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în Valea Jiului, la sfirșit de săptâminâ

„SPORTU-I CA UN PAHAR CU APA RECE 
CÎND IEȘI DIN ȘUT"

Clasamentele mondiale la gimnasticii

întocmite de Agenția I. S. Ii. din Stuttgart

NADIA COMANECI DETINE
J

A.

Stăm așezați cot la cot pe 
banca vagonetului care ne saltă 
ritmic atunci cînd trece peste 
legăturile șinelor. Casca te 
strînge puțin pe cap și încerci 
să ți-o potrivești mai bine. în 
stingă, doi ortaci, doi flăcăi 
zdraveni, semănînd unul cu al
tul ca doi frați, vorbesc despre 
o seară de dans la care au fost 
de curînd. Din dreapta, un om 
scund, minerul instructor Nico- 
lae Barbu, ne spune : „Eu lu
crez în subteran din ’54. Aici, 
la Lupeni. Vă zic : la mineri 
sportu-i ca un pahar cu apă 
rece cînd ieși din șut“. Cum 
adică ? „Așa, îi dă poftă de 
viată, de muncă. Mă uit la ti
nerii mei din secția de box, 
peste 40 de băieți harnici : 

’sportul îi face mai puternici, 
mai curajoși. Așa mi-am cres
cut și eu copiii. Unul a fost 
campion pe zonă, în ’74, celă
lalt schiază, patinează... Or să 
fie oameni in toată legea..." 
îl ascultăm pe acest pasionat 
iubitor de sport, antrenor al 
secției de box de la mina Lu
peni și ne gîndim, în același 
timp, la scopul vizitei noastre 
aici : de a-i întreba pe mineri 
ce loc ocupă sportul în viața 
lor, ce proiecte sportive au 
pentru acest sfirșit de săptă- 
mină ? „Dacă aș fi ajutat mai 
mult — continuă Nicolae Barbu 
•—, aș scoate campioni naționali 
de aici, vă spun eu“.

ASTĂZI, UN NOU DERBY 
HOCHEISÎIC 

STEAUA - DINAMO

Becurile cu neon defilează pe 
deasupra noastră. Din adîncuri, 
din depărtare, se aude clocotul 
muncii care pulsează la cape
tele galeriilor, „respirația" mi
nei. Inima ei o formează oa
menii, oamenii adîncurilor în
cleștați în bătălia cu stratul dur, 
colțuros, negru, încăpățînat, 
dar care este silit să iasă la 
lumină și să dea lumină.

însoțitorul nostru, ortacul 
Ioan Untea, specialist în pro-

t\\\\\\\\\\\\\\\X

• Spre straja, spre Paring, 
cu schiurilc $1 cu săniile
• Căutind aerul curat $1 
sănătos al munților • 20 de 
mineri ridică o cabană

»\\\\\\\\\\\\^
bleme de aeraj și securitatea 
exploatării, omul care are par
că desenată în palmă întrea
ga „geografie" a subsolului Lu- 
penilor, ne face semn : „Ne a- 
propiem de Solomon". Cine es
te Solomon ?...

Oprim brusc. Galeria diago
nală, orizont 400, strat 3. Or
tacii coboară. Se înșiruie de-a 
lungul tunelului atît de neobiș
nuit pentru cel care coboară 
aici pentru prima dată. Urcăm 
treptele suitorului în șir indian 
și, iată, abatajul. Complexul 
mecanic, o impresionantă in
stalație dirijată de mineri, lu
crează din plin. La pupitrul de 
comandă se află șeful de bri
gadă Ioan Solomon. El este 

coordonatorul muncii, dar și e- 
xecutor, alături de ceilalți mi
neri, răspunzător de procesul 
de producție.

„Noroc bun !“ „Noroc bun !“ 
„E ceva bai, aici, Vasile 1“ 
„Nici unul, Ioane. O mers bi
ne. Vezi, păsuie mai sănătos 
cadru’ aista"-. „Noroc bun !“ 
Minerii predau și preiau schim
bul. Și iată-ne față în față cu 
șeful de brigadă, Ioan Solo
mon. „A mers bine, cu spor, 
repetă și eL Dar trebuie să 
meargă și mai bine..."

Vă așteaptă un sfirșit de 
săptămînă cu timp frumos, to
varășe Solomon. Cum o să vi-1 
petreceți ? „Cu familia, cu so
ția, cu cei doi copii. Astăzi a- 
casă, la televizor, miine in 
excursie. îmi place mult turis
mul — cu mașina și pe jos. 
Sintem un grup de prieteni ca
re plecăm in excursii duminică 
de duminică. Spre Straja, spre 
Paring, la schiat sau la săniuș".

Iubiți sportul ? „Ei, cum să 
nu-1 iubim. Avem o bază spor
tivă frumoasă : patinoar, popi- 
cărie, sală de sport, săli de 
șah. Pentru mineri sportu-i via
ță, nu știu dacă se înțelege 
bine. Noi lucrăm în adîncuri, 
dar iubim și căutăm aerul cu
rat și sănătos al munților. Și 
dacă ne putem bucura de bine
facerile sportului — prin con
dițiile de viață pe care le avem 
azi — nutrim o profundă, o 
permanentă și caldă recunoș
tință partidului nostru, secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omul care 
ne înțelege și ne poartă de

, Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Ieri, penultima zi a colocviului fotbalistic de la snagor

FUNDAȘI OFENSIVI? DA. 
DAR SPECIALIZAREA RÂMÎNE

încă de la începutul expu
nerii sale de ieri, de la cursul 
de perfecționare a antrenorilor 
de fotbal, referitoare ia meto
dele și mijloacele pentru îmbu
nătățirea jocului în apărare, ex
perimentatul tehnician Angelo 
Niculescu a ținut să sublinieze 
că tema supusă atenției cursan- 
ților are o relație directă cu 
cel de al doilea moment al jo
cului — atacul. Nici unul, nici 
celălalt nu poate fi departajat, 
privit și analizat de sine stă
tător, ca un scop în sine. De

SI IN 1977 
PRIMUL LOC 

ÎN LUME
Cunoscuta Agenție de sport 

vest-germană „INTERNATIONA
LE SPORT-KORRESPONDENZ” 
(I.S.K.) din Stuttgart a publicat 
rezultatele unei mari anchete 
internaționale pentru stabilirea 
celor mai buni gimnaști din 
lume ai anului 1977.

Pe primele locuri s-au clasat 
NADIA COMANECI (România) 
la feminin și VLADIMIR MAR
KELOV (U.R.S.S.) la masculin.

lată clasamentele primelor 5 
locuri:

FEMININ

1. Nadia Comăneci (Româ
nia)^. Elena Muhina (U.R.S.S.);
3. Sofia Sapoșnikova (U.R.S.S.);
4. Maria Filatova (U.R.S.S.); 5. 
Neli Kim (U.R.S.S.).

MASCULIN

1. V. Markelov (U.R.S.S);
2. S. Katsamatsu (Japonia);
3. N. Andrianov (U.R.S.S.); 4. 
M. Tkaciov (U.R.S.S.); 5. H. Ka- 
jiama (Japonia).

aici și concluzia de ordin prac
tic că este destul de greu să 
stabilești cît trebuie muncit iii 
direcția perfecționării apărării 
și cît pentru pregătirea atacu
lui. Realitatea campionatului 
nostru ca și comportarea for
mațiilor românești în întîlnirile 
internaționale, sub aspectul or
ganizării apărării, lasă să se în
țeleagă că se acordă totuși

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Turul VI al campionatului 
diviziei naționale de hochei 
programează astăzi, de la ora 
17, pe patinoarul artificial „23 
August" din Capitală, o nouă 
partidă Steaua — Dinamo. Si
tuația strînsă din clasament 
(Steaua — 18 p, Dinamo — 16 
p) conferă întîlnirii un caracter 
decisiv și mărește interesul fa
tă de acest derby tradițional al 
hocheiului nostru.

★
Aseară, intr-un joc intere

sant (dar prea agitat și nervos) 
Dinamo a întrecut pe S. C. 
Miercurea Ciuc cu 5—1 (2—0,
2—1, 1—0). Mai tehnici, mai ra
pizi și mai omogeni, dlnamoviș- 
tii au reușit să se impună în- 
tr-un meci care a purtat în ge
neral amprenta echilibrului. Au 
marcat : Axinte, Z. Nagy, Tu- 
reanu, Pisaru, Costea pentru 
Dinamo, respectiv, Petreș. A 
arbitrat bine Gh. Mureșanu (la 
centru), ajutat de A. Balint și 
S. Armă (Ia linie).

în mod cu totul regretabil 
jocul a suferit dese întreruperi 
din cauza defecțiunilor repe
tate la sistemul de cronometraj 
electronic, vechi și necorespun
zător în momentul de față.

Valeriu CHIOSE

„DACI ADA" CU Șl FĂRĂ ZĂPADĂ

Start la Vatra Domei Chiar dacă temperatura a coborit „sub zero*

La Suceava La București

TINERII BOXERI ROMÂNI 
VOR EVOLUA IN ALGERIA 

în cadrul pregătirilor pe care 
le efectuează în vederea parti
cipării la campionatele europe
ne de tineret, ce vor avea loc 
în luna iunie, la Dublin, tinerii 
pugiliști români vor intîlni, la 
19 ianuarie, echipa Algeriei. 
Pentru meciul de la Alger, an
trenorii T. Niculescu, A. Simion 
și G. Pometcu pregătesc un lot 
în care se află, printre alții, 
Radu Daniel, Tîti Cercel, Ilie 
Caplari, Constantin Ghindăoa- 
nu. Ștefan Imre, Mircea Fulger, 
Marcel Țurcaș.

