
SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU
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Tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceausescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
prim viccprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliu
lui National nentru Stiintă si 
Tehnologie, a fost sărbătorită, 
cu ocazia zilei de naștere si a 
îndelungatei sale activități re
voluționare. in cadrul 
lemnităti care a avut 
bâtă. 7 ianuarie, in 
Predeal.

unei so- 
loc sîm- 

Stxtiunea

eu tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român,

Împreună 
Ceausescu. 
Partidului 
președintele Republicii Socialis
te România, au participat to
varășii Constantin Dăscăicscu. 
Iosif Banc. Emil Bobn Lina 
Ciobanu. Ion Coman. Nicolae 
Constantin. Ion Dincă Ludovic 
Fazekas. Alexandrina Găinușe, 
Manea 
Olteanu. 
Gheorghe 
Dumitru 
Radulescu, 
Andrei. Petru

Mănescu. Constantin 
Gheorghe Oprea, 
Pană. Ion Pățan, 

Popescu, Gheorghe 
Ilie Ve-det. Stefan 

Enache. Suzana
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PATRIEI
Gâdea. Ana Murcsan. Ion Ursu, 
Richard Winter. Marin Nedelcu, 
orim-secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al

Tovarășei Elena 
fost înminată in 
festiv Scrisoarea 
Politie Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat 

Si Guvernului Republicii Socia
liste România de către tova
rășul Constantin Dăscăleseu,

P.C.R.
Ceausescu i-a 
acest cadru 
Comitetului

(Continuare in pag a 4-a)
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Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste România, adresată tovarășei Elena Ceaușescu 

noastre socialiste, a înălțăriiCu prilejul aniversării zilei de naștere ți 
al îndelungatei dumneavoastre activități re
voluționare, ne este deosebit de plăcut să 
vă adresăm, în numele Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, cele 
mai profunde' sentimente de prețuire și stimă, 
călduroase felicitări și urări de viață înde
lungată, muită sănătate și fericire.

Folosim acest moment aniversar pentru a 
vă exprima înalta apreciere pe care partidul 
și poporul nostru o dau bogatei și neobositei 
dumneavoastră activități, spiritului profund 
revoluționar și înaltei competențe cu care ac
ționați — ca membru al Comitetului Politic 
Executiv, ca prim viceprim-ministru al guver
nului și ca președinte al Consiliului Națio
nal pentru Știința și Tehnologie — pentru în
făptuirea politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, a mărețelor obiective 
ale Programului partidului de construire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Este, de asemenea, un fericit prilej pentru 
noi să subliniem câ sărbătorirea, in acest an. 
a zilei dumneavoastră de naștere — anul ce
lei de-o 40-a aniversări o revoluției de eli
berare socialo ți națională, antifascistă ți 
antiimperialisto și al celui de-al Xlll-lea Con
gres al partidului - coincide cu aniversarea 
a peste 45 de ani de luptă revoluționară, 
pe care ați desfășurat-o cu profund devota
ment pentru cauza clasei muncitoare, a po- _ de știință și cultură din țară și de pe toate 
porului român, pentru ' 
idealuri ale dreptății- 
mului și comunismului.

Intrînd, încă din anii 
clasei muncitoare - a 
sînteți 
și ca activistă neînfricată a gloriosului nostru 
partid comunist, la marile bătălii purtate de 
masele largi de oameni ai muncii împotriva 
nedreptei orînduiri burghezo-moșierești, îm
potriva exploatării și asupririi poporului ro-, 
mân, a fascismului și războiului, pentru con
struirea unei societăți noi, a dreptății și 
bunăstării. Atît in anii grei ai ilegalității, cit 
și in perioada de adinei transformări înnoi
toare de după eliberarea țării, ați adus o va
loroasă contribuție la lupta eroică a Parti
dului Comunist Român pentru înfăptuirea 
revoluției și construcției socialiste în Româ
nia, constituind, prin întreaga dumneavoas
tră viață și luptă — desfășurată alături și îm
preună cu înflăcăratul comunist, revoluționar 
și patriot militant căruia partidul și poporul 
i-au încredințat răspunderea supremă de a 
conduce destinele țării, măreața operă isto
rică de edificare a societății noi pe pămîn- 
tul României, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
un înălțător exemplu de dăruire revoluționară 
pentru triumful dreptății și libertății, pentru 
cauza Independenței și suveranității patriei, 
a bunăstării și fericirii poporului.

Dorim ca, in aceste momente sărbătorești, 
să aducem, de asemenea, un înalt omagiu 
activității strălucite pe care o desfășurațî, ca 
eminent om de știință și savant de renume 
mondial, pentru dezvoltarea științei românești 
și pentru promovarea susținută, în toate do
meniile construcției socialiste din patria noas
tră, a celor mai noi cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice moderne - condiție funda
mentală a asigurării progresului neîntrerupt

în atac. Dumitru Berbece (Steaua). Drumul său este insă barat 
de Mircea Grabovschi (Dinamo București). Fază din derbyul dis
putat ieri in Palatul sporturilor ți culturii. Foto : Dragos NEAGU

in Divizia „A“ de handbal masculin
al societății
României pe noi trepte de civilizație și bună
stare.

Se bucură de o larga prețuire ți de 
profund respect, atît in țară, cit ți peste ho
tare, prodigioasa activitate pe care o des- 
fâșurați in slujba progresului general al cu
noașterii științifice, hotărirea nestrămutată cu 
care acționați - in calitate de președinte 
al Comitetului Național Român „Oamenii de 
știință ți pacea” - pentru ca minunatele 
creații ale geniului uman să nu fie puse nici- 
odetă in slujba războiului ți distrugerii, ci 
să servească exclusiv bunăstării ți» fericirii 
oamenilor, înfăptuirii dezideratelor omenirii 
de a trăi ți a se dezvolta intr-o lume mai 
dreaptă ți mai bună, a păcii ți colaborării, 
a înțelegerii intre toate națiunile.

înaltele distincții ce vi s-au acordat, titlu- 
riie de doctor în științe ți membru al 
mai inalt for științific al țării 
Republicii Socialiste România 
adaugă titlurile — 
ți „Membru de 
gioase instituții 
numeroase țări 
lucită încununare a acestei bogate activități 
ți, totodată, o largă recunoaștere ți prețuire 
internațională a contribuției de mare valoare 
pe care o aduceți la îmbogățirea tezaurului 
universal de gindire ți creație tehnico-țtiin- 
țificâ, o elocventă ilustrare a înaltului presti
giu de care vă bucurați în rindul oamenilor

un

celui 
Academia 

-, la care se 
de „Doctor Honoris Causa” 
onoare” conferite de presti- 
țtiințifice ți academii din 
ale lumii — constituie o stră-

STEAUA (23-22 cu Dinamo) S-A DETAȘAT 
DECISIV IN FRUNTEA CLASAMENTULUI I
Disputată ieri, cea de a 16-a 

etapă a Campionatului mascu
lin de handbal. Divizia „A*,  a 
programat derbyul Steaua — 
Dinamo București. Clștigind și 
acest meci de virf. campioana 
tării. Steaua, s-a detașat deci
siv in clasamentul primei di
vizii. mărindu-și considerabil 
șansele de obținere a unui nou 
titlu. H.C. Minaur a reușit o 
bună performanță, dispunlnd, 
in deplasare, de Independența 
Carpați Mlrșa. în fruntea ierar
hiei primei scene a handbalului 
nostru ordinea este următoa
rea : 1. STEAUA 48 de puncte 
(16 meciuri — 16 victorii !): 2. 
Dinamo București 43 p ; 3. H.C. 
Minaur Baia Mare 40 p ; 4. 
Constructorul Arad 32 p : 5. 
Independența Carpați Mîrșa 30 
p ; 6. Dinamo Brașov 29 p.

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 23—22 (13—11). Palatul 
sporturilor și culturii s-a dove
dit neincâpător pentru marele 
număr de iubitori ai handbalu

lui care au tinut să asiste la 
derby. Deși tribunele au fost 
Înțesate, cu spectatori și pe 
scările de acces și pe culoarele 
de trecere, afară s-au mai aflat 
cîteva mii 1 Meciul a corespuns 
— in ceea ce privește dîrzenla, 
puterea de luptă, risipa de e- 
nergie — așteptărilor. El a 
avut și momente de handbal 
captivant, dar ceea ce a primat 
a fost Încleștarea permanentă, 
cursa pasionantă pentru obți
nerea trenei. A fost un meci 
aspru, de angajament maxim, 
fără a depăși însă limitele 
sportivității.

Mai întîi a condus Dinamo, 
avind 1—0, 2—1. 3—2 șl 4—3 
(min. 6), dar Steaua — cu un 
atac mai consistent, în care în 
afara interilor a contat și jocul 
eficient al extremelor — a tre
cut repeda la clrmă. Edificator

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

nobilelor 
socialis-

meridianele lumii.
Partidul, întregul nostru popor apreciază, 

in mod deosebit contribuția de seamă pe 
care ați adus-o și o aduceți la promovarea 
marilor idealuri de pace și colaborare ale 
României socialiste la soluționarea pașnică 
a problemelor complexe care confruntă ome
nirea contemporană, la înfăptuirea dezar
mării, și in mod deosebit a dezarmării nu
cleare, la cauza destinderii internaționale, a 
independenței și suveranității popoarelor.

Animați de cele mai înălțătoare ginduri și 
de cele mai fierbinți sentimente, vă dorim, 
mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. ca
- alături de cel mai iubit fiu al poporu
lui român, ctitorul României socialiste mo
derne, marele Erou al păcii, colaborării și 
înțelegerii între popoare, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu
- să trăiți ani îndelungați și rodnici, în să
nătate și fericire, să aveți satisfacția și bucu
ria a noi și noi succese în remarcabila ac
tivitate pe care o desfășurați cu profund 
spirit revoluționar, fermitate și dăruire comu
nistă, pentru înfăptuirea politicii clarvăză
toare a partidului nostru, pentru realizarea 
neabătută în viață a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al Xll-lea și Conferinței Națio
nale, a mărețului Program al partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comu
nism.

In această zi sărbătorească, dînd glas sen
timentelor de înaltă considerație, dragoste și 
prețuire ale întregului nostru partid și po
por, vă adresăm, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, cu toată căldura inimilor noastre 
și cu cele mai alese simțăminte de respect 
și afecțiune tovărășească, tradiționala urare: 
LA MULTI ANI !

