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CUVÎNTAREA ROSTITĂ DE SECRETARUL sub egida „Daciadci”, linalclc pe fură ale „Cupei Pionierul"
GENERAL AL PARTIDULUI A FOST URMĂRITĂ 
CU VIU INTERES Șl DEPLINĂ APROBARE DOUĂ ZILE DE PASIONANTE ÎNTRECERI ALE VIITORILOR
In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-au des
chis. luni in Sala Palatului 
Republicii, lucrările Congresu
lui educafici și invățămintului, 
eveniment de seamă în viața 
politică și spirituală a țării.

...Este ora 9,00. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului sint intimpinați, 
la sosirea în sală, cu vii și 
puternice aplauze, cu urale și 
ovații. Miile de participanți 
aclamă cu căldură și entuziasm 
..Ceaușescu — P.C.R.“. Este 
omagiul fierbinte, plin de dra
goste, stimă și recunoștință 
adus de slujitorii școlii secre
tarului general al partidului, 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de numele 
căruia se leagă strălucitele 
noastre realizări din ultimul 
deceniu și jumătate, tot ce este 
mai măreț și mai cutezător în 
grandioasa operă pe care o în
făptuiește poporul român, afir
marea plenară a României so
cialiste in lume.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la ședința inaugu
rală a Congresului participă 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ilie Verdcț, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman. Nicolae Constantin, 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pa
nă, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Aneta Spornic, Virgil 
Trofin, Ștefan Voitec, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ion Io- 
niță, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Marin Rădoi. Ion Ursu, Ri
chard Winter, Dumitru Popa, 
Ilie Rădulescu. precum și mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui.

Acest prim forum național 
al slujitorilor școlii se întru
nește la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Organizarea 
lui dobindește o profundă sem
nificație, punind pregnant în 
lumină grija statornică pe care 
conducătorul partidului și sta
tului o manifestă față de des
tinele școlii, investită astăzi cu 
mari răspunderi sociale, con
tribuția sa determinantă la ja
lonarea cu claritate a dezvol
tării invățămintului, pe baze 
noi, revoluționare, în strinsă 
legătură cu viața, cu producția 
și cercetarea, cu cerințele com

El, „DASCĂLII DE SPORT" Al COPIILOR NOȘTRI....'
Două ctcmplc alese dintre profesorii de educație fizică ce iși iac, cu adevărat, datoria

—Au adus, mal intii, părinții, 
350 de care cu piatră de rîu — 
trebuiau doar să răspundă in
sistențelor repetate ale tînăru- 
lui „dascăl de sport" —, apoi 
copii și profesori au așezat 
piatră lingă piatră și au făcut 
primul teren de sport al lor, al 
elevilor micii școli generale din 
satul Galați, așezare situată la 
cițiva kilometri de Zlatna, pe 
frumoasele plaiuri ale Apuseni
lor. Acolo, ei, cei 70 de copii 
cu ochi căprui, albaștri, verzi, 
mari și luminoși, ei, cei din 
clasele „mari", au deprins și au 
îndrăgit sportul... Dar, pe pri
mul teren l-au luat apele, în- 
tr-o răbufnire de primăvară. Și 
au făcut altul. Pentru că și co
piii, și părinții, dar mai ales 
profesorul ii simțeau lipsa. Fie
care avea motivele sale, însă îi 
unea aceeași dorință... Dar, „nu 
întotdeauna e soare ; mai și 
plouă, este, citeodată, prea frig 
pentru a sta afară numai in 
trening și, de aceea, este bine 
să poți avea o sală, măcar una 
mică, pentru a ține lecțiile, 
pentru a pregăti sezonul de 
vară". Gindul n-a durat mult și 
„dascălul de sport" a făcut și 
sala, una mică, intr-o fostă 

plexe ale progresului accelerat 
și multilateral al patriei, ale 
construcției socialiste.

Ampla participare și proble
mele importante pe care Ie 
dezbate conferă Congresului un 
sens major, o dimensiune deo
sebită — este cea mai largă, 
mai reprezentativă și mai de
mocratică reuniune din istoria 
școlii românești. Sînt reuniți, 
în sala Congresului, 3 350 de 
delegați și invitați. Ei repre
zintă pe cei circa 260 000 de 
membri aj corpului didactic — 
educatoare, învățători, profe
sori, cadre universitare — pu
ternic detașament al intelectua
lității noastre, căruia partidul, 
poporul i-au încredințat nobila 
misiune de a pregăti pentru 
muncă și viață generațiile dc 
azi și de tnîine ale României, 
constructorii societății socialis
te și comuniste. Iau parte, de 
asemenea, personalități științi
fice și culturale, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți 
ai Uniunii Tineretului Comu
nist, Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia și Organizației Pionierilor, 
ai altor organizații de masă ți 
obștești, ai oamenilor muncit, 
părinți, elevi, studenți, subli- 
niindu-se prin aceasta, o dată 
mai mult, faptul că opera edu
cativă nu se limitează numai 
la școală, nu are loc doar în 
perimetrul ei, ci intră nemijlo
cit în sfera răspunderii colec
tivității, a întregii societăți.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășa Aneta Spornic, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., minis
trul educației și invățămintului.

Congresul a adoptat, apoi, in 
unanimitate, următoarea ordi
ne de zi :

1. Raport privind înfăptuirea 
hotăririlor de partid și de stat 
in domeniul educației și învă- 
țămintului. Sarcinile ce revin 
cadrelor didactice, instituțiilor 
de invățămînt pentru înfăptui
rea hotăririlor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român privind perfecționarea 
invățămintului, creșterea ro
lului școlii in formarea cadre
lor și educarea comunistă, re
voluționară, a tineretului.

2. Program privind asigurarea 
forței de muncă, dezvoltarea 
invățămintului și perfecționarea 
continuă a pregătirii cadrelor 
in perioada 1981—1990.

3. Raport asupra proiectelor 
planurilor de invățămint.

(Continuare In pag. a 4-a)

clasă, cu aparatele necesare — 
„și de la județ, dar, mai ales, 
făcute cu mlinile noastre" —, 
insă mai cu seamă cu pasiune 
și dragoste față de meseria sa, 
față de copiii săi... Elevii de 
la școală n-au pantofi cu cuie. 
Nici pistă cu zgură. Nici măcar 
una de pămînt. Terenul, mult 
denivelat, nu permite astfel de 
amenajări. Au. in schimb, dea
lul Bulbuce. Diferență de ni
vel — vreo 500 m Aceasta este 
„pista" lor, din vale in virf și 
înapoi. Acolo s-au antrenat și 
se antrenează atleții, adică 
Marinela Rusu, campioană ju
dețeană, Aurelia Stanciu, locul 
2, anul trecut, la „Cupa Uni
rii", precum și „speranțele", 
Viorica Henegal, Ionel Irimie, 
Aurel Rusan, Liviu Cristian, 
Dorina Dubaș, Aurelia Tode- 
rici, doar cițiva dintre cei 30 
de mici performeri. De aici 
s-au ridicat Ștefan Stănilă, 
component al echipei naționale 
de juniori III la 4 X 100 m, 
Iuliana Avram, Mariana Stan
ciu, acum elevi la liceul din 
Zlatna... Aici au invățat ce în
seamnă sportul Aici se invață 
ce înseamnă sportul I

Poate, cîndva, într-o posibilă

PERFORMERI
Sportivi purtători ai crava

telor roșii cu tricolor s-au în- 
tilnit, sînabătă și duminică, în- 
tr-o finală pe țară înscrisă sub 
generosul însemn al „Dacia- 
dei“ : „Cupa Pionierul" la șah 
și tenis de masă, desfășurată 
în municipiul Sf. Gheorghe, în 
organizarea Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
cu colaborarea organelor lo
cale cu atribuții în domeniul 
sportului. Pe pionieri i-am ad
mirat. nu o dată, in entuzias
tele lor acțiuni școlare și ex- 
trașcolare, i-am urmărit cu 
emoție în ansambluri de joc 
și cîntec, sau ureînd voini
cește pe cărări de munte.

întrecerile de la Sf. Gheor
ghe — două spectacole cu to
tul diferite — ne-au oferit 
două zile de satisfacție : în 
Sala sporturilor, in fața unor 
tribune pline, micii jucători

ÎNCĂ 2 cm ADĂUGAȚI 
RECORDULUI ȚĂRII: 

ACUM, LA SĂRITURA
ÎN ÎNĂLȚIME:

a 2,23 m!
Pentru a treia oară de la 

începerea actualului sezon de 
concursuri atletice pe teren a- 
coperit, recordul național de 
seniori la înălțime a fost co
rectat de săritorul Adrian Pro- 
teasa de la Steaua. Mai întîi 
el reușise 2,20 m, la „23 Au
gust", după care pe „Nepsta- 
dion" din Budapesta, zilele tre
cute, a obținut 2,21 m, antre
norul său, Ion Șofer, spunîn- 
du-ne că Adrian este bine pre
gătit și capabil de rezultate și 
mai bune...

Primul dintre acestea, iată-1 
a și venit 1 Duminică, in sala 
„Festivalna" din Sofia, luind 
parte la concursul dotat cu 
„Cupa FISU”, Adrian Proteasa 
a trecut peste ștacheta ridi
cată la 2,23 m, nou record al 
țării, nou record al acestei 
competiții de tradiție a atletis
mului european. Obiectivul i- 
mediat al campionului nostru 
este performanța de 2,25 m,

x Romeo VILARA

(Continuare In pag 2-3)

Turneul internațional de handbal de la Cheb a arătat că...

...ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI 
ÎSI CONFIRMĂ ASCENSIONEÂ VALORICĂ

și dorită scrisoare, cițiva dintre 
copiii de acum vor scrie : „To
varășului profesor Alexandru 
Danciu, cu dragoste..."

•ir
...Se spune că, in fond, totul 

este foarte simplu pentru pro
fesorul de educație fizică. Un 
fluier, o minge, eventual citeva

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. 2—3)

In septembrie, Înaintea turneului din Irlanda,

RUGBYȘT1I ROMÂNI VOR SUSȚINE DOUĂ PARTIDE IN SCOȚIA
între 20 septembrie și 20 oc

tombrie, selecționata de rugby a 
țării noastre va întreprinde un 
nou turneu în Marea Britanie. 
De data aceasta sportivii români 
vor juca — oficial— în Scoția 
și Irlanda. Primele partide, în 
Scoția : la 24 septembrie rug- 
byștil noștri vor întîlni o se
lecționată a cluburilor sco
țiene, iar peste trei zile (la

LA ȘAH Șl TENIS DE MASĂ
ai tenisului de masă minu- 
iau cu agerime paletele din 
care mingile de celuloid țîș- 
neau ca niște năluci albe. In 
sala de festivități a întreprin
derii de confecții „Oltul", șa
hiștii ne-au demonstrat cit de 
inteligenți sînt copiii noștri. 
„Apele adinei ascund comori” 
— spunea cineva. Ne-am adus 
aminte de acest proverb ur- 
mărindu-le chipurile aplecate 
asupra tablelor cu 64 de pă
trățele, devenite cîmpuri de 
exerciții tactice și strategice. 
Ochii le erau ca niște ape 
adinei. • Cine te-a învățat să 
joci șah ? — întrebăm o fetiță 
cu broboadă înflorată ca în 
Banat, Ana Babeu, din co
muna Slatina Timiș. A Învins 
citeva adversare, este îmbujo
rată de emoție, dar deloc ti
midă. • M-a învățat tata. Cu 
el mă antrenez, din clasa a

Adrian Proteasa 
se apropie de 
grupul performe
rilor europeni de 
frunte. Intr-ade
văr, recordmanul 
nostru la săritura 
în înălțime a co
rectat cea mai 
bună performanță 
națională — care-i 
aparținea — ur
eînd ștacheta de 
la 2,20 m la 2,21 
m, iar duminică la 
Sofia, la 2,23 m l

începută în toamnă, cu me
ciurile disputate în compania 
selecționatei R. F. Germania și 
cu „Trofeul Carpați”, la care, 
între altele, a repurtat și o 
răsunătoare victorie în fața 
campioanei mondiale, repre
zentativa R. D. Germane, as
censiunea noii echipe feminine 
de handbal a României con
tinuă in acest sezon, confirmind 
o valoare din ce in ce mai 
ridicată. Vinerea trecută, for; 
mația pregătită de antrenorii 
Eugen Bartha și Remus Drăgă- 
nescu a încheiat cu brio tradi
ționalul turneu de la Cheb (Ce
hoslovacia).

