ATRĂGĂTOARE ÎNTRECERE DE SCHI - 
IA STARTUL CĂREIA COMPETITORII AU VENIT CU... TRAMVAIUL

POLITEHNICA C.S.Șc. 2 BUCUREȘTI, PENTRU A 10-a OARĂ 
CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI LA BASCHET FEMININ

BRAȘOV, 20 (prin telefon). 
Campionatul național ’de bas
chet feminin, aflat la cea de a 
31-a ediție, s-a încheiat dumi-

I

Echipa Politehnica C.S.Ș. 2 București, campioana de baschet fe
minin a României. De la stingă Ia dreapta, rîndul de sus : Con
stantin Dinescu — antrenor secund. Ilona Chvatal, Mirela Neumann, 
Constanța Fotescu, Carmen Tocală, Elena Filip, Ecaterina Bradu, 
Grtgore Costescu — antrenor principal : rîndul de jos : Mihaela 
Hie, Maria Roșianu, Suzana Pîrșu, Mihaela Radu.

Foto : N. DRAGOȘ
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ccastă partidă. Trofeul a re
venit feroviarelor, după o în
trecere excelentă ca spectacol 
și ca evoluție a scorului. In 
prima repriză Maria Roșianu

nică în Sala sporturilor din lo
calitate, odată cu desfășurarea 
ultimului turneu “ '
de campioană a României 
fost cucerit de ----- 
C.S.Șc. 2 București (antrenori 
Gr, Costescu și C. Dinescu), 
cî.știgătoare în 19 dintre cele 
22 de partide susținute. Pe 
celelalte trepte ale podiumului 
de premiere au urcat Rapid 
București (antrenor S. Ferencz)
— 18 victorii și Voința Bucu
rești (antrenor M. Strugaru)
— 15 victorii.

Succesul formației bucu- 
reștene reprezintă concretizarea 
unei lăudabile activități de 
perspectivă, începută încă din 
1974, cînd „Poli" a cucerit pen
tru ultima dată titlul cu „for
mația sa de aur". Prin cîști- 
garea acestui campionat, poli- 
tehnicienele bucureștene reali
zează a 10-a victorie în în
trecerea celor mai bune echipe 
feminine de baschet din țară, 
prima fiind obținută la ediția 
din 1963. Și acum, iată rezul
tate și amănunte referitoare la 
întîlnirile de la Brașov.

final. Titlul 
a 

Politehnica

RAPID — POLITEHNICA 
C. S. Șc. 2 BUCUREȘTI 91—81 
(41—46). Tradiționalul derby al 
baschetului nostru feminin a 
avut de astă dată drept obiec

tiv cucerirea cupei, oferită dc 
Comisia de specialitate a ju
dețului Brașov, cîștigătoarei 
turneului final, decisă de a- 

La Miercurea Ciuc REZULTATE DE VALOARE EUROPEANĂ 
ÎN CONCURSUL INTERNATIONAL DE PATINAJ VITEZĂ

14
MIERCUREA CIUC, 20 (prin 

telefon). Concursul internațio
nal de patinaj viteză, aflat la 
cea de-a 3-a ediție, s-a înche
iat duminică după-amiază pe 
pista naturală din localitate 
Sportivi din patru țări —• R.D. 
Germană, Polonia, Uniunea So
vietică și România — și-au 
disputat întîietatea la probele 
cuprinse în programul poliat- 
lonului mic : 500 m, 1 000 m, 
1 500 m și 3 000 m la fete, 500 
m. 1 500 m, 3 000 m și 5 000 m 
la băieți, pe o gheață, în spe
cial în ultima reuniune, de 
bună calitate.

în absența 
dați olimpici 
Coroș. Andrei

celor trei candi- 
românj (Vasile 

Erdelyi și Dezi-

Duminică, pe stadionul Vo
ința din Capitală, lume fel de 
fel 1 Școlari din cartierul Flo
reasca pe patinoarul nou ame
najat, atleți în cros susținut pe 
zăpadă, schiori pe terenul II 
de fotbal, hocheiști, copii cu 
sănii, instructori sportivi, an
trenori, începători, maeștri ai 
sportului. Intrarea liberă, cine 
n-are ghete cu patine e invi
tat la magazia clubului, cine 
n are schiuri, la fel. Se fac în
scrieri pentru „Daciadă", iau 
sfîrșit întrecerile, au mai ve
nit și cooperatorii de la „In
stalatorul”, „Sporul", „Igiena" 
oci „Blănari", se organizează 
alte concursuri.

La patinaj aruncăm doar o 
privire : in fruntea întrecerilor 
la categoria „pionieri clasa a 
IlI-a", se află Sorina Zamfir 
și Adina Predescu. Trecem și 
de atleți, lăsăm în urmă „pîr- 
tia” pentru sănii și ne oprim 
pe terenul II de fotbal, la schi. 
Sigur, nu e „Cupa Sulinar” la 
schi, dar e în București, în 
cartierul Floreasca ! „Diferența 
de nivel 7“ Masa de tineri și 
virstnici, dornici să facă miș
care, sâ se întreacă intr-o com
petiție de schi la al cărei start 
ajungi cu... tramvaiul.

Nina Chiraleu (14 p)

Ștefania 
intr-un

(23 p) și .
au dus greul în fiecare forma
ție ; în următoarele 20 dc mi
nute, insă, prestația de excep
ție a Marianei Bădinici a fost 
determinantă în cucerirea , vic
toriei de către rapidiste. Au 
marcat : Bădinici 33, Chiraleu 
18, Csikos 15, Barta 8, Gher- 
ghișan 7, Cernat 6, Basarabia 4, 
respectiv Roșianu 29. Fotescu 
15, Pîrșu 12, Chvatal 11, Bradu 
4, Neumann 2, Radu 2. Arbi
tri : D. Crăciun și C. Nieulăiță.

POLITEHNICA C.S.Șc. 2 — 
VOINȚA BUCUREȘTI 72—66 
(36—26). De neînțeles atitudi
nea internaționalei - 
Borș (Voința), care, 
meci al cărui rezultat nu in
fluența clasamentul, a avut, 
chiar după primele minute de 
joc. o atitudine ireverențioasă 
față de arbitri, motiv pentru 
care a fost sancționată cu două 
greșeli tehnice și eliminată de 
pe teren. Coechipierele ei (din 
rîndul cărora s-au remarcat 
Estela Tomescu și Tatiana Po
pescu) au trebuit să depună e- 
forturi deosebite pentru a face 
față campioanelor țârii. Coș- 
getere : Chvatal 14, Roșianu 13, 
Bradu și_ Fotescu cite 12, res
pectiv 
21.
C.

Tomescu 29, Popescu
Arbitri : FI. Baloșescu și 

Nieulăiță.

Dumitru STANCULESCU

noi recorduri românești
deriu 
peste 
peți, cu frumoase cărți de vi
zită în arena internațională, au 
constituit adversari extrem de 
puternici pentru tinerii noștri 
patinatori. Mult apreciate de 
spectatori au fost evoluțiile vi- 
teziștilor sovietici, marcați cu 
rezultate de valoare europeană. 
Cu o evidentă superioritate 
tehnică, ei au dominat cu au
toritate întrecerile masculine, 
cîștigînd toate probele. Sufra
giile publicului le-a întrunit 
studentul Serghei Baturin (pes
te cîteva zile el vă participa 
la trialul do la Alma Ata, unde 
se definitivează echipa U.R.S.S. 
pentru J.O. de iarnă de la

Jenei aflați în turneu 
hotare), alergătorii oas-

Primele întreceri de schi de 
. la Voința au fost rezervate fe

telor. în grupa I : Marieiea 
Rusu, Mitrița Balaban șl alte 
zeci de ucenice de la coope
rativa „încălțămintea manuală'. 
Fețe îmbujorate, veselie, anele 
aîi’.ț la primul concurs de a- 
cest fel. Un tur po pista de 
atletism acoperită cu zăpadă, o 
sosire la „fotografie" și din 
nou start. Băieții, ceva mai so
bri, mai ambițioși, iși fac în
călzirea în „careul de 16 m“. 
Instructorul sportiv Gelu Misir- 
liu, de la cooperativa „Tehno- 
metalica”, a venit aproape cu 
toți „căminiștii". Cum ne în
călzim, băieți ? „Clasic", tova
rășe instructor, ca în fiecare 
tife.nineață, înainte de a porni 
la treabă ! Deci, înviorare cu 
zăpadă, apoi start în „Cupa 
Floreasca" ia schi, desfășurată 
sub genericul „Daciadei".

Așadar, duminică, pe stadio
nul Voința din Capitală, lume 
fel de fel ! Sute de tineri și 
virstnici aflați în focul întrece
rilor, oameni înghețați Vasile TOFAN

✓ Atac al echipei noastre la poarta lui' S.K. Uriflci Kazan. Cu nu
mărul 10, Costea Foto : Dragoș NEAGU

Vcriiicârilc hochciștilor noștri in compania ccnipci

sovietice S. ii. Irijhi liazan

sâptămînă, competiția internațională „Cupa

UN EGAL (3-3) Șl 0 VICTORIE (6-4)
Hocheiștii noștri, care se pregătesc pentru participarea la 

Jocurile Olimpice de iarnă, au susținut în Capitală două meciuri 
de verificare cu echipa S.K. Urițki Kazan, lideră în eșalonul 
secund al primei ligi a campionatului sovietic. După un joc 
egal, 3—3 (2—0, 1—1, 0—2), aseară selecționabilii români au 
Obținut o frumoasă victorie : 6—4 (1—3, 2—0, 3—1). Următoarea 
verificare, în această 
Federației", la Galați.

Prima partidă, cea 
bătă seara, a debutat 
picii din cele mai bune pen
tru echipa noastră : în primul

de sîm- 
sub aus-

Lake Placid), care a fost cro
nometrat la 500 m cu 39,9, 
parcă fără să forțeze ritmul de 
alergare. în aceeași manieră a 
terminat și cursa de 1 500 m, în 
care a înregistrat 2:04,6. Com
patriotul său Ivan Andrianov 
a cîștigat probele de 3 000 m 
Și 5 000 m cu 4:27,4 și respectiv 
7:31,1.