. COMITETUL POLITIC EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

înfăptuirea 
sociale, ale

tinereții, in 
cărei fiică 

—, ați luat parte, ca tînără

rindurile 
devotată 
u teci stă

CONSILIUL DE STAT Șl GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Io sferturile de finală ale „Cupei I.H.F." la handbal

CHIMISTUL RM. VÎLCEA A DISPUS
DE H.V. ENZIKO SWIFT (Olanda) CU 32-16

RM. VÎLCEA. 8 (prin tele
fon). Chimistul — echipa atît 
de iubită de localnici, care au 
mut în număr mare (oeste 
3 500) să-i urmărească evoluția 
in oartida tur din sferturile 
de finală ale „Cupei F.LH.” 
(oremieră absolută în handba
lul feminin de De aceste me
leaguri) — a făcut un Das im- 
oortant. ooate decisiv către 
semifinalele orestiaioasei com- 
oetitii continentale.

Duminică dimineață iucînd 
in comoania echipei olandeze

II. V. Enziko Swift Roermond, 
handbalistele de la Chimistul 
Rm. Vîlcea au cîstieat cu 32— 
16 (16—6). victoria elevelor an
trenorului emerit Constantin 
Ponescu nestînd nici un mo
ment. de-a lungul celor 60_ de 
minute de joc, în cumpănă. 
Chiar dacă Maria Verigeanu si 
colegele sale au demarat ceva 
mai greu (5—5 în min 111 fe

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag a 4-g)

Bratislava, 30 noiembrie 1983. Un 
gol Istoric, golul înscris de Geol- 
giu, care califică echipa Româ
niei tn turneul fina! al C.E.

FOTBALUL

ROMÂNESC

NU AȘTEAPTĂ

PRIMĂVARA !

Citiți in paginile 2-3 o par
te din concluziile recentei 
Consfătuiri a tehnicienilor 
fotbalului nostru.



CAMPIONATUL DE HOCHEI
S-A RELUAT CU JOCURI FRUMOASE
• In primul derby: Steaua-Dinamo 7-3 • Azi, altă confruntare

de vlrf: Dinamo — S. C. Miercurea Ciuc
GHEORGHF.NI, 8 (prin te

lefon). Pe patinoarul din loca
litate s-au disputat primele 
partide ale celui de al patru
lea turneu din cadru) campio
natului primei serii valorice a 
Diviziei „A” la hochei. S-au 
consumat primele două etape 
(sîmbătă si duminică), cea din- 
tii oferind numeroșilor specta
tori prezenți trei jocuri de ca
litate. cu interesante evoluții 
de scor, unul dintre ele fiind 
Si tradiționalul derby Steaua — 
Dinamo. în care prima echipă 
a terminat învingătoare (7—3). 
Dar iată amănunte si rezu'.tate 
de la aceste prime partide.

STEAUA — DINAMO 7—3 
(2—2, 2—O, 3—1). Ambele echi
pe au reușit să ofere un spec
tacol de calitate, întrecerea lor 
avînd multe momente atractive 
S-au consumat faze palpitante 
la ambele porți, s-au înscris go
luri frumoase. s-au realizat 
combinații rapide si spectacu
loase si publicul a aplaudat, 
deseori la „scenă deschisă", pe 
hocheiștii din cele două forma
ții fruntașe. Steaua a cîștigat 
pe merit pentru că a atacat 
insistent de-a lungul întregii 
partide, pentru că a fost mai 
eficientă și mai combativă în 
atac. Dinamoviștii au luptat eu 
mult elan, mai ales în prima 
repriză, cînd au avut inițiativa 
Si cînd puteau să se desprin
dă pe tabela de marcaj, după 
care însă s-au... „stins" încet, 
nemaiputînd să facă fată 
atacurilor tot mai consistente ale 
jucătorilor de la Steaua. Cum 
spuneam. Dinamo a condus în 
prima parte, după care Steaua 
a revenit si a efetigat clar, la 
o diferență evidentă: 7—3 (2—2, 
2—0. 3—1). Marcatorii goluri
lor : Costea (D) 0—1 (min. 6), 
Nistor (S) 1—1 (min 8).
Bacso (D) 1—2 (min. 10). Ca- 
zacu (S) 2—2 (min. 18), Hălău- 
eă (S) 3—2 (min. 29), Hălăueă 
(S) 4—2 (min. 40). Gerezuly (S) 
5—2 (min. 45). V. Huțanu (S) 
8—2 (min. 47). Solyom (D) 8—3 
(min. 57) si Cazaca (S) 7—3 
(min. 59). A condus bine M. 
Presneanu. aiutat la cele două 
linii de St. Enciu și F- Both.

S.C. MIERCUREA CIUC — 
DUNĂREA 7—3 (0—2, 2—1,
5—0). Gală tenii au pus mari 
probleme redutabilei formații 
din Miercurea Ciuc. prin to
cul lor avîntat. prin dirzenia 
cu _ care și-au apărat șansele 
(atît timp cft scorul era strâns) 
și prin rapiditatea și eficienta 
contraatacurilor. E suficient în 
această direcție să spunem că

în min. 36, deci dincolo de ju
mătatea meciului, scorul le 
era favorabil : 3—1! Apoi ma
turitatea si forța de joc ale 
formației harghitene și-au spus 
cuvîntul, mai ales în ultima re
priză. De notat că in acest 
meci cel mai bun jucător al 
echipei din Miercurea Ciuc, 
Elod Antal, primind două pe
nalități majore, are toate șan
sele să fie suspendat pe dcuă 
etape, deci să nu evolueze în 
meciul pe care formația sa 11 
susține luni cu Dinamo. Au 
marcat : K. Antal 2, L. Barta- 
Iis, Z. Nagy, B. Nagy, Balogh 
și Gereb — S.C. Miercurea 
Ciuc. respectiv Ene 2 și Bojo- 
reanu. A condus St Enc'.o, a- 
iutat de M. Presneanu și J. 
Berze.

PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC — AVINTUL GHEOR
GHENI 6-6 (3—2, 1-8, 2-4). 
Un meci dramatic, pe care e- 
chipa locală merita să-l ciști- 
ee. deoarece In ultimul minut 
de joc conducea cu 6—5. jucă
torii de la Progresul egallnd 
cînd mai erau de jucat doar 20 
de secunde! Echipele au con
dus pe rînd: Progresul 1—0 si 
4—2. Aviptul 2—1, 5—4 și 6—5. 
Punctele au fost înscrise de 
Peter 2, Kemenessy, CsedS. 
Prakab și Szenteș —Progresul 
.Gergely 2, Eros, Kollo, Andrei 
și Sandor. A arbitrat J. Becze. 
împreună cu E Both și N. Ena- 
ehe.

în cea de a doua etapă s-au 
Înregistrat rezultatele :

S.C. MIERCUREA CIUC — 
AVÎNTUL GHEORGHENI 5—2 
(2—1. I—1. 2—0). Au marcat : 
K. Antal 2. L. BartaBs. Gyor- 
gycze. Gali, respectiv Gergely 
și Andrei. A arbitrat : Nieo- 
lae Enache. aiutat de E. Both 
si St Enein.

STEAUA — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 7—3 (2—1. 
4—1. 1—I). Marcatori : Cazani 
2, Hutanu. Bălăucă. Nistor. Po
pe sen. Udrea. respectiv Kocsis 
2 si Jakab A arbitrat: J. 
Becze, ajutat de J. Keresa u 
M. Presneanu

DINAMO — DUNĂREA GA
LAȚI 3—1 (9—9. 1—1, 2 8). Au 
marcat : Mcrosan. Solyom și 
Costea. respectiv Dumitru. A 
arbitrat SL Enriu. ajutat de 
E. Both și M. Enaebe.

In cea de a treia etapă hmi. 
au loc jocurile : A vin tal Gbeor- 
gheni — Steaua (ora 10 35' 
Progresul Miercurea Cine — 
Dunărea Galați (ora 16) și Di
namo — S.C. Miercurea Cine 
(ora lR ~m

V. PASCANU — coresp.

C.S.Ș. DlYlREA 61LAȚI (A'fMtVAIEl

UMORILOR 'IAR! 11 DJCBZI
GALAȚI,

patinoarul_____ __  ...
se desfășoară Întrecerile celui de 
al doilea tur rezervat hocheisti- 
lor juniori mari la care participă 
cele mal bune sase echipe ale 
țanl. După primele patru zile de 
«nspute. am constatat o reducere 
substanțială a penalizărilor pen
tru joc dur. ca urmare a faptu
lui că tinerii hochesști s-au pre
ocupat mal mult de joc șl am

Ja citeva meciuri de 
Dună calitate. Mai mult, am avut 
ocazia să consemnăm si două 
surprize : mfringerea hocheiști- 

dS.'? s c- Miercurea Ciuc m 
Precum și cea a Pe- 

țrolu.ui m fața echipei CSS Su
ceava. întrecerile au fost clar do
minate de tinerii de la C.S S. 
Dunărea Galați, pregătiți de S. 
Ciubotaru și Gh. Virgil, ale că
ror prestații pe toate planurile 
ne fac să credem că nu le va 
scăpa titlul de campioni, deci 
tnai sint d^ d sputat încă două 
tururi (la Gheorgheni și Mcencu-

* (prin telefon). Pe 
artificial din localitate rea Ciuc). Partidei de la Galati 

au fost bine oficiate de arbitri 
~ ButucH, M. Mano-

S. Dinu 
C. Fodor (Gheor-

Gh. Micu, V 
laehe ( " 
(Galați) 
gheni). 
nărea 
ceava 
Steaua 
Ciuc ' ._ *
Petrolul Ploiești — IMASA Sf 
Gheorghe S—« n—3. 0—1. Z—r). 
CSȘ Dunărea — SC Miercurea 
Ciuc 0—2 (1—1. s—o. 0-1). Sua- 
ua — Petrolul 0—5 (5—1. 0—3.
1—1). CSS Suceava — IMASA Sf.

