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„Daciada" in întreprinderi fi institufii

„START LANSAT44 IN ETAPA DE IARNA
• Continuitate în desfășurarea competiții lor • De la „consumatori de sport" la 
„practicanți ai sportului" • „Filtru total" pentru depistarea talentelor • O acțiune 
importantă : propulsarea de performeri în loturile olimpice
— Cu puțin timp in urmă am 

participat la consfătuirea or
ganizată de Comisia sport și 
turism a U.G.S.R., în care s-au 
analizat principalele aspecte 
desprinse din organizarea șl 
desfășurarea in întreprinderi și 
instituții a primei ediții a ..I>a- 
ciadei”. Cunoaștem. așadar, 
succesele și minusurile relie
fate cu această ocazie. Am dori 
să aflăm care sint măsurile 
luate pentru ea in cea de a 
doua ediție a marii competiții 
naționale „Daciada” și. îndeo
sebi, in prima etapă — aceea 
de iarnă — să se obțină rezul
tate superioare.

Am pus această întrebare to
varășului Efrem Cherteș, șeful 
Comisiei sport și 
Consiliului Central

— în primul rind 
precizez că startul 
ediție a „Daciadei” 
fel decît la prima ediție, 
răspuns interlocutorul nostru. A 
fost un „start lansat” — ca să 
folosesc terminologia sportivă 
— pregătit din timp, bine or
ganizat, pe baza învățămintelor 
trase de fiecare asociație și 
club sportiv. Sîntem incredin-

țați că, așa cum am pornit, 
vom avea rezultate net supe
rioare 
ediție.
litate 
mind
țioasa

CEI MAI BUNI 10
SPORTIVI ROMANI AI
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ANULUI 1978
presei sportire române

Au mai primit voturi : LIANA MIHUȚ (tenis de masă), EVA 
ZORGO-RADULY (atletism), ILEANA SI LAI (atletism), ELENA 
ANDREESCU (popice), SIMONA ARGHIR-SANDU (handbal), 
VICTORIA BANCIU (volei).

1. NADIA COMĂNECJ gimnastică
2. NATAUA MARAȘESCU atletism
3. VIRGINIA RUZia tenis
4. EMILIA EBERLE gimnastică
5. MARIA ALEXANDRU tenis de masă
6. NICUUNA IOSIF tir
7. CARMEN BUNACIU înot
8. MARIA COSMA caiac
9. EVA FERENCZ1 tenis de masă

10. MARICICA PUICA atletism

a

3

turism a 
al U.G.S.R.
doresc să 

in actuala 
s-a dat alt- 

nc-a

celor obținute în prima 
Vom realiza o nouă ca
la sportul sindical, ur- 
astfel și în sport pre- 

.____ indicație a secretarului
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

— Ce v-ați propus să reali
zați, concret, în domeniul edu
cației fizice, turismului și spor
tului de masă ?

— Comitetele uniunilor sindi
catelor pe ramură de producție, 
toate organele sindicale, clubu
rile și asociațiile sportive vor 
acționa, in primul rind. pentru 
crearea condițiilor de atragere 
a masei de tineri și oameni ai 
muncii la practicarea sistemati
că a exercițiilor fizice. în ve
derea atingerii acestui țel, vom 
încuraja toate inițiativele, for
mele și mijloacele de propagan
dă. Se va extinde practicarea 
gimnasticii la locul de muncă, 
asigurind numărul și pregăti
rea instructorilor voluntari ne
cesari. în fiecare săptămină, 
indiferent de anotimp, in toate 
Întreprinderile și instituțiile 
se vor organiza, în cadrul „Da-

ciadei”, competiții de masă do
tate cu cupe pe ramuri de pro
ducție, acțiuni turistice, dumi
nici cultural-sportive, serbări 
cimpenești, întreceri la tenis 
de masă, popice și șah. iar 
acolo unde este posibil — la 
schi, sanie, patinaj. Țel final : 
să se creeze condiții ca mini
mum 50 la sută dintre oamenii 
muncii să practice cu continui
tate exercițiul fizic, un 
preferat. Totodată, vom

sport 
crea

de
Sever NORAN

Interviu consemnat

(Continuare în pag. 2—3)
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TRIPLA VICTORIE A ȘAHISTELOR
IN MECIUL CU ECUIPA BULGARIEI

Dana Nu|u a Invins-o pe marea maestră Tatiana Lemaciko!
Echipa feminină de șah a Româ

niei încheie acest an cu o presti
gioasă victorie obținută în fata 
formației Bulgariei, una dintre 
cele mai bune din lume. In In- 
tîlnirea terminată ieri, la Sinaia 
(s-a jucat, după cum se știe, la 
8 table, 6 senioare șl 2 junioare, 
sistem Scheveningen), jucătoarele 
noastre au fost învingătoare în 
toate cele trei '"'
• SENIOARE
• JUNIOARE 
.• GENERAL

în ultima rundă, campioana 
României, maestra International 
Dana Nuțu, a obținut un strălucit 
succes de palmares învlngînd-o 
pe marea maestră Tatiana Lema
ciko. Celelalte rezultate ale turu
lui final : Polihroniade — Don- 
ceva </•>—*/•»» Baumstark — Boiad- 
jieva 0—1, Teodorescu — ZLauuiO-

clasamente :
20*/î —15*A 

7-5
27*/i-20%
campioana

va 0—1, Jlcman — Nestorova 1—0, 
Kantor — Savova «/,—»/, (senioa
re). Pogorevld — Zvetkova 1—0, 
We — Vojska 1—0 (junioare).

Cei mal bun rezultat indivi
dual In meciul senioarelor 11 rea
lizează maestra internațională 
Ellsabeta Polihroniade cu 4<Z, 
puncte din 6 posibile (neînvinsă). 
4 puncte a adus echipei noastre 
Dana Nu tu, cite 31/,. Ligia Jlc- 
man și Judita Kantor, 3 puncte 
Gertrude Baumstark și 2 Marga
reta Teodor eseu.

Un scor excelent — 5 puncte 
din S partide — a înscris junioa
ra Marina Pogorevicl, în timp ce 
Viorica Hie a reușit un rezultat 
modest, evident sub posibilități 
— 2 puncte.

tn echipa oasnetelor s-a distins 
Tatiaaa ternari ko, autoarea a 
4 puncte din ( partide.

MASCULIN
1. ION DRAICA lupte greco-romane
2. CONSTANTIN ALEXANDRU lupte greco-romane
3. VASILE DÎBA
4. IVAN PATZAICHIN
5. ȘTEFAN RUSU
6. ILIE FLOROIU
7. IOSIF TISMANAR
8. DAN GRECU
9. MIRCEA ROMAȘCANU

10. CORNELIU ION

caiac 
canoe 

lupte greco-romane 
atletism 
popice 

gimnastică 
ciclism 

tir

$

Au mai primit voturi : NICU GINGA (lupte), VIRGIL DO
CILI (haltere), NICOLAE DOBRIN (fotbal), ION BUTA (hal
tere), GHEORGHE și TOMA SIM1ONOV (canoe), ILIE NĂS- 
TASE (tenis), FLORIN GHEORGHIU (șah), DANIEL RADU 
(box), ARPAD SZABO (judo), CORNEL PENU (handbal), 
ENCIU STOICA (rugby), CORNEL DINU (fotbal), ȘTEFAN 
SAMEȘ (fotbal).

!

L_____
în „Cupa României41 la tir redus

EȘALONUL DOI A PIERDUT, DEOCAMDATĂ, TRENUL FRUNTAȘILOR• ••

'y.- ■ ■

Ilie Codreanu ți-a reamintit că a foit vicecampion european, in 
1977 : el a dominat autoritar întrecerea de pușcă 10 m din cadrul 
„Cupei României- Foto : Vasile BAGEAC.Cupei României'

Principala problemă de ur
mărit la recenta „Cupă a Ro
mâniei” pentru arme cu aer 
comprimat a fost, după opinia 
noastră, modul de evoluție a 
trăgătorilor fruntași. Fiind

Dupâ C. M. din Cehoslovacia

ÎN HANDBALUL FEMININ ESTE NECESARĂ
0 AMPLA ACȚIUNE ÎNNOITOARE

• Nu „retușuri", ci muncă de perspectivă, cu contribu
ția tuturor factorilor • Problema „generațiilor" o rezolvă 
doar VALOAREA jucătoarelor • Structura echipelor re
prezentative — sportive din 2—3 cluburi puternice • Din 

școală pînă la

Ratarea calificării olimpice — 
în condițiile subliniate in co
mentariile noastre anterioare — 
impune, pe toate planurile, în
ceputul unei ample acțiuni în
noitoare cit mai fertile pentrn 
handbalul feminin din țara 
noastră. Cu aitît mai mult cu 
cit locul 7 ocupat la recent În
cheiata ediție a campionatului 
mondial din Cehoslovacia aten
ționează îngrijorător 
unui proces regresiv, 
trebuie să i se pună 
grabnic și cu fermitate.

Specialiștii federației, 
norii care au pregătit 
reprezentativă pentru C.M. din 
1978, au și elaborat o serie de 
măsuri care pot, după părerea 
noastră, revitaliza în parte 
handbalul feminin. Dar, cum 
spuneam, considerăm că, pen
tru o revenire stabilă in elita 
mondială, lucrurile ar trebui 
luate de la început cel puțin 
în cîteva probleme principale, 
de fond, vizind concepția de 
selecție și pregătire la toate

prima reuniune importantă 
pentru acest gen de arme a 
unui sezon în care programul 
cuprinde campionate balcanice 
(Sofia) și campionate europene 
(Graz — Austria), în prim-pla- 
nul întrecerilor s-au situat 
comportările componenților lo
turilor olimpice, din rîndul că
rora se vor alcătui, în bună 
măsură, loturile reprezentative 
pentru cele două întreceri in
ternaționale de anvergură.