Confruntările feminine au 
fost dominate de sovietica Lud
mila Moskovscina și de Uta 
Heck din R.D. Germană, pri
ma obținînd laurii la 500, 1 000,

Troian lOANIJESCU 
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trenorii, profesorii de educație 
fizică — organizatorii acestor 
frumoase concursuri. Printre 
ei, Profira Vîlcov, Adriana Bo- 
ean, Violeta Muscă, Aurel Cu- 
gereanu, Mihai Mureșan. Reu
niunea de dimineață a luat 
.’fîrșit, cei mici se grăbesc că
tre case, „oamenii stadionului* 
se grăbesc .spre terenuri. Bă- 
trinul Gheorghe Vlad, de 21 de 
ani , .amonajator teren" numai 
la „Voința", se îndreaptă spro 
patinoar. Privește o clipă o- 
glinda cu riduri a gheții, dă 
drumul la apă și jetul acoperă 
tot. Cînd e gata, nes Vlad ? — 
întreabă din mers un ștrengar 
din cartier. Bătrinul nu răs
punde. Iși șterge încet fața de 
picăturile înghețate de apa îm
prăștiată de furtun, apoi pri
vește rimbind în urma puștiu
lui.

Adică, a existat vreodată să 
nu fie gata patinoarul cînd vin 
copiii 

minut, Turcanu a pătruns pe 
centru și a șutat puternic, des- 
chizind scorul. Surprinși de re
plica unui adversar incompara
bil mai puternic decît fusese 
pentru ei selecționata noastră 
de tineret (pe care au între- 
cut-o cu 6—4), hocheiștii sovie
tici se văd dominați și, în 
min. 17, tabela de marcaj ara
tă 2—0 (autorul golului, Moro- 
șan) scor cu care se încheie 
prima repriză. Vădit handica
pată de absența lui E, Antal, 
accidentat in min. 14, ceea ce 
slăbește vizibil apărarea, echi
pa noastră primește primul gol 
in min. 26 (Maslov), pentru ca 
pe parcursul acestei a doua 
reprize ea să suporte un nou 
handicap major : Axinle se 
accidentează și el (nu va mai 
intra în joc.
Antal, pînă la 
nirii) ceea ce 
mult forța de 
Iui" nostru de 
mod normal din cuplul 
fundași Gali—Antal și linia de 
atac Costea. Turcanu, Axinte.

Cu toate acestea, în penulti- 
. mul minut al reprizei secunde,

Radu URZICEANU

ca dealtfel șl 
încheierea întîl- 
reduco și mai 
joc a „cvintetu- 
bază, compus în 

de
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(Urmare din vao I)
pania pentru alegerile dc depulați in Marea Adunare Na
țională și în consiliile populare In acest sens. Manifestul 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, document la 
baza căruia stă ffîndirea creatoare a secretarului general 
al partidului și care sintetizează luminoasele idei ale Con
gresului, aprobat cu unanimitate de voturi de delegați, re
prezintă o înflăcărată chemare adresată întregii națiuni de 
a participa la campania electorală cu elan patriotic, cu noi 
și însemnate realizări in toate domeniile de activitate.

Laolaltă cu întregul popor, sportivii, antrenorii și tehni
cienii. întregul activ al mișcării sportive își exprimă una
nim via și deplina bucurie pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu în funcția de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste. Ei își mărturisesc deplina 
adeziune Ia hotărârile acestui forum al întregii noastre na
țiuni, deosebit de importante pentru afirmarea tot mai pu
ternică a Frontului Democrației și Unității Socialiste în 
cadrul sistemului nostru democratic, in viața social-politică 
a țării.

al întregii noastre na-

in viața social-politică

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ 
LA JUMĂTATEA DRUMULUI

întrecerile celei de a IlI-a edi
ții a „Cupei României" la hand
bal feminin (etapa a Il-a) — 
care au început vineri la Iași, 
Brașov, Craiova și Arad — s-au 
încheiat duminică seara. Știința 
Bacău, campioana României, 
deși s-a clasat pe primul loc In 
seria A, a terminat competiția 
eu o înfrângere (în fața Univer
sității Cluj-Napoca). S-au înre
gistrat, de asemenea, surprize în 
seriile de la Brașov și Craiova. 
Iată scurte relatări primite de Ia 
corespondenții noștri.

7) ; Universitatea Timișoara — 
TEROM Iași 10—11 (4—3) î
TEBOM — Constructorul Hune
doara 20—18 (15—9) ; Constructo
rul Baia Mare — Universitatea 
Timișoara 10—8 (5—2). Clasa
ment: 1. CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE 6 p, 2. TEROM Lași 4
3. Universitatea Timișoara 2
4. Constructorul Hunedoara 0 
(V. POPOVICI).

SERIA D (ARAD)

SERIA A (IAȘI)

Știința Bacău — Universitatea 
Cluj-Napoca W—12 (6—5». Meci
echilibrat la început, apoi domi
nat de ekijence. La victoria a- 
cestora a eontribuit șl faptul că 
băcăuancele au greșit mult. 
Dintre marcatoare : Târok 5, 
Lupșor 2 pentru știința, Damiaii 
B peniru Universitatea. Au arbi
trat C. Căpătină șl I. Mihalașru 
(Buzău). Știința Batiu — Spu- 
tac București 24—12 (13—S). Au 
înscris cele mai multe goluri : 
Tărăk Îl, G.al 4. Marian 4 pen
tru Știința, Zamfir «, Dincă 2 
pentru Spartac. Au arbitrat M. 
Grebenișan șl T. Vakar (Tg. 
Mureș). Confecția București — 
Universitatea Cluj-Napoca 24—13 
(11—-4). Bucureștencele s-au im
pus net chiar de la Începutul 
partidei. Au marcat cele mal 
multe goluri : Gcigora? 11, Se- 
rediuc 4 pentru Confecția, Da
mian t pentru Universitatea. Au 
arbitrat D. Gherghișan $1 C. Dră- 
gan (Iași). Universitatea — Spar- 
tae 21—12 (12—S) ; Știința — Con
fecția 20—14 (13—4). Clasament : 
1. ȘTIINȚA BACAU 4 p, 2. Con
fecția 
tatea 
tac o

București 4 p, 3.*Universl- 
Cluj-Napoca 4 p, 4. Spar- 

p. (D. DIACONESCU).

SERIA B (BRAȘOV’)

Progresul București — Textila 
Buhuși 15—11 (10—4) ; Hidroteh
nica Constanța — Textila Zalău 
10—12 (8—6) ; Textila Buhuși — 
Textila Zalău 17—15 (9—81 ; Hi

drotehnica Constanța — Progre
sul București 10—11 (4—4). Con-
stănțencele au venit la acest tur
neu destul de slab pregătite. 
Dacă înfringerea în fața bucu- 
reștencelor este intr-un fel scu
zabilă, ambele formații activind 
în Divizia A, eșecul din meciul 
cu Textila Zalău nu are expli
cații plauzibile. Clasament : 1.
PROGRESUL 6 p. 2. Hidrotehni
ca 2 p, 3. Textila Zalău 2 p. 4. 
Textila Buhuși 2 p. (Carol 
GRUIA).

SERIA C (CRAIOVA)

Constructorul Baia Mare — 
TEROM Iași 16—9 (8—5) ; Con
structorul Baia Mare — Con
structorul Hunedoara 19—16 (12—

P, 
P» 
P.

Rulmentul Brașov — C.F.R. 
Craiova 21—15 (11—«) ; Rulmentul 
Brașov — Constructorul Timi
șoara 20—14 (19—3). Principalele
realizatoare : Oancea 3 pentru 
Rulmentul, Cojocărița S pentru 
Constructorul. Mureșul Tg. Mu
reș — CJ’Jt. Craiova 22—18 (li— 
11). Printre marcatoare : Dudaș 
5 pentru Mureșul, Fleșoiaau 3 
pentru C.F.R. Au arbitrat L Slr- 
bn șl FI. Nicolae (Arad). C.F.R, 
Craiova — Constructorul Timi
șoara 9—18 IA) î Rulmentul 
Brașov — Mureșul Tg. Mureș 
15—14 (io—8). Clasament : 1

RULMENTUL BRAȘOV 6 p, 2. Con
structorul Timișoara 4 p, 3. Mu
reșul Tg. Mureș 2 p, 4. C.F.H 
Craiova • p. (N. STRAJAN).

S-au calificat pentru etapa ur
mătoare : Știința Bacău, Confec
ția București, Progresul Bucu
rești, Hidrotehnica Constanța, 
Constructorul Baia Mare, TEROM 
Iași, Rulmentul Brașov și Con
structorul Timișoara. Etapa a 
111-a (semifinală) a „Cupei 
României44 va avea loc tn zilele 
de 16 și 17 februarie la Tg. Mu
reș și Cluj-Napoca.

DANIELA UNCROP Șl IOAN CAVAȘI ÎNVINGĂTORI IN „CUPA A.S.A. BRAȘOV
3. D. Ghițoc (Di-

4. FI. Voina (Si-
5. N. Pestrea 

6. Fl. Filip (Pe- 
; junioare : 1.
(St. roșu) 143,781, 

Radu (Brașovia) 
Dorina Pop (Petroșani)

>
POIANA BRAȘOV, 20 (prrn 

telefon). Probele de slalom spe
cial și coborâre din cadrul „Cupei 
A.S.A, Brașov* au însemnat tot 
atîtea examene absolvite cu suc
ces atît de organizatori și arbitri, 
cit și de schiorii prezenți la în
trecere. Pe pîrtia de sub telefe
ricul de lingă cabana Cristianul 
Mare a avut ioc cursa de slalom, 
în două manșe, pe un traseu cu 
o lungime de 510 m, cu o dife
rență de nivel de 170 m, cu cite 
63 de porți. Parcurgînd tr^sc-il 
intr-un ritm susținut și acomodin- 
du-se mai bine cu hopunle 
pîrtiel dinam o vistul loan Cavași 
a realizat a doua victorie în ca
drul „Cupei A.S.A.**, după ce cu
cerise primul ioc și La slalom 
uriaș. Pe locul secund, campionul 
de anul trecut al probei, Gheor- 
ghe V’ulpe (C.S.U. Pitești), care 
tinde să se apropie de forma sa 
sportivă cea mai bună.

Proba de coborâre, prima din 
acest sezon, a fo6t așteptată cu 
nerăbdare de sportivi, antrenori 
și spectatori. Pîrtia Lupului, în
ghețată și cu porțiuni dificile, dhr 
care permK viteze de peste 100 
km la oră, a avut 3100 m lun
gime, o diferență de nivel de 730 
m, cu 12 porți direcționale. Cursa, 
urmărită de un numeros public,

j -- -

a fost cîștigată tot de Ioan Cavași, 
care prin cele trei succese din
„Cupa A.S.A." a cucerit și com
binata alpină, intrând ‘
prețios ui u trofeu.

Dinamovista Daniela 
cîștigat și ea ultimele 
be (slalom special și 
totodată c-mbinata alpină.

