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întrecerile sportive ale vînătorilor de munte sub genericul „DACIADEI"

DEMONSTRAȚIE A UNEI ÎNALTE PREGĂTIRI
@ In deschidere, cei mai

mici schiori

triei 9 De la terenurile

de instrucție la... bazele

sportive
Duminică dimineața, la Pre

deal, pe cunoscuta pirtie de 
schi de la Clăbucet s-a dat 
startul în competiția militară de 
iarnă a trupelor de vînători de 
munte, organizată sub generi
cul „Daciadei". Evenimentul a 
prilejuit desfășurarea 
spectaculoase și 
demonstrații de 
iestrie, de înaltă 
litară și sportivă 
sub drapel. După 
șese și înălțarea tricolorului pe 
catarg, col. Al. Crăciunescu a 
dat comanda de începere a de
monstrației. Și subunitățile de 
vînători de munte pe schiuri 
și-au început marșul spre creas
tă. Mii de spectatori flancau 
pirtia ca un gard viu, multi
color.

în mod simbolic, ostașii au 
oferit cinstea de a deschide pro
gramul celor mai mici schiori, 
șoimilor patriei, în costumele 
lor viu colorate, urmați de ti
nerii în uniforma albastră a 
formațiunilor de pregătire pen
tru apărarea patriei, de spor
tivi fruntași, de veterani al 
pîrțiilor. Apoi, iată-i pe vînă
tori. Coboară mai întîi arbitrii, 
conduși de ofițerul Gh. Neamțu. 
Pe pîrtie își fac apariția, în 
formațiuni strînse, zeci și zeci 
de ostași. Trec cercetașii, în pe
lerine albe, iată-i pe geniști, 
coboară apoi transmisioniștii

unor 
emoționante 

curaj și mă- 
pregătire mi- 
a tinerilor de 
raportul ostâ-

șoimii pa

Pe pirtia de pe Clăbucet, vinătorii de munte demonstrează înalta 
lor pregătire militară și sportivă

UN PROFESOR OE MATEMATICA- 
MARE ANIMATOR AL SPORTULUI 

IN ȘCOALĂ
într-un cartier mărginaș al 

Craiovei, in spatele stadionu
lui Central, se află Școala 
generală nr. 13. încă de la 
intrarea în această instituție 
de învățămînt, vizitatorul va fi 
surprins de aspectul curat și 
îngrijit al curții și clădirii sco
lii. Toate aleile sînt asfaltate, 
iar terenul din spatele școlii 
este amenajat cu mult simț 
gospodăresc, cum se întîlnește 
la puține baze sportive din 
țară : terenuri de volei, bas
chet, handbal (toate bitumini- 
zate) și tenis, un portic de 
gimnastică dotat cu aparatura 
necesară și un bazin de 
înot (!) de 12/23 m.

Deși sunase de mult clopo
țelul care anunța sfîrșitul ul
timei ore de curs, la intrarea 
in sediul școlii ne-a intimpinat 
un bărbat brunet, înalt, cu o 
statură atletică. Era directorul 
școlii. Aflind scopul vizitei 
noastre, gazda ne-a condus la 
sala de sport Am descoperit 
o sală nu prea spațioasă, dar 
suficient de bine utilată, in 
care, spre surprinderea noas
tră, am descoperit și un set 
de— saltele de lupte. în timp 
ce ni se prezentau atelierele 
și laboratoarele școlii (foarte 
bine îngrijite, cu utilaj și a- 
paratură modernă) am aflat și 
rostul saltelelor de lupte în 
sala de sport, ca și explicația

transformării curții școlii în- 
tr-o frumoasă bază sportivă: 
directorul nu este altul decît 
profesorul Constantin Bușoi, 
maestru al sportului, clasat pe 
locul V în întrecerea luptă
torilor de categoria grea la 
J.O. de la Mexico.

Despre activitatea sa pro
fesională ne-a vorbit chiar 
acest mare iubitor ai sportu
lui : „In 1970 am venit la a- 
ceastă școală — prin concurs 
— ca profesor de matematică. 
Trei ani 
numit 
numai 
curte 
Odată 
ite in 
piilor 
voie să extindem construcția 
școlii. Acum avem 16 săli de 
elasă, ateliere, laboratoare și 
sala de sport pe care ați vă
zut-o. Sint foarte mulți copii 
in cartier și pentru a-i avea 
mereu in apropierea noastră, 
pentru a putea exercita asu
pra lor un 
educativ, le-am creat condiții 
să facă sport chiar aici, 
școală. Cu sprijinul federației 
de lupte am obținut și setul 
de saltele, iar antrenorul E- 
ugen Cîrciumaru. de Ia C.S.M„

Mihai TRANCĂ

mai tirziu, am fost 
director. Pe atunci erau 
opt săli de clasă și o 
mare dar neîngrijită, 

cu noile blocuri constru- 
apropiere, numărul co- 
a crescut și a fost ne-

mai eficient rol

(Continuare in pag. 2—3)

în

purtind, pe lingă armament, a- 
paratura specifică, după ei pur
tătorii materialului de luptă 
semigreu. Nu lipsesc din forma
ții sanitarii, salvamontiștii... Mi
litarii se mișcă sprinteni, poartă 
cu ușurință poverile, semn că 
au o foarte bună pregătire fi
zică și sportivă, calități indis
pensabile bunului luptător.

Sînt flăcăi veniți 'n armr’ă 
din oțelării și de la sate, din 
ateliere sau de pe șantierele 
de construcții, tineri m trupuri 
puternice, sănătoase, călite pe 
terenurile de instrucție, în apli
cații. Toți aceștia se vor în
trece timp de o sâptămînă, în 
cadrul „Daciadei", în probe care 
îmbină pregătirea in sporturile 
de iarnă cu cea specifică in
strucției vînătorilor de munte.

Viorel TONCEANU

„Internaționalele" de tenis de masă ale României

Cc ia împiedicat pc handbaliștii români să-și apere titlul de campioni mondiali ?

CARENȚE DE SELECȚIE, PREGĂTIRE $1 DISCIPLINA, 
CARE SE IMPUN A FI GRABNIC LICHIDATE

ÎNAINTEA j 0. DIN 1980!
COPENHAGA, 6 (prin telefon). Peste marea 

scenă a celui de-al 9-lea campionat mondial de 
handbal masculin, Danemarca 1978, s-a tras du
minică seara, la Brondby, cortina. La capătul ce
lor 11 zile de întreceri se naște firesc întrebarea : 
ce a adus el nou ? Din punct de vedere tehnico- 
tactic, realmente nimic ! — este răspunsul una
nim al specialiștilor. Tehnicienii motivează a- 
ceastă stagnare prin invazia uriașilor In handbal. 
Jucători cu forță și gabarit, ei sînt lipsiți, în ma
joritatea cazurilor, de indemînare, inapți pentru 
a materializa fantezia tehnico-tactică a antrenori
lor. Aceeași explicație, la care se adaugă schim- 
bul de generații, după Olimpiada canadiană, se

oferă 
loric 
celei

Ceva nou a adus totuși acest campionat : o ie
rarhie complet schimbată față de cea de la Berlin 
— 1974. Cauzele implică dezbateri ample, dar as
tăzi ne vom ocupa numai de cele care au coborit 
brusc reprezentativa noastră pe scara valorică. 
Am apelat la opiniile antrenorilor și ale jucăto
rilor noștri, solicitîndu-le răspunsuri la o între
bare complexă : CARE AU FOST PRINCIPA
LELE CARENȚE ALE ECHIPEI NOASTRE ȘI 
CE CAUZE LE-AU DETERMINAT ? Iată răspun
surile primite :

și atunci cînd se discută despre nivelul va- 
al actualei ediții, ceva mai coborit decît al 
precedente.

UN EXAMEN EXIGENT 
PENTRU SPORTIVII NOȘTRI

Departe de a rămîne o ches
tiune de orgoliu, de înțeles 
pentru orice gazdă, valoarea ri
dicată a invitaților la Campio
natele internaționale de tenis de 
masă ale României reprezintă 
un mare cîștig pentru jucătorii 
români. Ei au posibilitatea să-și 
verifice (și să demonstreze) cu 
adevărat nivelul de pregătire la 
care au ajuns cu o lună înain
tea „europenelor" de seniori, e- 
voluția la acest puternic con
curs asigurîndu-le „unda ver
de" către Duisburg sau, dim
potrivă, punîndu-le bariera. 
Am înțeles de la conducerea și 
specialiștii federației că efortu
rile de tot felul care s-au fă
cut cu organizarea „internațio
nalelor" trebuie răsplătite ca a- 
tare de toți sportivii noștri, că 
verificarea în acest concurs nu 
va lăsa loc altor... promisiuni și 
angajamente ulterioare. Este 
un punct de vedere clar, la ca
re subscriem fără rezerve și îl 
înserăm aci, ca să se știe.

ASTĂ SEARĂ, 0 INTERESANTĂ 

OALĂ DE BOX IN CAPITALĂ
Astă-seară, de la ora 18, în 

sala Giulești din Capitală 
este programată o interesantă 
reuniune pugilistică. Printre 
cei ce vor urca treptele ringului 
se numără T. Ghinea, FI. Livă- 
daru, FI. Ghiță, V. Croitoru, P. 
Leoveanu (Steaua), H. Sultan, 
V. Duchin, D. Petropavlovschi, 
D. Bubă, C. Florea (Rapid), V. 
Didea, P. Stere, T. Pîrjol (Di
namo) etc.

Federația noastră aliniază 3 
echipe feminine și 3 masculine. 
Pînă în ziua concursului mai 
pot interveni modificări, dar 
antrenorii care răspund de pre
gătirea loturilor (Ella Constan- 
tinescu, Virgil Bălan — pentru 
seniori, Emil Procopeț și Far
kas Paneth — pentru juniori) 
se gîndesc la următoarele for
mule : feminin, echipa I — Ma
ria Alexandru, Liana Mihuț, 
Magdalena Leszay (antrenor — 
Ella Constantinescu), II — Eva 
Ferenczi, Maria Păun, Lidia 
Zaharia- (Emil Procopeț) ; III 
— Crinela Sava, Gabriela Ra
dar, Lorena Mihai (Magdalena 
Leszay). în prima formație se 
îmbină experiența cu tinerețea. 
Maria este în formă bună, ne- 
participarea la „Top 12 — Eu
ropa" datorîndu-se situării ei pe 
un loc mai jos de 12 în clasa
mentul european de ultimă oră, 
deși ea se află pe locul 14 în 
clasamentul mondial ! Se speră 
ca echipa (și dublul) Alexan
dru — Mihuț să se sudeze și să 
se ridice Ia o valoare care să 
o impună la „europenele" de 
la Duisburg. Echipa a Il-a ali
niază două junioare de valoare 
și vizează „europenele" de ju
niori (iulie — Barcelona), dar 
și pe cele de seniori, în ceea ce 
o privește pe Ferenczi, jucătoa
re de bază și la senioare. Ma
ria Păun se pare că nu-i com
plet reintrată în mină după 
pauza impusă de o operație, dar 
nu e nici departe de forma care 
a consacrat-o. Cea de-a 3-a e- 
chipă reunește pe Sava (primul 
an de juniorat), medaliată cu

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2—3)

NICOLAE NEDEF, antrenor 
federal : „Performanțele repre
zentativei noastre au fost di
minuate de o stare de nervozi
tate excesivă a jucătorilor în 
timpul meciurilor. O altă ca
rență este aceea că, deși am cîș- 
tigat cîțiva jucători tineri, 
n-am reușit, totuși, să realizăm 
o echipă. Am fost handicapați 
și de accidentările care nu ne-au 
permis să asamblăm formația 
(Voina, Mironiuc, Folker, Stockl, 
Munteanu și Flangea — ulti
mul din ei nici n-a mai făcut 
deplasarea). Echipa n-a reușit, 
în momentele decisive, să-și 
pună în valoare atuurile. Cau
zele care au determinat aceste 
carențe și care au făcut ca e- 
chipa României să nu-și poată 
apăra cu succes titlul sînt ace
leași care determină nivelul 

Decor de iarnă autentică pe Semenic. Zăpada abundentă, 
cabanele ji hotelurile confortabile, mijloacele moderne de 
urcare fac ca in fiecare zi pantele de schi să fie luate cu 

asalt de numeroșii iubitori ai înălțimilor
Foto : Dragoș NEAGU

scăzut al campionatului națio
nal, care fac ca aria de selecție 
să fie redusă, ceea ce dă oca
zia multor jucători să se consi
dere senatori de drept. Aș a- 
dăuga insă celor spuse unele 
slăbiciuni manifestate de noi in 
timpul pregătirilor pentru a- 
ceastâ competiție. N-aș vrea, 
de asemenea, să omit lipsa de 
disciplină în comportament și în 
joc a multora dintre handba- 
liștii noștri".

