
BASCHETBALISTELE 
SE PREGĂTESC 

PENTRU 
BALCANIADĂ

Ieri dimineață, în Sala spor
turilor din Craiova, baschet
balistele care vor reprezenta 
România la ediția a 16-a a 
Balcaniadei se antrenau de zor, 
obiectul principal al lecției 
fiind îmbunătățirea preciziei 
aruncărilor la coș în condiții 
cît mai apropiate de joc, exer
sarea presingului și a contra
atacului. După amiază, ele a- 
veau să susțină un meci de 
verificare în compania unei 
echipe de... băieți, respectiv 
.divizionara B A.S. Combinatul 
Chimic Craiova. Astăzi dimi
neață urmează un nou antrena
ment, iar după amiază. mo
ment cultural : vizitarea Mu
zeului de artă al orașului.

„în general, atmosfera este 
propice lucrului serios șl in
tens, ne-a declarat, intr-o 
convorbire telefonică, antre
norul principal Gheorghe Lăză- 
rcscu. Fetele doresc ce și-au 
dorit întotdeauna, dar nu au 
realizat nici o dală pină acum: 
cucerirea titlului balcanic. Pen
tru aceasta, muncesc cu dă
ruire, cu ambiție, încît pot spu
ne că locul I ar fi o răsplată 
meritată pentru eforturile de
puse".

în ultimele zile s-au stabilit 
și loturile A și B ale Româ
niei care vor lua parte, alături 
de selecționatele Iugoslaviei și 
Bulgariei, la întrecerea balca
nică programată să se desfă
șoare de vineri pină duminică, 
în lotul A sg află Maria Ro- 
șîanu, Liliana Radulescu. Ma
riana Andreescu, Ștefania Giu- 
rea, Rodica Goian, Diana Ba
laș. Ana Aszalos, Alexandrina 
Bîră, Ecaterina Bradu, Elena 
Filip, Alexandrina Leabu și 
Iudith Gross ; lotul B (care va 
fi completat cu jucătoare din 
lotul A) cuprinde pe : Maia
Cuțov, Ratal in Szabo. Ilona 
Chvatal, Măndica Clubăncan, 
Angelia Silin, Francisca Fun- 
kcnhauser și Magdalena Pall.

Vasile Stănescu, pe care-l vedeți in acțiune, este primul cam
pion de lupte al Buzăului. Foto : V. BAGEAC

PRICEPEREA Șl PASIUNEA ANTRENORILOR 
CONTRIBUIE LA AFIRMAREA SPORTULUI BUZOIAN 
• O adevărată școală locală la tenis de masă ® Cam

pioni de lupte, atletism și gimnastică

Municipiul Buzău a cunoscut in 
ultimele două decenii ritmuri deo
sebit de înalte de dezvoltare pe 
tărîm economic șl social. Oameni 
harnici șl pasionați, prin efortu
rile lor permanente buzoiendi fac 
ca în orașul de la cotul Carpa- 
țUor să se vorbească șl despre 
sportul de performanță., mlndrin- 
du-se cu echipele lor din prima 
divizie, ori cu camipionji republi
cani sau cu componenții loturilor 
republicane proveniiți de pe aces
te meleaguri.
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Simbătă și duminică, la Mamaia,

PARTICIPARE VALOROASA LA 
„INTERNAȚIONALELE DE ÎNOT 

ATE ROMÂNIEI
Pentru a doua oară, la un 

interval de o săptâmină, pisci
na acoperită a hotelului „Parc” 
din Mamaia va fi gazda unui 
concurs internațional de inot. 
De această dată, tradiționalele 
Campionate internaționale ale 
României vor aduce pe bloc- 
starturi, alături de cei mai 
buni sportivi ai țării, înotători 
din Bulgaria, Polonia și Uniu
nea Sovietică.

în perspectivă, un concurs 
interesant, programat la finele 
unui ciclu de pregătire, a că
rui valoare este considerabil 
ridicată de prezența la start a 
înotătorilor sovietici. Interesul 
concurențelor este stimulat. In 
același timp, și de premiile a- 
cordate de O.N.T. Litoral Ma
maia, care oferă celor mai 
buni performeri, atît in între
cerea feminină cit și in cea 
masculină o sâptâmînă de va
canță in sezonul 1979, la Ma
maia.

Cele 30 de probe ale compe
tiției (inclusiv cursa dc 1 500 m

Antrenorii buso’enl Emllian Bă
cioiu (tenis de masă). Ștefan Po
pescu, Camelia Ionescu, Lucian 
Mazilu (gimnastică), Augustin 
Hirjoi, Alexandru Medvediuc, Mi- 
haeia Marica (atletism). Ștefan 
Isfache (lupte libere), Radu Bna- 
che (box. ia Rm. Sărat) stnt teh
nicieni apreciați, cu rezultate fru
moase In activitatea de depistare 
și creștere a tinerilor pentru spor
tul de performanță, capacitatea 
acestora fiind recunoscută și de 
federațiile de specialitate.
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pentru înotătoare) sînt reparti
zate in trei reuniuni : simbătă, 
de la ora 10 și 17,30 și dumi
nică, de la ora 10. Toate pro
bele se vor desfășura in serii 
contratimp.

Exceptincu-le pe Carmen 
Bunaciu și Irinel Panul eseu, 
care se află la Long Beach 
(California) pentru pregătiri 
comune eu înotătorii americani 
și participări la citeva con
cursuri internaționale, pe listele 
de înscrieri se află cei mai 
buni sportivi ai țării -noastre, 
printre care Mariana Paraschiv, 
Ligia Anastaseseu. Mihaela 
C'ostea. Camelia Hoțeseu. Mihai 
Mandache. Horta Lucaciu. Zeno 
Opritescu. Alexandru Szabo, 
Adrian Hornat și Ladislau Sza- 
kadati. Cu mare interes este 
așteptată și evoluția cîtorva 
talentați juniori care s-au afir
mat în acest an : Dana Panic
ii mon, Maria Măglașu. Octa
vian Mlădiu, Denisa Mihăilă, 
Dan Ținea.

NAVALISTil GĂLAȚENI NAVIGHEAZĂ 
CU TOATE PÎNZELE SUS PE UNDELE 

SPORTULUI
• Participare largă la întrecerile „DACIADEI* O 800 d? 
partide de șah pe zi I 6 Cu hidrobuzul „Corabia" ia 
Mila 23 • Femeile trebuie mai mult atrase în activi ă- 

țile sportive...
Alegerea ca subiect pentru 

reportajul nostru a Șantierului 
naval din Galați nu a fost de
loc întîmplâtoare. Pe lingă fai
ma de pricepuți și harnici con
structori de nave — dusă peste 
mări și țâri —, navaliștii de la 
Mila 80 sînt șl fervenți ama
tori de sport începind cu di
rectorul general al Centralei, 
inginerul Gelu Kahu, și ter- 
minlnd cu ultimul învățăcel în 
ale meseriei, toți sînt adepți 
pasionați ai educației fizice și 
sportului. Câ așa stau lucru
rile ne-am convins de cum am 
intrat la sediul comitetului de 
partid, într-o simbătă, tirziu, 
după orele de program. Acolo 
l-am găsit pe tovarășul A. Me- 
hic, secretarul comitetului de 
partid, care tocmai avea o dis
cuție telefonică despre... sport. 
De cum ne-am expus scopul 
vizitei, secretarul de partid 
ne-a luat frumușel de braț, 
conducindu-ne alături, In sala 
de consiliu, unde — surpriză ! 
— vreo două duzini de oameni 
își disputau cu ardoare șansele 
intr-un concurs de șah. Prin
tre aceștia se aflau inginerii 
I. Drașoveanu, I. Călina, N. 
Todirașcu și economistul V. 
Cîrdei, din conducerea șantie
rului, Stănică Potorac — loc
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Azi, la Ploiești

DINAMO - VALUR 
RNWIK ÎN C.C.f. 
LA HANDBAL MASCULIN

Campioana de handbal a 
României. Dinamo București, 
susține astăzi. In sala Victoria 
din Ploiești, meciul retur — din. 
cadrul „optimilor" Cupei cam
pionilor europeni — cu cam
pioana Islandel, Valur Reykja
vik. După cum se știe, prima 
întilnire a avut Ioc simbătă. 
la Reykjavik, și s-a Încheiat 
cu victoria dinamovistiior : 
25—19.

Revenită luni seara in Capi
tală. echipa pregătită de an
trenorul emerit Oprea Vlase 
și-a consacrat zilele de marți 
și miercuri antrenamentelor. 
Formația va evolua astăzi a- 
vindu-i în teren pe cei mai 
buni oameni ai săi (Penii. Lieu, 
Grabovschi, Durau. Flangea, 
Bed i van, Tase, Ștef, Paizan, 
Matei etc.) și nutrind dorința 
de a realiza un meci bun in 
fața tehnicilor și iuților hand- 
baliști islandezi.

Partida Dinamo București — 
Valur Reykjavik va începe la 
ora 18,15 și va fi condusă de 
cuplul K. Kypson — Fr. Ry- 
bar (Cehoslovacia).

țiitorul secretarului de pari id, 
Traian Olaru — vicepreședin
tele comitetului sindicatului. 
Tovarășul Mehic a ținut sâ ne 
spună : „Să știți că aveți ce 
scrie, pentru câ agenda acțiu
nilor sportive de masă care 
au loc astăzi și miine este de
osebit de bogată. Prima ediție 
a „Daciadei" a declanșat o pu
ternică emulație în rindul oa
menilor muncii din șantier și, 
drept urmare, acum, cind am 
început întrecerile ediției a 
doua, acțiunile pe care le or
ganizăm se bucură de o parti
cipare plenară și entuziastă. 
Dacă ne referim la coacursurile 
de șah. aflati că, Ia noi, din 
cele citeva mii de constructori, 
mai bine de jumătate practică 
această disciplină. Zilnic, după 
orele de program, se joacă 
peste 800 de partide".

însoțit de Slănică Potorac 
(un recunoscut și apreciat pa
sionat de sport), am început 
raidul pe la bazele sportive ale 
asociației „Ancora". Nu înainte 
Insă de a fi informați de gazde 
că în dimineața zilei hidrobuzul

Telemac SIRIOPOL

(Continuare in pag. 2—3)

CEI MAI BUNI 
SPORTIVI ROMÂNI 
Al ANULUI 1978 
stabiliți de federațiile 

de specialitate
CAIAC-CANOE

1. VASILE DÎBA (Dinamo 
București), 2. Ivan Pazai- 
chin (Dinamo București), 3. 
Nicușor Eșeanu (Steaua 
București), 4. Ion Bîrlădea- 
nu (Steaua București), 5—6. 
Gheorghe Simionov și Toma 
Simionov (Steaua București), 
7—8. Mihai Zafiu și Alexan
dru Giura (Dinamo Bucu
rești), 9. Maria Cozma (Di
namo București), 10. Agafia 
Orlov ș; Nastasia Nichitov 
(Steaua București).

JUDO

1. ARPAD SZABO (Dina
mo București), 2. Toma Mi- 
halaclie (Dinamo București), 
3. Mihai Cioc (Dinamo Bra
șov), 4. Ioan Dpmnar (Di
namo București)' 5. Benone 
Olar (C.S.M. Borzești). 6. Bela 
Onodi (Constructorul Miercu
rea Ciuc), 7. Constantin Ni- 
culae (Dinamo București), 
8. Loghin Lazăr (Rapid 
Arad), 9. Mircea Frățică 
(C.S.M. Pitești), 10. Cornel 
Roman (Dinamo București).

GIMNASTICĂ RITMICĂ MODERNĂ

1. MIHAELA TÎRNOVEA- 
NU (Viitorul București), 2. 
Rodica Giurgiu (Liceul nr. 
3 Baia Mare), 3. Ileana 
Măndescu (Viitorul Bucu
rești), 4. Irina Muller (Clu
bul sportiv școlar nr. 2 
București), 5. Rozica Po
pescu (Clubul sportiv școlar 
nr. 2 București), 6. Dorina 
Cordoș (Clubul sportiv șco
lar nr. 2 București).