în posesia

Uncrop a 
două pro- 

coborire) și

137,719.
142.304,
147.263,
163,458.
163,773

Tampa

REZULTATE TEHNICE, slalom 
special, seniori : 1. loan Cavași 
fDinamo) 109 439, 2. Gheorghe 
Vulpe (C.S.U. Pitești) 112.897,. 3. 
Csaba Portîk (Dinamo) 115,237, 4. 
Gheorghe Bucu- (C.S.U Brașov) 
115,722, 5. Nicolae Stinghe (A.S.A.) 
118,591, * ------- --------- ----
Ciuc) 
nieia Uncrop (Dinamo) 124 378, 2. 
Erica Codrescu "Dinamo) 123,491, 3. 
Maria “ _
130,718, 
131.391. 
133,362. 
șovia) 
zărea (A.S.A.) 136,772, 2. Cr. Bucur

1.

6. Zsolt Balazs (Miercurea
118,709 ; senioare : 1. Da-

Balâzs (Miercurea Ciuc)
4. Csilla Petres (M. Ciuc)
5. Anca Moraru
6. Karin Kovacs

134.373 ; juniori : 1.
(L.P.)
(Bra- 

S. Bă-

tillTLOMȘTII S-AU ÎNTRECUT
Cei mai buni biatloniști ai țării 

(cu excepția a trei sportivi de ia 
Dinamo Brasov, aflați la o com
petiție în R.D. Germană) au

Seria secundă a Diviziei naționale de hochei

DUPĂ PATRII TURURI, AVIATUI GHTORGHTM
VIRTUALA CIȘriGATOAIIT A CGMPETIJIEI

MIERCUREA CIUC, M (prin 
telefon). Turul 4, din cadrul gru
pei secunde a Diviziei națio
nale de hochei, s-a Încheiat pe 
patinoarul artificial acoperit din 
localitate cu disputarea etapelor 
a 13-a și a 20-a. Ultimele două 
runde au oferit meciuri de mare 
luptă, In general echilibrate și 
spectaculoase, dar de un nivel 
tehnic mediu. Și acest turneu a 
fost dominat de formația Avînlul 
Gheorgheni. Iată relatări de 
ultimele partide.

AVINTUL GHEORGHENT 
TIRNAVA ODORHEI 5—4 (8—0,
3—1, 2—3). O partidă pasionantă 
ca evoluție a scorului, în care 
egalitatea s-a menținut pînă în 
ultimele minute, cînd hocheiștii 
de la A vin tul au reușit să obți
nă o victorie la limită. Au mar
cat : Daniel și Gydrrv (eî*e 2), 
Kercso, respectiv Torăk, Cergii, 
Bayer șl Ban.

LICEUL MIERCUREA CIUC — 
AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA 7—G 
(1—0, 2—0, 4—0). Joc aflat la dis
creția elevilor, care au reușit 
cea mai bună partidă a lor în 
acest al patrulea tur al campio
natului. Autorii punctelor : Gerr- 
rui (2), Szatmari, Bejan, Boricz, 
Bartalis și Gergely.

PROGRESUL MIERCUREA
CIUC — SP. STUD. A.S.E. 
BUCUREȘTI 8—5 (2-0, 2r-4, 4—1). 
Joc extrem de disputat. Conduși 
cu 2—0, studenții s-au desprins 
apoi la 4—2, pentru a fi depășiți 
în ultima repriză. Kedves și Ol-

la

teanu (râie 2), Pavel, Texe, 
Csutak, Kocsis, respectiv Molsar 
(î), Moldoveana, Gyfirgypal, 
Mataehe au fost autorii celor 13 
puncte.

SP. STUD. A.S.E. — LICEUL 
MIERCUREA CIUC 3—0 (1—0,
o—o, 2—0). Un joc marcat de 
cele mal multe aetc de nespor- 
tlvltate, cu un regretabil „re
cord" de 74 de minut, penali
zare. Mlhlwcu, Bîșu și Steinberg 
au înscris pentru studențl.

AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA — 
TlRNAVA ODORHEI 6—5 (2—0,
3—2, 1—3). Hocheiștii din Odor- 
hel ar fi meritat, după aspectul 
jocului, un rezultat dc egalitate. 
Au marcat : SaUo (2), Albert, 
Orosz, Erfts. Gyftrcypal pentru 
Agronomia, respectiv Peter, Ban, 
Lasaio, SzCkely, Bayer.

AVINTUL GHEOHGHENI —
PROGRESUL MIERCUREA CIUC
13—2 (3—0. 2—1, 3—1).   "
și-au asigurat o victorie 
Încă din prima repriză, 
care nu au mai tortat. Au 
scris : Daniel (S), Ke.-eso __
Antal și Tamas (râto 2) sl SUket. 

eeSe două goluri ale Progresu
lui fiind realizate de Merka.

In clasament, după patru tu
ruri (20 de etape). conduce 
AVINTUL cu 36 p (167—66), ur
mată de Progresul 22 (122—02),
Agronomia 21 (116—12»), Sp.
stud. A.S.E. 16 (07—112), Liceul 
13 (38—139) și Tirnava 12 (94—
156).

A.S.E.

Liderii 
lejeră 
după 

m- 
O>.

V. FAȘCANU-coresp

CONCURSUL INTERNATIONAL DE PATINAJ VITEZĂ
(Urmare din pag. 1)

1 500 m și secunda la 3 000 m.
Cum s-au comportat repre

zentanții cluburilor și asocia
țiilor noastre sportive ? Dacă 
ținem seama de decalajul va
loric existent între oaspeți și vi- 
teziștii noștri, putem afirma că 
tinerii patinatori români — 
aflați încă în pregătire, la dis
creția vremii — se află în 
continuă ascensiune, fapt ilus
trat de cele nu mai puțin de 
14 hol recorduri naționale de 
seniori, senioare și copii, sta
bilite sîmbătă și duminică. Cam-; 
pioana absolută a țării, Agneș 
Rusz (I.E.F.S. Buc.), a corectat

CONCURSURI DE ADMITERE

Ministerul Apărării Naționale organizează concursuri de 
admitere, pentru anul școlar 1980/1981, în următoarele insti
tuții militare de învățămînt: '

- •

Academia militară — îabultățile tehnice;
Facultatea de medicină militară;
Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn” —secțiile de 
marină militară;
Școlile militare de ofițeri activi;
Școlile militare de maiștri și subofițeri;
Școala militară de muzică —ciclul profesional; ■ 
Liceele militare. ,

Tinerii care doresc să participe Ia concursul de admitere 
la una din aceste instituții ; militare de învățămînt pot de
pune cereri de înscriere în perioada de la 25 ianuarie pină 
la 10 aprilie 1980,; la centrele militare județene (de secțor) 
pe raza căiora domiciliază. |

Pentru relații referitoare ; Ia condițiile de selecționare, 
documentele necesare pentru admiterea la concurs, disci
plinele și probele concursului de admitere și alte detalii, 
cei interesați se pot adresa1 comandanților de garnizoane și 
centrelor militare județene j (de sector) pe raza cărora 

■locuiesc.--. . I __

(Sinaia) 
namo) 
na La) 
(A.S.A.) 
troșani) 
Daniela
2. Cătălina
147,525, 3. P _ _____ ,___ ,
150,971. 4. Judit Kacs>o (Petroșani) 
160,576, 5. Ileana Vladislav (Pe
troșani) 176,111, 6. Delia Bularca 
(Brașovia) 177,833 ; coborîre, t . . j cavașj 1:50,479, 

(Dinamo) 1:51,073. 
(A.S.A.) 1:54,343,

(I.E.F.S.) 1:54,350,
(Dinamo) 1:54,471,

1.niori : 
Barbu 
Manta 
Bobiț 
Frățilă
Adorian (A.S.A.) 1:55,092 ; senioa
re : 1. Daniela Uncrop 50,6, 2.
Maria Balăzs 50,7, 3. Lizica Stroe 
(Teleferic) 51,0 ; junioare 
Judit Kacso 54,2, 
Tampa 54,5. 3. ”
56,8 : juniori : 1. S.
47j2, 2—3. C. Fusulan (St. roșu) și 
D. Ghițoc 47,5.

Carol GRUIA

1.

î.
. , Daniela
Ileana Vladislav 

Băzărea

2.

ÎN

4 recorduri de senioare : la 
500 m — 46,34 (v.r. 46,46) ; la 
1500 m — 2:27,7 (v.r. 2:29,2) ; 
la 1 000 m — 1:33,8 (v.r.
1:35,26) și poliatlon 186,054 p 
(v.r. 200,817 p). Ceilalți record
mani : junioare I —Eva Mol
nar (I.E.F.S. Buc.) 206,072 p 
(v.r. 206,590 p) — la poliatlon ; 
juniori II — Maria Pardi (Vii
torul Cluj-Napoca) 209,943 p 
(v.r. 213,933 p) — la poliat
lon ; Tibor Kopacz (S.C. Mier
curea Ciuc) — 4:41,0
4:44,3) — Ia 3 000 m, 
(v.r. 8:17,0) la 5 000 m; Arpad 
Szekely (Mureșul Tg. Mureș)
— 2:11,9 (v.r. 2:12,7) — la 1500
m ; copii I — Simona Todoruț 
(Viitorul Cluj-Napoca) — 156,660 
(v.r. 158,283) — la triatlon ;
Zsolt Zakarias (C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc) — 44,21 (v.r. 44,7) — 
la 500 m, 8:32,1 (v.r. 8:57,8) — 
la 5 000 m și 192,252 p (v.r. 
196,096 p) — Ia poliatlon ; co
pii II — Orlando Cristea (C.S.Ș. 
Triumf Buc.) 2:37,9 (v.r. 2:44,9)
— la 1 500 m.

(v.r. 
7:59,5

REZULTATE TEHNICE • FE
MININ ; 500 m : 1. Ludmila Mos- 
kovscina (U.R.S.S.) 45,21... 3. Ag
neș Rusz (I.E.F.S. Buc.) 46,34 ; 
1000 m : 1. Ludmila Moscovcina 
1:30,8... 4. Agneș Rusz 1:33,8 ; 
1500 m : 1. Ludmila Moskovscina 
2:21,4... 4. Agneș 
3 000 m : 1. Uta
4:57,9 ... 3. Agneș
MASCULIN — 500

Rusz 2:27,7 ; 
Heck (R.D.G.)
Rusz 5:21,5. 
m : 1. S. Ba

turin (U.R.S.S.) 39,90 ... 4. T. Fa- 
raoneanu (I.E.F.S. Buc.) 42,82 ; 
1500 m : 1. S. Baturin 2:04,6 ... 4. 
I. Opincariu (Tractorul Bv.) 
2:11,5 ; 3000 m : 1. I. Andrianov
(U.R.S.S.) 4:27,4... 5. I. Opincariu 
4:40.1 ; 5000 m : 1. I. Andrianov

7:31,1... 5. I. Opincariu 7:57,0.

