
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI INDUSTRIALE 

ALE CAPITALEI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut marți, dimineață, o vi
zită de lucru în unități ale in
dustriei Capitalei.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
Ion Dincă, Gheorghe Oprea și 
Ilie Verdeț.

Această vizită se înscrie ea 
un nou și semnificativ moment 
al dialogului permanent, nemij
locit, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îl are cu făuritorii 
de bunuri materiale și spiritua
le in probleme esențiale ale 

^activității economico-soeiale, 
ale creșterii bunăstării celor 
ce muncesc. Desfășurată în săp- 
tămîna ce încheie un intens și 
rodnic an de muncă în toate 
domeniile construcției socialis
te, noua întîlnire de lucru a 
prilejuit analizarea la fața lo
cului a modului în care se ma
terializează indicațiile privind 
realizarea în țară a unor pro
duse de virf ale tehnicii, pre
cum și a rezultatelor obținute 
în 1978 de întreprinderile vizi
tate — unități reprezentative 
ale industriei construcțiilor de 
mașini și industriei chimice cit 
si Pe ansamblul acestor ramuri 
de o importanță deosebită pen
tru dezvoltarea economiei noas
tre. A fost examinat îndea
proape felul în care aceste co
lective muncitorești au acțio
nat pentru înfăptuirea obiecti
velor prioritare puse in fața 
lor, a întregii economii națio
nale — gospodărirea judicioasă 
a mijloacelor de care dispun, 
folosirea rațională, cit mai efi
cientă, a materiilor prime și 
materialelor, diminuarea con
sumurilor de combustibil și 
energie, stimularea gîndirii știin
țifice Și tehnice, sporirea și 
modernizarea producției, trece
rea Ia o calitate nouă, supe
rioară, realizarea integrală a
lași timp, au fost relevate sar
cinile deosebite ce revin • în 
continuare industriilor respec
tive, stabilindu-se căile și mă
surile de natură să determine 
orientarea, concentrarea ener
giilor și capacităților creatoare,

a întregului potențial tehnic, 
material și uman, într-o direc
ție unică : îndeplinirea și de
pășirea indicatorilor cantitativi 
și calitativi ai planului pe 1979, 
an hotărîtor al cincinalului.

Vizita s-a desfășurat — și de 
această dată — sub semnul 
dragostei profunde și încrederii 
depline a oamenilor muncii în 
partid, în secretarul său gene
ral, al hotărîrii ferme de a în
făptui neabătut politica partidu
lui, de a transpune în fapte 
Programul elaborat dț Congre
sul al XI-lea, care 'eschide în 
fața națiunii perspectiva lumi
noasă a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării spre comunism.

Aceste sentimente și-au găsit 
o pregnantă expresie încă din 
momentul sosirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la primul 
obiectiv al vizitei — noua uni
tate a Întreprinderii Optice 
Române.

Cu aceleași sentimente de 
aleasă dragoste și prețuire este 
intimpinat secretarul general al 
partidului și la întreprinderea 
de mașini-unelte și agregate.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului a conti
nuat la întreprinderea de meca
nică fină și apoi la întreprinde
rea de prelucrare a maselor 
plastice — prima unitate eu a- 
cest profil din țară. Și aici, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intimpinat cu vibrante manifes
tări de dragoste și stimă.

Noua vizită de lucru pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut-o, marți, într-o serie de 
întreprinderi bucureștene va 
marca, fără îndoială, — ca și 
cele precedente — un eveni
ment de maximă importanță in 
viața și activitatea colectivelor 
respective, a tuturor oamenilor 
muneii, aprecierile și îndemnu
rile secretarului general al 
partidului mobilizing. dinami- 
zimi — și de această dată — 
forțele șt energiile creatoare ale 
celor ce muncesc, în vederea 
dezvoltării tot mai accelerate a 
economiei, sporirii mai rapide 
a avuției naționale și ridică
rii continue a bunăstării între
gului popor.