PlRTIE LIBERĂ ÎN JARA DE SUS A FOST „ZIUA HANDBALULUI"
Aproape peste tot, în județul 

Suceava, sporturile de iarnă se 
află la ordinea zilei. Iată, de 
curînd s-a încheiat la Rădăuți, 
pe patinoarul natural, o foarte 
reușită Întrecere de hochei pe 
gheață cu participarea unor e- 
chipe din Galați, Suceava și 
Rădăuți. Competiția a însemnat 
lansarea în plin a manifestări
lor sportive din cadrul ediției 
de iarnă a „Daciadei". In pre
zent au Ioc întreceri de hochei 
pe gheață și patinaj viteză pe 
toate amenajările naturale din 
Vatra Dornei, Cîmpulung Mol
dovenesc, Gura Humorului, Făl
ticeni, Șiret și dintr-o serie de 

centre de comună situate in zo
ne montane.

Foarte solicitat este și mo
dernul patinoar artificial din 
Suceava, cu porți deschise, de 
dimineață și pînă seara, con
cursurilor locale pentru copii și 
juniori. Punctul de atracție în 
aceste zile îl reprezintă, însă, 
o inedită întrecere de hochei 
pe gheață intitulată „Cupa uni
tăților sportive școlare”, cu par
ticiparea unor cunoscute echipe

CONSTANTIN MIRON 
metodist la C.J.E.F.S. Suceava

(Continuare in pag. 2—3)

Luminița are 5 ani, este șoim 
al patriei, la grădinița 126 din 
București și a auzit cite ceva 
despre „Daciadă" de la veri- 
șoara ei, Mihaela, care este în 
clasa a Vl-a, la Școala gene
rală 148, de pe strada Bachus. 
A auzit despre „Daciadă" chiar 
ceva mai multe, de vreme ce, 
joi dimineață, la ora 9, era 
prezentă la terenul de sport de 
la „148". Prima constatare a 
Luminiței : gheața pentru pati
noarul de pe bitumul alăturat 
nu mai exista, se topise de cî- 
teva zile, deși nea Vasile, por
tarul de noapte al școlii, se chi- 
nuise multe ore să o pună strat 

peste strat. Dar a găsit altce
va. S-a așezat pe o minge uri
așă de baschet, care i s-a po
trivit de minune in chip de 
„fotoliu de orchestră" pentru a 
urmări, meciul de handbal din
tre echipele claselor a Vl-a 
și a Vil-a. Apoi s-a ridicat de 
pe mingea de baschet și s-a 
îndreptat spre sala de sport, 
unde avea să fie, sigur, mai 
cald. S-a oprit în încăperea 
mare dar n-a avut ce vedea t 
pentru ea, era total neintere-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)



Pentru un start mal Bun In campionatul de tir ACTUALITĂȚI DIN VOLEI
CUPA PRIMĂVERII»

S-A DISPUTAT ÎN... IANUARIE
COLECTIVELE DE TEHNICIENI 

DE LA LOTURILE 
REPREZENTATIVE

SERIA A U-a

Primul campionat republican 
al anului 1978 se va desfășura, 
în această săptămînă, la tirul 
cu arme cu aer comprimat. în 
ultimul deceniu, această disci
plină a cunoscut o amplă dez
voltare în toate țările, ea fiind 
inclusă în programul campiona
telor mondiale și europene, pre
cum și al unor mari competiții 
internaționale regionale. Trăgă
torii români au o situație bună 
pe plan internațional la aceste 
mini-probe ale tirului, ei deți- 
nînd numeroase titluri de cam
pioni continentali. Organizarea 
campionatelor naționale in a 
doua decadă a primei luni a 
anului a fost impusă de calen
darul internațional : între 21 și 
23 ianuarie se va desfășura, la 
București. Balcaniada, iar luna 
viitoare, la Copenhaga, vor a- 
vea loc campionatele europene.

Pînă la campionatele naționa
le au fost organizate două mari 
întreceri cu caracter republi
can : „Cupa României” (la sfîr- 
șitul lunii trecute) și „Cupa 
primăverii” (disputată vineri, 
simbătă și duminică). Ultima 
confruntare, la care au fost pre- 
zenți peste 200 de trăgători din 
toate secțiile de performanță, a 
avut drept obiectiv, printre al
tele, îndeplinirea haremurilor de 
participare la campionatele na
ționale. Așadar, din punct de 
vedere al solicitării psihice, 
competiția a fost binevenită, 
deși unii dintre antrenori au 
considerat-o ca o încărcare a 
programului competițional la 
început de an. „Cupa primăve
rii” ne-a arătat cite ceva despre 
forma în care se află unii tră
gători. Astfel, a fost îmbucură
tor faptul că majoritatea com- 
ponenților loturilor naționale,

vizați să participe la Balcania
dă și C.E., au reușit rezultate 
mulțumitoare, unii dintre ei 
chiar remarcabile : Dan Iuga 1— 
388 p la pistol, Eva Olah — 387 
p la pușcă, juniorul dinamovist 
G. Cristache — 377 p la pistol 
(record național de juniori II), 
L Codreanu — 385 p la pușcă, 
L. Stan — 383 p (de două ori) 
la pistol, Raluca Zamfirescu — 
366 p la pușcă (prima clasată 
la juniori II) etc.

Baremurile de participare la 
campionatele naționale (destul 
de pretențioase) au fost înde
plinite de majoritatea țintașilor 
fruntași (o surpriză de proporții 
constituind-o, insă, eșecul dina- 
movistului Lucian Giușcă care, 
la pistol, a punctat doar 365 !). 
Au mai existat și alți sportivi 
bine cotați, mai ales dintre tră
gătorii bucureșteni, care n-au 
obținut dreptul de participare 
la „naționale”. Printre ei, pisto
larii G. Calotă (Steaua), Alina 
Jerca (Olimpia), M. Teodor 
(Steaua). Dar, așa cum amin
team, cu toate că ne aflăm la 
Început de sezon, putem consi
dera pozitiv faptul că doar pu
țini dintre concurenți n-au pu
tut face față haremurilor impu
se. De la Dinamo și Steaua, 
principalele secții de performan
ță ale tirului nostru, au reușit 
33 din 49 și, respectiv, 23 din 
41 ; de la Olimpia București — 
29 din 48. de la C.S. Școlar 1 
București — 14 din 22, de la 
Centrul de tir Alexandria — 13 
din 17, de la Arad (C.F.R. și 
U.T.A.) — 17 din 19. Sînt însă 
și cazuri negative, ca de pildă : 
de Ia Brașov doar 12 din 35, iar 
de la Ploiești doar 2 din 10.

Au fost stabilite colectivele 
de tehnicieni care se vor ocupa 
de pregătirile loturilor repre
zentative de volei. Componen
ța lor este următoarea: SENI
ORI — A. Drăgan și W. Schrei
ber; TINERET — M. Chezan și 
L. Stilea (la băieți), M. 
trescu și D. Blaier (la 
JUNIORI MARI — M. 
și T. Crasovschi (la 
Oct. Borbil și Mioara 
(la fete); JUNIORI MICI — L 
Rosenberg, I. Șoacă și Șt. Du
mitrescu (la băieți), Șt. Ene, 
Delia Anton și Eugenia Rebac 
(la fete). Medici ai loturilor 
sînt: P. Bendiu, Ecaterina Flo
ra, Tatiana Avacum și M. Albuț.

La lotul de senioare, colecti
vul de antrenori urmează să 
fie desemnat.

Activitatea loturilor feminine 
va fi coordonată de Gh. Con- 
stantinescu și G. Cherebețiu 
— la senioare; I. Mironeseu, 
Cornelia Ghibu și Eugenia Re
bac — la junioare.

Dumi- 
fete); 

Șerban 
băieți), 
Cristea

R&UAREA ACTIVITĂȚI) 
COMPET1ȚONALE

La 15 ianuarie se vor des
fășura partidele primei etape 
a returului Diviziei A. între
cerile turului trei din Divizia B 
încep la 19 februarie, iar 
rul diviziei de juniori și 
lari la 22 ianuarie.

retu-
șco-

Toma RĂBȘAN

BCLASAMENTELE DIVIZIE)
La sfirșitul turului 

tele Diviziei B, la 
zintă astfel :

doi, 
femini

clasamen- 
n, se pre*

SERIA <

1. Confecția Brâila 10 7 3 24:12 17
2. I.T.B. 10 7 3 21:12 17
3. Dacia Pitești 10 6 4 20:15 16
4. Confecția Buc. 10 5 5 17:18 15
5. Voința Craiova 10 3 7 11:23 13
6. Chimia Tr. M. 10 0 10 5:30 10

ÎN VALEA JIULUI, LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ
(Urmare din pag. 1)

grijă. Da, oamenii iubesc sănă
tatea, viața...”