CLASAMENT GENERAL : B
feminin : 1. Uta Heck 189.756 p, 

Ludmila Moskovscina 192,309 p, 
3. Galina 
192,572 p, 4. Agneș Rusz 196,056 p,
5. Sofia Budz (Polonia)) 201,416 p,
6. Eva Szigeti (Voința Miercurea
Ciuc) 233.583 p. • Masculin : 1. 
I. Andrianov 172,956 p, 2. S. 
Baturin 173,176 p, 3. W. Heiko 
(R.D.G.) 178,553 p, 4. A. Fritzsehe 
(R.D.G.) 180,749 p, 5. • I. Opinca-
riu 182,016 p. 6. A. Szekely (Mu
reșul Tg. Mureș) 183,009 p.

2.
Bankova (U.R.S.S.)

ROMANIAFILM prezintă

NUM 
GERE

1.

coresp..

„CUPA fEDERATItr
fost prezenți, Ia sfârșitul 
mînii trecute, în Poiana 
la unul din . 1 ___
cursuri din calendarul federației 
de specialitate și anume la 
„Cupa Federației*. Au avut loc 
clasicele probe de 20 km și 10 
km. In cursa de 20 km, proas
pătul student arădean loan Cîm- 
poia a avut o alergare pe schiuri 
foarte eficace, dar la ultimele 
trageri în poligon, acuzînd o 
„defecțiune la armă"; a acumu
lat 15 minute de penalizare, fapt 
ce l-a aruncat pe locul 6 în cla
sament. In proba de 10 km, cu 
numai 3 ture de penalizare, Ioan 
Cimpoia a reușit să-și la revanșa 
șl să cucerească primul loc. RE
ZULTATE TEHNICE, 20 km î 
Gheorghe Duca (Dinamo) 1 h 
20:20 (4 min. penalizare), 2. Cor
nel Mandros (ASA) 1 h 20:49 (4), 
3. loan Luțea (Dinamo) lh 22:18 
(5), 4. Csaba Szabo (Dinamo) 1 h

- (Dinamo)
Cimpoia 
(15) ; 10 

35:17 (3),
Teodor

V.
I.

săptă-
Brașov, 

principalele con-

22:23 (7), 5. Iosif Tamaș
1 h 23:3» (7), &. loan 
(CSU Oradea) Lh 26:31 
km : i, rean Cimpoia
2. Gh. Duca 35:46 (2),
Eie? (St. roșu) 3«:07 (2), 
Fontafla (ASA) 36:25 (2),
Tamaș 36:43 (2), 6. I. Luțea
37:17 (1).

3.
4.
5.

VERIFICĂRILE HOCHEI
(Urmare din ung. 1)

(39 al partidei), Cazacu (care 
l-a înlocuit în linia întîi pe 
Axinte) aduce din nou olimpi
cilor un avans de două go
luri : 3—1 1 Din păcate, dere
glările produse în formația 
noastră (Gall a jucat cînd cu 
Meroșan, cînd cu Justinian, în 
timp ce scoaterea lui Cazacu 
din linia sa obișnuită a afec
tat și compoziția celorlalte li
nii de atac) au dus la un ran
dament ma: scăzut în ultima 
parte a meciului, cînd oaspeții 
au redus scorul (Kudreșov, 
min. 42) și au egalat (Șalahin, 
min. 51, — selecționata română 
era în inferioritate numerică), 
în ultimele minute, stimulată 
mai ales de eforturile lui Tu- 
reanu, care a avut multe ac
țiuni individuale aplaudate, 
echipa noastră atacă susținut, 
dar nu mai poate lua avanta
jul meritat, intr-un meci în 
care a condus 50 de minute din 
cele 60 ale jocului.

A condus bine arbitrul Gh. 
Mureșeanu, ajutat de O. Barbu 
și FI. Gubernu.

putu 
Axi 
inter 
doile 
de s 
folos

ncan 
sovie

★
Circa 4 000 de spectatori au 

aplaudat aseară victoria selec
ționatei noastre divizionare în 
cel de-al doilea joc : 6—4. Con
duși după primele 20 de minute 
cu 3—1 (au înscris pentru oas
peți Maslov, Mihailov și Siol- 
bun, iar pentru noi Hălăucă), 
hocheiștii români au egalat în 
repriza secundă (cînd Costea

RUG SI FLACARA
o producție a Casei de filme 5

scenariul : Adrian Petringenaru,
după un roman de Eugen Uricaru ; 
imaginea : Aurel Kostrakiewicz ; mu
zica : Cornelia Tăutp ; decoruri : Mi
hai Bociu ; costume : Ion Nedelcu ; 
montajul : Adriana Ionescu ; sune
tul : Daniel Russu ; machiajul : Mir
cea Vodă ; regia : Adrian Petringe-? 
naru. | ; ;

cu : Ion Caramitru, Florin Piersic, 
Teofil Vâlcu, Simona Măicănescu, 
Ștefan Velniciuc, Ilarion Ciobanu, Pe
tre Gheorghiu-Dolj, Jean Săndulescu, 
Mircea Veroiu, Dorel Vișan, Geo Sai- 
zescu, Lorand Lohinszky, Constantin 
Dinulescu, Eniko Szilagyi.

Film realizat în studiourile Ccntru- 
li de Producție Cinematografică 
București'*.

Cate 
50.000 
12.500 
riant e 
3 : 14.
95.25
321.25 
2.202 a

Repo
Clștig 

lei de 
bilete 
part ic ii 
din Fc 
lomița 
roșu.

variant 
cia 13J 
ferența 
riante 
B : 65
211.75 ;
a 60 li 
1 vai
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■I aproxi- 
fc, „Cupa 
leu aer 
KÎmbătă și 
pio din 
I de mai 
I pentru o- 
I în unele 
Icisă la o 
|(așa cum 
I m ju- 
kiiori), la 
r decade 
Jgătonlor: 
I, de pil- 
| trăgători 
hetaj — 
detașat a 

pic, Ule 
[cerca se- 
I m, ca
na o dife- 

următo- 
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desigur, 
stimulînd 
torilor re- 
Lrme cu
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I
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DOZAREA JUDICIOASA A EFORTULUI
„SECRETUL11 FORMEI SPORTIVE

• De vorbă cu C. Drăgușin

tere, apa- 
be listele 
[i (C.S.U. 
juniori L, 
n și D. 
p la pis-

t : pistol, 
hi (Olim- 
pneo (Di- 
KU (Di- 
feărita (O- 
|î 1. Du- 
369 p, 2.

367 p ;
(Steaua) 

fr. Arad) 
IE.!?) 375 
h. *Bădi- 
kiniori II: 
351 p:

M. Teo- 
M. Marin 

I Vasfilescu 
Antonescu 
iscăvcianu 
1: 1. Eva

384 p, 2. 
o) 382 p ; 
d (c.s.u.

(C.S.U. 
toian (O- 
leșculescu 
tmioare I: 
(Olimpia)

IOFTE

TRI
I de două 
le nume- 
Ima parte 
B nentru 
Mr goluri 
Iul al Iui 
bei noas- 
i care a 
L a obțl- 
rebuit să 
pr tehnic, 
I insistent, 

acest al 
ki Ștefan 

nu i-au 
Antal și 
încă sub 
cel de-al 

contuzia 
b, au fost 
i și Pră

7 LEI LUNAR, PREA MULT
PENTRU DOCUMENTAREAdivizionarelor APregătirile

B sînt, in ultima vreme, tot 
mai mult și in atenția forului 
de specialitate, care, prin an
trenorii ei federali și zonah, 
iși exercită dreptul — sau mai 
bine zis datoria — de control 
și îndrumare. Urmărind, zile 
in șir, antrenamentele a pa
tru echipe — Steaua (la Bra
șov), F. C. Scornicești (Sinaia). 
Sportul studen(esc și Rapid 
(Timișul de Sus). Cornel Drâ- 
gușin s-a înapoiat, la sfîrșl- 
tul săptăminii trecute, cu. „sa
cul plin* dc observații-conclu- 
ziL Pozitive, dar și mai pu
țin bune. Sc oprește, la în
ceput, în dialogul de față, a- 
supra celor dinții : „Compara
tiv cu anii trecuți, se constată 
la echipele noastre o mai mare 
seriozitate în abordarea im
portantei perioade pregătitoare: 
atit din punct de vedere al dis
ciplinei, al adeziunii la efort 
(de la cel mai vîrstnic, stelis- 
tul Vigu, pină la cei mai ti
neri componenți ai celor pa
tru loturi), al preocupării pen
tru calitatea lecțiilor desfășu
rate în aer liber și în sală. 
Așa, de pildă, toate cele pa
tru echipe vizitate beneficiază 
— pentru lucrul la sală — de 
materiale ajutătoare (aparate 
de gimnastică, haltere, corzi, 
mingi medicinale), de excelente 
condiții de refacere (saună, ba
zine etc.). Intr-adevăr, toate 
cele patru formații au luat un 
start bun în această atit de 
necesară etapă a acumulărilor, 

ta „încărcării bateriilor* ele a-
’ legindu-și judicios locurile de 

cazare : la distante convena-

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Și
scopul îmbunătățirii rezisten
ței fizice generale. La „pozi
tive", aș mai adăuga partici
parea medicilor la întocmirea 
și executarea planurilor de 
pregătire, sondajele făcute în 
timpul antrenamentelor (prin 
luarea pulsului, după efort 'și 
la revenire), folosirea judi
cioasă a timpului (in așa fel 
incit programul zilnic să cu
prindă, mai ales în cazul echi
pei F. C. Scornicești, și un al 
treilea antrenament), include
rea in loturi a unor jucători 
tineri, de perspectivă, sau chiar 
a unor juniori talentați".

— Nu puteți da cîteva 
nume ?

— Alexandru Iliescu, 
Steaua, Stăicuț și Dima, 
Sportul studențesc, 
Liceul de fotbal 
lin Rădulescu, la

— Ați notat 
puțin reușite,

lâ 
la 

ambii de la 
Pajura, Că- 
Rapid...

fapte mai 
eventual,

I
I
I
I
I
I
I
I

M. Pres-
Enciu și

>v. I

bile de sili, unde exersează cu 
sirg la capitolul forța, mobi
litate ș.a.. precum și dc tra
seele cele mai prielnice aler
gării cotidiene, efectuată ta

și 
care, 

comportă retușuri ?
— Sînt unele observații de 

făcut în acest sens. Prima vi
zează nerăbdarea unora dintre 
antrenori care grăbesc intrarea 
în forma sportivă, o carență 
mai evidentă la Cîrciumărescu. 
un antrenor, se pare, mai pu
țin experimentat în dozarea c- 
fortului. I-am recomandat, de
sigur, să renunțe, deocamdată, 
la lucrul pe bucăți scurte, în- 
tr-un tempo ridicat și să pre
lungească perioada de acumu
lări, prin alergări de durată, 
pe distanțe mai mari. Apoi, 
cunoscut fiind faptul că fie
care lot este alcătuit din mi
nimum trei grupe de jucători 
(cei cu experiență mai mare 
în pregătirea de iarnă, în ge
neral virstnicii ; jucătorii, așa- 
ziși, de „pluton1*, aflați la o 
virstâ medie ; jucătorii tineri 
sau foarte tineri), am opinat

MECIURI AMICALE
TRACTORUL BRAȘOV — 

STEAUA î—1 (0—1). Stolbăiă
după-amiaza, formația Steaua a 
susținut al doilea joc din perioada 
de pregătiri. Divizionara B, mai 
ambițioasă, a obținut victoria 
prin golurile marcate de Moldo
van (min. 64) și Moarcăș (min. 
31). Pentru bucureșteni a înscris 
Zahiu (min. 17). steaua a folosit 
următoarea formație : Windt — 
Anghelmi, FI. Marin, Vigu, Nlțtl 
— Dumitru, Stoica, iordlnescu — 
Buchea, A. Ionescu, Zabiu. Au mai 
jucat Nica, I. 
Aeienei. (P. 
resp.).