CU MIHAI CBEZAN 
despre „schimbul de 
mîine“ al voleiului

După rezultatele nesatisfăcătoa
re pe care le-a obținut în acest 
an voleiul nostru la nivelul re
prezentativelor de seniori, este 
firesc să ne întrebăm ce perspec
tive i se deschid în următorii 
ani, dacă rezervele sale de ele
mente reprezintă sau nu o certi
tudine pentru revenirea în rîn- 
dul elitei.

— Așadar, Mihai Chezan, ca 
unul care te-ai ocupat de lo
tul național de tineret, ce nc 
poți spune despre „schimbul 
de mîine“ ?

— Fiind o perioadă de peste doi 
ani antrenor al „schimbului de 
mi ine* masculin, am avut prile
jui să urmăresc, împreună cu 
cițiva colaboratori, aproape tot
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SPORTUL, ÎN PRIM-PLANUL BUCURIILOR VACANTEI
Copiii au intrat in vacanță. 

După a» trimestru ie învățătu
ră intensă, de bătălie pentru 
note cit nuri mari, de fapt pen
tru însușirea cit mai temeinici 
a materiilor predate, zile de 
destindere, de odihnă activă, în 
care sportul se află pe prim 
plan.

Mii de copii au plecat in ta
bere. Alții iși petrec vacanța 
acasă, bucurindu-se, la rrndu- 
le, de un bogat program cul- 
turai-sportiv, alcătuit șt condus 
cu grijă de factorii de răspun
dere.

Reporterii și corespondenții 
noștri au aflat lucruri intere
sante despre vacanța copiilor, 
pe care vi le relatează in rin- 
durile de mai jos.

MEȘTERI! ISCUSIȚI DIN SATELE DIMBOVIȚENE 
Șl SĂNIUȚELE LOR DE ARGINT...

La circa 2t de km de Tîrgo- 
viște, pe șoseaua ce duce spre 
Cknpulung-Muscel, se află co
muna Tâțărani, așezare de deal, 
cu patru sate de oameni gospo
dari șl tot atîtea școli generale, 
in care învață peste 8J0 de fete 
și băieți.

Ninsoarea de zilele trecute ne-a 
prins aid. Era in preziua va
canței de iarnă și directorul șco
lii din satul Căprioru, loan G. 
.Andreeseu (un prieten statornic 
al sportului), care este și pre
ședintele Consiliului de educație 
fizică și sport al comunei, s-a 
arătat bucuros de oaspeți. „Cum 
își vor petrece elevii noștri in
tervalul dintre cele două trimes
tre ? Să mergem să vedeți pîrti- 
ile de schi și săniuțe, pe care 
a căzut prima zăpadă, și unde 
urmează să aibă loc concursurile 
dotate cu „Cupa de iarnă", „Să
niuța de argint*, „Fulgii de nea* 
și alte trofee. Toate școlile dis
pun de mese de tenis și avem 
160 de... cîmpuri de șah care 
vor sta la dispoziția copiilor, du
pă un program zilnic".

Din vorbă în vorbă, am aflat 
preocupările sportive ale cadrelor 
didactice din cele patru sate. In

primele zile ale vacanței urmînd 
a fl selecționate, în cadrul unor 
teste riguroase, echipele școlilor 
respective pentru întrecerile fina
le pe comună la schi, săniuțe, 
șah și tenis de masă. „Tradiția 
lucrează necontenit asupra noas
tră, ne-a explicat, veșnic tinărul 
învățător, Gheorghe Pană, acum 
pensionar, dar același harnic in
structor voluntar polisportiv. Meș
teri iscusiți ca Ion Iordache, Con
stantin Pirvu sau Gheorghe D. 
Gheorghe au confecționat, ca și 
in anii trecuți, numeroase să
niuțe și schiuri pentru copiii sa
telor noastre, ceea ce ne îndrep
tățește să sperăm câ vom înre
gistra un record de participare*. 
Pentru elevii încă nehotăriți, ca
re oscilează între sport, un film 
sau un spectacoL comandamentul 
de organizare a vacanței de iar-

în zilele de vacanță, ele
vii brașoveni preferă, 

bineînțeles, schiul 
Foto : Dragoș NEAGU

nă, în fruntea căruia se află pri
marul comunei ; Alexandru Gă- 
mănescu, a căutat activități pen
tru toate gusturile, îneît nimeni 
să nu aibă sentimentul că zilele 
de vacanță au trecut de prisos.

