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în preajma aniversării 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

De pe cuprinsul întregii țări, sportivi, antrenori, 
profesori de educație fizică, iubitori ai sportului 
adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu vibrante 
și emoționante urări de viață lungă și sănătate, în 
preajma celei de a 60-a aniversări a zilei sale de 
naștere și a împlinirii a 45 de ani de activitate re
voluționa’*

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Pregătirile noului sezon fotbalistic - In spiritul exigenței și responsabilității

O VIAȚA MEREU TINARA

A.S.A. TG. MUREȘ, ECHIPA CARE 
ȘI-A SCHIMBAT, DIN MERS, OBIECTIVUL

PUSA, CU DĂRUIRE,
IN SLUJBA OAMENILOR

fiu sincer, aproape 
Nicolae Ceaușescu

că nu-mi vine să cred că 
împlinește 60 de ani. Și spun

Ca să 
tovarășul 
asta nu numai ca un tînăr admirator al nnui bărbat viguros, 
mai in virstâ. O spun și ca fost rugbyst, și ca profesor de 
educație fizică, și ca antrenor.

Prin intermediul televiziunii, am in fața mea, ori de cite 
ori apare tovarășul Nicolae Ceaușescu. imaginea unei tine
reți înfloritoare. Iată-1 pășind prin arătură, iată-1 urcind 
sprinten scara care duce spre schelă, iată-1 coborind in 
mină, pentru a verifica o instalație nouă, 
carlinga elicopterului, pentru a traversa 
sportiv intr-un pas vioi, iată-1 zorindu-și 
ratorii prin balele uzinelor, astfel incit 
nu rămînâ nevizitată.

Se spune că un om are virsta arterelor 
în cazul tovarășului Nicolae Ceaușescu acest adevăr știin
țific este dublat și de o uimitoare tinerețe spirituală, care 
întreține, mai mult chiar decit virsta arterelor, această 
vigoare complexă.

■Noi, sportivii, sintem mereu in admirația extraordinarei 
activități a secretarului general al partidului nostru, o acti
vitate neistovită din zori și pină in noapte. In fața acestui 
impresionant exemplu de vitalitate și de dăruire, noi, 
rugbyștii, ne simțim mereu datori să ne depășim pe terenul 
de sport, pentru a face să crească prestigiul patriei noastre, 
căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a dăruit toate forțele 
sale, încă din anii adolescenței, cu o abnegație și eu o putere 
de luptă care fac din zicala românească „mută munții din 
Ioc“ realitatea însăși a unei vieți pilduitoare, căreia ii dorim 
mulți, mulți ani fericiți !

VALERIU IRIMESC
antrenor emerit

iată-1 sărind din 
apoi un stadion 
din mers eoiabo- 
nici o secție să

sale. Eu cred că
Jucătorii de la A.S.A. lansați in tradiționalul cros montan. Totul 
este ca acumulările de acum să însemne, in adevăr, o creștere a 
potențialului de joc. Pentru că de zeci de kilometri acoperiți in 
fiecare iarnă am tot auzit... Foto : N. DRAGOȘ

România — Monaco 3-0

în ziua de 12 ianuarie, A.S.A. 
Tg. Mureș, lidera campionatu
lui nostru, a ținut ședința de 
analiză. O echipă instalată pe 
primul loc putea cădea ușor 
pradă tentației de a privi tre
cutul prin lupa (care defor
mează) a automulțumirii, de a 
scruta viitorul printr-un ochean 
fals, cu lentilă de culoare roz. 
Dar nu, A.S.A. s-a dovedit rea
listă, reținută, echilibrată. Apre
ciind global ca bună compor
tarea sa din turul campionatu
lui, a lăsat să se înțeleagă că 
pină la foarte bine mai este un 
spațiu nu numai obligatoriu, 
dar și posibil de acoperit. Mai 
ales că acum, la jumătatea în
trecerii, de pe piedestalul pri
mei clasate, a făcut o corecție 
(firească) obiectivului de per
formanță stabilit la start : de la 
o poziție finală în zona de alti
tudine a clasamentului (dar. în 
orice caz, „în plasa" campioa
nei), la menținerea locului I. 
Sub semnul acestei exigențe, 
chiar la terminarea ședinței, e- 
chipa și-a strîns bagajele și a 
plecat la Sovata pentru pregă
tire montană centralizată, gră
bită parcă să recupereze nu

ÎN TOATE REALIZĂRILE NOASTRE
SE AFLĂ MAREA SA CONTRIBUȚIE

Istoria sportului românesc este îndelungată. Dar cele mai 
importante capitole ale sale — ale devenirii sportului un 
bun al maselor largi — s-au scris în întregime in anii de 
după Eliberare. Condusă și îndrumată în permanență de 
partid, mișcarea sportivă din țara noastră s-a dezvoltat pe 
multiple planuri. Marile întreceri de mase au sporit efectiv 
sănătatea poporului și au reliefat, in același timp, marile 
talente ale tineretului. Exemnlu edificator : in ultimii 25 de 
ani, reprezentanții sportivi ai României au obținut la Jocu
rile Olimpice aproape 100 de medalii. Noi, sportivii și an
trenorii, de azi și de ieri, știm bine că cea mai mare parte 
a acestor succese se datoresc secretarului general al partidului.

Alături de indicațiile, de hotăririle la elaborarea cărora 
și-a adus o contribuție deosebită, de mare însemnătate pen
tru noi, sportivii, au fost și sint intilnirile directe cu primul 
bărbat al țării. Omenia aleasă, înțelegerea momentelor de

GABRIEL MOICEANU 
maestru emerit al sportului

(Continuare in pag. 2—3)

VICTORIE CONCLUDENTĂ
A TENISMANILOR ROMÂNI

BRAȘOV, 15 (prin telefon). 
Tenismanii noștri au înscris 
prima lor victorie în Campiona
tul european de tenis pe teren 
acoperit. Duminică după-amia- 
ză, în Sala sporturilor din Bra
șov, spectatorii au putut urmări 
jocuri frumoase, în ca'e ec*y- 
pierii reprezentativei României 
s-au impus ca învingători de la 
prima pină la ultima minge.

Cu multă ambiție a jucat tî- 
nărul debutant Florin Segăreea- 
nu (16 ani), în fala unui adver
sar destul de dificil. El a fost 
condus de două ori prin break, 
în primul set, dar a egalat de 
fiecare dată cu excelente retu-

partidei : FI. Segărceanu — B. 
Balleret 7—6, 6—3.

In meciul primelor „rachete", 
Dumitru Hărădău s-a impus 
foarte net în fața lui Louis Bor- 
figa. Acesta, insuficient de ra
pid pe parchet și mai ales nesi
gur în serviciu, n-a amenințat 
niciodată efectiv pozițiile cam
pionului nostru, care s-a dis
tanțat fără dificultate : D. Hă- 
ră'liu — L. Bortim 6—1. 6—2.

Cu aceasta, victoria era asigu-

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

Ion CU PEN

(Continuare in pag. 2—3)
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In pag. a 4-a, corn- j 
ponența celor patru J 

grupe 3

ruri și concentrîndu-se mai bine 
la serviciu. Setul inaugural a 
mers la tie-break, iar aici jucă
torul nostru a acționat foarte 
hotărit și s-a distanțat rapid 
(7—2). Bernard Balleret a avut 
un singur moment de superiori
tate în debutul setului doi, cînd 
conducea cu 2—0. A fost însă 
ajuns din urmă și întrecut cu 
cinci ghemuri, cîștigate consecu
tiv de adversarul său. Scorul

în campionatul de hochei

STEAUA CÎSTIGĂ DERBYUL CU DINAMO 
SI SE DETAȘEAZĂ ÎN CLASAMENT

La campionatele naționale de tir pentru arme cu aer comprimat

TINERII CONCURENȚI ÎN PRIM-PLAN
Dumitra Matei - autoarea unei performanțe de nivel mondial
Cînd pe tabela rezultatelor 

campionatelor naționale de tir 
pentru arme cu aer comprimat, 
de la sala poligonului Dinamo, 
s-a anunțat performanța tînă- 
rului de numai 14 ani Sorin 
Babii. cîștigător la juniori II 
cu 377 p — cifră foarte bună,

promițătoare —, mulți dintre 
cei prezenți s-au mirat. Dar 
elevul reputatului descoperitor 
de talente din Arad, loan Po- 
poviei, n-a făcut altceva decit 
să sublinieze, prin succesul sau. 
una dintre principalele caracte
ristici ale ediției 1973 a „na-

în proba de pușcă 10 metri, Dumitra Matei a realizat o excelentă 
performanță — 390 p —, la un punct de recordul mondial și 

european !

ționalelor" de tir : foarte mulți 
tineri s-au impus prin rezultate 
care Ie demonstrează din plin po
sibilitățile de progres, in cel mai 
scurt timp. Interesant ne-a a- 
pârut faptul că harta geogra
fică a practicării CU BUNE 
REZULTATE a tirului s-a mă
rit considerabil in acest început 
de an. Centrul de tir din Ale
xandria (antrenori : Gh. Cor- 
bescu și C. Codreanu) a adus, 
se pare, Teleormanului, primul 
titlu național si un nou record 
republican, C.S.Ș. 1 București 
(antrenor : Dan Staicu) a de
monstrat, prin ciștigarea a două 
titluri naționale, că aici se 
muncește cu seriozitate, sis
tematic, pentru creșterea ta
lentelor, iar Crișul Oradea (an
trenor : loan Stănescu). C.S.M. 
și Medicina din Cluj-Napoca 
(antrenor : Geza Dakatoș), ca și 
Letea din Bacău (cu 6 juniori 
talentați) au convins, prin com
portările bune ale reprezentan-

Radu TTMOFTE

Iată momentul care a precedat deschiderea scorului în derbyul ho- 
cheistic de simbătă : V. Huțanu (nr. 9) va recupera pucul aflat ia 
un jucător dinamovist, il va pasa in față lui Gheorghiu (nr. 13) și 

acesta, apropiindu-se rapid de poarta adversă, va înscrie 
~ ~ NEAGUFoto : D.

(Continuare in pag. 2—3)

O altă etapă a acestei atît 
de palpitante lupte pentru titlul 
de campioană a țării la hochei 
s-a încheiat aseară pe pati
noarul „23 August". Actul prin
cipal al acestui al 7-lea tur al 
întrecerii s-a consumat, însă, 
simbătă, cînd. în prezența unui 
număr record de spectatori 
(peste 9 000 1), vechile rivale ale 
luptei pentru supremația națio
nală în acest sport, Steaua (de
ținătoarea titlului) și Dinamo 
București, s-au întîlnit Intr-un 
meci palpitant» cu o rar întîl—

nită abundență de faze de 
poartă, din care cele două for
mații n-au fructificat decit pa
tru. Scor final : Steaua — Di
namo București 3—1 (2—0, 0—0, 
1—1), victorie care consolidează 
poziția de lideră a echipei 
Steaua.