Deși a terminat neînvinsă, 
reprezentativa României s-a 
clasat pe locul II, pierzînd la

27), la Edinburgh, va avea 
loc meciul test SCOȚIA — 
ROMANIA. Iată și datele tur
neului din Irlanda : 4 octom
brie, cu selecționata Mnnster ; 
8, cu selecționata Leinster ; 11, 
cu reprezentativa regiunii 
Ulster ; 14, cu selecționata
Connacht și 18 octombrie, la 
Dublin, ultimul meci-test IR
LANDA — ROMANIA. 

doua — acu-s intr-a șaptea. 
Anul trecut am ocupat locul I 
pe zonă la întrecerile „Dacia- 
dei". • Și ce lucrează tatăl 
tău ? • E cantonier la C.F.R. 
A venit cu mine aici, să mă 
vadă cum joc.

Cantonierul Ștefan Babcu 
le-a pus copiilor „cartea în 
mină înainte de a-i da la 
școală", i-a învățat „să mun
cească, dar și să joace șah și 
să iubească culorile". 9 Cine 
te-a învățat șah. Daniel Hu
mă? (cel mai tînăr concurent). 
• Cine să mă învețe ? Tata !

Am urmărit și la tenis de 
masă pe fetița care a urcat în 
clasament din treaptă în 
treaptă, pînă la locul I de pe 
podium. Și ne-a încintat splen-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag 2-3)

golaveraj — in favoarea selec
ționatei prime a țârii gazdă — 
titlul de învingătoare a com- 
Betiției, cu toate că îl merita, 

merita pentru că a fost e- 
videnf superioară echipei A a 
Cehoslovaciei, în compania că
reia a susținut derbyul tur
neului, strădaniile arbitrilor 
Jaworski și Passon (Polonia) 
asigurînd gazdelor o inechita
bilă egalitate (16—16) și, prin a- 
ceasta, locul I în întrecere. Fiind 
vorba de un turneu amical, acest 
aspect devine mai puțin impor
tant Primordial este faptul că 
o bună oarte din acest meci, 
precum șl" in întîlnirile cu for
mațiile Norvegiei, Danemarcei, 
Cehoslovaciei B și Bulgariei, pe 
care le-a cîștigat la scor, se
lecționata noastră a jucat bine 
și foarte bine, dovedind per
sonalitate, o concepție de joc 
din ce în ce mai bine stăpî- 
nită în această idee, antreno
rul federal Pompiliu Simion 
opina că „atacul este mai va
riat, mai în viteză, mai efici
ent. jucătoarele „simțindu-se" 
una pe alta și angajindu-se in 
momentele cele mai favorabi
le ; întărirea apărării, în care 
Viorica Ionică poate fi soco
tită jucătoarea nr. 1 a echi
pei. provine tocmai din acti
vizarea atacului, din eficiența 
sa sporită, din faptul că nu 
mai pierde mingile — favori-

Hristoche NAUM

(Continuare in pao. 2-3)



0 INTERESANTĂ PROPUNERE: UN NOU 
CLUB MUNCITORESC DE RUGBY

— Avem gînduri mari !, a ex
clamat. din capul locului, ingi
nerul ion Teodorescu.-

— Bine, 
București,

cam- 
vrea 
due-

• CAMPIONATE • COMPETIȚII •
STEAUA - LEGIA VARȘOVIA 6-4, 

LA LUPTE GRECO-ROMANE

dar echipa Gloria 
______ pe care o antrenați, 
nu mai are nici măcar un teren 
propriu...

— Tocmai. Atunci cînd zic gîn
duri mari, nu mă refer doar la 
speranța rugbyștilor de la „Re
publica» de a reintra în prima 
divizie. Cred că marea platformă 
industrială „23 August» poate de
veni șd un puternic centru al 
sportului cu balonul oval. Pentru 
aceasta trebuie să — 
înainte de toate, baza

— Probabil că ați și 
o rezolvare.

— Bineînțeles ! Chiar 
este atît apropiat de . 
(și în primul rînd un nucleu, a- 
dică de '^Republica»), stadionul 
Olimpia poate deveni o excelență 
gazdă a unui posibil și puternic 
CLUB MUNCITORESC DE RUG

BY. Acesta e întru totul realizabil, 
cit de curind, prin unirea actuale
lor forțe rugbystice de la Gloria și 
Olimpia. Mai ales că viitorul pa
re asigurat, de vreme ce clubul 
care patronează actualmente baza 
sportivă din șoseaua Vitan “ 
anunțat intenția de a crea 
trainic centru pentru copii 
juniori.

— E un plan interesant și, 
tr-adevăr, REALIZABIL. Pină La 
eventuala lui îndeplinire — pe 
care o dorim cit mai grabnică * 

—, ce face, pentru^ un sezon al 
revenirii în „A». echipa dumnea- 
voastră ?

— Ne pregătim din 10 ianuarie. 
Etapa montană o parcurgem la 
Predeal, cu un lot din care nu 
lipsesc Capmare, Kajnak, Iacob, 
Alecu, Toma. Un singur cuvint 
de ordine : seriozitate. Apropo de 
aceasta, țin să subliniez perfec
ta colaborare cu profesoara Ma
riana Lucescu, pentru care, după 
opinia mea, rugbyul — adică noi, 
oamenii din rugby — a făcut 
prea puțin față de ceea ce a fă
cut dînsa pentru acest sport. Ju
niorii de la C.S.Ș. 2 Republica 
pot călca pe urmele foștilor elevi 
ai primei antrenoare din lume — 
Paraschiv, Alexandru sau Tudo- 
se. După cum serios e și spriji
nul primit din partea sec(iei, a 
unor oameni precum C. Giogu. 
L. Popescu. Gh. Avram. M. 
vriei, R. Luscan.

GIURGIU RIDICA
Profesorul Anghel 

trenorul rugbyului

asigurăm, 
materială, 
întrevăzut

dacă nu 
platformă

și-a 
un 

Și

în-

Ga-

MĂNUȘĂ
Andrei, 

_______ _____ glurgiuvean 
(adică al divizionarei B Dunărea, 
al C.S.Ș. Dunărea — la juniori

I
an

FINALELE „CUPEI PIONIERUL0
(Urmare din pag. 1)

numai 
___ _____ ___ ________  atenția
culcare asculta sfaturile 
trenorului. Sfaturile 
calde, precise, 
fără îndoială, 
succes. • Cum 
antrenorul tău;
do ? • Francisc Gardo
punde, cu mîndrie în glas. E 
tăticu...

Iată lucrul cel mai încărcat 
de semnificații pe care 
desprins stînd de 
mieft sportivi 
trecerilor : tot 
rinți îndrumă 
spre sport. Și 
cadouri le face 
e și această

didul ei joc. Dar nu 
atît. Ne-a impresionat

an- 
acelea 

ușurat, 
spre

i-au 
drumul

se numește 
Gabriela Gar- 

răs-

1-am
cu 

în-
vorbă 

în pauzele 
mai mulți pă- 
pașii copiilor 
ce emoționante 
„Daciada", cum 

_ „ _______ cinste de a re
prezenta județul într-o finală 
Pe țară. Nu putem să nu sub
liniem strădaniile gazdelor 
(C.J.O.P., C.J.E.F.S, și Casa 
pionierilor și șoimilor patriei) 
pentru reușita 
mai buni 
cu numeroase 1 
C.N.E.F.S. a oferit

I

Serialul pregătirilor : azi, printre fruntașe ale Diviziei B 
și al Gr. șc. marină — în 
pionatul M.T.Tc. !) nici nu 
să audă că ar putea pierde
Iul cu Gloria pentru cîștigarea 
seriei I și, implicit, pentru un 
loc în barajul de „A“. Conduce 
o echipă cu un jucător de 27 de 
ani, restul avînd mai puțin de 
24, dintre care se desprind Opriș — 
nume aflat mai de demult in a- 
tenția selecționerilor, Oane — „o 
aripă bună chiar pentru națio
nală , Calea, Barna, Iliescu, Pă- 
duraru și „demiul de perspecti
vă» Breazu. Echipa are condiții 
mulțumitoare de pregătire, dar 
asociația ar putea face mai mult 
gîndind la prima divizie. Apropo 
de pregătire, ea se va desfășura 
numai acasă, în Giurgiu. Proble
me ? Da, cîțiva ■ titulari pleeînd. 
Pepiniera proprie e însă bogată...

Oricum, Giurgiul ridică mănușa 
aruncată de Gloria !

ARADUL BATE LA POARTA 
MARELUI RUGBY

Aradul e un nume ceva mai 
nou în „lumea balonului oval'- 
(ca și Giurgiul, dealtfel). Echipa 
Gloria P.T.T., pendinte de I.G.L. 
și Direcția județeană de poștă, se 
află, la jumătatea campionatului, 
în postura de lideră a seriei a 
doua din „B“. v’
Cornel Mitan, fostul jucător al 
lui Dinamo și al Universității 
Timișoara, pregătește o garnitură 
cu medie de vîrstă de numai 20 
de ani și jumătate, în care uîTii sint 
muncitori, alții elevi sau studenti, 
cei mai constanți dovedindu-se 
pină acum Aștefănoaie, Domo- 
koș, Asmarandei, Dumiter. Gra
ție ajutorului total al cîtorva en
tuziaști — printre care inginerii 
G. Tămaș, M. Lucea, L. Elek —, 
Aradul rugbystic dispune de două 
terenuri și de alte două baze lâ 
care, la nevoie, au acces oricînd 
practicanții acestui sport. Prepa
rativele pentru noul sezon au de
marat la 7 ianuarie, du vinerea 
trecută ele fiind completate cu un 
stagiu la Piatra Neamț. Și să 
nu uităm că orașul de pe Mureș 
candidează la organizarea fazei 
finale a campionatului de juniori, 
ediția 1980.

$1 CA ANTRENOR, GHEORGHE 
CELEA E OPTIMIST...

...Așa cum a fost în lunga-i ca
rieră de divizionar. Preluind ti
mona Constructorului Constanța 
de la regretatul Constantin Tăna- 
se, decanul de vîrstă de pină mai 
ieri al rugbyului nostru. Cel ea a 
reușit să mențină echipa in frun
tea seriei a patra, convins fiind 
că viitoarea participare la baraj 
va fi fructuoasă. Pe cine se ba
zează ? Printre alții, pe Spinoche, 
Dănilă, Cristea, G. Neagu, Nico
la, alături de noii veniți F. Nea- 
gu, de la juniorii C.S.Ș. 2 Con
stanța (iar Traian Doicio_ ) și
Dram, fostul jucător al Farului. 
Dar și pe pasionatul activ vo
luntar, din care fac parte oameni 
ca P. Popescu, C. ” * 
Stelian.

De ieri, pentru 
zile, Constructorul 
munte, la Sinaia.

PE SCURT
• Focșenenh vor să se apuc e 

de rugby ! Reprezentanți ai în
treprinderii de utilaje și piese 
de schimb pentru industria chi
mică (director, loan Doldor), din 
capitala județului Vrancea, au 
solicitat sprijinul federației pen
tru a găsi un antrenor. Cine sc 
oferă? a „Cavalerii fluierului» de 
toate categoriile se intilnese între 
21 și 23 februarie, la Snagov ® 
Rapid Buzău, lidera seriei 
ia a diviziei secunde, se 
tește, în aceste zile, la 
Moldova, sub conducerea 
norului Mihail Enăcescu.

Rubrica redactata

Tînărul profesor

Pitulea sau C.

numai citea a 
s-a... mutat la

a tre- 
pregă- 
Slănic 
antre-

de :
Geo RAEȚCH1

acțiunii. Cei 
au fost răsplătiți 

trofee. iar 
județelor 
splendideclasate pe locul 

cupe.
Rezultate: șah 

tina Bădulescu
2. Elena Paraschiv (Tulcea), 3. 
Liana Velichi (Sălaj) ; (b) —

D. Roșea (Suceava), 2. F. 
Nuță (Argeș), 3. C. Peticoiu 
(Gorj) ; tenis de masă (f) —
1. Gabriela Gardo (Bihor), 2. 
Mariana Zîmbrea (Teleorman),
3. Voichița Dan (Hunedoara) ;
(b) — 1. C. Ionescu (Ilfov),
2. E. Drăghici (Buzău) 
Ichim (Brăila). —
Argeș — ja șah și Hunedoara 
— la tenis de masă.