------ -  - - (0—I, 1—2, Ș-O).
Steaua U—2
SC Miercurea 

Sf. Gheorțhe

(toti București).
» S1 ~ “--- _ __

REZULTATE : CSȘ Du- 
Galați — CSS So

rt—0 (3—t. J—o. ș—»).
— SC Miercurea 

4—2 (2-0, 1—1, 1—1),

Gheor?he
CSȘ 
(4—1.
Ciuc ____ __
13—2 (5—0. 4—2. 4—In, CSȘ^Sul 
ceava — Petrolul Ploiești 6—5 
g—2“-- 2—2)- CSS Dunărea — 
IMASA Sf. Gheorghe 10—1 (3—0. 
2—1. 5—0). Steaua — CSȘ Suceava 
7—0 (3—0, 2—0. 2—0).

!—9
Dunărea 
S—0 2—1).
- IMASA

T. SIRIOPOL — coresp.

AO'IIMMPHIA Oi STAT LOTO PMUHPOPI IStOmEAiA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXTRAORDI
NARA PRONOEXPRES A 
NOULUI AN DIN 8 IANUA

RIE 1984
FAZA I : EXTRAGEREA I- 

38 18 15 42 1 8 ; EXTRAGE
REA a II-a : 40 11 5 42 29 8 ;

FAZA a II-a : EXTRAGE
REA a III-a : 33 36 24 22 45
4 ; EXTRAGEREA a IV-a ■ 18 
31 4 14 16 28 : EXTRAGEREA 
a V-a: 7 16 42 35 22 4; EX
TRAGEREA a Vl-a : 29 27 6 
2 26 15 ; EXTRAGEREA a 
Vil-a : 9 22 38 27 42 34 ; EX

TRAGEREA a VIII-a: 35 6 25

15 44 21 ; EXTRAGEREA a 
IX-a : 9 41 15 37 42 7.

FAZA a III-a : EXTRAGE
REA a X-a : 41 23 17 7 18 26.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 4.472.159 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 8 IANUARIE 
1984 : i. Catania — Internazi-o- 
nale X ; li. Florentina — Avelli- 
no 1 ; III. Juventus — Genoa 1 ; 
TV. Lazio — Pisa 2 ; V. Milan — 
Udinese X ; VI. Napoli — Tcr- 
rino X ; VII. Sampdoria — As- 
coli 2 ; VIII. Verona — Roma 1 ;
IX. Campobasso — Cagliari X ;
X. Cavese — Como X ; XI. Ce
sena — Palermo 1 ; xn. Peru
gia — Arezzo X. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGURI : 836.138 LEI.

Divizia nafionalâ la scrimâ I
I

CAMPIOANELE,
PIERD ÎN

• Spadasinii de la Steaua.
Intrind în noua ediție a Di

viziei naționale -A" fără două 
titulare de bază, floretistele in
ternaționale Rozalia Oros (ne- 
refăcută încă după ooeratia de 
menise) si Csila Ruparesies 
(concediu prenatal). campioana 
en-titre. echipa C.S. Sata Mare, 
știind că va avea dificultăți, 
a solicitat Biroului federal a- 
minarea meciurilor primei e- 
tape. Cererea nefiind aprobată 
(unele cluburi nu si-au dat a- 
sentimentul) de ce i-a fost 
frică antrenorului sâtmărean 
Stefan Hao tier, n-a scăpa: L- 
Echipa campioană a trebuit să 
incline steagul (ironia soartei 3 
nu în fata celor care n-au ac- 
rentat am: narea meciurilor 
(Steaua și C.TA-S.) ci a 
out-siderei Dinamo București, 
care a dovedit, eu acest ori
le’. că. pe Eneâ tinerețea c- 
chiDei. a căpăta: si o otnoze- 
nitale valorică demnă de aub- 
lin îat

După ce a trecut de Steaua. 
C.S. Satu Mare s-a desor.es 
neașteptat de ereu în nartida 
cu C.T.A.S. (scorul a evolua: 
astfel : 5—L 7—7. 9—2. ^ioar» 
întâi*  a disoctei fiind tir.ăra 
stelistă Maria sieeăresea. ne
învinsă) lăsând astfel să se 
vadă că in derbyul etanei. cu 
Dinamo Coreusteîe sătmărexice 
vor trebui să dea dovada unei 
maxime mobil iribr pentru a 
obține victoria. Ceea ce nu s-a 
întimnlat in acest ultim mec*  
al Diviziei in care dina-
movisteie (antrenai de Romeo 
Pellegrini*  au condus in per
manentă. o stnzură dată cvar
tetul sâtmărean anrooiindu-se 
de formația adversă Ga scorul 
3—O. Dealt^L de la acel mo
ment al întâlnirii tinerele co-

DIVIZIA
(Urmare dia pus. I)

pentru forța de penetrație a 
campionilor este faptul că ei au 
preluat -conducerea dnd se a- 
Cau iz 4 jucători de cimp 
(min 10. printr-un gol splen
did. Înscris de Berbece) și s-au 
detașat la două goluri (min. 16: 
8—6) tot in inferioritate nu
merică. Așa au mers lucrurile 
— cu un avans de două goluri 
pentru campioni (9—7. 10—8.
12— 10. 13—11) — pină la finele 
primei reprize. Apărarea ex
trem de avansată a roș-albilor 
și eficiența celor doi tineri și 
talentați interi. Tudor Roșea și 
George Dagărescu (din păcate. 
Dinama n-a avut „aripi*,  con
tând aproape in exclusivitate 
pe oamenii de la 9 m) aduc e- 
galarea pe tabela de marcaj :
13— 13 in min. 33. Deși Steaua 
se mai desprinde la două go
luri (17—15 și 18—16. pe supor
tul efortului întregii echine. dar 
si pe strălucirile lui Nieolae 
Munteana «i Marian Damitru. 
acesta din urmă dind dovadă 
de un mare devotament față de 
echipă și club, deoarece a ju
cat fiind accidentat), este insă 
previzibil un final fierbinte. 
Dinamoviștii forțează intre mi
nutele 42 și 50. reușind nu nu
mai egalarea (18—18 și 19—19). 
ci și preluarea conducerii : 
20—19 in min. 49. Marele merit 
al campionilor a constat și ta 
faptul că au rezistat acestui 
șoc, că au avut potențialul, 
calmul și luciditatea necesare 
revenirii. In acest fel, victoria 
lor este justificată, meritată. 
Au egalat la 20. au preluat 
conducerea cu 22—21 și în min. 
57 cu 23—22, opunîndu-se cu 
toată vigoarea unei noi egalări.

Cei doi buni arbitri ai 
handbalului nostru. Vladimir 
Cojocaru și Iordache Mihăilescu 
(Craiova), inhibați de impor
tanța jocului, s-au lăsat depă
șiți uneori de evenimentele din 
teren. Ei au validat goluri 
înscrise din „pași", n-au sanc
ționat faulturile în atac șî au 
dovedit inconsecventă în sanc
ționarea neregularităților pasi
bile de eliminare. în final, cu 
cîteva secunde înaintea ultimu
lui fluier, au „transferat" un 
„7 m“, de care ar fi trebuit să 
beneficieze Dinamo București, 
în aruncare de la 9 metri.

Au marcat : Dumitru 9,
Stingă 5, Petre 4, Berbece 3,
Drăgănifă 1 și Niculae 1 —
pentru Steaua, Dogărescu 7,
Roșea 7, Grabovschi 5, Bedivan

FLORETISTELE DIN SATU MARE,
FAȚA DINAMOVISTELOR I
din nou fără contracandidați
echipiere ale experimentatei in
ternaționale Aurora Dan (care 
a si obtinut cele mal multe 
victorii — 3 in acest meci) s-au 
desprins asalt cu asalt. încheind 
cu un scor la care putini se 
așteptau : 9—3. Au punctat :
Aurora Dan 3. Georgeta Beca 
si Carmen Leahu cite 2. Stela 
Mihăilă si Cornelia Chelaru 
cite 1 pentru Dinamo, respec
tiv Marcela Zsak 2. Monica 
Veber 1. în timp ce Otilia 
Boehdorfer. cea care în meciul 
cu Steaua n-a cunoscut înfrin- 
eerea. n-a obtinut nici o, vic
torie. ca si Mihaela Tomut.

Iată clasamentul si rezulta
tele primei etape a Diviziei 
„A*  la floretă feminin : 1. Di
namo București 10 d (9—3 cu 
CB. Satu Mare. 9—5 Steaua. 
9—4 Tractorul 9—2 Mondiala. 
9—3 CT-A.S.L 2. CB. Satu 
Mare 8 p (9—6 Steaua. 9—1 
Tractorul. 9—2 Mondiala. 9—2 
C.T-AB.). 3. Steaua București 
6 d (9—4 Tractorul si C.T.A.S.. 
9—1 Mondiala). 4. Tractorul 
Brașov 4 p (9—5 Mondiala. 
9—4 C.T-AB.) 5 C.T.AB. Bucu
rești 2 p (9—6 Mondiala). 6. 
Mondiala Satu Mare 0 D.

In Divizia -H*.  la egalitate 
pe Primele locuri LLFS. si 
Dinamo-Energia, cu cite 9 P.

întrecerea floretistelor a stat, 
așadar, sub semnul afirmării 
tot mai oregnante a tineretu
lui pe linei floretiste intrate 
de ia in atentia selecționerilor, 
ca de pildă brasoveanca Reka 
Lazar, sâtmăreanca Monica Ve
ber. dinamovista Georgeta Beea, 
remarcindu-se Maria Stegăres- 
ea si Ana Georgescu (C.T.A.S.). 
Mihaela Tomut (C.S, Satu 
Mare), Sal vi na Ionescu (Trac

torul Brașov). Carmen Leahu 
(Dinamo).

Dacă prima etapă la floretă 
feminin a Drileiuit intîlnirj e- 
chilibrate. în lupta pentru tit
lu anuntîndu-si candidatura 
mai multe protagoniste. In dis
puta spadasinilor „nimic nou 
sub soare"... Ca de fiecare dată 
în ultimii ani. multipla cam
pioană națională (Si. cîndva. 
campioană a Europei !). echipa 
Steaua, s-a instalat cu autori
tate în fruntea clasamentului, 
anuntind un nou parcurs fără 
obstacole. Cvintetul militar, al
cătuit din frații Mihai si Ion 
Popa, din Octavian Zidaru. Ni- 
colae Bodoczi și Felix Nicolae 
(antrenor : Alexandru Istrate) 
s-a impus fără dificultate în 
toate meciurile.