Succesul hocheiștilor de la 
Steaua este pe deplin meritat,

CăFm ANTONESCU 
Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. 2—3)
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dificultate prin care trec uneori performerii, vorba încu
rajatoare, îndemnul spre curaj, spre abnegație — toate aces
tea reprezintă un ajutor de neprețuit.

Dacă astăzi România sportivă este o forță în lume, o 
datorăm in primul rînd tovarășului Nicolae Ceaușescu. Din 
indicația sa a fost sporită zestrea sportivă a țării — cite 
săli, bazine și patinoare artificiale s-au construit numai in 
ultimii ani 1 —, s-au pus bazele temeinice ale științifizării 
sportului, a sporit vigoarea mișcării sportive prin creditul 
tot mai mare acordat elementelor tinere.

O știm cu toții, in orice bilanț al realizărilor de astăzi 
ale României socialiste se află contribuția personală majoră, 
activitatea sa nemijlocită.

Țara întreagă se pregătește de sărbătoare. Aniversarea 
a 60 de ani de viață a președintelui României oferă între
gului popor prilejul de a-și exprima marea sa dragoste și 
recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și eu, 
alături de ceilalți sportivi și antrenori, îi urez tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tradiționalul „La mulți ani !“, ii doresc 
din inimă viață lungă, pentru prosperitatea poporului nostru, 
căruia i-a dedicat Întreaga sa viață.

NE-A FĂCUT SĂ ÎNȚELEGEM CĂ PÎINEA 
0 MERITĂM NUMAI MUNCIND 

PENTRU PROGRESUL SOCIETĂȚII
„Nici muncă fără piine, nici pîine fără muncă", iată un 

adevăr de viață cuprins in cuvinte simple, rostite de secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu
vinte care redau un principiu etic ce trebuie să ne călă
uzească gîndurile și viața noastră. In cei 23 de ani de cînd 
muncesc neîntrerupt între laminoriștii de la întreprinderea 
„Republica" am avut prilejul să învăț bine acest adevăr și 
să-i pătrund sensurile. Expresia pe care i-a dat-o tovarășul 
Nicolae Ceaușescu m-a emoționat prin simplitatea și fires
cul ei. Deși mă socotesc încă tînăr, la cei 40 de ani ai mei, 
mă număr printre lucrătorii vechi ai întreprinderii, de care 
m-am legat trup și suflet încă din anii adolescenței. Am 
crescut la școala muncii fără preget, avind ca dascăli oameni 
devotați, harnici, conștienți de importanța socială a activi
tății noastre, comuniști destoinici, in rîndurile cărora aveam 
să intru și eu de Ia acea virstă.

Astăzi a venit timpul să indrum. la rindu-mi, pe cei mai 
tineri, pe cei care se alătură colectivului nostru, și o fac 
cu dragostea și căldura arătate nouă de ani și 
ani de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Le amintesc 
tinerilor în permanență că secretarul general al partidului 
ne-a făcut să înțelegem că piinea o merită numai acei care 
muncesc cu devotament și dăruire pentru progresul socie
tății noastre. Printre tinerii muncitori ai întreprinderii ..Re
publica" sint și sportivi de performanță, pe care, ca practi
cant și iubitor al sportului, îi ințeleg și ii susțin din toată 
inima. Cu toții ne străduim să-i facem să înțeleagă că 
numai munca neostenită — așa cum ne-o cere secretând 
general al partidului nostru — ne poate aduce satisfacțiile 
cele mai mari. Că numai prin efort conștient, susținut, aici 
la laminoare, sau dincolo, pe terenul de sport, se pot rea
liza ca oameni, pot ciștiga prețuirea colectivului pe care-1 
reprezintă. Și nu de puține ori le repetăm cuvintele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cuvinte atit de stimulatoare pentru 
noi toți.

ION GH1ȚĂ f
maistru principal la întreprinderea „Republica" ||

in prima etapă a returului campionatelor de volei

RAPID - EXPLORĂRI BAIA MARE 3-0!
Duminică au fost reluate în

trecerile din cadrul campiona
telor de volei, disputindu-se e- 
tapa a Xll-a. Iată amănunte de 
la partidele cuprinse in progra
mul acestei prime runde a re
turului :

MASCULIN
RAPID — EXPLORĂRI b. 

MARE 3—0 (19, 12, 10). Prin 
prisma locurilor ocupate de cele 
două echipe în clasament (Ex
plorări — 3, Rapid — 9), se 
părea că oaspeții vor termina 
învingători, chiar dacă se anti
cipa o dîrză rezistență a giu- 
leștenilor, care beneficiau de 
terenul propriu. Evoluția celor 
două formații avea însă să in
firme o asemenea prezumție, ra- 
pidiștii realizînd o victorie clară 
și absolut meritată, la capătul 
unui meci în care adversarii nu 
s-au putut ridica la nivelul po
sibilităților. Partida a fost 
foarte disputată, cu faze spec
taculoase și palpitante, mai a- 
les în prima sa parte, cînd suc
cesul a zîmbit pe rînd fiecărui 
sextet, dar a revenit în prelun
giri giuleștenilor. Gazdele s-au 
aflat aproape în permanență la 
conducerea jocului, impunîn- 
du-se în fața unei formații care 
nu a arătat prea multe din ca
litățile ce au adus-o printre 
fruntașele clasamentului. Sexte
tul condus de N. Meadu s-a do
vedit superior și la capitolul 
putere de luptă, insistînd pen
tru fiecare minge, nerenunțînd 
nici în situațiile mai dificile 
(în setul II, de la 5—9 la 11—10). 
Arbitrii D. Delcea (Galați) și 
V. Vrăjescu (București) au con
dus foarte bine următoarele 
formații : RAPID — Scheffler, 
Boccan (Gruzuvache), Penciu- 

$

$

lescu. Cătălin (Gheorghe), Pa- 
raschiv (Dumitrescu), Popescu ; 
EXPLORĂRI — Marinescu 
(Ghic), Paraschivescu, Balaș, 
Băgăian, Neghină (Arbuzov), 
VioreL (Em. FANTÂNEANU).

DELTA TULCEA — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 2—3 (11, 
—14. —IX IX —5). Mai bine 
pusă la punct, echipa oaspete 
s-a impus după aproape două 
ore de joc. S-au remarcat 
Braun, Rebedea. Stoian (U). Au 
condus : D. Răduleseu din Bucu
rești și Em. Ududee din Su
ceava. (M. TOPOLSCHI. coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — CON
STRUCTORUL BRAILA 3—0 
(2, IX 12). Victorie meritată a 
sucevenilor, obținută în mai pu
țin de o oră. Au arbitrat R. 
Farmuș și I. Șușelescu, din 
București. (I. MÎNDRESCU, 
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA
3—0 (6, 7, 9).

„U“ CLUJ-NAPOCA — DI
NAMO 0—3 (—8, —9. —8).

• Partida Viitorul Bacău — 
Steaua a fost amînată. voleiba
liștii bucureșteni aflindu-se în 
turneu in U.R.S.S.

FEMININ
DINAMO — ȘTIINȚA BA- 

CAU 3—1 (8, —14, 7, 7). Cu ex
cepția setului doi, în care re
plica băcăuancelor a fost ceva 
mai curajoasă (ele au remontat 
de la 2—8 și au cîștigat la 14), 
întilnirea dintre lidera clasa
mentului și ocupanta locului 3 
nu s-a ridicat la nivelul aștep
tat, greșelile tehnice abundind 
de ambele părți. De la învin
gătoare s-au remarcat Mariana 
Ioncscu, Victoria Banciu. Helga 
Bogdan, iar de la oaspete Mari-

Etapa a III-a a Diviziei A de 
handbal feminin, disputată du
minică, n-a oferit surprize, e- 
chipele din fruntea clasamen
tului obținind victorii care le 
consolidează pozițiile.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
11—12 (6—5). Marcînd un cres
cendo îmbucurător, numărul 
spectatorilor prezenți în sala 
Floreasca la reuniunea celor 4 
partide de handbal a fost de 
peste 2 000. Partida a opus două 
echipe care s-au... temut foarte 
mult : Progresul — de faima de 
altădată a Timișoarei, iar Uni
versitatea — de propriile-i slă
biciuni (lipsesc din actuala echi
pă Cojocaru, Petrovici, Stoico- 
vici, Cimpeanu, Sasu și altele). 
Din aceasta a rezultat un meci 
„temporizat" în multe momente 
și, uneori, confuz. Beneficiind 
de o Terezia Popa într-o formă 
excelentă — a fost cea mai bu
nă jucătoare de pe teren — și 
păstrînd ceva din maturitatea 
vechii formații, Universitatea 
Timișoara a știut să speculeze 
bine timorarea adversarului și 
în final să-și adjudece o victo
rie pe care a meritat-o din plin. 
Au înscris : Constantin 3, Popa- 
Manta 3, Florea 3 și Mihoc 2 — 
pentru Progresul, precum și 
Luțaș 5, Popa 3, Marcov 2 și 
Vișan 2 — pentru Universitatea 
Timișoara. Au arbitrat V. Er- 
han (Ploiești) — bine și Tr. Ene 
(Buzău) — cu scăpări.

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
20—12 (8—9). Joc frumos, de 
mare angajament, cu faze de 
handbal veritabil. Clujencele au 
lăsat o impresie frumoasă, ri- 
dicîndu-se timp de 35 de minu
te la nivelul adversarelor. Din 
păcate, echipa n-a avut suflu 
decît pentru 35 de minute, iar 
jocul bun al lui Damian și al 
lui Peța a fost umbrit de ob
strucțiile fără număr ale Anei 
Mihălțan. Rapid s-a detașat în 
repriza a II-a, cînd Alexan- 
drescu și Mălai — în mare for
mă, bine susținute de Răducu, 
Weber și Iagăru — au dat 
echipei și forță și vigoare, prin 
aceasta implicit și valoare. Au 
înscris : Alexandrescu 6, Mălai 
5, Răducu 3, Weber 3, Iagăru 
2 și Moraru 1 — pentru Rapid, 
Damian 5, Peța 2, Perșa 2, To- 
pan 1, Pasc 1 și Tcaciuc 1 — 
pentru Universitatea Cluj-Na- 
poca. Au arbitrat satisfăcător 
Alex. Popescu (municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej) și V, Armeanu 
(Bacău).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 16—20 (8—11). Spre lau
da ei, Universitatea București, 
deși lipsită de orice șansă în 
„calculele hirtiei", a muncit 

lena Grigoraș, Mihaela Pricop 
și Margareta Bako. A condus 
bine cuplul bucureștean A. Di- 
nicu — L Covaci. (M. GHIOL- 
DUȘ).