IN TENIS DE MASA, O PERFORMANȚĂ EXCELENTĂ

Spartul ou mlntgoa de celuloid 
realizează la Buzău o performan
ță rarisimă. Aici există trei echi
pe care activează, cu bune re« 
zultate, în prima divizie ! De a- 
semenea, de aici pornesc nume
roși tineri spre I-oturile naționale. 
C'ristinel Romanescu, Dănuț Ba
dea, ștefan Moraru, Lorena Mihai 
și micuța Beatrice Pop sînt nu
me binecunoscute în tenisul da 
masă din țara noastră. Ei sini 
componenți de bază ai lotului na
țional. Alărburi de aceștia, Corina 
Dona, Mihaela Mihai, Lucian Si- 
poș, Aurel Stoianov și Adriana 
Morea au fost și el selecționați 
in rindul celor mai valoroși ju
cători ai țării. Eleva din clasa 
a viri-a a liceului „B.P. Hașdeu*, 
Florența Mihai, este campioana 
primei ediții a „Daciadei*, la ca
tegoria 13—14 ani. în prezent, la 
Buzău se poate vorbi despre o a. 
devărată „școală" a tenisului de

masă. Sute de copii și juniori 
practică acest sport al agilității, 
vitezei șl înde mi nării. Incepînd 
djn acest an, 1-a una dintre șco
lile generale din localitate există 
clase speciale cu profil pentru 
această disciplină sportivă.

De unde însă această pasiune 
pentru sportul cane a dat Româ
niei multe satisfacții în marile 
competiții internaționale din ulti
mii ani ? începutul este legat de 
perioada 195&—1960, cind sportivii 
Emilian Băcioiu, Lucian Teodo- 
rescu și Mihai Ancei înregistrau 
pentru Buzău primele succese în 
competițiile interne. L. Teodores- 
cu — acum inginer — a abando
nat activitatea sportivă; M. Ancei 
este antrenor la Brașov, iar E. 
Băcioiu s-a dedicat muncii de

Mihai TRANCĂ

soare
pe o- 
gheață

Aer curat, 
și mișcare 
glinda de
a lacului Chindia 
din Tirgoviște, a- 
saltat duminică di
mineață de nume
roși 
ai

copii, amatori 
sportului
patine.

cu

Foto :
Dragoș NEAGU

(Continuare in pag. 2—3)
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CLUBUL SĂTESC DE PERFORMANȚĂ In actualitate, ediția de iarnă a „DRIADEI"
EJ

Joi și vineri, la Poiana Brașov

DIN BRNNEȘÎI ÂRf NEVOIE
DL MAI MULT SPRIJIN

In comuna Brănești din jude
țul ILfov a avut loc conferința 
pentru dare de seamă și alegeri 
a primului nostru club 
sătesc de performanță, 
prilej, evident, pentru 
în revistă a realizărXor 
de acest club 
ani de la constituirea sa —, rea
lizări care confirmă pe deplin 
jus-tețea indicațiilor privând în
ființarea unor unități sportive de 
performanță ta mediul sătesc. 
Ciștigarea de către tinerii spor
tivi ai clubului, în mai puțin de 
doi ani de activitate, a unor 
titluri de campioni naționali și 

— obținerea unor
fruntașe in campionatele 

juniori au de-

sportiv 
Un bun 
trecerea 
obținute 

la aproape doi 
sa —, rea- 
pe deplin

ai „Daciadei*, 
locuri 
republicane de 
monstrat din plin că satul ro
mânesc este un inepuizabil izvor 
de talente. Maria Marin, de pil
dă, pregătită de antrenorul Mi
hai Marinescu, a câștigat finala 
pe țară a „Crosului tineretului* 
(cat. 15—16 ani), devenind prima 
campioană a „Daciadei* din ju
dețul Ilfov ; Adrian Băloi, 
țiat în tainele luptelor libere 
antrenorul Ion Tobă, -~"~ 
pion republican și ai . 
la juniori II ; alți tineri 
ghel Grigore Marian Ci 
Maria Dobre, 
Nicolae Dogaru 
nai iști la diferite 
naționale, iar Ana Tică, 
Dobre, Viorel Pomohaci, 
xandra Matei ș.a. — au 

drumul

firi nxr uzi fel de greutăți, 
darea de seamă prezentată, 
cuvântul vorbitorilor, a reieșit că 
au existat destule dificultăți. Un 
antrenor — Victor Popescu — cu 
activitate neoorespunzătoare a 
trebuit să fie înlăturat, renova
rea pistei de atletism a fost ter
giversată și atieții se pregătesc 
numai in pădure, secția de gim
nastică in care s-a lucrat bine 
un tunp a fost desființată, acti
vitatea de selecție nu s-a desfă
șurat la nzveRM cerințelor și re
zultatele au fost necorespunză- 

sportivilor 
i încă pro- 
medicală a 

și inexistentă, 
analizat cu 

și seriozitate 
acum, propu-

i au
recuperarea 

efort ridică 
asistenta i

D*n 
tin

ini- 
de 

este cam- 
„Daciadei* 

—i — An- 
Ciozvardă, 

Valentin Caracaș, 
— au devenit fi- 

campionate 
Maria

Ale- 
făcut 
afir-

Viorel 
Matei 

pași hotărîți pe 
mării.

In general, în cele trei 
ale dubuiLui sportiv sătesc 
nești — atletism, lupte libere și 
handbal — s-a lucrat bine și, 
firesc, s-au obținut rezultate. 
Aceasta datorită tinerilor săteni 
care s-au arătat dornici să urce 
pe treptele performanței, sîrgu- 
inței antrenorilor lor și, în mare 
măsură, sprijinului primit 
partea cadrelor de conducere 
unităților de învățâmînt din 
mună (liceele agro-industrial, 
vie, șco-lile generale nr. 1 și 
în principal directorii E 
Neacșu și Olimpiu Luca

Nu se poate spune insă că la 
Hrănești totul a mers strună,

secții 
Bră-

din 
ale

co- 
sil- 

. 2), 
Elena

toare, 
după 
bleme, _
sportivilor este ca

Cei prezenți au 
multă răspundere 
activitatea de pînă 
nin.du-și o serie de obiective im
portante pentru anul 1979. Este 
vorba de obținerea unor rezul
tate superioare pe planul per
formanței (între altele prezen
tarea a 21 de sportivi ta finale
le campionatelor . republicane de 
atletism și lupte libere), de în
ființarea unei secții nod, de caiac- 
canoe (pe lacul Pasărea), ame
najarea pistei de atletism, a u- 
nrui bac, dotarea sălilor de gim
nastică și forță, bituntinizarea u- 
nui teren de handbal ș.a„

Pentru aceasta, însă, clubul 
din Bră nești va trebui sprijinit 
mai mult decât până acum de 
către C.J.E.F.S. Ilfov, de către 
federații și, mai ales, de organele 
cu atribuții sportive din județ. 
Fiindcă, așa cum spunea tovară
șul Gheorghe Călin, secretar al 
Comitetului de partid comunal, 
„...sînt obiective frumoase, de 
seamă, realizabile, însă numai 
prin munca responsabilă a tutu
ror factorilor cu atribuții din 
comună și județ. Să nu uităm 
că clubul sportiv sătesc de per
formanță din comuna noastră 
este un club experimental și a- 
vem datoria să-1 sprijinim pen
tru a fi la înălțimea cerințelor 
pentru care a fost creat*.

Președinte al clubului a fost 
ales Gheorghe Costinescu.

Modesto FERRARÎNI

CELE 0 SUTA DE ZILE DE LA VOINȚA
principal, la toate sectoarele at
letice, unde se putea săn, unde 
se putea areuvea sau a-erga. Așa 
a fes: in ziua desehx.er.i...

Ne-a minat curâxtitac să-i re
in titaim pe cei care iuoesc — și 
pe frig — m.șcarea In aer liber, 
efectuată în spiend-dui 
sportiv al Voinței. I-am 
din nou, la cităva vreme de la 
acea deschidere festivă. Credeți 
cumva că terenurile erau pustii ? 
Din contră I întâmplător picasem 
ta joia rezervată lucrătorilor de 
La cooperativele „Tehnometalica”, 
„Avîntul îmbrăcămintei* și „Spo
rul". Fetele veniseră, așa cum o 
făceau in fiecare joi cînd afară 
era cald. Așa se obișnuiseră, așa 
făceau și acum. S-au echipat la 
vestiar. Era plăcut' acolo. Una 
dintre ele a ieșit afară, dar zgri
bulită, a intrat repede înăuntru. 
S-au sfătuit o vreme și pe dea
supra triocw^or și-au pus pal
toanele, să le ocrotească pînă la 
pistă ; prea era frig in diminea
ța aceea... „Numai pînă la pistă 
— zicea Gheorghița 
născută și crescută pe 
prin Ialomița

Nu cu muit In urmă, la sta
dionul Voința s-a mai dat uc 
start. Un început care, ta miMto 
sensuri, a însemnat o oont-nuare 
a CO2& ce s-a făcut când afară 
era cald. Spunea, cu acest prilej. 
preșecLntote ciubuluă, Puiu An- 
ghel : „E adevărat că astăzi jim 
deschis ediția de Urnă a _ 
ciadei- la Voința ; și că, in con
secință, accentul 
șah, tenis de masă și popice, 
dică pe așa-numitele
„de interiori*. Asta pină va cădea 
zăpada și lacul din apropiere va 
îngheța. Dar aceasta nu ajunge. 
Nu ne ajunge nouă, celor care 
avem marea responsabilitate a 
organiT-ârii Utile a timpului liber 
al oamenilor și nu le ajunge 
nici lor, vizitatorilor bazei noas
tre sportive.*

Prin „vizitatori", președintele 
clubului avea in vedere un nu
măr : 35.000. Adică numărul de
coooeratori care, în ediția 
cedentă a „I>aciadeif 
aeseor_ la capătul 
î acest adevărat 
tiv al cooperației 
bucure?lene, să se 
recupereze forțele 
ce, să se deconecteze. Interlocu
torul dorea să spună că obișnu- 
irea a 35.000 de oameni, tineri și 
mai puțin tineri, să facă sport 
în aer liber nu se limitează la 
un sezon alcătuit dintr-o jumă
tate de primăvară, o vară și încă 
a jumătate de tocmnă. Ne-a mai 
spus că, la Voimța, doar cînd e 
viscol nu se face sport afară. 
Ne-o demonstrau, chiar in timpul 
discuției, pe un frig aspru, 700 
din cel 35.000 de meșteșugari 
care participau la deschiderea e- 
diției de iarnă a „Dadadei*4. O 
deschidere care era, Intr-adevăr, 
festivă. Dar numaii ta măsura în 
care defiâarea a țtaut 4 minute, 
imnrul „Daciadei" — două, iar 
cuvântul de deschidere — alte 
trei. După care a urnuat „ade
vărata* deschidere, care a tinut 
4 ore. Patru 
de tineri au 
șapte, adică 
organizau șl 
cald afară : 
lei, la cele de handbal, la cei de 
fotbal ; pe vreo 5 trasee pe care 
s-a făcut cros ; pe pistă, unde 
s-a alergat cu „Pegas“-<uri româ
nești de curse, conduse numai 
de amatori ocazională ; dar, în

.4>a-
va cădea pe 

_ a- 
discipline

pre
veniseră 

tramvaiului 5, 
„atelier" spor- 
meșteșugărești 
reereeza, să-și 

fizice și psihi-

ore. în care cei 700 
practicat 7 sporturi : 
tot atâtea cîte se 
în timpul cînd era 

la terenurile de vo-

parc 
vizitat

Lăzăroiu, 
undeva 

adică pină în
cepem să alergăm. După aia ne 
încălzim noi

Constantin Fur cela, vicepreșe
dintele duhului, ne pune în temă 
cu o nouă inițiativă prin care 
se va oferi un conținut și mai 
dens celei de a doua ediții a 
„DacLadei*. ..încercăm să orga
nizăm și astăzi una din cele o 
sută de zile dedicate intr-un an 
probelor atletice*. Ni s-a mai 
explicat că dacă atletismul se va 
alătura popLceaor. devenind ast
fel o nouă componentă a „fir
mei Voința* va fi găsită impli
cit și cheia trecerii probelor ditn 
complexul „Sport și sănătate*.