PETROLUL

Gheorghe, Hiescu și 
Dumitrescu — co

PLOIEȘTI — F. C. 
SCORNICEȘTI 4—0 (2—0). Pe un 
teren acoperit cu un strat sub
țire de zăpadă, în fața a circa 
7000 de spectatori, gazdele au ob
ținut o victorie la scor, prin go
lurile marcate de Moldoveanu 
(min. 14), Lîbiu (min. 43), Cio- 
cioanâ (autogol — min. 58) și 
Istrătescu (min. 80). Formația de 
bază a echipei din Scornicești : 
Angliei — Florea, Stanciu, Mar- 
tin eseu, A. Mincu — FI. Dumi-
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POIANA CIMl'lNA — 
NICA IAȘI 1—3 (»—«). 
ren greu, ieșenii s-au ___ __ ____
pă pauză prin golurile realizate 
de Costea (min. 52 și 72), Cioacă 
(min. 47), punctul gazdelor fiind 
,,opera" lui Ursu (autogol în min. 
52). (E. Stroie — coresp.).

F.C.M. REȘIȚA — F.C. ARGEȘ 
3—3 (1—2). Peste 4000 de specta
tori au venit să vadă mai ales 
echipa campioană. In pofida te
renului acoperit cu zăpadă, a fost 
un meci frumos, cu 6 goluri rea
lizate de : Gabel (min. 37 și 47) și 
Piatagă (min. 49) pentru gazde, 
respectiv Ralea (min. 44), Firl- 
eeanu (min. 35, autogol) și Turcu 
(min. 84). Piteștenii au folosit 
formația : Sperîatu — M. Zamfir, 
Staneu I, Cîrstea, Ivan — Iatan, 
Chivescu. Iovănescu — Radu H, 
Dobrin, Ralea. (Au mal evoluat : 
Moises cu, Bărbulescu, Moiceanu, 
Turcu. Trindafirescu și Staneu H. 
(D. Plăvițiu — coresp).

F.C.M. GALAȚI — ENERGIA 
GH. GHEORGHIU-DEJ 6—0 (0—0). 

Pe un teren foarte bun, dumi
nică dimineață, în fața a peste 
12.000 ' .... .............
reușit 
după , 
Burcea (min 
(min. 66 și 89), 
și Olteană (min. 75). 
utilizată de gălățeni : Oană 
Cojocaru, i ----- -
teanu, Țoiea 
Bejenaru — 
Au mal evoluat 
Majaru, Hanu, 
(T. Siriopol —

OLTUL SF.
VHTORUL GHEORGHENI 1—0 
(1—0). A marcat Simion (min. 43). 
(Gh. Brioță — coresp.).
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POLITEH- 
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Impus du-
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— începînd cu a doua 
tămină a pregătirilor — 
tru o 
programului ________
pentru o departajare în ceea 
ce privește . „încărcătura1 
nică care, cu timpul, _______
să capete profil de individua
lizare.

— Apropo de nerăbdarea u- 
nor echipe de a atinge forma 
sportivă. Faptul că Steaua a 
inceput, după numai zece zile 
de pregătire de iarnă, 
rile dc verificare 
nează ?

— Dacă nu va ___
ceste meciuri un scop 
evident nu. Mai ales 
ceea ce o privește, Steaua are 
trecut în programul ei un tur
neu, cel din R. P. Chineză, 
destul de apropiat în timp.

— Spre sfîrșiiul lunii ianua
rie și începutul lui februarie 
absolut toate divizionarele A 
au incluse in programul de 
pregătire jocuri de verificare 
sau turnee peste hotare. Ce le 
recomandă, eu precădere, Co
legiul central al antrenorilor în 
aeeastă, de asemenea impor
tantă, perioadă preeompetițio- 
nală ?

— Va trebui, în primul rînd, 
ca orice joc de verificare să 
urmărească niște lucruri preci
zate în scris, pentru ca ast
fel să facă utilă analiza lui 
ulterioară. In primele meciuri 
se va avea în vedere 
fizic, corelat apoi cu latura 
tehnico-tactică. Și, in ~ 
pentru a nu afecta, sub nici o 
formă, curba ascendentă a e- 
fortului depus de fiecare ju
cător în parte, cei doi antre
nori ai 1 —_ ___ —
să-și_ împartă sarcinile ; în așa 
fel incit în timp ce „princi
palul* urmărește și își notează 
tot ceea ce decurge dintr-un 
asemenea joc, „secundul* va 
face antrenament separat cu 
rezervele și cu jucătorii înlo- 
cuiți pe parcursul meciului a- 
mieal.

Aș mai recomanda, a spus, 
în încheiere, antrenorul fede
ral C. Drăgușin, ca, cel puțin 
pentru prima parte a perioa
dei precompetiționale, echipele 
să prefere jocurile-școală, de 
pregătire efectivă, deci fără 
public.

Gheorghe NICOLAESCU

săp- 
_ _ pen-'

mai mare varietate a 
de antrenament.

i“ zil- 
trebuie

ANTRENORILOR ?!?

nu

face

jocu- 
îi dău-

din a- 
in sine, 

că în

efortul

sfîrșit,

unei echipe trebuie

La reluarea

Exista o justificată doleanța 
a antrenorilor : 
asigurării unei 
in problemele, 
profesionale. Aproape nu era 
ședință de lucru la F.R.F. în 
care — și tehnicienii cu expe
riență, dar mai cu seamă cei 
tineri — să nu 
ajutorul torului 
tate în această privință, 
se sugera, pe bună dreptate, 
reapariția „Rombolului-, o 
mai veche publicație a F.R.r. 
dedicată prezentării celor mai 
noi și mai complete articole, 
studii, opinii ale tehnicienilor 
noștri șl ale celor mal repu- 
tați specialiști de peste 
tare, tratînd 
complexe și 
aspecte ale 
lis*jce. 
bolul-, 
apariții 
1373, a..
tehnicienii__________ ..______
sivele- lor față de forul de 
specialitate. După o ir.tirzie- 
re de cinci ani, lată că a- 
cesta a luat taurul de coar
ne și, la începutul anului 
1379, „Rombolui* a reapărut. 
Și a reapărut, se cuvine 
spunem, intr-o îngrijită 
foarte completă ediție, 
zentind interesante, i 
și documentate articole
viad antrenamentul modem. 
Față de trecutele sale pre
zențe, el s-a dovedit, in 
anul 1373, și foarte punctual, 
fiind editat, totr-. corectă ți
nută grafieă, în fiecare tri
mestru.

Dar (iată că există și un 
„dar'1), spre mirarea edito
rilor „Rombolului*. Colegiul 
central al antrenorilor, prin 
comisia sa de documentare, a 
avut neplăcuta surpriză să 
constate că, deși existau atî- 
tea cereri și dorințe pentru 
apariția acestui foarte util a- 
jutor în munca de docu
mentare a antrenorilor, in 
unele județe s-a manifestat o 
neașteptată nepăsare față de 
„Rombol*. Interesat să ajun
gă la toți antrenorii din țară, 
Colegiul central al antrenori
lor a expediat tuturor

necesitatea 
documentări 

mereu noi.

se solicite 
de speciali- 

‘ - Și

ho- 
aceste. atit de 
de pretențioase, 
pregătirii fotba- 
„Rom- _

C.J.E.F.S.-urilor și Munici
piului București pachete cu 
cele patru numere ale „Rom
bolului". Costul celor patrii 
numere {acoperind strict 
cheltuielile de tipărire) se ri
dică la 80 de let Revine — 
deci — la mai puțin de 7 
Iei pe lună costul asigurării 
unui folositor izvor profe
sional : 7 Ici, rețineți. Și, 
totuși, uncie C.J.E.F.S.-uri au 
refuzat pur și simplu publi
cația de specialitate a F.R.F., 
ret urnind pachetele. Este ca
zul celor din județele Galați, 
Argeș, Constanța, Olt, Cluj, 
Vîlcea, Arad și Caraș-Seve
rin. Cu surprindere consta
tăm că apar pe această listă 
județe cu o bogata activitate 
fotbalistică, uncie și cu e- 

__ chine divizionare A, 
‘ » foste cen

tre divizionare A 
Tțl vine greu să admiți că 
nu există in aceste județe 
Interes pentru creșterea pro
fesională a antrenorilor. Mal 
curind trebuie să vorbim de 
o atitudine de comoditate, de 
nepăsare in repartizarea 
letinclor, deficiență și 
mult scoasă la iveală de 
tul că celelalte 31
C.J.E.F.S.-uri 
au asigurat repartizarea 
la antrenorii din zonele 
pective. Altfel nici n-am 
tea admite varianta că un 
trenor refuză 6ă cheltuiască 
< lei lunar spre a avea la 
dispoziție un bogat și ulfl 
Izvor de îndrumare și infor
mare în munca sa. Pentru că 
acolo unde 6-a arătat Interes 
pentru această acțiune, ca de 
pildă ta județele Brașov și 
Dîmbovița, numărul „Rom- 
bolurilor" trimise s-a dovedit 
insuficient, astfel că s-a 
rut suplimentarea cotelor 
partlzate.

„Rombolu!" 
tr-o

Dar „Rom- ______ <_—
după patru Punctul PB î altele 

ta anul — v-o d
„ sucombat. Sigur că

'■ au reluat „ofen-

anul

s-o 
și 

pre
set oale 
! pri-

bu
rași 
fap- 

de 
șl C.M.B.E.F.S. 

lor 
res- 
pu- 
an-

apărut

ce-
re-

în- 
haină nouă și Îngrijită 

— merită mai multă 
și considerație aiit 
organelor sportive 
cit și din aceea a 
lor cărora le este

atențfa 
din partea 
din județe» 
tehnicieni- 

adresat.