Un singur punct de interes 
in această etapă : echipa stu
denților sportivi bucuresteni. 
I.E.F.S.. în ediția precedentă 
„vicecampioapă". se află acum 
pe locul 4. într-un deplin ano
nimat. doar cu două victorii, 
din care cea obținută în fata 
studenților din Tg. Mures fiind 
smulsă la tusaverai. Formația 
C.S.S. Olimpia Craiova a reușit 
să întoarcă reaultatul meciului 
cu C.T.A.S. (de la 3—6 la 9—6), 
c!asindu-se pe locul secund.

Iată clasamentul primei etape 
si rezultatele înregistrate în 
Divizia „A" la spadă : 1. Steaua 
10 D (9—5 I.E.F.S.. 9—4 C.S.U. 
Electroputere si Olimpia. 9—7 
C.T.A.S.). 2. Olimpia Craiova
6 o (9—7 Electroputere Și 
C.T.A.S.. 9—4 I.E.F.S.). 3. C.S.U. 
Tg. Mures 5 p (9—7 Olimpia, 
9—5 C.T.A.S.. 8—8. 64—64 t.d. 
Electroputere). 4. I.E.F.S. 4 p 
(9—2 Electroputere. 8—8. 67—60 
t.d. C.S.U.). 5. Electroputere
Craiova 3 d (9—7 C.T.A.S.. 8—8 
C.S.U.). 6. C.T.A.S. 2 o (9—6 
I.E.F.S.).

Foul SLAVESCU

,,A“ DE HANDBAL
2 și Mocanu 1 — pentru Di
namo București.

INDEPENDENTA CARPAJI 
MIRSA — ILC. MINAUR BAIA 
MARE 21—24 (11—12). Meci 
frumos, echilibrat pină in min. 
52. cînd oaspeții s-au desprins, 
cu multe faze spectaculoase. în 
ultimele minute, maramureșenii 
au fost mai incisivi și au câș
tigat pe merit Golurile au 
fost înscrise de Matei 5, Beci- 
eheri 4. Tătaru 3, Stockl 2, 
Cornea 2. Ci o ban u 2, lacob 2 
și Rău 1 — pentru Independen
ta Carpați Mirșa. Mironiuc 6. 
Boros 6. Măricel Voinea 5. 
Flangea 4, Covaciu 1, Porumb
1 si Oros 1 — pentru H.C. Mi- 
naur Baia Mare. (M. VERZES- 
CU — coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
DINAMO BRAȘOV 32—25 (16—
13) . Echilibrat în prima sa Parte, 
iocul a fost dominat apoi de 
ea^de. Lucian Vasilache. cel 
mai bun jucător al întUnirii. 
a făcut o partidă de excepție, 
fiind îndelung aplaudat de 
spectatori. Marcatori : Vasila- 
ehe 15. Kolleth 4. Jenea 4. 
Deae 4 Mironeseu 2. Istode 2 
si Vojtilâ 1 — Dentru Construc
torul Arad. Miele 9. Nicolescu 
6. Donea 4. Cojocaru 3. Mintiei
1. Cian 1 si Chicomban 1 — 
Dentru Dinamo Brașov. (N. 
STRAJAN — coresp.).

In grupa locurilor 7—12 :

CONSTRUCTORUL ORADEA 
— UNIVERSITATEA CLUI
N'A POC A 22—19 (12—10). întîl- 
nirea a fost dominată de miză, 
eazdele luptînd din răsputeri 
Dentru evitarea retrogradării. 
Din această eauză s-a iucat 
nervos si s-au comis multe 
greșeli. în min. 10. orădenii 
conduceau cu 5—2. Dentru ca 
în min. 27 să fie egalați GO— 
10) și. apoi. De fondul unui 
efort . colectiv, să se desprindă 
decisiv : 20—16 în min. 53. Au 
înscris : Zamfirescu 5. Croitoru 
5. Popa 4 Kapornaj 4. Porumb
2 si Vranău 2 — pentru Con
structorul Oradea. Pop 6. Pali 
5. Petru 2. Căldare 2. Bădosu
2. Moldovan 1 si Suicu 1 — 
pentru Universitatea Cluj-Na
poca. (I. GH1ȘA, coresp.).

RELON SAVINEȘTI — TRAC
TORUL BRAȘOV 28—24 (14—
14) . întilnire cu mare impor
tantă nentru subsolul clasa
mentului extrem de echilibrată 
în orima repriză. Ambele e- 
chipe au fost dominate mai

mult de ideea înscrierii golului 
si mai Dutin de faza defensivă. 
In Dartea a doua a meciului, 
gazdele — mai lucide, mai ho- 
tărite — au reușit. încet, dar 
sigur, să-si construiască o vic
torie meritată. De subliniat si. 
desigur, de aplaudat, efortul 
general al echipei, dorința tu
turor în obținerea victoriei. 
Golurile au fost marcate de : 
Iurca 7. Cosma 6. Samson 4, 
Zaharia 4. Serban 3. Marin 2 
si Zăbavă 2 — pentru Relon 
Săvinesti. Bondar 10. Curițeanu 
5. Folosea 3. Pantelimon 2, 
Andrei 2. Granea 1 si Pașca 1
— nentru Tractorul Brașov. (C. 
LUCA — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— MINERUL CAVNIC 23—19 
(11—12). Tinăra formație a stu
denților timișoreni a luptat din 
greu Dentru obținerea victoriei. 
Lipsită de anortul lui Folker, 
formația gazdă s-a văzut con
dusă. chiar Ia scor (min. 20 : 
11—5 pentru Minerul Cavnic !), 
dar n-a acceptat nici o clipă 
ideea infringerii. Timișorenii au 
aruncat în luptă toată energia, 
au acționat rapid si eficient, 
au obtinut egalarea si. apoi, au 
trecut la cîrma partidei. Evident 
pentru vigoarea iocului gazde
lor este si faptul că între mi
nutele 41 si 52 oaspeții n-au 
reușit să mai înscrie nici un 
gol. Victoria lui „Poli" este 
perfect meritată. Golurile a- 
cestei partide frumoase, spec
taculoase. cu suspans, au fost 
marcate de Nagy 7. Knuff 6. 
Janto 4. Ionescu 3. Arghir 2 
si Manolache 1 — pentru Poli
tehnica Timișoara. Cojocaru 6, 
Odae 5. Iaeob 2. Rigan 1. Gher- 
ghcl 1. Kiss 1. Vintilescu 1. Fe- 
renez 1 si Vaczi 1 — pentru' 
Minerul Cavnic. (C. CREȚU — 
coresp.).

★
Returul părții a doua a celei 

de a 26-a ediții a campionatu
lui masculin de handbal. Divi
zia „A". începe duminică 15 
ianuarie. Etana a 17-a a între
cerii programează următoarele 
meciuri :

In grupa locurilor 1—6 : Con
structorul Arad — Steaua. In
dependenta Carnati Mirșa — 
Dinamo București si Dinamo 
Brașov — H. C*  Minaur Baia 
Marc :

în grupa locurilor 7—12 : Re
lon Săvinesti — Politehnica 
Timișoara Constructorul Oradea
— Minerul Cavnic si Tractorul
Brasov — Universitatea Cluj- 
Napoca. ,
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LUL ROMANESC NU AȘTEAPTA PRIMAVARA!
Bratislava nu trebuie
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Ide

aceea de a fi în situația de a 
lupta pe două fronturi : echipa 
națională și Dinamo. Această 
situație specială presupune și 
eforturi speciale. Cei prezenți 
s-au referit din plin la faptul 
că orice soccer e fericit să aibă 
asemenea dificultăți.

Anul care a trecut a fost cel 
al premierelor, care demons
trează — nu mai e nevoie s-o 
subliniem — saltul 
realizat. A fost anul 
anul primelor victorii 
rie) asupra echipelor naționale 
ale Italiei și Suediei. Fotbalul 
nostru e hotărit să se pregă
tească astfel îneît aceste premi
ere să nu fie izolate. O eventua
lă calificare a dinamoviștilor 
în semifinale ar fl o premieră 
națională tn C.C.E. O eventuală 
calificare a echipei naționale 
în semifinala de la Paris ar fi 
de asemenea o premieră.

Sigur că sarcinile stnt mari, 
dar cei care au rezistat ten
siunii de la Hamburg și de la 
Bratislava sînt capabili, sintem 
convinși, de eforturi Și perfor
manțe și mai mari.

Lucrările 
cum se va 
urmează, nu 
gur, doar la 
de piscurile 
mult decit altădată, calificarea 
pentru Franța nu a estompat — 
dimpotrivă !— marile probleme 
care stau pe ordinea de zi a 
dezvoltării acestui popular sport, 
astfel incit 
nu fie în
unor eforturi de

calitativ 
Craiovei, 
(din isto-

eonsfăhnrii. așa 
vedea in cele ce 
s-au referit desi- 
problemele legate 
piramidelor. Mai

performanțele să 
primul rînd rodul 

voință bine

ZI CU ZI

la Bratislava : Geolgău șutează fiiimutul 61 al meciului de marchează! Echipa României se califică in turneul final al C.E. 
Foto : Dragoș NEAGU

Oi conse- 
progrese 

făcut des

înfringe- 
In fotbal.

stimulate și conduse, 
cința logică a unor 
de fond, la care s-au 
referiri.

S-a spus deseori că 
rile sfnt deseori bune
pentru că invită la analiză și la 
o nouă concentrare a eforturi
lor. De astă-dată, fotbalul ro
mânesc pare conștient de faptul 
că o victorie — departe de a 
fi doar un prilej de bucurie — 
poate fi, în egală măsură, o 
reală trambulină spre mai bi- 
r.e. Este ceea ce am desprins 
din recenta consfătuire la care 
tehnicienii, oamenii de fotbal au 
fost invitați să mediteze asu
pra metodelor noi care să facă 
din fotbalul nostru unul cu 
devărat in pas cu vremea.

a-

intregu- 
pregă-

Si evi- 
lueruri 
pentru 
Avem 

ală-

Vineri seara s-a reunit la București lotul reprezentativ. A doua zi, 
cei 23 jucători au efectuat la centrul ,,23 August" un riguros control 
medical, după care au plecat la Poiana Brașov psntru începerea pre
gătirilor pe anul 1284. S-au deplasat : Lung, V. lordache. Mânu .— 
portari, Negrilă, Ștefănescu, lorgulescu, lovan, Ungureanu, Zare — 
fundași, Țideanu, Boloni, Klein, Balint, Rado, Mateuț, Petcu (Corvi- 
nul) — mijlocași, Geolgău, Gabor, Câmătaru, Coraș, Hagi, Bălăci, Lâ*  
că tuș — atoconți.