PENICILINA IAȘI — RAPID 
3—0, (2, 10, 6). Gazdele s-au 
impus fără dificultăți în fața 
unei echipe resemnată din toate 
punctele de vedere. Au con
dus : V. Chioreanu din Cluj- 
Napoca și G. Popescu din Su
ceava. (D. DIACONESCU, co- 
resD.).

MARATEX B. MARE—C.S.U. 
GALAȚI 1—3 (9, —11, —3, —14). 
Joc frumos in care gălățencele, 
avind în Maria Obreja, Doina 
Rusu ți Florentina Itu cele 
mai bune jucătoare, s-au impus 
destul de clar. De la gazde s-au 
evidențiat Mariana Petrescu și 
George ta Cioflinc. Arbitri : G. 
Ionescu din București și L. 
Grun din Tg. Mureș. (V. SA- 
SARANU. coresp.).

CHIMPEX — FARUL 3—0 (10, 
13, 9). Derbyul constănțean a 
revenit, ca și în prima parte a 
campionatului, noii promovate 
Chimpex. ale cărei jucătoare, 
in special Maria Szekely, Doina 
Săvoiu și Maria Ivanov, s-au 
impus printr-o bună pregătire. 
(G. TAMAȘ, coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — I.E.F.S. 3—0 (10, 4, 3). 
O dispută plăcută, dominată de 
gazde, care au avut un atac mai 
penetrant și o apărare mai bine 
pusă la punct. (P. ARCAN, 
coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— VOINȚA BUCUREȘTI 3—0 
(4, 8, 5). Partidă de slab nivel, 
cu multe greșeli de ambele 
părți. Arbitri : C. Pitaru din 
Sibiu și N. Găleșeanu din Bucu
rești. (V. POPOVICI, coresp.). 

deosebit de mult pentru o vic
torie care pină la urmă nu i-a 
sua-is, mai ales din cauza deca
lajului valoric real existent în 
teren. în minus pentru Uni
versitatea București și forma 
slabă a Simonei Arghir-Sandu. 
Confecția a fost derutată mul
tă vreme de impetuozitatea 
partenerei și numai numărul 
mare de jucătoare oare în
cearcă și reușesc să înscrie i-a 
materializat pe tabela de mar
caj ascendentului valoric. Ori
cum, duminica viitoare derby- 
ul Rapid — Confecția se anun
ță nu numai un meci de spec
tacol, ci și de luptă acerbă. Au 
înscris : Furcoi 4, Andronache
4, Arghir-Sandu 3, Bazarincă 2 
Ionescu 2 și Caramalău 1 — 
pentru Universitatea, Grigoraș
5, Crișu 4, Serediuc 4. Neagu 
4, Bidiac 2, Chariuc 1 — pen
tru Confecția. A arbitrat foarte 
bine cuplul V. Sidea — P. Cir- 
ligeanu (București).

Hristache NAUM

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — I.E.F.S. BUCUREȘTI 
15—9 (7—5). Peste o mie de 
spectatori au ținut să fie pre
zenți în Sala sporturilor din 
Constanța (cîteva sute... ascul
tau desfășurarea disputei afară, 
la difuzoare) la un meci care 
s-a ridicat la un bun nivel teh
nic. Constănțencele au făcut un 
joc foarte bun in apărare (a 
excelat portărița Iustina Hie- 
Anghel) și au acționat deose
bit de eficace pe contraatac. Au 
înscris : Cazacu 6 (4 din 7 m), 
Hobincu 3, Carapetru 2, Călin 
2, Cotirlă 1 și Frineu 1 — 
pentru Hidrotehnica, A. Ceav- 
daris 3, Boși 4, Petre 1 și 
Chelba 1 — pentru studente. 
Au arbitrat N. Iancu și Nic. 
Dumitru (Buzău). (Petre ENA- 
CHE — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — MUREȘUL TG. MU
REȘ 15—15 (8—8). Un joc dispu
tat pe alocuri dincolo de li
mitele regulamentului, intr-un 
cuvint cu multe momente de 
handbal_  bărbătesc, ceea ce i-a
obligat pe arbitri să acorde 13 
lovituri de la 7 m. Cele mai 
multe goluri au fost înscrise de 
Cișmaș 4 (pentru Constructo
rul) și Dorgo 8 (pentru Mure
șul). Au arbitrat E. Fazekaș și 
F. Nemethi (Baia Mare). (C. 
CREȚU — coresp.)

★
In ultimul meci al reuniunii 

din sala Floreasca, Universita
tea București a intilnit Selec
ționata armatei cubaneze. Me
ciul s-a incheiat cu un rezultat 
de egalitate : 21—21 (9—12).

CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)

mai ales dacă ținem seama de 
faptul că ei abordau și acest 
joc cu handicapul absenței por
tarului Valerian Netedu, aflat 
in tratament. Dar, înlocuitorul 
său, veșnic tinărul Anton Cri- 
șan, a știut (și mai ales a pu
tut la cei 36 de ani ai lui !) să-1 
suplinească cu succes pe titular. 
Apoi, ceea ce a contribuit de
terminant la obținerea victoriei 
de către jucătorii de la Steaua 
a fost disciplina lor tactică, fap
tul că ei au înțeles să joace co
lectiv, opunind valoroaselor in
dividualități ale formației Di
namo (in frunte cu excelentul 
Doru Tureanu) O ECHIPA O- 
MOGENA, care a riscat foarte 
puțin în apărare, unde a jucat 
grupat și simplu, și care a ac
ționat rapid în pase și direct 
pe poartă în atac.

Meciul a început frumos, fa
zele altemînd spectaculos de la 
o poartă Ia alta. După o mare 
ratare a lui Z. Naghi (min. 8) 
la poarta lui Crișan, Nistor și 
Hălăucă (min. 11) îl imită la 
cealaltă poartă. Deci, un în
ceput sub semnul egalității... 
Numai că, după scurtă vreme, 
soarta meciului avea să fie de
cisă I In min. 12, Gheorghiu va 
deschide spectaculos scorul, 
fructificind o pasă a lui Vasile 
Huțanu, pentru ca după două 
minute (min. 14) să fie rindul

GRUPA SECUNDĂ A DIVIZIEI A
Pe patinoarul din Miercurea 

Ciuc au continuat jocurile gru
pei secunde valorice a Diviziei 
A la hochei. Iată rezultatele în
registrate : ETAPA A V-A : 
Unirea Sf. Gheorghe — Tirnava 
Odorhei 6—0 (1—0, 3—0, 2—0), 
Avîntul Gheorghieni — A.S.E. 
Sportul studențesc 8—7 (3—6,
3—1, 2—0), CI. sp. școlar Mier
curea Ciuc — Agronomia Cluj- 
Napoca 8—5 (3—4, 2—1, 3—0) ;

în cadrul Diviziei A la bas
chet masculin, reluată prin par
tidele etapei a 8-a, s-au înre
gistrat următoarele rezultate :

I.C.E.D. — FARUL CONSTAN
ȚA 1—1 : 80—85 (46-51) și 80—64 
(42—28). Uimitoare schimbare de 
situații de la un meci la altul, 
explicată prin evoluțiile contra
dictorii ale celor două echipe, 
în prima zi, constănțenii au ju
cat cu nerv (cel mai buni au 
fost Țeglaș, Spînu și Pașca), In 
vreme ce bucureștenii s-au com
portat cu mult sub posibilități. 
Duminică, baschetbaliștii de la 
I.C.E.D., reproșlndu-și evoluția 
slabă din ziua precedentă, au 
luptat energic și organizat (s-au 
evidențiat Molnar, Grădișteanu, 
Berceanu și Rotaru) și au de
pășit net o formație care a în
cercat să „țină" scorul printr-un 
așa-zis joc pozițional, de durată, 
învechit, nespectaculos și ine
ficace. Diferența de 25 de puncte 
este grăitoare în acest sens.

RAPID — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 1—1 : 70—72 (27—25) și 
80—82 (33—44). Partide echilibra
te, cu interesante răsturnări de 
situații, mai cu seamă sîmbătă. 
Feroviarii au condus cu 22—17 în 
min. 18, dar peste un minut ta
bela electronică indica 22—23. Prin 
acțiuni în care coeziunea echipei a 
fost determinantă, Rapid a izbutit 
să acumuleze un avans de 10 p 
(68—58 în min. 38), decisiv. în 
ziua următoare, antrenorul-jucă
tor A. Minius l-a folosit mai in
sistent pe V. Zgriban, care a 
impulsionat echipa timișoreană, 
a înscris 22 de puncte și a fost 
coautor la multe altele. Forma
ției pregătită de H. Tursugian
1- a lipsit tocmai atuul din ziua 
precedentă, spiritul de echipă.

STEAUA — C.S.U. BRAȘOV
2— 0 : 37—94 (52—48) Și 100—73
(54—38). Studenții brașoveni (an
trenați de prof. Gh. Marcu) me
rită aprecieri deosebite pentru 
frumoasa lor comportare din 
meciul de sîmbătă. Ei au luptat 
din răsputeri pentru un rezultat 
favorabil, pe care doar plusul 
de experiență al adversarilor i-a 
împiedicat să-1 realizeze. C.S.U. 
a condus multă vreme (82—77 in 
min. S3, 88—86 în min. 37), da
torită în mare măsură aportului 
adus de Dikay, Moraru, Bene- 
dek și Costache. Duminică, ste- 
liștii și-au amintit că au de a- 
părat o reputație cucerită cu 
trudă și s-au străduit de La în
ceput să-și adjudece victoria in
tr-o manieră care să șteargă im
presia nefavorabilă lăsată cu o 
zi înainte. O mențiune pentru 
tînărul C. Scarlat (Steaua), care, 
introdus în teren în repriza se
cundă, a înscris 20 de puncte și 
a jucat în general bine, dove
dind că este hotărit să-și cuce
rească un loc în formația de 
bază.