Ne îndreptăm spre trenul de 
mină. încercăm un interviu 
fulger, apropiindu-ne de unul 
și de altul dintre tineri. Noroc 
bun ! Miine-i duminică, ce pro
gram v-ați făcut ? „Urc la 
Straja. Sînt niște concursuri de 
schi in cadrul „Daciadei”. A 
început ediția de iarnă” (Iosif 
Gașpar). „Am să merg cu fata 
la patinaj. E ultima duminică 
de vacanță”. (Vasile Teodor). 
„La un film, la un șah”. (Nico- 
lae Kelemen).

„Eu nu fac un sport specta
culos — ne spune loan Șuba — 
maistru principal, practic tu
rismul, combinat cu schiul, cu 
orientarea sportivă. Urc săptă- 
minal, împreună cu 40—50 de 
ortaci, la munte. Să nu credeți 
că-i puțin. încercăm să-i atra
gem și 
condiții 
Să vă 
punctul 
celentă .
m altitudine —, exista un fel 
de baracă nefolosibilă. Ne-am 
unit 15—20 de oameni și am 
zis : hai să facem o treabă bu
nă aici. Și am reamenajat aco
lo o cabană cu peste 200 de 
locuri. Am cărat in spate echi
pamentul necesar, am tras cu 
brațele un grup electrogen, să 
avem lumină. Acum este o ba
ză turistică vizitată de sute de 
oameni ai Văii Jiului”.

loan Șuba nu ne dă răgaz 
să-i punem măcar o singură 
întrebare. „Nu facem un sport 
olimpic, nici unul prea spec
taculos, dar țineți seama că noi 
— mă gîndesc la cei ce mun
cim în adincuri — avem nevoie

de turism, de aer curat, de să
nătate...”

Becurile cu neon defilează 
deasupra noastră în sens in
vers. Și deodată ne surprinde 
lumina zilei, un soare care fa
ce să ni se pară că în zăpadă 
a fost aruncată o puzderie de 
diamante. Dăm drumul la cu
reaua căștii care ne strînge sub 
bărbie. Sărim de pe banca va- 
gonetului, clipim des din ochi, 
ne încrucișăm cu cei care ur-

mează să intre în subteran. 
Toată lumea e grăbită. Și iată, 
nu mai știm care au ieșit și 
care urmează să intre în șut. 
Sînt tineri veseli, oameni cu 
chipuri dintre cele mai feluri
te, dar toate privirile poartă în 
ele o anume lumină, specifică 
minerului. Poate că-i 
din lumina pe 
scos de mineri 
succesul muncii 
o contribuție o 
ială, și sportul.

născută 
care cărbunele 
o dă țării. La 
acestor oameni 
are, fără indo-

A FOST „ZIUA HANDBALULUI"
(Urmare din pag. 1)

pe alții. Le și creăm 
pentru a face turism, 
dau un exemplu : la 
Straja, unde este o ex- 
pirtie de schi — 1486

sânt faptul că o fată (Daniela 
Șerban, dintr-a V-a) are... a- 
vantaj material și moral sub
stanțial — conducea cu 3—1 in 
fața unui băiat mai mare (Ion 
Julis dintr-a VIII-a) — în „me
dul secolului” la șah. Și nici 
că alte dteva perechi de băieți 
și fete mutau niște obiecte mid, 
pe care le numeau „piese”, pe 
niște pătrățele albe și negre.

La Școala generală nr. 148, 
sportul are o poziție aparte, 
însemnată, în bugetul timp li
ber al elevilor. Nu numai pen
tru că în ziua vizitei noastre, 
am întîlnit pe terenurile de 
sport peste 60 de elevi și eleve 
partidpînd la întrecerile cu
prinse în cadrul etapei de ma
să a „Daciadei” ; sau pentru că 
Ia ,Ziua alergătorului” (3 ia
nuarie), la „Ziua voleiului” (4 
ianuarie), la „Ziua handbalu
lui” (5 ianuarie) și, cu sigu
ranță, la celelalte zile ale spor
tului care au urmat, elevii 
și-au organizat singuri activita
tea sportivă, deși a fost de fa-

ță și profesoara Aneta Silha ; 
sau pentru că de aici au ieșit 
mulți sportivi de valoare, prin
tre care Ion Bădău, handbalist 
de Divizia A sau Elisabeta Pro
dan, fostă campioană națională 
la aruncarea suliței. Ci, în pri
mul rind, pentru că la Școala 
generală 148 un profesor ini
mos cultivă de peste 20 de ani 
in conștiința elevilor săi nece
sitatea mișcării fizice. In vitri
na aflată in fața cancelariei 
sînt foarte multe trofee sporti
ve pe care, după ce scrie: „Lo
cul I se acordă echipei de hand
bal (sau de fotbal, sau de vo
lei, sau de orientare sportivă 
etc.), de la Școala generală nr. 
148”, este notat incâ ceva : 
„...echipă pregătită de profeso
rul Ion Balog”.

PÎRTIE LIBERĂ ÎN ȚARA DE SUS
(Urmare din pag. 1) a sezonului de 

programată pen-

1.
2.
3.
4.
5.
&

Medicina Buc. 10 3 2 27:14 13
Unlverzitatea Buc. 10 7 3 23:15 17
Flacăra * ~
C.P.B.
Spartac
Olimpia

roșie

Buc. 
Buc.

Buc. 10 5 5 22:20 15
4 6 21121 14
3 7 15:24 13
3 7 11:25 13

IO
10
10

SERIA A HI-a

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

„U" Cluj-Napoca 
Metoloteh. Tg. M. 
Penicilina H lași 
Voința M. Ciuc 
C.S.U. Tg. Mureș 
Ceahlăul P. Neamț

SERIA A

10
10
10
10
10
10

IV-a

6 16:22
7
7

16:24
14:22

15
15
14
13
13

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

GS.M. Sibiu
Ol'wnpia Oradea 
Corvlnul Deva 
Constructorul Arad 
C.S. Zalău 
Mondiala S. Mare

2
2

10 6 4
10 4 6
10 2 8
10 2 8

10 8
10 8

26: 8 
24:10 
21:18 
15:20 
13:25

6:24

18
18
16
14
12
12

din Miercurea Ciuc, Gheorghi- 
eni, București, Rădăuți, Galați, 
Cluj-Napoca și Suceava. Este 
— ceea ce și-au și propus or
ganizatorii — o excelentă ac
țiune de popularizare a hoche
iului în rîndul elevilor din o- 
rașul de reședință a județului.

Sezonul de schi (fond și al
pine) a fost inaugurat — ne
oficial — cu un interesant con
curs organizat la Vatra Dor- 
nei, centrul de greutate al 
schiului în „Țara de sus” a 
Moldovei. A fost un fel de re
petiție generală pentru deschi

derea oficială 
schi și sanie, 
tru ziua de 12 ianuarie. Tot in 
această lună vor avea loc con
cursurile republicane pentru co
pii și școlari (fazele județene), 
întrecerile pentru „Cupa spe
ranțelor”, în comuna Ciocă
nești (cel mai puternic centru 
sătesc de schi din județ), „Cu
pa Unirii”, „Cupa U.T.C.”, Fes
tivalul sporturilor de iarnă etc.

Cu '■ 
bogat 
masă, 
iarnă 
de către C.J.E.F.S. 
conlucrare cu factorii cu atri
buții în domeniul sportului.

alte cuvinte, un program 
de activități sportive de 
sub genericul ediției de 
a „Daciadei”, organizate 
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LOTO - PRONOSPORT
La agențiile Loto — Prono

sport și la vînzătorii volanți se 
găsește de vînzare.
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SINGURATICUL
în timp ce in sala de scri

mă se disputa simbătă dimi
neața prima „manșă” a Di
viziei naționale A la floretă 
masculin, in curtea comple
xului sportiv Floreasca lotul 
reprezentativ lărgit al fiore- 
tistelor, profjtlnd de vremea 
geroasă dar uscată, iși efec
tua pregătirea fizică ' 
liber, meciul de bas
chet sdlicitîndu-le 
din plin. Dar nu plă
cerea cu care fetele 
își disputau balonul sub pano
uri vrem să o subliniem, ci— 
persoana arbitrului : fîoretis- 
tul Petre Buricea, component 
al echipei naționale.

Așadar, in timp ce la dțl- 
va pași de el colegii săi de 
armă iși aduceau contribuția 
in cadrul echipelor lor angre
nate pe planșele primei eta
pe a Diviziei naționale, Petre 
Buricea avea timp de distrac
ție. De ce ? Pentru simplul 
motiv că respectivul trăgător 
nu putea evolua în această 
competiție. Se făcuse vino-

EXISTĂ TINERI TALENTAȚI Șl LA L

locali

Crăci 
ra —

Li 
câți 
tea c

GORAȘ ȘTEFAN RADU EMANOIL PETCU NICOLAE

Concursul de selecție pentru 
completarea lotului național de 
lupte libere, organizat simbătă 
și duminică la Brașov, ne-a o- 
ferit prilejul trecerii în 
a Întregului potențial 
de care dispune la ora 
acest stiL Prevederile 
mentului competiției (bine gîn- 
dit de federația de specialitate) 
au interzis participarea spor
tivilor consacrați (medaliați ai 
unor mari concursuri interna
ționale), ca și a celor care au 
depășit vîrsta de 22 de ani, 
tocmai pentru a oferi prilejul 
afirmării unor tineri talentați. 
Un concurs bine organizat, cu 
sportivi de valori apropiate și 
cu arbitraje competente și co
recte (federația a făcut apel la 
cei mai buni arbitri), a consti
tuit cadrul cel mai favorabil 
pentru evidențierea tinerilor 
luptători care s-au pregătit in 
mod deosebit.