De remarcat că din lot lipsesc jucătorii de la Dinamo. Ei au un 
program special de pregătire pentru meciurile cu Dinamo Minsk din 
cadrul C.C.E.

a fotbalului nostru
raportului prezentat de Ion Dumitrescu, președintele F.R.F.

IF.R.F., 
Btrescu, 
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că în Divizia B „au jucat 
turul recent încheiat un 
măr de 145 de jucători 
peste 30 de ani (!), dintre 
39 depășesc chiar vîrsta 
34, în timp ce numărul de 
cători tineri este de numai

Pe de altă parte, una 
cauzele care frinează procesul 
de creștere a 
este aceea că „în 
promovarea unor 
echipele fruntașe 
prea rapid, fie 
posibilitățile reale 
rilor în cauză *.

O atenție deosebită a 
acordată creșterii copiilor 
juniorilor. cheia de bo tă 
dezvoltării oricărui soccer.

Un capitol special a fost con- 
s^trat. în aceeași ordine de 
idei, clubului Luceafărul: „Am 
înființat acest club pentru a 
sprijini activitatea de creștere 
a viitorilor fotbaliști de per
formanță, dar constatăm cu 
regret că experimentul nu dă 

x roadele scontate, în ciuda fap
tului că au fost create con
diții de activitate bune. In cel

eampionalului 
unele cazuri, 
tehnicieni la 
s-a făcut fie 

neeunoscînd 
ale antreno-

fost
și 
a

mai scurt timp, conducere*  
va analiza acest sector 
lua măsurile necesare 

îmbunătățirea activi-

F.K.F. 
Și va | 
pentru 
tații".

Apoi, 
situația 
care se ___
care înregistrează 
tuații.

Raportul prezentat de pre
ședintele federației s-a înche
iat cu o sinteză a problemelor:

,,Actualmente, fotbalul ro
mânesc este angajat în compe
tiții internaționale la toate e- 
șaloanele de reprezentare. An
gajarea unora dintre cele mai 
ambițioase obiective în toate 
aceste competiții presupune o 
treaptă superioară a fotbalului 
nostru sub toate aspectele : o 
largă bază de selecție, bază 
materială, condiții organizato
rice superioare".

Consfătuirea F.R.F., așa cum 
a reieșit si din raport, 
un moment favorabil 
analizarea și rezolvarea 
probleme de fond ale 
tații fotbalului nostru, 
condiție a progresului.

raportul s-a referit la 
nemulțumitoare In 

află echipa de tineret, 
mari fluc-

o reorientare a 
lui concept privind 
tirea jucătorilor pentru ca a- 
ceștia să facă față nu numai 
campionatului intern, dar mai 
ales obiectivelor internaționale.

Credem că nu toți antre
norii apreciază exact unde ne 
aflăm. Dacă acum doi ani 
vorbeam despre necesitatea do
cumentării. planificării 
denței. astăzj aceste 
ni se par insuficiente 
a răminc competitivi,
antrenori tineri talentați. 
turi de antrenori cu experiență 
Îndelungată, buni practicieni, 
dar care trebuie să înțeleagă 
că talentul sau experiența nu 
mai sint de ajuns pentru a 
face fată cerințelor complexe, 
pentru atingerea performanței. 
Se impune o mai mare 
gență fată de noi înșine, 
devenit de o importanță 
pitală scientifizarea antrena
mentelor ; nu se mai pot face 
antrenamente fără date obiec
tive, fără individualizarea pre- 
gătârii jucătorilor. Nu se mai 
pot pregăti jocuri interne 
internaționale 
tere exactă a 
versarului. al

Rezultatele 
nute in ultimul 
le două 
in cupele 
tează cu

exi-
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fără n cunoaș- 
potențialului ad- 
celui propriu, 
deosebite obți- 

timp de ce- 
i românești 

contras- 
dez-

cluburi 
europene 

nivelul de

voltare și preocupările multor 
cluburi. Prea multe cluburi iși 
propun ca obiectiv evitarea 
retrogradării si prea puține 
ciștigarea campionatului. Acest 
lucru determină ca și desfășu
rarea pregătirilor să nu urmă
rească un fotbal ofensiv, spec
taculos. angajant — trăsături 
absolut obligatorii pentru obți
nerea performanțelor inter
naționale. De aceea, credem că 
se impune ca și la nivelul clu
burilor să existe o reorientare 
in privința întăririi poziției 
cluburilor, a descoperirii, for
mării și afirmării 
de valoare astfel ca 
multe dintre aceste 
bază ale fotbalului 
devină competitive pe plan in
ternațional.

Unul dintre atuurile obți-

jucătorilor 
tot mai 

unități de 
nostru să

un

bunelor rezultate din
19.13 l-a reprezen- 

atitudinea de inaliă reș-

nerir 
anul 
tat 
ponsabilitate a jucătorilor, Per
formanta inlernațională nu mai 
este posibilă fără sportivi pre
gătiți în mod special spre a 
face față dificultăților jocuri
lor la acest nivel.

Trebuie să înțelegem, în 
concluzie, că pentru a realiza 
n continuitate a performanței, 
pentru a înlătura fenomenul 
conjunctura! din activitatea in
ternațională. se impun restruc
turări in toate cele patru ve
rigi care susțin înalta perfor
manță : campionat. antrenor, 
club, jucător. Fiecare dintre 
aceste verigi trebuie să se ri
dice pe o a'tă treaptă spre a 
face față responsabilităților 
mereu mai mari.

singur numitor comun:
Cu fața spre viitor, planul de măsuri și discuțiile 

au avut un numitor comun : CALITATEA SUPE
RIOARA A FOTBALULUI ROMANESC ȘI PERFEC
TIONAREA CAILOR DE ACCEs SPRE MAREA PER
FORMANTA. O problemă de fond privită de jos. 
de Ia bază, spre vîrful piramidei.

MAREA RESPONSABILITATE 
CHIAR DE LA CEI MICI
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!
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editarea rezultatelor obținute. 
Se știe că în fotbal nimic nu 
este definitiv obținut 
a reuși trebuie să o iei 
de Ia capăt. Cu mai 
stăruință, cu mai mare 
dere. dovedind curaj, 
de inițiativă. Așa trebuie 
abordăm și noi dificilele exa
mene care ne așteaptă spre a 
continua ascensiunea fotbalului 
românesc.

Formula actuală a campiona
tului a demonstrat, de-a lun
gul anilor, că a corespuns pen
tru o anumită etapă a fotbalu
lui românesc, atingerii unui a- 
numit stadiu de dezvoltare. In 
condițiile concrete de astăzi, 
cind numărul întrecerilor in
ternaționale a crescut, eînd e- 
chipele noastre de club au 
pătruns în fazele superioare 
ale competițiilor continentale, 
o restructurare a formulei se 
impune. Dificultatea competiți
ilor, ca și necesitatea afir
mării pe planul performanței, 
impune altă modalitate de a- 
bordare conceptuală a pregă
tirilor. la care pînă acum — 
cu multe artificii — s-a putut 
face față. Actuala schemă 
competițională a avut unele 
efecte nefavorabile, cum au 
fost : imposibilitatea de a ter
mina campionatul 1982—83 la 
timn : atingerea unui anumit 
grad de uzură la jucători, a- 
ce'tia fiind obligati să dispute 
!>n: de zile cite trei partide 
Pe săptămînă. Pe de altă par-

Pentru 
mereu 
multă 
incre- 
spirit 

să

te s-a dovedit că nivelul cali
tativ al campionatului nu asi
gură o pregătire suficientă și 
competitivă pentru partidele 
internaționale. Campionatul nu 
trebuie să fie altceva decit o 
treaptă in formarea pregătirii 
pentru marile examene inter
naționale ale jucătorilor noștri 
și nu un scop în sine. De a- 
eeea. se impune o reflectare 
asupra cerințelor pe plan in
ternațional ale fotbalului nos
tru și asupra formulei campio
natului. Să nu uităm că nu
mărul confruntărilor interna
ționale a crescut simțitor față 
de anii trecuți. necesitînd noi 
date, să nu uităm că specifi
cul climei noastre nu permite 
o extindere în perioada de 
iarnă sau de vară, să nu ui
tăm că partenerii străini de 
întrecere nu acceptă totdeauna 
datele cele mai favorabile sau 
disponibile în calendarul nos
tru.
nea. 
s-a 
cut 
marea 
prin 
contacte, pe 
(dar mai 
țională).

Să nu uităm, de aseme- 
că o experiență — care 

dovedit pozitivă — a fă- 
posibilă creșterea și afir- 

intemațională numai 
tot mai numeroasele 

toate planurile 
ales la echipa na- 

,_____ ,, să nu uităm că tre
buie să subordonăm calendarul 
nostru calendarului interna- 
țional.