CORNEL OȚELEA, antrenor : 
„Am pierdut la limită unele 
meciuri din cauza slabei orga
nizări a atacului, mai ales în 
faza lui de pregătire, la care 
s-au adăugat slăbiciunile în a- 
părare (în disputa om cu om), 
fapt care ne-a determinat la 
retragerea „6 in linie", pentru 
a asigura posibilitatea ajutoru

lui reciproc între echipieri. în 
mod sigur, aceste carențe își au 
geneza în lipsa de angajament 
a sportivilor în pregătire (mă 
refer îndeosebi la participarea 
lor conștientă pentru însușirea 
funcționalității sistemului de
fensiv), la lipsa de unitate și 
de colegialitate în echipă, fapt 
care a dus la apariția unor di
sensiuni".

EUGEN TROFIN, antrenor: 
„Reprezentativa noastră n-a 
avut unitatea morală necesară 
pentru a aborda cu încredere a- 
ceste partide dificile, n-a avut 
siguranță in jocul în viteză, a 
fost inconstantă pe parcursul 
turneului și chiar pe parcursul 
aceluiași meci, a fost lipsită de 
mobilitate în apărare și n-a a- 
vut varietate în atac. Jucătorii

Hrisfache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatele schiorilor juniori

MIERCUREA CIUC- 
4 TITLURI!

Timp de trei zile, în masi
vul Paring s-au desfășurat 
campionatele republicane de 
schi alpin pentru juniori. Dis
putate în cadrul competiției 
naționale „Daciada", finalele 
au atras la startul diferitelor 
probe pe cei mai buni specia
liști juniori din întreaga țară. 
Contrar previziunilor, stratul 
de zăpadă a fost subțire și, 
din această cauză, proba de 
coborîre nu a mai avut loc.

Siaicu BĂLOI — «oresp.

(Continuare in pag. 2—3)



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
LA ZI, IN DIVIZIILE A Șl B 

DE BASCHET
După întrecerile de sîmbătă și 

duminică, situația clasamentelor 
in Divizia A la baschet se pre
zintă astfel :

din
Academia

MASCULIN
1. Dinamo 22 21 1 2277-1519 43
2. Steaua 20 19 1 1911-1464 39
3. „U“ Cj.-N. 20 16 4 1788-1631 36
4. Farul 22 12 10 1864-1930 34
5. I.C.E.D. 22 11 11 1888-1939 33
6. C.S.U. Bv. 22 10 12 1922-1953 32
7. Rapid 22 9 13 1637-1753 31
8. Univ. Tim. 22 9 13 1961-1925 31
8. Polit. iași 22 8 14 1929-1965 30

10. C.S.U. Sb. 22 6 16 1683-2124 28
11. IEFS-Lic.2 22 5 17 1755-2114 27
12. Dinamo Or. 22 4 18 1557-185» 26

Campionatul se întrerupe și 'va
fi reluat prin meciurile etapei a
XII-a, programate pentru zilele
de 15 și 16 martie.

FEMININ
1. IEFS-Lic. 2 22 21 1 1944-1549 43
2. Rapid 22 19 3 1777-1491 41
3. Crișul 24 13 11 1704-1600 37
4. Olimpia 22 15 7 1641-1451 37
5. „U“ Cj.-N. 24 15 9 1719-1608 36
6. Polit. Buc. 24 12 12 1753-1599 36
7. Univ. Tim. 24 10 14 1800-1897 34
8. Mobila S.M . 22 12 10 1864-1725 34
9. Voința Bv. 24 9 15 1850-1939 33

10. Progresul 24 9 15 1699-1795 33
11. C.S. Șc. Pl. 24 4 20 1516-2066 23
12. C.S.U. Gl. 24 1 23 1498-2045 25

Divizia B :
militară

• Rezultate 
MASCULIN : 
— Electrica Eleni 51—73 (29—40)
Politehnica
<6-55 
Arad 
85-67 (48—29), URBIS
București 38—59 (49—35) ; FEMI
NIN : C.S.B, București — Car- 
pați Sf. Gheorghe 69—78 (41—37), 
Universitatea Craiova — C.S.U. 
Tg. Mureș 60—55 (29—24). Comerțul 
Tg. Mureș — Universitatea Bucu
rești 94—61 (37—28), Universita
tea lași — Politehnica n Bucu
rești 84—51 (33—25). CORESPON- ---------- _ .. _. v

C. 
N.

București — P.T.T. 
(39—32), Constructorul
Automatica București 

Carpațl

DENȚI : Dumitru Diaconescu, 
Popovici, Daniel Diaconescu, 
Albu, Șt. Gurgui, N. Strejan, 
Stefan.

LA BOB Șl SANIE, 
ACTIVITATE SUSȚINUTĂ 
La Sinaia, deși vremea este 

capricioasă (perioadele de ge- 
ruială alternează cu cele de 
moină, zilele senine cu cele 
înnorate), activitatea la bob și 
sanie se află în plină desfășu
rare. Boberii, de pildă, și-au 
disputat primele două manșe 
ele competiției inaugurale a se
zonului, „Cupa Clubului spor
tiv orășenesc Sinaia", pe dis
tanța de 1200 m. Pe primele 
locuri ș-au clasat : 1. I. Pan- 
drea — Mitrofan (Voința Sina
ia) 119,309 ; 2. Bîrlida — Stoi
ca (Carpațl Sinaia) 119.343 ; 3. 
CTiițu — Apostol (Poiana Cîm- 
pina) 119,609. Demn de subli
niat faptul că duminică au 
hiat primele lor starturi 18 e- 
chipaje cu piloți începători. 
Deocamdată doar de la vira
jul 11, dar, concomitent cu în
vățarea tehnicii conducerii bo
bului, începătorii vor urca spre 
virajele superioare, iar după 
această „școală a pilotajului", 
ta luna martie, vor participa 
la primul lor concurs.

La sanie s-au încheiat între
cerile centru „Cupa C.S.O. Si
naia" și pentru „Cupa Clubului 
sportiv ș«>lar Sinaia". Ciștigă- 
tori în „CUPA C.S.O." • Maria 
Maioru (C.S.O.) — fete (cate
gorie unică) 178.491 ; I. Apos
tol (C.S.O.) — juniori 179.778 ; 
Gh. Dumitrescu (A.S. Armata 
Brașov) — seniori 119.907 : An- 
ghel — Ispas (A.S.A.) — dublu 
111,819 ; „CUPA C. SP. ȘC." : 
Elena Stan — senioare 103,730; 
Maria Maioru — junioare I 
103,546 ; Ruxandra Bartușică 
(C.S.O.) — junioare n 105,650 ; 
Gh. Dumitrescu — seniori 
108,304 ; I. Apostol — juniori 
I 108,873; I. Comșa (Ci. sp. șc.) 
— juniori II 111.391 ; Ispas — 
Anghel — dublu seniori 109,341; 
Piciorea — Radu (C. s. șc.) — 
dublu juniori 111,787. Pe echi
pe, trofeele au fost cîștigate la 
juniori I de C.S.O., iar la ju
niori II de CI. sp. șc. Sinaia.

• Elena Stan, Maria Maioru, 
Gh. Dumitrescu și I. Apostol, 
însoțiți de antrenorul C. Iovan, 
nu plecat ieri în Suedia, la 
Hammarstrand, pentru a par- 

• ia
de

ticipa (săptămîna aceasta) 
campionatele europene 
sanie.

PRIMA CURSĂ DE 
COBORÎRE A ANULUI

Vineri și sîmbătă s-a dis
putat, în Postăvar, „Cupa Tele
fericul" la probe alpine. Or
ganizarea foarte bună, asigu
rată de tînăra asociație spor
tivă „Telefericul", timpul fru
mos și zăpada excelentă au 
prilejuit un concurs pe deplin 
reușit.

în sfîrșit, vineri s-a dispu
tat prima probă de coborire 
din actualul sezon. La start 
au fost prezenti cei mai buni 
specialiști (cu excepția unor 
schiori de la Dinamo Brașov, 
aflati la concursuri în Ceho
slovacia). iar pirtia Lupului 
s-a dovedit din nou o gazdă 
foarte bună pentru asemenea 
curse. Deși a avut o lungime 
doar de 2 200 m, proba a su
pus pe competitori la o con
centrare maximă. Rezultatele 
înregistrate pot fi apreciate ca 
satisfăcătoare. Slalomul spe-

cial, în două manșe marcate 
pe Sulinar, de la Zidul Mare 
pină la Leman, a fost urmărit 
de numeroși spectatori. Spor
tivii s-au străduit să lase o im
presie cit mai bună antreno
rului Nicolae Iovici, care pre
gătește lotul nostru republican 
în vederea Balcaniadei din 
Grecia. REZULTATE : eobori- 
re : 1. I. Cavași (Telefericul) 
1:31,528, 2. Al. Manta (A.S.A. 
Bv.) 1:32,707, 3. I. Bobiț (St 
roșu Bv.) 1:33,502, 4. N. Stin- 
ghe (A.S.A. Bv.) 1:33,805, 5. V. 
Brenci (A.S.A. Bv.) 1:35,570. 6. 
C. Portic (Dinamo Bv.) 1:35,786; 
slalom special, băieți : 1. Al. 
Manta 1:15,243. 2. Gh. Vulpe 
(Telefericul) 1:15,660, 3. I. Ca- 
vasl 1:16,158 ; fete : 1. Aurelia
Nițu (Dinamo Bv.) 1:31.269, 2. 
Nuți Degeratu (C.S. Sinaia) 
1:31,738, 3. Angela Manole (,,U“ 
Cluj-Napoca) 1:36 521.

Carol GRUIA — coresp.
M. CIUC — 4 TITLURI I 

(Urmare din pag. I)

La reușita întrecerilor un 
aport substantial l-au adus 
studenții Facultății de educație 
fizică din Timișoara — con
duși de lectorul univ. Eugen 
Nagy —. care au depus multe 
ore de muncă pentru amena
jarea și întreținerea pirtiilor 
de concurs.

La aceste campionate, un 
succes deosebit l-au înregistrat 
schiorii din Miercurea Ciuc,
care au ciștigat patru din cele 
opt titluri puse in joc. Dina- 
movista Daniela Uncrop, marea 
favorită a acestor campionate, 
a ciștigat numai titlul de sta

re la 
să se 
rivala 
Maria

lom special, in timp 
slalom uriaș a trebuit 
recunoască învinsă de 
sa «fin Miercurea Ciuc. 
Balasz. Proba de slalom uriaș 
a juniorilor mari a prilejuit o 
dispută strinsă intre talentatii 
Karoli Adorjan. Dorin Dinu și 
Mihai Bară, departajați in 
clasament doar de «âteva sutimi 
de secundă.