Și nu putem spune că între
cerile de la Brașov n-au adus 
în prim-planul valoric al lup
telor libere cîțiva tineri (unii 
chiar juniori), care s-au impus 
prin excelenta lor pregătire și 
prin calități deosebite. In frun
tea acestora se află juniorul 
constănțean Ștefan Goraș (17 
ani), învingător categoric la ca
tegoria 52 kg. Bine pregătit din 
punct de vedere tehnic, cu o 
putere de luptă remarcabilă, e- 
levul antrenorului Ion Ludu 
(C.S.Ș. 2 Constanța) s-a dove
dit o veritabilă speranță pen
tru viitoarele mari întreceri in
ternaționale. Firește, pentru a-și 
putea pune în valoare talentul, 
Goraș va trebui să muncească 
și în viitor cu aceeași conștiin
ciozitate. Tot de la C.S.Ș. 2 
Constanța s-au mai remarcat 
Constantin Ghemuș (învingător 
la categoria grea) și Simion 
Diaconu (clasat pe locul se
cund la cat. 74 kg). Dacă mai 
amintim faptul că S. Diaconu 
a fost învins de un sportiv cres
cut tot la C.S.Ș. 2 Constanța 
(N. Petcu, în prezent la Hidro
tehnic Constanța), avem o i-

POIANA BRAȘOV

revistă 
valoric 
actuală 
regula-

Poiana sporturilor de iarnă
Stațiune de odihnă care nu-și dezminte numele, Poiana 

Brașov vă așteaptă, in lunile de iarnă, cu ghirlanda noilor 
și modernelor sale hoteluri și unități de alimentație publică, 
cu o gamă diversificată de servicii.

Pentru a-i fi oaspeți, e suficient să vă adresați 
OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM ȘI ITHR BUCUREȘTI

• POIANA BRAȘOV — STAȚIUNEA SPORTURILOR DE 
IARNA, STAȚIUNEA TUTUROR VÎRSTELOR — vă oferă 
numeroase mijloace de agrement, pîrtii de schi (telescaun- 
telecabină), patinoar, săniuțe, piscină, jocuri mecanice, echi- 
tație, posibilități de excursii in împrejurimi cu autocare și 
microbuze.
• POIANA BRAȘOV 

TIMPURILOR
• POIANA BRAȘOV — POIANA SOARELUI — STAȚI

UNEA TUTUROR POSIBILITĂȚILOR. Vi se oferă, la ce
rere, servirea meeei ă la carte, meniuni eu specific strămo
șesc, picnic la stină, programe folclorice. Durata sejurului 
— în funcție de preferință: 3—6 și mai multe zile.

AMĂNUNTE IMPORTANTE :
Puteți solicita și reține locuri din timp, adresîndu-vă și 

direct Ia dispeceratul stațiunii (tel. 921/15250).
La transportul pe calea ferată se beneficiază de o redu-

STAȚIUNEA TUTUROR ANO-

”5
Jî La transportul pe calea f< 
$5 cere a tarifului de 50 Ia sută.

magine mai clară asupra mo-^ 
dului cum se muncește în a-^ 
ceastă secție, asupra producti
vității ei.

Un alt luptător care s-a com
portat excelent în toate parti
dele susținute este Dumitru 
Lnpu (Nicolina Iași). In vîrstă 
de 21 de ani, foarte bine clădit 
pentru acest sport, puternic și 
cu suficiente cunoștințe tehni
ce, el și-a dominat cu auto
ritate toți adversarii de la ca
tegoria 82 kg. Ca și Ioniță 
Broască (acum la Steaua) — 
ciștigător la categoria 68 kg — 
și Ion Ivanov (component al 
lotului național), D. Lupu pro
vine de la C.S.Ș. Galați. Toți 
acești talentați tineri luptători 
sînt elevi ai harnicului și pri
ceputului antrenor gălățean Pe
tre Poalelungi. In afara celor 
amintiți mai sus și-au ciștigat 
dreptul de a face parte din lo
tul țării și sportivii Dorin Ci- 
chiociuc (C.S.M. Craiova — an
trenor T. Gabor), Marian Mo
run (Progresul Brăila

BASCHET reluarea diviziei a 
(programată pentru 

sfîrșitul acestei sâptămîni) a fost pre
fațată de mai multe turnee de veri
ficare. Unul dintre ele dotat cu „Cu
pa C.S.U.”, s-a desfășurat la Brașov, 
cu participarea echipelor masculine 
Dinamo I București (92-65 eu ,,U“ 
Cluj-Napoca, 120-58 cu C.S.U. Bra
șov,. 89—82 cu Dinamo II București), 
Dinamo II București (89-73 cu ,,U'. 
Cluj-Napoca, 112-83 cu C.S.U. Bra
șov), Universitatea Cluj-Napoca (80—78 
cu C.S.U.) șl C.S.U. Brașov. Aceasta 
a fost și ordinea finală a clasamen
tului. Coșgeterul competiției : Caro- 
ion (Dinamo II) — 71 p. (V. SECA- 
REANU-coresp.).

SCHI0LIMPIADA ALBA A VAI JIU-
LUI. Timp de trei zile, pirtia 

de schi din .apropierea cabanei Stra
ja Lupenî a fost asaltată de zeci și 
zeci de tineri schiori din școlile ge
nerate din întreaga Vale a Jivi-ul, 
angrenați în tradiționala lor compe
tiție „Olimpiada albă”. întrecerile, 
deosebit de antrenante, au reliefat
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LOZUL ANULUI NOII
EMISIUNE SPECIALA LIMITATĂ»

vanai
Cat

96.00

Cat
928,75

se atribuie :
• Autoturisme „Dacia 1300“
• Pentru prima oară : 
lozuri de 50.000 lei.
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COLOCVIUL ANTRENORILOR
(Urmare din pag. 1)

puțin timp perfecționării aces
tui moment al jocului, că la 
antrenamente acțiunile de atac, 
trasul la poartă, exersarea com
binațiilor au o mai mare pon
dere — sublinia autorul. Nor
mal, tema este mai atractivă, 
mai spectaculoasă, dar se scapă 
din vedere probleme esențiale 
ale jocului — deposedarea, du
blajul, marcajul, presingul și 
alte mijloace și metode pre
zente în arsenalul apărărilor 
marilor echipe care practică un 
fotbal modern. Oricit s-ar so
licita aportul ofensiv al apără
torilor, specializarea lor rămine.

Nu a fost greu de intuit că 
observația aceasta de căpăta a 
antrenorului Angelo Niculescu, 
lecția sa în general, au reprezen
tat permanent o invitație la re
considerarea preocupărilor teh
nicienilor noștri pe linia unei 
aprofundări a tuturor aspectelor 
și problemelor pe care le in
clude momentul de apărare al 
jocului. în general, se constată 
că apărătorii se antrenează ca 
și atacanții, neglijindu-se astfel 
deprinderile de bază. în loc ca 
apărătorii să joace in funcție 
de manevrele atacanților, pen
tru contracararea acțiunilor în
șelătoare ale acestora- In spiri
tul acestei observații lectorul a 
oferit cursanților — la tablă — 
din propria-i experiență, o va
rietate de exerciții de la sim
plu la complex, privind perfec
ționarea apărării. S-a atras a- 
tenția că exercițiile trebuie nea
părat să derive din joc (fiind 
ele insele componente ale jo

6 STRATEGII ÎN
Unul dintre referenții zilei 

de ieri ai cursului de perfec
ționare a antrenorilor de la 
Snagov a fost Victor Stăncules- 
cu. Timp de aproape două ore 
el a vorbit — ajutîndu-se și de 
cele 40 de planșe desenate cu 
o migală cu totul ieșită din co-

STEAUA A SUSȚINUT PRIMUL EXAMEN AL SEZONULUT
• Cd dinții adversar de învins - surplusul
de greutate. Termen: 10 zile • Crupul
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mun — despre ASPECTELE 
STRATEGICE ALE MUNCII 
ANTRENORULUI ÎN FOTBA
LUL MODERN, probleme dez
bătute pe larg și in cartea sa 
apărută în toamna lui "11 și 
intitulată „Aspecte moderne de 
joc și antrenament".

Referentul a detaliat și — 
ceea ce a părut deosebit de a- 
tractiv — a exemplificat în or
dine cele șase strategii ale acti
vității fotbalistice : 1) strategia 
autocunoașterii antrenorului de 
fotbal ; 2) strategia cunoașterii 
jucătorului de fotbal ; 3) strate
gia concepției de joc ; 4) strate
gia concepției de antrenament ; 
5) strategia VICTORIEI ; 6)
strategia strategiilor antrenoru
lui de fotbal.

O idee de ordin general s-a 
desprins din expunerea fostu
lui antrenor al Rapidului și a- 
nume aceea că jucătorii sint — 
sau ar trebui să fie — colabo
ratorii antrenorului, cel care 
este chemat să regizeze specta
colul de fiecare duminică de pe 
gazonul marilor stadioane. Nu
mai printr-un proces de conlu
crare fructuoasă din ambele 
sensuri intre cei doi factori se

0 MĂSURĂ A VALORII
Antrenorul federal Cornel 

Drăgușin a prezentat ieri după- 
amiază referatul „Metode și 
mijloace de investigare a jocu
lui pentru obiectivizarea proce
sului de antrenament". Vorbito
rul a insistat pe necesitatea ca 
întregul conținut al pregătirii 
fotbaliștilor de performanță să 
fie conjugat cu modelul jocului 
modern.