Primul examen la care au 
fost supuși „olimpicii* a fost 
trecut cu succes, deși pregăti
rile din ultima vreme n-au fost 
axate, în principal, pe „tirul 
redus”. Uie Codreanu, de pildă, 
a ciștigat la pușcă, cu o cifră 
(388 p) superioară cu 4 p ace
leia cu care, în 1977, devenea 
vicecampion al Europei ; Du-

mitra Matei s-a impus în în
trecerea senioarelor cu o cifră 
(386 p> cu care ar fi obținut 
„bronzul- europenelor din 1978 ; 
in fine, suma totalizată de Du
mitra Matei, Veronica Tripșa și 
Eva Ionescu-Olah (o posibilă 
formulă de echipă pentru C.E. 
din 1979) la concursul din sala 
Dinamo (1 151 p), le-ar fi adus 
acestora medalia de argint în 
1978, la numai 2 puncte de un 
excepțional record european și 
mondial (1153 p) reușit de 
echipa U.R.S.S. la aceeași edi
ție... Sigur, „Cupa României” 
nu e un campionat european, 
emoțiile sînt cu totul altele 
cînd responsabilitatea este spo
rită. Ceea ce dorim să demon
străm, însă, este că, din punct 
de vedere tehnic, trăgătorii 
noștri de pușcă se situează la 
nivel mondial. Rămine de 
muncit — din greu și apelindu- 
se la noi mijloace mai efici
ente — la capitolul psihologiei 
de concurs, al stăpinirii voin
ței și al unui moral cit mai ri
dicat. Este cert că munca de 
construcție a loturilor pentru 
competițiile înainte amintite și 
pentru cele ce vor urma tn 
anii 1979 și 1980, inclusiv Jocu
rile Olimpice, a început, odată 
cu noul sezon de sală, de la un 
plafon destul de ridicat al va
lorii trăgătorilor fruntași. Ur
mează insă ca această bază să 
fie îmbunătățită, dar și lărgită.

E vremea să actualizăm și 
un alt aspect Dacă „olimpicii” 
și-au demonstrat clar valoarea, 
mult prea puțini dintre trăgă
torii eșalonului al doilea tind 
să micșoreze distanța care-i se
pară de vîrfuri. Singur Uie 
Petru (Olimpia București), Ia 
pistol, s-a dovedit mai ambițios

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag 2—3)

lotul național

asupra 
căruia 
capăt

antre- 
echipa

nivelurile, pornind din școală 
șt fermi nind ou lotul național.

Este, de exemplu, o realitate 
faptul că — in pofida f-mn- 
seții jocului, a continuei sale 
popularități — handbalul femi
nin dispune de un număr res
trâns de valori autentice, orice 
indisponibilitate de ultim mo
ment însemnind o „problemă” 
adesea rezolvată prin... scăde
rea considerabilă a potențialu
lui echipei reprezentative. Au 
cam dispărut și jucătoarele de 
excepție (existente în toate ce
lelalte formații participante la 
turneul pentru locurile 1—6), 
care — in special in linia de 
9 m — stăpinesc multiple și 
variate procedee de angajare.

pasare, depășire și aruncare la 
poartă cu eficiență maximă.

Se discută mult — la noi, ca 
și în alte țări — despre vlrsta 
optimă a jucătoarelor pentru 
selecția in echipa reprezenta
tivă și de aici, firește, diferite 
concepții, diferite rezolvări. In 
ceea ce ne privește, este lim
pede faptul că întinerirea per
manentă a echipei naționale 
trebuie să constituie preocupa
rea principală a federației de 
specialitate. Dealtfel, campio
natul mondial din Cehoslovacia 
a validat concludent această i- 
dee, printre cele mai bune ju-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2—3)

„MEMORIALUL MARIN VIZIRU" LA TENIS
Programul competițional in

tern de tenis pe teren acoperit 
programează o nouă întrecere 
care, timp de o săptămină, 
reunește în sala „23 August” 
din Capitală 36 de concurenți 
la startul „Memorialului Marin 
Viziru”. Este o trumoasă ma
nifestare organizată de clubul 
sportiv al armatei Steaua, a- 
junsă în acest an la a Ilî-a 
ediție. Iau parte tenismani și 
tenismane din Capitală, pre
cum și din Brăila Baia Mare, 
Brașov, Petroșani, Satu Mare, 
Timișoara și Tîrgoviște. Pe ta
bloul de concurs au fost în
scriși ca favoriți, ’ în ordine : 
O. Vîlcioiu (Dinamo Brașov), 
B. Almăjan (Jiul Petroșani), j.

Bîrcu (Dinamo București), A- 
drian Viziru (Sănătatea Satu- 
Mare) — fiul regretatului spor
tiv, C. Popovici, FI. Niță și 
L. Țiței (toti de la Steaua), 
Ed. Pană (Dinamo București).

Cîteva rezultate înregistrate 
în prima zi : I. Geantă (Poli
tehnica București) — L. Revesz 
(Sănătatea S. Mare) 4—6, 6—0, 
6—2 ; C. Ristea (Constructorul 
Brăila) — O. Ionescu (Meta
lul Tîrgoviște) 6—3. 6—1 : C. 
Curcă (Politehnica București) — 
O. Pavel (Steaua) 2—6, 7—5, 
6—1. Astăzi meciurile se des
fășoară după următorul pro
gram : de la ora 8—11, li—16 
și 18—22.

S. IONESCU, coresp.
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stabiliți de federațiile 
de specialitate

MOTOCICLISM
MOTOCROS

1. ERNEST MULNER (Tor
pedo Zărnești), 2. Eduard 
Laub (Torpedo Zărnești), 3. 
Mihai Banu (Poiana Cîm
pina). 4. Ion Plugaru (Stea
gul Roșu Brașov), 5. Liviu 
Dan (Poiana Cîmpina), 6. 
Dorel Naiche (I.T.A. Tg. 
Jiu). 7. Alexandru Enceanu 
(Steagul Roșu Brașov), 8. 
Cornel Vlad 
Cîmpulung), 9. 
Oproiu C ’ _ __ „
10. Alexandru Ilieș (Tor
pedo Zărnești).

DIRT-TRACK

(Muscelul
Gheorghe 

(Poiana Cîmpina),

■ • •• Jț.

■
1. IOAN BOBÎLNEANU 

(I.P.A. Sibiul, 2. Gheorghe 
Sora (Metalul București), 3. 
Nicolae Rîureanu (I.P.Â. Si
biu), 4. Ionel Pavel (Voința 
Sibiu), 5. Cornel Voiculescu 
(Metalul București). 6. Ma
rin Dobre (Metalul Bucu
rești), 7. Mihai Benczik (Ra
pid Arad), 8. Eugen Bote- 
zatu (C.S.M. Brăila). 9. A- 
lexandru Pis (Voința Sibiu), 
10. Ștefan Nagy (Voința 
Sibiu).

VITEZĂ PE ȘOSEA 
Șl REGULARITATE

Dopa ce s-au oprit ceasurile.

„MARELE ȘLEM" AL ȘAHISTEI DANA NUȚU
• Va fi Adrian Negulescu urmașul iui Florin Gheorghiu ?

CIND INDISCIPLINA TI

DACIADA"

Tînăra DÂNA NUTU, tn virstă 
de 21 de ani (s-a născut la 8 
Iunie 1957), studentă a Facultății 
de informatică la Universitatea 
din Timișoara, membră a Clu
bului „Electromotor44, Încheie in 
mod strălucit un sezon șahist 
care i-a fost fast. Acest an, 1978, 
i-a adus toate satisfacțiile pe 
care și le-ar putea dori o spor
tivă, consacrînd o nouă valoare 
In eșichierul feminin românesc.

In februarie, timișoreanca a 
obținut titlul de campioană uni
versitară, după ce — cu un an 
In urmă — 11 deținuse pe acela 
de campioană de junioare a 
României. In mai ea a Îndeplinit 
prima normă de maestră inter
națională, la Timișoara, pentru 
ca In august s-o obțină pe cea 
de a doua, la Sinaia. In octom
brie a făcut parte din echipa ță
rii noastre la Olimpiada de la 
Buenos Aires, primind acolo, la 
Congresul F.I.DJ., titlul de ma
estră internațională, iar recent, la 
Mediaș, a cucerit pentru prima 
oară medalia de aur a campioa
nei naționale și a obținut biletul 
de drum pentru turneul zonal din 
cadrul campionatului mondial fe
minin. Iată, în cdteva cuvinte, 
„turul de forțâ“ ai acestei fete 
formate la școala serioasă a șa
hului bănățean.

Finala de la Mediaș a consti
tuit un concurs puternic și greu, 
reunind — cu foarte mid ex
cepții — tot ce are mai valoros 
la această oră șahul feminin ro
mânesc. Au participat 7 maestre 
internaționale, C maestre și 8 
candidate de maestru, coeficien
tul mediu fiind de 0,094, ceea 
ee asimilează Întrecerea cu ori
care turneu de anvergură euro
peană. ,

Așa cum s-a văzut din relată
rile noastre cotidiene, finala a 
constituit o palpitantă cursă In
tre multipla campioană naționa
lă Elisabeta Polihroniade (care 
viza al 8-lea titlu) și ambițioasa 
ei rivală, Dana Nuțu, care avea 
să triumfe In final.

Dana Nuțu merită din plin acest 
succes! Ea a demonstrat lntr-un 
turneu dificil, echilibrat și foar
te animat, calități remarcabile 
de luptătoare. Ar fi de subliniat, 
in primul rlnd, tenacitatea sa, 
dîrzenia cu care a știut 6ă se 
apere in pozițiile grele, să ex
ploateze cele mal mid inexacti
tăți ale adversarelor. Bine pre
gătită teoretic (meritul aparține, 
firește, și antrenorului său, ma
estrul Șerban Neamțu, el însuși 
un erudit teoretician), ea s-a lă
sat rar surprinsă In deschidere. 
Are o lăudabilă predilecție pen
tru pozițiile tăioase, complicate, 
fiind — din acest punct de ve
dere — o redutabilă tactidană.

Maestra internațională Elisabeta 
Polihroniade, personalitate pro
eminentă a șahului nostru femi
nin, a pierdut, In modul cel mai 
onorabil, o luptă dreaptă, grea. 
Fără rateul din partida cu Mar
gareta Teodorescu, ea ar fi avut 
mari șanse să-și adjudece, așa 
cum arătam, cel de-al 8-lea titlu, 
record greu de egalat în șahul 
nostru feminin. La Polihroniade 
s-au vădit Înaltele calități ale 
jocului ei : cunoașterea teoriei 
deschiderilor, siguranța, Înțelege-

rea profundă 
carea precisă

Două plăcute surprize, Marga
reta Teodorescu și Rodica Rei- 
cher (ambele, ca și Dana Nuțu, 
neînvinse), din prima generație a 
maestrelor noastre internaționa
le, care revin în plutonul frun
taș al șahului feminin românesc. 
Intre ele se intercalează o altă 
timișoreancă, Ligia Jicman, ju
cătoare tinără, cu maxi resurse, 
Încă nefructiticate.

Margareta Muxeșan, care În
cheie plutonul celor 6 jucătoare 
din frunte, a evoluat inegal. Ea 
a pierdut la primele două cla
sate șl la ... ultima, anulindu-și 
ta acest fel șansele la o medalie.

Obosită și marcată evident de 
un sezon greu, Gertrude Baum- 
stark Încheie pentru prima dată 
tn prodigioasa sa carieră sahistă 
un turneu cu un rezultat de nu
mai 54 la sută : o victorie, o 
înfrîngere și 13 remize I sîntem 
convinși că această jucătoare de 
mare tenacitate va găsi resursele 
necesare pentru a-și reveni in 
forma cea mai bună la apropia
tul turneu zonal.