Ne-am reamintit de intensa ac
tivitate atletică pe care ced 700 
de cooperatori — în majoritate 
fete ! — și-o organizaseră cu oca
zia deschiderii ediției de iarnă 
a „Daciadei*. Fusese și atunci o 
zi dedicată atletismului, prima 
din cele o sută de zile dedicate 
anual acestor probe ale celui 
mal accesibil și mai complet 
sport. Nimerisem șl în a doua 
vizită tot peste o zi a atletis
mului. Logica se impunea : dacă 
kucruriie merg în continuare 
așa, saltul de la 100 de zile la 
365 nu pare deloc... imposibil I

Radu TIMOFTE

PRICEPEREA SI PASIUNEA ANTRENORILOR CONTRIBUIE LA AFIRMAREA SPORTULUI BUZOIAN
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(Urmare din vag 1)
căutător și șlefuitor de talente, 
rămînând pe meleagurile natale. 
Și nu se poate spune că tenisul 
de masă — pasiunea vieții lui — 
nu i-a adus destule satisfacții. 
Azi. la Buzău, această disciplină 
sportivă se situează pe prima

treaptă valorică a sporturilor 
practicate La nivel de performan
ță. Cîțiva dintre elevii lui Băcioiu 
(Mircea Dinu, Tamara Savu), deși 
încă jucători în echipele divizio
nare, se ocupă și de instruirea 
copiiior și juniorilor care îndră
gesc tenisul de masă. Și sânt ex
trem de mulți I

REZULTATE ONORANTE LA GIMNASTICA

CAMPIONI, FĂRĂ PISTA, STADION SAU SALA DE ATLETISM...

în municipiul Buzău nu există 
încă o pistă de atletism (cea. ve
che, de la stadion., s-a desființat 
odată cu lucrările de extindere 
și modernizare a acestuia penitru 
nevoile echipei de fotbal, care 
activează în Divizia A), nici un 
stadion special sau o sală de 
atletism !... Lipsa bazei materiale 
corespunzătoare nu i-a făcut însă 
pe cei cîțiva antrenori existenți 
să stea cu mîinile în sin sau să 
se plîngă pe la ușile conducerilor 
cluburilor și C.J.E.F.S., așa cum 
— dim păcate — se mai întîmplă 
prin alte locuri. Augustin Hîrjoi 
(C.S.M Gloria), Mihaela Marica 
și Alexandru Medvediuc (C.S.Ș.) 
au înțeles că pentru unele probe 
atletice (maraton, alergări de 
fond și semifond, unele aruncări 
etc.) pregătirea poate fi foarte 
bine efectuată și în condițiile na
turale pe care le oferă împrejuri
mile orașului, ori chiar pe sta
dionul de fotbal sau pe șoselele 
mai puțin circulate. Așa au apă
rut s-por ti vi ca maratonistul Con
stantin Ștefan — maestru al spor
tului. Toma Bănișor (campio-n 
național de juniori și vi ceea m- 

fcjalcanic în proba de 5 000 
Ion Crăciun 

campion

pion
m). 
fond și 
obstacole în acest an 
la Dinamo) Dorel Mititelu (aler
gător de cros si maratonist). toți 
elevi ai antrenorului A. Hîrjoi. 
Echipa de marato-niști pregătită 
de el s-a clasat pe locul 4 la 
campionatele naționale din acest 
an

Tînărul profesor Al. Medvediuc, 
după mai puțin de 5 ani de mun
că Ia C.S. Școlar, are în grupă 

x atleți ca Gabriel Georgescu (cam
pion la cros — juniori m si cla
sat ce primul loc și la campio
natul de pistă din acest an). Car
men Usatenco (com nonentă a
lotului la 40<0 m si 4X44N) — ju
niori) “ 
al lotului
HO nun
2 la C.N.

— deține cea m»ai bună perfo-r-

(alergător de 
de tineret la 

acum,

Eugen Mathe (component 
național de Juniori la 

Dan Dumitrescu (locul 
de juniori IIT. la 80 m

ccos la Umpiring muscel
In timpifi vacanței școlare de 

iarnă, mai precis în ziua de 9 ia
nuarie. pe un traseu special ame
najat la Cîmpulung Muscel se va 
desfășura un concurs de cros 
pentru juniori La competiția or- 
ganiza4ă de CJE.F.S. Ărges sînt 
in vi tați cei mai bună alergători 
juniori din întreaga țară, cei mai 
merituoși dintre eî urmînd a fi 
promovați în lotul republican din 
rîndurile cărora va fi aleasă e- 
chlpa pentru Crosul Balcanic.

PRIMUL CONCURS
DE BIATLON

AL SEZONULUI
„CUPA DINAMO*

Joi și vineri, pe traseul 
din Poiana mică a Brașovului, 
cei mai buni biatloniști ai țării 
se vor întrece în cadrul primei 
competiții interne a sezonului, 
dotată cu „Cupa Dinamo“. 
După stagiul de acomodare pe
trecut la Murmansk și con
cursul din Suedia, unde cei 
mai buni biatloniști români au 
avut evoluții notabile, 
și vineri ei își vor 
forțele ..pe terenul __ _
Competiția constituie unul din
tre testele la care sînt supuși 
sportivii noștri care se pregă
tesc pentru campionatul mon
dial de biatlon de la sfirșitul 
lunii ianuarie. Programul „Cu
pei Dinamo* : joi — 20 km 
seniori și 15 km juniori ; vi
neri — 10 km seniori și ju
niori.

joi 
măsura 

propriu";

S-a încheiat prima

TINERII NOȘTRI

OBȚINEREA

manță în sală la 50 m), sulițașa 
Mariana Rotaru și mulți alți elevi 
talentați, selecționați din școlile 
generale.

Profesoara Mihaela Marica, pe 
care am întîlnit-o într-una din 
diminețile geroase ale acestui în
ceput de decembrie în crîngul de 
La marginea orașului suprave
ghind antrenamentul elevilor săi, 
ne-a prezentat pe campioana pro
bei de 600 m (junioare nr), Irina 
Smiricinschi — componentă a e- 
chipei de tetration a țării, pe fi
nalistele C.N. de juniori Jeni 
Caraman (1 000 m) și Liliana Buda 
(200 și 400 m), ca șl pe tinerele 
speranțe (în vârstă de 13—14 ani) 
Ninel Voica, Elena Dinu, Violeta 
Mănăilescu și mulți alți copii ta- 
lentați, selecționați de la Șc. gen. 
nr. 8, unde profesorul Gheorghe 
Hol ban și directorul Marin Plsla- 
ru au înțeles așa cum se cuvine 
rolul sportului în educarea tine
rei generații.

La lecția condusă de prof. M. 
Marica (pe potecile crângului), cît 
și Ia cea efectuată pe scările și 
gradenele stadionului de către e- 
levii lui A. Medvediuc, am văzut 
treninguri ude de transpirație pe 
o temperatură de —11 grade ’. 
Am înțeles atunci cum reușesc 
cei cîțiva antrenori buzoieni să 
crească tineri campioni fără să 
beneficieze de nici o bază spor
tivă adecvată...

Și gimnastica raportează rezul
tate onorante. Romulus Bu curo iu, 
elev al antrenoruiui Ștefan Po
pescu, este campion național de 
sărituri și component al lotului 
olimpic (acum activează la clu
bul Dinamo). Echipa pregătită de 
Șt. Popescu și Gh. Predescu s-a 
clasat pe locul 3 la campionatele 
naționale școlare (loopii), iar Ma
rinei Colăcel (elev în clasa a 
VTI-a) a fost selecționat șl el în 
lotul pregătit la București de 
prof. Mircea Ldsovschi.

Directoarea C.S. Șc., Camelia 
Ionescu, se mîndrește cu cîteva 
fete care au pătruns sau fac pași 
însemnați spre elita gimnasticii 
noastre feminine. Carmen Păcu- 
raru (în lotul de junioare B) a 
făcut parte din echipa țării în 
meciurile cu Olanda, R.D.G. șl a

fost prezentă la turneul fciterna- 
țior.a; din Ungara, unde a o- 
cupat locul 2 la btmă. In azsul 
1OT7, Carmen Frățilă a devemt 
campioană la paralele în întrece
rea copiilor, iar Mihaela Negulici 
(11 ani) se dovedește un real ta
lent. Și ta grupa profesorului 
Lucian Mazilu se află două fetițe 
(8—9 ani) clasate pe locuri frun
tașe la campionatele unităților 
sportive școlare : Cristina Zdenca 
și Aurora Marinoiu. Ambiția și 
conștiinciozitatea acestui tânăr an
trenor (lucrează numai de patru 
ani) vor ridica cu siguranță și 
alte gimnaste în rindul fruntașe
lor pe țară. In ultima vreme, 
gimnastica din Buzău dispune de 
o sală modernă, dotată cu toată 
aparatura necesară.

Cu dubia întâlnire cu 
zenta-tivele de juniori ale____
slovaciei, desfășurată la sfirșitul 
săptămânii trecute pe arama Rul
mentul din Brașov, tinerii noștri 
popicari și-au încheiat prima e- 
tapă a pregătirilor efectuate în 
vederea campionaiteJor europene, 
puDogramate în a doua parte a 
lunii mai La Augsburg (RJF.G.). 
Bilanțul --------
susținute ____
priu) de selecționatele 
este, în general pozitiv: 1—1 cu 
Ungaria, 2—0 cu R.D. Germană 
și 2—0 cru Cehoslovacia la mas
culin ; 0—2 cu Ungaria, 1—1 cu 
R.D. Germană și 2—0 cu Ceho
slovacia la feminin.

Aceste rezultate indică o anu
mită superjo.itatc a băieților 
care au reușit să parcurgă, pini 
în prezent, neonvinși campania 
pregătirilor pentru C.E. Dar, tot 
cifrele reatizaze cu prilejul evo
luțiilor pe pistele brașover.e 
♦care- au găzduit meciurile cu 

Germană și Cehoslovacia) 
arată, in graiul lor concis, că 
elevii antrerjor^or loan Petru și 
Alexandru Gomoiu mai au mult 
de muncit pentru a atinge per
formanțele de care stat capabili. 
Este suftcier.t să consemnăm fap
tul că aproape toți seiectionabi-

repre- 
Ceho-

Iii

la

RJX

VECHI, ACTUALI Șl VIITORI CAMPIONI LA LUPTE LIBERE

actualități DIN BOX
boxeri selecțio-. Cei 40 de 

nați in lotul olimpic lărgit «e 
află în aceste zile In vacanță 
la Păltiniș. De pregătirea lor 
se ocupă un colectiv de antre
nori sub conducerea lui Ion 
Popa.

e Primele întîlniri interna
ționale ale pugiliștilor români 
in 1979 : participarea la turne
ele internaționale de seniori 
organizate în orașele Wroclav 
și Lodz (25—30 ianuarie).
• Arbitrul internațional Con

stantin Chiriac este invitat în 
Republica Democrată Germană 
Ia un seminar al arbitrilor din 
Europa, organizat de federația 
de specialitate din R-D-G., în 
perioada 12—20 decembrie.