în acest scop, mijloacele de 
înregistrare a jocului nu tre
buie să lipsească din preocupă
rile nici unui antrenor. Ele pot 
furniza o serie de date obiec
tive care, analizate, pot constitui 
teme de antrenament pe diferiți 
factori. Astfel, antrenamentele 
pot deveni mai concrete, mai la 
obiect, servind, realmente, de
zideratelor jocului modern. S-a 
mai arătat că în timp ce jucă
torii de mare clasă aleargă în 
medie 5 500 — 6 000 de metri în 
cursul unui joc, fotbaliștii noștri 
nu depășesc 2 500 — 3 500 m. 
Metoda înregistrărilor arată 
concret antrenorului activitatea 
unui jucător, în contextul me
ciului, constituind totodată o 
măsură a valorii. Acest bilanț 
al jucătorilor, pe fiecare meci 
în parte, poate oglindi „produc
ția" lor pe o anumită perioadă 
de timp, contribuția lor la jocul 
de ansamblu al echipei.

Gheorghe NERTEA

cului) și să aibă un grad de 
dificultate și complexitate cit 
mai aproape de cerințele par
tidei de duminică, să fie repe
tate de zeci, de suie și mii de 
ori deoarece numai așa se do
bândește perfecțiunea.

Cum era și normal, referen
tul n-a omis să amintească fap
tul că procesul de instruire 
trebuie să solicite, prin ceea ce 
se execută, pe jucători la o gân
dire tactică proprie. Este o 
chestiune esențială care nu 
poate fi cultivată decît la an
trenamente. Referirea viza fără 
îndoială faptul că în competi
ție, pe teren se află jucătorul, 
antrenorul fiind undeva pe 
banca de rezerve, înregistrând 
minusurile și plusurile jucăto
rilor, ale compartimentelor — 
dacă se mai pot numi așa as
tăzi, in condițiile fotbalului to
tal. după cum bine remarca în
suși Angelo Niculescu.

In concluzia interesantei sa
le lecții (urmată de o altă șe
dință cu caracter practic) antre
norul Angelo Niculescu subli
nia : .Fotbalul se învață și se 
practică in teren, pornind in 
primul rând de la discuții pri
vind prezentarea temelor, de
monstrarea și exersarea lor, 
apoi din nou discuții analitice 
urmate de corectările de rigoa
re și după aceea vine aprofun
darea problemei prin nenumă
rate repetări. Și mai este ceva. 
Poți să cunoști multe exerciții, 
dar dacă nu știi CUM. CÎT. 
CÎND ȘI PE CARE SA LE 
FOLOSEȘTI nu poți obține a- 
devăratul certificat de antre-

40 DE... PLANȘE
poate ajunge la ridicarea valorii 
spectacolului (a se citi — me
ciului) pentru care iau loc in 
tribune zeci, sute, mii de spec
tatori.

Laurențiu DUMITRESCU

fumătorilor - „încercuit"! • Ambițiile Iui
Zahiu pentru 1978

„...Da, să știți că și noi am 
privit examenul-circuit al fotba
liștilor din* acest an cu o a- 
tenție și o grijă sporite. Nu 
vrem să facem excepție de la 
nota generală de sporită seri
ozitate cu care este intimpinat 
noul sezon", ne mărturisea și 
nouă, cum o făcuse în ajun 
unui coleg de redacție, tovară
șa Alexandra Popovici, medic 
primar la Centrul de medicină 
sportivă, acolo unde — din 
primele ore ale dimineții de 
ieri — s-au prezentat compo- 
nenții lotului Steaua. Tot in
terlocutoarea noastră sugera 
prezentarea unor date compara
tive ale celor trei loturi de Di
vizia A din București (Sportul 
studențesc — Steaua — Dina
mo. aceasta este și ordinea pre
zentării la examenul-circuit) 
spre a avea o idee de ansam
blu asupra modului cum s-au 
înfățișat, la complexul examen 
medical efectuat după una din
tre cele mai lungi vacanțe spor
tive. jucătorii celor trei divi
zionare A O sugestie pe care 
• îmbrățișăm, ea reprezentînd 
un ajutor pentru medicii celor 
trei cluburi, pentru antrenorii 
lor. ca să nu mai vorbim de 
sportivii în cauză.

Care sint primele semne, pri
mele indicii asupra stării de 
sănătate a lotului Stelei ? „In 
primul rind, ne spune medicul 
echipei, dr. Mugur Ghimpețea- 
nu, nu avem nici un caz de 
boală sau accidentare. Iată un 
start favorabil pentru ceea ce 
vom întreprinde. Punctul doi, 
după această constatare, l-a re
prezentat cântarul. Ei. aici, nu 
există motive de totală mulțu
mire. Se înregistrează creșteri 
de 1—13 kg. Pentru ajungerea 
rapidă la greutatea ideală, am 
făcut programe speciale eu fie
care jucător, atît in ceea ee 
privește alimentația, cit și gra-

darea primelor șe
dințe de pregătire. 
Le-am spus clar 
tuturor celor in 
cauză că în ma
ximum 10 zile nu 
se mai admite nici 
o depășire de greu
tate". Atacăm un 
alt subiect de ac
tualitate, fumatul. 
„Din fericire, ne 
declară medicul e- 
chipei Steaua, nu 
avem decît trei fu
mători in lot : 
Moraru, Ion Ion — 
un fumător— de 
performanță — și 
Năstase. Cu toți 
trei vom proceda, 
așa 
zut 
și —----------
medicii de la TJj- 
pesti Dozsa : o
primă etapă de 
reducere a consu
mului de țigări, de 
renunțare treptată 
la fumat. Al doi
lea termen va fi 
de abandonare a 
Sperăm să realizăm, 
eeastă privință, succesul aș
teptat, folositor in primul rind 
celor trei."

Am făcut și un mic „slalom" 
printre jucătorii stelișii. Sa- 
meș ne mărturisește că a avut 
o vacanță bună, odihnitoare, 
confirmată și de primele rezul
tate ale examenului medical. 
Crede că o asemenea pauză e 
foarte utilă. Dumitru, care ni 
se pare refăcut ca mină și ea 
stare de spirit, ne promite că 
vom sta mai mult de vorbă 
în curând (apropo de Dumitru, 
el va efectua suplimente de 
controale medicale pentru o cit 
mai exactă stabilire a stării să-

cum am va
că au făcut-o 
antrenorii și

„Vitraliu Zahiu" sau jucătorul-revelație al 
ultimului sezon m timpul măsurătorilor de 

dezvoltare fizică generală
Foto : D. NEAGU

fumatului, 
și in a-

nătății sale). Iată-1 și pe Za
hiu, revelația finalului de sezon 
in echipa antrenată de Jenei. 
„Cum explici meciurile tale 
foarte bune 1“ „In primul rând, 
eram tare dornic să mă văd 
și eu mai in față, la Steaua. 
Ce mai vorbă, eram oțărit că 
nu fac și eu ceva mai acătă
rii ! Șâ-apoi, cred eu, eram 
foarte bine pregătit, n-am chiu
lit cit eram rezervă !“ „Ce a— 
nunți pentru primăvară î“ „Să 
continui., finalul toamnei și 
sâ-1 atac pe Dudu Georgescu 
In clasamentul golgeterilor. Dar, 
mai ales, să ajung în echipa 
națională !**

Eftimie IONESCU

LIDERII DIVIZIEI SECUNDE Șl-AU „TRANSFERAT" ANTRENORII PENTRU... UN INTERVIU

- Trei antrenori divizionari B care și-au abandonat pentru... 
20 de minute echipele lor (de la stingă la dreapta) — Viorel Ma- 
teianu, Ion Ionescu și Marcel Pigulea — discută șansele de pro
movare in Divizia A.

Foto: N. DRAGOȘ

Cum schimbarea antrenorilor 
a devenit aproape o modă, am 
făcut și noi trei mutații în di
vizia secundă, cu un scop bine 
definit: să vedem cum sint 
priviți cei trei lideri de pe po
ziții oarecum neutre. L-am tre
cut deci la „cârma" Gloriei Bu

zău pe... Viorel Mateianu, pe 
Ion Ionescu l-am numit antre
nor al... Chimiei Rm. Vîlcea, 
iar la conducerea tehnică a e- 
chipei F.C. Baia Mare l-am 
plasat pe... Marcel Pigulea. 
Mutații de cîteva minute!

Viorci Mateianu crede în... Gloria Buzău!
• Liderul seriei I, Gloria Buzău, se prezintă cu următoarele 

realizări: cea mai bună apărare din Diviziile A și B, cu cele 
9 (nouă) goluri primite în 17 etape • Două puncte avans față 
de F.C.M. Galați și I.C.I.M. Brașov • Opt puncte obținute în de
plasare, zero pierdute acasă • Nouă partide va susține acasă 
în retur, printre care și cu F.C.M. Galați, care va disputa 9 
jocuri in deplasare.

— în fața acestui tablou, 
cum ai judeca returul, Vio
rel Mateianu. dacă ai fi an
trenorul buzoienilor?