Eftimie IONESCU

activității, printre divizionarele A

A.S.A. NU PARE MOLEȘITĂ DE LOCUL CĂLDUȚ
DIN CLASAMENT. DIMPOTRIVĂ

Se observă absența lui Boldni 
(plecat cu „naționala'1 in turneu), 
dar și prezența citorva nume 
noi : Tapaszto, Balaș și Stoica. 
Primii doi provin de la divizio
nara C „Tricolorul11 Beiuș. al tre
ilea a lost promovat de la di
vizionara de juniori, clasată pe 
locul III. deși antrenorul aceste
ia, Șt. Czako, susține că valoa
rea lui Jenei, Kontz și Bordea 
le-ar fi dat șl lor dreptul la o 
asemenea promovare. Tot acest 
lot a urcat cițiva kilometri, pe 
drumul spre Sighișoara, la mote
lul Stejărlș. Poziție ..strategică11, 
care asigură peisaj deconectant, 
teren variat pentru crosuri, posi
bilități de deplasare- rapidă pină 
la . sala de sport a orașului. E- 
xecutînd două antrenamente pe 
zi (pentru forță și rezistență, co
recții tehnice și chiar tactice),' 
A.S.A. și-a propus ea înaintea 
turneului din Egipt să atingă, în 
punctul maxim al pregătirilor de 
iarnă, următorii parametri : 4 km 
acoperiți în 14. minute 2X2000 m 
în cite 6 minute si 40 secunde 
fiecare ; 3 km în Î0 minute ; 5 
km secționați de la 30 la.200 m,1 
acoperiți in regim de viteză. De- 
sigur că toate aceste performan
țe atletice șînț puse , în „slujba 
dezideratelor legate de; evpluția 
formației .tn retur : ritm constant 
de-a lungul întregii partide ; .ini
țiativă în joc î receptivitate tac
tică pe fondul unui progres teh
nic de ansamblu.

Am asistat la o ședință de pre
gătire a, A.S.A.-ei. Gerul eră, nă- 
prazhlc, zăpada, din plin. Antre
nament dur. Francisc Zavoda, nu 
face nici o cohceșie. A ' simțit, 
pesemne, la un rnoment dat, șă 
dea .0 explicație. Spune t . ;„In 
fotbal, cți cit crești în yirstă, tre
buie să muncești mai multi ca 
să faci față. Și nu invers*. 
trînii* A.S.A.-el, în schimb, mu-1 
slăbesc „din chingi* pe juniorul 
Stoica : „Stoica adu mingile 
„Stoica marchează careul !*; „Stoi
ca adu extensbarele l“. Iar juni
orul Stoica se execută, fără să 
cîrtească, jurînd," probabil; sa 
răzbune, la primăvară, în viitoa
rea jocului — arătirid ce poate — 
micile canoane ale ținui ucenic.

A.S.A.pregătirilor, 
organizat ședința de 

’ Ac-
r____  ____a aruncat
pe „postavul verde" cîteva „cărți" 
cu care s-ar putea cîștiga, în 
perspectivă. Pe de o parte, con
ducerea tehnică, în raportul în
tocmit, a prezentat, pe lingă 
plusurile echipei, și cîteva lipsuri, ..... ----- -  - ---- «-X nl0_

care
ma- 
lovi 

. tem- 
; ratări la 

. La rindul lor, la în- 
la cuvînt,

La startul
Tg. Mureș a 
analiză a sezonului trecut, 
țiune oportună, care a

bilități și vîrstă... Șah clar Ia pe
dagogia pedagogului.

Ședința neconvențională 
acuzele nu au sunat, 

Se dăduse

deci, '

subliniate drastic : replică 
destă în fața adversarilor 
joacă în forță ; incapacitatea 
jorltății jucătorilor de a 
mingea cu ambele picioare ; 
pou necorespunzător ; rată 
finalizare. L~ .1..1__, Ia 
scrierea la cuvint, jucătorii au 
evidențiat și ei o carență, după 
părerea lor, a antrenorului prin
cipal Fr. Zavoda : lipsă de fle
xibilitate în repartizarea sarcini
lor, neținîndu-se aeam.a de posji-

în care 
totuși, a invective.
doar curs la invitația de a se 

discuta constructiv, intr-un cadru 
de maximă sinceritate. Devenise 
clar că lansarea în preparativele 
returului fusese clarificată de în
vățămintele acestei ședințe de a- 
naliză, a cărei exigență n-a fost 
nici o clipă deviată de la locul 
călduț (7) din clasament.

La apelul antrenorilor Fr. Za
voda și A. Erdogh B-au prezentat 
următorii jucători : Vtinvulea, Bi
ro II, Tapaszto — portari ; Gli- 
gore, Kbrtessi, Unchiaș, Ispir, 
Gali — fundași ; Pîslaru, Varodi, 
Both II. Bozeșan, Stoica — mijlo
cași ; Marton, Fanici, Biro I, Haj- 
nal, Muntean, Balaș — atacanți..

Kontz și Bordca

CONDRUC: „ DACĂ F.C. BAIA MARE MERGEA PE DEFENSIVĂ ERĂ DIN NOU IN... B“V J

— Dacă Ion Condmc ar fi re
porter cu ce întrebare ar începe 
el interviul cu... Ion Condruc 7 
• Eu știu, cred că l-aș' întreba. s 
care a fost cea mai mare satis-, 
facție a lui de cind joacă fotbal. 
— Bine, atunci răspunde • Tro- 

Baia Mare In 
' ■ - ■ ' șl 

In 
__ ____ ________ ... Ih ciuda 

faptului' că unii erau în stare să 
pună mina in foc că noi' o să ne 
ducem de unde am venit. Curn 
se știe i-am contrazis pe toți șl, 
împreună, cu antrenorii, — — 
cercat să aducem ceva 
fotbalul românesc : mai 
mișcare, dinamism și 
dacă vreți. — Spune-ne 
plăcut din fotbalul nostru in se
zonul din toamnă 7 • Victoriile 
răsunătoare ale Universității 
Craiova in Cupa U.E.F.A., regre- 
tînd sincer, in același timp, că 
echipa Iul Bălăci nu s-a calificat 
în fața Borussiei Monchenglad- 
bach. Vest-germanii nu mi s-au 
părut imbatabili; Mi-au plăcut, de 
asemenea, meciurile Steaua — 
Universitatea Craiova șl, bineînțe-

movarea cu F.C. ____ .
primul eșalon al fotbalului 
ocuparea unui loc fruntaș 
clasamentul Diviziei A. L. .

les, acel 3—3. pe care noi l-am 
realizat, acasă,, cu echipa 
Ștefănescu. Meciuri ,deschise, 
avalanșe de atacuri. — Dar 
tiu ți-a. plăcut in* 
toamnă, ' " '
lui stoica, care a

iții 
cu 

_ __ ©3 
sezonul din 

îon Condruc ? • Gestul 
privat-rO

î ’
I

Dialog de sezon i

am în- 
nou în 

multă, 
culoare, 
ce ți-a

Steaua de o frumoasă calificare 
in Cupa cup:țeipr.! In apariția un<j>r 
asemenea gesturi este mai degrabă 

vorba de o toleranță a arbitri
lor noștri față de unele abateri â- 
semănăloare, care se. petrec . Jn 
ifiviziă A. Să fie și ei. mal aspri 
(sau. federația) și o șă vedeți 
cum se cumințesc băieții ! — ce 
părere ai de fotbalul nostru, in 
general 7 • Există o tendință 
exagerată de a se merge la... mi
ca ciupeală. Ca să nu mal spun 
de antijocul oare se practică. 
Cu o astfel- de atitudine nu se. 
poate face performanță. Dacă . 
Bala Mare mergea; .pe defensivă

era din nou în B. • Știm că 
Viorel Mateianu nu este adeptul 
pregătirilor centralizate Cum se 
explică asta • Așa am hotărit 
noi, jucătorii, si antrenorii, ne-au 
acordat această încredere. Ne cu
noaștem prea bine interesele, 
ne place corectitudinea, sincerita
tea, -munca. Așa este clădit su
fletul maramureșeanului, pentru- 
■că majoritatea sîntem de pe a- 
ceste meleaguri. • încă o între
bare, care se cam leagă de per
formanța voastră. Ci" 
aveți în echipă 7 • Until 
meserie, Ariciu, și altul de 
cazie, Frank. Rețineți, 
sînt portari. ~ *“ ~r'
propune F.C. ...
măvară 7 • A venit și . vremea
noastră să urcăm pe podium ; a- 
cutn un an am. fost aproape de 
acest vis. Ne-am reconsiderat tac
tica din toamnă, în sensul că am 

dat la o parte ceea, ce nu s-a 
verificat in joc. ne-am autoana
lizat greșelile comise și acum aș- ~ 
teptăm încrezători bătăliile din 
orimăvară.

Stelian TRANDAFIRESCU

Clți fumători 
" 1 de...

...o-
__ '7; amtodoi

• In sfîrșit, ce-și
Baia Mare în pri-

ton CUPEN



Turneele de calificare pentru J. O. PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI
SPRE OLIMPIADA DE LA MOSCOVA

UN PAS ÎNAINTE
CAMPIONATELE MONDIALE 

DE PATINAJ ARTISTIC - 
JUNIORI

Ieri, în orașele bulgare Per- 
nik, Sofia și Pazardjik au în
ceput, la volei, turneele de 
calificare pentru Jocurile Olim
pice din acest an, de La Mos
cova. în primele două orașe 
își dispută șansele echipele 
masculine, iar în cel de-al trei
lea — reprezentativele femini
ne ale țărilor care aspiră la 
calificare.

Sextetul masculin al țării 
noastre joacă la Pernik, in se
ria a II-a.. in compania repre
zentativelor Ungariei, Japoniei, 
Cehoslovaciei și Coreei de Sud. 
La Sofia. în seria. I se întil- 
nesc echipele Bulgariei, S.U.A., 
R.D.G., Mexicului și Canadei. 
Primele dquă clasate ,în fieca
re scrie intră în turneul final, 
care va aveea loc sîmbătă și 
duminică 1% Sofia, urmind că 
echipele care se vor situa pe 
locurile 1—2 să se califice pen
tru J.O.

Voleibalistele joacă la Pazar
djik, unde s-a constituit o sin
gură grupă, compusă din șase 
echipe : Bulgaria, România,
Ungaria, Brazilia, R.P.D. Co
reeană și Mexic. Cîștigătoarca 
turneului va fi și aceea care 
va lua parte la J.O. de la 
Moscova. Meciurile reprezenta
tivei țării noastre sint eșalona- ■ 

(ora 20) cu 
(ora 
(ora

PROGRAMUL JOCURILOR DE LUNI :

MASCULIN î

Seria I (Sofia) : Bulgaria
Seria a II-a (Pernik) : România 

— Ungaria.