Am poposit și în comuna Vă
cărești, tot din județul Dîmbovița. 
Marea majoritate a elevilor de 
la cele cinci școli din satele co
munei vor sta în vacantă „aca-

Modesto FERRARIN! 
Troian IOANIȚESCU 

Hie IONESCU — coresp.

(Continuare in vag. 2-3)

TENISUL ARE NOI CĂPITANI 
DE ECHIPĂ

Ancheta rubricii noastre de fotbal cu participarea

j. antrenorilor și căpitanilor de echipă

COMAN, PRIMUL FOTBALIST
ROMÂN AL ANULUI

CLASAMENTUL 
GENERAL

1. COMAN 29 puncte
2. Dobrin 25
3. Ștefănescu 20
4. Dinu 14
5. Sameț 16
6. Romilă 14
7. Rădulescu 12
8. Ursache 7
9. Boloni 6

10. lordănescu 5,5
11. Simionaț 4, 12— 13. Du-

mitru și Vigu 3, 14. Vama-
nu 2, 15. Cămătaru 1,5, 16.
Ene 1.

Acesta este clasamentul celor 
mai buni fotbaliști români ai 
anului 1978, alcătuit în urma an
chetei organizate de rubrica noas
tră de fotbal și Ia care au parti
cipat antrenorii principali ai ce
lor 18 echipe din Divizia A, că
pitanii acestor echipe și... mediile 
alcătuite din notele acordate de 
cronicarii noștri pe parcursul în
tregului an 1978. Menționăm că 
ordinea de notare la toate cele 
trei criterii a fost 10, 9, 8, 7 etc. 
Cifrele din clasamentul general 
au fost obținute prin adiționarea 
cifrelor cuprinse în cele trei cla
samente constitutive și care sînt 
prezentate în comentariul din 
pag. 2—X

De la începutul acestei săptămîni, loturile noastre reprezen
tative de tenis au o nouă conducere tehnică. La sediul F.R.T., 
în dimineața zilei de duminică, doi noi căpitani nejucători au 
fost prezentați membrilor echipei naționale. Evident, era vorba 
doar de o formulă protocolară. Căci cei doi, vechi oameni de 
tenis, ne sînt prea binecunoscuți tuturor. Lotul masculin a fost 
preluat de maestrul emerit al sportului Gheorghe Viziru, fost 
multiplu campion al țării, iar cel feminin este dat în grija an
trenorului Aurel Segărceanu, apreciat specialist și pedagog.

Am socotit interesant, pentru cititorii ziarului nostru, să as
cultăm primele păreri exprimate de cei doi responsabili tehnici 
asupra activității lor viitoare. Iată-le, rezumate în rîndurile 
de mai jos.

GHEORGHE VIZIRU : 
„Performanța în 

sport cere, in primul rînd, 
muncă..."

După aproape 20 de ani, re
vin în rîndurile echipei națio
nale, de data aceasta în ca
litate de căpitan ncjucător al 
ei. Ar fi de prisos să-mi as
cund satisfacția sinceră pe care 
o resimt trăind această clioă 
de reîntîlnire cu cei care vor 
apăra culorile țării pe terenul 
de întrecere. Totodată, știu 
prea bine însă că echipa tra
versează un moment dificil, de 
prefaceri și schimb de gene-

(Continuare in pag. 2—3)

„ANTICAMERA REPREZENTATIVEI MASCULINE
NU ESTE, TOTUȘI, GOALĂ..."

ceea ce putea face obiectul se
lecției în lot din echipa diviziilor 
de juniori, A și B. S-au organi
zat în acest scop și cîteva tria- 
luri. Intre cei testați și selecționați 
există autentice speranțe. N-am 
să mă opresc decît la cîțiva din
tre cei care promit mult pentru 
viitor : Vrîncuț, Căia-Chițiga, Mî- 
țu (Dinamo), Cr. Popescu, Ștefiea 
(Univ. Craiova), Gavrilă, Spinii 
(Delta Tulcea), Cotoranu (Pro
gresul), Urzică (Silvania), Pustiu, 
Sîrbu (C.S.U. Galați), Roșiorii 
(Viitorul), Dumitru (C.S.M. su
ceava), Mina, Geană (Steaua), 
Roncsik („U“ Cluj-Napoca), Gri- 
goraș, Săniuță (Petrolul Ploiești) 
etc. Eu cred că pe toți aceștia 
se poate pune bază pentru viito