(f) — 1. Cris-
(Hunedoara),

1.

3. I.
Pe județe :

Sala de lupte a clubului Steaua 
a găzduit întâlnirea internaționa
lă, amicală, dintre echipa Steaua 
și Legia Varșovia la lupte greco- 
romane La capătul unor meciuri 
dinamice și spectaculoase, dispu
tate conform ultimelor prevederi 
ale regulamentului F.I.L.A., spor
tivii bucureșteni au cîștigat par
tida cu scorul de 6—4. Cum oas
peții n-au avut reprezentanți la 
categoriile 100 și 4-100 kg, 
două partenere au căzut de a- 
cord ca la categoriile 48 kg și 
82 kg să se dispute cite două me
ciuri.

Pentru echipa clubului Steaua 
au obținut victorii Dan Grosu, 
de două ori, la cat. 48 kg, Con
stantin Alexandru (52 kg), Con
stantin Arapu (57 kg), George 
Dumitriu (62 kg) și Mircea Pe
trescu (90 kg). Juniorul de 18 ani. 
Dan Grosu, 
ma vreme 
i-a întrecut 
prezentanți 
polonez, JT.
Kubera, luptători cu o mult mai 
bogată experiență competiționaiă 
decît a sa. In special în cel de 
al doilea meci, cel cu G. Kubera, 
reprezentantul clubului Steaua a 
atacat in permanență, a încercat

cele

care a făcut in ulti- 
progrese remarcabile, 
prin tuș pe ambii re
al clubului militar 
Wro clawski și G.

ETAPA A X-a IN DIVIZIA 
B DE TINERET LA VOLEI

In etapa a 10-a a Diviziei B de 
tineret la volei s-au înregistrat 
rezultatele : masculin : LC.I.M. 
Brașov — PECO Ploiești 3—0, 
Constructorul Brăila — C.S.U. Ga
lați 1—3, Marina Constanța — Di
namo Brăila 2—3, Electroputerc 
Craiova — Progresul Buc. 
SARO Tîrgoviște — I.O.R. 

3—1, Rapid — Steaua II 
Strungul Arad — Electroinureș 
Tg. Mureș 1—3. Metalul Suceava
— R el o nul Săvinești 2—3. Voința 
Alba Iulia — C.S.U. Oradea 2—3 ; 
feminin : Confecția Buc. — 1 — 
căra roșie Buc. 0—3, Voința Buc.
— Ceahlăul P. Neamț 3—0. Chi
mia Rm. Vilcea — A.S.S.U.
iova 3—2. C.S.Ș. Zimbrul Suceava
— Penicilina II _Iași 2—3, 
va Ploiești — 
3—0. Corvinul 
G.LG.C.L. Brașov 
Constanța ~ 
Constructorul Arad — 
Zalău 3—6.

Corespondenți : N. 
Gh. Lazăr. C. Gruia, 
C. Popa, L Mindrescu, 
cu, C. Toader, S. Geornoiu, C. 
Popescu, L Jura, N. Teodorescu, 
N. Străjan.

LOTUL

0—3. 
Buc. 
3—0,

—j • 
Fla-

Cra-

Praho- 
Braiconf Brăila 
Dacia Deva — 

3—1. Albatros 
Dacia Pitești 3—2, 

Armătura
Mateescu, 

N. Cosita, 
I. Filipes-

MASCULIN DE
• în vederea 

temaționale ale 
mai importantă 
care va avea loc la Cluj-Napoca, 
intre 17 și 21 septembrie). a 
fost alcătuit următorul lot lăr
git de seniori : Cemal, Opșitaru, 
V. Ion, Căpușan, Ermurache. 
Brănișteanu (Steaua), Nieukiscu. 
Fluturaș, Uglai (Dinamo Bucu
rești), Benedek (C.S.U. Brașov), 
Herbert („U- Cluj-Napoca), Ma- 
gurean (Politehnica C.S.Ș. Unirea 
lași), Copăcianu (Universitatea 
Timișoara), Băiceanu (Farul). 
Antrenori : Vasile Popescu (coor
donator), H. Tursugian și M. 
Cîmpeanu. Menționăm că și alți 
jucători sînt susceptibili de a fi 
selecționați

• în clasamentul Diviziei A. 
echipa Rapid a urcat o singură 
treaptă, dar imnortantă . de pe 
locul 5. a trecut pe locul 4, a- 
nunțindu-se pretendentă la cali
ficarea în turneul final al com
petiției. Dar iată clasamentul la 
zi :

competițiilor in- 
anuluî 1980 (cea 
fiind Balcaniada,

deseori turul de braț șl, deși a 
avut șl unele nereușite, în final 
șl-a dus adversarul în ,,pod“, fl- 
xîndu-1 cu umerii pe saltea.

Campionul european și mondial 
Constantin Alexandru, trecut la o 
categorie superioară de greutate 

' ' ' ............... plusul
Kurd- 
(6—0). 
echili- 
57 kg,

(52 kg), șl-a valorificat 
de tehnică în partida cu M. 
zlel, învingîndu-1 la puncte 
Un meci dificil și foarte 
brat a fost cel de la cat. 
în care C, Arapu l-a depășit la

puncte (5—3) pe W. Nowicki, dar 
nu înainte de a avea și el mari 
emoții (a fost fixat în „pod“ și 
a evitat cu greu tușul). După 
două încercări nereușite, în care 
a fost „contrat» și condus cu 
4—0, G. Dumitriu l-a întrecut de
tașat la puncte (11—4) pe polo
nezul Șt. Czewicki, un adversar 
deosebit de puternic.

Celelalte rezultate : M. Șuiu p. 
tuș K. Biedermann, T. Cercel p. 
tuș P. Koch, A. Pătrașcu p.p. 
Șt. Adamcek • și p. tuș P. Dybul, 
M. Petrescu b.p. J. Wojtkowski.

Mihai TRANCĂ

REZULTATE Șl CLASAMENTE IN DIVIZIA DE LUPTE
Noua ediție, jubiliară (a 30-a), 

a campionatului republican pe 
echipe la lupte greco-romane a 
debutat cu reuniuni de bun nivel 
tehnic. în toate cele patru loca
lități in care au fost programate 
întilnirl, arbitrii au consemnat, pe 
lingă rezultatele tehnice de ri
goare, și buna comportare a u- 
nor sportivi. Dealtfel, majoritatea 
competitorilor s-au prezentat la 
etapa inaugurală bine pregătiți, 
mal ales in ceea ce privește ca
pacitatea de efort.

Dacă în seriile I, a n-a și a in-a 
s-a detașat cite o echipă cu șase 
victorii, maximum posibile — 
Steaua, Dinamo șl L.C. Dacia Pi
tești —, în grupa a IV-a disputele 
au fost mal strinse, remareîndu- 
se trei formații cu cite 5 victo
rii. C.S.M. Suceava, Simared Ba
ia Mare și Rapid Eucureștl, 
C.S.M. a dispus de Simared cu 6-4 
și a pierdut la Rapid cu 3—5, iar 
Simared — Rapid 6—4. Printre 
sportivii 
de
N. 
țâ 
la

— Rapid 6—4. 
evidențiați la întâlnirea 

la Baia Mare s-au numărat : 
Fasolă — categ. 52 kg, M. Lu- 
— 63 kg, L. Tipa — 82 kg, de 
C.S.M. Suceava, O. Rom o cea 
74 kg. V. Gui — 57 kg, de la 

Simared Baia Mare, D. Aiaco-

boaie — 68 kg și Z. Felea — 90 
kg, de la Rapid București.

Iată clasamentele seriilor, după 
prima etapă :

seria I : 
S. C. Bacău 
7 p, 4. Delta 
Bacău 4 p, 
4 p, 7. Dunărea Galați 1 p.

SERIA A Ii-a : 1. Dinamo Bucu
rești 12 p, 2. Mobila Rădăuți 8 p, 
3. Farul Constanța 8 p, 4. Steagul 
roșu Brașov 6 p, 5. A.S.A. Cluj- 
Napoca 6 p, 6. Electromureș Tg. 
Mureș 2 p, 7. C. S. Arad 0 p.

seria A IlI-a : 1. L. C. Dacia 
Pitești 12 p, 2. Alumina Slatina
9 p, 3. Metalul București 7 p, 4.
Muscelul Cîmpulung 6 p, 5. Pro
gresul București ~ ~
putere Craiova 2 
Rm. Vîlcea 0 p.

SERIA A IV-a 
ceava 10 p (38 p 
dividuale), 2. Simared Baia Mare
10 p (37), 3. Rapid București 10 p 
(36), 4. C. S. Botoșani 5 p, 5. 
C.F.R. Timișoara 5 p, 6. Vulturii 
textila Lugoj 1 p, 7. C.S.M. Reși
ța 1 p.

Etapa a II-a va avea loc 
zilele de 19—20 aprilie.

1. Steaua 12 p, 2. 
9 p, 3. Nicolina Iași 
Tulcea 5 p, 5. A.S.A.
6. Progresul Brăila

6 p, 6 Elecfro- 
p, 7. Chimistul

: 1. C.S.M. Su
in meciurile in-

în

S-AU RELUAT ÎNTRECERILE DE PATINAJ VITEZĂ 
LA MIERCUREA CIUC

In pline

s

gr
ix.-.x-

Zilei 
Bucegi 
speranț 
fost pr 
din maj 
precum 
nai de 
cat in 
padă în 
litate, s 
slalom 
și sialo 
rece și 
nic au 
norilor 
și-au 
tul. Cu 
majoritat 
Întrecere 
salturi c 
pregătiți 
Ion Rog 
care s-; 
pe prim 
lor.

La cat 
1966—68) 
rente, în 
Suza Na 
tă frum 
etate.
Moraru 
frunte, 
tre cele 
care sint 
Ortvin 
scurtă 
tori vi

mulți- ca 
Lideral 
ales cLr.

după care vor fi cunoscuți cam
pionii țării.

In primele două probe din po- 
liatlonul juniorilor 
învingători : T.
(I.E.F.S Buc.) 43,9 
Anghel (Viitorul 
4:59,5 la 3 000 m - ia juniori 1, 
T. Kopacz (S.C. M. Ciuc) cu 44,4 
și 4:55,7 ia 503 m și 3 003 m ju
niori n, Ibolya Szatmari (Mure
șul Tg. Mureș) cu 2:41,4 la 1 500 m 
și Simona Todoruț (Viitorul Cluj- 
Napoca) cu " ' ‘ 
nioare 
*esp).

Pe patinoarul natural din 
Miercurea Ciuc au început ieri, 
pe o pistă cu o gheață necores
punzătoare pentru obținerea de 
rezultate de valoare, două între
ceri republicane : eampictiatul de 
sprint ' -•----- -*
tul de 
sprint, 
Agnes 
la 500 
pectiv, 
(I.E.F.S. Buc.) la 500 m cu 
și I. O pin cariu (Tractorul Bra
șov) la 1 000 m cu 1:2£,2.

Azi va avea loc manșa a H-a,

BASCHET PENTRU COMPETIȚIILE DIN ACEST AN

al s»?niorilor și campiona- 
poliatlon al juniorilor. La 
în prima zi au cîștigat : 
Rusz (I.E.F.S. București) 
și 1 (XX) m cu 48,4 și, res- 

1:37,3, M. —-Vrînceanu _ - ---

în sata F!o-

L DEN AMD 26 25 1 2715-1692 5)
2. Steaua 36 25 1 2407-1716 51
3.Farul 26 16 10 2057-1988 42
4. Rapid 25 13 13 1863-1M2 39
5. .,U- Cj.-N. 26 13 13 1983-2045 39
6. C.S.U. Bv. 26 11 15 2123-2205 37
7. LC.E.D. 26 10 16 2021-2198 3f
8. „Poli“ C.S.Ș. 

Unirea lași 26 10 16 1930-2193 36
1. C.S.U. Sb. 26 10 16 1949-2235 36

10. „Poli- CSȘ 2 26 8 18 1656-2101 34
11. Din. Oradea 36 8 16 1740-2093 34
12. C.S.U. Gl. 26 7 13 1836 2172 33
• Surpriză plăcută 

reasca. prin darea in folosință a 
noii tabele electronice, construită 
din inițiativa și sub îndrumarea 
prof. dr. ing. Vasile Cât un e an u, 
șeful catedrei de tehnologie elec
tronică si fiabilitate din cadru) 
Institutului Politehnic București. 
Tabela idealizată de colectivul a- 
mintitei catedre, din care fac parte 
printre alții, dr. tag. Orest Oltu 
— responsabilul lucrării, dr. ing. 
Ion Nicolescu tag. Constantin 
Burca, tag. IuTan Vr.aciu și teh
nicianul Viorel Toader) indică.