— Eu privesc disputa din se
ria I prin prisma tehnicienilor 
Ion Ionescu-Gheorghe Con- 
stantin-Robert Cosmoc. Ei trei 
domină, prin personalitate, lup
ta, imprimând echipelor respec
tive stilul lor. Deci, aș avea un 
retur greu și la Gloria Buzău, 
dar și in această postură aș 
crede in succesul final.

— Argumente ?
— Gloria Buzău este o echipă 

mai omogenă. Și nu-i o sim
plă declarație de complezență 
față de colegul meu care antre
nează echipa. Am susținut un 
meci amical cu formația bu- 
zolană și pot spune că am

„fotografiat-o“. Faptul că Glo
ria a jucat tot turul cu aceeași 
echipă, că antrenorul a prelu
at-o din returul campionatului 
trecut i-a conferit această omo
genitate in plus față de prin
cipalul concurent, care rămine 
F.C.M. Galați. Buzăul mai are 
și un alt atu. Echipa și opinia 
sportivă din acest oraș trăiesc 
in entuziasmul unei promovări 
visate de decenii, in timp ce 
psihicul gălățenilor este intr-un 
oarecare reflux după cele două 
retrogradări.

— Orice echipă are și 
punctele ei slabe. De ce s-ar 
teme Viorel Mateianu dacă 
ar fi Ia Gloria Buzău ?

— De lipsa de experiență a 
echipei. Returul înseamnă mul
te meciuri decisive, nu numai 
cel de acasă cu F.C.M. Galați.

ion ionescu n-a uitat că a lost cindva... rapidist
• Liderul seriei a n-a, Chimia Rm. Vîlcea, are cel mai bun 

atac (45 de goluri marcate) din Diviziile A și B • Conduce 
grație golaverajului superior echipelor Dinamo Slatina și Chi
mia Tr. Măgurele • Trei puncte obținute in deplasare (în fața 
a două promovate, victorie la Mediaș și egal la Tg. Jiu), zero 
pierdute acasă • Returul îi oferă numai opt întîlniri pe te
renul său, dintre care una eu Rapid.

— Să zicem că In retur, 
dumneata, Ion Ionescu, ai 
conduce Chimia Rm Vîlcea. 
Ar fi mai dificil sau mai 
ușor decît în cazul Gloriei ?

— Oricare ar fi echipa lide
ri, pentru antrenorul ei este 
foarte greu cind se află la ju
mătatea cursei. In cazul Vilcei, 
dificultatea vine din numărul 
candidaților la promovare: Di
namo Slatina, Progresul și, in 
primul rind, Rapid.

— Rapid se află, totuși, la 
trei puncte în spatele lide
rului și mai susține returul 
cu acesta la Rm. Vîlcea.

— Știu! Dar fosta mea echi
pă are la timona ei un tehni
cian de mare valoare, in per
soana lui Bazil Marian, are și 
experiență competițională, are 
și... galerie. Promovarea se va 
juca, zic eu, in penultima eta
pă a campionatului, la Rm. 
Vilcea. Chimia trebuie să in-

vingă, Rapidul va avea, pro
babil, și șansa rezultatului egal.

— Am stabilit că dumnea
ta nu ești fostul component 
al Rapidului, ci actualul an
trenor al Chimiei Rm. Vil— 
cea. în această postură cum 
privești returul ?

— Atuurile Chimiei Rm. Vil
cea sint: echipa a polarizat in
teresul factorilor locali; are 
cițiva jucători talentați (Cincă, 
Stanca, Roșea, Savu, Caraba- 
geac), unii dornici de afirma
re, alții cu o apreciabilă expe
riență competițională. Mă pu
ne puțin pe ginduri numărul 
redus de puncte adus din de
plasări: numai trei! Ceea ce 
trădează carențe in privința 
forței de atac ți psihice, mai 
ales in jocurile de afară. în 
aceste direcții aș lucra la pre
gătiri, fără a uita că promo
varea se va juca totuși acasă, 
in penultima etapă, cu Rapid !

Marcel Pigulea: „Mateianu are experiența
promovării Progresului!“

seriei a III-a,
din Diviziile A
de cele două* echipe clujene (C.F.R. la un punct,

• Liderul 
bun punctaj 
Este urmată _ _ _ ________ ______
„U“ la trei puncte) • Recordul punctelor obținute în deplasare: 
11! • Un punct pierdut acasă (cu Mureșul Deva) • în retur, 
nouă partide acasă (una cu ,,U“), - * -

— Aceasta e „zestrea"... 
noii dumitale echipe, Marcel 
Pigulea! ‘

— O zestre frumoasă și o 
perspectivă insorită. Din păca
te, n-am văzut in acest cam
pionat echipa F.C. Baia Mare, 
incit voi privi viitorul numai 
din punct de vedere teoretic. 
Impresionează. în primul rind, 
numărul mare de puncte obți
nute in deplasare, ceea ce îmi 
dă mari speranțe pentru retur.

— Ai uitat de contraofen
siva clujeană?!...

— Nu! Chiar m-aș teme de 
experiența feroviarilor și de 
dorința de afirmare a lui „U“,

După aceste „dialoguri de circumstanță", ’cei trei și-au reluat 
în primire echipele din tur. Ion Ionescu a început să gândească 
la „proba psihică" a Gloriei Buzău; Marcel Pigulea reflectează 
asupra „trioului" de concurenți și a „secetei" de puncte din de
plasare; Viorel Mateianu vrea să repete succesul său bucu- 
reștean, dar nu uită de puternica replică clujeană !

Returul a și început !.„

F.C. Baia Mare, a reușit cel mai 
și B (26 puncte în 17 etape!) •

la fel ca și C.F.R. Cluj-Napoca. 
care, citesc ți aud, joacă un 
fotbal modern. Și totuși, pri
ma șansă o acord băimărenilor. 
Pentru că au o echipă tinără, 
cu cițiva jucători bine cotați 
(Roznai, Condruc, Sabău). Și, in 
special, trebuie 
trenorul Viorel 
promovat acum 
te o echipă in 
sul București.
F.C. ~ ”

reținut că an- 
Mateianu a mai 
două campiona- 
„A“ — Progre- 
Am auzit că 

___  Baia Mare mai are de 
făcut retușuri in privința ru
perilor de tempo. Cred că Vio
rel Mateianu le va efectua cu 
măiestrie și va sprinta in pri
măvară cu echipa pină in... 
prima divizie!

Mircea M. IONESCU
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IN CAUTAREA NUMĂRULUI ABSOLUT

In turneul da la Coruna

HANDBALIȘTII ROMANI ȘI-AU LUAT REVANȘA
• „Turneul campionilor" n-a tranșat marile rivalități 

ași Connors - norii - Vilas termină toarte 
dăm credit computerului • Campionul 

longevității

9 Trio ul dc 
Grupat • Să

Ilie Nfistasc
zadarnic Mas- 

a descura ițele
Am așteptat 

ters-ul, pentru 
— îndeobște foarte încurcate — 
ale tenisului de anvergură. El 
le-a învălmășit parcă și mai 
rău, ascunzînd în labirintul său 
de rezultate adesea contradic
torii „cheia" desemnării celui 
mai bun. Acolo, la Madison 
Square Garden din New York, 
pe rind au fost consemnate de
cizii ce se bat cap în cap : Vilas 
l-a învins pe Connors, Borg pe 
Vilas, Connors pe Borg... pare 
dintre ei este, cu adevărat, pri
mul ? Formula „mixtă" a tur
neelor preliminare (fiecare cu 
fiecare) combinată cu semifina
le și finală eliminatorii, pe care 
am apreciat-o în trecutele edi
ții, pare să ne fi jucat o amară 
festă. învingător este Jimmy 
Connors, preferatul fățiș al gaz
delor, care gustă din plin satis
facția unei atit de dorite revanșe 
în fața lui Bjbrn Borg, cel care-1 
umilise la Wimbledon prin me
canica de fină precizie a jocului 
său de la linia de fund. Dar 
victoriosul Jimmy, campionul 
nordului american, poartă trau
ma celei de a doua înfringeri 
suferite de la rivalul său din 
sud, Guillermo. Același care îl 
mai învinsese în toamnă și la 
Forest Hills. Confuzia e acum

dinilor. Marele Premiu FILT, 
care părea să-și atribuie funcția 
criteriului suprem, iși caută 
încă formula optimă. La ultima 
sa ediție, laureatul este Guiller
mo Vilas, pornit să bată toate 
recordurile. Avea, la finiș, 28 de 
turnee jucate, dintre care câști
gase 15. O încercare de rezis
tență care l-a adus aproape de 
limite și l-a făcut pe antreno
rul său, Ion Tiriac, să declare 
cu două săptămîni în urmă : 
„Admir Ia el faptul că mai poate 
sta în picioare pe un teren de 
tenis !“. Vilas a rămas neclintit 
pînă sîmbăta trecută, cind a 
plecat steagul, învins de Borg. 
Ca apoi acesta, la rîndul său, 
să nu-și mai poată menține 
invincibilitatea în ultima zi.