• S-a stins fulgerător din 
viață fostul boxer dinamovist 
Mihai Dumitrescu, campion al 
țării în anii 1966 și 1967. Iubi
torii sportului cu mănuși ii 
vor păstra o frumoasă aminti
re.

testel-crr internaționale 
(toate pe teren pro- 

noastre
7
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CLASAMENTELE SERIILOR DIVIZIEI B LA

In cei aproape opt ani de acti
vitate la Buzău, antrenorul de 
lupte libere Ștefan Isfache a fă
cut să se vorbească frumos des
pre această disciplină sportivă 
practicată pe meleagurile buzoie- 
ne. Vasile Stănescu (acum la Di
namo Brașov) a adus Buzăului 
titlul de campion național în fi
nul 19177 Emanoil Radu i-o urmat 
exemplul în acest an, făcând par
te din echipa reprezentativă a 
țării participantă la C.E. de ju
niori, unde s-a clasat pe locul 
trei. In rândul luptătorilor frun
tași care au pornit din Buzău 
spre alte cluburi de performanță 
se numără și Ștefan Radu, Ga
briel Buescu etc. Și secția C.S.-M. 
Gloria, unde activează antrenorul 
Șt. isfache fin ultima vreme este 
ajutat și de mai tânărul său co-

leg, Marcel Drugea), continuă să 
lanseze 
și alte
Corbea (16 ani) este campion de 
juniori ’ z "* '~Z.
iar Aurel Oprea (14 ani) — du
blu campion, național la copii, 
Laurențiu Cristea (10 ani), Ion 
Cîrstea (proveniit din grupa sate
lit, de la Nehoiu). Mirel Moise 
și Gabriel Tudor (14 ani) sînt 
sportivi în care . antrenorul bu- 
zoian își pune mari speranțe.
' Nu putem încheia relatările re- 
feriftoare la sportul din 
fără a-i felicita pe acești 
eni ca și pe activiștii 
sportive (Adrian Ionescu, 
Dragu ș a.) pentru modul 
înțeleg să-și îndeplinească obli
gațiile profesionale.

pe rampa performanței 
elemente talentate. Petruș

mici al categoriei 52 kg,

La încheierea turului Diviziei B La 
rugby, clasamentele celor 4 secii se 
prezintă astfel :

SERIA I

1. VULCAN Buc. 9 • 0 1 215- 53 25
2. Olimpia Buc. 9 7 0 2 220- 42 23
3. Dun. Giurgiu 9 7 0 2 142- 30 22
4. Gloria Buc. 9 6 0 3 183- 58 21
5. Petrochim. Pit. 9 6 0 3 94- 60 20
6. Aeron. Buc. 9 5 0 4 94- 90 19
7. Ș.N. Oltenița 9 2 1 6 50-157 14
8. R.C. Sp. rt. II 9 2 1 8 65-182 14
9. Rulm. Alex. 9 1 0 8 38-177 10’

10. Calculat. Buc. 9 0 0 9 36-283 9

SERIA A n-a

1.
2.
3. 

_ 4,
5.
6.
7.
8.
9.

1

Buzău 
tehnâci- 
mișcării 
Nicolae 
în care

1. I.O.B. Bolș
2. Electrotimiș
3. C.F.R. Cluj.-Nap. 9

9
9
9
9
•
9

10. Electroputer* C». 9

4. Dacii I.P.A. Sb.
5. Minerul Lupeni
6. Gl. P.T.T. Arad
7. Constr. A. Iul ia
8. Unirea Sâcele
9. Min. Lnrezeni

2
3

23
23
22
21
19
18
17
15
11
11

• 70
0
1
o 
o
1
o 
o 
o 
o

• 7
6
6
5
4
4
3
1
1

2 
2
2
3
4
4
5
•
8
8

209- 24
93- 49 

107- 39
61- 42
60-123
96- 38
75- 83
51- 68
40-191
29-164

5
6
7
8
9

10
II

NA VALIȘTIi GALA ȚENI NA VIGHEAZA CU TO A TE PINZELE SUS
(Urmare din pag. 1)

„Corabia", avînd Ia bord un 
mare număr de navaliști, a 
plecat într-o croazieră de două 
zile la Mila 23. In treacăt fie 
spus, acțiunile turistice — așa 
cum ne-a mărturisit tehnicia
nul Iulian Niculescu — se 
bucură de o largă adeziune din 
partea constructorilor de nave, 
ele organizîndu-se cu o bună 
frecvență.

Mai întîi ne-am oprit la co
cheta popicărie acoperită din 
incinta șantierului, unde erau 
în plină desfășurare întrecerile 
pentru campionatul asociației, 
în care sînt angajați oameni ai 
muncii din 22 de ateliere și 
secții. Instalatorul loan Popa 
(animatorul sportului popicelor 
în întreprindere) și mecanicii 
Fănică Popovici și Romeo Șer- 
ban erau principalii protago
niști ai concursului. In sala de

la „tubulatură", peste 120 de 
tineri și vîrstnici jucau șah și 
tenis de masă. Am reținut nu
mele cîtorva dintre ei : Dumi
tru Călin (tinichigiu). 
Agachi (electrician), 
riac (mecanic), N. 
(tehnician)...

Ajungem apoi la 
complex sportiv 
menajat anul acesta prin stră
duința navaîiștilor gălățeni. In 
sala de sport, mare animație, 
în ,,Cupa navalistului" își dis
putau finala la volei echipele 
secțiilor ’ ..Confecționat I" și 
„Sudură". Au cîștigat, la mare 
luptă — scor 2—1 — cei de 
la Confecționat. De la instruc
torul Gh. Ciobotaru am 
că la startul întrecerilor 
aliniat 14 echipe.

A doua zi. duminică 
neața, un număr de 50 
nerj au participat la crosul or
ganizat pe faleza gălățeană. In 
sală se juca tenis de masă, iar

Toma 
ion Chi- 
Grigoriu

modernul 
„Ancora", a-

aflat 
s-au

dimi- 
de ti-

pentru după-amiază erau pro
gramate din nou meciuri de 
volei.

In încheierea acestor însem
nări, să transcriem părerea loc
țiitorului secretarului de partid, 
care ne-a însoțit în raidul nos
tru : „La desfășurarea acestei 
susținute activități sportive de 
masă și de performanță își a- 
duc aportul consiliul asocia
ției, comitetul sindicatului, co
mitetul U.T.C., precum și o 
serie de cadre ale căror nume 
se cuvine a fi reținute : ingi
ner I. Călina, ing. V. Palades- 
cu, ing. M. Florea, tehnicienii 
și maiștrii G. ~
M. Paraschiv, 
Brăileanu, I. 
și multi alții, 
adevărat este 
avem multe lucruri de 
printre eîe fiind și acela de a 
atrage în acțiunile sportive mai 
multe dintre tovarășele noastre 
de muncă. Deci...".

Meret, A. Popa, 
N. Nasopol. M. 

Dima, Șt. Lazăr 
Dar tot așa de 
faptul că mai 

făcut,

3
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MEDALII

rilor pentru C. E. de Juniori

ÎNTRECERII

Șl

t pentru ne-

ULTIMA TRA- 
PRONOEXPRES 
IN ACEST AN !

nuarie, 
fizică.

GAS“-UL LA SCHIF,

canotaj-fete, 
ă și sec- 

j-fete". S-a 
lucru bun 
la baza 

Bîtca Doam- 
încălzire- și 

Ceahlăul

atras 
trebuie 

oraș. Și 
desigur, 

. de data 
_drul „refa- 
opus : Bîtca 

Neamț.
ă tovarășii 
Lv Ceahlăul 
mă cu pro- 
ii de cano- 
itaițată, iar 

îndea- 
bului. 
1 cele

I Retro spectiva

11. F. C. ARGEȘ, CAMPIOANA DE TOAMNA, 4 INTERLOCUTORI (oarecum) NEUTRI
îndrăgitei secții de fotbal. 

Și unde încep îiMlrăglții fot
baliști să piardă meci după 
meci ! Și unde încep tinerele 
schifiste să câștige — la fina
lele pe țară — titlu după ti
tlu. ! Și unde încep băieții să 
plimbe balonul de col o-colo, 
CObO-rÎELd ‘ 'tal clasamentul Divi

ziei B, iar 
nul" 
drept în 
unde încep 
din Piatra 
să-și plimbe schitu
rile pe diferite mari 
piste nautice, ur- 

podium urile de pre- 
„mondialelor- de la 

și Jocurilor O- 
-- - Și

„Relo- 
oprindu-se 

„C“ ! Și 
fetele 

Neamț

cînd pe 
miere ale , 
Amsterdam
limpice de la Montreal ! 
unde, în sfîrșit, începe clu
bul să rezolve în chip fericit 
problema transportului, cum- 
părînd 12 biciclete „Pegas-, 
ca mijloc de transport și an
trenament pentru fosta sec
ție de „cros-canotaj-fete“...

Și unde... reporterul sportiv 
apreciază gestul, lăudînd fru
moasa inițiativă.

Vasile TOFAN

AU RESURSE PENTRU
MANJE Șl MAI BUNE
-ar fi can
in momen- 

cel p*u- 
procentajele 

unde au 
țioasc. Am 
i când s-a 
sile Ivan 
și Cons- 
București) 
meci cîte 

ări. Să 
cam mult 

urmează să 
tiție coniti-

eomporia- 
’ ascen- 

majorității 
tru C.E., 

slab la 
sportive- 

trat de la 
a evident 

tai rezultate 
ente u»lti- 

pe echipe : 
reu- 

zîndu-se o 
ectiv, 437,8, 
ndiială. Cu 

că an.tre- 
Tudor Bu- 

auy, sftnt 
r au Încă

resurse pentru noi performanțe. 
Să conoretizăm : in pofida îm
bunătățirii jocului la „izolate-, 
Ioana Dogaru (Rapid București) 
și, în mai mică măsură, Maria 
Czompok (Hidromecanica) Bra
șov), Eva Nagy (Metrccn Bra
șov), Ibolya Katona (Voința O- 
radtaa) și Maria Nichifor-losif 
(Voința București) au încă un 
procent care nu trebuie neglijat 
la capitolul „bile goale-, 
ce, de fapt, înseamnă mai 
popice doborîte.

Ambele loturi vor intra 
CMtieva zile într-o scurtă și 
meritată vacanță, care însă 
trebuie să constituite un simplu 
priilcj die destindere, pentru că 
întreruperea bruscă a antrena
mentelor are nebănuit de dăună
toare efecte în procesul de in
struire. Așadar, antrenorii clu
burilor și asociațiilor au datoria 
să vegheze la respectarea cu 
strictețe a programului indicat 
pentru această perioadă tinerilor 
seUecționaibiili, astfel ca ei să 
poată relua pregătirea, la 5 ia- 

înitr-o bună dispoziție

ceea 
multe

peste 
bîne- 

nu

Traian IOAN1ȚESCU

R. C. GRIVIȚA ROȘIE

I VIZEAZĂ SI... TITLUL DE VARĂ
a

| Bilanțul turului : 17 10 1 6 25—17 21 puncte

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

DESPRE SEZONUL RECENT ÎNCHEIAT

1
1
2
3
3
4
4
6
•

275- 31 22
179- 9 21
189- 75 20
163- 72 18

78- 82 17
67- 58 14
93-1I84 12
22-319 12
24-260 8

unct pentru

490- 24 30
344- 56 28
301- 99 24

192- 88 21**
105-244 20
123-182 20
67-218 16”
97-124 15"
79-178 14"
37-406 14
55-279 12

RAPID,
In franța

de vacanța de iar-

I
I

R.C. Grivița Roșie și 
vor întreprinde scurte 

în Franța. Prima pleacă 
Roșie, care între 18 și 

Ca-

Prof ițind
nă, două dintre echipele noas
tre de rugby, remarcate în acest 
sezon, 
Rapid, 
turnee 
Grivița
27 decembrie va juca la 
hors, cu divizionara A din lo
calitate, la Montauban cu se
lecționata Lot-Tarn-Garonne, 
(din care vor face parte jucă
tori de la Montauban, Beau
mont etc.) și la Decazeville, 
cu una dintre fruntașele divi
ziei secunde. Rapid, la rîndul 
ei, care se va deplasa între 21 
și 30 decembrie, va juca în 
zona industrială a orașului 
Bordeaux, cu divizionarele B La 
Lateste și Libourne și apoi la 
Marsilia, cu echipa P.T.T. din 
localitate.