FEMININ :
Brazilia — Mexic, Bulgaria 

România.

Mexic, R.D.G. — 
— Cehoslovacia,

Ungaria, R.P.D.

S.U.A.
Coreea de Sud

Coreeană

te astfel : luni 
R.P.D. Coreeană ; marți 
16) cu Mexic ; miercuri 
16) cu Ungaria, iar joi (ora 18) 
cu Brazilia.

Dar iată 
lor noștri, 
întreceri :

PERNIK. _ ___________
în sala Minior — în care vo
leibaliștii români au efectuat 
pregătiri în vederea debutului 
jucînd în cursul săptăminii 
trecute meciuri de verificare cu
R. D.G. (învingînd cu 3—1),
S. U.A. (3—0), precum și cu o 
selecționată bulgară (invingînd 
tot cu 3—0) — au început dumi
nică seară meciurile turneului de 
calificare, seria a II-a, in fața 
a peste 2 000 de spectatori.

După ultimele antrenamente, 
antrenorii echipei noastre olim
pice au efectuat doar o singură 
schimbare : în locul lui Gir- 
leanu au introdus ca trăgător 
principal pe tinărul stelist Flo
rin Mina, care s-a alăturat ast
fel titularilor Oros, Dumănoiu. 
G. Enescu. Stoian și Pop. Ma
rile emoții au dispărut odată 
cu începerea jocului inaugu
ral, care a opus României re
prezentativa Ungariei. Meciul a 
durat numai 44 de minute, vo
leibaliștii noștri cîstigind cu 
3—0 (8, 11, 7).

rclatările trimiși- 
după prima zi de

20 (prin telefon).

Echipa României a condus 
aproape tot timpul, prin jocul 
bun prestat îndeosebi la fileu. 
Este adevărat că preluarea din 
serviciu a fost adeseori defi
citară, adversarul reușind să 
facă 11 puncte. Nesiguranța re
cepției din serviciu este uri e- 
lement care va fi in atenția 
jucătorilor noștri pentru difi
cilele jocuri care urmează. 
Spre sfîrșitul meciului, voleiba
liștii noștri au jucat foarte 
bine, blocajul fiind foarte ac
tiv, iar atacurile — eficace, la

*
PAZARDJIK, 29 (prin tele

fon). Reprezentativele femini
ne de volei, prezente în sala 
„Drujba” din localitate, au în
ceput întrecerile in fața unui 
numeros și entuziast pubric. 
care a aplaudat fiecare echi
pă, fiecare fază de calitate.

Programul zilei a debutat cu 
intilnirea dintre R.P.D. Co
reeană și Mexic, în care spor
tivele asiatice au dispus fără 
dificultate, în numai 55 de mi
nute, cu 3—0 (5, 4, 4), de o 
echipă virstnică și cu un ba
gaj de cunoștințe tehnico-tacti- 
ce insuficient pentru a se opu
ne unui joc în mare viteză, 
cum a fost aceîa al echipei 
R.P.D. Coreene.

Cu deosebit interes a 
așteptată intilnirea dintre 
prezentativele României 
Bulgariei, ambele cunoscute 
pentru rezultatele obținute in 
ultimul timp. Campioanele bal
canice și medaliatele cu bronz 
la C.E. din 1979, voleibalistele 
bulgare, au avut de a 
dată de partea lor și ent 
tul public C3re le-a susții 
la prima la ultima minge, 
tetul nostru a al 
partidă cu serio 
cut totul pentru 
reprezentativa 
eficace, a învins cu 3—1 
-12, 6. 9). In ciuda dife 
de scor înregistrată se 
spune, totuși, că Teprezen 
României a jucat bine 
condus de mai multe o 
parcursul jocului, dar c

★

fost 
re- 

Și

aport șt-a adus 
proaspătul intro- 
gamitură. Acțiu- 
ale virfurilor de

care un bun 
Florin Mina, 
dus în prima 
nile lui Oros, 
atac Dumănoiu și Stoian au
cumpănit ' greu în obținerea 
victoriei.

Arbitrii N. Caravirghior (Tur
cia) și K. Taskov (Bulgaria) 
au condus corect. în sextetul 
român au evoluat : Oros. Du- 
măneiu. Pop (Hinda), G. E- 
neseu, Stoian, Mina (Girleanu).

Aurelian BREBEANU
★

de erori tactice au grevat po
tențialul general, permlțînd vo
leibalistelor bulgare să recu
pereze handicapul și să -S3 im
pună. Numeroasele faze buna 
au fost aplaudate îndelung de 
public.

Am reținut din echipa noas
tră joeul bun al Victoriei Ban- 
eiH. Marianei Ionescu și Doinei 
Săvoiu, dar trebuie să _ 
că și Irina Peteuleț, Victoria 
GeorgeseH sau Iuliana Enescu 
au încercat deseori să 
careze o echipă în care expe
rimentatele Tania Gorgova, 
Svetana Bojurina bine dirijat» 
de Verka Borisova au avut o 
evoluție foarte bună, cu deo
sebire la fileu, atacurile lor 
avind eficacitate.

Arbitrii F. Richter (R.D.G.) 
și V. Sasachi (Japonia) au con
dus bine. în echipa României 
au jucat : Mariana 
(Crina Georgescu). 
Georgescu, Victoria

spunem

contra-

Ionescu 
Victoria

_ _ Banciu,
Irina Peteuleț (Gabriela Co- 
man). Doina Săvoiu, Iuliana 
Enescu.

Emanuel FANt4NEANU

La Megeve (Franța) au con
tinuat campionatele mondiale 
de patinaj artistic pentru ju
niori. Titlul de campion a re
venit sovieticului Aleksandr 
Fadeev, urmat de Vitali Ego
rov (U.R.S.S.) și Falko Kirsten 
(R. D. Germană). După desfă
șurarea programului „scurt”, 
în proba junioarelor conduce 
Kay Thomson (Canada) cu 
76,92 p, urmată de Rosalyn 
Summers (S.U.A.) — 75,12 p 
și Manuela Ruben (R. F. Ger
mania) — 70,64 p.

• Pentru a patra oară con
secutiv, titlul de campioană a 
S.U.A. la patinaj artistic a re
venit Lindei Fratianne. In 
concursul de la Atlanta, Linda 
Fratianne a realizat 150,74 
fiind. urmată in clasament 
Lisa Marie Allen — 148,92 
și Sandy Lenz — 141,4+ p.

P. 
de
P

ERIC HEIDEN - 
NOU RECORD MONDIAL

Cu prilejul concursului 
patinaj viteză de la 
campionul american Eric Hei- 
den a stabilit un nou record 
mondial in proba de 1 500 m, 
cu timpul de 1:54,79, îmbună
tățind cu 39 de sutimi de se
cundă recordul precedent, ce 
aparținea din anul 1977 norve
gianului Jan Egil Storhmol.

de
Davos,

CUPA MONDIALĂ 
LA BIATLON

inLa
Cupa
Frank __
a ciștigat proba de 10 km în 
34:51,95 (3 minute penalizare). 
Compatriotul său K. Siebert a 
ocupat locul doi — 35:01,43 (2),

Ruhpoldong (R.F.G.), 
mondială de biatlon, 

Ulrich (R. D. Germană)

iar francezul Yvone Mougel s-a 
clasat al treilea cu 35:06,43.

CONCURSURI DE SCHI
• Proba de coborîre din ca

drul „Cupei Mondiale", desfă
șurată la Wengen (Elveția), a 
fost ciștigată de schiorul ca
nadian Ken Read cu timpul 
de 2:31,31. Read a Înregistrat 
o viteză medie orară de 102 
km. Au urmat 
Josef Walcher 
2:31,34 și Peter Wirasberger 
(Austria) — 2:31,58. A doua 
probă masculină de coborîre a 
revenit elvețianului Peter 
Miiller, cronometrat pe o pîrtie 
în lungime de 4 290 m cu 
timpul de 2:30,56 (medie orară 
102,580 km). Pe locul doi s-a 
clasat canadianul Ken 
2:30,58.

• Proba de slalom 
cadrul „Cupei F.I;S.“, 
rată la St. Sebastian, a fost 
net dominată de schioarele 
austriece, care au ocupat pri
mele 10 locuri în clasamentul 
final. Victoria a revenit Kari- 
nei Buder, urmată de Karolinc 
Glueck și Andrea Gafahl.
• La Meiringen (Elveția), 

proba feminină de slalom u- 
riaș din cadrul „Cupei Euro
pei- a revenit sportivei norve
giene Karine Hesle. în urma 
acestui concurs, clasamentul 
„Cupei Europei" se prezintă 
astfel : 1. Erika Gfrerer (Aus
tria) — 115 p ; 2. Karin Hesle 
(Norvegia) — 54 p ; 3. Elke 
Kunchitz (Austria) — 53 p.

• Proba de 20 km din ca
drul concursului de fond de ia 
Ruhpolding (R. F. Germania) 
a fost ciștigată de Klaus Sie
bert (R. D. Germană) cu timpul 
de 1 h 06:51,30. El a fost ur
mat de Eberhard Roesch (R. D. 
Germană) — 1 h 08:24,30 si 
Matthias Jakob (R D. Germană) 
CU 1 h 08:24,30.

în clasament 
(Austria) —

Read, în

uriaș din 
desfășu-

într-un interviu acordat re
cent ziarului „Der Morgen", 
celebra atletă din R.D. Germa
nă Rosemarie Ackermann, pri
ma femeie din lume care a 
trecut peste ștacheta înălțată la 
2,00 m, a declarat că intențio
nează să abandoneze activita
tea competiționalâ după Jocu
rile Olimpice de la Moscova. 
Rosemarie Ackermann, învîrstă

de 27 de ani, a apreciat 
pentru a cuceri medalia 
aur la Moscova va trebui 
realizeze cel puțin performan
ța de 2,00, precizînd că prima 
șansă in ciștigarea titlului 
olimpic o are totuși sportiva 
italiană Sara Simeoni, actuala 
deținătoare a recordului mon
dial (cu 2,01 m).

că 
de 
să

canpioBatclc n<i|ion<ilc mire sezoane

ARUNCAȚI FLORI, NU PETARDE !“
CAMPIOMTEIE EUROPENE Ot PATINAJ VIHZA

OSLO. 20 (Agerprcs). — Du
pă prima zi de întreceri din 
cadrul campionatelor europene 
masculine de patinaj viteză la 
multiatlon. competiție ce se 
desfășoară la Trondheim (Nor
vegia), pe primul loc în clasa
mentul general se află spor
tivul norvegian Kay Stenshjem- 
met — 82,093 p, urmat de com

TURNEUL CELOR 5
Turneul celor 5 Națiuni la 

rugby — ediția 1980 — a fost 
inaugurat simbătă, prin două 
jocuri. La Cardiff, Țar» Gali
lor a obținut victoria în meciul 
cu Franța ; 18—9 (4—3), după 
ce francezii au deschis scorul.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • In C.C.E. (£) : Mi

nior Pernik (Bulgaria) — B.S.E. 
Budapesta 82—69 ; U.C. Clermont 
(Franța) — B.v. Beijerland (O- 
landa) 84—67 ; Torino — Belgrad 
81—79 ; Praga — Leverkusen 
88—63.