DINAMO BUCUREȘTI — 
I.E.F.S. LIC. NR. 2 2—0 : 91—69
(60—42) și 107—59 (48—33). Par
tida de sîmbătă a debutat cu o 
„lovitură de teatru" : juniorii de 
la I.E.F.S.-Lie. nr. 2 condu
ceau în min. 8 cu 26—14. scor la 
care contribuise, în mare măsu
ră (prin maniera în care Ișl 
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lui Hălăucă să valorifice o ac
țiune a lui Nistor și o pasă a 
lui Antal. Deci, Steaua condu
cea cu 2—0 în min. 14, avantaj 
pe care ar fi putut să și-l mă
rească la începutul reprizei se
cunde, cînd timp de 4 minute 
a ratat enorm, avind și marele 
avantaj al unei duble superiori
tăți numerice. La începutul re
prizei a treia, cîteva eliminări 
succesive din rîndurile jucăto
rilor de la Steaua creează lungi 
perioade de dominare a dina- 
moviștilor, care reduc din han
dicap prin Z. Naghi (min. 54), 
într-un moment cînd Steaua a- 
vea doi jucători eliminați. Era 
doar 2—1 pentru Steaua, însă 
această echipă în loc să se a- 
pere, atacă. Finalul ii apar
ține, Olenici (min. 57) realizînd 
un gol foarte frumos.

Bun arbitrajul lui O. Barbu 
la centru, ajutat atent de M. 
Presneanu și FI. Gubernu.

Turul al 7-lea s-a încheiat cu 
meciul Dinamo — S.C. Miercu
rea Ciuc, în care victoria a re
venit bucureștenilor cu 5—3 
(4—0, 0—2, 1—1). Au înscris : 
Pisaru, Csiszer, Solyom, Axinte 
și B. Naghi — Dinamo, Gall 2, 
Texe — S.C. Miercurea Ciuc.

în clasament, Steaua conduce 
acum cu 4 puncte avans (23) 
față de Dinamo București -(19). 
întrecerea va fi reluată după 
disputarea grupei B a C.M. 
(16—27 martie, Belgrad).

CAMPION
(Urmai

ETAPA A VI-A : Unirea Sf. 
Gheorghe — Agronomia Cluj- 
Napoca 15—0 (5—0, 2—0, 8—0), 
Dunărea Galați — Avîntul 
Gheorghieni 11—3 (3—2, 5—0, 
3—1), A.S.E. Sportul studențesc 
— CI. sp. șeolar Miercurea Ciuc 
6—3 (2—2, 2—1, 2—0). în clasa
ment conduce Dunărea Galați, 
cu 26 de puncte. Ultima etapă a 
acestui tur are Ioc azi.
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52 de antrenori își pun și rezolvă [indirect] întrebări inediteDE CE BOLONI? DE CE DOBRIN?
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JUCĂTORII DINAMOVIȘTI 
SÎNT SĂNĂTOȘI,

DAR N-AU FORȚA 
UNOR SPORTIVI-PERFORMERI!

® O victorie, totuși, înain 
te de startul sezonului: dis
pariția aproape 
a fumătorilor!

completă
• Un

exemplu practic de cola
borare medici-antrenori

După Sportul studențesc și 
Steaua, a fost rîndul celei
lalte echipe bucureștene, Dina
mo, să efectueze vizita medi
cală la Centrul de medicină 
sportivă — tradiționalul punct 
de plecare în efectuarea pregă
tirilor pentru stagiunea fotba
listică de primăvară. Timp de 
aproximativ trei ore, cei 20 de 
componenți ai lotului dinamo- 
vist (Ștefan, Eftimescu, Cheran, 
Sătmăreanu II, Gabriel Sandu, 
Dobrău, Ghiță, Lucuță, Dinu, 
Ion Marin, Augustin, Custov, 
Ion Moldovan, AI. Moldovan, 
Mateescu, Dragnea, Țălnar, Du
du Georgescu, Vrinceanu, T. 
Zamfir) au efectuat clasicul 
circuit-test, prezentîndu-se, rînd 
pe rînd, la toate cele 11 „a- 
teliere": interne, laborator, dez
voltare fizică, respirație, car- 
dio-vascular, spiro-ergonome- 
trie, O.R.L., oftalmologie, trau
matologie, radiologie și endo- 

" crinologie. „O stare de sănătate 
in general bună — explicată 
și de faptul că printre dinamo- 
viștii bucureșteni nu se află 
decit un fumător, D. Georges
cu, a rezultat la sfirșitu! exa
menului (excepting probele de 
laborator, ale căror răspunsuri 
le vom afla mai tîrziu)" — ne 

i spunea medicul echipei, dr.
Mircea Ciortea.

Mai puțin îmbucurătoare se 
I prezintă insă situația la unele 

„probe", să le zicem specifice 
I sportivilor-performeri, de tes

tare a capacității de efort și a 
forței, unde prea puțini compo- 

Inenți ai echipei (Sătmăreanu II,
Cheran, Custov, Dragnea) au 
avut indici foarte buni, smul- 
gînd un sincer „bravo" din 
partea medicilor examinatori. 
In rest, la o bună parte dintre 
„subiecți", mai în glumă, mai 
în serios, aprecierile cadrelor 
medicale au fost de genul a- 
cesta : „Cu o asemenea rezis
tență, nu va fi tocmai simplu 
la testul Cooper" sau : „Vedeți, 
băieți, în primul rind acești in
dici obținuți Ia spiro-ergonome- 
trie explică de ce nu rezistați 
90 de minute intr-un meci sus
ținut cu echipele valoroase de 
peste hotare", aprecieri valabile 
pentru o bună parte dintre 
componenții lotului dinamovist.

„Dar o comparație și mai 
semnificativă, și mai conclu
dentă se impune a fi făcută pe 
plan autohton cu practicanți ai 
altor discipline sportive. Ea ne 
arată că puterea maximă ana- 
erobă a fotbaliștilor (in general 
vorbind, nu doar a acelora de 
Ia Dinamo) — ne mărturiseau 
cei de la cabinetul spiro-ergo- 
nometrie — este mult inferioa
ră indicilor reușiți de canotori, 
cicliști, patinatori, handbaliști, 
baschetbaliști sau voleibaliști".

Să punem cifrele mediocre 
obținute la capitolele „capaci
tate de efort" și „forță" pe sea
ma plusurilor ponderale cu ca
re s-au prezentat la vizita me
dicală majoritatea jucătorilor 
dinamoviști ? „Ar fi o greșea
lă — ne încredințau la finele 
„circuitului" medicii Alexandra 
Popovici și Corneliu Dida. Cîș- 
tigurile in greutate ale fotba
liștilor echipei Dinamo sint des
tul de mici, pină la 2 kg, ceea 
ce denotă o oarecare conștiință 
de sportiv-performer, și ușor 
de înlăturat în condițiile efor
tului care îi așteaptă. Dificultă
țile lor in realizarea unor in
dici superiori, de rezistență și
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Astăzi se deschide, la Snagov. 
cursul de perfecționare a antre
norilor care-și desfășoară acti
vitatea în cadrul celor 46 de pe
piniere ale fotbalului nostru. A- 
ceste unități au fost înființate 
pe parcursul ultimilor 13 ani cu 
scopul de a deveni în scurt timp 
veritabile izvoare de jucători ti
neri, valoroși, pentru eșaloane’e 
superioare și îndeosebi pentru 
Divizia A. Dar anii au trecut, 
fondurile s-au consumat ți, din 
păcate, cu excepția eîtorva. des
tul de puține (Progresul, Rapid. 
„U“ Cluj-Napoca, F. C. Baia

DE CE AU DISPĂRUT EXTREMELE ?
forță, la dinamometru, Ia ci- 
cloenergometru, ca și la alte 
aparate, provin, la cei 
mulți dintre ei, dintr-o insufi
cientă masă musculară". „Asu
pra acestei mase musculare ac
tive trebuie lucrat cu migală și 
eu pricepere", a ținut să sub
linieze dr. Alexandra Popovici, 
care, solicitîndu-i un exemplu 
concret, ne-a analizat astfel fi
șa lui Dudu Georgescu : „Cu 
zece ani în urmă, cind avea 18 
ani, 1,78 m și 63 kg, forța 
scapulară și aceea lombară a- 
veau indici de 53 și, respectiv, 
156. Valorile lui au rămas bu
ne la capitolul forță pină în ia
nuarie 1976, cînd s-a constatat 
o forță lombară scăzută. Fiin- 
du-i necesară o crescută forță 
lombară, lui Dudu Georgescu, 
ca dealtfel tuturor fotbaliștilor, 
i se recomandă o pregătire fizi
că complexă, atit pentru mus
culatura picioarelor, cit și pen
tru aceea a spatelui și abdo
menului".

Și cum medicii Centrului „23 
August" nu sînt simpli Înregis
tratori de indici, ci apropiați 
colaboratori ai antrenorilor, ei 
i-au sfătuit și de această dată 
să confere pregătirii fizice pen
tru forță un caracter perma
nent, să prevadă pentru spor
tivii lor asemenea exerciții în 
tot timpul anului, nu numai in 
perioada pregătitoare. Cîștigînd 
in putere, in acea forță de 
mișcare specifică lor, fotbaliștii 
nu vor mai pierde duelurile 
pentru minge cu adversarii lor, 
își vor pune mai mult în va
loare cunoștințele tehnice.

Asupra acestor aspecte ne-au 
sfătuit să insistăm în prezen
tele rânduri medicii Centrului 
„23 August". în folosul, fireș
te, al jucătorilor și al antreno
rilor lor.

mai

Gheorghe NICOLAESCU

A.S.A. TG

Intr-una din pauzele cursului 
de perfecționare a antrenorilor, 
reporterul le-a propus o anchetă 
care să ducă la stabilirea unei 
ierarhii a valorii demonstrate de 
jucătorii noștri în 
1977. Pe buletinele 
52 la număr — au 
dine, 5 jucători, 
punctaj 5, 4, 3, 2, 
acest clasament să 
rea configurație :

cursul anului 
antrenorilor — 
figurat, în or- 
Sistemul de 

1 a făcut ca 
aibă următoa-

1. BOLONI
2. Dudu Georgescu
3. Sătmăreanu
4. Dobrin
5. Vigu

172 p
118 p
108 p
100 p

64 p

6. Balaci 42 p
7. Cheran 40 p
8. Ștefănescu 35 p
9. Iordănescu 34 p

10. Sameș U p
11. Ro milă 13 P
12. Lucescu 12 P
13. Răducanu 10 p

14. Dumitru 7 P
15. Ispir S P
16. Dinu 4 p
17. Crișan. Hajnal,

Bărbulescu 3 P
Au mai fost menționați, eu cite 

un punct sau două. Dumitrache. 
D. Nicolae. Naște. Stancu. La ța. 
Zahlu, Mulțescu etc.