SE EFECTUEAZĂ 
8 EXTRAGERI IN 
2 FAZE : faza I 
constă din 4 ex
trageri separate, a 
cîte 6 numere fie
care din 45, iar 
faza a Il-a din 4 
extrageri separate, a 
cîte 5 numere fie
care din 45. în to
tal se extrag 44 de 
numere. Cîștigători- 
lor li se acordă, 
în număr nelimi
tat : • AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ 
și „Skoda 105 L- 
• EXCURSTI 
R.D. Germană 
R.P. Polonă.
PREMII ÎN BANI 
de valoare fixă 
(50.000, 15.000 lei
etc.) și de valoare 
variabilă. BILETE-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

în penultima etapă a turului, 
deruvurile toamnei s-au jucat 
la Satu Mare și Baia Mare. 
Au cîștigat.. nordicii, 
zi’e mai tirziu roiurile s-au in
versat, ultima „rundă* 
ca poli ai interesului 
partidele de la Pitești 
goviște. Băimărenii au______
în fața neobositei echipe a lui 
Proca, iar piteștenii au cîști
gat, in extremis, partida cu 
Dinamo. Și F.C. Argeș a deve
nit campioana turului. Pentru 
că :

...a fost și în toamna lui *78 
echipa Iui Dobrin ; echipa a- 
celui fotbalist de mare talent, 
care îi poartă de mai bine de 
15 ani tricoul cu nr. 10, jucă
torul CAPABIL — și la 31 de 
ani — să decidă orice meci din 
campionatul nostru 
mărturii : partidele cu F. 
Baia Mare — pe teren

Șapte

avind 
general 
și Tir- 
pierdut

(exemple 
“ C. 

propriu,

de jucători tineri. Exceptindu-i 
pe Dobrin, D. Nicolae, Ivan și, 
într-o oarecare măsură. Iovă
nescu. ceilalți AU CRESCUT 
SUB OCHII LUI în disputele 
ultimelor campionate. Șj copiii 
de acum cițiva ani au devenit 
jucători maturi, care pot mai 
mult decît au demonstrat in 
anul 1978. Halagian știe acest 
lucru, motiv Dentru care le-a 
acordat note destul de severe : 
Speri atu — 7, Cristian — 6, 
Zamfir — 7, Stancu — 8. Cîrs
tea — 7. Ivan 7, — Bărbulescu
— 7, Iovănescu — 8. Chi-
vescu — 6. Toma —
D. Nico’ae — 7 Dobrin — 74-, 
Radu II — 6-4-, Moiceanu — 
6-ț-. „Succesele noastre — sub
linia antrenorul lui F.C. Argeș
— se datoresc unei creșteri la 
t?ți factorii jocului și unei 
bune omogenizări. Față de a- 
nul trecut, POTENȚIALUL E-

• „Echipele-fanion", in scădere
interpret! ai rolului de „libero" ______ ___ __________
in jos I • Cind »or pleca Dobrin, Lucescu și alții, cine le 

locul ?
Pentru astăzi, cîteva puncte de 

vedere (oarecum) neutre. Așadar, 
la drum pe traseul „Cum vi s^a 
părut stagiunea de toamnă, ce 
noutăți a adus ea în comparație 
cu sezonul de primăvară, ce cre
deți că frinează incă progresul 
primei scene a fotbalului 
tru ?*

nos-

• Ștefânescu
• Valorile se

ți Dinu, singurii 
niveleazâ de sus 

va lua

• Puncte realizate : 
tone, la scor Identic, 
pro cente j : 61,7 la suia.

A Golgeterul echipei : Radu H - 7 goluri.
• Cartonașe roșii : nici unul.
A Cartonașe galbene : 11 ; cele mai multe : Ci-rtec - 4.
A Jucători folosiți î 16 — Stancu (17 meciuri — media notelor : 7,04), 

fcoa (17 - 6,88), M. Zamfir (17 - 6,82), D Nicolae (17 - 6.70). Băr
boi eseu (16 — 6,44), Toma (16 — 6.20), Iovănescu (15 — 7,13), Crrteo 
(15 - 6,66), Chivescu (15 - 5,84), Dobrin (12 - 7,41), Radu I (12 - 
7,00), Speriata (10 — 6,90). Moiceanu (10 — 6,37), Cristian (7 — 7,71), 
Rcdu IH (6 - 6,00), latan (4 - 5,75), Tuxu (4 ----- “
(2 - 7.00).

A Media notelor echipei : 6,72

21 (15 acasă 4- 6 in deplasare — cîte o vîc- 
2—1, cu Chimia, Politehnica lăți și Steaua) ;

și Steaua — în deplasare), să 
marcheze goluri de o mare 
spectaculozitate.

..41 fost în turul campionatu
lui 1978/1979 și echipa lui Io
vănescu ! Mijlocașul ofensiv al 
alb-violeților a avut un sezon 
de excepție, poate cel mai bun 
al carierei sale. Iovănescu l-a 
suplinit cu brio pe Dobrin, cînd 
acesta a absentat. Tot Iovă
nescu și-a asumat și rolul de 
puncheur atunci cînd „virful" 
Radu II a fost accidentat. 
Fructificind numai un sfert din 
ocaziile pe care și le-a creat, 
Iovănescu ar fi adăugat acti
vului echipei sale cel puțin 3—4 
puncte ;

...a fost, incontestabil, și e- 
chipa lui Stancu ! Stancu, cel 
care la cei 22 de ani ai săi a 
devenit liderul matur al unei 
apărări care îmbină experiența 
lui Ivan, cu forța lui Cîrstea 
(cel care a lipsit la Valencia) 
și ambiția lui ** 
mul de lot“ ;

...pentru a fi 
fost și echipa 
Trimis în teren, volens-nolens, 
tocmai în partida cu Panathi- 
naikos
cvasinecunoscutul Moiceanu 
marcat două goluri, a 
și in partid cu Valencia, și in 
partidele cu F. C. Bihor, Cor- 
vinul Hunedoara, Sportul stu
dențesc, Gloria Buzău, Dinamo, 
Moiceanu a devenit „armă se
cretă" a piteștenilor și această 
armă a acționat cu o eficiență 
maximă ;

—> fost — și rămîne — echi
pa mereu nemulțumitului Flo
rin Ha.Iagia.n- Pentru că ac
tualul F.C. Argeș, este CREA
ȚIA lui Halagian. Ianovschi 
și grupul luj de antrenori de 
la pepiniera proprie au căutat 
și crescut pe majoritatea celor 
care apără azi In Divizia A 
culorile primului club de fotbal 
din țară. Dar Halagian a fost 
cel care le-a deschis larg por- 
ți’e promovării, invățîndu-i cum 
să-și ia zborul spre consacrare. 
Florin 
vadă
munca 
va ani

M. Zamfir, ,.o-

foarte exacți, a 
luj Moiceanu !

din Cupa U.E.F.A., 
a 

marcat

Halagian începe să-și 
încununată de succes 
sa perseverentă de cîți- 
buni cu un grup masiv

LE de 15 lei va
rianta simplă au 
drept de participa
re la toate extrage
rile ambelor 
iar cele 
varianta 
mai la 
fazei a 
parti cină 
RIANTE
NATE sau COMBI
NAȚII
FOD“. 
100% sau 25%. 
care se ot obține

faze, 
de 6 lei 
simplă nu- 
extragerile 
Il-a. Se 
și cu VA- 

COMBI-

„CAP DE 
achitate 

pe

SUITE DE PRIMI. 
MAI MULTE VA
RIANTE JUCATE — 
MAI MULTE ȘAN
SE DE CÎSTIG ! 
PROCURAREA BI
LETELOR — pînă 
slmbătă 18 decem
brie a.c. Inclusiv. 
alte amănun
te se pot afla din 
prospectul 
care

tragerii, 
ie difuzează 

gratuit la toate a- 
gențiile Loto-Pro- 
nosport din țară.

(6,97 acasă, 6,47

— 6,00), Mosescu

in deplasare).

mărit

I

i

CHIPEI S-A___
SUTA. Și d* ă vom 
retur o evoluție fără 
din prima parte a 
n-ar fi imposibil să 
nem locul și după 
34-a“.

F. C. Argeș — echipa lui Do
brin, echipa lui Iovănescu, e- 
chipa lui Stancu, Moiceanu, D. 
Nicolae, Radu II, echipa CON
STRUITĂ de FI. Halagian — 
va fi. .. campioană cel puțin 
pînă la 4 martie, data reluării 
întrecerii. Și cum se află pe 
primul loc în „clasamentul 
adevărului* (cu 5 p), ea are 
toate șansele să readucă titlul 
la Pitești. După șapte ani...

CV 15 LA 
reuși in 
oscilațiile 
întrecerii, 

ne menji- 
etapa a

Laurențiu DUMITRESCU

Iată răspunsurile primite :
DUMITRU PEPELEA — 

mijlocaș al Juventusului de 
dată, in orele libere observator 
federal : „s-a bătut foarte multă 
vreme mor.edă pe formarea unei 
idei de joc la echipele noastre, 
pe conturarea personalității lor. 
Ei bine, din acest punct de ve
dere campionatul nu a adus a- 
proape nimic. Doar F. C. Baia 
Mare, prin climatul ei de muncă, 
prm conștiinciozitatea jucătorilor 
ei s-a dovedit inedită in joc. Ea 
a conT rmat adevărul obiectiv că 
fotbaiul trebuie să aibă la bază 
un mod științific de a-1 gîndi și 
a-1 practica. Se vede că. acolo, 
V-ocei Mateianu a descompus jo
cul la antrenamente, exersînd 
mult diverse scheme. Prin aceas
ta el i-a făcut pe băimăreni să 
gindească in tot timpul partidei. 
Este un Început bun, care con
trastează cu practica altor for
mații in care roiul primordial in 
joc n au hazardul, intimpiarea. 
Ceva-ceva a adus și F.C. Argeș 
și chiar parcă Politehnica lași. 
Repet prea puțin pe ansamblul 
unui campionat in care ,.echipeie- 
fanzon- ale ..................
pierdut din 
tădată-.

fost 
altâ-

fotbalului nostru au 
strălucirea lor de al-

NICOLAE 
al sportului,

LUPESCV — maestru 
i, antrenor Ia echipa 

Mecanică fină : „Nu a fost deloc 
grozav acest tur, pe măsura in
vestițiilor de cuvinte frumoase 
dinaintea startului, cînd s-a pro
mis marea cu sarea. Noroc că 
F.C. Baia Mare a spart tiparele. 
S-a cerut ca echipele noastre să 
atingă o înaltă pregătire fizică, 
îneît toți jucătorii să fie capabili 
să se angajeze la un efort per
manent — și nu s-a observat a- 
cest lucru ; forul de specialitate 
a decretat să se joace cu libero, 
dar numai Ștefânescu de la Uni
versitatea Craiova și Dinu (în ul
tima vreme) ne-au arătat că au 
înțeles acest rol. Celelalte forma
ții au jucat fiecare în legea lor. 
Se spune, și am văzut adesea în 
partidele internaționale, că nu 
mai există posturi în echipă ci 
doar jucători excelent pregătiți, 
capabili să facă față 
total. Or. în campionatul nostru, 
dimpotrivă, la marea majoritate 
a echipelor am observat că pos

fotbalului

turtle au primat ! Și ar mai fi 
de făcut o observație : am im
presia că prea repede se dau 
unora certificate de jucători pen
tru Divizia A. ca să mă refer 
numai la acest eșalon-.

duahtru NICOLAE-NICUȘOR : 
„Deși nu avem un cântar precis, 
se poate aprecia că am avut un 
tur de campionat mai slab decît 
precedentele Echipele de elită 
Steaua și Dinamo, ca să le nu
mesc doar pe ele, care dădeau 
în trecut grosul selecționabilulor, 
nu maj sînt ce au fost. Univer
sitatea Craiova, cu un excelent 
lot la dispoziție, a înotat în me
diocritate, ca să nu remarc, și 
scăderile vertiginoase ale A.S.A.- 
ul«ui din Tg. Mureș, Politehnicii 
din Timișoara Sportului studen
țesc ele. Și atunci, este normal 
să acreditezi ideea accentuării 
tendinței de nivelare de sus în 
jos a valorilor, fenomen apărut 
in anii din urmă Fără discuție, 
lui F.C. Baia Mare trebuie să-i 
dăm ceea ce merită pentru efor
tul ei admirabil, pentru faptul că 
s-a scuturat de niște canoane în
vechite, dar' asta înseamnă, în 
aceiași timp, și un vot de blam 
pentru restul combatantelor-.