REZULTATE TEHNICE : sla
lom special, junioare II : 1.
Carmen Kozma (CSS M. Ciuc) 
110,01 — campioană națională.
2. neana Vladislav (CSS Pe
troșani) 110.78. 3. Karin Ko
vacs (Brașovia) 111,05 ; juniori 
II : 1. Cristinel Bucur (CSS Si
naia) 100.16 — campion na
țional. 2. Rudolf Varzita (CSS 
Baia Mare) 101,16. 3. Mihai
Dinu (ASA Brașov) 102.51 ; ju
nioare I : 1. Daniela Uncrop
(Dinamo Brașov) 101.68 — cam
pioană națională. Z Maria 
Balasz (CSS M. Ciuc) 106.64. 3. 
Doina Frățilă (LES) 108.56 ; ju
niori I : 1. Florian Vintilă
(Steagul roșu Brașov) 96:84 — 
campion național. Z Arpad 
Peters (CSS M. Ciuc) 97 SO. X 
Florea Zâmoveanu (Steagul
roșu Brașov) 100.10 ; slalom 
uriaș, junioare II : 1. Erica
Codrescu (Dinamo Brașos)
110.72 — campioană națională. 
2, Erica Horvath (CSM Baia 
Mare) 113.52. 3. Ileana Vladis
lav 113.97 ;
Szolt Balasz 
99.02 
Dan 
102.94. 
șovia) 
Maria 
165,77 
Z Daniela Uncrop 1 
Nelida Velriov (LES) 
juniori I : 

juniori n: I. 
(CSS M. Cur) 

— campion național. 2. 
Suta (CSM B. Mare) 
3. Gheorghe Fulea (Bra- 
103.38 ; junioare I : 1. 
Balasz (CSS M. Gat) 

— campioană națională. 
' ' — 167.65. X

) 17348 :
1. Karoli Adorjan 

(CSȘ M. Ciuc) 152.34 — cam
pion national. 2. Dorin Dinu 
(LES) 152.42. 3 Mihai Bară
(Dinamo Brasov) 152.63.

NOI STARTURI 
ALE TENISMANILOR

Bogatul sezon de tenis 
teren acoperit continuă — pa
ralel cu ultimele evoluții ale 
sportivilor noștri in „Cupa Sa
ab" — eu noi întreceri inter
naționale, rezervate, de astă 
dată, echipelor de juniori și 
junioare. Este vorba, în prin
cipal. de cupele europene. In 
cadrul categoriei de virstă 17— 
18 ani, selecționata masculină 
a țării noastre va evolua in 
Zona A. alături de reprezenta
tivele Austriei, Danemarcei și 
Cehoslovaciei. Meciul România 
— Austria este programat la 
Viena, in zilele de 4—5 martie. 
La junioare (aceeași categorie 
de virstă), echipa României este 
în grupă cu cele ale Franței, 
Italiei și Austriei, sorții deci- 
zînd ca prima adversară să-i 
fie, de asemenea, reprezenta
tiva Austriei (4—5 martie, la 
Viena).

în vederea acestor apropiate 
le dorim 

F.R.T.

pe

evoluții — pe care 
încununate de succes — 
a constituit colective de tehni
cieni care se ocupă de pregă
tirea tinerilor noștri jucători 
și jucătoare. Lotul masculin 
este coordonat de Ștefan 
Georgescu, Vasile Serester și 
Gheorghe Boaghe, în timp ce 
pregătirea fetelor a fost încre
dințată lui Alexe Bardan, Tu- 
dorel Bădin, Aurel Scgărceanu 
și Ecaterina Roșianu,

vic

(ora 
ora
17 : 

clasa- 
competiției se prezintă

La sfîrșitul săptămînii tre
cute au fost convocati la Cen
trul de pregătire „23 August" 
al F.R.T. tineri jucători și ju
cătoare din Capitală și de la 
numeroase cluburi și secții din 
țară : Brașov, Cluj-Napoca, 
Constanța, Galați, Hunedoara, 
Iași, Oradea, Timișoara etc. 
Cei aproape 50 de candidați și 
candidate la formarea celor 
două reprezentative au fost 
supuși mai întîi unor teste 
fizice, urmînd ca în cursul a- 
cestei săptămîni să participe la 
un turneu de tenis. întrecerile 
se desfășoară în sala „23 Au
gust". De remarcat faptul că 
pe tabloul concursurilor se 
află și tineri care au debutat 
în tenis cu prilejul „Cupei 
Scânteii tineretului", printre ei 
fiind Viorel Căciulescu (de 
pregătirea căruia se ocupă an
trenorul emerit Ion Racoviță, 
la Clubul sportiv școlar Bra- 
șovia). Remarcăm, de aseme
nea. „candidaturile" Nadiei 
Becherescu, Marilenei Totoran, 
a lui D. Ioanovici etc.

în continuarea pregătirilor, 
tinerii noștri tenismani urmea
ză să ia parte la o întîlnire 
bilaterală România — Ungaria, 
in zilele de 25—26 februarie, 
fetele jutind la București, iar 
băieții in deplasare, într-o lo
calitate din țara vecină. (I. GV.).

„DACIADA- PENTRU 
HOCHEIȘTII JUNIORI

în întrecerile hocheiștilor ju
niori din cadrul ..Daciadei", re
prezentativa județului Harghita 
a obținut duminică a treia vic
torie categorică : 19—0 cu Su
ceava. După trei zile de dispute, 
micuții hocheiști din Miercurea 
Ciuc au realizat un golaveraj 
foarte puțin obișnuit : 85—0 ! 
în etapa de duminică. Clujul a 
învins Covasna cu 10—2, iar 
primul dintre derbyurile com
petiției. București—Galați, a dat 
ciștig de cauză gălățenilor, 
torioși cu 3—1.

înaintea etapei de astăzi
9 : Covasna — Suceava ; 
16 : Cluj — Galați : ora 
București — Harghita) 
meniul 
astfel : 1. Harghita 6 p (85—6), 
2. Galați 6 p (41—î), 3. Bucu
rești 4 p (38—5). 4. Cluj 2 p 
(11—32), 5. Suceava I p (3—51),
6. Covasna • p (2—81).

Competiția se încheie mîine, 
pe patinoarul .S3 August*, cu 
partidele : ora 9 : București — 
Covasna ; ora 16 : Cluj — Su
ceava : ora 17 : Galați — Har
ghita.
A. ERDELYI Șl AGNES 

RUSZ - CAMPIONI 
LA PATINAJ

TUȘNAD BAI. 6 (prin tele
fon). Campionatul republican 
«ie poltation din cadru] ,.Da- 
ciadei* și concursul internațio
nal, care s-au desfășurat in 
comun pe pista lacului Ciucaș, 
au avut condiții de disputare 
«filiale luni, când a nins a- 
bundent și vântul a suflat pu
ternic, in rafale. Cu tot vis
colul. patinatorii din R.D. Ger
mană și-au etalat calitățile, 
dominând copios probele din 
programul ultimei zile. Sufra
giile publicului le-au cucerit 
Klaus Wunderlich (clasat pe 
locul 5 la 5 000 m la J.O. de 
la Innsbruck), învingător aici 
la 1500 m, și Manfred Winter, 
care a sosit primul Ia 10 000 m. 
Rezultatele lor, cu toate că au 
fost obținute pe o gheață moa
le și acoperită cu un strat a- 
preciabil de zăpadă, constituie 
noi recorduri ale patinoarului 
de pe lacul Ciucaș.

Cum s-au comportat princi
palii noștri reprezentanți 7 Va
sile Coroș și Andrei Erdely, 
oameni de bază ai lotului, au 
făcut vizibile eforturi pentru a 
se apropia de favoriți. Ierarhia 
clasamentelor exprimă in acest 
sens un ușor progres, dar, mai 
ales, arată clar că mai sînt 
multe de făcut pină la afir
marea sportivilor noștri in a- 
rena internațională.

Cîteva cuvinte despre cam
pionii absoluți ai țării la po- 
liatlon. A. Erdely (antrenor : 
Ervin Ulrich) și-a păstrat ti
tlul grație conștiinciozității care 
îl caracterizează în muncă, iar 
Agnes Rusz (antrenor : Dan Lă- 
zărescu) și-a reconfirmat, după 
un ușor declin de formă, va
loarea reală.

REZULTATE TEHNICE — 
BĂIEȚI — 1 500 m — concurs 
internațional: 1. K. Wunderlich 
(R.D.G.) 2:11,8... 5. V. Coroș
(I.E.F.S. Buc.) 2:22,6, 6. A. Er
dely (Tractorul Brașov) 2;22,8,
7. N. Jenei (Viitorul Cluj-Na
poca) 2:24,5. Clasament la po- 
liatlon : 1. V. Coroș 2:22,6 — 
campion național. 2. A. Erdely 
2:22,8, 3. N. Jenei 2:24,5.
10 000 m — concurs internațio
nal : 1. M. Winter (R.D.G.) 
16:54,5... 5. A. Erdely 17:50,9, 
6. C. Munteanu (I.E.F.S. Buc.) 
18:15,1, 7. I. Opincaru (Trac
torul Brașov) 18:54,9. La polia- 
tlon : 1. A. Erdely 17:50,9. — 
campion național, 2. C. Mun-

ari

teanu 18:15,1, 
18:54,9. FETE 
Agnes

3. I. Opincaru
— 1 000 m : 1.

Rusz (I.E.F.S. Buc.)
1:45,2 — campioană națională, 
2. Eva Molnar (S.C. Miercurea
Ciuc) 1:48,7, 3. Roxana Salade
(I.E.F.S. Buc.) 1:49,5; 3 000 m:
1. Agnes Rusz 6:00,4, 2. Magda 
Szolosi (Tractorul Brașov) 
6:13,1, 3. Eva Szigcti (Voința 
M. Ciuc) 6:13,5.

CLASAMENTELE GENERA
LE — concurs internațional : 
1. K. Wunderlich 185,558 p, 2. 
M. Winter 186,721 p, 3. A. Frit
sche (R.D.G.) 187,581 p... 5. A. 
Erdely 196,015 p, 6. V. Coroș 
200,358 p. La poliatlon băieți : 
1. A. Erdely 196,015 p — jcam- 
pion 
200,358 
201,061 
215,966

absolut, 2. V. Coroș 
p, 3. C. Munteanu 

p. Fete : 1. Agnes Rusz 
p — campioană abso

lută, 2. Eva Molnar 224,450 p, 
3. Magda Szolosi 226,633 p.

Troian IOANIȚESCU
ATLEȚII LA STARTUL 
CONCURSURILOR 

DE SALĂ
La sfîrșitul săptămînii, în 

sala din parcul bucureștean „23 
August" vor avea loc întrecerile 
finale ale campionatelor na
ționale pe teren acoperit ale 
seniorilor. Iată și datele princi
palelor noastre competiții de sa
lă: 18—19 februarie, Cluj-Napo- 
ca — campionatele juniorilor 
II, București — campionatele 
universitare ; 25—26 februarie,
București — Concursul interna
țional „Cupa de Cristal" ; 4—5 
martie, București — campiona
tele juniorilor I ; 11—12 martie, 
Focșani — campionatele junio
rilor III.

• în sala de atletism de la
stadionul C.F.R. din Timișoara 
s-au desfășurat, sîmbătă și du
minică, întrecerile etapei jude
țene a campionatelor republica
ne pe teren acoperit, pentru se
niori și juniori I. Au participat 
peste 100 de concurenți, dar prea 
puțini dintre ei au reușit per
formanțe notabile. Cîteva rezul
tate : senioare : 60 m : Rodica 
Seleș (CASU) 8,0 s, înălțime : 
Renate Schad (CASU) 1,70 m ; 
seniori : 60 mg : N. Petcu
(CASU) 8,1, triplu : S. Buda 
(CASU) 14,25 m ; junioare : 60 
m : Simona Buciu (CASU) 7,9, 
lungime : Buciu 5,41 m ; ju
niori : 60 mg : I. Robu (CFR) 
9,1. (St. Marton — coresp.)

• La întrecerile campionate
lor municipale de juniori, des
fășurate in sala de la ,,23 Au
gust", destul de mulți competi
tori. dar mai puține rezultate pe 
măsura așteptărilor. Iată lista 
noilor campioni ai Capitalei : 
junioare : 60 m : Mihaela Cri- 
șan (CSSA) 7,8 ; 60 mg : Elena 
Marinescu (Steaua) 9,2 ; lun
gime : Dana Luțac (Viitorul) 
5.69 m ; înălțime : EL Mari
nescu 1.67 m ; greutate : Maria 
Mihalache (Metalul) 12,66 m; 
juniori : 60 m : FI. Grigore (Vi
itorul) 7,7 ; 60 mg : Marcel Bog
dan (CSSA) 3,2 : lungime : Dan 
Boțoc (Lie. 2) 6,60 m ; triplu : 
Șt Hoștiuc (Steaua) 14,10 m, 
Radu Popa (Viit) 14,10 m ; 
înălțime : Daniel Albu (Steaua) 
ZOO m ; prăjină : G. Neagoe 
(CSS) 4,00 m, St Ghinea (Viit.) 
4.00 m ; greutate : Sorin Tiri- 
chiță (CSSA) 15,10 m.