„DĂSCĂLII DE SPORT" A! COPIILOR NOȘTRI...!
(Urmare Sin pag. 1)

exerciții 
să fie 2 
generală 
ghe, de 
nei, această optică se schimbă. 
Capătă altă culoare. Dacă in
teresul, pasiunea pentru profe
sie ar avea o „culoare anume", 
atunci aceasta este cea care do
mină in unitatea școlară amin
tită. Totul invită la mișcare, la 
o înțelegere a sportului, a ne
cesității exercițiului fizic, la 
practicarea lui. Totul, adică 
mesele de tenis — lucrate anu-

și ora este gata. Așa 
Să vedem. La Școala 
nr. 7 din Sf. Gheor- 

pe meleagurile Covas-

me după planurile proprii ale 
profesorului de educație fizică 
—, instalate pe fiecare coridor, 
fiecare „însemnată", anume, cu 
destinație anume (roșu — pen
tru o clasă, alb — pentru alta, 
albastru — pentru cealaltă 
etc.), cu programul pe ore, cu 
regulamentul ce trebuie respec
tat, afișate la loc vizibil ; totul, 
pină și pereții, care sint — cum 
să spunem, oare, altfel 2 — o 
istorie in imagini a tuturor O- 
limpiadelor, de vară și iarnă, 
desenate de același profesor ; 
totul, adică terenurile de afară, 
utilate și întreținute ca la „ma
rile complexe"... Și totul poartă

ÎNCĂ 2 cm ADĂUGAȚI RECORDULUI ȚĂRII LA SĂRITURA ÎN ÎNĂLȚIME !
(Urmare din pag. 1)

care l-ar recomanda pe Pro- 
teasa pentru participarea, la 
începutul lunii martie, la cam
pionatele europene de sală de 
la Sindelfingen, în R. F. Ger
mania. Prilejul de a o obține 
îl constituie campionatele na
ționale și „Cupa de cristal”, 
programate, la sfîrșitul săptă- 
mînii, în sala din parcul spor
tiv „23 August”.

De remarcat faptul că recor
dul nostru de sală este supe
rior cu 1 cm celei mai bdne 
prestații a lui Adrian Protea- 
sa, aceasta fiind înregistrată, 
în aer liber, de anul trecut, 
cu o performanță de 2,22 m 1 

în cadrul aceluiași concurs,

la Sofia, un frumos succes a 
înregistrat și sâritoarea în lun
gime Gabriela Ionescu notată, 
pe primul loc al probei, cu un 
rezultat meritoriu, de 6,33 m, 
pentru această harnică atletă 
(antrenor Silviu Cristescu). Dar 
despre concursul de la Sofia 
ne propunem să revenim.

ii.

trecut,

★
De la campionatul municipal 

al juniorilor mari, să fim sin
ceri, ne așteptam la mai mult 
(mai ales în privința partici
pării !), ghidindu-ne după des
fășurarea altor competiții ale 
actualului sezon indoor bucu- 
reștean. Dar n-a fost decît un 
concurs sărac, cu puțini parti- 
cipariți și cu și mai puține

rezultate de luat in vedere. No
roc, in primul rînd, cu sărito
rii în înălțime Sorin Matei — 
2,14 m (a încercat apoi Ja 2,18 
m) și Monica Matei — 1,77 m 
care au scos din anonimat un 
concurs, altfel, important. Noii 
campioni ai Capitalei : BĂIEȚI: 
60 m : B. Corțiu (C.S.S.A.) 6,8 ; 
triplu : 
14,48 m ; înălțime :
(Lie. 2) 2,14 m ; prăjină : D.
Avramescu (Viit.) 4,20 m ; greu
tate : M. Andrușca (Lie. Elect.) 
13,73 m ; FETE : 60 mg : Nico- 
leta Vornicu 
9.1 ; lungime : 
(C.S.S.A.) 5,70 
Monica Matei 
Oct. N-if (Șc.

Șt. Hoștiuc (Steaua)
S. Matei

D.

(Șc. g-rală 190) 
Maria Dcaconu 
m ; înălțime : 
(Lie. 2) 1.77 m. 
g-rală 190)

Cristina Ivașcu (Viit.)
Și

1,71 m.

amprenta aceluiași profesor 
care (vă amintiți 2), in urmă cu 
ani, iți cucerise admirația prin 
excursiile cicloturistice organi
zate cu școlarii din Micfalău... 

Zilele trecute s-a desfășurat, 
la Sala sporturilor din Sf. 
Gheorghe. „Cupa pionierului" 
la tenis de masă in cadrul 
„Daciadei", la care au venit 
copii din toată țara. Cu profe
sorii lor. in „avanscena" locu
lui de concurs, s-a aflat ți una 
din mesele de tenis de la 
„școala 7", insoțită de schițele 
de proiect ți de explicațiile 
pentru realizare, oferite chiar 
de către autor. Experiența a 
dat roade in județ, — de ce să 
nu fie cunoscută și extinsă 2 —, 
mesele se produc in „serie" in 
atelierul-școală al Liceului ind. 
nr. 2 și, in curind, mai toate 
școlile covăsnene le vor avea 
in dotare... Este, oare, sportul 
un lucru chiar așa de simplu 2 

Poate, cîndva, într-o posibilă 
și dorită scrisoare, cîțiva din
tre copiii de acum vor 
„Tovarășului profesor 
Feyer, cu dragoste..."

•ir
Doi dintre „dascălii de 

ai copiilor noștri. Doi dintre cei 
clteva sute, care muncesc cu 
rivnă, cu dăruire, cu conștiință 
profesională, alături de ceilalți 
colegi de breaslă, pentru creș
terea școlii românești. Ei sint 
printre cei mulți care urmăresc 
lucrările primului Congres al 
educației și învățămîntului; cu 
sentimentul datoriei împlinite, 
cu dorința fermă de a face me
reu totul mai bine.

scrie : 
Acațiu

au terminat 
Faraon eaiiu 

La 500 m, ș.
Cluj-Napoca) 
la j union I,

49,4 la 500 m 
(U. ERNEST

ju- 
co-

în afara scorului și timpului 
tinîpii de

de 
joc, timpii de odihnă, greșelile 
personale acumulate de o echipă 
etc. Subliniem că tabela respec
tivă poate fi folosită nu numai 
La baschet. dar și la volei, tenis, 
handbal și box.
• Rezultate din Divizia B Ode 

tineret) : MASCULIN : Electrica 
Fieni — Chimia Craiova 92—73 
(47—43). Voința Timișoara — Ra
pid LI București 95—63 (52—25).
Universitatea Timișoara — Comer
țul lie. ,,Bolyai» Tg. Mureș 104—77 
(52—32), Urbis București — Poli
tehnica C.S.Ș. 2 n București 
98—81 (43—47). Jiul Știința Petroșani _ — --
(54—28). 
ca de mia 
(28—325 ;
,,Bolyai“ _
tasea Deva 135—25 ’ (66—17), P.T.T. 
București — Confecția Călărași 
104—33 (50—12), Precizia Săcele — 
Metalul Salonta 42—52 (27—22),
Politehnica C.S.ș. 2 n București 
— C.F.R. Craiova 74—52 (42—25).
(Corespondenți • - ~ —
kacek, S. BăloI, C. Popa/1. Păuș, 
N. Ștefan. C. Gruia, D. Brănoiu, 
Gh. Tomescu).

C.S.ș. Satu Mare 10S—50 
Marina Constanța — A- 
militară București 62—51 
FEMININ : Comerțul lie. 
Tg. Mureș — C.S.Ș. Mă-

c. Crețu, TT. To-

La concursul internațional de 
sanie „Cupa Bucegi", desfășurat 
pe pirtia de pe Furnica, din 
Sinaia, au participat și oaspeți 
de valoare din Cehoslovacia și 
R. D. Germană, in frunte 
Wilfried Vogel,

. . .. . cu 
campionul eu

ropean de juniori dm acest an. 
In această companie selectă era 
normal ca printre reprezentan
ții țării noastre la „Cupa Bu- 
cegl‘ " _ _ ' '
buni sportivi, respectiv și Ro
xana Bărtușică, participantă șd 
ea la campionatul european de 
juniori din Suedia, ca și Cuplul- 
D. Comșa — C. Rădueanu care, 
în acest sezon, s-au aliniat la 
startul mai multor concursuri 
internaționale în Italia și Aus
tria, după ce în prealabil, o 
bună perioadă de timp, s-au 
antrenat pe pirtia din Oberhof, 
din R. T>. Germană.

Spre surprinderea noastră, la 
concursul internațional de sa-

să se numere cei mal

3E3

Marian, 
șencanu, 
raru 
rotează 
la o cur 
a vedea . 
să fie ch 
de spec 
continue 
ani in u 
REZULTA 

I : 1fete
100.0. 
cegi)
in ța 

Suza 
liana
Delia Par 
ieti I : 1— 
lefcncVBr 
(M. <5w>
(Dinamo) 
mil ian I 
96,9, 2. O
97.6. 3.
Sinaia) 
1: 1. j 
Voiculescu

nie din 
tiți mai s 
Ne-am in 
acestui n< 
mică ne-; 
că iF-ctei 
să ia sta. 
tre condu

(al 
drept repr 
federația 
pus ca toț 
concureze, 
pe săniile 
,, mașinile0 
austriece,
Această di 
o aprecie 
chitabilă, 
să egaliz 
sportivilor

TURNEUL INTERNATIONAL
(Urmare din pag. 1)

zînd contraatacul adversarelor 
—, din potențialul mai mare al 
sistemului ofensiv, care creează 
un statornic echilibru".

Reintrarea jucătoarelor Bosi- 
Igorov și Avădanei a dat un 
plus de siguranță echipei, a în
tregit mecanismul, a dat mai 
multă forță atacului și apărării. 
Dealtfel, cîștigul cel mare este, 
constanța la nivel bun a jocu-

lui, etapa 
ceea a ri 
de exigent 
spectivele 
le, dar ca 
— mai ' 
cer a fi 
poate 
de crispare, 
rată la 
decisive, 
da cu Ii 
niadă), ;



LINA ACTUALITATE
Conrad (Brașovia) 61,1 ;
II : Liliana Ichim 60,2, 2.
Nagy 60,5, 3. Delia Parate 
băieți I : 1. ion Chioțea 

2. Ferencz Biro 58,1, 3. Radu
1.

tina 
fete
Suza
60,7 ;
57,9,
Marian (L.P.) 59,6 ; băieți II
Emilian Focșeneanu 54,7, 2. Ort- 
vln Fruhn 56,6, 3. Ion Frătilă 
CL. P.) 63 1

I
I
I

la 
la 

mult

CAMPIONATELE DE SĂRITURI 
Șl COMBINATĂ NORDICĂ 

PENTRU JUNIORI

Paul IOVAN

I
I

La sflrșituâ săptămânii trecute 
au avut loc la Predeal campio
natele naționale de combinată 
nordică și sărituri pentru juniori. 
Fondul din cadrul combinatei s-a 
desfășurat pe pârtia din Valea 
Rîșnoavei, iar săriturile, pe tram
bulina de pe Cioplea. Titlul de 
campion la combinată a revenit 
lui Ștefan Burețea de la Viito
rul Brașov.

Tinînd seama de faptul că în 
localitate există o trambulină șj 
o unitate specializată în sporturi 
de iarnă — Liceul din Predeal — 
ar fi fost de dorit ca participa
rea copiilor și a juniorilor 
concursurile de sărituri și 
combinată nordică să fie 
mai mare. Numai astfel cadrele 
didactice care activează în a- 
cest domeniu își vor putea valo
rifica munca depusă. REZUL
TATE TEHNICE : combinată nor
dică, juniori mici : 1. I. Runcea- 
nu (Râșnov), 2. A. Chirică (Viito
rul). 3. O. Muntean u (Viitorul) ; 
juniori mari : 1. șt. Burețea (Vi
itorul), Rusen (Brasovia),

I
I
I

MUTĂRILE" LUI NUNWEILLER
I Șl POFTA DE JOC A JUNIORILOR

Selecționata l E. F. A. '80 pleacâ astăzi in spania

3—1 CU(Die), _ _ ___________ ____
(Niță, Gabor, Boeru) și 0—1 cu 
U.M.T.