★
Așa Aar BOLONI conduce deta

șat in ciasamentul antrenorilor. 
Este evident că tehnicienii au a- 
les in persoana lui Boloni pe 
jucătorul capabil să facă față 
sarcinilor duble, pe jucătorul care 
s-a dăruit jocului aproape fără 
excepție, chiar dacă unele erori 
tactice — cum s-a întîmplat In 
meciul cu Iugoslavia — au in
fluențat jocul echipei. Apare cu 
claritate faptul că antrenorii, deși 
au insistat într-o anchetă trecută 
asupra faptului că tehnica este 
un apanaj al fotbaliștilor noștri, 
rămîn credincioși sarcinilor 
duble, pe care, din păcate, nu le 
pot susține prea mulți jucători.

Prezența oarecum neașteptată 
— pentru unii — a lui DUDU 
GEORGESCU pe locul doi este 
determinată de faptul că tehni
cienii dau un credit firesc efica
cității, ei nefiind tafluențați de 
finalul slab al centrului înaintaș 
al echipei naționale. Să mai no
tăm că Dudu Georgescu figurează

chiar pe locul unu Intr-un cla
sament al locurilor 1 pe buletine. 
El conduce cu 14 notări, urmat 
de Boldni (13), Dobrin (11), Vigu 
(4) și Sătmăreanu (3). In schimb, 
în clasamentul prezențelor pe bu
letin (indiferent de loc) conduce 
Boloni (42), urmat de Dudu 
Georgescu (34). Sătmăreanu (31) 
Dobrin (29), Bălăci (20), Vigu 
(18) etc.

Poziția lui SĂTMĂREANU pe 
locul 3 este cea așteptată, ținind 
seama de faptul că rareori jucă
torii ultimei linii atrag atenția, 
chiar dacă este vorba de specia
liști. In orice caz, Sătmăreanu 
confirmă o constanță In ultimii 
ani.

DOBRIN pe locul 4, cu 100 de 
puncte, reprezintă un succes pen
tru jucătorul piteștean, cu atit 
mai mult cu cit el nu a făcut 
parte din echipa națională. Fap
tul că 11 antrenori l-au notat în 
buletinele lor pe primul loc este 
mai mult decit un compliment 
acordat tehnicității superioare a 
jucătorului argeșean.

VIGU pe locul 5 reprezintă — 
așa cum au afirmat mulți antre
nori — un meritat premiu pentru 
constanță. Dealtfel, majoritatea 
specialiștilor n consideră cel 
constant jucător al 
constant chiar decit

Al doilea grup de 
condus de BĂLĂCI 
xinvoitură tehnică, 
pentru tenacitate in joc) 
care urmează Cheran (al 
punctaj a fost afectat de evoluția 
mai slabă din meciul cu r 
aia via), Ștefănescu (excelent 
club, nefolosit la națională) 
Iordănescu (cu comportări 
tradictorii. In care jocurile 
certă valoare — Zagreb — au fo6t 
umbrite de altele din cu totul 
altă categorie).

Al treilea grup cuprinde doi tri
colori T7 și doi 
mai vechi, fapt < 
persistența unei 
generați..

Surprinzătoare < 
puncte ale lui 
de sezon a făcut să scadă 
cotele unui jucător care, sperăm, 
nu și-a spus ultimul cuvlnt.

★
Clasamentul jucătorilor ne o- 

feră șl echipa naponalâ a anului 
1177. în viziunea celor 52 de teh
nicieni consultați. Iată această 
echipă :

anului, 
Boloni. 
jucători 
(pentru 
dar nu

mai 
mai

i este 
i de- 
i și 
după 
cărui
Iugo- 

; la
5i 

con- 
de

i internaționali 
care sugerează 

dispute între
cele numai 7 

Dumitru. Finalul 
mult

SI-A SCHIMBAT,7
(Urmare din pag. 1)

vreun loc in clasament (nefiind 
cazul), ci decalajul acela de 15 
la sută pe care președintele a- 
sociației, col. Gheorghe Pintilie, 
îl echivala cu „rezultatul scă
derii dintre potențialul real și 
cel dovedit".

Au plecat 19 jucători (Solyom, 
Vunvulea, Biro, Gligore, Gali, 
Kortessy, Ispir, Onuțan, Un- 
cheaș, Hajnal, Boloni, Varodi, 
Simo, Fazekas, Both, Fanici, 
Marton, Ruja, Caniaro), înso
țiți de antrenorii Tiberiu Bone, 
Atilla Erdogh și de medicul e- 
chipei, dr. Emerich Halmagyi. 
Se observă ușor absența lui 
Pîslaru, golgeterul formației 
(alături de Hajnal, fiecare cu 8 
puncte la activ), a cărui hepa
tită ușoară, contractată în de
cembrie, a intrat in faza con
valescenței. Dar au plecat cu 
un balast de vreo 25 kg. Ia ro
tunjirea căruia au contribuit cel 
mai mult Caniaro, Gligore (am
bii intrucîtva scuzați de activi
tatea redusă din ultima vreme) 
și Fanici. Doctorul Halmagyi 
este însă convins că din rapor
tarea caloriilor consumate la 
antrenament cu cele asimilate 
în sala de mese, plusul de greu
tate va 
inamic, 
iește în 
cători, 
luat măsuri pedagogice arhirecu- 
noscute : convingerea și con- 
stringerea.

Cum crede A.S.A. că va fi (și) 
mai bună în 1978 ? Iată titlul 
anchetei noastre intr-o tabără

fi răpus. Ca și celălalt 
fumatul, care sălășlu- 
organismul a cinci ju- 
împotriva cărora s-au

Mare, F. C. Argeș, Universitatea 
Craiova, S. C. Bacău, Politehni
ca Iași), marea majoritate a 
centrelor n-au devenit acele mult 
așteptate „școli de fotbaliști", 
rezultatele obținute fiind nesatis
făcătoare.

Din numeroasele analize și 
sondaje efectuate in ultima vre
me au fost evidențiate o serie 
de mari deficiențe existente în 
activitatea centrelor, a antreno
rilor lor. Asupra acestor proble
me sperăm să se insiste în dez
baterile cursului. Este absolut 
necesar să se spună lucrurilor

C. s. c.
marea

MURES, 
DIN

ECHIPA
MERS,

care 
diul 
forte, neînduplecate 
unei rocade oarecum surprin

și răspunsurile : T.
„Fiind consecvenți eu 

nostru deziderat, ca 
Sovata, să amplificăm 
pregătirilor pentru creș-

va suporta, în 
unor formații

retur, ase- 
tradițional 
la gîndul

zătoare. 
Bone : 
propriul 
aici, la 
volumul 
terea forței fizice generale și 
specifice. Concret ? Ne-am pro
pus ca în ianuarie "78 fiecare 
jucător al echipei să alerge cu 
30 km mai mult ca în ianua
rie ”77“. A. Erdogh : „Prin înlă
turarea grabnică a eîtorva ca
rențe care se mai manifestă in 
exprimarea noastră : repliere 
greoaie la mijlocul terenului ; 
nesusținerea corespunzătoare a 
omului cu mingea ; suveranita
tea spiritului de conservare, în 
deplasare". în fine, reprezen
tanții (Ispir și Hajnal) celor 19 
fotbaliști, care, la un sondaj pe 
bilețele anonime (pentru im
pulsionarea curajului) în legă
tură cu locul final sperat, au 
răspuns astfel : de 11 ori locul 
I ; de 3 ori locul I—II ; pe un 
bilețel, locul II—III ; de 4 ori 
locul III. Deci, Ispir, căpitanul 
echipei : „Mai multe meciuri 
internaționale amicale, pe tere
nuri adecvate, pentru a scăpa 
de un complex de inferioritate, 
care nu ne Iasă să ne conectăm 
la tensiunea optimă a unei în- 
tilniri cu miză. Faptul că noi 
am pregătit sezonul 1977/78, în
cărcat și cu responsabilitatea Cu
pei U.E.F.A., Ia Baia Mare, 
poate că spune ceva". Și Haj
nal : „Trebuie pus accent pe in
dividualizare în antrenamente 
pentru a se șlefui tehnica unor

pe nume, să nu fie ocolite niș
te adevăruri supărătoare ca : e- 
fcctuarea unor selecții fără dis- 
cernămînt, instruire necorespun- 
zătoare, goană după rezultate ne
semnificative în detrimentul for
mării cu răbdare a unor jucători 
de valoare. Referatele, lecțiile 
practice, discuțiile trebuie să o- 
fere soluții eficiente care să fie 
materializate imediat în activi
tatea anîrenorilor-cursanți, 
care au de fapt răspunderea 
delării viitoarelor generații 
jucători. Altfel, se va pierde 
til timpul.

ce: 
mo

de 
inu-

OBIECTIVUL
jucători, aflați departe de grupul 
fruntașilor*.

Cînd am vizitat-o noi la So
vata, A.S.A. — aflată in a doua 
zi de pregătire montană — a- 
lerga 7 km, in trei etape. Din 
exces de zel, băieții au forțat, 
aducind pulsul la 180, cu 20 de 
bătăi peste cel preconizat. Dar 
conducerea tehnică știe că în 
punctul maxim al pregătirilor, 
cînd se va ajunge la 12 km de 
alergare continuă, adaptarea la 
rigorile lecției se va fi făcut 
de mult. După-amiază au fost 
împinși într-un circuit, la sală, 
pentru forță fizică specifică. Ri
dicarea și balansarea, repetată, 
a unui partener pe laba picio
rului era una dintre probe. O 
probă dură, un tribut care tre
buie plătit corect marii per
formanțe.

Răducanu — Cheran, Sătmăreanu, 
Ștefănescu, Vigu — Bălăci, Do
brin, Boloni — Lucescu, Dudu 
Georgescu, Iordănescu.

După cum se poate vedea, 
echipa antrenorilor cuprinde 7 
dintre jucătorii ultimelor selecțio
nate ale anului. Fără să uităm 
un moment faptul că această 
echipă are avantajul de a fi alcă
tuită „după război“, 
cîteva observații.

Prezența portarului 
subliniază în primul 
țumirea față de tinerii I 
Cristian și Moraru. Există, 
tre specialiști, 
că, 
ceea ce contează în primul rînd 
sînt maturitatea și experiența. 
Dealtfel, într-o anchetă prezen
tată în cadrul cursului s-a putut 
constata că media portarilor de 
la primele 7 echipe clasate la 
ultimul campionat mondial a fost 
de 28 de ani. Răducanu a fost re
vendicat și din acest 
vedere.