CIURIAC MANUȘARIDE, fost 
arbitru divizionar A — președin
tele Colegiului municipal ai ar
bitrilor ; „Valoarea campionatului, 
în ciuda atîtor măsuri și decizii 
ale forului 2: 
menține în scădere, cele 
partide, — ’ ** 
salveze 
nostru (vezi comportarea echipe
lor noastre în cupele europene și 
în campionatul european). E ade
vărat, F.c. B-aia Mare a adus ceva 
nou în concepție și exprimare. 
Dar noi trebuie sâ privim fotba
lul nostru, dincolo de această 
rară floare. Să fim de acord (din 
nou) că principala cauză care tot 
păgubește fotbalul este de natură 
organizatorică. Iată, făcând media 
europeană a jucătorilor legitimați 
vom constata că noi ne situăm 
undeva în coada acestui clasament 
în comparație, firește, cu țările 
cu fotbal avansat și cu ale căror 
echipe ne întîlnim în diverse 
competiții internaționale. Asta în
seamnă că încă nu se acordă a- 
tenția cuvenită fotbalului de 
mia să (cu copiii și juniorii), eșa
loanelor inferioare Diviziei A. 
Secând rezervoarele, ne trezim că 
după plecarea lui Dobrin, a lui 
Lucescu și a altora nu mai vine 
nimeni de valoarea lor să le ia 
locul-.

de specialitate, se 
, cîteva

mai bune, nereușind să 
mediocritatea fotbalului

Opinii consemnate de
Stelion TRANDAFIRESCU

Centrul de copii și juniori Chimia Rimnicu Vilcea

PASIUNEA IN BALANȚA CU ABSENȚA UNUI TEREN PROPRIU
eficiență maximă ? 

judecăm după pro- 
avansate în numărul

Traian Popa are o jumătate de 
secol. Profesorul Valeria Enăches- 
cu este un tinăr absolvent al 
I E F S.-ukii, cu specialitatea fot
bal Ei îmbină experiența cu di
namismul, maturitatea cu entu
ziasmul, La „pupitrul- Centrului 
de copii și juniori Chimia Rm 
Vilcea Ei petrec o „zi lumină- 
între cei 60 de copii și juniori, 
ei prepară și ceaiul și compotul 
cu care îmbie mini-fotbaliștiă pen
tru ,.refacere-, tot ei îți pun sub 
ochi fișe individuale minuțios în
tocmite, care oglindesc cu maxi
mă fidelitate evoluția oricărui ci
rac de-al lor. O astfel de fișă cu
prinde dinamica factorilor fizici 
și tehnici, începînd cu anul îns
crierii pînă •
deficiențele 
mijloacele 
îndreptarea 
mîndria centrului, portarul Pavel, 
titular al reprezentativei de ju
niori. s a prezentat în 1975 cu o 
înălțime de 1.78 m și 47 kg. cu 
un perimetru toracic de 71 cm. 
cu capacitatea spiro metrică 3300 
cm3, cu un plus de 66. iar că la 
ora actuală cifrele se prezintă 
astfel : 1,81 ; 64 ; 83 ; 5000 ; 54, puls 
excelent, propriu sportivilor de 
mare randament, după ce în 1967 
urcase la 78. dar ..atunci avea el 
niște gărgăuni si făcuse prietenie 
și cu țigara, dar lucrurile i-au 
îndreptat repede- (Traian Pore).

Dar ajunge pasiunea dascălilor 
de Ia Centru] de copil și juniori 
Rm. Vilcea pentru ca „producția-

la zi, o rubrică cu 
semnalate, o alta cu 
recomandate pentru 

lor. Aflăm, astfel, că

kti să aibă și 
Dacă ar fi să 
misiunile
din 30 mai 1976 al ziarului „Spor
tul-, onorate după doi ani, In 
1978. se pere că da. Se scria a 
tunel negru pe alb Intr-un articol 
despre Centrul asupra căruia re
venim astăzi eă se scontează pe 
promovarea următorilor juniori : 
Pavel, Tel eș pan, Răducanu, Cîr- 
ceag. Și, intr-adevăr, toți au fost 
titularizați In cadrul echipei mari, 
ultimul. cei drept, rodat, deo 
camdată, în meciurile din cadrul 
„Cupei F R F.- far din 1969, anul 
înființării lui. lista aceasta ar mai 
trebui întregită cu Pintilie și Ver- 
gu, cu Marinescu și Negrea, cu 
Bușuroi si Șchiopu, cîndva la lo
tul național de juniori, cu Ena- 
che, centul atacant la U.M. Ti
mișoara Nu este o recoltă foarte 
spectaculoasă, dar este, în orice 
caz. o contribuție palpabilă, care 
poate face să roșească „centre- 
mai bine consolidate organizato- 
fc din orașe cu istorie fotbalisti
că mai bogată.

Afirmînd că este Ioc șl de mai 
bine, care ar fi cauzele obiective 
ale neimplinirilor vîlcene In peri
metrul fotbalului la nivel de copii 
și juniori ?

1. Exodul masiv al fotbaliștilor 
de 18 ani spre orașele-centre uni
verse tare, după absolvirea liceu
lui Așa se explică faptul că, a- 
nual. 4—5 fotbaliști în devenire 
se dezrădăcriează în ultimul lor

an de juniorat, nici vara lui 1978 
nefăcîna excepție, „porția" dimen- 
sionându se, conform așteptărilor, 
la numărul 5.

2. Concurența putemioă a Liceu- 
-ui cu program special de educație 
fizică (atletism), La care un ta- 
ient, se spune, deosebit, ca Re mi 
Cercel (ca să dăm un singur e- 
xempLu) na putut să reziste, îm- 
□rățișînd triplu-saltul, unde a și 
ijuns campion de juniori.

3. Diminuarea unor atribute, de 
?are Centrul profita la debutul 
activității. Căci dacă odinioară el 
□eneficia exclusiv de un medic, 
in magaziner, o spălătoreasă, un 
cazan propriu pentru apă caldă, 
un teren cu iarbă naturală, pe 
parcurs toți acești factori au dis
părut, substituisidu-se improviza
ția și hazardul O ful cel 
lui Traian Popa este, 
jiexistența unui teren 
Vechea suprafață a fost 
(in 1973) de o alta acoperită cu 
an fel dc zftură într-o permanen
tă metamorfoză, care semăna cînd 
eu noroiul, cînd cu o platformă 
rigidă care expunea la accidente. 
Iar djn primăvara acestui an, ex
tinderea tribunei întîi a transfor
mat și a^es- pseudo teren într-un 
șantier încă deschis. (împrumuta
rea terenului asocâației sportive 
..Ol tul “ din campionatul jude
țean. nu poate fi decît un palea
tiv).

mare al 
desigur, 
propriu, 
înlocuită

Ion CUPEN

NUMAI ASTAZI MAI PUTEȚI 
PROCURA 
TRAGEREA LOTO de mîine, 15 
decembrie 17 
CU CÎT MAI 
aveți mai multe șanse de câști
guri valoroase în AUTOTURIS
ME și BANI.

BILETE PENTRU

1978. PART1CIPIND 
MULTE BILETE,

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
13 DECEMBRIE 1978. Extragerea 
I : 30 34 11 43 41 19 ; extragerea 
a TI-a : 22 3 31 25 44 5. Fond to
tal de eîștiguri : 1.015.514 lei din 
care 234.213 lei report la catego
ria 1. Plata cîstigurilor se va 
face îr. Capitală începînd din 21 
decembrie nînă la 13 februarie 
1979. în tară aproximativ din 25 
decembrie pînă la 13 februarie

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
1979 Inclusiv, iar prin mandate 
poștale aproximativ din 25 
cembrie 1978.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
CEPTIONALE LOTO DIN 5 
CEMBRIE 1978. FAZA I : Catego
ria 1 : 2 variante 106% — autotu
risme ..Dacia 1300“ (70 000 lei)
sau Ia alegere .,Skoda 105-L“ 
(66 000 lei) și obiecte existente în 
magazmele comerciale ; categoria
2 : 11 50 variante a 25.000 lei sau 
la alegere o excursie de 2 locuri 
în R.S Cehoslovacă sau R.P. Po
lonă și d’fererrta în numerar ; 
categoria 3 : 14 00 a 2 000 lei ; ca
tegoria 4 : 68,00 a 1.000 lei ; cate-

de-

goria 5 : 110,75 a 400 lei ; catego
ria 6 * 209.25 a 300 lei ; categoria 
7 : 307 25 a 200 lei ; categoria 8 : 
2 161.25 a 100 lei. FAZA â n-a : 
Categoria A : 3 variante 25% a 
12.500 Iei : categoria B : 5,00 va
riante a 10.090 lei sau la alegere 
o excursie dublă în R.S. Cehos
lovacă sau R.P. Polonă și dife
rența în numerar ; categoria C : 
16 00 a 8 364 lei sau la alegere o 
excursie de 1 loc în R.S. Cehos
lovacă sau R.P. Polonă și even
tuala diferență în numerar ; ca
tegoria D • 90 75 a 1.478 lei ; ca
tegoria E : 915.75 a 100 lei. Auto
turismele „Dacia 1300“ sau ,,Sko
da 105-L- de la categoria 1 au 
fost obținute de : Maria Band din 
com. Valea Lungă, județul Dîm
bovița și Lia Nioer din București.



in Sala sporturilor din Brașov MARILE MOMENTE ALE TENISULUI FEMININ
întrecerile tenismanilor

ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE
BRAȘOV, 13 (prin telefon). 

— Ca și în ziua inaugurală, 
întâlnirile din cadrul campio
natelor noastre internaționale 
de tenis „indoor" s-au 
în continuare la un bun 
spectacular, unele 
prilejuind o luptă dirză și e- 
chilibrată. Printre 
urmă se numără . 
obținute de reprezentanții țării 
noastre asupra celor ai Bulga
riei : Octavian Vîlcioiu l-a în
vins pe Matei Pampulov cu 
6—2. 5—7, 6—2, iar Cosmina 
Popescu a întrecut-o pe Dora 
Ranghelova cu 6—3, 4—6, 6—2. 
Un debut bun a avut Andrei 
Dîrzu, care l-a scos din cursă 
pe jucătorul maghiar I. Tarjan, 
la scorul de 6—4, 6—4. Marian 
Mîrza a cîștigat în primul 
tur cu 7—5, 6—3 în fața tenis- 
manului bulgar L. Petrov, dar 
în cel de-al doilea a fost în
trecut de cehoslovacul D. 
haj. cu scorul de 6—4. 
4—6.

Iată și alte rezultate 
primele două tururi ale i 
de simplu masculin : J. Navra- 
til (Cehoslovacia) — V. Lazar 
(Ungaria) 6—4, 6—4; Th. Ar
nold (R.D. Germană) — E.
Pană 6—1, 7—6; D. Hărădău — 
L. Bucur 6—2, 6—2; Tr. Marcu 
— D. Stănescu 6—3, 6—1; Th.

dintre

situat 
nivel 

ele

acestea din 
și victoriile

Kul-
4-€,

din 
probei

Cupa cupelor la handbal

BAIMARENII
S-AU CALIFICAT
IN „SFERTURI"
Teri seară, în localitatea Aal

borg s-a disputat meciul retur din 
cadrul optimilor de finală ale 
Cupei cupelor la handbal mas
culin dintre formația locală și 
H.C. Minaur Baia Mare. Jucînd 
foarte bine sportivii români au 
câștigat și în deplasare cu 24—21 
(lâ—10), în primul joc 31—19 
asignrîndu-și calificarea în sfer
turile de finală.

(Bulga-Arnold — L. Ghenov 
ria) 6—3, 6—7, 6—3.

Joi, în ziua a treia 
neului. jocurile, încep în Sala 
sporturilor la orele 8,30 și 15. 
Se dispută partide din probele 
de simplu bărbați și femei. De 
asemenea, sînt programate și 
primele întîlniri de dublu.