La încheierea „turului de iarnă” 
al Diviziei de handbal feminin

După 5 etape desfășurate în 
sală, campionatul Diviziei A la 
handbal feminin s-a întrerupt, 
întrecerile urmînd a fi reluate 
la 16 aprilie cu jocuri în aer 
liber, ultima etapă (a XVIII-a) 
fiind programată pe data de 11 
iunie. Consumate în mai puțin 
de o lună, cele 25 de partide 
au marcat cîteva momente mai 
interesante, pe care vom încer
ca să le facem cunoscute.

Este vorba, în primul rînd, 
de progresul și constanta pe 
care le-au manifestat în joc 
unele echipe. într-un prim plu
ton care stă sub semnul aces
tor caracteristici am include 
două echipe bucureștene. Con
fecția și Rapid, precum și o 
alta dintr-un oraș cu o bine
cunoscută tradiție în handbal, 
Universitatea Timișoara.

Mai întîi cîteva cuvinte des
pre elevele prof. Simion Pom- 
piliu. Dacă în primul și chiar 
în cel de-al doilea meci al 
„turului de iarnă" Confecția 
București a lăsat impresia că 
s-a instalat în grupul frunta
șelor nu numai datorită valo
rii proprii, ci, în bună măsură, 
și unor slăbiciuni de moment 
ale adversarelor (Progresul 
București și Hidrotehnica Con
stanța), pe parcurs echipa s-a 
arătat foarte bine pregătită la 
toate capitolele. Această opinie 
s-a confirmat îndeosebi la der- 
byul Confecția — Rapid, în ca
re jucătoarele primei echipe au 
evoluat cu multă dezinvoltură,
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de concursuri, 
cesteia Irebctie 
la fiecare sfirt 
mină, d au ve 
rești per.-rțfyâ- 
chtar a confctin 
la _23 A ugasf 
neavind tad « 
nevoile aUetisS

Schimbarea 4 
tală. de atimîi 
atletism se ăa 
inie de toate, | 
sprijin ti. ■_ nja 
nora dintre 
Diversității ori 
care ne face i 
amintim : prof. 1 
rin Dudiță — 
dr. ing. V asii« 
prorector, șef ■ 
ing. Dan Ștefl 
dintele secției I 
conf. univ. C-H 
— șeful catedrj 
zică, Teodor Y 
cepreșe«iintele 
cest context vl 
pe doi dintreJ 
secției, lectorul] 
Cibu și asisi 
Dragoș Ionescu

Mult succes | 
atletică a C.S|

NU MAI CONSTITUIE

Faptul cel 
este acela 

atletismului 
fie discutate 
mod opera- 

cadrul secției

$

Ani de-a rindul, Brașovul 
a fost criticat pentru sla
ba preocupare arătată atle
tismului, in capul listei si- 
tuindu-se Clubul universitar 
local, cu o contribuție total 
nesemnificativă la «dezvolta
rea acestei importante ra
muri sportive.

Iată însă că, în ultima 
vreme, la Clubul sportiv u- 
niversitar brașovean se 
simte o puternică eferves
cență atletică, 
mai important 
că problemele 
au început să 
și rezolvate în 
tiv, că din 
— pină nu demult fără a- 
tleți ! — fac parte acum 
cîțiva tineri sportivi foarte 
talentațj, studenți ai Uni
versității din Brașov. Amin
tim, dintre aceștia, pe sări
torii în înălțime Alex. Papi 
și Zoltan Mathe (sîmbătă, 
ambii au sărit 2,07 m), se- 
mifondiștii Emil și Dan 
Grecesc»!, alergătorul Sorin 
Monoranu, decatlonistul Con
stantin Halichias etc.

Atleții de Ia C.S.U. Bra
șov desfășoară, în prezent, 
o intensă activitate de pre
gătire în vederea sezonului

„INTERNAJIONALEIE-
(Urmare din pag. 1) 

argint la „europenele" de la 
Vichy, și Kadar (ultimul an) la 
care se adaugă o cadetă căreia 
i se prevede un viitor frumos.

La băieți, specialiștii s-au 
oprit la : I — Teodor Gheorghe, 
Șerban Doboși, Ștefan Moraru, 
(Virgil Bălan); II — Marin Firă- 
nescu, Cristinel Romanescu, Iosif 
Bohm, Eugen Borca (Emil 
Băcioiu) ; III — Zsolt Bohm, 
Crișan Simion, Dorel One- 
țiu, Radu Neagoe, Dănuț Ba
dea (Farkaș Paneth). Si ei 
au în față ultimul test dinain-

Biletele de intrare la 
Campionatele internațio
nale de tenis de masă 
ale României pot fi 
procurate de la casele de 
bilete ale sălii, la agenția 
Loto-Pronosport (pasajul 
Universității), precum și 
la cea din str. Vasile 
Conta nr. 16. Elevii au 
intrarea gratuită.

tea întrecerilor continentale, și 
ei îmbină experiența cu tine
rețea, dar în formule nemaifo- 
losite pînă acum și de la care 
se așteaptă cîteva răspunsuri : 
e hotărit Gheorghe să arate că 
e „âneva" ? Doboși mai poate 
da ceva la națională ? Cît să se 
mai aștepte de la Romanescu 
și Borca ? Firănescu vrea sau 
nu să facă performanță ? Frații 
Bohm se înscriu pe orbita valo
rii internaționale ? Dar Crișan 7 
Mai tinerii Onețiu, Neagoe și 
Badea au în ei scinteia de ta
lent și dorința de a munci în 

DE TENiS
măsură să se 
vedea.

în proba de 
scrise 23 de fel 
pe sclipitoarea 
„Țița" - *~-de . 9 
ajunge la masă, 
ternic de pe 
luptă cu o dîr: 
Le veți vedea p 
o veritabilă spl 
cea Beatrice P 
tata Dorina Mu 
te jucătoare da 
deja consacrate 
de băieți — și 
centre ale țări 
reintrarea Dend 
pentru a rămi 
nul tenisului d 
cu pregătirea] 
nele de bacalau 
tere în facultat]

Se va juca] 
Corbillon — lai 
ling — la baie] 
natorii, dar pl 
să nu încheie I 
cu un singur I 
zează un turrJ 
pe echipe, ca 
pentru participi 
spectatori. I

TRlffil
(Urmare 

vine zilnic aid 
copii în tăind 
mai dotați di 
cluși în sectid 
cipal. Unul | 
Serdaru, a ol 
campionatul <1

CONFECȚIA BUCUREȘTI - (L
pe care o atribuim, desigur, u- 
nui plus de tehnicitate.

La rindul ei, formația fero
viară s-a comportat meritoriu 
în acest sezon, dispunînd nu 
numai de elemente tinere și 
talentate (Gheorghița Mălai, 
Anamaria Răducu, Sultana la
găr u), dar și de un alt lot de 
jucătoare cu multă experien
ță, handbaliste care prin va
loarea lor (Natalia Alexandres- 
cu, Constanta Matei, Vasilica 
Dobre) au conferit un plus de 
siguranță echipei. Faptul că 
handbalistele pregătite de prof. 
Francisc Spier au pierdut în
tâlnirea cu Confecția, îl putem 
pune pe seama convingerii lor 
prea timpurii că vor termina 
victorioase ! Să mai notăm evo
luția foarte bună și contribu
ția remarcabilă la succesele e- 
chipei a Anei Stânișel. Uni
versitatea Timișoara — fără nici 
o înfrîngere de-a lungul celor 
5 etape — se anunță o seri
oasă concurentă pentru Confec
ția. Deși pe locul 5, Universi
tatea București poate mai mult, 
cu condiția, însă, să-și îmbu
nătățească apărarea. Dacă în 
privința golurilor marcate (81), 
studentele bucureștene ocupă 
primul loc într-un clasament 
neoficial, în ceea ce privește 
numărul golurilor primite, a- 
cestea credem că sînt mult prea 
multe (79) și ele denotă serioa
se deficiente în compartimentul 
defensiv.

în privința arbitrajelor, con

semnăm cu sa 
corectitudinea 
grija manifes 
de „cavalerii I 
nu permite d 
rarea jocului, 
continuare aci 
va accentua.

I
cla|

1. confecția]
2. Univ. Timișl
3. Rapid Buc.1
4. Mureșul Tgl
5. Univ. Bucul 
C. Hidrot. C-d 
7. Progresul n] 
S. LE.F.S. Bu4 
S. Constr. Tiai

10. „U« Cluj-13

LOTO -
ClȘTIGOOM 

NOEXPRES W 
1978. Catez'rr2 
te a 19-W 
variante a 1 
4 : 112,75 a M 
278 a 261 , 1
8.697.50
205,75 a 200 1
3960.50 a 40 U 
GORIA 1 : snJ

Judnd cu d 
temele Pre-:1 
Loto șl Loz I 
mulți partfteâpJ 
risme și Eiad

Iatâ câțiva d 
autoturisme J 
luna ianuarie]



X\\\\\\\\\W

prof.

. fi

eri ii

SA IVom

I
I
I
I
I
I
I
1
I
I

Am va-
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tena- 

talen- 
pe al- 

vă sau 
i 20 

diferite 
a face 

luptă 
m-pla- 
paralel 
xame- 
admi-

ormula 
wayth- 
elimi- 

nimeni 
nalele" 
rgani- 

lare 
ine și 
pentru

In spiritul exigenței și responsabilității

POLITEHNICA IAȘI - 0 ECHIPA MAI BUNA
DECÎT 0 ARATĂ POZIȚIA DIN CLASAMENT

a fost nevoit să lipsească La o 
parte din pregătirile de la Pia
tra Neamț din cauza recidivării 
unei entorse la genunchi, dar 
intre timp el s-a refăcut și a 
reintrat in programul echipei.

In 
care 
din eșalonul 
antrenorii ieșeni au urmărit 
această perioadă creșterea volu
mului și a calității pregătirilor, 
în cadrul celor două antrena
mente zilnice s-a pus accent pe 
Îmbunătățirea rezistenței gene
rale și în regim de viteză, pe 
creșterea forței, pe însușirea e- 
xecuțiilor tehnic o-tactice. Cunos- 
cînd faptul că, în general, echi
pa lor s-a prezentat bine sub 
raport fizic, menținînd adesea 
un ritm ridicat de joc, antreno
rii s-au 
cupați 
cii de 
capitol 
sat de 
zoanele 
că toți 
tragere 
rit ce 
Leonid 
sebi, considerînd că aceștia s-au 
autodepășit la antrenamente, pe 
portarii Bucu și Naște, pe Ro- 
milă și Ciocîrlan. Alături de ei 
l-a ' “ ■
care, 
ruptura 
căreia n-a jucat 
in turul actualului 
s-a reintegrat deplin în angrena
jul echipei, fiind apt de a de
veni din nou, așa cum ne spu
nea antrenorul său, „cheia jocu
lui nostru**. Tot de la antrenorul 
Antohi am aflat că tinerii Flo
rean, Nemțeanu și Cernescu 
impun tot mai mult, dorind 

în echipa

După ce l-a avut mai bine de 
4 ani la conducerea el tehnică, 
Politehnica Jași s-a despărțit in 
această iarnă de antrenorul Die 
Oană. Oarecum surprinzător, a- 

„divorț" intervenit la jumă- 
de campionat (cerut, se 

, de fostul antrenor princi
pal) nu lasă impresia că ar fi 
descumpănit în vreun fel tabăra 
ieșeană. După plecarea lui Ilie 
Oană — a cărui muncă este, to
tuși, apreciată la Iași — consi
liul clubului Politehnica n-a stat 
prea mult pe gînduri și, în una
nimitate, a încredințat conduce
rea tehnică a echipei fastului 
antrenor secund Leonid Antohi. 
Această alegere s-a întemeiat pe 
faptul că tînărul tehrfician (are 
37 de ani), profesor de educație 
fizică și sport, este legat de Iași 
și de clubul local, fiind in ulti
mii 4 ani antrenor secund al 
primei formații, - calitate în care 
a dovedit multă pasiune, hărni
cie și pricepere. Ajutor al său a 
fost numit profesorul Ion Marica, 
pe care cel mai mulți iubitori ai 
fotbalului și-1 amintesc tot 
antrenor secund al echipei 
șene.