Iată,

Lotul reprezentativ de juniori_ ------ MX,. * Cabianha
două săp-

Strungul Arad

Ne lipsesc înaintașii care să... marcheze goluri

N-AM PUS
NICIODATĂ STOP... ȘUTULUI LA POARTA“
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hai Meghca (8 ani și jumătate), un 
al schiului nostru alpin.

Foto : I. BOGDAN — Sinaia
roc- 
Mo-

atru 
ele 

ația 
să 

doi 
ori. 
sial,
P.) 

BU- 
Vo- 

1.
Lî- 

. 3. 
bă- 
Te-

3. I. Băilă (Brașovia) ; sărituri 
.speciale, juniori mici : 1. z. Be- 
ned-eg (Voința Odorhei), 2. A. 
Chirică, 3. I. Runceanu ; juniori 
mari : 1. V. Balint (Voința ‘ ' 
hei), 2. Șt. Burețea, 3. ÎVL. 
bacă (A.S.A. Brașov). (Ion 
LEANU — coresp.),

3. I.
Odor- 
Dur- 

COD-

TINERI SCHIORI VOR 
CONCURA IN CEHOSLOVACIA 

Șl IUGOSLAVIA

selet de tineri schiori
in aceste zile in Cehoslova- 
unde va participa

„Intercriterium",
zilele următoare

I
I
I
I

ric) 
ria) 
nta
’ete
ina
Be-

Un 
află 
cia, 
cursul 
care in 
prezent la o competiție interna
țională in Iugoslavia. Antrenorii 
Ion Bogdan și Elena Neagoe în
soțesc următorii sportivi : 

Moraru, Liliana lcliim, 
Nagy, Delia Parate, Emilian 
șeneanu, Ortvin Friihn, Ico 
țea, Radu Marian, Ferencz 
și Ion Ffățilă.

la con- 
după 

va fi

Anca 
Suza 
Foc- 

Chio- 
Biro

E DIN ȚARA - SPECTATORI ’
n- 
»ă. 
de 
au 
rid

iia

). 
le 
s- 
să

îi. 
ei 
e- 
ea 
or 
fi

pionatul național de sanie, pro
gramat simultan cu întrecerile 
internaționale ale „Cupei Bu- 
cegi".

In această situație, Bărtușicâ, 
ca și C-omșa și. Răducanu, nu 
și-a apărat șansele în actuala 
ediție a campionatului național, 
iar titlurile au revenit studentei 
Carmen PopoVîci — de 
I.E.F.S. București (clasată 
primul loc în „Cupa Bucegi44, 
in ciiRla faptului că nu s con
curat pe o sanie specială. Gas
ser) și cuplului D. Anghel — 
I. Ispas (A.S.A. Brașov), 
pan ți și ei ai unui onorabil loc 
n, în „Cupa Bucegi44.

Cu asemenea practici nu se 
va putea face niciodată o edu
cație sănătoasă sportivilor și ei 
nu vor putea fi ajutați să-și 
desăvârșească măiestria.

la 
pe

ocu-

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

AL DE LA CHEB

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

a- 
te 
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a- 
Și 
se 
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cu Cehoslovacia 
de la Cheb). Se 
ceasta direcție, 
mai strânsă cu _
și o muncă mai intensă 
creștere a personalității 
toarelor, de ridicare a nivelului 
valoric al echipei, atribute care 
pot alunga teama și pot crea 
o siguranță mai mare in po
sibilitățile proprii.

Pentru o bună perioadă de 
timp, echipa feminină do hând-

A (din turneu] 
impune, în a- 
o colaborare 
psihologii, dar 

* ‘ " de
jucă-

s-a pregătit mai întîi 
Voina. Apoi, timp de 
tămîni. Alexa, Jager, Viscreanu, 
Tătăran, Marinescu, Matei, Red- 
nic, Colesniuc, Iliescu, Niță, Câr
ti an u, Fîșic, Eftimie, Ilie, Moldo
van, D. Zamfir, Bolba, Boeru, 
Ciordaș și Gabor (Ungureanu s-a 
îmbolnăvii de hepatită) au fost 
oaspeții Timișoarei, unde au sus
ținut mai multe meciuri amicale. 
Toate aceste partide, programate 
după un plan bine stabilit (F.C. 
Bihor nu și-a respectat angaja
mentul de â juca în compania 
lotului), âu avut drept scop STA
BILIREA UNEI FORMULE DE 
ECHIPA, a „11 "-lui care va tre
bui să evolueze în preliminariile 
Turneului U.E.F.A. Sigur, reali
zarea unui astfel de obiectiv fiu 
e nici simplă, nici ușoară, 
fiind desful de larg și, în 
alcătuit din jucători tineri, 
pot schimba, de La meci la 
impresia antrenorilor asupra___
por tării lor. Este foarte adevărat 
acest lucru. Nu-i mai puțin ade
vărat, însă, că impresia generală 
contează ; impresia pe care o 
dă echipa în ansamblu, jocul el. 
Or, din acest punct de vedere, 
lucrurile au început să se clari
fice. Astfel, la Arad, în partida 
cu divizionara B Strungul, 
mația de juniori s-a prezentat 

ca un elev temeinic 
care a dat răsDunsuri _____ ,
notate cu calificative bune. Sem
nificative ni se par, în această 
privință, cuvintele ' ‘
Nicolae Dumitrescu : ,,____
cut echipa. Remarcabile pofta de 
joc a juniorilor, „agresivitatea44 
lor, preocuparea pentru a con
strui faze rapide în atac. Apăra
rea mai trebuie lucrată4*. Atu- 
urilc acestea, atît de bine subli
niate de antrenorul arădean, 
s-au... văzut și în celelalte meciuri 
susținute de Iotul juniorilor la 
Timișoara, încheiate cu următoa
rele rezultate : 4—1 cu C.S.Ș. Ti
mișoara (au marcat Fîșic, Bolba 
— 2, Boeru), 4—0 cu juniorii di
vizionarei „B44 U.M.T. (Bolba, 
Gabor, Zamfir, nie), 7—1 cu e- 
chipa de juniori C.F.R. Timișoara 
(Boeru — 3, Bolba, Zamfir, Fîșic, 
Die), 1—0 cu C.F.R. Timișoara

. așadar, o suită de rezul
tate care anunță, fără îndoială, 
pofta de joc și apetitul_ de goi 

J ............................in-
ale

ale juniorilor tricolori. Sînt, 
contestabil, semnele bune __
promoției chemată să rein noade

Turneul 
în 

această

la

lotul 
plus, 
care 

meci, 
com-

for-

pregătit, 
sigure,

antrenorului 
„Mi-a plă-

firul calificărilor 
U.E.F.A., rupt cu șase ani 
urmă. Dar, dincolo de ______
poftă de joc șL acest apetit de 
gol, aplaudate generos de publi
cul timișorean si arădean, se as
cund : 1) tz - ■ -
rioasă de la cabana 
eforturile 
pentru a menține sub control ri
guros starea de sănătate a jucă
torilor ; 3. programul bine întoc
mit și excelentele condiții de 
pregătire create : 4) strâdaiiile 
antrenorilor Ion Nunweiller și 
Gheorghe Cosma de a oferi ju
cătorilor o „partitură44 pe mă
sura aptitudinilor lor, pe care să 
și-o însușească foarte bine.

,,Căutăm ’ * - -- -
care sTTși 
șansele de 
să și joace
— sublinia _ _________________ ___
aceste premise am pornit cînd 
am hotărit să-1 reprofilăm pe 
Matei ca fundaș stingă, un fundaș 
ofensiv, iar lui Fîșic să-i acordăm 
rolul mijlocașului central, el fiind 
capabil să se remarc*? in ambefi? 
faze ale jocului. De asemenea, 
insistăm mult, pe însușirea unor 
scheme în atac din care nu lip- 
sec „un-doi44-urile, atît de rare, 
acum, în fotbalul nostru44.

După perioada-Timișoara, 
chipa a început să se contureze : 
Alexa — Viscreanu, Tătăran, Ma
rinescu sau Colesniuc, Matei — 
Hie, Fîșic. Niță — D. Zamfir sau 
Ciordaș,. Bolba sau Boeru, Gabor. 
Ea va fi definitivată, însă, în 
turneul spaniol pe care îl începe 
mîine. Totul este ca această e- 
chipă să-și mențină pofta de joc 
și apetitul de gol și la momentul 
oportun. Adică la 12 martie, cînd 
va întîlni, la Izmit, selecționata 
Turciei, m cadrul preliminariilor 
Turneului U.E.F.A.

munca temeinică, se-
— ’----- 1 Voina ; 2)
medicului E. Cristea

să formăm o echipă 
dispute cu ardoare 
calificare, dar care 
un fotbal spectaculos 
I. Nunweiller. De la 

am pornit 
1 reprofilăm

e-

Laurențiu DUMITRESCU

HOTHI ACCELE1IEAZA
Ca și la 

Giulești, un _____ _____ ,____  _
nut să urmărească manșa a doua 
a „amicalului44 dintre diviziona
rele „B“ •F.C.M. Giurgiu și Rapid 
București, disputată duminică și 
încheiată cu victoria echipei fe
roviare la scorul de 3—1. Spre 
deosebire de primul meci, găzdu
it de un teren patinoar, care în
greuna mult controlul balonului, 
de astă dată cele două colege de 
serie au avut la dispoziție un 
cîmp de joc practicabil, puțind 
să evolueze mai aproape de po
tențialul lor în momentul de față, 
să desfășoare un fotbal mai ae
risit și, în consecință, mai spec
taculos. Dornică să-și ia revanșa 
(reamintim că în Giulești Rapid 
ciștigase cu 2—6), ambițioasa for
mație giurgiuveană a avut dese 
perioade de inițiativă, de presi
une la poarta curajosului și in
spiratului Ioniță, pe care însă 
n-a putut să-1 învingă decît o 
singură dată, în min. 60, la șutul 
expediat de Pândele.

Cu atît mai utilă a fost, în a- 
ceste condiții, verificarea liderului 
seriei a II-a, Rapid, al cărui joc, 
comparativ cu aparițiile anterioa
re, s-a arătat mult schimbat în 
bine și pe planul pregătirii fizice 
și pe acela al acumulărilor teh- 
nico-tactice. Intr-adevăr, echipa 
pregătită de Nicolae Lupescu și 
Ion Pop a prestat, în genere, un 
joc elastic, echilibrat, ieșind cu 
luciditate din „strînsoarea44 la 
care a supus-o partenerul de între
cere și replicînd, în atac, cu vi
goare și inspirație. Trei din fa
zele create de bucureșteni au fost 
frumos finalizate de Manea (min. 
42), Bartales (min. 55) și Grosu 
(min. 76). Duminică, în Giulești, 
un test mai edificator, firește, 
pentru Rapid : meciul amical în 
compania cunoscutei formații po
loneze Gwardia Varșovia.

prima partidă, din 
public numeros a ți-

D. MOKAKU-SLIVNA

bal a țării noastre își încetea
ză activitatea. Turneul de la 
Neubrandenburg, „Trofeul Un
garia", Turneul de la Varna și 
celelalte sînt programate în 
luna iunie și mai tîrziu. Pînă 
atunci, componentele naționa
lei vor evolua în echipele de 
club în „Cupa României** și în 
returul campionatului 
A. Responsabilitate ___
pentru antrenorii echipelor di
vizionare, cărora le revine- sar
cina de a asigura pregătirea 
și creșterea valorică a handba
listelor din națională, pregăti

rea și promovarea altor talente.

și in 
Diviziei 
deplină

Inginerul Andrei Rădulescu este 
una din figurile cele mai repre
zentative de fotbaliști români 
care s-au afirmat în perioada 
imediat oostbelieă. Ca jucător, a 
activat, mai întii, la Venus Bucu
rești (1938—1943), fiind coechipier 
cu cîteva dintre marile vedete 
ale timpului : David, Hum is. Plo
ieștean u, Negrescu. Fieraru, A. 
Bărbuleseu. Apoi a trecut, in pe
rioada studenției. la Politehnica 
Timișoara (1943—1949) după care 
a revenit în București, la Rapid, 
de unde s-a retras din activita
tea competițională in 1954. Ca 
centru atacant. în sistemul W.M., 
a reușit să îmbine, cu bune re
zultate, forța fizică cu abilitatea 
tehnică, viteza de execuție cu 
plasamentul insidios în sistemul 
defensiv al adversarilor. Grație 
acestor calități, s-a numărat, în 
mod constant, printre cei mal 
eficace înaintași din vremea sa, 
cucerind, în 1950, și titlul de gol- 
geter al campionatului. După 
1®o4, s-a dedicat arbitrajului, ac
tivitate în care s-a făcut, de a- 
semenea, remarcat, devenind pur- 

*tător al ecusonului F.I.F.A., eh 
ocazia participării sale la C.M. 
din Mexic — 1970. In prezent, 
este membru al biroului F.R.F. 
și președinte al comisiei centrale 
de disciplină.