A doua observație 
de selecționarea (pe 
antrenorilor) a libero-ului Ștefă- 
nescu, ceea ce ' „ .............
trecerea lui Sătmăreanu pe 
de fundaș 
Selecționarea lui Ștefănescu, 
roborată și cu faptul că Dobrău 
(înlocuitorul lui Sătmăreanu în 
meciul cu Iugoslavia) nu obține 
nici un vot pe buletine este a- 
proape firească. Să nu omitem în
să faptul că aceste judecăți 
valoare se fac după meci, 
mulți susțin că Dobrău a 
preferat (după un singur joc 
cel cu Atletico la Madrid) 
jucător constant.

Selecționarea lui Dobrin se da
torează convingerii antrenorilor 
că jucătorul piteștean este oricând 
capabil să întoarcă soarta 
meci, mai ales 
tactice nu sînt 
cum se susține 
atit la Madrid, 
rești, r '
punct de vedere interesant, mai 
ales în condițiile in care zona 
centrală a terenului nu aparține 
nimănui (sau mai bine zis adver
sarului). cum a fost cazul acele
iași partide cu Iugoslavia.

Cel mai sugestiv element al a- 
cestui clasament este dispariția 
extremelor de meserie Crișan și 
Zamfir, primul notat pe un 
gur buletin, pe locul 3, iar 
mul — pe nici unul. Faptul 
Zamfir a făcut un joc relativ 
cu Iugoslavia întărește ideea 
punctul de vedere al antrenorilor 
se referă la principii, ei i 
convinși că extremele de 
clasic, cum au încercat să 
Crișan și Zamfir, reprezintă 
idee care și-a trăit traiul, ' 
cui lor urmi nd să apară jucători 
mai puțin unilaterali, capabili să 
facă față sarcinilor de joc pe mai 
multe culoare, așa cum au fost 
și sînt, uneori, Lucescu și Iordă
nescu. „Infrîngerea* celor două 
extreme în anul 1977 poate să 
explice și declinul lui Dudu Geor
gescu, care, după ce a fost 
văduvit la Dinamo de plecarea lui 
Nunweiller și Lucescu, a ajuns în 
situația de a fi obligat să forțeze 
„moara de vînt“ a centrului 
înaintaș britanic, fără contribuția 
unor extreme care să urmă
rească — și ele — această' idee.

să facem

Răducanu 
rînd nemul- 

titulari 
, prin- 

partizani ai ideii 
în marile bătălii fotbalistice,

punct de

este legată 
buletinele

atrage implicit 
post 

central de marcaj, 
co-

de 
deși 
fost 

bun, 
unui

unui 
cînd Indicațiile 
respectate, așa 

că s-a întîmplat 
cit și Ia Bucu- 

cu Iugoslavia. Oricum, un

sin- 
ulti- 

că 
bun 

că

fiind 
tip 
fie 

o 
în lo-

☆

Clasamentul antrenorilor și idei
le care derivă din el ar putea fi 
o temă de meditație pentru mulți 
dintre tehnicienii noștri, ele cons- 
tituindu-se, pînă la urmă, într-un 
schimb de experiență pe care 
narticipanții la curs l-au efectuat 
prin intermediul reporterului.

loan CHIRILĂ

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 15 IANUARIE 1978
I. Atalanta — Torino X

II. Fiorentina — Pescara 1
III. Internazlonale — Genoa 1
IV. Juventus — Roma 1
V. Lazio — Milan 1

• VI. Napoli — Bologna X
VII. Perugia — Lanerossi X

VIII. Verona — Foggia 1
IX. Cagliari — Avellino 1
X. Catanzaro — Rimini 1

XI. Cesena — Como X
xii. Lecce — Taranto X

XIII. Modena — Bari 1
Fond total de cîștiguri : 

lei.
410.656

NUMERELE EXTRASE LA TRA-
GEREA LOTO 2 DIN 15 IANUA-
RIE 1978. Extragerea I : 30 21 10 
50 ; extragerea a Il-a : 19 34 3 
63 ; extragerea a HT-a : 18 36 60 44.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
847 954 lei.

CÎSTIGURILE TRAGERII 
EXTRAORDINARE LOTO A RE
VELIONULUI DIN 1 IANUARIE 

1978
FAZA I. Categoria A : 2,50 va

riante (autoturisme Dacia 1300) ; 
cat. B : 14,25 variante a 16.560 
lei sau, la alegere, o excursie în 
U.R.S.S., sau R. P. Bulgaria — 
Grecia și diferența în numerar ; 
cat. C : 67,75 a 3.483 lei ; cat. D : 
304 a 776 lei ; cat. E : 543,25 a 
434 le: ; cat. F : 937.75 a 252 lei ; 
cat. G : 5.513,25 a 100 lei.

FAZA a Ii-a. Categoria 1 : 3,75 
variante (autoturisme Dacia 
1300) ; cat. 2 : 23,25 variante a 
17.508 lei sau, la alegere, o 
excursie în U.R.S.S., sau R. P. 
Bulgaria — Grecia și diferența 
în numerar ; cat. 3 : 71.50 a 
5.693 lei ; cat. 4 : 388 a 1.049 lei ; 
cat. 5 : 1.131,75 a 360 lei ; cat. 6:
1.785.75 a 223 lei ; cat. 7 : 8.432,25 
a 100 lei.

FAZA a IlI-a. Categoria H :
2.50 variante (autoturisme Dacia 
1300) ; cat. i : io,5o variante a 
10.000 lei sau, la alegere, o 
excursie în U.R.S.S., sau R. p. 
Bulgaria — Grecia și diferența 
in numerar ; cat. J : 58,75 a 2.000 
lei ; cat. K : 165,25 a 800 lei ; 
cat. L : 445,50 a 400 lei ; cat. M :
830.75 a 200 lei ; cat. N : 3.760,50 
a 100 lei.

FAZA a IV-a. Categoria O : 
3,25 variante (autoturisme Dacia 
1300) ; cat. P : 32,50 a 9.923 lei
sau, la alegere, o excursie în 
U.R.S.S., sau R. P. Bulgaria — 
Grecia și diferența în numerar ; 
cat. R : 74 a 4.358 lei ; cat. S :
337.50 a 832 lei ; cat. T : 887,25 a 
363 lei ; cat. U : 1.603,75 a 201 
lei ; cat. Z : 7.657,25 a 100 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit participanților : Radu
Niță din Filiași, jud. Dolj și Mă
ricel Iurcu din Hunedoara (la 
cat. A) ; Gheorghe Ursulean din 
Deva (la cat. 1) ; Elisabeta Vad 
din com. Diosig, jud. Bihor și 
Gheorghe Mateaș din București 
(la cat. H) ; Alexandru Polgar 
din Oradea și Adalbert Ch ere bet 
din Satu Mare (La cat. O).



„Cupa A. S. A. Brașov“ SPORTUL IN LUME
TRAGEREA LA SORTI A GRUPELOR PRELIMINARE

in ultimul meci al turneului

boierilor noștriS4 CIȘTIGE h SPECTACULOZITATE ALE C. M. DE HANDBAL FEMININ S.U. A.-ROMANIA
Simbătă, in prima zi de în

treceri din cadrul 
A.S.A." la fond, Poiana Brașov 
a devenit pentru toți cei pre
zenți — concurenți, antrenori, 
spectatori — o adevărată Po
iană a soarelui. Astrul și-a re
vărsat cu dărnicie razele peste 
întinderile de zăpadă, vremea 
excelentă contribuind la reușita 
deplină a competiției. Criticile 
anterioare la adresa organiza
torilor au avut astfel un răs
puns imediat prin modul în 
care A.S.A. Brașov a organizat 
concursul. Traseul bin<» marcat, 
stația de amplificare care-i in
forma în permanentă pe spor
tivi și spectatori despre situa
ția în curse, un corp de arbi
tri competent și exigent au de
terminat ca toți cei prezenți să 
acorde un calificativ foarte bun 
organizatorilor.

în prima zi au avut loc curse
le individuale. Au lipsit, fiind 
plecați la diferite întreceri pes
te hotare, cîțiva dintre cei mai 
buni fondiști ai țării. Cu toate 
acestea, disputele pentru „Cupa 
A.S.A.“ au fost extrem de in
teresante și atractive. Cursa se
niorilor pe 15 km a purtat 
amprenta luptei pentru supre
mație dintre dinamoviștii Gh. 
lonetecu și A. Perciog și re
prezentantul asociației organi-

„Cupei
zatoare, C. Mandruș. A cîștigat 
la o diferență minimă (doar 4 
secunde) lonetecu. La juniori 
mari, cel mai bun s-a dovedit 
Gh. Găvenea (Dinamo), care 
și-a întrecut cu peste două mi
nute adversarii. La juniori mici, 
o tînără speranță de la Liceul 
din Predeal, Ion Lungoci, ne-a 
făcut să credem că ne aflăm 
in fața unui mare talent. El a 
alergat 10 km intr-un ritm sus
ținut. cu o tehnică bună, iar 
alunecarea pe schiuri îl reco
mandă (la fel ca și antrenorul 
său Ion Dudu) ca unul dintre 
viitorii performeri ai schiului 
nostru de fond.

Cursele fetelor au fost des
tul de sărace ca 
(cite 6 concurente 
și junioare mari și 
oare mici).

Dacă sîmbătă a

România In aceeași grupă cu R. D. Germană și Iugoslavia!

ROMANIA - MONACO 3-0
(Urmare din pag. 1)

rată : 2—0 pentru România.
Scorul a fost însă majorat de 
tinerii noștri echipieri de dublu, 
Andrei Dirzu și Florin Segăr- 
ceanu. Ei au acționat aproape 
fără greșeală, dominîndu-și ad
versarii descumpăniți și s-au 
impus în ceva mai mult de o 
jumătate de oră (37 min.). Iată 
scorul acestei ultime secvențe a 
întîlnirii : A. Dirzu. FI. Segăr- 
ceanu — B. Balleret, L. Borfi- 
ga 6-—1, 6—1.

Acum așteptăm pe viitorii 
noștri oaspeți, reprezentanții 
Portugaliei, în meciul programat 
pentru duminică 22 ianuarie, tot 
la Brașov.

participare 
la senioare 
12 la juni-

fost o zi 
splendidă în Poiană, duminică, 
la întrecerile de ștafetă, vre
mea a fost potrivnică competi
torilor. Traseul înghețat, ceața 
deasă și un frig pătrunzător au 
creat destule probleme schiori
lor, care însă 
solicitărilor.