C. GRUIA — coresp.

a tur-

„CUPA CHALLENGE11
La Montego Bay (Jamaica) a 

început turneul internațional 
de tenis, dotat cu „Cupa Chal
lenge**, la care 
dintre cei mai buni 
din lume. în prima zi s-au dis
putat partidele din grupa A, 
încheiate cu următoarele rezul
tate : Bjorn Borg — Harold 
Solomon 6—3, 6—2 ; Raul Ra
mirez — Roscoe Tanner 3—6, 
7—6, 6—1.

în grupa B vor juca tenisma- 
nul român Ilie Nâslase și ame
ricanii John McEnroe. Dick
Stockton și Peter Fleming (a- 
cesta îl înlocuiește pe ~ 
rulaitis. indisponibil), 
doi clasați din fiecare 
se vor califica pentru 
nalele competiției.

★
MELBOURNE, 13 (Agerpres).

în turneul internațional feminin 
de tenis de Ia Adelaide (Austra
lia) jucătoarea cehoslovacă Re
nata Tomanova a cîștigat cu 6—2, 
7—6 partida cu. Florența Mihai 
(România). Alte rezultate din tu
rul doi : Marsikova — Urroz 7—5, 
6—7, 6—3 ; '
6—1, 6—2 ;
6—3, 6—1 ;

participă opt 
jucători

V. Ge- 
Primii 
grupă 

semifi-

Reid - 
O’Neil

Bohm 4—8, 
— Fromholtz

@ Un an de afirmări pentru Virginia Ruzici ® Prima 
victorie românească la Roland Garros G Wimbledon 
sub semnul înnoirilor © Chris Evert redevine invincibilă

• Finiș spectaculos

aprilie, Los Angeles... Se în
cercuitului de 

,,Virginia Slims". Victoria apar- 
pentru prima oara, Martinet 

“ în finala

q 1 ianuarie, Melbourne... In pri
mul „clasic" al anului, Evonne Goola- 
gong-Cawley cucerește al patrulea 
titlu al său de campioană a Austra
liei, anunțîndu-și o puternică rei ntra - 

După ce, în sezonul trecut, dis- 
de pe scena marilor turnee 
a se consacra îndatoririlor fa- 

Evonne rămîne încă reduto-

în Marele Premiu

Marsikova

Foto : D. NEAGUVIRGINIA RUZICI

Renata 
și in 

cu Fio-

cehoslovaca
6—2). Lauri

Intr-una 
ale „Marelui 
noastră trece 

de

Au trecut puține zile de cînd asis
tam, prin intermediul telegramelor de 
presă, la spectaculoasa cădere de 
cortină in întrecerile campioanelor 
rachetei. Anul acesta, ele au devan
sat pe cele ale campionilor, care-și 
vor desemna ultimul laureat abia în 
ianuarie, după Masters-ul masculin. 
La Palm Springs, în California, apoi 
la Melbourne, sub soarele verii aus
traliene, au avut loc starturile finale 
ale acestui sezon internațional de te
nis feminin. Cele oare aveau să tran
șeze ultimele rivalități și să dea 
formă definitivă unei ierarhii clădite

re.
păruse 
pentru 
milia le. 
bilă.
• 2

cheie a 7-a ediție a 
iama 
ține, pentru prima 
Navratilova (7—6, 6-4

CLASAMENT 
MONDIAL

Chris Evert
Martina Navratilova
Virginia Wade
Evonne Goolagong
Virginia Ruzici
Kerry Reid
Betty Stove
Tracy Austin
Wendy Turnbull
Regina

★

Jocurile din „Cupa 
echipe de juniori au 
mi Beach (Florida) 
mânia 2—1 ; S.U.A. 
Canada — Finlanda 
Cehoslovacia 2-1; 
2—0; Elveția 
- R.F. *

Sunshine" pentru 
continuat la Mia- 
: Anglia — Ro- 
— Scoția 2-0 ;

Uruguay — 
— Austria 
Venezuela 
„optimi" : 

; Brazilia — 
Elveția 2—0 ;

2-0 ; 
Chile 

Peru 2-1 ;
Germania 2—1. In 

S.U.A. — Venezuela 2—1 ; 
Franța 2-1 ; Spania — L. . 
Chile — Anglia 2-0 ; Italia — Colum
bia 2-0. • Dick Stockton a terminat 
învingător în turneul de la West 
Orange (New York) : 6—4, 6-2 în
finala cu Tom Gorman.

treaptă cu treaptă de-a lungul unui 
an întreg de competiții.

Cununa cu lauri o poartă din nou 
americanca Chris Evert, incontestabil 
racheta nr. 1. Ea are acum și înves
titura oficiala, acordată de Federația 
internațională de specialitate prin 
intermediul unui juriu de foste corn- 
pioane (Margaret Court, Ann Jones, 
Margaret Dupont). Pentru celelalte 
locuri ale unui clasament mondial, 
opțiunile râmîn libere, lata, alăturat, 
pe cea rezultată din încercările noas
tre proprii de a clasifica jucătoarele 
eșalonului fruntaș. Argumentele pr ia
ci pole le enumerăm în nodurile ce 
urmează.

lori la Atena, in meci amical de fotbal

GRECIA ROMÂNIA 2-1 (1-0)
' ATENA, 13 (prin telefon). 
Miercuri s-a disputat la Atena, 
in fața a 20 000 de spectatori me
ciul amical revanșă dintre echi
pele Greciei și României, cîștigat 
anul trecut la București de fot
baliștii români cu scorul de 6—L 
De această, dată pe terenul pro
priu, echipa Greciei a obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (1—0) în 
compania unei selecționate ro
mâne alambicate.

Marți seară și în cursul nopții 
de marți spre miercuri a plouat 
torențial la Atena și câmpul de 
joc al stadionului Panathinalkos 
(pe care în acest an Grecia a 
învins cu 4—1 Ungaria și cu 6—1 
Finlanda) s^a transformat într-un 
adevărat patinoar. Zona din 
centrul terenului era noroioasă, 
controlul mingii-făcându-se foarte 
greu. A fost un avantaj pentru 
gazde, mai avînitate și pline de

cu Cons tanti nou — trage în a- 
cesta. Cămătaru trimite puternic 
în bară, cu capul, 
trată de lordănescu 
In fine, în min. 85 
noastră înscrie din penalty, trans
format de Romilă la un fault co
mis de Firos asupra lui Cămă- 
taru. în ultimele minute Zamfir" 
s-a accidentat și locul lui în for
mație a fost luat de Voicilă. în 
acest fel echipa. Greciei înregis
trează prima ei victorie asupra 
,, naționalei"

Care sînt

mingea cen-
(min. 77).' 
selecționata

Evonne Goolagong), după ce cîștigase 
nu mai puțin de 7 turnee prelimi
nare, iar învinsa sa 3. Unul singur, 
la Philadelphia, revine liderei din 
ediția trecută, Chria Evert. Tot acolo, 
în martie, notăm un avans promițător 
al Virginiei Ruzici, care învinge pe 
Kerry Reid (6—1, 7—5), ajungînd în 
semifinale, unde este stopată de Bil
lie Jean King (1—6, 2—6).
• 11 iunie, Roland Garros... Mo

ment do vîrt al sezonului european 
pe zgură. Consacrare pentru prima 
româncă laureată pe terenurile bă- 
trînel arene pariziene : Virginia Ru- 
zicî învinge pe Mima Jausovec, fosta 
deținătoare a titlului, cu 6—2, 
Succes care urmează altor două pre
zențe în finale, la Hamburg (1. Jau
sovec) și Roma (1. Marsikova). In 
continuare, noua „stea" a tenisului 
românesc strălucește și la G stood 
(6-2, 6-2 in Boală cu Petra Delhees) 
și Kitzbuhel (6—4, 6-3 cu Sylvia Han- 
nika).
• 8 iulie Wimbledon... Cel mai 

vechi dintre turnee, în al 101-lea an 
al său, stă sub semnul înnoirilor. Fi
nala feminină este cîștigată de Mar
tina Navratilova, care o învinge pe 
Chris Evert cu 2-6, 6—4, 7-5. In rîn- 
dul „primelor 8" se află și Virginia 
Ruzici, calificată după o victorie cu 
5—7, 6—4, 6-3 asupra ex-fi na li stei tur
neu lui, Betty Stove. Cedează Evonnei 
Goolagong într-o partidă dramatică 
(5—7. 3-6). în oare australianca a 
fost condusă în amîndouă seturile.
• 6 august, Brașov.- Virginia Ru- 

zici devine triplă campioană euro
peană în prima ediție a întrecerilor 
continentale de amatori desfășurată 
în țara noastră. învinsa sa în finala

6—2.

simplu este 
Tomanova (6—4, 
probele de dublu, împărțiți __ 
rența Mihai și Traian Marcu, parte
neri merituoși.

A 10 septembrie, New York... Sec
vențe din open-ul american, inaugu
rând noile terenuri de la Flushing 
Meadow : Ruzici (din nou în „opti
mea" fruntașă) — Margolin 4—6, 7-6,
6— I ; Navratilova — Ruzici 6—3, 6-2 ; 
Shriver (apariție surprinzătoare) — 
Navratilova 7-6, 7—6 ; Evert — Shriver
7— 5, 6—4. Chris Evert își rezîștigâ a- 
tuurile de invincibilitate.
• 22 octombrie, Brighton, 

din ultimele escale 
Premiu", campioana 
peste rezistența unor adversare 
marcă : 6—3, 6—4 cu Virginia Wade ; 
7—5, 6—4 cu Kerry Reid ; 5-7, 6—2, 
7—5 cu Betty Stove. Cu aceasta, Vir
ginia Ruzici își asigură locul 5 in 
clasamentul circuitului-maraton și se 
califică pentru Masters. Ordinea frun
tașelor ; Evert. Wade, Reid, Navrati
lova, Ruzici, Goolagong, Stove, Turn
bull, Marsikova, Austin.
• 19 noiembrie, Palm Springs.M 

Primele 3 rachete ale tenisului femi
nin încheie lupta în „Turneul campi
oanelor". Reprezentanta României își 
confirmă ascensiunea, calificîndu-se 
în semifinale, după victorii la Kerry 
Reid (7—6, 6—2) și Betty Stove (6—2, 
6—2). Apoi, în meci pentru locul trei, 
este întrecută de Virginia Wade la 
soor strîn* (6—7, 3—6). Laurii Masters- 
uhii sînt pentru Chris Evert (6—3, 6-3 
cu Navratilova).
• 3 decembrie,

nul ia sfîrșit acolo 
11 luni în urmă, 
în joc este „Cupa 
ma întrecere pe ___ ___ _ ________
Chris Evert, ajutată de coechipierele 
sale, ’ ”
na" 
tîa americană spre 
foaia cu Australia 
Fromhokz).

Acestea ou fost 
ale sezonului 1978. 
ia - _______
care-l prezentam astăzi. Cu 
cotă de relativitate, purtată 
de orice asemenea tentativă.

O certitudine rămîne. totuși, 
s’unea marcată a Virginie! 
revelația acestui an de tenis, 
rea ei pe Locul al 5-lea în clasamen
tul mondial 
vreodată de 
— nu poate 
gerată. Este 
progresului 
noastră campioană pe parcursul unul 
sezon în care a cules o serie întrea
gă de rezultate remarcabile. Și, tot
odată, o ooziție cîștigată, care nr,‘i 
fl apărată cu succes șî chiar depă
șită, în anul care urmează.

Radu VOIA

Melbourne... Sezo- 
unde începuse, cu 
De data aceasta, 
Federației", su pre
ach ip«. Din nou

mezina Tracy Austin și „vetera- 
BiHie Jean King, conduce fornw- 

v'etorie : 2—1 în 
(Reid, Turnbull,

mom sitele-ch a ie 
Pe rezultanta lor 

contur close meatul de sinteză pe 
acea 

inerent

oscen- 
R’Jiicr, 
Plasa*

— cel mai înalt, de‘ir>ut 
o jucătoare din România 
părea o cutezanță exa- 
doa-r oglindirea fidelă a 
înregistrat de multipla

• N. K. RIJEKA A CÎȘTIGAT 
„CUPA BALCANICA", INTER- 
CLUBURI.