Vicepreședintele clubului Poli
tehnica, Constantin Herman, ne-a 
asigurat că acest cuplu de an
trenori se bucură de încrederea 
deplină și de sprijinul total al 
consiliului clubului, ca și de a- 
deziunea jucătorilor, care s-au 
aiigajat să se Încadreze și să res
pecte Întocmai programul stabi
lit de noua conducere tehnică. 
Luînd act de aceste frumoase șl 
încurajatoare asigurări, vrem să 
credem că ele vor rămine la 
fel de valabile și nu vor fi in
firmate după — eventual — două 
sau trei Infrîngeri, așa cum, de 
fapt, se intim plă frecvent In fot
balul nostru, cind pentru unele 
insuccese 
rii devin 
tori.

Așadar, 
trenori la 
echipă a 
vîrstă : 22 
luat

acord cu cerințele sporite 
se pun în fața echipelor 

nostru divizionar, 
" în

ca 
ie-

arătat îndeosebi preo- 
de îmbunătățirea tehni- 
joc în continuă mișcare, 
la care Politehnica a lă- 
dorit în evoluțiile din se- 

trecute. Menționîndu-ne 
jucătorii au răspuns cu 
de inimă la efortul spo- 
li s-a cerut, antrenorul 
Antohi îi remarca îndeo-

situat și 
refăcut 

avută 
n-a

devină titulari

pe Simionaș 
complet 

(din 
opt 
campionat),

după 
cauza 
etape

Zahiu la primul 
lui interviu

NU VREAU SA-L
...La sfirșitul sezonului tre- 

s-a vorbit foarte mult des- 
Zahiu, jucătorul-revelație 

la Steaua. Cu el însă 
__ vorbit.

— Așadar, Gabriel Zahiu, 
ajuns la... primul interviu, 
lumea fotbalului se știu multe 
despre tine și, totuși, nu știm 
mare lucru. Cine ești, dumnea
ta, Gabriel Zahiu ?

— Un băiat născut la Buzău, 
la 17 noiembrie 1956. La Buzău, 
unde am Început fotbalul la 
copiii Gloriei, cu antrenorul 
Vladimir Luca. Am jucat la 
început mijlocaș, dar în Divi
zia B, la Gloria, am debutat 
ca fundaș stingă. în naționala 
de juniori am jucat 
central, la ~' 
ca apărător.

— Dar în turul campionatu
lui ai înscris 10 goluri ca mij
locaș !

— Povestea aceasta cu cele 
10 goluri marcate In finalul 
toamnei este ceva mai comple
xă. Mai întîi, trebuie să recu
nosc că titularizarea mea pes
te noapte s-a datorat unei con
juncturi. Dacă n-ar fi lipsit, 
din diferite motive,  L
de drept, aș fi rămas în con
tinuare pe banca rezervelor. Și

cut

s-a
nu

în

fundaș
Steaua am venit

titularii

DIN PARTEA
CLUBULUI STEAUA

A
z.

CONTRAZIC PE
ani, 

logic 
prea 
mai 
cele

STEFAN COVACI!"9

cu cei doi tineri an- 
tdmonă, tinăra, și ea, 

Politehnicii (media de 
ani și șase luni) a 

___  startul pregătirilor, la fel 
ca și celelalte divizionare A, In 
prima decadă a lunii ianuarie. 
După citeva zile de antrenamen- 

acasă, la Iași, pregătirile au 
timp de peste două 

la Piatra Neamț, "■ 
condiții foarte

Dar să amintim 
pertru noul sezon :

te 
continuat, 
săptămîni, 
au existat 
de lucru.
ieșenilor .
Naște, Bucu și Costaș — por
tari ; Micloș, Sofian, Anton, Cio- 
banu, Ursu, Ciocîrlan și Mureșan 
— fundași ; Romilă, Simionaș, 
Florean, Trandafilon și Banu — 
mijlocași ; Doru Ionescu, Dănilă, 
Costea, Nemțeanu și Cernescu — 
înaintași. Dintre aceștia, a lipsit 
în „etapa Piatra Neamț" Sofian, 
care, fiind operat de apendicită 
la 4 ianuarie, a rămas acasă, 
unde — după zece zile — a în
ceput un program special de 
pregătire, urmînd a intra in efort 
maxim aproape de mijlocul a- 
cestei luni. Un alt jucător, Ursu,

unde 
bune 
lotul

SRIENȚEI POZITIVE
pe 

. Cei 
nt in- 
muni- 

Romeo
6 în
țară.

Alți peste 20 sînt legitimați la 
Amenajarea bazei spor- 

n-a fost o treabă 
dar pasiunea

j doar 
dar și 
e neral, 

de a 
enatu- 

că in 
îțâ se

seu

74-W 10
63-54 10
00-02 1
73-77 5
tl-73 4
73-73 4
M-62 4
552
53-44 2
Cl-M 1

C.S.M. 
tive 
șoară, 
sport m-a îndemnat să caut 
și să găsesc soluții.
lorificat dragostea copiilor (și 
a părinților lor) pentru sport, 
care 
de 
că.
rilor, 
tinderea 
celor care au amenajat stadio
nul Central, am rezolvat multe 
dintre nevoile noastre. In plus, 
am primit tot sprijinul din 
partea organelor locale de 
partid și de stat, ea și a sec
ției de invățămint a județului. 
Pe măsură ce raportam 
realizări (necostisitoare) 
acest domeniu, pentru următoa
rele solicitări obțineam mult 
mai ușor aprobările și mate
rialele necesare. Așa am ex
tins și spațiul curții școlii, am 
construit și bazinul."

Și așa a ajuns o școală ge
nerală să dispună de o sală 
de sport, cu vestiare și dușuri 
cu apă caldă, de bazin de înot, 
portic de gimnastică și de fru
moase terenuri pentru diver
sele jocuri sportive. Felicitări, 
tovarășe director !

u- 
pentru

s-a 
ore 
Cu

care

materializat in mii 
de muncă patrioti- 
utilajele constructo- 

au lucrat la ex- 
clădirii școlii, și ale

noi 
în

3SPORT INFORMEAZĂ
k pe : -

■tari?
va_r-az-
i 3 K

5:
C :

ia S :
CATE-

la sis- 
expres, 

mai 
lutotu- 

bani. 
orii de 

din

Onea Constantin din București 
Marin Ion din Constanța 
Boangiu Valeria din Craiova
Casasola Sabin Emiliu din Iași 
Burtoi Gheorghe din Constanța 
Airinei Dumitru din Bacău 
Kovacs Andrei din com. Col- 

țești jud. Alba
Velin Mircea din Arad
Szalai Gheorghe din Timișoara 
Farago Gheorghe din 

jud. Caraș-Severin
Alexa Gh. Petrea din

Suceava 
Paraschiva

Reșița,

com. Os-
tra, jud.

Teaciuc 
ceava

Și <*v.
numele pe lista marilor ci§tlgă- 
tori dacă veți participa !

din Su-

vă veți putea Înscrie

club.
Firește, 

roate în 
rii fiind 
probleme 
găsească

se 
să 
de

penu totul merge ca _ 
tabăra ieșeană, antreno- 

confruntați cu destule 
cărora trebuie să le 

„_______ rezolvarea. Printre a-
ceste probleme, cele mai impor
tante sînt : creșterea coeziunii 
sufletești (in teren, așa cum a- 
veam să remarcăm cu prilejul 
recentului meci de verificare 
susținut la Bacău, jucătorii își 
mai reproșează unii altora ne
reușitele) , îmbunătățirea jocului 
colectiv (fără a diminua rolul 
„personalităților" din echipă), 
întărirea disciplinei de joc (în 
tur s-au primit 18 cartonașe gal
bene, un nedorit record în exis
tența acestei echipe, ‘ ‘
special nervozității ___________
de jucători), evitarea oscilațiilor 
în comportare (de la o etapă la 
alta sau chiar în cursul aceleiași 
partide), sporirea siguranței apă
rării (datorită lipsei de concen
trare, greșelilor sâvîrșite de apă
rători s-au pierdut în tur la li
mită cîteva meciuri susținute în 
deplasare, care se puteau încheia 
cu rezultate egale).

Nemulțumiți de evoluția __
prima jumătate a campionatului, 
ieșenii știu că ji‘__ __
va fi deloc ușor. Dar ei sînt, to
tuși, optimiști. Recunoscînd — 
unanim — că echipa lor are un 
potențial superior celui pe care 
îl exprimă actuala poziție mo
destă din clasament, ieșenii 
speră că acest potențial va fi - 
în sfîrșit — pus integral în va
loare, astfel ca P olitehnica să 
nu mai treacă — așa cum s-a 
întîmplat în anii din urmă — 
pină spre finalul campionatului 
prin emoțiile retrogradării, 
dimpotrivă, să urce cît mai 
în ierarhia primei noastre 
vizii.

datorat în 
manifestate

din

In retur nu

ci, 
sus 
di-

Constantin FIRĂNESCU

ȘTIRI • ȘTIRI
• ALTE FORMAȚII ROMA

NEȘTI IN TURNEE PESTE 
HOTARE. După cum sîntem in
formați, azi va pleca în Liban 
divizionară A Universitatea 
iova, pentru un 
jocuri. Tot azi 
Siria,. echipa 
I.C.I.M. din Brașov, 
mează să plece în Bulgaria 
mația F.C. Petrolul Ploiești, 
va participa la un turneu inter
național la Pleven. După cum se 
știe, în prezent se află peste 
hotare alte șapte divizionare A : 
Steaua în R. D. Germană, A.S.A. 
și F.C. Bihor în Siria, F.C. Argeș 
în Maroc, Sportul studențesc în 
Algeria, C.S. Tîrgoviște în Liban 
și U.T.A. în Cehoslovacia.

tumeu de 
va pleca, 
divizionară

Mîine

Cra-
2—3 
spre

B 
ur- 

for- 
care

• Aflăm trista veste a încetă
rii din viață a col. (r.) Gh. 
Turtureanu, fost vicepreședinte 
cu probleme de fotbal la clubul 
sportiv Dinamo, club pe care 
l-a slujit încă de la înființarea 
acestuia.

înhumarea are loc astăzi (ora 
14) la cimitirul „Șerban Vodă" 
(Bellu).

Conducerea clubului sportiv a1 
armatei, Steaua, la propunerea 
Biroului secției de fotbal, a 
lizat gravele abateri de la 
mele de comportare socială, 
și conduită sportivă ale lui 
tase Viorel, component al 
pei de fotbal. Acesta, refractar 
la toate măsurile de ordin edu
cativ, a absentat nemotivat și în 
ultima perioadă de la 
mente, neînțelegînd să 
scrie în cerințele vieții 
de muncă și disciplină, 
aceste abateri de la 
elementare de conduită, 
cerea clubului Steaua a 

Să suspende definitiv

ana- 
nor- 
etică 
Năs- 
echi-

antrena
se în- 

normale 
Față de 
regulile 
condu- 

hotărît :
1. Să suspende definitiv din 

activitatea fotbalistică competl- 
țională pe sportivul Năstase Vio
rel, pentru acte grave, repetate, 
de indisciplină, descompunere 
morală manifestată prin beții 
șl practicarea jocurilor de noroc ;

2. Conducerea clubului Steaua 
a hotărât, de asemenea, să dea 
un ultim avertisment public 
sportivului Zamfir Constantin, tot 
din echipa de fotbal, pentru în
călcarea repetată a normelor 
vieții sociale și sportive, urmînd 
ca la prima abatere să fie sus
pendat definitiv din activitatea 
fotbalistică.

MECIURI AMICALE
F.C.M. GALAȚI — ELEC- 

TROI’UTERE CRAIOVA 3—1 
(1—0). La acest prim joc de ve
rificare cu public al gălătenilor 
au asistat circa 4 000 de specta
tori. Autorii golurilor au fost 
Burcea (min. 15), Orac (min. 
67) și Oblemenco (min. 87), res
pectiv Pelea (min. 63). (T. Si- 
riopol, coresp.).