Tehnicienii fotbalului nostru 
trebuie să fie convinși de fap
tul că rezultatele obținute 
în ultimul timp obligă la

Pornind de la adevărul obiectiv că, 
lului, în eșalonul copiilor și juniorilor, lucrurile nu 
stau prea bine, că de multe ori s-a „remarcat" 
lipsa de preocupare pentru cei mici, pentru cei 
care urmează să ta locul actuaiUoț internaționali 
intr-unui dintre cei mai buni ani ai fotbalului ro
mânesc. consfătuirea a trasat cu claritate drumul 
pe care trebuie mers și acolo, jos. unde se pun 
temeliile viitorului. Spicuim cele mai revelatoare 
propuneri în acest sens ;
• dezvoltarea bazei de masă a fotbalului nostru 

în toate județele prin atragerea largă a tineretului, 
în special a celui școlar, astfel îneît. în următorii 
doi ani, să fie conectați la activitatea competițio- 
nală aproximativ 100 000 copii și juniori ;
• organizarea în continuare a unor competiții de 

masă, pe grupe de vîrstă. pentru depistarea celor 
mai talentați copii. în vederea co mole tării loturi
lor naționale de juniori, care să participe cu suc
ces Ia competițiile internaționale ;
• extinderea ariei de selecție și în mediul rural 

pentru descoperirea de noi elemente dotate nece
sare completării continue a efectivelor centrelor de 
copii și juniori :
• atragerea în circuitul instruirii copiilor și ju

niorilor. sub directa îndrumare a antrenorilor di
vizionari. a jucătorilor echipelor din diviziile „A". 
,.B“ și ..C“. care să lucreze minimum patru ore pe 
săptămînă în cadrul centrelor proprii ale cluburilor 
sau asociațiilor respective ;
• elaborarea de către biroul federal, pînă la 1 

iunie 1984. a unui studiu, cu propuneri către con
ducerea CNEFS și a Ministerului Educației șl In- 
vățămîntului, pentru organizarea a 3—5 centre na
ționale de juniori ;
• constituirea unei comisii alcătuită din membrii 

biroului federal și ai colegiului central al antreno
rilor care, pînă la 1 aprilie, să analizeze activitatea 
clubului Luceafărul, ale cărui rezultate din ultimii 
doi ani nu s-au situat la nivelul posibilităților. Se 
preconizează transformarea clubului într-un centru 
național pentru pregătirea echipelor reprezentative.

După cum se constată, propuneri judicioase, rea
liste, menite să ridice eșalonul celor mici — izvorul 
generațiilor viitoare de internaționali — la nivelul 
marii responsabilități a tuturor factorilor implicați ;

EXIGENȚĂ SPORITĂ - LA NIVELUL TEHNICIENILOR

O axiomă veche spune că elevul își urmează pro
fesorul. E logic, deci, ca veloairea fotbaliștilor să 
depindă foarte mult și de pregătirea celor desem
nați să-i... pregătească. Problema antrenorului, o 
veche și mereu actuală probiemă a fotbalului nos
tru, a fost atacată în timpul consfătuirii din mal 
multe unghiuri care au d-us la formarea unei sin
gure concluzii : este nevoie de o exigență sporită 
în întreaga activitate a corpului de tehnicieni, 
se preconizează în esență ?

@ întocmirea și. ținerea la zi a unei evidențe 
mmale centralizate a tuturor antrenorilor de 
bal, pa baza fișelor individuale de activitate.

Ce

no- 
fot-

• Radierea antrenorilor care 
meseria aleasă
• Exigență sporită în selecția 

tehnicieni, obligativitatea lor de a cunoaște toate 
legile scrise și nescrise din domeniul lor de activi
tate precum și Însușirea unei limbi străine, indis
pensabile unei documentări competente.
• Reactualizarea caietului antrenorului de fotbal, 

instrument deosebit de util in munca tehnicienilor 
la toate eșaloanele.
• Definitivarea (și respectarea !) statutului' antre

norului de fotbal, aflat nu o dată Ia discreția li
berului arbitru al unor conducători de cluburi și 
de asociații.
• O și mal bună conlucrare între forul de spe

cialitate și antrenorii echipelor care dau jucători 
reprezentativelor naționale, pentru îmbinarea . obiec
tivelor de performanță ale ambelor părți-

Stntem convinși că respectarea propunerilor e- 
nunțate in cadrul consfătuirii va contribui la creș
terea prestigiului profesiei de antrenor, a gradului 
de competență a tehnicienilor și, implicit. Ia per
fecționarea procesului de instruire in ton cu para
metrii fotbalului modern.

PIONI IMPORTANT! IN REUȘITA 
SPECTACOLULUI FOTBALISTIC

Ins-istindiu-se pe necesitatea creșterii responsabili
tății în procesul de pregătire fizico-tehnico-taetică, 
la nivelul jucătorului și antrenorului, nu s-a negli
jat nici o clipă importanta deosebită pe care o au 
în realizarea saltului valoric și al spectacolului 
sportiv elementul moral, în teren, pe banca antre
norilor și In tribune, și prestația arbitrilor. In 
acest context, demne de subliniat ni s-au părut ur
mătoarele idei : ....
• asigurarea unei atmosfere de ordine și disci

plină, de moralitate în întreceri și pregătire, pe 
stadioane și tn afara acestora. Performantele spor
tive trebuie să fie în exclusivitate rodul muncii 
continue, perseverente, în condițiile respectului față 
de partenerul de joc și de spectatori, ale unei de
pline sportivități ;
• Îmbunătățirea activității de conducere prin or

ganizarea unui sistem unitar permanent de control 
și îndrumare la nivelul tuturor județelor, în spe
cial la nivelul echipelor care dau jucători loturilor 
naționale și stabilirea de măsuri concrete împo
triva tuturor celor care nu aplică programele de 
dezvoltare și metodica de pregătire, concepția des
pre fotbal a forului de specialitate :
• organizarea învățămîntului politico-ideologic de 

partid la nivelul tuturor etaloanelor fotbalului. ro
mânesc, prin folosirea celor mai diverse și adec- 
^eerSunțarea Ia „sistemul recuzării*  arbitrilor de 
către unele cluburi ; mai cu seamă că o asemenea 
metodă nu operează pe plan internațional ;

A revizuirea loturilor de arbitri și observatori fe
derali, avîndu-se la bază criteriul valorii practice 
șl al moralității. .
• creșterea sportivității luptei dan teren prin sto

parea jocului brutal, obiectiv comun al jucătorilor, 
antrenorilor și arbitrilor. .
• obligativitatea jucătorilor din cele trei eșaloa

ne de a urma școli de arbitri și de a avea carnet 
de arbitru, fenomen care va duce la sporirea spor
tivității în teren prin cunoașterea regulilor de joc 
de către toți factorii. ... .

Ideile de mal s.us (și multe altele !) vor contribui, 
sperăm, la creșterea valorică generală a fotbalului 
românesc în toate comoonentele sale. Pentru ca 
toate frumoasele vorbe audiate în timpul consfătui
rii să devină fapte, se cere — evident — o respon
sabilitate sporită din partea tuturor factorilor im
plicați.

și pregătirea noilor



SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘEI
ELENA CEAUȘESCU

(Urmare din pag 1)

membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al l’.C.R., 
orim-ministru al guvernului.

Solemnitatea a constituit o 
grăitoare dovadă a înaltei ure- 
tuiri ne care partidul. întregul 
nostru popor o acordă activității 
multilaterale, pline de abnega
ție, de patos revoluționar desfă
șurată de tovarășa Elena 
Ceausescu, militant de frunte 
al Dartidului. strălucit om de 
stiintă. savant de renume mon
dial. într-o atmosferă vibrantă, 
a fost omagiată activitatea neo
bosită. deosebit de bogată ne 
care tovarășa Elena Ceausescu 
o consacră cu inaltă compe
tentă si orotund snirit revolu
ționar. cu nestrămutată convin
gere comunistă. înfăptuirii 
înaltelor aspirații de progres, 
bunăstare. libertate si indepen
dentă ale națiunii noastre cau
zei socialismului si oăcii.

Solemnitatea a pus cu putere 
in lumină, in această zi de 
sărbătoare, alesele einduri și 
sentimente de profundă stimă, 
de caldă prețuire oe care toti ce
tățenii patriei noastre le poartă 
tovarășei Elena Ceausescu, pen
tru contribuția activă de deo
sebită însemnătate pe care, a- 
lături de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii. au adus-o si o aduc Ia

RECORDURI DE BUN AUGUR PENTRU „CUPA PRIETENIA" IA PATINAJ VITEZĂ
întreruptă din cauza., căldurii. 

„Cupa F.R. Patinaj" va fi repro- 
gramatâ tot De oista naturală 
din Miercurea Ciuc. Sîmbătă si 
duminică urma să se desfășoa
re tot aici Cupa României (ju- 
ni-ori si seniori), dar a fost a- 
mînată. din aceleași motive, pen
tru 12—13 ianuarie.

Ce au făcut viteziștii în aceste 
zile în care vremea nu a tinut 
cu ei? Si-au continuat pregătiri
le pe.. uscat sau pe oista redu
să a patinoarului artificial din 
M. Ciuc. Sîmbătă dUDă-amiază 
l-am întîlnit lingă mantinelă oe 
cunoscutul tehnician brașovean 
Ernest Ulrich-Pctric. „Deși ne 
aflăm la discreția vremii, ne 
explică, programul de instruire 
nu trebuie să sufere, mai ales 
că, in pofida timpului nefavora
bil, am pășit cu dreptul in ac
tualul sezon". La ce vă referiți? 
• „Mai mulfi sportivi care aspi
ră Ia un Ioc în echipele repre
zentative de juniori (n n. inter
locutorul este unul dintre cei 
doi antrenori ai lotului repu
blican pentru „Cuoa Prietenia-) 
au înregistrat la primele teste 
rezultate promițătoare, unii reu

„CUPA I. H. F.“
(Urmare din pag 1)

tele au reușit să-si Incinte 
oină la urmă suporterii prin- 
tr-o evoluție generală la înăl
țime. După acel 5—5. a urmat 
o suită de 7 goluri consecutive 
(12—5. min. 21), care a marcat 
desprinderea definitivă. Hand
balistele vîlcene au mărit, a- 
poi, diferența la 8, 10 și chiar 
15 goluri (18—10 în min. 37 ; 
20—10 în min. 40 : 30—15 în 
min. 53). spre satisfacția entu
ziaștilor spectatori oentru ca 
în final aceasta să fie de 18 
goluri.

Ceea ce trebuie luat însă, 
în seamă este faptul că în
treaga desfășurare a meciului 
a fost hotârîtă de iocul exce
lent al întregii echipe si. în 
mod deosebit, al sportivelor E- 
dith Torok. Maria Verigeanu, 
Rodica Pestrea — cele mai e- 
ficiente realizatoare — si al 
Portarului Cristina Lada, care 
a apărat foarte bine, ounîndu-si 
permanent echipa in atac. 

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

înfăptuirea întregii politici in
terne si externe a partidului 
si statului nostru, la continua 
dezvoltare a stiintei. învătămîn- 
tului si culturii românești, la 
transpunerea în viată a Pro
gramului Partidului Comunist 
Român de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate si înaintare a României 
spre comunism.