Și, In sfirșit, un element inedit 
șl pitoresc al finalei. La ea au 
participat, m acest an, o fostă 
campioană a țării, dr. Mari* Al- 
buleț, și... fata el, junioara plo- 
ieșteancă Marina PogorevicL In
tr-un mod, parcă, simbolic, ma
ma șl fiica au remizat partida lor 
directă, iar In clasamentul gene
ral s-au clasat la egalitate, fieca
re cu dte 64/, puncte, pe locurile 
3—11. Ceea ce nl se pare câ nu 
este rău pentru amîndouă ...

In concluzie putem afirma că 
ediția 1473 a campionatului sta
ționai feminin se Înscrie ca un 
eveniment notabil al șahului nos
tru, care a consacrat o nouă șl 
tinără jucătoare și a confirmat 
forța șl valoarea Internațională a 
celor mal vechi. Ce s-ar fi putut 
mai mult ? —

★
La Băile Herculane s-a desfă

șurat, in același timp, finala 
campionatului masculin. In con
trast evident cu Întrecerea femi
nină, a fost un turneu scurt, de 
numai 14 concurențl, cel mal mie 
număr de partidpanțl Înregis
trat In edițiile postbelice ale 
competiției. Au lipsit, din păcate, 
marele maestru Florin Gheorghiu, 
liderul incontestabil al eșichie
rului nostru, aflat lntr-un turneu 
la Buenos Aires, și maestrul In
ternațional Theodor Ghițescu (In
disponibil după Olimpiadă). In
certă a fost, plnă In ultimul mo
ment, șl participarea altor jucă
tori din echipa olimpică, fnvă- 
țind din toate acestea, federația 
va trebui pe viitor să acordeze 
mal bine datele de desfășurare 
a finalei cu cele ale unor mari 
întreceri internaționale, pentru a 
nu frustra prima competiție na
țională de participarea unor ju
cători de frunte ai țării.

Turneul a fost scurt, lent, a- 
bundent in remize fără luptă. Cu 
o singură victorie șl 12 egalități, 
de pildă, Gheorghe Mititelu a 
ocupat locul 4, iar Sergiu Griln- 
berg, doar cu o partidă câștigată 
mal mult s-a clasat al treilea I

O bună formă au manifestat 
maeștrii internaționali Volodea 
Valsman și Mihai Ghindă care au

(Urmare din pag. 1)

a poziției, valorifi- 
a avantajului.

terminat Ia egalitate și urmează 
să susțină un meci de baraj pen
tru desemnarea campionului. Pri
mul, foarte activ, înscrie și re
cordul partidelor ciștigate — 5. 
Ghindă a clștigat 4 partide fn- 
tr-un stil excelent, dar a făcut 
3 remize.

O revelație a turneului rămine, 
desigur, juniorul ploieștean A- 
drian Negulescu (17 ani) care la 
prima sa participare in finală 
ocupă un onorabil loc, lăslnd 
In urmă asemenea jucători ea 
marele maestru Victor Ciocâltca, 
fostul său antrenor, 
internațional Corvin 
maeștrii Internaționali ______ ,
Pavlov, Emil Ungureanu ți alții.

Va călca Adrian pe urmele Iul 
Fiorin Gheorghiu, descoperit tot 
tatr-o școală din Ploiești 2 Bă 
sperăm că da !._

v——Ițea, 
maestrul 
Radovici, 

Mircea

Voleriu CHIOSE

In turul Diviziei

IN ÎNTREPRINDERI

1. CORNEL BOBOESCU 
(C.S.M. Reșița), 2. Attila 
Victor (Voința Oradea), 3. 
Peter Lucaci (Steagul Roșu 
Brașov), 4. Laszlo Ferenczi 
(Voința Oradea), 5. Tiberiu 
Troia (I.I.R.U C. București). 
6. Ionel Pascotă (Progresul 
Timișoara), 7. Wentzel Deak 
și Nicolae Ciobotea (Voința 
Sibiu), 8. Traian Mihăilescu 
(I.I.R.U.C. București), 9. 
Gheorghe Puran (I.I.R.U.C. 
București), 10. Gunter Seu- 
chenstein (C.S.M. Reșița).

condiții ca pînă la sfirșitul a- 
nudui 1980 cel puțin un sfert 
din oamenii muncii să treacă 
normele complexului polispor
tiv „Sport și sănătate". Dorim 
să facem saltul, dacă mă pot 
exprima astfel, de la „consu
mator de sport" — omul care 
iubește sportul, asistă la com
petiții pe stadioane etc. — la 
.practicant al sportului". Fireș
te. ne interesează câștigătorii 
dar, in egală măsură, partici
parea, chiar necompetitivă, a 
cit mai multor oameni ai mun
cii la concursuri. Mișcarea in 
aer liber, practicarea unui sport 
la orice virată — iată un cîș- 
tig de neprețuit pentru fiecare, 
chiar dacă în... colecția perso
nală nu va avea nici un trofeunală nu va avea nici 
sportiv.

— Cluburile și 
sportive sindicale au 
totdeauna, furnizoare

asociațiile 
fost, din- 
de talen-

te sportive, de performeri care 
ne-au reprezentat cu cinste in 
competițiile internaționale gi Ia 
Jocurile Olimpice. Anul 1979, 
an preolimpic, este hotărî tor in 
pregătirea pentru Olimpiada 
din 1980. Ce v-ați propus să 
realizați in domeniul 
de performanță 7

— Comisia sport și 
Consiliului Central al 
comitetele uniunilor sindicate
lor pe ramura de producție și 
consiliile județene ale sindica
telor. !n strlnsă legătură cu 
federațiile de specialitate, vor 
Întreprinde acțiuni susținute de 
consolidare, pe toate planurile, 
a cluburilor sportive și secții
lor de performanță. Telul su
prem : pregătirea de sportivi 
de valoare, ale căror perfor
manțe să-i propulseze în lotu
rile olimpice. Acest lucru se 
va realiza pe baza unei pregă
tiri la nivelul exigențelor in-

sportului

turism a
U.GSJL,

5

Magazinul „MUZICA"
din București, Calea Victoriei tir. 41, vinde următoarele
o Tipărituri muzicale • Discuri • Instrumente muzicale • Bo
xe difuzare de 12,5 wați • Orgi electronice • Naiuri • Apa
rate radio, televizoare, In rate și virament « Articole foto și 
artizanat prin virament și numerar • Piese schimb pentru apa
rate foto, care se pot monta și de amatori foto, oare se pot pro
cura cu numerar și virament de către toate instituțiile și Între
prinderile din țară.

Pe baza cererilor formulate ta scrisori obișnuite, de către cum
părători, tipăriturile muzicale se pot procura contra-ramburs, 
direct la domiciliu — numai ta țară.

De asemenea, se fac expertize pentru pianine, instrumente cu 
coarde, demonstrații practice privind modul de folosire 1a : tele
vizoare, magnetofoane și pik-upurl, totul gratuit.

Magazinul este deschis zilnic Intre orele 10—18, program de 
funcționare pentru perioada decembrie 1078 — aprilie 1979.

informații suplimentare se pot obține la telefon 15.00,88 sau 
15.86.9S.

e
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Cu toată stima ce o avem 
pentru inimosul antrenor de 
volei Traian Vîlsan, trebuie 
spus că tairîngerea sulerită 
ta ultima etapă a turului Di
viziei A feminine de C.S.U. 
Galati tn tatilnirea cu Chlm- 
pex Constanța, se datorește 
(in afara gravelor greșeli co
mise de jucătoare) lipsei de 
exigentă dovedită de el. an- 

.trenorul și prea numeroșilor 
pseiudo-speciaUști ce se invlr- 
țese pe lingă echipă. Șl 
de ce. în momen
tele grele ale par
tidei, T. Vîlsan 
a încercat să e- 

lectueze câteva schimbări 
care, insă, nu au fost pe pla
cul unora dintre jucătoare. 
Așa, de pildă, cînd au fost 
înlocuite Georgeta Busuoic și 
Maria Matei-Jamea (al căror 
randament era scăzut), jucă
toare ca Florentina Itu. Maria 
Obreja sau Doina Rusu l-au 
admonestat pur șl simplu pe 
antrenorul lor ! O altă scenă 
penibilă s-a petrecut ta scurta 
pauză dintre seturile doi $1 
trei; ctad jucătoarea Matei 
l a amenințat pe antrenor că, 
dacă nu este introdusă în te-

A, ia popice

ren, se 
casă ! Si 
crezi 1

Ge-1 rq 
TraiaS—« 
ențat de 
zișii sfăU 
Iei ca 11 
In colecs 
de. Și al 
slăbiciuni 
șl cu al j

Sîntem

ne), anti 
lingă sa 
(pe care 
avlnd îrJ 
setul ded 
eu 4—0 1 
dibil cu 
o lecție 
care tși 1 
eu osteq 
echipei.

Dar, dl 
pare a 
toarelor I

DIVIi

CELE MAI BUNE ECHIPE FEMININE 
RAPID BUCUREȘTI Șl

MrlHor, dupâ fo-

Rapid București 
Voința Gotofi 
Voința București 
Loromet București 
Glorie București

1.
2.
3.
4.
A ___________ _T
i. Metoom Brașov
7. Petrolul BMool
4. Cetatea Giurgiu
3. Voințe Ploleșd 

W. Dada Ftolețtf

SERIA NORD

Voința Tfl- Mu-

4 7 4 2 12240 14
4 4 0 3 12242 12
9 4 0 3 9608 12
9 4 0 3 9679 12
9 5 0 4 9656 10
9 4 0 5 11877 0
9 4 0 5 9461 0
9 3 0 4 11514 t
9 3 0 4 9600 4
9 10 0 90M 2

9 7 0 2 12393 14
9 4 0 3 12394 12
9 4 0 3 9713 12
9504 11990 10
9 4 0 5 12037 8
9 4 0 5 11931 8
9 4 0 5 9499 8
9 3 0 6 9557 6
9 3 0 6 9362 6
9 2 0 7 9648 4

f. Voința Tg. Murof
2. Hidromec. Brașov 
I. Vofrifa Oradea
4. Electrom. Tg. M.
5. C.S.M. Reșița
4. Rec. CkiJ-Nopoca
7. U.T. Arad
•. Voința Cluj-Nap.
9. Voința Cra iova

10. Voința Timijoora

Rapid București și ___ _w. ______
reș sint cele mai bune echipe divl- 
rioncre de popice după încheierea 
turului campionatului. Rapid (antre
nor — T. Buzeo) O ovut o CXbmgMX-- 
torc muk supeeoarâ fcxâ de e<£ț'>c 
trecută o coespeOt*» ți» cu toote că 
a ioloctt In porbdeie mxinute 3—4 
hnUocre, o ciștigot trei jocuri in de- 
ptaeore. pierztnd doar două, cu La- 
romet București, cîștigâtoa rea C.C.E. 
1978, și cu Voința Gokrțl, revelație 
sezonului de toamnă in seda Sud.