PRECIZIA SACELE — 
TULCEA 0—1 (0—0). 
cat Iamandi (min. 55). 
căreanu, coresp.).

MUREȘUL--------
TURDA 3—0 
Enescu (min.
29), Schmidt (min. 70). (I. Si- 
mion, coresp.).

„CUPA SILVIU PLOEȘ- 
TEANU“. Sîmbătă s-a desfășu
rat la Brașov cea dc-a doua 
etapă a competiției dotată cu 
„Cupa Silviu Ploeșteanu“ și în
cheiată cu următoarele rezul
tate : seria I : Carpați Brașov — 
C.S.U. Brașov 0—1 (0—1), Pre
cizia Săcele — Chimia Victo
ria 2—0 (2—0). Seria a II-a : 
I.C.I.M. Brașov — Tractorul 
Brașov 2—1 (1—1), Metrom 
Brașov — Torpedo Zărnești 3—4 
(2—3), I. T. Brașov — Utilajul 
Făgăraș 0—3 (0—2). Cea de-a 
IlI-a etapă este programată 
pentru miercuri 8 februarie. (C. 
Gruia, coresp.).

GAZ ----------- ““— 7
TEXTILA CISNADIE 4—0 (2—0).
Golurile
Moraru (2), Orza și Grădinaru. 
(Z. Rîșnoveanu-coresp.).

C.I.L. SIGIIET — OAȘUL 
NEGREȘTI 9—1 (5—1). Au mar
cat G. Țiplea (2), Cioban II (2), 
Ciohan I, Aszenov, Ionescu, 
V. Țiplea, Rus, respectiv Stețca. 
(S. Pralea-coresp.).

S. C. 
A mar- 
(V. Se-

STICLA 
marcat :

DEVA —
(2—0). Au
14), Selimesi (min.

METAN MEDIAȘ

au lost înscrise de

NU UITAȚI! DUMINICĂ 12 FEBRUARIE 
1978 O NOUĂ TRAGERE

cum eram un jucător în care 
propria mea echipă nu avuse
se, timp de aproape doi 
prea mare încredere, era 
ca și adversarii să nu 
mă bage în seamă. Nu-i 
puțin adevărat însă că
10 goluri sînt și rodul ambi
țiilor strinse în mine în atîtea 
luni de... rezervă de drept De 
cînd am venit în București am 
visat ziua în care să fiu titu
lar, să mă impun, să ajung un 
jucător pe măsura numelui for
mației Steaua.

— Ce e mai greu in viața 
unei rezerve ?

— Trebuie să ai un moral 
foarte robust pentru a nu că
dea pradă scepticismului. Și, 
mai ales, să te pregătești de 
două ori mai tare ca un titu
lar de tradiție. Cel puțin așa 
s-a întîmplat cu mine. A fost 
foarte greu, chinuitor, săptă- 
mînă de săptămînă să aștepți 
titularizarea. Cînd iubești insă 
fotbalul, orice sacrificiu devi
ne o necesitate. Eu am avut 
șansă și ca rezervă. Eram re
zervă la echipa mea de club, 
dar titular la lotu] de tineret, 
ceea ce m-a ținut in „priza" 
fotbalului de performantă și 
ca atmosferă și ca pregătire. Ii 
mulțumesc antrenorului Octa
vian Popescu, cel care mi-a 
întins o mină foarte . 
Fără ea, nu știu dacă moralul 
meu n-ar fi cedat !...

— Te-ai definit vreodată ca 
jucător, cu plusuri și minusuri?

— încerc să fac acum acest 
lucru. Știu, în primul rînd, ce 
îmi lipsește : mai am de lu
crat la capitolul viteză, la 
sprinturi. în talerul calităților, 
aș trece in special psihicul ro
bust. Apoi, poate o bună ca
pacitate de efort, o tehnică sa
tisfăcătoare, care explică și

caldă.

cele zece goluri, un joc de cap 
pe măsura unui... fost fundaș 
central. Sînt însă conștient că 
toate aceste calități trebuie îm
bunătățite, dacă vreau să ră- 
mîn titular în valoroasa echi
pă a clubului Steaua.

— Unii zic că te vei „bate" 
cu Eudu Georgescu pentru ti
tlul de golgeter !...

— O anticipație care mă o- 
norează, dar 
părtează cu 
pămînt ! Eu 
mul rind să 
pierd postul 
tigat atit de 
cei mare 
complet, 
mai puțin în avantajul 
personal de golgeter. Mă voi 
gindi, firește, și la gol, îmi 
place nespus golul, dar știu că 
in primăvară va fi mult mai 
greu. Pentru că adversarii sînt 
deja avertizați despre eficaci
tatea mea și mă vor marca 
ma; atent. Sper însă ca prin 
supravegherea mea să rămînă 
culoare pentru coechipieri. Ci
ne va fi golgeter mă intere
sează mai puțin. Important 
pentru mine este să fiu titular, 
iar Steaua să cîșt.ge campio
natul și Cupa !

— Ambiții mari 
fostă... rezervă de

— Dar firești, aș 
decind după lunga 
tare și după lotul 
biții amplificate și de antre
norul echipelor naționale. Ște
fan Covaci, în timpul contro
lului efectuat la echipa noas
tră în perioada de pregătiri 
de la Brașov. Nu pot uita cu
vintele dînsului : „Primăvara 
asta poate fi a lui Zahiu și 
Agiu Ce vreți șansă mai 
mare ?!

nu măcare
picioarele de 
va trebui 
confirm, să 

pe care l-am 
greu. Gindul 

va fi deci un joc 
în slujba echipei și 

meu

în

de- 
pc 

pri- 
nu 

cîș- 
meu

pentru o 
profesie ! 
zice eu, ju- 
mea aștep- 
Stelei. Am-

Mircea M. IONESCU

lo tragedie LOTO-2 se pot cițtiga autoturisme „Da
ca 1300" ți premii în bani de valori fixe ți variabile.

Se poate cijtrga cu 2 numere din cele 4 ale uneia 
din extrageri șl cu 3 numere din toate cele 12 extrase.

Participarea pe bilete de 10 lei varianta simplă 
achitată Integral sau sfert.

Procurcți-vă din timp biletele 1
NUMAI CINE JOACA POATE CIȘTIGA I

Spor-
MAI

din 
cel care 
să

DEPINDE DE..
VIITORUL LUI RADUCANU

In urmă cu cîteva zile, Spor
tul studențesc a plecat intr-un 
turneu de două săptămîni în 
Algeria. A făcut deplasarea 
întreg lotul care s-a pregătit 
la Timișul de Sus, în prima 
parte a perioadei de iarnă. 
Mai puțin portarul titular al 
formației, Răducanu. Absența 
acestuia din rîndurile coechi
pierilor săi, acum, 
precompetițională, 
cu caracter de 
a creat, 
semn de 
întimplat 
intervenit 
nibilitate 
sau vreo _______ „____
impus măsura scoaterii 
temporar, din lot 7 Nici 
nici alta. Răducanu n-a 
cat cu echipa in Algeria 
tru că, pur și simplu, 
dovedit suficient ’ .
in raport cu ceea ce I 
pretindea in momentul trece
rii de la etapa acumulărilor 
montane, cantitative, Ia aceea 
a jocului de verificare. La 
prima vedere, o asemenea 
explicație ar părea prea pu
țin fandată și ușor de com
bătut. Și aceasta pentru că 
așa s-a obișnuit pină acum. 
Adică, conducătorii și antre
norii să ..închidă ochii" ori 
de cite ori una din vedetele 
echipei se exceptează de la 
obligațiile colective, de la în
datoririle care le revin In 
sfera performanței.

De data aceasta, conduce
rea unui club, in speță 
tul studențesc, N-A

în etapa 
a j Dcurilor 

omogenizare, 
un mare 

ce s-a 
Răducanu ? A 

o indispo- 
moment 

a 
sale, 
una, 
ple- 

pen- 
nu s-a 

de pregătit 
se

firește, 
întrebare :
cu
cumva 

de ultim
abatere gravă

RADUCANU
VRUT SĂ ÎNCHIDĂ OCHII și 
a refuzat să mai facă rabat 
unor principii 
disciplinei și 
Președintele clubului de 
bal Sportul studențesc, 
Emil Barbu Popescu, 
ne-a relatat acest caz, preciza 
dealtfel că Răducanu, pe 
lîngă faptul că a venit mai 
tîrziu cu zece zile la progra
mul de pregătire al echipei 
— aducînd un destul de cu
rios certificat de scutire me
dicală — s-a prezentat și cu 
un plus apreciabil de greu
tate pe care, în timpul rela
tiv scurt de instruire la 
munte, n-a reușit să-1 elimi
ne. Ceea ce a impus, normal, 
reținerea sa de la jocuri (me
ciul amical cu C.S. Tîrgoviște 
a confirmat dealtfel mari insu
ficiențe sub raportul pregăti
rii de bază) și supunerea la 
un program de instruire 
cială, sub supravegherea 
trenorului Ion Voica.

Se va conforma oare 
ducanu programului de 
gătire individuală ce i s-a in
dicat pină la înapoierea echi
pei, la 16 februarie, din tur
neul din Algeria ? Mai înain
te ca însuși cel în cauză să 
dea un răspuns, vom adău
ga că, în cazul de față, por
tarul studenților bucureșteni 
are de ales, de fapt, intre a 
fi apt de joc sau nu la în
ceperea returului sau 
INTRE A MAI JUCA 
NU FOTBAL...

de bază ale 
eticii sportive, 

fot- 
arh. 
care

spe- 
an-

Ră- 
pre-

chiar 
SAU

Mihai IONESCU

DISTINCȚIE PENTRU SUFLET
Pentru a izbuti Intr-a ac

tivitate deloc ușoară, cum 
este aceea cu copiii și ju
niorii fotbalului, activitate pe 
care foarte mulți o plasează, 
din păcate, pe plan secundar, 
trebuie mai înainte de toate 
ca tu, om In toată firea, cu 
părul albit, să redevii cu su
fletul copil pentru a putea 
Înțelege frămintările băieților 
cu care '
mă“ pe 
Iezi pe _ 
Antrenorul 
fotbalului, 
adevărat 
aceste unități, trebuie să fie 
răbdător, perseverent, exem
plu de carectitudine, cunoscă
tor la perfecție al regulamen
tului de fotbal, bun execu
tant, punctual, bine informat, 
cinstit, prietenos, dar și se
ver, să aibă tact pedagogic, 
să iubească mult copiii. Dacă-i 
lipsesc aceste însușiri, dar 
mai ales ultima dintre ele, 
nu are ce căuta Intr-un cen
tru de copii și juniori. Pierde 
timpul, atît al lui, cit și al 
copiilor. Și se pierd, de ase
menea, bani care pot fi fo
losiți cu eficiență în alte 
condiții.

Toate aceste gînduri — con
cluzii rezultate dintr-o mare 
experiență, aparțin lui Fran- 
clsc Fabian, aflat acum 
pragul pensionării. Cum

lucrezi, „materia pri- 
care vrei s-o mode- 
parcursul a 7—8 ani. 

pepinierele 
vrea 

muncească
cu 
în

in 
au

fost, la rindul lor, în anul 
trecut, Ioan Kluge, Nicolae 
Gorgorin, loan Morărăscu sau 
cum este acum Ion Mihăi- 
lescu, care va ieși curînd la 
pensie.

Cinci antrenori care 
viața lor n-au făcut 
decît să caute talente pentru 
fotbal, să facă o muncă ' '
de „desțelenire", să se 
cu toate 
movarea 
mâți de 
lor.