Cîteva cuvinte despre această 
finală a „Turneului campioni
lor", care a încheiat sezonul lui 
1977, .prelungit de data aceasta 
dincolo de limitele sale calen
daristice (încă o dovadă a su
praaglomerării tenisului compe- 
tițional). Duelul Connors—Borg 
a durat 2 ore și 35 de minute, 
dintre care mai mult de jumă
tate a revenit ultimului set 
în acesta, Connors a „sprin- 
tat“ cu disperare, știind că are 
o șansă unică de a se impune 
în fața „alergătorului de cursă

JIMMY CONNORS

și iată — în
— ordinea pe 
finele lui de- 
Masters-ul n-a

1 2 3 i 5 6 7 8 9 10
1 CONNORS 1-1 0-2 2-0 2-1 4-î 2-0 2-1 2-3 WC T, MASTER^ 

ccuallemge w

2 BORG 1-1 IU30 2-1 1-0 1-0 4-0 1-0 1-8 0-1 WIMBLEDON . 
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3 l/ILAS 2-0 0-3 i 4-2 1-0 1-0 30 2-0 2-1 1-8 ROLAND GARROSJORE5T 
HILLS, MARHi PR£AAW PlX

4 GOTTFRIFD 0-2 12 2-4 01 1-1 3-3 1-0 1-1 PA1M Sf R1HG5J

5 GERULAITIS 0-1 0-1 1-0 l-o 21 1-2 ROAAA, a
MELBOURNE9

6 ORANTES 1-2 m

0-4

01 01 W 2-2 0-1
JNDiAKI/kPOL»5 

j BOSTON--------

7 DIBBS 0-3 l-l 2-2 M 2-0 1-1 1-1 1 BOSTON

8 RAMIREZ 0-2 0-1 0-2 3-3 H 8-2 1-1 LOS

9 NĂSTASE (-2 o-1 1-2 01 1-2 0-1 CCmALLENoI M?

15 STOCKTON 3-2 1-0 0-1 1-1 2-1 01 0-1 j PHltJiMLPtUlT

stăpînă și pentru a face un cla
sament al „celor mari* poți 
foarte bine să dai cu zarul.

Desigur, calcule se pot face, 
risc de eroare 

asemenea
Cu inevitabilul 
pe care îl comportă 
încercări de a aduce la același 
numitor o multitudine de com
petiții, fiecare cu campionul ei, 
poate simplu beneficiar al for
mei de moment. Atlta timp cit 
tenisul nu-și are un singur cam
pionat mondial, ci mai multe, 
improvizația tine locul certitu-

TURNEE DE TENIS

lungă" care este Borg. Și a reu
șit : 6—4, 1—6, 6—4.

Așadar, „campionul campioni
lor* este Jimmy Connors, dar 
nu figurile de stil ne ajută să 
dezlegăm șarada. în fața necu
noscutelor sale, chiar și cel mai 
convins adept al calculelor 
hirtiei trebuie să dea înapoi, 
lată și motivul pentru care, de 
data aceasta, vom delega o altă 
autoritate in materie pentru a 
vă oferi tradiționalul clasament 
la sfîrșit de sezon. Este, anume, 
computerul asociației jucătorilor 
de tenis (A.TJ».), cu sediul la 
New York, programat special 
pentru stabilirea coeficienților 
valorici ai așilor rachetei. Lui

îi dăm cuvintul 
tabelul alăturat 
care o indică la 
cembrie 1977 (iar 
făcut decît s-o confirme). „Pri
mii 10*, în versiune computeri
zată. ar trebui să excludă orice 
dubit Deși, afectiv, credem că 
mulți sint aceia care vor acorda 
preferință lui Bjorn Borg, pen
tru a doua oară consecutiv ciști- 
gător al celui mai prestigios 
dintre turnee — Wimbledonut 
Sau vor socoti că mai echitabil 
este să așezăm la egalitate pe 
acești 3 noi corifei ai tenisului.

Firește, laurii computerului 
AT.P. nu poartă nici ei inves- 
titură oficială. Și fiindcă titlu
rile de 
sportul 
acorda 
vității,
Ilie Năstase. Este singurul care 
depășește virsta de 30 de ani, 
în acest eșalon fruntaș de rivali 
mult mai tineri. Colegii de ge
nerație ai campionului român 
sint de căutat mult mai departe 
in lista de 122 de nume pe care 
o oferă clasamentul computeri
zat Iată-1 pe John Alexander 
(care a adus „Cupa Davis* din 
nou australienilor) pe locul 20, 
pe Stan Smith (rivalul de o 
viață al lui Hie) abia al 22-lea, 
pe Tom Okker al 29-lea, Cliff 
Richey al 87-lea. iar pe locul 
119 (!) este clasat însuși Arthur 
Ashe, supe ream pi on ul de altă
dată.

Iremediabila trecere a timpu
lui invită la nostalgie, acum 
cind punem punct incă unui 
sezon de mari competiții. Cel 
care urmează va aduce noi per
mutări de valori, noi laureați, 
previzibili sau surprinzători, și 
aceeași întrebare obsedantă: 
rine este nr. 1 tn tenisul mon
dial •

campioni abur.dâ in 
altădată „alb" am putea 
încă unul, cel al longe- 

compatriotului nostru

Radu VOIA

INVINGIND SELECȚIONATA SPANIEI CU 21-16
MADRID, 10 (Agerpres). 

în ziua a treia a turneului 
masculin de handbal, care se 
desfășoară în orașul spaniol La 
Coruna, selecționata României 
a întîlnit reprezentativa Spa
niei, in fața căreia a cîștigat 
cu scorul de 21—16 (11—10).
După o primă repriză echili
brată, handbaliștii români s-au 
impus în partea a doua a jo
cului obținind în final o victo-

rie meritată. Principalii realiza
tori ai echipei române au fost 
Birtalan — 6 și Folker — 4. 
Echipa U.R.S.S. 
scorul de 23—15 
ția Franței.

în clasament conduc. ___
vinse, selecționatele României 
și U.R.S.S. — cîte 4 p (și un joc 
mai puțin disputat), urmate de 
formațiile Spaniei — 4 p, Fran
ței și Japoniei — Op.

a învins cu 
(14—5) forma-

neîn-

In sferturile de finală ale „Cupei cupelor" Ia baschet

STEAUA INTILNEȘTE ASTAZI5

ECHIPA SUEDEZA B.S.K.V. SODERTALJE
Debutul echipelor românești 

de baschet in activitatea inter
națională a anului 1978 va fi 
făcut astă seară de echipa Stea
ua, care intilnește in deplasare, 
in sferturile de finală ale Cu
pei cupelor, formația suedeză 
B.S.K.V. Sodertalje. Arbitrii 
partidei sînt M. Paszucha (Po
lonia) și D. Christensen (Fin
landa). Steaua face parte din 
grupa B a Cupei cupelor, ală
turi de B5.K.V. Sodertalje, 
B. C. Barcelona și Sinudyne 
Bologna. Grupa A este forma
tă din : B. C. Den Bosch (O- 
landa), Kvarner Rjeka, Gabetti 
(fostă Forst) Cantu și B. C. 
Caen. Semifinalele se vor dis-

cruciș" între primelepută „în ____ r______
două clasate din fiecare grupă. 

Mîine seară va fi rîndul bas
chetbalistelor de la I.E.F.S.- 
Lic. nr. 2 să evolueze. Ele vor 
juca, în cadrul C.C.E., cu GEAS 
Sesto, la San Giovanni. Arbi
trii meciului : _N. Duran (Tur
cia) și 
I.E.F.S.-LÎC.
la grupa B a C.C.E., alături 
de GEAS Sesto San Giovan
ni, Sparta Praga și Real Celta 
Vigo. Grupa A este formată din 
Minior Pernik, Spartacus Bu
dapesta, Clermont University 
Club și Steaua Roșie Belgrad. 
Sistemul de promovare în se
mifinale este același ca la Cu
pa cupelor (masculin).

B. Galley (Elveția), 
nr. 2 participă

LA MILWAUKEE, AL DOILEA MECI
BOX S.U. ROMANIA

în turul întîi al unui nou 
turneu, care se desfășoară la 
Hollywood Beach (Florida), ju- 
cătoarea româncă Virginia Ilu
ziei a obținut o victorie de 
prestigiu, cu 6—3, 6—3, în fața 
campioanei franceze Frangoise 
Durr. Cu un succes a debutat 
și Florența Mihai, care a în
vins-o cu 7—5, 3—6, 6—3 pe 
Brigitte Cuypers

Alte rezultate : Kristien Shaw- 
Mima Jausovec 6—2, 6—1 ; Re
nata Tomanova — Yvonne Ver- 
maak 7—6, 6—3 ; Nancy Richey- 
Janet Newberry 6—1, 6—2; Zen
da Liess — Mărise Kruger 7—5, 
7—6.

★
în Birmingham (Alabama) a 

început primul turneu din ca
drul noii ediții a Marelui Pre
miu FILT. Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—1, 6—4 pe america
nul Keith Richardson. în alte 
partide : Dibbs — Scanlon 7—5, 
4—6, 6—4 ; Stockton — Panatta 
6—3, 6—4. Mai participă Borg, 
Ramirez, Gerulaitis, Tanner.

* -
în meci-retur pentru campio

natul european pe teren aco
perit, la Viena, echipa Austriei 
a învins din 
gliei :
6— 4.
7— 6. 
și D. Lloyd 
Subotila, Iugoslavia a fost în
vinsă de Ungaria cu 0—3. Re
zultate din turneul secundar : 
Cehoslovacia — Italia 
Finlanda — Polonia 1—2 
nemarca — Norvegia 
Bulgaria — Elveția 2—1.