Voința Tg. Mureș (antrenor - ma- 
estra emerrtă a sportului Mcrgoreta 
Szemânyf), echipa fruntașă de ani 
de zile — multiplă campioană a țâ
rii, prima clasată în turneul final a< 
C.C.E. In 1977 — a reușit sâ termine 
turul campionatului pe primul koc în 
seric Nord. Voința a câștigat șl ea 
trei meciuri în deplasare, a fost în-

Șl INSTITUȚII
temaționale. O răspundere deo
sebită va reveni antrenorilor. 
Sîntem hotâriți să luăm mă
suri de înlocuire a tehnicieni
lor care de multă vreme nu ob
țin rezultate satisfăcătoare. O 
măsură deosebit de Importan
tă : de două ori pe an, in mai 
și octombrie, toate cluburile șl 
asociațiile sportive sindicale 
vor organiza acțiuni speciale 
de selecție a tinerilor munci
tori șl a elevilor din școlile 
profesionale, fc vederea cu
prinderii celor mai buni In sec
ții de performanță. Acest fil
tru total" ta materie de selecție 
va da, fără îndoială, rezulta
tele scontate. Sîntem, de aseme
nea, hotăriți să ducem o inten
să muncă politico-ideologică șl 
eoltural-educativă cu sportivii 
de performanță, pentru a in
staura ta toate cluburile și a- 
sociațiile un climat sănătos de 
muncă, ordine și disciplină.

CUPA ROMÂNIEI" LA TIR REDUS
(Urmare din pag. 1)

între urmăritori, el ocupînd un 
prețios loc 3 după consacrații 
Corneliu Ion și Dan Iuga. In 
rest, numeroși țintași — mulți 
tineri, mulți juniori — au pier
dut — deocamdată — trenul 
fruntașilor, chiar dacă rezulta
tele din „Cupa României" stat 
superioare pe ansamblu (așa 
cum reiese din calcule) primu
lui mare concurs intern din a- 
nul precedent și chiar dacă ac
tualul sistem de haremuri — 
mult Îngreunat — a mărit sen
sibil gradul de responsabilitate 
a antrenorilor și sportivilor 
față de propria pregătire. Tre
buie să se știe de către toți 
cei ee lucrează In tirul nostru

la 
la 
să

că eficacitatea muncii fiecărui 
specialist iși are expresia prac
tică doar in numărul elemente
lor de valoare cu care ei îmbo
gățesc loturile naționale.

★
Antrenorul Ion Quintus de 

C.FJL Arad nu a mai avut, 
„Cupa României", elevi care
se bată pentru primele locuri. 
„Băieții Iui" — bunii lui flăcăi 
— pe care i-a descoperit, cu 
care a trudit ani în șir, s-au 
răsptndit la alte cluburi. Mir
cea Ilea la C.S.U. Brașov, Flo
rin Minișan la Dinamo. Au 
plecat să studieze, să-și satis
facă stagiul militar. Au ple
cat ta viață pășind — datorită 
In bună măsură și educatorului 
Ion Quintus — cu dreptuL

VOINȚA TG. MUREȘ
toecuto door de «exteturile C.S.M. 
Rejijo ,1 Record Ctoj-Nopoca, firește, 
pe arenele ocettora.

★
Meciuri restante din campionotul 

■scscuhn Divizia A : • Petrolul To- 
loajen Ploiești — Constructorul Galati 
54S3 - 5345 (,cor individual 4-2). 
Ploieșteanul Oh. Silvestru a dobori I 
M> mai puțin de 1005 popice dm 200 
lovituri mixte. De ta găiăterri. eel 
mal bun a fost Hie Băiaș - 950 p d. 
(•■ Tăndsescu - coresp). • Gloria 
București - Voinfa București 5225 - 
5192 (3-3). Joc foarte disputat, In 
core victoria s-a decis la jocul ulti
melor schimburi. Al. Cătineanu (G) 
— 920 și I. Pâgîdeanu (V) — 918 <XJ 
fost principalii realizatori (O. Gufu 
“ coresp). • Progresul Oradea - 
Jiul Petrila 5291 - «11, (5-1). Cei 
mai preciși Jucători ai partidei : 
Lrmg (O) - 947 și Pițooi (P) _ &52 
(I. Ghișa — coresp).

In 
volei 
etapei a 
al doilea 
vacanță 
rezultatei
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reștl — 
Spartac 
București 
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Tănăscsd 
V. SăsăJ 
I. Mindrl 
C. Albul

DUPĂ C.M. DE HAND

cătoare numărindu-se de pil
dă, Tatiana Makareț-Kocergina 
(Uniunea Sovietică) — 22 de 
ani, Svetlana Kitici (Iugoslavia) 
— 18, Katrin Kruger și Brigit 
Heinicke (R.D. Germană) — 18 
și, respectiv. 21, Marianne Nagy 
(Ungaria) — 21 etc.

în același timp, să reținem, 
însă, că media de virstă a ju
cătoarelor selecționate in „echi
pa lumii" este de 27,6 ani (!) 
și că, de asemenea, printre ve
detele campionatului mondial 
s-au mai aflat Amalia Ster- 
binszki (Ungaria) — 28 de ani, 
Zinaida Turcina și Ludmila Bo
brus (Uniunea Sovietică) — 32.

Concluziile se desprind les
ne : valoarea jucătoarelor și 
realizarea unei cit mai temei
nice omogenități între diferite
le „generații" de handbaliste 
fruntașe — capitole la care e- 
chipa noastră reprezentativă a 
manifestat, evident, suficiente 
lacune — sint determinante in 
alcătuirea echipei naționale.

Desfășurarea C.M. din Ceho
slovacia a readus in discuție ți 
o altă problemă pe care, în 
perspectiva activității viitoare, 
o supunem atenției federației 
noastre de specialitate : struc
tura echipei naționale, tn me
ciurile susținute la Gottwaldov 
și la Bratislava, lotul nostru a 
folosit jucătoare din 11 cluburi 
din diviziile A și B (Progresul 
București. Universitatea Bucu
rești, Textila Buhuși, Rapid 
București. Hidrotehnica Con
stanța, Terom Iași, Constructo
rul Baia Mare. Voința Odorhei, 
Mureșul Tg. Mureș. Rulmentul 
Brașov, Știința Bacău), ceea ce 
apare ca lăudabil prin prisma 
faptului că intr-un număr 
mare de centre handbalistice 
se găsește măcar o jucătoare a 
cărei valoare o îndreptățește să 
Îmbrace triooul național. Iată, 
insă, că tendința generală — 
cel puțin la echipele care au 
obținut calificarea olimpică (cu 
excepția reprezentativei Ceho
slovaciei) este cu totul alta, 
facilitând substanțial — după 
opinia noastră — atît pregăti
rea fizică, tehnico-tactică, cit și 
omogenitatea diferitelor loturi. 
Să arătăm, spre exemplificare, 
că echipa R. D. Germane — 
campioană mondială — a avut 
in componența sa 6 jucătoare 
de la S.C. Leipzig (printre care: 
Waltraud Kretzchmar, Kristine 
Rosti. Petra Uhlig și Hannelo
re Zober) și 4 de la TSC Ber
lin (Kristine Richter. Marion 
Tietz, Evelyn Matz, Roswitha
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Retrospectiva
Diviziei A

„Radiografia" triccurilor 1 — 11
■

11. JIUL, 0 ECHIPĂ FORTE DOAR ACASĂ
Dificultățile de lot din cadrul 

echipei petroșenene — care a- 
nunțau un start nefavorabil în 
campionatul nr. 61 — s-au fă
cut simțite încă dinainte de în
ceperea pregătirilor, iar tonul 
l-a dat însuși căpitanul echi- 

■ pei, Mulțescu, prin manifesta
rea intențiilor lui de a juca la 
alt club. Dealtfel, n-a fost sin
gurul care a creat o stare de 
indisciplină în cadrul echipei. 
Disensiunile s-au amplificat 
odată cu începerea campiona
tului, astfel îneît în primele 
trei etape Jiul n-a constituit un 
„11“ omogen, o echipă de for
ță, de elan, mai cu seamă pe 
teren propriu, iar rezultatele 
au fost... conforme cu realită
țile din sînul- echipei.

Din 
ceput 
cope" 
S. C. 
cu F. 
propriu și 2—3 cu Corvinul la 
Hunedoara), insuccese care au I plasat formația din Valea Jiu
lui pe penultimul loc in clasa
ment. A venit meciul din etapa I a IV-a cu Chimia Rm. Vîlcea, 
pe teren propriu, și Jiul a ob
ținut prima victorie din cam
pionat, administrînd proaspetei 
promovate un »cor de forfait. 
In ciuda acestui rezultat, evo
luția minerilor n-a fost, totuși, 
concludentă, un nou eșec de 
proporții la Oradea (0—5 cu ” ~ .-------- s__. _■ pri_

tras 
Mai 

de

I
I
I
I
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Bilanțul turului: 17 7 3 7 21-23 s= 17 puncte

• Puncte realizate : 17 (15 acasâ 4- 2 în deplasare — cîte un punct 
cu Sportul studențesc și A.S.A.) ; procentaj ; 50 la sută.

• Golgeterul echipei : Dumitrache — 5 goluri.
@ Cartonașe roșii : nici unul.
• Cartonașe galbene : 11 — cele mat multe : Bădin — 4.
• Jucători folosiți : 20 — Ciupitu (17 meciuri — media notelor : 

7,17), Cavai (17 — 6,94), Dumitrache (17 — 6,60), Sălăjan (17 — 6,05), 
Bădin (16 — 6,37), P. Grigore (16 — 6,18), Stoica (16 — 6,06), Stoichi- 
țo (15 — 6,28), Mulțescu (14 — 6,64). Bucurescu (13 — 6,69), Guran 
(12 - 5,90), Rusu (11 - 6,09),' Cassai (10 - 5,87), P. Nicolae (8 - 
5,00), Toma (7 — 5,85), Moise (3 — 6,00), Pin-tea (2 — 5,00), Topor 
(2 — 4,50), Boloș (1 — 5,00), Covaci (a jucat doar 10 minute).

• Media notelor echipei : 6,22 "(6,59 aoasâ, 5,85 în deplasare).