rul apropiat, că sînt în stare să 
obțină rezultate deosebite. Desi
gur, evoluția lor ulterioară ca 
voleibaliști va depinde in primul 
rînd de seriozitatea cu care ei 
înșiși vor privi propria pregăti
re, dar și de ceilalți factori : an
trenor, conducerea secției și clu
bului, federație.

— Mai concret ?
— Fără o muncă stăruitoare din 

partea sportivilor, fără o partici
pare conștientă a lor la antrena
mente, talentul se risipește. Pe 
de altă parte, antrenorii de club, 
la care tinerii voleibaliști se află 
în majoritatea timpului, ar trebui 
să pună în aplicare, în afara pla
nificării personale privind proce
sul de instruire, indicațiile date

de federație și antrenorii de lot 
prin fișele personale ale fiecărui 
sportiv. Conducerea clubului este 
datoare să asigure condiții de 
pregătire optime, îndeosebi sală, 
nu numai pentru antrenamentul 
propriu-zis al echipei, ci și pen
tru antrenamente de individuali
zare cu cei nominalizați, care sînt 
hotărîtoare în creșterea măies
triei lor sportive. Federația are 
datoria de a repartiza întotdea
una elementele de perspectivă în 
echipe divizionare de seniori în 
care „speranțele* pot să joace, 
efectiv, ca titulari.

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)

AUREL SEGĂRCEANU : 
„Rezultatele înalte ne sînt 

accesibile !“
Tenisul feminin din țara 

noastră și-a ciștigat un loc 
deosebit în arena internațio
nală. Avem datoria să conso
lidăm această poziție și să fa
cem totul pentru a putea urca 
mai sus. Fără îndoială, nu va 
fi ușor. Ne bazăm, însă, pe va
loarea jucătoarelor noastre și 
— în primul rînd — pe munca 
ce o vom depune. Am satis
facția de a regăsi, în rîndurile 
echipei naționale, aceleași ti
nere sportive pe care le-am a- 
vut în pregătire, de la virstă 
fragedă, în cadrul clubului Di
namo. Cu Virginia Ruzici, Flo
rența Mihai și Mariana Simio- 
nescu avem un foarte bun nu-
cleu de echipă. Iar acestora 
li se pot alătura și alte can
didate pentru reprezentativă, 
așa citm sînt, de pildă, surorile 
Lucia și Maria Romanov, care 
s-au afirmat în ultima vreme. 
Pentru realizarea obiectivelor 
noastre socotesc necesar — în 
mod deosebit — strîngerea rîn- 
durilor acestui lot, pregătirea 
din vreme a participării 
la competițiile de importanță. 
Avem o șansă în faptul că vi
itoarea ediție a ..Cupei Fede
rației" — principala întrecere 
a senioarelor — se dispută pe 
terenuri ce ne convin, pe 
zgură. Se va juca la Monte 
Carlo, în primăvară. Acolo 
unde, în anii trecuți, jucătoa
rele noastre fruntașe s-au a- 
firmat. Va trebui să facem to
tul pentru a obține rezultatele 
înalte ce ne sînt acum acce
sibile.
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stabiliți de federațiile 
de specialitate

HOCHEI

1. DOKU TUKEANU (Di
namo București), 2. Eliod 
Antal (Sport Club Miercu
rea Ciuc), 3. Marian Costea 
(Dinamo București). 4. Va- 
sile Huțanu (Steaua Bucu
rești), 5. Dumitru Axinte 
(Dinamo București), 6. De- 
zideriu Varga (Steaua Bucu
rești), 7. Sandor Gall (Di
namo București), 8. Adrian 
Olenici (Steaua București), 
9. Gheorghe Huțan (Dinamo 
București), 10. Traian Ca- 
zacu (Steaua București).