Și-acum, după această succintă 
prezentare a invitatului nostru la 
rubrica „Ne lipsesc înaintașii care 
să... marcheze goluri**, Un prim 
răspuns al lui Andrei Rădulescu:

—’ Din capul locului, aș vrea 
spun, referind u-mă la criza

nu primească gol, echipele 
perfecționat în apărare și i 
ce se poate în acest scop, apeirna 
și la jocul de intimidare a ad
versarului, la jocul dur, 
pe alocuri, și de către unii 
în aceste condiții, cei mai mulți 
dintre atacanții „de meserie" «-au 
retras, treptat, către mijlocul te
renului, fugind, de fapt, de poar
tă, în loc să se apropie de 
Situația aceasta este, cum 
spus, de ordin general și în ul
timul timp a început să preocupe 
foarte serios și forul suprem al 
fotbalului internațional. Notabile 
în această privință sînt intențiile 
de modificare a regulamentului 
de joc (mărirea dimensiunilor 
porții, repunerea mingii de la 
margine cu piciorul, executarea 
cornerului scurt), toate urmărind 
creșterea eficacității ofensive, mă
rirea spectaculozității jocului.

— Și, totuși, referindu-ne mai 
concret *a fotbalul nostru...

— Personal nu împărtășesc 
ideea că ar fi dispărut cumva 
pasiunea pentru înscrierea goluri
lor. Setea de gol a existat și pe 
vremea mea, și înainte, există și 
azi, va exista și mîine pentru că 
ea ține de joc, este legată nemij
locit de... fotbal. Mai curind, vor
bind de fotbalul nostru, cred că 
traversăm, in prezent, o peri
oadă de criză pasageră in ceea 
ce privește eficacitatea

J s-au 
fac tot 
apelînd

tolerat, 
arbitri.

ea.
am

o peri-

să ___ _ _____________ „ ____
de goluri actuală, că aceasta are 
un - ------- ' - - -
Pe . _ ________, __
noi. Și explicația mi se 
simplă, firească : azi c,____
de marcat goluri decît ’ în trecut, 
pentru că a crescut, în mod con
siderabil, valoarea apărărilor. 
Preocupate, în primul rând, să

caracter general, că ea există 
plan mondial, nu numai Ia 

—1 _j pare 
azi e. mai gyeu

„TURNEUL DIN EGIPT A CONTURAT ECHIPA 
PENTRU VIITORUL CAMPIONAT EUROPEAN

ce privește eficacitatea in atac 
și poate chiar o criză de mani
festare a oamenilor de gol. Pro
blema e o? trebuie făcut pentru 
ca să ieșim cit mai repede din 
această „pasă44 proastă.

— Ei bine, ce trebuie făcut ?
— Fără pretenția de a da rețete 

în această privință, consider că 
rezolvarea crizei de eficacitate 
poate fi determinată de acțiunea 
convergentă a trei principali fac
tori : 1. Selecția cu un caracter 
permanent, făcută cu pasiune și 
competență. Antrenorii, cărora le 
revine ca sarcină principală depista
rea și selecția, nu trebuie să se 
limiteze doar la ceea ce le oferă 
orașul în care își desfășoară ac
tivitatea. Ei trebuie să răscoleas
că peste tot în județe, chiar și în 
mediul sătesc pentru a găsi și a 
atrage in circuitul performanței 
pe toți cei cu aptitudini specifice 
omului de gol. Pe vremea mea, 
însăși selecția pentru echipa na
țională pătrundea mai adine de
cît nivelul Diviziei A. Eu, de pil
dă, am evoluat în anul 1948 de 
trei ori în prima reprezentativă 
deși făceam parte dintr-o forma
ție divizionară B ; 2. Instruirea. 
La acest capitol insist, în mod 
deosebit, asupra importanței pe
rioadei de ucenicie sportivă, în 
care durata timpului de joacă 
are un rol hotărîtor. Fotbalul se 
învață jucînd mult în copilărie, 
nu la... bătrânețe, cum facem, 
cam pe dos, noi acum. Ca înain
taș, obișnuiam să mă antrenez,

'll

scurt dialog cu C. Drâgușin, antrenorul lotului de tineret
— Cum caracterizează antreno

rul Cornel Drăgușin recentul 
turneu întreprins de reprezenta
tiva de tineret a țării noastre în 
Egipt ? • Ca foarte util, remar- 
cind în special condițiile foarte 
bune de pregătire și refacere, a- 
tenția cu care am fost înconju
rați pretutindeni. Am susținut la 
Cairo trei jocuri (1—1 cu Natio
nal Cairo ; 1—2 cu Zamalek ; 
1—2 cu prima reprezentativă a 
Egiptului) în compania unor ad
versari de valoare, aflați in plin 
campionat, care ne-au surprins 
prin viteză și tehnicitate ridicată 
Logic acest curs al fotbalului e- 
giptean din moment ce echipele 
lui de frunte, in voința de a pro
gresa, s-au confruntat cu Nottin
gham Forest, Celtic Glasgow, Ba; 
yem Munchen și alte team-uri 
cu mare firmă. — Cum au evo
luat jucătorii noștri ? • Deși se 
cunoaște că am avut handicapul 
lipsei unei perioade de pregătire 

nespecifică mai consistentă, ca 
să nu mai vorbesc de cea speci
fică, lotul — într-o componență 
foarte tînără. majoritatea jucăto

rilor fiind născuți în 1959—1960 — 
a evoluat bine, de fiecare uată, 
numai cite o repriză. Deși presa 
și televiziunea (care a transmis 

integral, în direct, toate partidele) 
au vorbit elogios la adresa echi
pei, noi știm că am fost defici
tari Ia unele probleme de marcaj 
și Ia finalizare. Aș mai adăuga,

Ia toate acestea, și lipsa de ex
periență a unora dintre jucători, 
care și-au pierdut pur și simplu... 
capul în momentele cele mai gre
le ale întilnirilor. — s-a contu
rat, acolo, o echipă pentru viito
rul C.E. de tineret, obiectivul nr. 
1 al reprezentativei 1 • Eu zic 
că da, lotul actual în ansamblu 
fiind capabil de progrese la vii
toarele stagii și jocuri de pregă
tire : 17—19 martie, acțiune care 
se va încheia cu un joc amical 
cu o echipă din țară, 2 aprilie — 
meciul amical cu R.D.G. („olim

pici**) și 1 mai — partida cu Po
lonia (tineret), ambele 
sare. Se poate afirma 
conta pe I. Mureș an, 
Klein, Bumbescu, Lică, 
tohi, C. Solomon — ca
fer doar la cîțiva dintre ei. Cu 
portarii Istrate și Nițu . este o 
problemă, amindoi acuzind lipsa 
de activitate în echipele lor de 

club. — Care a fost, totuși, forma
ția de bază in acest turneu 7 ® 
Nițu — Vlad, C. Solomon, Bum- 
bescu, Ungureanu — I. Mureșan, 
KIein, Bozeșan — Geolgău (Veri- 
geanu), Antohi, Biro I (Irimescu). 
— Ce ați mai putea adăuga ? • 
Aș recomanda cu insistență tu
turor jucătorilor din lot ca să 
continue pregătirile la echipele 
lor la un nivel superior, să nu 
se mulțumească cu ceea ce rea
lizează în campionat. Este vorba 
de acea permanentă autodepășire 
despre care mereu se vorbește la 
consfătuirile organizate de F.R.F. 
și în presă. (S.T.)

în depla- 
că putem 
Bozeșan, 

Vlad, An
să mă re-

MECIURI AMICALE
• ROVA ROȘIORI — AUTO

BUZUL BUCUREȘTI 0—1 (0—0).
Unicul gol a fost înscris de Șu- 
tru. (T. Negulescu-coresp.) ; DA
CIA ORAȘTIE — C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 3—1 (1—0). Au marcat : 
Radu, Albu și Vișan, respectiv 
Țcgean. (B. Crețu-coresp.) ; 
PROGRESUL ODORHEI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 0—0 ; UNIREA 
ALBA IUULA — METALUL 
GITIȘOARA 3—0 (2—0) ;
DLAJ
(1—1) ; MINERUL

Sl- 
C.I.L.

1—1 
- FO- 

(l-«). ® 
VUZEM 
marcat 

Bigan și Ghergheli, respectiv Bot- 
ger. (i. Ghisa — coresp.).

C.F.R. SIMERIA 
RODNA - 

REST A BISTRIȚA 2—3 
F.C. BIHOR — A.C. 
VIENA 2—1 (0—1). Au

LOTO-PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ
• BILETELE DE ASTÂZI — 

SUCCESELE DE MÎINE... Trage
rea obișnuită Prono expres de 
mîine, 13 februarie 1980, oferă un 
nou prilej de frumoase satisfac
ții pentru Iubitorii acestui atrac
tiv sistem de joc. Marile câștiguri 
înregistrate cu regularitate, pre
cum și reportul substanțial de la 
categoria I constituie cea mai bu
nă invitație de a vă încerca și 
dv. șansele. Nu uitați, însă, că 
astăzi este ultima zi pentru procu
rarea biletelor î
• JUCATI DIN VREME NU

MERELE PREFERATE ! Agenții
le Loto-Pronosport au început

..vânzarea biletelor pentru prima 
tragere specială Pronoexpres — 
Oiimpic din acest an, care va a- 
vea loc duminică 17 februarie 
1989. în cadrul a cinci extrageri 
cu un total de 34 numere, se a-

La pitici și chiar la juniori, 
o minge mai mică decît cea re
gulamentară, cu o minge de te
nis chiar. Avantajul era că îmi 
însușeam o serie de deprinderi 
tehnice de bază, în condiții de 
mare dificultate, pentru ca apoi, 
cînd jucam cu o minge de di
mensiuni normale, să mi se 
pară mult mai ușor. în sfîrșit, 
tot la instruire, aș vrea să amin
tesc de acea repetare... mamă a 
învățării. La Venus aveam un 
antrenor străin, Platko, de o exi
gență rar întîlnită. La el repetă
rile depășeau mereu cifra de o 
sută și un exercițiu de tras la 
poartă, la care ținea cel mai 
mult, se făcea de zeci de ori, 
pînă reușea. Dacă nu era mulțu
mit, pedeapsa pentru fiecare e- 
xecuție făcută de mîntuială 
semna un tur '
gea la picior. Și erau unii 
ajungeau cîteodată și Ia 20 
ture ! 3.

de teren cu

Aici 
stării

i in- 
min- 
care 

de 
aș 
de

Mentalitatea, 
menționa combaterea 
aut o mulțumire, care se instalează 
prea ușor după înscrierea unui 
gol-două. Mie, cel puțin, o ase
menea atitudine mi s-a părut 
întotdeauna ciudată și de con
damnat. Mă gjidesc, spunind 
acest lucru, că atunci cînd eram 
jucător nu mi-am permis nicio
dată luxul să pun stop... șutului 
La poartă sau golului. îmi amin
tesc, că odată, într-un meci cu 
C.F.R. Simerîa — jucam atunci 
la „PoliM Timișoara — ce
scorul era, la pauză, eu
am marcat, în repriza secundă, 
șapte goluri, cîștigînd meciul cu 
8—2 !

O performanța într-adevă.r 
care reflectă mai mult decît 
șita în lanț a unor execuții 
nice, ea exprimînd sugestiv 
dul de a înțelege noțiunea 
eficacitate ca -------- -
a fotbalului.