FUNDAȘUL LATERAL DREAPTA
RĂMÎNE DESTUL DE... DESCOPERIT

aceste motive, Jiul a în- 
campionatul cu trei „sin- 

consecutive (0—1 cu
Bacău, in deplasare, 0—1 
C. Baia Mare, pe teren

F. C. Bihor) însemnînd și 
mul „semnal de alarmă" 
de conducerea clubului, 
mult, în acele momente 
cumpănă, în loc ca relația 
trenor-jucător-conducerea 
bului să formeze un monolit, 
ea s-a șubrezit și mai mult. în 
continuarea turului, deși s-a 
văzut o oarecare redresare a 
echipei, Jiul și-a dat seama că 
ceva trebuie întreprins și ast
fel, după etapa a IX-a (meciul

cu Sportul studențesc), a luat 
măsura „rocadei" —‘------- —
Gh. Ene devenind 
Nicolae Oaidă la 
tehnică. Totodată, 
de președinte al clubului a fost 
numit fostul jucător Petre Li- 
bardi. Cu toate acestea, com
portarea echipei nu s-a situat 
pe coordonate superioare. Com
parativ cu turul campionatului 
precedent, la sfîrșitul actualu
lui sezon de toamnă Jiul a acu
mulat același număr de puncte 
(17), situîndu-se pe un loc in
ferior în clasament (11) față de 
poziția a 7-a pe care terminase 
anul trecut.

Referindu-ne la jocul în sine, 
să vedem care au fost cauzele 
care au generat modesta 
ție a echipei din Valea

antrenorilor, 
secundul lui 

conducerea 
în funcția

evolu- 
JiuluL
reușit 

unei 
tehni- 

alte

1. Nici acum Jiul n-a 
să depășească condiția 
formații fără exprimări 
co-tactice deosebite. Cu 
cuvinte, Jiul n-a avut capaci
tatea, așa cum se spune, să-și 
formeze un stil de joc propriu, 
echipa mizînd aproape exclusiv 
pe puterea de luptă ți forța 
jucătorilor, calități demonstrate 
cu precădere în partidele sus
ținute la Petroșani.

nartie, I. 
Ion eseu, 

O. Guțu, 
L Ghisa.

MIN
Uniunii 

L aparțin 
(Tatiana
Zinaida 

krus, Lji- 
b Karlo- 
l). In lo- 
lți situa- 
[S.C. Va- 
ki. Jose- 
kasz. Eva 
Ferencva- 
klos Lel- 
fdoar că
Ei au Ju
pa clubul 
[: Milen- 
I Kitici).

2. Subordonarea jocului în
tregii echipe „nucleului" alcă
tuit din Ciupitu, Mulțescu și 
Dumitrache. Intr-adevăr, fără 
acești trei lideri, formația din 
Petroșani devine un _11“ oare
care (aceasta este și părerea 
multor specialiști). Acest „trio" 
reprezintă dealtfel „coloana 
vertebrală" a echipei. Ciupitu 
în apărare, Mulțescu — coor
donator la mijlocul terenului și 
Dumitrache cu sclipirile și ca
litățile lui de puncher în atac, 
fiind factori determinant!.

3. Media de vîrstă ridicată a 
lotului (în jurul a 27 de ani) 
începe să-și spună cuvfntul. 
Cavai, Bădin, Ciupitu, Mulțes
cu, Dumitrache sau P. Nicolae, 
ca să numim numai cîțiva din
tre cei care se află, aproape 
sau au depășit vîrsta de 31 de 
ani, încep să se resimtă, să 
facă față, din ce in ce mai 
greu, solicitărilor. De aceea 
considerăm că a venit momen
tul ca pe agenda de lucru a 
conducerii clubului să Ce in- 
scrisă cu majuscule ACȚIU
NEA ÎNTINERIRII LOTULUI.

Dar, pe cîntarul aprecierilor 
acestei echipe mai trebuie 
adăugată și calificarea ei. ono
rantă, în finala Cupei Balca
nice interduburi. Disputată in 
compania unei reputate forma
ții iugoslave, N. K. Rijeka, 
această finală pierdută, după 
două manșe, la golaveraj, a 
demonstrat încă o dată că lipsa 
de omogenitate morală, nervo
zitatea, sînt tot atîtea tare care 
generează randamentul echipei, 
așa cum s-a întîmplat la Ri
jeka. înlăturarea lor se cere 
a C grabnică, cu atît mai mult 
cu cît programarea din retur 
(numai 8 meciuri acasă) îi în
carcă pe jucătorii Jiului cu 
responsabilități sporite.

Gheorghe NERTEA

Cu tot procentul lor de relati
vitate, clasamentele au graiul lor. 
Dacă vreți, cel alăturat, alcătuit 
pe baza notelor obținute în se
zonul de toamnă de către fun
dașii laterali dreapta, este edifi
cator în ceea ce privește penuria 
de elemente dotate pentru acest 
post unde, altădată, de pildă, se
lecționerii echipei naționale aveau 
cu totul alte probleme, - - ■ 
să decidă : V. Zavoda 
honțu, Cornel Popa sau 
Ivăncescu sau Lupescu, 
reanu I sau “ _
trecut și, deși este decanul de 
vîrstă al titularilor de pe acest 
post. Florin Cheran (31 de ani), 
cu două operații de menise su
ferite în ultimul timp, se află in 
frunte, ceea ce ne face să cre
dem că doar forma excelentă a 
lui Susici, din acel meci Româ
nia — Iugoslavia, cu scor de 
handbal (4—6), a deds scoaterea 
lui din k)t. In acest sezon, Che
ran a fost talonat de ultimii pur
tători ai tricoului cu nr. 2 de la 
națională, Anghellni (6.83 — din 
* jocuri, pentru că a fost mult 
timp accidentat, după care... n-a 
mai putut să-l scoată din for
mație pe Nițu !) și M. Zamfir 
(S,8I). îmbucurător e faptul că 
ambii sînt la vîrsta cînd mai au 
timp să dea cel mai bun randa
ment (Zamfir — 23 de ani, An- 
gbdinî — 24). Ambii însă au ca
rențe de ordin tehnic. Se aștepta 
mal mult de la V. Mureșan (O- 
iimpia Sa tu Mare , 26 de ani),
atacantul retras ln_ apărare (ca 
și Bucur, 
promisjure'.e lui au rost .„ 
de o lungă perioadă de 
mat. O altă .speranță", 
IA.S.A. — 24 de ani), a 
In anonimat ca și echipa 
altfel. Unele formații nu 
Însele un titular pe acest post. 
La U.T.A. au fost folosiți Bltea 
(22 de ani) și Bubela (19), ulti
mul părind soluția de viitor, în 
timp ce la .Poli" Timișoara, joa
că fundaș Nadu (21 de ani), dar 
cînd atacul nu dă randament, 
Nadu e trecut extremă și fundaș 
devine cel «bun la toate" — Vi- 
șan (26 de ani), dar nu o solu
ție definitivă pentru acest post, 
după cum la Jiul, Rusu (26 de 
ani), din cauza carențelor tehni
ce și durităților Iui, nu mai este 
.soluția de bază". „Rotație" și la 
Universitatea Craiova : Negrilă— 
Ungureanu ! Deci, după opinia 
noastră, plutonul fundașilor la
terali dreapta ar începe cam așa : 
Cheran, M. Zamfir, Anghelini, a- 
poi, ținind seama de vîrstă, Iva
na (Gioria Buzău — 18 ani), Bu
bela, Andrieș (S.C. Bacău — 22), 
dar primul e deficitar total la 
capitolul tehnică și mizează totul 
pe forță, pe dirzenie ; Bubela e 
încă un debutant, iar Andrieș, 
cît l-am văzut în acest sezon, 
deocamdată, reprezintă doar o re
zolvare pentru echipa sa. Sub

Cheran ?

trebuind 
sau Pa- 
Greavu, 
Sătmă- 

Anii au

de la Corvin ul). dar 
urmate 
anoni- 

Onuțan 
coborit 
sa, de- 
au ele

I
Aglomerare în careul Jiului. Rusu, Ciupi»-'», Guran, Stoichiță și 
Bădin nu pot interveni la lovitura cu. depui executată de stelistul 
Ad. Ionescu Foto : D. NEAGU

ice I

așteptări randamentul lui Negri
tă (Univ. Craiova, 24 de ani), 
Micloș (Politehnica lași, 21), Z. 
Naghi (F.C. Bihor, 23), după cum 
de la Nițu (Steaua), la cei 26 de 
ani ai săi, nu se mai pot aștepta 
minuni, ci doar o acoperire a 
postului la Steaua cînd forma sau 
accidentarea lui Anghellni o cer. 
A coborît mult Tănăsescu de la 
Sportul studențesc (28 de ani) 
din cauza uzurii sau a unor acci
dentări. La mai toate diviziona
rele A, randamentul fundașilor 
dreapta este sub cota așteptări
lor. O confirmă și 
lor obținute : nici 
media 7. Asta spune

media note- 
unul peste 

mult, ca de-

CLASAMENTUL PE BAZA MEDIEI 
NOTELOR ACORDATE DE CRO

NICARII NOȘTRI

1. CHERAN
2. ANGHELINI
3. M. ZAMFIR

(Dinomo) — 6,93, 
(Steaua) •* 6,83, 
(F. C. Argeș) - 

6,82, 4. GHEORGHE (C. S. Tirgo- 
viște) — 6,66, 5. BUCUR (Corvi- 
nol) — 6,64, 6. Borz (F. C. Bala 
Mare) — 6,62, 7. Negrilă (Univ. 
Craiova) — 6,54, 8. V. Mureșan 
(Olimpic) — 6,47, 9—10. Andries 
(S. C. Bacău) ți Ungureonu (U- 
rviv. Craiova) — 6,40. 11. Bîtea

‘ — 6,31, 12. Onutan
- 6,21, 13-14. Nițu

ți Ivana (Gloria) -
15 Micloș (Politehnica 
6,17, 16. Rusu (Jiul) —

(U.T.A.) 
(A.S.A.) 
(Steaua)
- «.20, 
tați) - .
6.09, 17—18. Vițan (Poli. Tonișoe- 
ro) și Lepădata (Chimia) — 6,05, 
19. Tânăsescu (Sportul stud.) — 
5.92. 20. Z. Naghi (F. C. Bihor) 
- 5,66.

altfel, și eficacitatea scăzută in 
acțiunile lor de atac. In acest tur 
de campionat, doar 7 * ' '
dreapta se află pe lista 
rilor (dar în 
(deci, tot Cheran) și V.
— cîte 2 goluri, M. ___
Gheorghe (excelentă ambiție, dă
ruire, dar și multe durități), Bî- 
tea, Micloș și Onuțan (acesta 
din 11 m) cile un gol. De regulă, 
deși fotbalul modern o cere în
totdeauna, la noi. fundașii se văd 
în atac doar cînd echipa lor evo
luează acasă, adică atunci cînd 
se află în superioritate teritoria
lă. Un post care, aparent n-ar 
fi. trebuit să creeze probleme deo
sebite, este destul de descoperit 
în Divizia A, pentru că valoarea 
jucătorilor in cauză — cu cîteva 
excepții — este modestă, evoluția 
lor fiind mereu marcată de in
constanță. Iar dacă avem în ve
dere că printre ei se numără și 
titularul postului la echipa na
țională de juniori (e vorba de 
Ivana), perspectiva nu este de
loc roză.

coadă) :
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Mureș an 
Zamfir,

Constantin ALEXE
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In sala sporturilor din Pi
tești s-au disputat vineri șl 
simbătă jocurile ediției a 4-a 
a „Cupei F.C. Argeș- la mini- 
fotbal. Echipele participante 
au fost împărțite pe două ca
tegorii de vîrstă, 12 șl 13 ani. 
Partidele, echilibrate, au fost 
urmărite de un număr record 
de spectatori, In ambele zile 
sala fiind arhiplină. Iată cla
samentele finale :

La grupa 12 ard : 1. Școala 
generală nr. 11 Pitești, cu cla
se speciale de fot
bal, 2. F. C. Argeș, 
3. Universitatea Cra
iova, 4. A.S.A. Tg.
Mureș, 5. C.S. Tîrgoviște, 
Politehnica Iași.