Cinci șlefuitori de talente, 
ale căror mari strădanii au 
fost răsplătite, la începutul 
acestui an, cu distincția „Me
rite în activitatea sportivă". 
Antrenorii particioanți la 
consfătuirea de la Snagov 
i-au aplaudat minute în șir. 
Au fost aplauze pentru sta
tornicie și perseverentă. Și o 
distincție 
Pentru că 
ei o viață 
eu o imensă pasiune. Au fă- 
cut-o cu sufletul î

Laurențiu DUMITRESCU
N.R. Printre cei care i-au 

aplaudat atunci s-a numărat 
șl Nicolae Oaidă, antrenorul 
care, trei zile mai târziu, 
părăsit centrul de copii 
juniori al Progresului pentru: 
o echipă de Divizia B>? A- 
plauzele lui au fast... false.

tO2tă 
altceva

puterile pentru 
unor jucători 

ei de-a lungul

dură 
bată 
pro- 
for- 
ani-

SUFLET, 
au făcut

pentru 
ceea ce 
întreagă au făcut

!

I

a 
și



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
COMPETIȚIA MASCULINA 

DE FLORETA DE LA MAG
DEBURG S-A ÎNCHEIAT CU 
VICTORIA ECHIPEI ROMÂ
NIEI (Petru Kuki, Mihai Țiu, 
Petre Buriceași Tudor Petruș), 
clasată pe primul loc fără nici 
o înfrîngere. în întîlnirea de
cisivă, România a învins pri
ma garnitură a R.D. Germane 
cu 9—7. In clasamentul final : 
1. România 14 p; 2. R.D.G. 12 p; 
3. Cehoslovacia 10 p ; 4. R.D.G. 
(tineret) 8 p ; 5. Cuba 6 p ; 
6. R.D.G. II 4 p ; 7. Ungaria 
2 p ; 8. Bulgaria 0 p.

care a totalizat în patru manșe 
timpul de 4:22,89. Pe locurile 
II și, respectiv, III s-au cla
sat echipajele R.D. Germană II 
(Nehmer — Bethege) — 4:24,78 
și R.F. Germania I (Resch — 
Barfuss) — 4:24,83. Primul e- 
chipaj al României (Panaites
eu — Lixandru) s-a situat pe 
locul 14, cu 4;30,00.

Tot despre Campionatul Mondial ANDRAS

CUM HPLICA UNII COMENTATORI RATAREA
CALIfICARII DE CĂTRE SELECTIONAȚELE JARIIOR10R?

NR.
TOROCSIK. ATACANTUL
1 AL UNGARIEI

CAMPIONATELE MONDIA
LE DE BOB — DOUA PER
SOANE s-au încheiat pe pirtia 
olimpică de la Lake Placid cu 
victoria echipajului Elveției 
(Erich Schârer și Josef Benz),

PE AGENDA C. E.

DE TENIS „INDOOR"

ECHIPA MASCULINA DE 
VOLEI EXPLORĂRI BAIA 
MARE s-a clasat pe locul se
cund în turneul disputat 
Schwerin (R.D, Germană). în 
meciul decisiv, voleibaliștii ro
mâni au pierdut cu 1—3 (13—15, 
13—15, 15—7, 8—15) în fața pu
ternicei 
Traktor 
tate : 
Traktor _
2, 10), Dynamo Berlin — S.C. 
Leipzig 3—2 (13, 6, —13, 
7). Clasament final : 1. £ 
Traktor Schwerin I 10 p 
Explorări Baia Mare 9 p ; 3. 
Dynamo Berlin 8 p ; 4. Slavia 
Sofia 7 p ; 5. S.C. Leipzig 6 p; 
6. S.C. Traktor Schwerin II5 p.

la

formații locale S.C. 
Schwerin. Alte rezul- 

Slavia Sofia — S.C. 
Schwerin II 3—0 (10,

® In 
tate duminică în grupa B (Mo
naco — România 0—3 ; Olanda 
— Portugalia 3—0) a turneului 
de promoție din cadrul campio
natului european de tenis pe 
teren acoperit — Cupa Saab, cla
samentul arată
1. Olanda
2. România
3. Monaco
4. Portugalia

urma meciurilor dispu

astfel :
5 4 1
5 4 1
5 2 3
5 0 5

13— 2 4 V. 
11— 4 4 V.

5—10 2 V.
1—14 0 V.

din celelalte doua« Rezultate 
grupe : Danemarca — Polonia
3—0 ; Finlanda — Norvegia 2—1 ; 
Elveția — Cehoslovacia 0—3 ; 
Italia — Bulgaria 2—1.
• în turneul principal, prima 

rundă a meciurilor pentru cla
samentul final este programată 
joi. Se întîlnesc, în ordine : Sue
dia — Ungaria, Austria — R.F.G., 
Spania — Franța, Anglia — Iu
goslavia. Returul, la 12 febru
arie.

IN LOCALITATEA CHEB 
(Cehoslovacia) au continuat 
jocurile turneului feminin de 
handbal, la care ia parte și se
lecționata țării noastre. In cea 
de a treia etapă a turneului, 
handbalistele noastre au pier
dut în fața selecționatei Ceho
slovaciei cu 10—17 (5—9). în 
aceeași etapă : R.D. C 
— Ungaria 14—11 
U.R.S.S. — Polonia 
(13—11). în penultima 
s-au înregistrat rezultatele : 
Cehoslovacia — Ungaria 20—14 
(10—7), R. D. Germană — 
U.R.S.S. 20—15, Polonia — Ro
mânia 20—19 (9—11). în clasa
ment conduc, neînvinse, echi
pele Cehoslovaciei și R.D. Ger
mane, cu cîte 8 p.

Germană 
(5—5), 

i 25—22 
i etapă

Care sint problemele actuale 
ale unor federații de fotbal de 
pe continent, după ee echipele 
lor reprezentative nu s-au cali
ficat pentru turneul final dia 
Argentina ? In rîndurile care 
urmează, răspund acestei între
bări comentatori prestigioși din 
Anglia și Cehoslovacia.
DISPUTA DINTRE LIGA $1 LOTUL 

NATIONAL
Reputatul publicist englez de 

la „World Soccer”, Leslie Ver
non, autorul unor numeroase 
manuale de specialitate, punc
tează cîteva probleme de bază 
ale fotbalului englez : .Ce se lu- 
timplă cu echipa națională 7 De 
fapt, din 1966, cînd am cîștigat 
campionatul lumii, noi nu am 
mai avut o ECHIPA. De atunci, 
interesele de club au dominat 
pe cele ale federației și. in spe
cial, pe cele ale selecționerului 
unic. Nu s-a putut alcătui o for
mație omogenă, deși jucători 
buni, tineri, sint o mulțime na 
numai in prima ligă, ci șl tn 
cele inferioare. Avem, de ase
menea, antrenori cu reputație. 
Atunci, in fond, ee ne lipsește T 
O orientare lucidă In privința 
selecției jucătorilor, o mai mare 
îngăduință din partea cluburilor 
care să pună la dispoziție selec
ționerului jucătorii solicitați, ta 
vederea meciurilor de pregătire*.

Se pare că actualul selecțio
ner, Ron Grenwood, este pe 
cale să rezolve în parte aceste 
lipsuri. O primă măsură în acest 
sens o constituie alcătuirea unor 
loturi lărgite de semori. tineret 
și juniori, care să se antreneze 
periodic.

PRIN OPALE VINOVATE 
CLUBURILE

tată ee scrie fostul Internațio
nal cehoslovac Igor Mraz, azi

redactor Ia ziarul „Vravda- din 
Bratislava : .După ee a clști- 
gat campionatul european, fotba
lul nostru este in declin. Să fie 
oare cauza Înfumurării unor ju
cători T Posibil, dar tn mare 
parte Vaclav Jezek s-a străduit 
să promoveze in lot jucători ti
neri, talentați, care insă n-au 
dat randamentul scontat. De ce, 
de ee 7 Să punem degetul pe 
rană : nivelul meciurilor de
campionat este scăzut, jucătorii 
nu se antrenează conform in
dicațiilor și toate aceste lacune 
nu pot fi rezolvate tn scurtele 
perioade de antrenament în co
mun ale lotului. Deci, principa
lele vinovate sint cluburile — 
acolo unde de fapt trebuie să 
se facă pregătirea temeinică".

Cei lă 
vlzie a 
au votat 
Ușta al anului 1977. Pe comparti
mente, cele mai multe voturi le-au 
întrunit : Andris TSrScsik (Uj- 
pesti Dozsa) 19 v — atacant ; 
Săndor Pinter (Honved) H v — 
mijlocaș ; Săndor Gujdir (Hon
ved) 7 v — portar șl Zoltăn Ke- 
rcki (Szombathely) 5 v — fundaș.

antrenori din prima di- 
campionatulul Ungariei 
pe cel mat, buni fotba-

MEGAN, SUSPENDAT 8 ETAPE
Kevin Keegan, fostul căpitan 

al echipei Angliei, actualmente 
jucător la S.V. Hamburg, din li
ga vest-germană, a fost suspen
dat de federație pe timp de I 
etape, pentru o suită de brutali
tăți, ultima survenind într-o par
tidă amicală susținută recent, 
cînd și-a lovit adversarul căzut 
la pămlnt. Astfel, Keegan nu va 
mai juca pină la 25 februarie.

CÎND ENERGIA STADIONULUI
DUCE LA MANIFESTĂRI HULIGANICE

Pe baza unor calcule, s-a ajuns 
Ia concluzia — comunicată de 
ziarul L’Equipe — că energia 
produsă pe un stadion de zgo

motele (ca să folosim un eufe
mism p unei mulțimi de 50 ooo 
de spectatori- poate determina 
fierberea unui litru de apă 1

Să fi fost. Insă, luată in con
siderație și starea de spirit

lenții de profesie din tribune, 
care n-au nimic cu adevărații 
suporteri, cu amatorii de fot
bal”, a declarat președintele clu
bului Standard, Roger Petit. Pen
tru incidentele petrecute la me
ciul din Cupa U.E.F.A. R.C. Lens 
— F.C. Magdeburg (sticle arun
cate In teren), echipa franceză 
a fost amendată cu 10 000 franci

CE l-A ÎMPIEDICAT PE HANDBALISTI SĂ SI APERE TITLUL ?
(Urmare din pag. 7)

care 
lumea

s-au conservat în pregătire, n- 
nii dintre ei din înfumurare, 
crezînd că nu mai au nimic de 
învățat. Iată acum efectele, ca
re se văd în clasamentul final 
al campionatului mondial".

CORNEL FENU : „Rezulta
tele anterioare din ..Trofeul 
Carpați" și din competiția de la 
Cottbus, accidentările și timo
rarea celor tineri au făcut ca e- 
chipa noastră să nu aibă mora
lul necesar pentru a aborda o 
astfel de întrecere. Atacul a 
fost superficial, jucătorii nea- 
vînd răbdarea necesară pentru 
a găsi momentul optim, iăsin- 
du-se totul pe Birtalan, 
era cunoscut de toată
handbalului și deci mai ușor de 
stopat. După opinia mea, pre
gătirile au fost eșalonate pe o 
perioadă prea lungă, iar meciu
rile de verificare înghesuite în 
ultima parte. Cred că și mult 
prea marea fluctuație de jucă
tori, ca și faptul că antrenorii 
echipei n-au putut hotărî, ei 
singuri, cine să facă parte din 
echipă au dus Ia diminuarea 
șanselor noastre".

WERNER STOCKL : „N-am 
mai fost o echipă ca pină acum, 
ci niște jucători care au încer
cat fiecare, după posibilități, să 
facă ce s-a putut. Insuccesele 
de la începutul pregătirilor au 
sădit neîncredere și nervozita
te. De aici și dificultatea în in
tegrarea noilor jucători".

RADU VOINA : „Am 
lipsiți de omogenitate, 
știut să ne mobilizăm,
mai avut puterea de luptă 
altădată. Din această cauză

păreri, iar fiecare dintre noi a 
vinat greșeala altuia, făcindu-1 
reproșuri, uneori și in timpul 
meciului, in teren".

ȘTEFAN BIRTALAN: ,A-am 
luptat la adevăratul nostru po
tențial. Existența mai multor 
generații in aceeași echipă a 
dus Ia imposibilitatea îmbinării 
lor. Aș putea spune că au ră
mas acasă jucători (Licu, Gațu 
și alții) care ax fi putut contri
bui decisiv la câștigarea unor 
meciuri. N-am avut simțul com
petitivității și asta pentru că 
ne-am marinat ambițiile în pe- 
noada lungă de pregătire di
naintea campionatului mondial, 
cind nimeni n-a știut cine va 
juca, sau cu cine va juca în e- 
chipă, la competiția supremă*.