Mihai IONESCU

rară, 
reu- 
teh- 
mo- 

de 
principală rațiune

tribuie autoturisme „Dacia 1300" 
și „Skoda 120 L“, excursii atrac
tive peste hotare, între care 
Jocurile Olimpice de vară de ia 
Moscova, precum și câștiguri 
bani de 50.000, 25.000, 10.000
etc. Consultați din vreme pros
pectul tragerii și procurați oiletc 
cu numerele preferate ’.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 6 FEBRUARIE 
1980. Cat. 1 : 1 variantă 25% = 
autoturism „Dacia 1 300“ : cat. 2 : 
1 variantă 100-% a 38.305 lei și □ 
variante 25% a 9 576 lei ; cat. 3 : 
20,25 a 4.256 lei ; cat. 4 : 122.50 a 
704 Tei ; cat. 5 : 
cat. 6 : 9.596,75 a 
264,50 a 200 lei : 
a 40 lei. Report 
lei. Autoturismul 
fost cîștigat de GHEORGHE GUI
NEA din Drobcta Ir. Severin iar 
cîștigul de cat. 2 (100%) a revenit
participantului dumitru nico
lae din București.

si la

in
lei

1 :

-r



LUCRĂRILE CONGRESULUI
EDUCAȚIEI Șl INVAȚAMINTULUI

(Urmare din pag. 1)

4. Raport asupra proiectului 
Statutului personalului didactic.

5. Alegerea Consiliului Supe
rior al Educației și învățămin- 
tului.

în numele delegaților și tn- 
vitaților, ministrul educației și 
învățămîntului a adresat rugă
mintea de a lua cuvîntul, in 
cadrul Congresului, celui ce în
truchipează idealurile cele mai 
nobile ale națiunii noastre so
cialiste. ctitorul învățămîntului 
modern din România socialistă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Primit cu multă însuflețire, cu 
caldă afecțiune, cu sentimente 
de profundă prețuire, ia 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvînlarea secretarului gene
ral al partidului a fost, urmă
rită cu deosebită atenție, 
deplină aprobare, 
niată. 
îndelungi aplauze, 
ovații.

In numele participanților, 
tuturor cadrelor didactice, 
elevilor și studenților, tovarășa 
Aneta Spornic a exprimat 
secretarului general al parti
dului calde mulțumiri pentru 
cuvintarea rostită în cadrul > Con
gresului și a subliniat că in
dicațiile și îndemnurile formu
late cu acest prilej reprezintă 
un îndrumar de înaltă valoare 
în asigurarea unei calități noi, 
superioare, în activitatea in- 
structiv-educalivă din învăță- 
mîntul de toate gradele, pentru 
ridicarea continuă a rolului și 
eficienței școlii în educarea ti
nerei generații.

Se scandează, eu multă dra
goste. „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — Pace!”. Parti- 
cipanții reafirmă, din adincul 
inimii și conștiinței lor, depli-

cu 
fiind subli- 

in repetate rinduri, 
uralc

cu
Și

al 
al

na adeziune la politica internă 
și externă a partidului și statu
lui, care corespunde întru totul 
intereselor supreme ale națiunii 
noastre, voința nestrămutată de 
a milita neobosit pentru trans
punerea ei în viață, pentru 
propășirea patriei socialiste.

★
Intrîndu-se in ordinea de zi a 

Congresului, la primul punct, 
tovarășa Aneta Spornic, minis
trul educației și învățămintu- 
Iui, a prezentat Raportul pri
vind înfăptuirea hotărîrilor de 
partid și de stat in domeniul 
educației și invățămintulni, 
sarcinile ce revin cadrelor di
dactice, instituțiilor de învăță- 
mint pentru înfăptuirea botărl- 
rilor Congresului al XH-lea al 
Partidului Comunist Român 
privind perfecționarea învăță- 
mintului, creșterea rolului șco
lii în formarea cadrelor și edu
cația comunistă, revoluționară, 
a tineretului.

Tovarășul Marin Rădoî, ad
junct al ministrului educației 
șl învățămîntului, a expus Ra
portul asupra proiectelor pla
nurilor de invățămint, iar tova
rășul Petre Constantin, adjunct 
al ministrului educației și in- 
vățămintului, a prezentat Ra
portul asupra proiectului Sta
tutului personalului didactic.

S-a trecut apoi Ia dezbate
rea generală a problemelor în
scrise pe ordinea de zi a Con
gresului.

în cursul după-amiezii. Con
gresul educației și invățămin- 
tului și-a desfășurat lucrările pe 
cele 4 secțiuni : invățămint pre
școlar. primar și gimnazial ; 
invățămint. liceal, profesional $1 
de maiștri ; invățămint supe
rior și cercetare științifică ; 
munca politico-cducativă și pre
darea științelor sociale in invă
țămint.

Lucrările Congresului conți-, 
nuă.

JOCURILE VOR FI INAUGURATE MIINE,
DAR ÎNTRECERILE ÎNCEP ASTĂZI!

• Turneul de hochei programează primele 6 partide • Echipa 
României Intilnește formația R. F, Germania

LAKE PLACID, 11 (prin te
lefon). Febra apropierii marii 
competiții olimpice se simte la 
tot pasul în această localitate 
nord-americană care nu pare 
deloc o stațiune montană a- 
flaiă in plină iarnă. Ceea ce 
surprinde Pe vizitatori, in pri
mele momente, este lipsa a- 
proape totală de zăpadă, stră
zile fiind acoperite de un strat 
subțire de praf amestecat ici 
colo cu zăpadă. In schimb, este 
frig. Aș zice chiar că este foar
te frig, deoarece noaptea mercu
rul termometrelor a coborit 
pînă la —15 grade.

în acest decor deloc hivernal, 
ultima parte a delegației noas
tre olimpice, este vorba de 
lotul de hochei, a sosit dumi
nică seara, pe calea aerului, de 
la Boston la Saranac Lake, de 
unde cu un autocar a ajuns în 
satul olimpic. înghesuiala deo
sebită a fost provocată nu nu
mai de afluxul mare de dele
gații care au ajuns in același 
timp cu noi, ci și pentru că 
formalitățile de pătrundere in 
satul olimpic, efectuate sub o 
strictă supraveghere poliție
nească, au creat veritabile 
„grămezi deschise” la ghișeele 
de primire.

La citeva clipe după sosire, 
am avut un prim contact cu 
restul delegației noastre olim
pice. alcătuită din 
tînatori și sănieri. 
beri ne-a vorbit 
grupului, Petre 
care a apreciat, de ia bun în
ceput, că noua pirtie artificială

AZI, LA LAKE PLACID

boberi, pa- 
Despre bo- 

conducă torul 
Focșencann,

A fost alcătuit lotul italian pentru meciul cu echipa României

de la Lake Placid este mult 
mai rapidă decit cea veche, fi
ind socotită chiar printre cele 
mai rapide din lume. Locul de 
concurs a fost pur și simplu 
luat cu asalt de participanți, 
intiietate avînd cele 27 de e- 
chipaje înscrise în proba de 
bob 2 persoane.

Simbătă au- avut loc primele 
antrenamente cronometrate, 
coborârile efectuîndu-se la în
ceput cu frină, după care așii 
fiselelor „și-au dat drumul” rea_ 
lizînd timpi excepționali. în a- 
cest sens este de semnalat fap
tul că elvețianul Erich Schărer 
a bătuț recordul pîrtiei cobo- 
rindu-1 de la 1:03,20 la. 1:02,90. 
Echipajul nostru Dragoș Pa- 
naitescu — Gbeorgbe Lixandru 
deși a avut cel mai bun start 
realizind pe 30 de metri, la 
plecare, 4,80 s față de 4,88 s 
cit făcuse Schărer, nu a putut 
termina 
1:04,30. 
român 
coborit ■ 
minicel 
stantîn 
formula 
Francu 
urmă fiind reținut, de la an
trenamente, de o ușoară ră
ceală. După primele coboriri 
ca principale pretendente la 
medalii se profilează echipa
jele Elveției, R. D. Germane 
și Austriei, in plutonul urmă
tor înscriindu-se boberii din 
R. F. Germania, S.U.A. (care 
au făcut, pînă în prezent, pes
te 200 de coboriri pe pîrtia de 
concurs !) și — sperăm noi — 
cei din țara noastră.

La sanie, antrenamentele au 
început de vineri, cînd s-a 
efectuat cite o singură cobo- 
rîre. La fete sînt înscrise 24 
de concurente, dintre care s-au 
detașat reprezentantele R. D. 
Germane, Uniunii Sovietice,

HOCHEI : ora 13 : Nor
vegia — Cehoslovacia (gru
pa „albastră") ; ora 13,30 : 
Canada — Olanda (grupa 
„roșie") ; ora 16,30 : R. F, 
Germania — România 
(„A") ; ora 17 : S.U.A. — 
Suedia („A"), ora 20 : Po
lonia — Finlanda („R”) ; 
ora 20,30 : U.R.S.S. — Ja
ponia (,,R“). Decalajul o- 
rar dintre București și 
Lake Placid este de 7 ore, 
deci meciul hochelștilor 
noștri va începe la ora... 
23,30 (după ora târli noas
tre).

parcursul decit în 
Din celălalt echipaj 

Constantin Iancu a 
in prima zi cu Ion Du
și a doua zi cu Con- 
Obreja ajungînd la 
sa consacrată cu Dorn 
abia luni, acesta din

Austriei și Italiei. Cele două 
sportive românce au realizat 
timpi la mai puțin de două 
secunde 
Maria 1 
bine (41,10) decit 
noastră concurentă 
(41,80). La dublu 
sint înscrise 20 de 
piui român Ion 
Cristinel piciorea 
teva ușoare coboriri deoarece 
antrenorul Constantin Iovan l-a 
reținut pe Piciorea nerefăcut 
după un accident anterior.

Patinatorii și-au început pre-_ 
gătirile încă de joi pe pista 
de la „Olympic Oval" ultimele 
zile fiind caracterizate prin an
trenamente cronometrate. Cei 
mai activi din delegația noas
tră au fost Vasile Coroș și De- 
zideriu Jenei, care intră primii 
în concurs. Antrenorul Dan 
Lăzărescu ne spunea că, prin 
prisma rezultatelor obținute 
pînă acum, cele mai mari șanse 
la clasări onorabile le au Co
roș la 500 m și Erdely la 1000 
m. în sfirșit, hocheiștii au luat 
un prim contact cu gheața de 
la Olympic Arena luni dimi
neață la ora 6 (!) cînd au pre
gătit meciul de marți (n.r. azi), 
în care ei înfruntă redutabila 
formație a R. F. Germania.

Radu URZICEANU

■ de primele clasate, 
Maioru „mergînd" mai 

principala 
Elena Stan 

băieți unde 
echipaje cu- 
Apostol — 
a făcut cî-

„BlOCUl ARGENTINA" DIN NOU CONVOCAT DE SHECJIONtRUL BEARZOT
• sc conturează iormația probaDilă • Singura noutalc : Buriani (Milan)

TORINO, 11 (prin telefon). Luni 
la amiază, seleeționarul echipei 
de fotbal a Italiei, Enzo Bearzot, 
a comunicat lista selecționaților 
pentru Jocul de simbătă cu echipa 
României. Iată această listă : 
Zoff (Juventus' Bordon (inter- 
nazlonale) — portari : Gentile,
Caprini, Seirea (Juventus), Col- 
lovati, Maldera (Milan), Bellugi 
(Napo.l) — apărători : TardelU 
(Juventus). Antognoni (Fiorenti
na). Oriali (Internazlonale) Zac- 
caretli (Torino), Buriani (Milan) 
— mijlocași ; Causio, Bettega (Ju
ventus). Rossi (Perugia). Graziani 
(Torino). Giordano (Milan) — a- 
tacanți. După toate indiciile. Bear
zot — care, cum se vede, men
ține ca idee de baz a selecției 
„blocul Argentina” — Intențio
nează să prezinte următoarea 
formație de Începere (1—2—3—5): 
Zoft — Gentile, Cabrini — Oriali, 
Collovati, Seirea — Causio, Tar- 
delli, Rossi, Antognoni, Bettega. 
In a doia repriză, selecționerul 
a anunțat că proiectează introdu
cerea lui Zaccarelli In locul lui 
Tardelli și a lui Giordano în lo
cul unuia dintre vlrfuri : Rossl. 
Bettega sau Causio. Singura 
noutate a grupului de selecționați 
o reprezintă convocarea mijloca
șului Buriani, considerat una din-

CAMPIONATE
SPANIA (et. 20) ; Sevilla — 

Malaga 3—1 ; Atletico Madrid — 
Burgas 1—0 ; Athletic Bilbao — 
Hercules Alicante 2—1 ; Valencia
— Real SOCiedad 0—0 ; Salamanca
— Valleeano —1 ; C.F. Rame-
lona — Real Madrid 0—2 ; Al
meria — Betis 1—1, Zaragoza — 
Espanol 1—1 : Las Palmas — Spor
ting Gijon 4-rj. Clasament : L
Real Soeiedad 30 p ; t. Real Ma
drid 30 p ; 3. Gijon — 24 p.