La grupa 13 ani : 1. F. C. 
Argeș, 2. Universitatea Craio
va, 3. Școala generală nr. 11 
Pitești, 4. A.S.A. Tg. Mureș, 
5, Politehnica Iași, 6. C.S. Tlr- 
goviște. S. Zamfir (cu 7 go
luri) și Gh. Mltroi (6 goluri), 
ambii de la Universitatea Cra
iova, au fost cel mai eficace 
jucători din cele două grupe.

„Cupa F.C. Argeș" — la ca
re, in anii trecuțl, au parti
cipat Pavel (Rm. Vîlcea), Isa- 
ia (C.S. Tîrgoviște), Bumbes-

cu (Univ. Craiova), Turcu și 
Nițu (F.C. Argeș) etc. — este 
una din puținele competiții 
organizate la noi In timpul 
vacanței de iarnă a copiilor. 
Succesul ei taidiscutabU vine 
să confirme ideea că. In astfel 
de perioade, SÎNT NECESARE 
CIT MAI MULTE ÎNTRECERI 
REZERVATE MICUȚILOR JU
CĂTORI ; competiții cu anu
mită miză, desfășurate pe o 
durată scurtă de timp, fără 
cheltuieli '

c.

activita- 
progre- 
justlfi- 

aeest 
mdbalul 
«cui in— 
talente 

v.ă. an- 
ricepuți, 
a urca 
la vii- 

±ale și
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însemnate, dar cu 
un ROL deosebit In 
atragerea copiilor 
spre fotbal, In sti
mularea dragostei, 

lor pentru acest 
: Împiedică, oare,

noastre — și cînd 
această întreba- 

vizăm numai uni-

pasiunii 1 
sport. Ce 
cluburile 
punem 
re nu 
tățile din prima linie a fotba
lului nostru — să organizeze 
cit mal multe întreceri ca a- 
eeea de la Pitești, care nu pot 
aduce decit foloase celui mai 
Îndrăgit dintre sporturi 7 Săli 
mari, frumoase, s-au con
struit In aproape toate orașele 
țării. Șl foarte multe dintre 
ele nu sînt utilizate așa cum 
trebuie, rr.ai ales acum in pe
rioada sezonului... alb. (L. D.)

A spus bine cineva, odată, că 
multe mai învață jucătorul 
nostru de fotbal ; doar jocul 
nu-I învață sau nu-1 învață 
cum trebuie. Aceasta în timp 
ce, la antrenament, poți urmări 
executîndu-se fente dintre cele 
mai neașteptate, pase cu exte
riorul sau cu efecte miracu
loase, degajări cu călcîiul, pre
luări cu creștetul capului. Pe 
de altă parte, în pregătirea de 
joc, antrenorii dau indicații 
cum să se alerge, cum să se 
facă marcajul, cine să bată 
11 m și altele, iar în timpul 
desfășurării meciului auzi de 
pe margine strigîndu-se, cu o 
frecvență care deranjează pînă 
și pe cel mai calm spectator 
din tribună : „Hai la joc 1“ Ca 
și cînd ar fi vorba de o invi
tație la ... horă, nu la fotbal, 
iar spectatorul gîndește auto
mat : „Să ne fie cu noroc". 
Pentru că doar norocul mai 
rezolvă jocuL

Hai la joc 1 este îndemnul 
stereotip, venit de pe banca 
antrenorilor, pe care cei din 
teren, chiar dacă îl intercep
tează (de multe ori se fac că 
nu-1 aud), lasă să se înțeleagă,

lor de a acționa,

1978, LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Kâmînale 
? un tot 
rucipare, 
mguri ta 
te sume 
Lt uie cu 

tragere . 
prvmbrie 
tr.orrr.eri 

Asl-
I chțtaut 
F* pe un 
Lidulescu

Ust.gă-

torul importantei sume de 39.584 
lei pe un bilet achitat 100%.

Vreți să vă numărați și dv. 
printre marii cîștlgătorl la ULTI
MA TRAGERE PRONOEXPRES 
DIN ACEST AN ? Incercați-vă 
șansele participînd cu cît MAI 
MULTE BILETE, pe care NUMAI 
astAzi le mal puteți procura.

SE APROPIE TRAGEREA EX
TRAORDINARA LOTO A REVE
LIONULUI I

In aceste zile, agențiile Loto- 
Pronosport din Întreaga țară cu
nosc o animație caracteristică in

TRA- 
LO- 

Cum 
Loto

preajma TRADIȚIONALEI 
GERI EXTRAORDINARE 
TO A REVELIONULUI ! 
e și firesc, Iubitorii de 
iși procură din timp biletele de
participare la această tragere 
deosebit de atractivă.

După cum s-a mai anunțat, se 
vor eiectua nu mai puțin de 12 
EXTRAGERI a cite 10 numere 
fiecare, in cadrul cărora câștigă
torilor li se vor atribui, in nu
măr nelimitat, premii valoroase 
ia AUTOTURISME „Dacia 1300“ 
și „Skoda 105 L“, EXCURSII PES
TE HOTARE și NUMEROASE

CIȘTIGURI IN NUMERAR de va
lori fixe și variabile.

BILETELE POT FI PROCU
RATE NUMAI PINA DUMINICA 
31 DECEMBRIE 1978.

CÂȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 20 DECEMBRIE 

Cat. I 
toturism ___
variante 25% 
18,75 a 3.743 
1.017 lei ; cat. 
cat. 6 : 6.010 
160 a 200 lei 
40 lei. Report

Autoturismul „Dacia 1300' 
obținut de Ion Grigore din Băicoi 
care mai realizează și o suită de 
cîștiguri de alte categorii.

1 variantă 25% = Au- 
„Dacia 1300-; cat. 2: 6 

’ a 11.698 lei ; cat. 3: 
lei ; cat. 4 : 69 a 
5 : 191,50 a 367 lei ; 
a 40 lei ; cat. 7 : 

; cat. 8 : 2819,25 a 
categ. 1: 233.673 let 

a fost

prin modul
că în realitate nu știu ce' este
— sau mai bine zis cum trebuie 
să fie — jocul. Jocul de fotbal, 
a cărui primă caracteristică 
este SIMPLITATEA. Și ca o 
dovadă evidentă că foarte 
mulți jucători nu știu așa ceva 
este și faptul că adeseori ei 
joacă pe... dos, cum plastic se 
exprima regretatul tehnician 
Virgil Economu. Exemple ? 
Să ne gîndim, de pildă, la ca
zul cel mai caracteristic (poate) 
în ce privește neînțelegerea 
sensului real al jocului, rezul- 
tînd din modul de acțiune la 
mijlocul terenului, pe de o 
parte, și în zona de finalizare, 
de pe altă parte. în prima si
tuație, în care de fapt însăși 
ideea de creație a fazelor de 
atac impune un joc combina- 
tiv pînă la detectarea fisurilor 
apărării — în scopul infiltrării 
atacanților spre poarta adversă
— se manifestă o accentuată 
predilecție pentru individua
lism, exprimată prin căratul 
mingii și unele execuții tehnice 
cu pretenție de a fi estetice, 
dar în realitate inutile. în 
schimb, în zona de finalizare, 
acolo unde este necesar să se 
evite pe cît posibil țesătura de 
pase, unde normal este să se 
acționeze în ulfima instanță 
individual și foarte simplu, se 
combină exagerat de mult, re- 
dueîndu-se totodată viteza de 
mișcare și de execuție. Cum 
s-ar spune, exact pe dos I Și 
exemplele ar putea continua cu 
situațiile în 
poartă din 
în loc să se 
bine plasați 
nalizare sau
situații ideale pentru șutul la 
poartă; se mai pot cita aici 
cazurile în care în locul dega
jării, într-o împrejurare critică, 
se preferă driblingul în fața

care se trage la 
poziții imposibile, 
paseze altora mai 
în spațiul de fi- 

cînd se pasează în

propriului careu ; sau centrarea 
pe sus la atacanți scunzi sau 
pașa în adîncime în fața unei 
apărări care practică jocul la 
ofsaid. în locul acțiunilor pe 
cont propriu precedate, eventu
al, de simularea combinației. Și 
încă multe altele. Iar de pe 
margine nu se aude decît in
variabilul „Hai la joc I"

Care joc ? Poate jocul întîm- 
plării sau al sensurilor schim
bate. Acela care ne-a adus, și 
pe plan internațional, nu nu
mai în campionat, atîtea insa
tisfacții și decepții. De ce 
această situație? Pentru că și 
în antrenament, acolo unde ar 
trebui să se învețe jocul, tre
burile se petrec, adeseori, pe 

execută lucruri 
de virtuozitate 
chiar, în con- 
(fără adversar, 
mari) și nu lu-

dos. Adică, se 
de dificultate, 
tehnico-tactică 
diții simple 
lent, pe spații 
cruri simple și precise în con
diții grele (cu opoziția adver
sarului, în criză de timp și 
spațiu) așa cum cere fotbalul 
adevărat, fotbalul modern. Cu 
alte cuvinte, și în antrenament 
se face invers de cum ar tre
bui. Nu peste tot, evident. Sirtt 
și excepții, pe care, fără să le 
numim noi acum, le scoate la 
iveală însăși comportarea lor 
competițională, însuși jocul 
practicat, în raport cu o anu
mită idee și bazat pe o disci
plină tactică riguroasă.. In 
aceste cazuri nu se mai aude 
de pe margine strigîndu-se 
..hai la joc !“, pentru că în 
fond nici nu este nevoie, atita 
timp cît jucătorii au învățat 
și au exersat cu conștiinciozi
tate, în antrenament, ce și 
cum să acționeze în joc. și 
existența unor astfel de exem
ple, oricît de puține la număr, 
nu este oare un indiciu con
vingător că peste tot în fotba
lul nostru s-ar putea învăța, 
cu muncă și pasiune, jocul în 
sensul său real, jocul adevă
rat ? Jocul care să ne poată 
oferi și satisfacția rezultatului 
și aceea a spectacolului spor* 
tiv?