Solemnitatea a prilejuit evo
carea muncii pline de strălu
cire. de largă recunoaștere in
ternațională. pe care tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceausescu o desfășoară, 
cu remarcabilă pasiune, ne tă- 
rîmul cercetării științifice. în- 
drumind nemijlocit activitatea 
din acest domeniu, sublinierea 
meritelor sale strălucite în pro
movarea si aplicarea cuceririlor 
revoluției tehnico-stiintifice în 
toate sectoarele construcției so
cialiste.

Dînd glas sentimentelor de 
aleasă prețuire si adine res
pect ale întregului nostru partid 
si popor, tovarășii din condu
cerea partidului și statului, 
prezenti la solemnitate, au fe
licitat-o eu deosebită afecțiune 
pe tovarășa Elena Ceausescu, 
adresindu-i. din adincul inimi
lor. călduroase urări de viată 
îndelungată, de fericire, sănă
tate si multă putere de muncă, 
de noi si tot mai mari succese 
în îndeplinirea înaltelor răs
punderi ce i-au fost încredin
țate.

șind să doboare din start recor
durile naționale". Ne-a Indicat 
apoi numele celor care îi inspi
ră multă încredere. Am notat 
că. la recentul concurs interna
țional de la Budapesta. brașo- 
veanca Gabriela Voina a dobîn- 
dit, la vîrsta junioratului, reoor- 
dud de senioare la 5 000 m cu 
8:53,36 (v.r. 8:59.99) si a stabilit 
recordul de senioare și junioare 
I la poliatlonul mare, cu 200,470 
p, ureînd pe podium în compa
nia unor alergătoare de valoare 
din R.D. Germană și Ungaria. 
De asemenea, colegul el de la 
clubul Tractorul Brașov. Daniel 
Csata, a înregistrat o nouă per
formanță la 1 500 m juniori TI 
cu 2:15,58 (v.r. 2:16,9), a parcurs 
3 000 m în 4:45,05. cel mal bun 
timp (din anul 1581) la categoria 
respectivă și a stabilit cu 185,560 
p recordul la poliatlonul juniori
lor n. Tot pe pista artificială 
din Budapesta, mu re șanul Ed
mond Cseh a conectat recordurile 
juniorilor n la 500 m — 42,03 
(v.r. 42,15). 1000 m — 1:26,57 (vjt. 
1:27,6) șl la poliatlonul de sprint 
— 171,266 p (v.r. 172,950 p). Re
zultate remarcabile au mai ob-

LA HANDBAL
Handbalistele olandeze, deși 

au pierdut la o mare diferență, 
au prestat un ioc rapid in 
atac si s-au apărat destul de 
bine, beneficiind de aportul 
portarului Angela Clant. ca si 
al cîtorva realizatoare în cimo 
care nu trebuie neglijate in 
partida retur.

Oricum, sîmbătă. la Roer- 
mond. handbalistele de Ia Chi
mistul trebuie să aibă o doză 
de prudentă, pentru ca orice 
surpriză să fie evitată, cu atit 
mai mult cu cit. în ciuda lo
cului de ansamblu foarte bun. 
ele au comis unele erori de 
pase și prindere a mingii, s-au 
pripit în atac si au ratat două 
aruncări de la 7 m.

Au marcat : T6rok 9. Pestrea 
8. Verigeanu 5. M. Petre 4. Mo- 
rariu 3. Popescu 3. Bazarincă 
2 pentru învingătoare, respec
tiv Hendriks 4. Janssen 3. Fry
singer 3. Smeets 3. De Camp, 
Eordens. Port cite 1.

Au arbitrat foarte bine Isae 
Brandvein si Michel Falm (Is
rael).

ger — Dakar conduce echipajul 
francez Metge — Lemoine 
(„Porsche"), urmat de Gabreu — 
Gabbay (Franța, .Range Rover") 
la <3:59 $1 Trossat — Briavoine 
(Franța, „Lada* *4) ia 50:47. La mo
tociclete, pe primul loc se află 
Serge Bacou (Franța „Yamaha").

ATLETISM • în circuitul de 
turnee de sală care vor fi or
ganizate în primul trimestru al 
acestui an în SUA vor participa 
o serie de reputați atleți și atle
te, între care Jarmila Kratochvi- 
lova (Cehoslovacia). Tamara Bî- 
kova, Nadejda Olizarenko, Kon
stantin Volkov. Ekaterina Podko- 
paeva (URSS), Pierre Quinon 
(Franța), Zhu Jianhua (R.P. Chi
neză), Said Aouita (Maroc) etc.
• Maratonul de la Miami a fost 
cîștigat de suedezul Tommy 
Persson în 2h 13:27. urmat de en
glezul Jimmy Ashworth 2hl4:06 
și americanul David Olds 2hl6:46. 
La femei, pe primul loc s-a cla
sat Joelle Debrouwer (Franța) în 
2h45:O0.

automobilism e tn urma 
©tapei a 6-a, Iferouane — Chirfa 
(559 km). în raliul Paris - Al

BASCHET • Turneul masculin 
de la Stockholm a fost cîștigat 
de echipa Iugoslaviei cu 6 o, ur
mată de Grecia 4 o. Israel 0 p. 
Suedia 0 p. In ultima zi : Iugo
slavia — Israel 78—72 Grecia — 
Suedia 94—73.

.HANDBAL A Turneul masculin 
de la Singen (R.F. Germania) a 
fost cîștigat de echipa secundă 
a URSS, care a învins Im finală 
©u 26—19 (12—11) pe Medveaciak 
Zagreb. • Rezultate din Cupa 
campionilor europeni (masculin): 
THW Kiel — Metaloplastika Sa-

PE GHEATA ȘI PE
IGLS. Concursul internațio

nal de bob pentru patru per
soane', desfășurat pe pîrtia 
olimpică de la Igls (Austria), a 
fost cîștigat de primul echipaj 
al R.D. Germane, cronometrat 
în patru manșe cu timpul de 
3:33,13. Pe locurile următoare 
s-au clasat : R.D. Germană II 
3:33,86, R. F. Germania III 
3:35,93, Austria IU 3:36,27. E- 
chipajul României. Diiotat de 
Dorin Degan. a ocupat locul 8. 
cu 3:36.88.

INZELL. în proba de 500 m 
a concursului de patinai vite
ză, sportivul român Dezidertu 
Jenei s-a clasat ne locul trei 
cu timpul de 38.85. fiind prece
dat de Nikolai Silenko (U.R.S.S.) 
38,50- și Viaceslav Vidov 
(U.R.S.S.) 38,84. La feminin, 
cursa de 500 m a revenit pa
tinatoarei vest-germane Monika 
Holzner cu 41,66. iar la 1 500 
m pe primul loc s-a clasat Aila 
Tartia (Finlanda) cu 2:18.73.

BISCHOFSHOFEN. Ultimul 
concurs din cadrul competiției 
de sărituri cu schiurile ..Tur
neul celor patru trambuline*  
s-a Încheiat cu victoria lui 
Jens Weissflog (R.D. Germană) 
cu 238.1 p (sărituri de 114 m 
Si 112 m). urmat de Per Ber- 
gerud (Norvegia) 219.4 o (107— 
108,5 m) și Primoz Ulaga (Iu
goslavia) 217.7 p (107—103 m). 
în clasamentul final al com
petiției. pe primul loc s-a cla
sat Weissflog. cu 897.9 p, urmat 
de compatriotul său Klaus 
Ostwald 842,3 p și finlandezul 
Matti Nykaenen 825,9 p. Weis
sflog conduce și în Cupa Mon

tinut clujeanca Mihaela Timiș 
(500 m — 46,03 ; 1 000 m —
1:36,29), ploieștenii Liliana Coman 
(500 m — 47.49 ; 1 000 m —
1:38,55), Nicolae Sandu (1 500 m 
— 2:14,27 ; 5 000 m - 8:09.00 și 
10 000 m — 16:47,22). brașovenii 
Mihaela Dasc&lu (1 500 m —
2 :34,34 ; 3 000 m — 5:18,85) șl
Marian Rădoi (1 000 m - 1:29.33;
3 000 m — 4:53,84; 1 500 m — 
2:14,91 ; 500 m — 43,81).

în vederile specialiștilor fede
rației se mai afl-ă bucureșteanul 
Orlando Cristea, sibiencele Cera- 
sela Hordobețiu, Cătălina Bol o ga, 
precum și Erika Kopefalnagy, 
Tiberiu Becze și Adrian Pogony 
din Miercurea Ciuc. toți in evi
dent progres. Cu ce speranțe se 
duc tinerii noștri viteziști La 
„Cupa Prietenia44, programată la 
Varșovia în a doua decadă a lu
nii februarie? • „Cu o singură 
excepție, Gabriela Voina care 
Împlinește, luni 9 ianuarie, 17 
ani, ceilalți sclectionabili »e află 
Încă la vîrsta juniorilor micL 
Tînînd seama de acumulările În
registrate. ci ti va dintre ei se vor 
angaja In lupta cu puternicii lor 
adversari pentru locuri frunta
șe, depunindu-și candidatura 
pentru J.O. din 1988".

Troian IOANIȚESCU

TURNEUL FEMININ 
DE ȘAH DE LA JAJCE

BELGRAD, 8 (Agerpres). — 
La Jaice (Iugoslavia) a înce
put un important turneu inter
național feminin de șah la 
care participă 5 mari maestre 
și 9 maestre internaționale. în 
prima rundă s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Nona 
Gaprindasvili (U.R.S.S.) — Zo- 
rica Nikolin (Iugoslavia) 1—0 ; 
Hana Erenska (Polonia) — 
Vlasta Macek (Iugoslavia) 1—9; 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.) — 
Gisela Fischdick (R.F.G.) 1—0: 
Suzana Maximovici (Iugoslavia) 
— Maria Petrovici (Iugoslavia)
1—0. în poziții complicate s-au 
întrerupt partidele: Dana Nuțu 
(România) — Amalia Pihalid 
(Iugoslavia). Margareta Mure- 
san (România) — Zsuzsa Ve- 
roezi (Ungaria) si Graczina 
Szmacinska (Polonia) — Gor- 
dana Marko viei (Iugoslavia).

bac 20—22. VFL Gummersbach — 
Kolbotin (Norvegia) 24—14. Zo- 
singen (Elveția) — Dukla Praga 
23—25 ; la feminin • ATV Basel — 
Radnlcki Belgrad 14—30.