PORTUGALIA (et. 18) : F.C.
Porto — Benfica Lisabona 2—1 ; 
Guimaraes — Braga 3—0 ; Spor
ting — Martlmo 4—1 ■ Belenenses
— Varzlm 3—1 ; Estoril — Boa- 
vlsta o—0 ; Beira Mar — Portimo- 
nense 1—1. clasament : L Spor
ting 31 p ■ 2. F.C. Porto 31 p • 
3. Benfica 27 p.

GRECIA (et. 20) : A.E.K. —
F.A.O K 3—1 ; Panlonlos — He
ra k 11s 2—1 ; Etnikos — Panathl- 
naikoe 0—0 ; Yannina — Olym- 
plakos Pireu 1—1 ; Panahalkl — 
Larissa 1—o ; .-ris Salonic — 
o.F L 1—0. Clasament : 1. P.A.O.K. 
28 p : 2. Ethnikos 27 p , 3. Aris 
27 d

BELGIA (et. 23) : Anderlecht — 
Waregem 6—0 ; Winterslag — Ra
cing White Molenbeek 1—0 : Be- 
erschot — Charleroi 1—2; Ber- 

tre revelațiile, ultimelor sezoane. 
Componența lotului este criticată 
de mulți comentatori, care cer
— de mai mu’tă vreme dealtfel
— lui Bearzot să facă loe în e- 
chipa națională grupului de ti
neri jucători care se ridică la 
echipele Intemazionale și Milan. 
Dar selecționerul rămîne ferm pe 
pozițiile sale.

Selecționații se afla, de luni, 
în localitatea Vietri. situată la 30

SELECȚIONATA NOASTRĂ Sl-A ÎNCHEIAT 
TURNEUL IN BRAZILIA

La Recife : 0—1 cu Nautico, echipa campioană 
a statului Pernambuco

RIO DE JANEIRO, 11 (prin te- 
lexj. In ultimul meci, al nouălea, 
din cadrul turneului pe care l-a 
întreprins în America de Sud, 
selecționata divizionară a țării 
noastre a intîlnit. la Recife for
mația braziliană Nautico, campi
oana statului Pernambuco. Par
tida s-a desfășurat pe o oloaie 
torențială, care r. făcut foarte di
ficil controlul KalonuluL Selec
ționata noastră ? pierdut la Urni- 

che.n — Beveren 0—2 ; Lokeren 
— F.C. Bruges 8—1 ; Standard 
Li&ge — Beeringen 4—6 • SJC 
Llerse — Anvers 6—L Clasament : 
1. F.C. Bruges ii P ’ 1 Standard 
3î D ; I. Lokeren n p.

OLANDA (et. 22) : Haarlem — 
Ajax Amsterdam 1—3, F.C. U- 
trecht — Sparta Rotterdam 3—1, 
AI k maar — Excelsior Rotterdam 
1—0 ; Twente Enschede — P.S.V. 
Eindhoven 2—1 ; Feyenoord Rot
terdam — F.C. den Haag 2—1. cla
sament : 1. Aja-: 38 n • L Alk- 
maar 31 d ; 3. Feyenoord 23 p 
(două jocuri mai puțin).

ALTE REZULTATE
• înaintea penultimei etape a 

turneului preolimpic s ud-a meri - 
can în clasament conduce Argen
tina, cu 10 o (virtual calificată 
pentru turneul olimpic).
• Echipa Diosgyor a jucat cu 

Z.T.S. Kosice, oe care a invins-o 
cu 2—0 (0—0).
• în calrui turneului pentru 

juniori de la Viarepgio (Italia), 
echina Juventus Torino a învins 
cu 3—2 fO—pe Celtic Glasgow. 
Alte rezultate : Napoli — Torino 
1—0 ; River xate (Argentina) — 
Avelllno 1—0 ; Fiorentina — Aris 
Salonic 2—2 : Dukla Praga — 
Partizan Belgrad 2—1. 

de kilometri de Neapole. Ei vor 
efectua acolo pregătirea In pro
gram sînt prevăzute și două 
jocuri de verificare, dintre care 
unul, probabil cel de joi, va a- 
vea loc pe stadionul San Paulo, 
care va găzdui tatîlnirea. Intere
sul pentru meci este mare. Foco
șii spectatori napolitard vor um
ple pînă la refuz marea arenă de 
pe strada Fuorigrotta. a cărei 
capacitate este c. 81.121 locuri.

tă, cu 1—0 (0—Gi. punctul forma
ției gazdă fiind marcat de Mar- 
quinhos în minutul 72, din lovi
tură de _a 11 m. De remarcat că 
fotbaliștii noștri au jucat In 10 
oameni din minutul 40, clnd Ste- 
fănescu a fost eliminat de pe te
ren in mod nejustificat. Echipa 
română a Începu. jocul In urmă
toarea formație : Cristian — Ti- 
lihoi (min. 46 Negrflă), Sameș, 
Ștefănescu. Munteanu n — Dinu, 
Mulțescu, Boloii — M. Răducanu, 
Cămătaru, D. Nicolae.

în seara zilei de luni fotba
liștii români au părăsit Brazilia 
cu destinația Euopa. urmînd ca 
simbătă să Intnnaască la Neapole, 
Intr-un med amical, echipa na
țională a Italiei.

ATLETISM • Sprinterul Italian 
Mauro Ziliani a stabilit, la Ge
nova, cea mai bună performan
ță mondială pe teren acoperit în 
proba de 200 m cu 21,05 (vj. 21,11
— Pietro Menn ea șl K. H. Weis- 
enseel). • La Sofia, în „Cuoa 
F.I.S.U.*, s-au mai înregistrat re
zultatele : lungime — Tuparov 
(Bulgaria) 7,82 m ; 800 m — Zar- 
kowskl (Polonia) 1:50J ; greutate
— Saracev (Bulgaria) 20.20 m ; 
800 m (O — Nikolina Stereva 
(Bulgaria) 2:01,4. • La Winnipeg, 
Mike Boyt (Kenya) a cîștigat la 

800 m cu 1:49,9. iar proba de o 
milă a revenit lui Filbert Bavi 
(Tanzania) cu 3:58,6. în probele 
feminine : Jan Merill (S.U.A.) — 
4:07,6 ’a 1 f00 m șl Debbie Brill 
(Canada) — 1,95 m la înălțime. • 
Cu prilejul campionatelor R. F. 
Germania, la Dortmund. Anke 
Weigt a cîștigat proba de săritu
ră în lungime (f) cu 6,îl m.

HANDBAL • Campionatul 
mondial masculin (grupa C) s-a 
încheiat la Thorshavn (Insulele

ÎN „CUPA DAVIS", ECHIPA AUSTRIEI 
VA FI VIITOAREA NOASTRĂ ADVERSARĂ
La Bruxelles. In meci contlnd 

pentru competiția internațională 
de tenis .Cupa Davls”, (grupa B 
a zonei europene). selecționata 
Austriei a învins cu scorul de 
3—2 formația Belgiei. In ultimele 
două partide de simplu, Bernard 
Boileau (Belgia) l-a întrecut cu 
2—6, 4—6, 6—3. 7—5, S—2 pe Hans 
Kary, iar Peter Feigl (Austria) a 
dispus cu 7—5, 6—3. 6—4 de Pa
trick Hombergen. în turul urmă
tor, selecționata Austriei va în- 
tîlni la București echipa Româ
niei. Alte rezultate : Bulgaria — 
Ungaria 1—4 ; Noua Zeelandă —

BOX : CUBA - S.U.A. 6-5
NEW YORK, 11 (Agerpres). — 

La Charlotte (Carolina de Nord) 
s-a disputat ir Unirea internațio
nală de box dintre echipele 
S.U.A. și Cubei. Pugiliștii cuba
nezi au obținut victoria cu sco
rul de 6—5. La categoria pană, 
Horta (Cuba) l-a întrecut la 
puncte pe Taylor iar la cat. 
mijkxne AL Ramos (S.U.A.) l-a 
Învins prin k.o. pe Manuel Cor
dero. Conform unei înțelegeri la 
..grea* s-au desfășurat două par
tide : Angei Milian <Cuba) a dis
pus clar la puncte de Woody 
Clark, în timp ce Teofilo Ste
venson a obținut o victorie la 
puncte cu *—1 în fața lui Jimmy 
Clark. _

TELEX • TELEX
Feroe) cu victoria selecționatei 
Norvegiei, care a întrecut în fi
nală cu 21—13 (11—6) formația 
FranțeL Meciuri pentru clasa
ment, locurile 3—4 : Austria — 
Israel 25—28 (11—10). locurile 5—6: 
Portugalia — Insulele Feroe 34— 
25 (16—m.

NATATIE • La Paris, ameri
canca Cynthia Woodhead a ciști
gat proba de 108 m liber cu tim
pul de 54,88 (cea mai bună per
formanță mondială), iar la 200 m 
bras victoria a revenit sovieticei 
Lina Kasbușite cu 2:27.54 (cel arai 
bun rezultat al anului). Alte re
zultate : 200 m bras — UUnkov 
(U.R.S.S.) 2:15,61 ; 400 m liber — 
Salnikov (U.R.S.S.) 3:49,«3 ; 200
m fluture — Kraus (R.F.G.) 
2:01.36 ; 400 m mixt — Verraszto 
(Ungaria) 4:19,84 : 200 m spate
(f) — Agnes Fodor (Ungaria)
2:15,56 ; 400 m liber (f) — Cyn- 

Coreea de S;u-* 5—0 ; Spania — 
Olanda 4—1 ; Elveția — Israel 
4—1 : Franța — U.R.S.S. 3—2 ; 
Finlanda — Pjlonia 5—0 ; R. F. 
Germania — Norvegia 5—0.

ERIC HEIDEN Șl KARIN ENKE
CEI MAI RAPIZI PATINATORI
NEW YOJK, 11 (Agerpres). — 

La Milwaukee (Wisconsin) au 
luat sfirșit întrecerile campionate
lor mondiale de patinaj viteză 
rezervate sprinterilor.

In competiția masculină, victo
ria a revenit pentru a patra oară 
consecutiv sportivului american 
Eric Heiden. care a totalizat 
154,905 puncte, fiind urmat în 
clasamentul general de Gaetan 
Boch^r (Canada) — 157,920 p, Tom 
Lanț (S.U.A.) — 158,960 p și Ser- 
ghei Hlebnikov (U.R.S.S.) —
159,680 d

La feminin, titlul a fost cuce
rit, tn mod surprinzător, de Ka
rin Enke (R. D. Germană) — 
m,120 p, care le-a întrecut pe 
patinatoarele americane Leah 
Mueller — 174.585 p și Beth Hei
den — 1-75,130 p.

Rezultate înregistrate In ultima 
zi de întreceri. la masculin : 
500 m — Heiden 38,61 ; 1 000 m
— Heiden 1:17.98 ; feminin : 500 m
— Leah Mueller 42,25 ; 1 000 m
— Karin Enke 1:27,19.

thia Woodhead (S.U.A.) 4:03,89 :
200 m fluture (f) — Yokohama
(Japonia) 2:11,5.

SCHI • Slalomul special de la 
Auron (Franța) a revenit schioru- 
rului francez Michel Canac — 
1:44,30, urmat de compatriotul 
său Luc Morisset — 1:45,0 și aus
triacul Hannes Spiess — 1:45,98. 
• Austriacul Hubert Neuper a 
cîștigat concursul de pe trambu
lina de la iron Mountain (Michi
gan) cu 251,5 p (sărituri de 118 m 
și 112 m> Pe locul secund s-a 
situat coechipierul său Armin 
Kogler — 248.5 p.

TENIS • BjOrn Borg a termi
nat învingător tn turneul de la 
Boca West (Florida), in finala 
căruia l-a Întrecut cu 6—1. 5—7, 
6—1 pe Vitas Gerulaltis. • In fi
nala turneului feminin dc la Los 
Angeles. Martina Navratilova a 
învins-o cu 6—2. 6—0 pe Tracy 
Austin. în semifinale : Navrati
lova — Turnbull 6—0, 7—5 ; Aus
tin — Wade 1—6, 6—1, 6—2.

Tiparul L P. „Informația* 
ft. t t, 3. <« 10363