Mihai 1ONESCU



in anul 1979

NUMEROASE COMPETIȚII INTERNATIONALE 
ALE SPORTULUI UNIVERSITAR

FRANȚA, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ DE RUGBY; 
ȚARA GALILOR CÎȘTIGĂ TURNEUL CELOR 5; 
NEO ZEELANDEZII RĂMÎN ÎNSĂ CEI MAI BUNI I

Comitetul executiv al Fede
rației internaționale a sportu
lui universitar. Întrunit recent 
la Rio de Janeiro, a stabilit 
programul de desfășurare a 
jocurilor mondiale universitare, 
ce vor avea loc anul viitor, în
tre 2—13 septembrie, la Ciudad 
de Mexico. Vor fi utilizate ba
zele sportive unde s-a desfă
șurat Olimpiada din anul 1963, 
urmînd a se construi doar 
cite va clădiri destinate găzdui
rii celor 4 000 de studenți aș
teptați să participe la întrece
rile Universiadei.

In programul Universiadei

FINIȘ ÎN TURNEUL 
DE TENIS 

. „ORANGE BOWL“
Au luat sfîrșit întrecerile 

turneului internațional de te
nis pentru juniori de la Miami 
Beach tFlorida), dotat cu tro
feul „Orange Bowl". Finala 
probei masculine de simplu a 
revenit spaniolului Gabriel 
Urpi, învingător cu 6—3. 6—1 
în fața lui Van der Merwe. 
Americanca Andrea Jaeger a 
obținut victoria la simplu ju
nioare. In finala probei de du
blu băieți, perechea americană 
Willenborg — Buehning a în
trecut cu 6—4, 6—2 cuplul Se- 
gărceanu (România) — Freeman 
(S.U.A.).

HANDBALISTELE DE LA MUREȘUL TG. MURES> »

PE LOCUL SECUND IN TURNEUL DE LA DEBREȚIN
Echipa feminină de handbal 

Mureșul Tg. Mureș s-a clasat 
pe locul secund la un impor
tant turneu internațional dis
putat în orașul Debrețin (Un
garia). Handbalistele noastre 
au învins, pe rînd, formațiile 
EGLE Vilnius (25—20), Spartak 
Subotița (25—24) și S. C. Eger 
(27—18), au terminat Ia egali

CASSIUS CLAY 

REFLECTEAZĂ...
Campion olimpic la Roma (i960) 

la categoria semigrea, campion 
mondial profesionist la toate ca
tegoriile, prin victoria obținută la 
25 februarie 1964 asupra lui So
nny Liston, deposedat de titlu la 
„masa verde" în 1967 ca urmare 
a refuzului său de a se Înrola 
In armata americană care lupta 
atunci în Vietnam și condamna* 
la cinci ani închisoare (niciodată 
Xăcuți) pentru „nesupunere", gra
țiat în 1970 de către Curtea su
premă a Statelor Unite. în urma 
unor îndelungi procese care l-au 
costat mii și mii de dolari, re
devenit campion mondial după 
victoria obținută la 30 octombrie 
1974 în fața lui George Foreman, 
învins (in med pentru titlu) de 
către Leon Spinks, la 15 februa
rie 1978 pentru a se revanșa nu
mai peste șapte luni (13 septem
brie), cînd și-a recucerit centura, 
Cassius Clay (sau Muhammad 
Aii. cum iși mal spune) este nu 
numai unui dintre marii boxeri ai 
tuturor timpurilor, ci șl o figură 
<le rar pitoresc. Actor de talent 
<in perioada in care nu a avut 

■ oie să urce pe ring, șt recent, 
într-un serial T.V.), poet și une
lti chiar... conferențiar în fața 
iropriilor suporteri. Clay a deve

nit un personaj care a reușit să 
polarizeze atenția iubitorilor de 
sport mai mult de un deceniu șl 
jumătate.

Campion mondial de box la toa
te categoriile, Cassius Clay s-a 
menținut $i anul acesta printre 
cei mai buni sportivi din lume. 
Strălucirea sa de mare campion 
al ringului nu poate fi umbrită 
de faptul că la ora actuală, mai 
există un „campion mondial* la 
categoria grea, Larry Holmes, fa
bricat în culisele pugilatului pro
fesionist. Existența a două „cen
turi cu diamante* în același timp 
a fost posibilă datorită concuren
ței dintre cele două foruri mon
diale ale boxului profesionist 

sînt înscrise concursuri de atle
tism, baschet, scrimă, gimnas
tică. natație, tenis, volei și fot
bal. în domeniul sportului uni
versitar se vor mai desfășura 
anul viitor un concurs de atle
tism la Torino, schi-fond în 
Bulgaria, Jocurile universitare 
africane în Kenya. Pentru edi
ția Universiadei din anul 1981 
și-a depus candidatura R. F. 
Germania, cu orașele Hamburg, 
MQnchen și Dusseldorf.

Ă. JUANTORENA RÂMlNE 
FIDEL VITEZEI..;

După cum transmite cores
pondentul sportiv al agenției 
„Prensa Latina” dublul cam
pion olimpic de la Montreal, 
atletul cubanez Alberto Juan* 
torena, a renunțat la ideea de 
a concura în proba de 1 500 m 
plat la Jocurile Olimpice din 
1980 de la Moscova. Antreno
rul Lazaro Betancourt a decla
rat că Juantorena va rămîne 
fidel probelor care l-au consa
crat ia Montreal : 400 m și 800 
m. Juantorena — a adăugat 
acesta — este încă un alergă
tor tinăr care poate obține 
performanțe în probe de vite
ză, cum a demonstrat și la 
Jocurile Americii centrale și 
Caraibilor de Ia Medellin, un
de a realizat 44,27 in proba de 
400 m plat.

tate (14—14) cu Poștaș Buda
pesta și au fost învinse de 
D.V.C. Debrețin (21—23). Tur
neul a fost cîștigat de echipa 
sovietică EGLE Vilnius. în
vinsa lui Mureșul Tg. Mureș. 
Cea mai tehnică jucătoare a 
turneului a fost declarată mu- 
reșanca Magda Pereș. (loan 
PĂUȘ, coresp.).

Învingător prin k.o. Cassius Clay !

W.B.A. (Asociația mondială a bo
xului) și W.B.C. (Consiliul mon
dial al boxului), aflate într-o per
manentă luptă pentru obținerea 
unor profituri cît mai substan
țiale de pe urma gladiatorilor 
ringului, pugiliștii profesioniști.

După victoria obținută în fața 
lui Clay, W.B.C. i-a cerut lui 
Leon Spinks să-și pună titlul în 
foc în fața cunoscutului Ken 
Norton, unul dintre puținii în
vingători ai lui Cassius. Spinks 
(recunoscut pînă atunci drept cam- 
pion mondial și de W.B.A. și de 
W.B.C.) refuză, bursa promisă 
fiind net inferioară celei stabi
lite pentru revanșa cu Clay. 
W.B.C. declină titlul lui Spinks. 
declarîndu-1 campion mondial pe 
Norton ! Șl în timp ce Spinks se 
pregătea pentru revanșa cu Clay, 
Norton își pune „titlul* în joc 
în fața lui Larry Holmes. Și a- 
cesta din urmă cîștigă la puncte 
(8 iunie 1978). Astfel, la ora ac

BASCHET • în primul joc al 
turneului de la Madrid, formația 
Beai Madrid a învins cu 117—90 
(60—40) echipa argentiniană Sa- 
nitarias Buenos Aires.

BOX • Fostul campion euro
pean la cat. grea, francezul Lu
cien Rodriguez, și-a făcut rein
trarea, întîlnindu-1 la Li6ge pe 
italianul Domenico Adinolfl. Vic
toria la puncte, după 10 reprize, 
a fost obținută de Rodriguez.

HOCHEI • în turneul de la 
Tokio, echipa japoneză Kudo 
Helkaku a învins cu 7—6 (2—2, 
3—2, 2—2) selecționata olimpică
a Finlandei. într-o altă partidă.

Trei au fost evenimentele de referință ale anului rugbystic 
1978 : campionatul european, care pe noi românii ne interesează 
în mod direct, Turneul celor 5 națiuni și periplul (de două luni) 
al echipei Noii Zeelande în Marea Britanie.

ampionatul european, do
tat cu „Cupa F.I.R.A.", 
acum la a 11-a ediție, a 

revenit favoritei nr. 1, echipa 
Franței, care a reușit perfor
manța mai cu seamă pe te
meiul unui succes „subțire" în 
fața XV-lui nostru național, la 
Clermont Ferrand: 9—6 (meci 
disputat însă în decembrie a- 
nul trecut deoarece calenda
rul acestei competiții se în- 
tihde pe perioada toamnă-pri- 
măvară). în capitala Auvergnei 
a fosț un meci între două e- 
chipe de valori sensibil egale, 
In care doar „piciorul" lui Ko- 
meu a fost ceva mai... inspirat 
decît cel al lui Bucos. Rugbyș- 
tii români, în schimb, au fost 
lăudați de presa franceză pen
tru jocul prestat, ceea ce, ori
cum, este o consolare. Excep- 
tînd acest meci, francezii au 
obținut, în rest, victorii facile, 
fără probleme, în fața Italiei, 
Spaniei. Poloniei, Cehoslovaciei, 
deși în aceste întreceri ei au 
prezentat o garnitură secundă, 
intitulată, totuși, din conside
rente de reprezentare „A-prim". 
Iată ceea ce pare a indica că, 
deocamdată, — dacă facem ab
stracție de britanici, bineînțe
les — francezii și românii do
mină competiția europeană.

Cîteva cuvinte și despre 
rugbyștii români, care, ca în
totdeauna cînd nu cîștigă în
trecerea, s-au situat pe locul 
secund, nu însă fără oarecari 
emoții, datorate unui neaștep
tat „nul" la Reggio di Cala
bria (10—10), în fața „squadrei 
azzurra". E drept, linia de so
sire a campionatului a fost 
trecută, primăvara. într-un a- 
devărat iureș, care anunța, 
parcă, o revenire : 60—6 cu
Cehoslovacia și 76 — 3 cu Spa
nia I Am reținut jocul bun al 
înaintașilor, reuniți sub co
manda unui nou căpitan de 
echipă, timișoreanul Gheorghe 
Dumitru. Și nu-i întîmplător 
faptul că tocmai din compar
timentul grămezii fac parte cei

tuală, cele două foruri ale bo
xului profesionist își au fiecare 
propriul campion mondial. Nu 
e greu de anticipat că cele două 
organizații urmăresc acum pune
rea pe picioare a unui nou „med 
al secolului* (Clay — Holmes).