CICLISM • Campionatul de cl- 
clocrcs al Belgiei s-a desfășurat 
tn localitatea Maurage si a fost 
eîștlgat ie Roland Libron, crono
metrat pe 25 km în 52:37.

ȘAH • După trei runde in tur-, 
neul masculin de la Wijk-aan- 
Zee pe primul loc în clasament 
se află Yasslr Selrawen (S.U.A.) 
eu 2*/, P. urmat de Ree (Olanda) 
Si Kovacevici (Iugoslavia) cu cite 
2 P-

TENIS • Turneul de la Bir
mingham (Alabama) a continuat 
cu sferturile de finală. Vijay Am- 
ritraj l-a eliminat cu 6—1, 8—6, 
6—4 pe americanul Vitas Geru- 
laitis. Alte rezultate : Connors — 
Dibbs 6—2, 6—2 ; Teltscher — 
Buster Mottram 7—5. 6—3 ; Walts 

patriotul său Jan Egil Storholt 
— 82.568 p și suedezul Thomas 
Gustafson — 82,842 p.

Proba de 500 m a fost ciști
gată de Stenshjemmet, cu timpul 
de 33,76, iar în cursa de 5000 
m victoria a revenit lui Tom 
Erik Oxholm (Norvegia), cro
nometrat în 7:07,60.

NAȚIUNI LA RUGBY
De remarcat, aceasta a fost cea 
de a 23-a victorie consecutivă 
pe teren propriu, fiind neîn
vinsă din 1968. în al doilea joc, 
Anglia a dispus de Irlanda eu 
24—9 (15—9).

(S.U.A.) — IUe Năstase 6—3. 6—4. 
• In sferturile de finală ale tur
neului feminin de la Kansas City: 
Greer Stevens — Evonne Goola- 
gong 7—6, 6—1 : Martina Navrati
lova — Pam Shriver 6—3, 7—6 ; 
Virginia Wade — Dianne From- 
holtz 6—2, 6—1 ; Sue Barker — 
Bettina Bunge 7—6. 6—2. • In 
orașul american Towson (Mary
land) au continuat întîlnirile tur
neului masculin. In sferturile de 
finală : Solomon — Lewis 0—6. 
6—1. 6—3 ; Rlessen — Teacher 
2—6. 7—5, 7—6 ; Gottfried — Man- 
son 7—5, 6—4 ; Gullikson — Ed
mondson 6—2, 7—5.

TENIS DE MASA • tn locali
tatea Iugoslavă Sibenik s-a dis
putat meciul dintre echipele mix
te ale Iugoslaviei și R.F. Germa
nia, conttad pentru „Cupa ligii 
europene". Victoria a revenit oas
peților cu 4—3. într-un alt meci 
in Cupa ligii: Anglia — Ceho
slovacia 4—3.

Campionatul nr. 77 al Italiei 
are in Intemazionale un lider au
toritar. înaintea campioanei. A.C. 
Milan. Demonstrind o revenire a 
..nerroazzumlor" pe primul plan 
al fotbalului peninsular. după 
c îți va ani in care mal mult in 
Cupa Italiei s-au evidențiat, eta
pele scurse pini acum n-au di
ferit prea mult — din punct de 
vedere al jocului — de cele din 
campionatul trecut sau de cri 
disputat cu doi ani in urmâ... 
Adică aceiași catenaccio care a 
făcut (și face) din fotbalul ita
lian fotbalul cri mai sărac in 
goluri. Doar 35 din cele 128 de 
jocuri (in 15 etape) au dat un 
ciștigător. 5* incheindu-se la ega
litate ! S-au marcat ta acest in
terval de timp doar U0 goluri, 
adică 0,505 de meci, adevărat re
cord european de... ineficacitate! 
De aceea, scoruri ca Inter — Ju
ventus 4—0 (in campionat) sau 
Roma — A.C. Milan 4—0 (ta Cupa 
Italiei) stat excepții discutate cite 
o săptâmtaă de presa italiană, șl 
nu numai de cea de specialitate. 
Un record reprezintă șl faptul că 
ta 35 de meciuri de campionat 
consecutive. Intemazionale a 
primit doar 15 goluri, singurul 
meci pierdut de lider fiind înre
gistrat ta et. 13 : Roma — Intcr- 
nazionale 1—0. „Adevărata forță 
a lui Inter o constituie diagonala 
Pasinato — Marini — Oriali, care 
asigură bivalenta Jocului, adică 
defensiva și ofensiva. Cu jucă
tori ca aceștia nu ești niciodată 
descoperit, niciodată ta dificul
tate1*, declara antrenorul Bers ellini.

Al doilea fapt notabil este că 
orașul Milano, cu doi foști cam
pioni la conducere, Sandro Maz
zola la Intemazionale și Gianni 
Rivera la A.C. Milan, e pe cale 
să redevină „capitala** fotbalului 
italian. Dealtfel, echipele din ca
pitala Lom bard! el s-au distanțat 
față de cele din capitala Pie
montului, Torino și Juventus, sl 
ocupă primele două locuri în 
clasament. Ca o ilustrare, urmă
toarele rezultate din etapa a 9-a, 
care demonstrează supremația ac
tuală a formațiilor milaneze față 
de cele din Torino : Intemazio
nale — Juventus 4—0 și F.C. To
rino — A.C. Milan 0—1.

Scăderea numărului de specta
tori este un al treilea element 

care trebuie luat în discuție în 
această scurtă analiză a etapelor 
scurse din campionat. De ce a- 
c eastă diminuare în rîndul pu
blicului ? Pentru că acestuia îi 
este teamă să mai vină la fot
bal din cauza violenței, fiind cu
noscut decesul unui spectator, în 
tribunele stadionului olimpic de 
la Roma, datorită exploziei unei 
petarde. Dacă in etapa a 6-a s-au 
înregistrat 211 000 bilete vîndute, 
ta cea de-a 9-a, imediat după 
tragicul accident, numărul a scă
zut la 116 000, cu toate că ta 
ziua aceea erau programate me
ciuri de mare Interes ca- amin
titele Intemazionale — Juventus 
și F.C. Torino — A.C. Milan. Dar 
nici ta etapele următoare n.u a 
crescut prea mult numărul plăti
torilor, ceea ce l-a făcut pe zia
ristul Feruccio Berbenni să con
chidă ta „France Football1* : „Cri
za economică generală va atîrna 
greu asupra rețetelor spectacole
lor fotbalistice".

Este foarte adevărat, meciurile 
do virt se disting prin valoare, 
pentru că, în ciuda crizelor de 
mai scurtă sau de mai lungă 
durată prin care trece, fotbalul 
italian a demonstrat de-a lungul 
anilor resursele sale, calitățile 
unor jucători de excepție, buna 
pregătire a masei de fotbaliști 
șl angajamentul lor ta joc, re
flectate șl prlntr-o lungă serie de 
bune rezultate înregistrate pe 
plan international, fie de echipa 
reprezentativă, fie de formațiile 
de club.

Revenind la clasament, să re
marcăm resurecția echipelor ro
mane, Lazlo și A.S. Roma, re
venirea Bolognei care a scăpat 
de la retrogradare ca prin mi
nune, faptul că revelația campio
natului anterior, Perugia, avta- 
du-1 acum în rtadurile sale pc 
discutatul și... disputatul Paolo 
Rossi, confirmînd bunele rezul
tate din trecut, rolul tot mal im
portant pc care îl joacă în cam
pionat echipele ,,mici“ (Ascoll, 
Avelllno). înscrierea lui Cagliari, 
cu Gigi Riva la cîrmă, pe tra
iectoria reinnodării unui trecut 
glorios, dar și căderile marcate 
de Juventus sau Fiorentina. Cine 
va retrograda ? Greu de dat un 
răspuns. Deocamdată doar Pes
cara s-a pierdut de pluton.

Ar mai fi multe de spus des
pre fotbalul italian. Să încheiem 
insă aceste rînduri anunțînd o 
frumoasă inițiativă a cluburilor, 
luată după acea funestă etapă 
nr. 9 : au fost împărțite spec
tatorilor 10 000 de garoafe cerîn- 
du-li-se : „Aruncați flori, nu pe
tarde !**.

Mircea TUDORAN

CAMPIONATE, ȘTIRI
• în etapa a n-a a campionatu

lui italian, desfășurată ieri : 
As coli — Torino 1—0, Avelliao — 
Milan 1—0, Cagliari — Napoli 
1—0, Fiorentina — Lazio 0—0. 
Inter — Udinese 2—1, Juventus- 
Catanzaro 1—0, Perugia — Bo
logna 1—1, Roma — Pescara 2—0. 
în clasament conduce Inter cu 
25 p, urmată de Milan cu 20 p, 
Roma 19 p, Perugia, Cagliari și 
Avellino, cite 18 p, Torino, Bo
logna, Lazio, Napoli, Juventus și 
Ascoli, cite 17 p, Fiorentina 15 
p., Udinese și Catanzaro 14 p, 
Pescara 9 p.
• Rezultate din campionatul 

englez de fotbal : Arsenal — 
Derby 2—0 ; Leeds — Nottingham 
1—2 ; Brighton — Tottenham 0—2; 
Bristol — Ipswich 0—3; Coventry — 
Liverpool 1—0 ; Southampton — 
Manchester City 4—1. Din cauza 
timpului nefavorabil, mai multe 
meciuri au fost aminate.
• Echipa Honved Budapesta, 

care se află în turneu în Ar
gentina, a întîlnit la Buenos Ai
res selecționata olimpică, a tării. 
Fotbaliștii argentinieni au obținut 
victoria cu 3—1 (0—1).
• în continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în Argentina, 
selecționata divizionară a Unga
riei a jucat la Buenos Aires cu 
formația locală Racing Club, pe 
care a învins-o cu scorul dc 3—2 
(1—1).
• La Berna au fost stabilite 

grupele preliminare ale campio
natului european de fotbal pen
tru echipe de tineret (jucători 
pînă la 21 de ani), ce va avea 
ioc în perioada 1980—1982. Echipa 
României va juca în grupa a 
4-a, alături de formațiile Angliei, 
Elveției și Ungariei.
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