REZULTATE
ori, 15 Km : 1.
namo) 48.04,
(A.S.A.) 48,08, 3. A. Perciog (Di
namo) 48.42 ; juniori I, 15 km :
1. Gh. Găvenea (Dinamo)
2. Gh. Pelin (Dinamo) 51,13, 3. V.
Rebreanu (L.E.S.) 52,33 ; juniori
n, 1» km : 1. I. Lungoci (L.E.S.) 
32,52, 2. M. Pelin (St. roșu) 33,36,
3. I. Stoian (Brașovia) 33,51 ; se
nioare, 10 km : 1. Elena Tișcă 
38,07, 2, Lucia Perciog 38,15, X 
Ludă Benga (toate de la Tracto
rul) 38,50 ; junioare I, 5 km : L 
Elena Ceposu (Dinamo) 13,28, 2- 
Livia Arsu (Rîșnov) 20,83, 3. Ka- 
talin Peters (M. Ciuc) 20.08 ; ju
nioare II, 3 km : L Iuliana Po- 
poiu (Brașovia) 10,50, 2. Brigitte 
Treutsch (Rișnov) 11,35, 3. Emi
lia Raus (L.E.S.) 11,59. ȘTAFETE, 
seniori : 1. A.S.A. 1 h . .
Steagul roșu 1 h 38,00, 3. Dinamo 
1 h 48,51 ; juniori I : L-----------
1 h 39.58, X L.E.S. 1 h . 
A.S.A. 1 h 49.30 : juniori n : 
L.E.S. I 5X44, 2. Steagul roșu 53,54. 
X L.E.S. n 59.09 ; senioare : L 
Tractorul I 1 h MA X CL S. Șc. 
Rișnov 1 h 08,17, X Tractorul H 
X h 09.05.

Primilor clasați, clubul organi
zator le-a oferit frumoase cupe, 
diplome și premii.

Foul IOVAN

au răspuns bine

TEHNICE : seni-
Gh. lonetecu (Di-
2. C. Mandruș

49,13,

1. 37.23, X

Dinamo
43.27. X

— L

CONCURSUL DE SELECȚIE

LA LUPTE GRECO-ROMANE
BRAȘOV, 15 (prin telefon). 

Simbătă și duminică, sala Dina
mo din localitate a găzduit 
concursul de selecție pentru 
completarea lotului național de 
lupte greco-romane. concurs <X>- 
tat cu „Cupa 16 Februarie-.

Întrecerile s-au bucurat de un 
deosebit succes de participare, la 
startul competiției fiind prezenți 
177 de tineri luptători dornici de 
a pătrunde în elita luptelor gre
co-romane din țara noastră. Si 
nu s-ar putea spune că preten
țiile celor mai mulți dintre ei 
nu s-au dovedit Justificate. Con
cursul a fost extrem de tare, cu 
meciuri echilibrate și dinamice, 
evidențiind încă o dată faptul că 
în această ramură sportivă se 
muncește bine în multe secții 
din țară, că există centre pu
ternice, capabile să descopere șl 
să pregătească la un nivel supe
rior tinerele talente : Constanța, 
Suceava, Rădăuți, Pitești, Slati
na, București (in special Rapid), 
Galați, Bacău, Arad. De aseme
nea. s-a putut constata o radi
cală îmbunătățire a comportării 
reprezentanților unor vechi 
centre de lupte, ca Timișoara și 

................... au

Iordache ( 
X V. Rusu 
D. Mogoșan 
Tr. Severin) 
Avram (S.C.

(Rapid Bucu- 
(C-S.M. Reși- 

i (C.S.M. Dro-
; 52 kg : 1.
Bacău), 2. L 
Buc), 3. C.

Reșița, care în ultimii ani 
avut rezultate mai slabe.

Iată primii trei clasați la cele 
zv^ -e ca: eforii : (43 kg) : 1.

NicoUe 
cești), 
ta). X 
beta 
Viorea 
Tu dor ache (Metalul 
Nlcolae (C.s.M. Reșița) ; 57 kg : 
L Mihai Dumitru (Dunărea Ga
lați) . X Gh. Anghel (Farul Con
stanța) , X D. Sandu (L. C. Da
cia Pitești) ; 62 kg : 1. Ștefan 
Negrișan (Farul Constanța), r ~ 
.Aiacoboaie (Rapid Buc.), 3. 
Tipa (C.S.M. Suceava) ; 68 
1. Dinu Obrocea (Aluminiu 
tina). X M. Luță (IPROFIL 
dăuți). X N. Dumltrache (S. C. 
Bacău) ; 74 kg : L Lazăr Tipa 
(C.S.M. Suceava), X Gh. Minea 
(Rapid Buc.), X L Butucaru 
(S.C. Bacău) ; 82 kg : 1. Ion Po- 
ienaru (C.FJR. Timișoara), 
Snale (Progresul Buc.). X 
Potoret (CB. Arad) ; 90 kg : 1. 
Ion Răduțescu (Aluminiu Slati
na) , X C. Bogoi (Chimia Rm. 
Vilcea), X N. Strugaru (C.S.M. 
Suceava) : 100 kg : Gheorghe
Panaite (Aluminiu Slatina), 2. L 
Savin (Dinamo), 3. Gh. Moldo- 
veanu (L. C. Dacia Pitești); +100 
kg : 1. Petru Moț (C.S. Arad), x 
C. Hoța (Mureșul Tg. Mureș), 3. 
V. Aflageac (C.S.S. Viitorul Ti
mișoara) .

X D. 
Gh.

Râ-

3, N.
Gh.

1. Mihai TRANCA

Ieri, la Bratislava, a avut loc 
tragerea la sorți a grupelor pre
liminare ale turneului final al 
Campionatului Mondial feminin 
de handbal, care va avea loc 
în luna decembrie a acestui an. 
Iau parte 12 formații (printre 
care și cea a țării noastre), care 
au fost împărțite în trei grupe

ILIE
DE

DE

NĂSTASE, ALĂTURI
CONNORS Șl BORG
IN CONCURSUL

LA PHILADELPHIA
YORK (Agerpres). — 
internațional de tenis 
avea loc între 23 și 29 

la Philadelphia va

preliminare, urmînd ca primele 
două clasate din fiecare 
să se califice în 
nale.

Iată alcătuirea 
pe preliminare: 
Germană, Iulgoslavia, 
NIA și ciștigătoarea 
asiatice j GRUPA B : 
Cehoslovacia, Olanda și ciștigă
toarea grupei africane ; GRUPA 
C : Ungaria, Polonia, R.F.G. și 
ciștigătoarea grupei americane.

Toate meciurile finale vor 
avea loc la Bratislava, în sala 
Pasienka. Reamintim că primele 
5 clasate se vor califica pentru 
turneul olimpic din 1980.

grupă
seriile semifi-

celor trei gru-
GRUPA A: R.D.

ROMA- 
grupei 

U.R.S.S.,

6-4

NEW 
Turneul 
care va 
ianuarie 
reuni pe cei mai valoroși ju
cători din lume, în frunte cu 
principalii favoriți, americanul 
Jimmy Connors și suedezul 
Bjorn Borg. Pe lista invitaților 
figurează, de asemenea, spanio
lul Orantes, românul Ilie Năs- 
tase, australianul Rosewall, a- 
meri cânii Gottfried, Dibbs, 
Stockton, mexicanul Ramirez 
etc. Argentinianul Guillermo 
Vilas a anunțat că nu va evo
lua in cadrul acestui turneu de 
sală, fiind suferind.

ROSEMARIE ACKERMANN

INDISPONIBILA!
berlin (Agerpres). — Record

mana mondială In proba de să
ritură In înălțime, Rosemarie 
Ackermann, prima femeie din 
lume care a trecut peste ștache
ta ridicată la 2,00 m, nu va par
ticipa la nici un concurs pe te
ren acoperit din actualul sezon. 
Ackermann a suferit o interven
ție chirurgicală la o gleznă, ur- 
mlnd să părăsească spitalul în 
decurs de două săptăminL Re
cordmana lumii a anunțat că va 
participa la campionatele euro
pene. care vor avea loc în 
cursul lunii august la Fraga.

Echipa de box a României 
și-a încheiat turneul în Statele 
Unite, sustinînd cel de-al trei
lea meci împotriva unei selec
ționate americane, la St. Louis 
(statul Missouri). în sala Kiel 
Auditorium, în fața a 2000 de 
spectatori, pugiliștii americani 
si-au adjudecat victoria cu 6—4. 
Cel mai disputat și mai frumos 
meci al galei a fost cel dintre 
..ușorii" Carol Hajnal și Ronnie 
Newton ; după o luptă extrem 
de dîrză și echilibrată, victoria 
a fost acordată boxerului ro
mân.

Din echipa noastră au mai ob
ținut victorii: Niță Robu (mus
că), Gheorghe Ciochină (pană) și 
Ion Miron (mijlocie mică). în 
schimb, la categoria semigrea, 
Costică Dafinoiu (pînă acum de 
două ori victorios în acest tur
neu) a fost întrecut prin k.o. 
în primul rund de către Jerry 
Palmieri. Foarte strîns a fost 
și meciul semimijlociilor, în 
care Roger Leonard l-a între
cut de puțin la puncte pe Cor
nel Hoduț. Celelalte rezultate : 
semimuscă — Felix Castillo 
b.p. Săli Adem ; cocoș — Ri
chard Savage b.p. Teodor Dinu; 
semiușoară — Anthony Flet
cher b.p. Dragomir Ilie ; mijlo
cie — Lindell Holmes b.p. Alec 
Năstac.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ ,

PE PIRTIILE 
SCHI

După disputarea probei de 
eoborire din cadrul concursului 
de I* Les Diablerets, pe primul 
loc in clasamentul feminin al 
„Cupei Mondiale- se află Anne- 
marie Moser-ProeU. cu 98 de 
p, urmată de Hanni Wenzel, 
cu 89 p ji Lise Marie Morerod, 
cu 65 p. In continuare, clasa
mentul se prezintă 
Monika Kase re r — 
Cindy Nelson 58 p; 
Therese Nadig — 56

astfel : 4. 
p; 5. 
Marie

slalom

64
6. 

P-
Prob» masculină de

special de la Villars (Elveția) 
a revenit elvețianului Martial 
Donnet, cronometrat în cele 
două manșe cu timpul total de 
1:42,37. Pe locul secund s-a cla
sat campionul european de ju
niori, sportivul bulgar Petar 
Popanghelov — 1:42,93.

Proba masculină de ștafetă 
4X1# km din concursul de la 
Bozen a _revenit echipei Nor
vegiei 
Andreassen), cu 
2h 26:44,45. Pe locul 
clasat formația 
2h 27:48,40.

în proba feminină 
3X5 km a cîștigat echipa El
veției cu lh 07:30,53.

A început a 20-a 
competiției feminine 
de la Klingenthal (R. 
mană). Proba de 10 km_a fost 
ciștigată de Barbara 
(R. D. Germană), 
urmată de Olsson 
37:51,42 și Schmidt 
mană) — 38:23,59.