„Este foarte greu de cucerit un 
titlu mondial — a declarat Clay 
după recucerirea centurii cu dia
mante. Acum nu-1 voi mai aban
dona. Dați-ml șase, șapte luni de 
gîndire și apoi am să vă spun 
dacă voi organiza o grandioasă 
serbare pentru retragerea mea 
sau vă voi anunța viitorul meu 
meci. Vreau să păstrez titlul cl- 
teva luni și să reflectez*.

Iată, deci, că noul an îl va găsi 
pe Clay... reflectînd. Reflectînd, 
poate, și la faptul că peste puțin 
timp, la 17 ianuarie, va împlini 
37 de ani. E mult pentru un cam
pion de box ? Nu e puțin !

Petre HENȚ

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

formația Seibu a dispus cu 5—3 
(2—1, 3—1, 0—1) de echipa olim
pică a R.F. Germania. • Echipa 
olimpică a Canadei a susținut în 
localitatea Ceske Budejovice un 
meci amical, în compania forma
ției Motor Ceske. Jocul s-a în
cheiat la egalitate : 4—1 (0—1»
0—2, 4—1).

SCHI • La Parpan (Elveția) 
s-a desfășurat o probă de slalom 
special, cîștigată de Paul From- 
mel (Liechtenstein). Au urmat 

mai buni oameni ai anului: 
Enciu Stoica, Mircea Munteanu, 
Mircea Ortelecan. Marin Io- 
nescu, Florică Murariu. Lor 
le-am adăuga — din rîndul 
treisferturilor —pe Petre Mo- 
trescu, aripă de talie interna
țională, pe Mircea Paraschiv, 
mijlocașul care se străduiește 
să dea cit mai multă culoare 
jocului atacanțiior, fără a-1 
uita nici pe acest controver
sat Mihai Bucos, omul despre 
care s-a spus, pe bună drep
tate, că „singur poate cîștigă 
sau pierde un meci".

Despre celelalte competitoare 
nu vom spune decît că. în 
ciuda scorurilor uneori cate
gorice cu care s-au înclinat 
în fața celor două formații- 
fanion, amintite, ele vădesc 
progrese constante, meritînd a 
fi relevat îndeosebi XV-le po
lonez, mereu mai aproape de

cei buni. Argumente : recenta 
victorie de la Barcelona : 16—7, 
ca și faptul că a condus la 
Condom însăși echipa Franței 
cu 12—3, pentru a se înclina 
finalmente cu 26—12. Italienii 
sînt și ei capabili de surprize 
de proporții, mai ales acasă 
(18—3 cu Argentina, la Ro- 
vigo !), dar, în general, fluc
tuează ca și spaniolii, dealtfel. 
Cehoslovacii, cu un joc prea 
linear, nu au putut evita re
trogradarea din grupa A, lo
cul fiind luat de echipa Uniu
nii Sovietice, cu reale pers
pective, se pare încă insufi
cient exprimate. Formație ine
dită în C.E. ea a și produs 
o primă surpriză în această 
toamnă. Ia Roma : I7R-S S. — 
Italia 11—9! Și asta după un 
meci pierdut de sovietici, la 
Toulouse, cu Franța, după cum
declară presa franceză, în ul
timele 3 minute și în prelun
giri cînd, literalmente sufocați, 
sovieticii au încasat 4 încercări 
In serie (7—29)

...NATURALIZARE Șl 
SPLENDIDA IZOLARE"

Olandezul 
a plecat la 
jucătorul că și-a onorat cu brio contractul, ciștigînd bani frumoși, 
bul că și-a mai refăcut bugetul, spectatorii că au văzut la lucru, 
ta mină de săptămînă, o vedetă a fotbalului. /

Johan Cruyff a venit, a jucat la C. F. Barcelona ți apoi 
expirarea contractului, toată lumea pâri nd a fi muhum<tă : 
T* _ ____ 1_ .. ‘ ‘ y ■ • • * ; .

mai refăcut bugetul, spectatorii câ au văzut la lucru, săp- 
săptămină, o vedetă a fotbalului. Argentinianul Ruben 

Cano a venit, joacă la Atletico Madrid ți, naturalizat ad-boc, cu du* 
blă cetățenie, ajunge chiar in reprezentativa Spaniei... Din nou, toată 
lumea a afișat mina unei afaceri reușite. Și exemplele ar putea conti
nua în fotbalul spaniol, cu Breitner, Ayala, Neeskeru, Bonhof, KranU, 
Kempes, cu alți și alți jucători străini. Dor iată câ un colt al cortinei 
marii scene s-a ridicat — ce-i drept, intempestiv — și s-a putut vedea 
cite ceva din realitatea fără Fard și sufler. Asociația fotbaliștilor spa
nioli s-a pronunțat împotriva creșterii numărului de jucători streini ce 
pot fi transferați la cluburile din campionatul Spanie». De ce ? !-tr-o 
scrisoare trimisă guvernului se arată că, in prezent,, un sfert din he- 
catarii titulari care activează in campionatul primei divizii nu s:nt nă> 
cuti in Spania, situație care îngreunează promovarea fotbaFiștPor 
tohtoni și cauzează mari deficite cluburilor, nevoite să plătească wme 
exorbitante pentru ochizitionarec unor vedete de peste hotare.

lată însă p o aparirie insolită, de uMimâ oră. pe picta tronsfere- 
rflor internaționale : scceerui englez. O surprinzătoare deschidere e 
ligii, trodiționolistă prin definiție mîndră chiar do ce^b ca cu care 
sa opus infrRrârii celor de d-ncota de ccnol într-un spo^ a cânri pa* 
temitate o revendică. „Splendida Izolare" a fotbal «ta. eaglet e rămas 
doar o amintire. Să Re moda cauze T Neve a show-c a cu vedeta 
strâine, «5 fi ojura «i î« .JemoW fotbck'u- . pe We-bter ? Soe.

simplu, pro Micul business să fi dedo-.Krt scfi^bCTy, ț ^rt ert» 
câ in actualul campionat fanții rod, ea ruc iliith. lllll lulimoi 
cute: argentinieni Albert» Tuiei^ini ■
primo l.aâ ). Ormldo Anflte, . «<=-»• "“J.11* f».-.
dm Sabella (Sheffield). polonegniMMW
iugoslavul Marjon Golce (Southampton). oiende^d Ame d Muhren
t,P!*5?\n minte ne vtee e eomparoțte din cartea Xș4ct5 
der The, Fall- (..Tot mo-’ jos w
american Budd Schulberg : „Un sport md-^ȘIrt ZZU?
niter este ca o tatâ dintr-o familie buna mtr o cosa nte famata . _

Paul SLAVESCU

francezul Philippe Hardy (Fran
ța) și elvețianul Peter Schwen- 
demer. • La Mariebel (Franța) 
s-a disputat un concurs interna
țional de fond. Iată rezultatele 
înregistrate : 5 km junioare — 
Cornelia Thomas (Elveția) 17:49,34; 
10 km seniori — Berit Jenssen 
(Norvegia) 33:29,21 ; ștafeta 3X5 
km — Norvegia 49:05,54.

SCRIMA • La Vilnius au luat 
sfîrșit campionatele unionale de 
scrimă. La floretă (masculin) tit

Turneul celor 5 națiuni a 
avut, ca întotdeauna, 
dealtfel, o desfășurare 

pasionantă. S-au detașat prin- 
tr-o valoare superioară forma
țiile Tării Galilor și Franței, 
protagonistele ultimelor două 
ediții. Succesul a suris. pentru 
a doua oară consecutiv, ga- 
lezilor. în meci direct, la Car
diff. — adevărată finală — 
welșii i-au depășit pe „cocoși" 
cu 16—7, după ce aceștia, con
ducted după primul sfert de 
oră cu 7—0, lăsaseră impresia 
că pot realiza... imposibilul. 
In continuarea clasamentului. 
Anglia, în creștere după ce 
timp de trei ani a tre
buit să se mulțumească cu 
„lingura de lemn" (trofeu ce 
se atribuie ultimului clasat), 
căreia nu-i lipsesc jucătorii 
mari, ci doar o... echipă, apoi 
Irlanda și Scoția. Vorbind 
despre retragerile din XV-le 
Franței, amintim că și galezii îl 
pierd în sezonul care va fi 
deschis în curînd (20 ianua
rie la Dublin de meciul 
Irlanda — Franța) pe patru 
dintre „titanii" atît de fami
liari și nouă, celor care-i ur
mărim pe micul ecran, Ben
nett, Edwards, Cobner, căpi
tanul echipei, și Gerald Davies, 
toți retrași din activitatea in
ternațională.

Rugbyul proliferează ! E- 
chipele României și Ar
gentinei au jucat te Ma

rea Britanie ; Franța în Japo
nia și Canada, Italia în S.U.A., 
Spania In Argentina ; Anglia 
B, în premieră, la noi în 
țară ; Australia în Franța. 
Și, în fine, acest voiaj fan
tastic al rugbyștilor AII- 
Blacks în Marea Britanie. care 
timp de peste două luni nu au 
pierdut decît un singur meci, 
cu totul secundar, în Irlanda, 
dar au învins în circa 20 de 
partide, inclusiv în toate cele 
patru test-meciuri: 10—6 cu
Irlanda; 13—12 cu Tara Ga
lilor : 16—6 cu Anglia și 16—9 
cu Scoția, terminînd turneul 
în apoteoză printr-un meci de rkinogram<! CU’TI ftt B* 
zia să vezi : 18—16 cu selecțio
nata internațională Barba
rians ! Echipa lui Graham Wno. 
rie pare a fi cu adevărat ce>
mai bună din lume.

Pe cînd și în rugby atît de 
așteptatul campionat mondial ?

Dimitrie CALUMACHJ

lul a fost cucerit de Serghei Ko
senko, iar la feminin de Neila 
Guiliazova. Aleksandr Bîkov a 
cîștigat proba de spadă.

ȘAH a Cu o rundă înaintea 
încheierii campionatului mascu
lin al U.R.S.S., care are loc La 
Tbilisi, lider al clasamentului 
este Teșkovski — 10 p, urmat
de Tal — 9*A p (1) și Georgadze 
— Op.

TENIS • în finale, la Sydney. 
Tim Wilkinson l-a învins cu 6—3, 
6—3, 6—7, 3—6, 6—2 pe Kim War
wick, iar Dianne Fromholtz a 
dispus cu 6—2, 7—5 de Wendy 
Turnbull.