ÎNOT • în cadrul concursului 
internațional de la Austin 
(Texas), Astrid Strauss (R.D. Ger
mană) a stabilit un nou record 
european la 1 m liber cu 
16:13,55. Vechiul record era de 
16:27,89 și aparținea din anul 1981 
compatrioatei sale tnes Diers.

TENIS • Semifinale feminine 
la Washington : Mandlikova — 
Sukova 6—1, 7—6. Garrison — 
Casale 6—0, 5—7. 6—2. e Semifi
nalele turneului demonstrativ de 
la Rosemont : Connors — ^ibak 
6—7, 6—1. 6—3. Gomez — Lendl 
3—6, 7—5, 7—6. 

dială cu 95 p. urmat de M. 
Vaenen (Finlanda) 92 p.

PUY SAINT VINCENT. Pro
ba feminină de coborire des
fășurată pe pîrtia din această 
localitate franceză a fost cîș- 
tigată de canadianca Gerry So
rensen. campioană mond ală în 
1982. Pe o pîrtie în lungime de 
2 890 m. cu o diferență de ni
vel de 700 m. Sorensen a fost 
cronometrată in 1:40.44. fiind 
urmată de Veronika Vitzl.um 
(Austria) — 1:41,82 și Maria 
Walliser(Elveția) 1:42,02. Du
minică, slalomul super-uriaș 
feminin, tot în cadrul Cupei 
Mondiale, a fost ciștigat de o 
altă schioare canadiancă. Lau
rie Graham. înregistrată în 
1:15,73. înaintea elvețiencei Mi- 
chela Figini, 1:15,98 șl a ame
ricancei Debbie Armstrong 
1:16.21.

LAAX. Proba masculină de 
coborire din cadrul Cupei Mon
diale desfășurată la Laax (El
veția) a fost cîștigată de elve
țianul Urs Raeber în 1 '56.75, 
urmat de austriacul Franz 
Klammer 1:56,86 și italianul 
Michael Mair 1:57.30. Pîrtia a 
măsurat 3 230 m, cu o diferen
ță de nivel de 960 m.

MONTREAL. Cel de-al 7-lea 
meci dintre echipa olimpică de 
hochei pe gheață a Canadei și 
o selecționată a cluburilor din 
U.R.S.S.. disputat la Kitchener, 
s-a încheiat Ia egalitate : 6—8 
(2—12—3. 2—2). Echioa sovieti
că a ciștigat cinci meciuri si * 
pierdut unul.

ASSEN. Campionatele mon
diale de patinaj viteză pentru 
juniori au debutat în acest oraș 
olandez cu cursa feminină de 
500 m. cîștigată de Hwa Son 
Song (R.P.D. Coreeană) în 
43.09, urmată de Angela Stalin-

CAMATARU, SELECȚIONAT IN ECHIPA CONTINENTULUI

Anul acesta, cunoscuta echipă portugheză Benfica Lisabona va 
sărbători 80 de ani de la înființare. în cadrul festivităților ce 
vor avea loc cu acest prilej figurează, pentru data de 14 februa
rie, un meci între echipa lusitană si ° selecționată a Europei, 
în lotul Europei a fost selecționat și Rodion Cămăiaru, echipierul 
Universității Craiova.

★ * *
ELOGII PENTRU ECHIPA 

ROMÂNIEI
PARIS, 7 (Agerpres). — în 

prezentarea pe care o face e- 
chipelor calificate pentru tur
neul final al C.E., comentatorul 
sportiv al AGENȚIEI FRANCE 
PRESSE subliniază că „forma
ția României a obținut califica
rea jucînd în una dintre cele 
mai dificile grupe ale prelimi
nariilor, fotbaliștii români reu
șind să se claseze Pe primul 
loc, eliminînd Italia, campi
oana mondială. Cehoslovacia, 
fosta campioană a Europei, 
Suedia si Cipru. Această per
formanță a făcut ca „ll-le“ 
antrenat de Mircea Lucescu să 
deviuâ eea mai bună echipă 
sportivi a anului, în România*,  
st arată in comentariu.
TURNEE INTERNAȚIONALE
* In preliminariile J.O. (zo

na Africii): in meci tur : Alge
ria—Egipt 1—1 (1—1) • Turnee 
în sală. La Leningrad, în ca
drul „Memorialului Granatkin*  
pentru juniori : S.U.A. —
U.R.S.S. II 3—6. R. F. Ger
mania — Belgia 7—0 U.R.S.S. 
I — Franța 2—0, R.F. Germa
nia — U.R.S.S. II 2—0. în cla
sament conduce R.F.G. cu 4 p, 
urmată de S.U.A. 3 p, U.R.S.S. 
I 3 p • Turneul de la Geneva 
s-a încheiat cu victoria echipei

Omenie cu... corp 6 drepte
Un om a cărui mare forță de caracter este egalată, poate, numai 

de o mare sensibilitate îmi spunea zilele trecute că a descoperit in
tr-un colțișor al acestei pagini o știre extraordinară, care l-a emoțio
nat profund. Era vorba, în acea știre, de un fotbalist, de spaniolul 
Juonito, care, Intr-un meci recent, aflîndu-se la un moment dat în fato 
golului, a observat că portarul echipei adverse (Espanol Barcelona) 
era - rănit - la pâmint. Dacă șuta (șl scorul era 0-0 1), ar fi fost 
gol sigur I

Ci ți nu ar fi șutat ? I I
Ce a făcut Juanito t
A trimis mingea în afara terenului...
„Ca un vlnător care ar fi tras intr-un iepure stînd pe loc, intr-un 

iepure șchiop sau într-un mistreț legat — comenta prețuitorul știrii 
noastre — așa ar fi fost șl șutul lui Juanito în poarta neapărată de 
un portar rănit ; dar spaniolul și-a refuzat această reușită fără o ic de 
glorie,..-

Cîtă OMENIE se găsea In modesta noastră știre culeasă cu cel mai 
mărunt corp de literă tipografică (6 drepte), de cîtă superbă omenie a 
dat dovadă Juanito prin gestul său I

Ce admirabilă lecție morală oentru oamenii sportului și nu numai 
pentru ei.

Nemaivorbind că pînă la urmă tot Juanito a înscris qolul victoriei 
echipei sale (Real Madrid), d>ntr-o alta faza (scor : 1—0), gestul sâu, 
care face obiectul acestor rînduri, ni se pare cu adevărat un gest demn 
de un poem... Un poem al purității pe care o poate naște și sportul...

Marius POPESCU

ZÂPADĂ
ke (R.D. Germană) 43,38, La 
1 500 m a cîștigat sovietica Ga
lina Voiloșnikova în 2:15,91. La 
băieți, proba de 1 500 m a re
venit sovieticului Valeri Goek 
în 2:01,24, înaintea compatrio
tului său Aleksandr Klimov 
2:01,89, iar cea de 3 000 m o- 
landezului Henk Groen în 
4:24,49. urmat de Goelî 4:24,67.

HAMMARSTRAND. Concur
sul de sanie din cadrul Cupei 
Mondiale desfășurat în locali
tatea suedeză a fost dominat 
de sportivii din R.D. Germană, 
clasați pe primele două locuri 
atit la masculin — Michael 
Walter 1:30,16, Joerg Hoffman 
1:30,68 — cit si la feminin — 
Bettina Schmidt 41,77, Utte 
Weiss 41,86.

FALUN. Prima probă de 20 
km din cadrul Cupei Mondiale 
la biatlon, desfășurată în sta
țiunea suedeză, a fost clștiga- 
tă de norvegianul Odd Lirhus 
In lh01:52. urmat de Yvon 
Mougel (Franța) lh04:16 și 
Tapio Piiponer, (Finlanda) 
lh04:23. Proba de 10 km a re
venit sovieticului Serghei Bu- 
lighin în 29:42,2. urmat de Al
gimantas Sjalna (U.R.S.S.) 
29:59,6 și Risto Punkk.i (Fin
landa) 30:06,4. în clasamentul 
Cupei Mondiale conduce Sjalna 
cu 43 p.

AVESTA. Suedezul Gunde 
Svan, actualul lider al Cupei 
Mondiale la schi fond, a cîș
tigat sîmbătă proba de 20 km 
cu timpul de 49:45. înaintea 
compatriotului său Hans Pers
son 50:44 și a finlandezului 
Asko Autio 51:34

BUDAPESTA. începînd do 
astăzi șl pînă sîmbătă. la 
Sportcsarnok din Budapesta se 
vor desfășura campionatele eu
ropene de patinaj artistic.

F.C. Kâjn. care, după ce a în
vins cu 2—0 pe Servette Gene
va și a terminat la egalitate 
(1—1) cu Monaco, a totalizat 
7 p. Alte rezultate : Grasshop
pers — Sion 4—0, Monaco — 
Sion 4—0, Grasshoppers — Ser
vette 4—1. în continuare clasa
mentul se prezintă astfel : 2. 
Monaco 8 p, 3. Grasshoppers 
5 p. 4. Servette 2 p, 5. Sion 
0 p.

CUPE, CAMPIONATE
ITALIA (et. 15). Catania — 

Inter 0—0, Fiorentina — Av«lli- 
no 1—0, Juventus — Genoa 4—2 
(au înscris pentru „Juve“ Platini, 
Cabrini, Boniek și Rossi din 11 
m), Lazio — Pisa 0—1 !, Milan 
— Udinese 3—3, Napoli — To
rino 0—0, Sampdoria — Ascoli
1— 2 1. Verona — Roma 1—0. In 
clasament : Juventus 22 p, To
rino 20 p, Roma 19 p, Fioren
tina 19 p.

în turul al 3-lea din „Cupa 
Angliei", cea mai mare surpriză 
o constituie eliminarea forma
ției Manchester United, dețină
toarea trofeului, de către echi
pa Bournemouth, care activea
ză In liga a 3-a. Și alte forma
ții cunoscute au fost eliminate : 
Huddersfield — Q.P. Rangers
2— 1, Middlesbrough — Arsenal
3— 2, Crystal Palace — Leicester 
1—0.
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