Ieri s-a desfășurat la Rijeka 
meciul retur din cadrul finalei 
„Cupei Balcanice4* intercluburi 
dintre formația locală N. K. 
jeka și Jiul Petroșani. Scorul 
1—0 cu care echipa noastră 
vinsese în prima manșă nu 
fost suficient pentru a intra 
posesia trofeului, ieri la Rijeka 
formația locală câștigând înfilnl- 
rea cu 4—1 (2—0), prin golurile 
marcate de Tomici (2) șl Dcsnița 
(2). Unicul gol al Jiului a fost 
înscris de Mulțescu.
• PARTIZAN BELGRAD A 

CÎȘTIGAT CUPA EUROPEI CEN
TRALE.

Finala Cupei Europei centrale 
a fost câștigată anul acesta de 
Partizan Belgrad care a învins cu 
fr—0 (0—0) echipa
dapesta. — • -
TrifunoD

Ri
de 

în- 
i-a 
în

_ r Honvcd Bu
dapesta. Unicul " gol l-a înscris 
Trilunovici (min. 64, 1'1 m).
• SELECȚIONATA DE TINE

RET A ROMÂNIEI PLEACA AZI 
IN AI.BANIA.

După cum se știe, sâmbătă se 
va desfășura la Tirana întâlnirea 
retur dintre reprezentativele de 
tineret ale României și Albaniei 
(în tur 3—1 în favoarea jucători
lor noștri) din cadrul Campio
natului Balcanic. în vederea aces
tei partide, lotul de tineret al ță
rii noastre pleacă în cursul aces
tei dimineți spre Tirana.
norii Icn Voica și Viorel Kraus 
deplasează următorul lot de ju
cători : Lazăr, Ducadam, " ' ' 
Bubela, Stancu, Zare, I. Gheorghe, 
Vamanu, Iovănescu, I. Mureșan, 
Florean, Orac, Chitaru, Ad. Io- 
nescu, Biro, Terheș și Anțohi.

Antre-

Sabău,

elan, și un handicap pentru e- 
chipa noastră care n-a putut pasa 
și acționa așa cum își propusese. 
Mai cu seamă în prima repriză, 
cînd linia de mijloc a echipei- 
Greciei a acționat foarte rapid, 
atacurile acesteia fiind mai nu
meroase la poarta noastră, așa 
cum a fost cazul în min. 8, cînd 
Vigu a reușit să intervină decisiv 
la o ocazie periculoasă a gazde
lor, în min. 10 și 15 cînd Coman 
intervine salvator și în min. 34 
cînd portarul nostru intervine 
din. nou inspirat la o lovitură 

a atacantului Gulakos. 
echipa noastră își re

vine, echilibrează jocul și bine 
dirijată de Dobrin reușește să 
pună la încercare apărarea ad
versă. în> min. 18 Rădulescu este 
faultat în careu de Ziakos dar 
arbtirul Peters (care s-a dovedit 
foarte atent la amabilitatea gaz
delor de a-1 invita la acest meci 
pentru a obține norma de arbitru' 
F.I.F.A.) nu acordă nimic, nici 
măcar lovitură liberă indirectă. 
Cea mai frumoasă acțiune a e- 
chipei noastre se petrece în min. 
25 cînd Dobrin driblează trei apă
rători, șutează formidabil dar 
Constantinou respinge in corner. 
Gazdele revin în atac și Coman 
se remarcă în min. 31 și So. Par
tida. se echilibrează din nou și a- 
tunci cînd repriza se părea 
se îndreaptă spre un 
min. 43 Delikaris îl ' 
Kudas care șutează 
dreapta Iul Coman, 
jează dar nu poate 
să intre în plasă : 1—0.

După pauză Sameș (accidentat) 
este înlocuit cu B. Grigore 
Augustin cu 1 ' '
frumos, cursiv, acțiunile echipei 
noastre sînt curgătoare. în mân. 
55, “ ‘ ' - - -
boltă, 
porții 
costa 
pinge 
min. 
formația noastră : Dobrin, foarte 
solicitat de terenul greu, cedează 
locul lui lordănescu, iar FI. Gri
gore — lui Stan. în min. 70, asis
tăm la o ' ’ '
c abilă a 
Delikaris 
man a 
degajat, 
cor dat lovitură liberă indirec
tă de la 14 m pe motiv că unul 
dintre jucătorii noștri ar fi vor
bit (așa cum ne-a declarat după 
meci arbitrul). Gulakos execută, 
trimite scurt la Nikolidis și acesta 
șutează puternic în gol : 2—0.

Susținută ofensivă a formației 
noastre în ultimele 30 de minute, 
în min. 71, Stan — ajuns singur

că 
în 
pe 
in

egal, 
lansează 
pe jos, 

acesta plon- 
opri balonul

»1
Bolâni. Jocul este

Dobrin trimite o minge cu 
care se îndrepta spre stingă 
lui Ocnstantinou, dar a- 
sare extraordinar și res- 
ddn nou In corner. în 
65, alte două schimbări în

decizie cu totul inexpli- 
conducătorului jocului, 
a șutat de la 20 m, Co-• ------ aprins mingea, 
dar arbitrul a 

lovitură liberă

noastre.
cauzele eșecului ? 

Prima și cea mai importantă a 
fost marcajul defectuos al mij
locașilor în prima repriză, pe
rioadă în care formația Greciei a 
reușit să realizeze momente do 
dominare, cu efecte asupra des
fășurării jocului de ansamblu al 
echipei noastre. în a doua parte 
a meciului atât accidentarea Lui 
Sa moș cit și celelalte înlocuiri au 
subminat intr-o bună măsură o- 
mogenitatea formației, care însă a 
luptat exemplar în ultimele 30 
de minute, fiind foarte aproape 
de egalare. Nu trebuie să trecem 
cu vederea aceleași mereu păgu
bitoare inexactități La fazele fixe, 
chiar dacă lovitura liberă indirec
tă dictată de belgianul Peters nu 
a avut, după opinia noastră, nici 
un fel de justificare. în ceea ce-i 
privește pe tinerii încercați. Că
nii tar u s-a impus în mod deose
bit ; el a și jucat, dealtfel. între
gul meci. Dintre ceilalți patru. 
(Augustin, FL Grigore, Stan și 
Voicilă), primul a evx>luat insu
ficient de curajos, în timp ce 
Stan și Voicilă au fost utilizați o 
perioadă prea scurtă, insuficientă 
pentru o apreciere de valoare. 
El vor fi revăzuți cu siguranță 
în următorul meci, la Tel Aviv, 
cu selecționata divizionară a Is
raelului, întflnire care va avea 
loc marți 19 decembrie, și nu 
duminică ‘
anunțase

Arbitrul _ ..
tat la tușe de arbitrii greci J. 
Papapanayotu și I. Makris a 
condus, cu multă indulgență față 
de echipa gazdă, următoarele 
formații :

GRECIA : CONSTANTINOU — 
Ziakos, KAPSIS, Firos, Iosifidrs 
— Nikolidis, Kudas (mim. 60 Xan- 
topoulos), Delikaris — Ifantidis, 
GULAKOS, ARDIZOGLU :

ROMANȚA : COMAN — M. Zam
fir (min. 83 Voicilă) ^^ames frnin. 
47 B. Grigore), _
Vigu — Romilă,
65 “ ‘”
46
65

17 decembrie, cum se 
inițial.
J. Peters (Belgia). aju-

ȘTEFANESCU, 
DOBRIN (min. 

lordănescu), Augustin (min. 
Boloni) — FI. Grigore (min. 
Stan), CAMĂTARU, Răd-ulescu.

Eftimie IONESCU

RECORDURI LA JOCURILE SPORTIVE ASIATICE
BANGKOK, 13 (Ag&rpres). 

capitala Tailandei au 
întrecerile din. cadrul 
sportive asiatice. în 
de tir, proba de armă 
Libru redus — poziția 
fost cîștigată de 
(R.P.D. Coreeană), cu 5®6 p, re
zultat ce constituie un nou re
cord al Jocurilor. Pe echipe, pri
mul loc a revenit R.P.D. Coreene
— 2355 p. La pistol cu aer com
primat, titlul a fost cucerit de 
țintașul japonez Semiznki, cu 388 
p. Primele medalii de aur din 
competiția de haltere au fost câș
tigate de Son sung Rin (R.P.D. 
Coreeană) — 2761,500 kg La cat. 
pană și de Kazumasa (Japonia)
— 292.500 kg La cat. ușoară.

Competiția de gimnastică s-a 
încheiat cu concursul special pe 
aparate, în care s-au evidențiat 
japonezul Junichi Kitagawa, cîș-

In 
continuat 
Jocurilor 

competiția 
liberă ca- 
culcat a 

Kim Ky\ung 
OU 506 P,

tigă-bor a două medalii de aur 
(sărituri și paralele), Jong Sil 
(R.P.D. Coreeană), clasată pe pri
mul loc la sărituri și campionul 
absolut Tsai Huian-ciun. (R.P. Chi
neză), învingător la cal cu mi
nere.

Au început întrecerile de nata- 
ție. Recorduri ale Asiei au fost 
obținute de japoneza Sachiko Ya
masaki in seriile de 200 m liber
— 2:11,28 și de compatriotul aces
teia, Kozo Tatsumi, la 400 m mixt
— 4:46,33.

în clasamentul oe medalii. pe 
primul loc se află R.P. Chineză, 
cu 15 medalii de aur, 11 de ar
gint și 14 de bronz, urmată de 
Japonia (15—16—9), R.P.D. Core- 
cană (6—5—4), Tallanda (3—4—0), 
Filiipirbe (1—1—1) etc.

La Bangkok se află în vizită 
o delegație a Comitetului de or
ganizare a Jocurilor Olimpice ’80.

TELEX • TELEX O TELEX e TELEX • TELEX
FOT3AL • La Bremen, echipa lo

cala Werder a terminat egal cu F.C. 
Liverpool : 1—1 (1—0). Gazdele au
marcat prin Reinders (min. 26), ega- 
larea fiind adusă de Kennedy (min. 
80).

HANDBAL • în meci retur pentru 
optimile „Cupei Cupelor", la mascu
lin : Atletica Madrid — S.C. Magde
burg : 25—25 (11—10). învingători în
primul joc (24-16), handbaliștîi din 
R.D. Germană s-au calificat pentru 
sferturile de finală.

HOCHEI • In oadrul turneului in
ternațional de la Pekin, selecționata 
Japoniei a întrecut cu 5—4 (3—0, 2-2, 
0—2) formația R.P. Chineze.

NATAȚIE • 14 înotătoare americane, 
printre care multipla campioană mon
dială Tracy Caulkins, au fost suspen
date pe timp de trei luni pentru a- 
bateri de la viața sportivă și încăl-

carea disciplinei de antrenament, în 
perioada stagiului de pregătire efec
tuat la Colorado.

SCHI • La Pianoavallo, slalomul 
special feminin a fost ciștigat de 
Hanny Wenzel (Liechtenstein), urmată 
de Marie-Therese Nadig (Elveția) și 
Irene Epple (R.F.G.). In clasamentul 
„Cupei Mondiale" pe primele locuri 
se află Perrine Pelen (Franța) — 31 p, 
Annemarie Moser-Proell (Austria) — 
29 p, Marie-Therese Nad:g (Elveția) 
- 28 d

TENIS DE MASA » La Prag a, in
tr-un meci contînd 
de finală ale C.C.E. 
pa locală Sparta a 
rul de 5—1 formația 
poca (Rak — Bohm
Crișan 2-0 ; Ocvarik — Doboși 2-0 ; 
Orlowski — Bohm 2—0 ; Rak — Doboși 
2-0 ; Ocvarik — Crișan 2-1).

pentru sferturile 
(masculin), echi- 
intrecut cu sco- 
C.S.M. Cluj-Na- 

1—2 ; Orlowski —
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