2—1
7—6 ;

6—3 ;

nou pe cea a An- 
(Kary — J. Lloyd 

Feigl — Feaver 
Kary, Feigl — J. 
4—6. 4—6). • La

3—0; 
; Da- 
2—1:

Echipa de box a României a 
pierdut (cu 4—7) prima din cele 
trei „bătălii* pe care le are 
de dus cu cea mai încununată 
formație pugilistică a ultimu
lui turneu olimpic (la Montreal, 
boxerii din S.U.A. au obținut 
5 medalii de aur !). Este ade
vărat că 8 din membrii echipei 
americane de la Jocurile Olim
pice au trecut, intre timp, la 
profesionism, dar rezervorul de 
talente în pugilatul Statelor 
Unite este suficient de mare 
pentru a produce mereu noi 
valori. Dovada strădaniilor de. 
a jalona, de pe acum, o nouă 
echipă americană pentru J.O. 
din 1980, de la Moscova, stă în 
faptul că 8 din boxerii aliniați 
la Stateline, 
fost prezenți 
ral* (S.U.A. 
zuela) de la 
ciul S.U.A. — Cuba, de la Hous
ton. Dintre aceștia, „musca* 
Jerome Coffee (19 ani) l-a în
vins pe cubanezul Samuel Bel
ford, iar „mijlociul mic* Clin
ton Jackson (23) — despre care 
se spune că n-a optat pentru 
boxul profesionist întrucît se

sîmbătă seara, au 
și la „triunghiula- 
— Cuba — Vene- 
Caracas și la me-

DIN SPORTUL PROFESIONIST „TERORIȘTI IN ARENÂ...“

simte foarte bine ca șerif la 
Nashville — l-a întrecut pe cu
noscutul Luis Felipe Martinez. 
La fel de valoroși sînt consi
derați și tinărul (17 ani 1) Ri
chard Sandoval (semimuscă), 
„cocoșul" Rocky Lockridge (18) 
— cu un impresionant palmares 
de 192 victorii și doar 5 în
frângeri —, „pana" Johnny 
Bumphus — ciștigător al „tri
unghiularului" de la Caracas — 
sau „greul" Greg Page, care 
a făcut un meci foarte strîns cu 
Angel Milian.

în acest context — fără a 
încerca să scuzăm înfrîngerile 
unor boxeri buni cum sint Teo
dor Dinu, Alee Năstac sau Mir
cea Simon — victoriile obținu
te de Dragomir Hie, Carol Haj- 
nal, Cornel Hodnț și Costică 
Dafinoiu sînt de apreciat. Ori
cum, e semnificativ faptul că 
Robert Surkein, președintele Fe
derației de box amator din 
S.U.A., a declarat presei că 
pentru mai buna pregătire îna
inte* campionatelor mondiale de 
la Belgrad, boxerii americani au 
invitat ca parteneri pe sportivii 
din Cuba, U.R.S.S. și România.

Următorul meci se dispută în 
localitatea Milwaukee (statul 
Wisconsin).

An- 
me- 
ligii 

Uneori,

In sala Forum din Los 
geles se dispută, de obicei, 
ciuri de baschet în cadrul 
profesioniste N.B.A. 
insă, spectatorilor li se oferă in 
cadrul programului și reprize 
inedite, după caz, de box sau 
catch. Și nu numai in pauzele 
celor patru reprize (in S.U.A. 
partidele de ligă se desfășoară 
pe durata a patru reprize a cite 
12 minute fiecare), ei chiar in 
timpul meciurilor ! Recent, ața 
după cum relatează ziarul 
L’Equipe, in partida Los An
geles Lakers — Houston, o dis
pută sub panou intre giganții 
Kermit Washington (2fi2 m, 115 
kg) de la Los Angeles și Kevin 
Kunnert (2,12 m, 109 kg) ți Rudy 
Tomjanovick (2,02 m, 102 kg), 
ambii de la Houston, a degene
rat intr-o bătaie in toată regu
la. soldată cu scoaterea din 
luptă a lui Tomjanovick. Diag
nosticul medical : multiple frac
turi, la nas, maxilar ți craniu, 
tulburări de vedere cauzate de 
leziuni la coloana vertebrală ! 
Hotărirea forului de resort al 
ligii : suspendarea 
Washington pe timp de 
luni și amendarea lui cu 
de dolari.

In lupta de sub panou nu se 
aflau sportivii, ci dolarii...

Intr-o seară de la sfirșitul a- 
nului trecut, pe gheața patinoa
rului din orașul nord-american 
Port Huron (Michigan), unde se

jucătorului 
două 

10 000

desfășura meciul de hochei din
tre echipa locali și Dayton 
Owls, din cadrul ligii profesio
niste World Hockey Association 
(W.H.A.), hocheistul Raymond 
William Trognitz (de la Dayton 
Owls) l-a lovit sălbatic pe ad
versarul său Archie Henderson, 
intii cu pumnii, apoi cu crosa, 
provocindu-i opt rdni deschise, 
fractura osului nazal și o con
tuzie, care au necesitat spitali
zarea imediată. încăierarea ce
lor doi, produsă la sfirțitul par
tidei (in decursul căreia s-au 
dictat 229 minute penalizare din 
care Trognitz „recoltase" 63 !), 
a degenerat intr-o bătaie gene
rală. cele două echipe trebuind 
xd fie despărfite de politie. Sus
pendat pe viafă, cu proptitudi- 
ne, de către International 
League (forul suprem al ligilor 
profesioniste), „Wild Willie" 
(„Sălbaticul Willie*, cum este 
poreclit Trognitz de către re
vista americană „Sport Illus
trated") se vede, doar peste 
patru zile, rechemat pe gheață, 
pentru a juca la... o altă echi
pă din liga W.H.A.. Cincinnati 
Stingers ! Hotărârea i-a parve
nit intr-o circiumă din Edmon
ton, astfel incit, bine dispus și 
convins că dreptatea pumnului 
este atotstăpinitoare, Trognitz a 
declarat cu cinism : „Jocul per
mite lupta, ca parte a hocheiu
lui, și eu sînt mîndru de abi
litatea cu care manevrez pum-

niL Nu vreau să rănesc, dar 
adversarului trebuie sâ-i fie fri
că să se întoarcă contra mea. 
Sarcina mea este să-l lovesc*. 
De ce l-a racolat pe Trognitz 
— inc erei nd să eludeze severa 
măsură disciplinară — Cincinnati 
Stingers 7 O spune vicepreșe
dintele clubului. Lefty McFad
den : „Ne-am așteptat la un loc 
fruntaș, dar sîntem la subsolul 
clasamentului. Avem o echipă 
ușurică și ne trebuie un tip dur, 
angajat pentru 10 jocuri pe bani 
buni*. Reacția unui neutru, ju
cătorul Richie Leduc de la Cin
cinnati All-Star Center, publi
cată de „Sport Illustrated*: 
„Nu m-am ciocnit niciodată cu 
Willie, dar se pare că dirigui
torii hocheiului au decis că au 
nevoie de teroriști pe gheață. 
Ceea ce mă face să mă întreb 
Încotro se îndreaptă acest 
sport*.

întrebare îndreptățită și care 
vizează, de fapt,, in ambele ca
zuri relatate, relația sport — 
profesionism, violență în care 
primul factor devine, prin in
termediul celui de al doilea, vic
tima violenței. Care înseamnă, in 
ultimă instanță, însăși negarea 
ideii de sport, de întrecere cin
stită intre parteneri animați de 
fair-play. „Goana după aur" 
dezumanizează chipul sportivu
lui. il împinge la acte antiso
ciale.

Paul SLĂVESCU

TELEX
ATLETISM • La Long Beach 

(California), americanul Herman 
Frazier a stabilit cea mal bună 
performanță mondială „indoor* 
In proba de 500 m — 1:01,3. La 
3 000 m a ctștigat atletul englez 
Mick Rose — 7:48,6, secundat de 
tanzanianul Suleiman Nyambul — 
7:56,9. Cunoscutul recordman ke- 
nyan S. Kimombwa s-a clasat al 
5-lsa, cu 8:05,0.

Handbal ■ Localitatea norve
giană Skien a găzduit întllnirea 
internațională amicală dintre se
lecționatele masculine ale Norve
giei și Ungariei. Oaspeții au obți
nut victoria cu 23—19 <13—11>, a- 
vlndu-1 ca principal realizator pe 
Peter Kovacs, autor a 8 goluri.

HOCHEI « Echipa Spartak Mos
cova, aflată In turneu in S.U.A„ 
a susținut un meci la Atlanta cu 
formația locală „Flames*. Hoehe- 
iștii sovietici au terminat învingă
tori cu scorul de 2—1 (1—0, 0—0, 
1—1), prin golurile marcate de 
Terlokin șl Rasko.

SCHI s Slalomul uriaș feminin 
de la Les Diablerets (Elveția) a 
fost ctștigat de * ■ "* ’
rod, urmată de 
• La Zwiesel 
pentru Ingemar 
nou slalom special masculin. Li
deri în „Cupa Mondială" sînt 
Annemarie Prail-Moser și Inge» 
mar stenmark.

ȘAH a Viktor Korcinoi l-a în
vins pe Boris Spasski (la muta
rea 57) în a 17-a partidă a me
ciului de la Belgrad. Korcinoi 
conduce acum cu 9%—l'h Șl mai 
are nevoie de un singur punct 
pentru a fi declarat învingător.

Lise-Marie More- 
Hanny Wenzel. 
(R.F.G.), victorie 
Stenmark, tntr-un