NTCOLAE MUNTEANL : 
„Ne-am făcut prea multe com
plexe pentru meciul cu echipa 
R. D. Germane. înfrângerile de 
la Baia Mare și Cottbus ne-au 
dat senzația că este imposibil 
să o depășim. Și, iată, nimeni 
n-a putut să ne convingă că la 
campionatul mondial vom avea

forța fizică și morală să câști
găm acest meci. Tinerii jucători 
nu s-au putut angrena in me
canismul echipei, pentru că au 
fost lipsiți de experiență, pro
movarea lor făcindu-se cel mai 
adesea direct la echipa națio
nală de seniori, fără stagiile atît 
de importante la formațiile de 
juniori și tineret".

MIRCEA GR.ABOVSCHI : 
„Sint multe lipsurile pe care 
le-a manifestat, ia evoluția sa, 
echipa noastră la acest cam- 
pior.at mondial. Jucătorii au 
gindit mai puțin decât la com
petițiile anterioare, n-au avut 
ritmul de joc necesar, ne-a lip
sit coeziunea pentru că nu 
ne-am cunoscut bine și, mai a- 
les, n-am prezentat nimic nou 
cu care să ne surprindem, de 
această dată, adversarii. Vă a- 
mintiți, la Berlin, doi jucători, 
Birtalan și Gațu, erau inlocuiți 
in apărare, iar la Olimpiadă ți
neam „om la am* pe cei mai 
valoros jucător al echipei ad
verse. De această dată nimic..."

Secvență a gravelor incidente de la Saint Etienne, la meciul dintre 
echipa locală ți Manchester United, provocate de suporterii echipei 

britanice

★ ★ ★

fost 
n-am 
n-am 

de 
a 

trebuit să suportăm consecințe
le unui mare număr de greșeli, 
atît în atac, cît șî în apărare, 
în pregătire am avut perioade 
supraîncărcate, fără posibilități 
de refacere".

GABRIEL KICSID : „Nu 
vreau să arunc vina pe nimeni, 
dar cei noi n-au cunoștințele 
tactice ale jucătorilor care, ani 
de-a rîndul, au asigurat cîști- 
garea campionatului mondiaL 
în mod autocritic, am să spun 
că o bună parte dintre noi, ju
cătorii mai vechi, au o părere 
prea bună despre ei, fiecare 
încercîndu-și șansa personală și 
neglijînd forța colectivă. In
disciplina în joc ca și lipsa de 
concentrare în momentele che
ie ne-au făcut să pierdem de 
justețe meciuri cu ajutorul că
rora am fi putut ajunge din nou 
pe podiumul de premiere. în 
aceste lipsuri se vede și indeci
zia factorilor de răspundere în 
timpul pregătirilor. în fiecare 
lună am avut o altă echipă na
țională, au existat prea mulți 
antrenori, de fapt prea multe

Desprindem clar, din aceste 
declarații, cîteva concluzii :

Jucătorii au avut an moral 
scăzut, o putere de concentrare 
minimă ea urmare a faptului 
că nu s-a reușit crearea unui 
ansamblu, permițîndu-se fiecă
ruia să-și interpreteze propria-i 
partitură.

Fluctuațiile mari de jucători, 
ncstabilirea din timp a unui „7“ 
de bază și lipsa de hotărire in 
reprimarea indisciplinei de joc 
— iată alte carențe care au fă
cut ca lotul României să nu al
cătuiască o ECHIPA.

Spre deosebire de edițiile 
trecute ale campionatului mon
dial, de data aceasta echipa 
noastră n-a pregătit și n-a pre
zentat nimic nou in domeniul 
tacticii. S-au făcut și „experien
țe" nereușite în cursul progra
mului de pregătire — eșalona
rea antrenamentelor pe o peri
oadă prea îndelungată și pro
gramarea meciurilor de verifi
care mai mult în ultima 
parte, intr-un răstimp 
te scurt La lot a
mereu o prea mare
tuație de jucători, ceea ee 
cut ca aproape in fiecare
să existe... o altă echipă națio
nală. în rîndurile handbaliști- 
lor noștri fruntași, adesea mă- 
cinați de ambiții personale, nu 
s-a realizat coeziunea și omoge
nitatea care i-au condus de atî- 
tea ori spre victorie. în gene
ral, se poate aprecia că lipsu
rile constatate în alcătuirea și 
evoluția echipei noastre repre
zentative sint o consecință di
rectă a nivelului scăzut la care

se desfășoară eampioulal na
țional.

Este, desigur, regretabil. Dar 
ar fi și mai trist dacă, măcar 
acum, nu s-ar trage concluzia 
că de pregătirea echipei trebuie 
să se ocupe numai unul sau dai 
antrenori, că ritmul, cantitatea 
și mai ales calitatea muncii 
trebuie sporite, că sint necesa
re eforturi mari, continue, pen
tru a reda echipei încrederea In 
forțele sale și pentru a o re
lansa spre virful ierarhiei. Pină 
la Jocurile Olimpice mai sint 
doi ani, răstimp de muncă in
tensă în care nu trebuie pier
dută nici o zi. începutul poate 
fi făcut chiar de astăzi 1

spectatorilor T Pentru că nu de 
puține ori clocotul tribunelor 
ajung* ptnă și dincolo de .punc
tul de fierbere”, sportivitatea, 
normele elementare do conduită 
socială fiind date uitării. Este 
adevărat că uneori factorul ta
citurni II constituie jucătorul—a- 
greslv. U.E.F.A. ■ trebuit să 
intervină drastic după meciul de 
la Copenhaga, dintre echipe gaz
dă BJC3 șt Trabzonspor (din 
Cupa U.Er.A.), cînd jucătorii 
turd au evoluat cu multă bru
talitate. Sancțiunea, menținută 
recent șl de către comisia de 
apel a forului european : exclu
derea echipei Trabzonspor pe 
time de un an din orice corn- 
petiție continentală. Este ade
vărat că uneori factorul Indtant 
n constituie arbitrul — rău In
tenționat. care .Întoarce” reali
tatea din teren. Dar este la fel 
de adevărat că uneori subiec- 
tivtsrnul suporterilor, dus pină 
ia fanatism, golește disputa pen
tru balon din arenă de conținu
tul el sportiv, etic, muttnd-o In 
tribune șt în afara stadionului, 
unde se apelează la mijloace 
condamnabile.

Meciul Standard Liege — Cari 
Zeiss Jena, disputat în decem
brie anul trecut, în Cupa 
U.E.PA., a fost deseori întrerupt 
dia cauza obiectelor aruncate 
din tribunele stadionului .Scle- 
ssin”. Deși au fost arestați 13 
huligani, comisia de disciplină a 
U.E.F.A. întrunită recent, a sus
pendat terenul echipei organi
zatoare, aceasta fiind obligată să 
evolueze în viitoarele partide 
la minimum 158 km distanță de 
Liege. .Noi plătim pentru turbu-

elvețieni. Iar federația spaniolă 
va trebui să plătească 20 000 fr. 
pentru că în partida de Ia Elche, 
dintre reprezentativele de tine
ret ale Spaniei șl Iugoslaviei, 
din Campionatul european, pu
blicul a intrat pe terenul de 
joc.

în 
terii 
rițU 
victorie, muzele au început 
tacă pentru că violența cuprin
de stadioanele (în fotbalul vest- 
european, huliganismul din ulti
mii ani a căpătat numele de 
.the British disease”, adică „ma
ladia englezească”...). Ceea ce 
obligă federația engleză de fot
bal să intervină des și să țină 
„la zi” pedepsele. Cea mai re
centă : Leeds United este obli
gată să nu mai dispute viitoa
rele meciuri din „Cupa Angliei" 
pe terenul propriu, „El Land 
Road”, întrucît la partida sa cu 
Manchester City, din 7 ianuarie, 
terenul a fost timp de citeva 
minute la discreția huliganilor 
năvăliți în incinta de joc. De
altfel, .Eiland Road” a mai 
fost suspendat pentru Incidente 
similare. In 1971, pe timp de trei 
săptămîni. Lecție uitată.

Ca șl alte „lecții”, pe care fo
rurile diriguitoare ale soceerulul 
occidental ie uită repede, pen
tru că, de fapt, asta și vor. Să 
uite. Sau mal bine zis : să se 
uite... Apoi ciclul se reface : 
reclamă, incitare, afluență de 
public, încasări. Mal ales înca
sări. Eh, și pe ici—pe colo, cîte 
un .accident". Dar el se uită—

Paul SLĂVESCU

Anglia, acolo unde supor- 
oblșnuiau să-și poarte favo- 
pe aripile cîntecului spre 

să

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

foar- 
fost 

flac- 
a fă- 
lună

Jocurile mondiale unirersiicre de iarnă oi fost deschise luai la Spindleruv 
Mlyn (Cehoslovacia) prine-o frumoasă festivitate la care a participat și pre
ședintele Federației internaționale a sportului universitar Primo Nebiolo. Sub 
deviza „Sport, știință, prietenie" întrecerile de iornă ale studenților sportivi 
reunesc cîteva sute de concurenți dia peste 20 de țâri, intre care și România, 
întrecerile vor dura pină la 12 februarie.

deATLETISM • Concursul 
maraton de la Tokio a fost cîș
tigat de japonezul Shigeru 
cronometrat _ '
2 h 09:05. Rezultatul 
a doua performanță 
din toate timpurile, după cea a 
australianului — 
2 h 08:33, 
■ Rezultate 
sală de la

so, 
pe 42,195 km cu

- constituie 
mondială

Derek Clayton 
realizată în 

din concursul
Lzs Angeles :

1969. 
de 

_ î— 
nălțime (m) — Gr eg Joy (Cana
da) 2,26 m ; o milă — Eamon 
Coughlan (Irlanda) 3:58,6 ; pră
jină — Mike Tully (S.U.A.) 
5,33 m ; lungime (m)__ — Arnle
Robinson (S.U.A.) 7,92 m.

AUTO • Cursa de 24 ore de 
la Daytona Beach (S.U.A.), re-

zervată campionatului mondial 
al mărcilor, a revenit echipaju
lui vest-german Stommelen—He- 
zemans (,,Porsche"), care a 
parcurs 4 202 km cu o medie o- 
rară de 175 km.

NATAȚIB • în concursul de 
înot de la Amersfoord (Olanda) : 
100 m liber (f) — Enlth Brighita 
(Olanda) 58,14, Jlll Sterkel 
(S.U.A.) 53,16, Barbara Krause
(RJ3.G.) 58,47, 100 m fiber (m) 

— ' ~ — * (S.U.A.)
(Canada) 
(O - 
1:02,67.

— Mark Greenwood
53,42, Steven Badger
53,48 ; 100 m fluture
Andrea Pollack (R.D.G.) .

TENIS • In finala de la Ri
chmond : Cerulaltis — New
combe 6—3, 6—4 • în finala

turneului feminin de la Seattle: 
Martina Navratilova — Evonne 
Goolagong 6—7, 6—2, 6—2. Pentru 
locul trei : Betty Stove -a Vir
ginia Wade 6—I « In fina
lele turneelor de la Cborzow : 
Pllipciuc — Leoniuk (ambii 
U.R.S.S.) 6—4, 6—4. Cuplul Arnold 
— John (R.D.G.) a învina cu 4—6, 
7—6, 6—4 perechea Stebry — Jona 
(Cehoslovacia). • în finala de 
la Ciudad de Mexico : Ramirez
— Dupri 6—1. 6—1.

TENIS DE MASA • Cam
pionatele internaționale ale 
Tării Galilor au luat sfîrșit La 
Cardiff cu disputarea finalelor 
probelor individuale. Iată cîști- 
gătoril : simplu bărbați —
Douglas (Anglia) ; simplu femei
— Clan Li (R. P. Chineză) ; du
blu bărbați — Lian Ke-Cian, 
Van Cien-cian (R. P. Chineză) ; 
dublu mxit — Douglas, Howard 
(Anglia) ; dublu femei — Jen 
Kua-Ii, LI Min (R. P. Chineză).