La Grindelwald 
un concurs în nocturnă. Proba 
de slalom paralel a revenit el
vețianului Martial Donnet. El 
l-a învins în finală pe Vladi
mir Andreiev (U.R.S.S.). Locul 
3 a fost ocupat de Bojan Kri- 
zaj (Iugoslavia).

(Holte, Morset, Borg, 
timpul de 
secund s-a 
Italiei —

de ștafetă

ediție a 
de fond
D. Ger-

Petzold 
cu 37:30,06, 
(Suedia) — 
(R. D. Ger-

a avut loc

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Da College Park 

(Maryland), canadianul Greg Joy 
a corectat cea mai bună perfor
manță mondială pe teren aco
perii la înălțime, realizind 2,31 
m. în proba de o milă, victoria 
a revenit americanului Dick 
Buerkle cu 3:54,8 (cel mai bun 
rezultat mondial de sală). Alt re
zultat valoros a fost înregistrat 
la 60 m g — Darry Ship (S.U.A.) 
7,13 (cea mai bună performanță 
mondială pe teren acoperit), a 
In ultima zi a concursului de la 
Melbourne : masculin : prăjină — 
Slusarski 5,40 m ; 2 mile — Ea- 
mon Coghlam 8:25,8 ; 200 m :
Don Quarrie (Jamaica) — 20,5 ; 
400 m : Rick Mitchel (Australia) 
— 46,5 ; feminin : MO m - Anne- 
gret Richter 11,3 ; 200 m — Rae- 
leme Boyle 23,1 (poloneza Irena 
Szewinska s-e situat pe locul 
trei cu 23,9) ; 400 m — Beth Na iii 
53,3.

BOB • La Igls, au luat sfirșlt 
campionatele europene pentru 
echipajele de două persoane. Ti
tlul a fost cucerit de echipajul 
R.D. Germane (Horst Schoenau- 
Haraid Seifert), care în oele patru 
manșe a realizat timpul total de 
3 :49,23. Pe locurile următoare 
s-au clasat alte două echipaje ale 
R.D. Germane.

CICLISM a Campionatul de 
ciclocros al Belgiei a fost eiști- 
gat de Roger de Vlaeminck. La 
amatori, titlul a fost cucerit de 
Robert Vermeire.

HANDBAL a In localitatea 
daneză Banders s-a disputat me
ciul dintre selecționatele mascu
line ale Danemarcei șl R. ~ 
Germane. Handbaliștii danezi 
obținut victoria cu scorul 
16—ÎS (8—6).

ȘAH a După desfășurarea 
partidelor întrerupte, înaintea 
ultimei runde, pe primul loc în 
turneul de la Hastings se află 
Djmdjiasvill ou 10 p, urmat de

D. 
au 
de

3

2

9 P.

AGENDA SAPTAMINII
14 SCHI

TENIS 
ie ATLETISM

BASCHET 
to—t» schi

20-21 FOTBAL

SANtE
2i tuoev

TENIS DE MASA 
Z2 CICLISM

RUBGY

Cupa Mondială — slalom uriaș (m) la Adolboden 
(Elveția).
Turneu „indoor", la Baltimore (Maryland, S.U.A.). 
Concurs in aer liber, la Wellington (Noua Zeelandă). 
Meciuri pentru „Cupa Koroci".
Cupa Mondială — eoborire, slalom (f), la Badges 
tein (Austria).
Tragedie le sorț: ie Cupele europene (sferturi de 
finală), la Zurich.
Cupa Mondială — eoborire paralel ; slalom (m) la 
Kltzbubel (Austria) ; slalom (f) la Morlbor (lugos 
lavia) ; Cupa Europei — eoborire, slalom uriaș (m). 
la Leuserheide șl St. Moritz (Elveția) ; slalom, sla
lom uriaș (4), ta Pîancavalo (Italic).
CM., la Imst (Austria).
Franța — Anglia (primul meci in „Turneul color 5 
națiuni"), la Paris.
Campionatele Internaționale ale Irlandei, Io Dublin. 
CM. de ciclocros (amatori și profesioniști), la 
Bilbao (Spania).
Spania - Franța A, in C.E., la Madrid.

« o a

3

i

AU FOST ALCĂTUITE GRUPELE TURNEULUI 
AL CAMPIONATULUI MONDIAL

FINAL

Sax — 9’/z p, Petrosian 
Hori — S'/j p.

TENIS a Finala turneului de 
la Birmingham se va disputa in
tre Borg șl Stockton. In semi
finale: Borg — Gerulaitis 6—4. 
7—6, Stockton — Dibbs 6—3. 6—3. 
Rezultatele din sferturile de fi
nală : Stockton — Gottfried 6—3, 
7—6 ; Borg — Tanner 6—4, 7—6 ; 
Dibbs — Moore 6—4, 6—2 ; Geru
laitis — Ramirez 6—2. 6—3 a In 
semifinalele turneului feminin 
de la Hollywood : Evonne Goola- 
gong-Cawley — Betty Stove 6—2, 
5—7, 6—4 ; Wendy Tumbull — 
Virginia Wade 6—3, 7—5.

VOLEI a La Praga, în semifi
nalele „Cupei Cupelor" (mascu
lin) : Ruda Hvezda — S.C. Leip
zig 3—6 (15—10, 15—6, 15—11). e 
In localitatea Neubeckum. ta 
sferturile de finală ale 
(feminin) : U.S.C. Mtlnster 
Germania) — Start Lodz 
( 6, -4, -7).

C.C.E. 
(R.F. 
0-3

La Centrul cultural „San Mar
tin" din Buenos Aires a avut loc 
simbătă tragerea la sorți a gru
pelor turneului final al campio
natului mondial, transmisă in 
direct la televiziune in 57 de țări.

Tragerea la sorți a fost 
tuatâ de Ricardo Teixeira 1 
lange, la vîrstă de trei ani, , 
tat" de bunicul său Joao 1 
lange, președintele F.I.F.A.

Iată componența celor 
grupe ale turneului final :

GRUPA I (meciurile vor 
loc la Buenos Aires și Mar 
Plata) : ARGENTINA, ----
UNGARIA, FRANȚA.

GRUPA a II-A (la Cordoba și 
Rosario) : R. F. GERMANIA, 
POLONIA, MEXIC, TUNISIA.

GRUPA A IH-A (la Mar del 
Plata șl Buenos Aires) : BRAZI
LIA, SPANIA, AUSTRIA, ------

GRUPA A IV-A : (la 
șl Cordoba) : olanda, 
PERU, IRAN.

Partida inaugurală va 
la 1 iunie, pe stadionul 
Plata" din Buenos Aires, 
R.F. Germania șl Polonia. Cele
lalte meciuri din cadrul grupelor 
se vor desfășura între 2 și 11 iu
nie. Primele două clasate în grupe 
3e vor califica in două serii se
mifinale (A șl B). ale căror me
ciuri sînt programate între 14 șl 
21 iunie.

Finala campionatului mondial 
se va disputa la 25 iunie la Bue
nos Aires, între etștigătoarele se
riilor semifinale. La 24 iunie, tot 
in capitala Argentinei, va avea 
loc meciul pentru locurile 3—4, 
între echipele clasate pe locurile 
2 in seriile semifinale.

O HOTĂRIRE A F.I.F.A. 
PRIVIND TURNEUL 

OLIMPIC
întrunit la Buenos Aires, 

mitetul executiv al Federației in
ternaționale de fotbal a hotărît, 
între altele, ca la turneul olimpic 
al J.O. de Ia Moscova, din 1980, 
să nu poată fi admiși jucători 
care au participat la preliminarii
le sau la turneul final al campio
natului mondial din Argentina. 
Decizia a fost adoptată cu 10 vo
turi pentru, 7 contra și o abținere.

Pe de altă parte, problema nu-

patru
avea 

del 
ITALIA,

SUEDIA. 
Mendoza 
SCOȚIA,

avea loc 
„River 

Intre

Co-

mărului de echipe la 
nai al campionatului ___ ___ ___
1982 rămine In continuare în stu
diu, urmînd a fi înscrisă pe a- 
genda congresului F.I.F.A., ce va 
avea loc la 30 mai la Buenos 
Aires. In orice caz, a precizat 
președintele F.I.F.A., Joao Have- 
lange, numărul finalistelor va 
putea fi sporit într-o primă etapă 
la maximum 20, rămînlnd la lati
tudinea țării gazdă de a 
dacă este in măsură " 
turneul final cu 20

★
La Buenos Aires, 

stabilit ca viitoarea ____  _
pentru juniori să aibă loc 
Japonia, intre 25 august șl 
septembrie 1979.

turneul fi
rn on dial din

decide 
să organizeze 
de formații.

F.I.F.A. a mai 
ediție a C M.

în
7

CAMPIONATE
ANGLIA (et. 25) : Arsenal — 

Wolverhampton 3—1 ; Birmingham
— Leeds 2—3 ; Bristol City — 
Leicester 0—0 ; Coventry — Chel
sea 5—1 ; Derby — Nottingham 
Forest 0—0 ; Everton — Aston 
Villa 1—0 ; Ipswich — Manchester 
United 1—2 ; Manchester City — 
West Ham 2—2 ; Newcastle — 
Middlesbrough 2—4 ; Queen's Park
— Norwich 2—1 ; West Bromwich
— Liverpool 0—1. In clasament : 
1. Nottingham Forest 38 p, 2—S. 
Everton, Liverpool — cite 34 p.

R.F. GERMANIA (et. 21) : Miin- 
chen 1860 ................................
1—1 ;
3—0 ; Stuttgart — Schalk 
St. Pauli — Saarbriicken 
Dusseldorf — Braunschweig 2—0; 
Koln — Bayern Munchen 2—0 ; 
Bochum — Bremen 2—0 ; Duis
burg — Hertha 2—1 ; Eintracht 
Frankfurt pe Main — Dortmund 
2—1. Tn clasament : 1. F.C. K6!n 
30 p, 2—3. Stuttgart, F. C. Kaisers
lautern — cite 25 p.

Monchengladbach
Kaiserslautern — Hamburg 

Schalke 6—1 ;

ITALIA (et. 14) : Atalanta — 
Torino 0—o ; Fiorentina — Pes
cara 0—0 ; Inter — Genoa 2—0 ; 
Juventus — Roma 2—0 ; Lazio — 
Milan 2—0 ; Napoli — Bologna 
o—o ; Perugia — Lanerossi 1—1 ; 
Verona — Foggia 3—1. In clasa
ment : 1. Juventus 21 p : 2—4. Mi
lan, Torino și Lanerossi — cite 
13 p.
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