PATINAJ
VITEZĂ

1. ANDREI ERDELYI 
(Tractorul Brasov), 2. Va- 
sile Coroș (U-Î.E.F.S. Bucu
rești), 3. Dezideriu Jenei 
(C. S. Șc. Viitorul Cluj- 
Napoca), 4. Agnes Rusz 
(U-I.E.F.S. București), 5. 
Attila Bakoș (Mureșul Tg. 
Mureș), 6. Eva Molnar- (S. C. 
Miercurea Ciuc), 7. Suzana 
Hollo (C. S. Șc. Miercurea 
Ciuc), 8. Cornel Munteanu 
(U-I.E.F.S. București), 9. 
Teodor Faraoneanu (U- 
I.E.F.S. București), 10 Ibo- 
lya Szatmary (Mureșul Tg. 
Mureș).

ARTISTIC

1. CORNELIA PICU (U- 
I.E.F.S. București), 2. Mir
cea Ion (C. S, Șc. nr. 2 
București). 3. Adrian Vasile 
(U.-I.E.F.S. București), 4. Ga
briela Voica (U.-I.E.F.S. 
București), 3. Alexandru An- 
ghel (C. S. Șc. nr. 2 Bucu
rești), 6. Manuela Bădițoiu 
(Tractorul Brașov), 7. Te
reza Nencu (U-I.E.F.S. Bucu
rești), 8, Dana Rădulescu 
(C. S. Șc. București), 9. 
Viorica Nicu (C. S. Șc. 
București). 10. Florin Ga- 
fencu (U-I.E.F.S. București).

NOI RECORDURI ALE
La Mamaia au avut loc între

cerile „Cupei speranțelor” la înot 
rezervate sportivilor de 12—14 ani. 
In clasamentul pe echipe, primul 
loc a fost ocupat de C.S.Ș. Brăila 
cu 845 p, urmată de : 2. Liceul 
nr. 2 București 648 p ; 3. Crișul 
Oradea 291 p ; 4. Dinamo Bucu
rești 188 p ; 5—6. C.S.Ș. nr. 1 
Constanța șl C.S.Ș. Timișoara 
173 p.

Cu acest prilej au fost stabilite 
șl o serie de recorduri naționale 
pe categorii de virată. Iată-le pe 
cele mal valoroase : Sorin Plev 
(Reșița) 57,58 — 100 m liber (14 
ani) ; Horațiu Dumitru (Brăila) 
63,73 — 100 m liber și 18:57,1 — 
1 500 m liber (12 ani) ; Edit Hu
rii? (Crișul) 69,65 și 69,45 la 100 m 
spate, 2:26,57 la 200 m spate (14 
ani) : Laurențiu Tache (Brăila) 
4:55,01 — 400 m liber (13 ani) ; 
Ema Vasile (Brăila) 19:14,93 — 
1 500 m liber (12 ani) : Iac. 2 
București 4:06,80 — 4X100 m li
ber (14 ani).

C. POPA-coresp.

în mai multe orașe din tară 
s-a desfășurat prima etapă (pre
liminară) a celei de-a n-a ediții 
a „Cupei României" Ia handbal, 
masculin șl feminin, competiție 
la care au fost prezente doar for
mații de divizia B. Cum era de 
așteptat într-o astfel de între- 
cere-maraton, surprizele nu s-au 
lăsat așteptate. Avem în vedere, 
printre altele, faptul că o for
mație cum este Constructorul Ti
mișoara (feminin, seria a V-a), 
provenită, la sfîrșitul sezonului 
oompetițional trecut, din Divizia 
A, nu a reușit decit un loc se
cund în confruntarea seriei de la 
Iași, ratînd, astfel, calificarea în 
următoarea etapă a competiției. 
După cum ne informează cores
pondenții noștri prezenți în să
lile din localitățile unde au avut 
loc meciurile, acestea s-au bucu
rat de participarea unul numeros 
public, acesta aplaudînd deopo
trivă nivelul pe alocuri destul de 
ridicat al confruntărilor, precum 
șl calitatea bună a arbitrajelor.

REZULTATE TEHNICE. MAS
CULIN, seria I (Deva) : Utilajul 
Știința Petroșani — independența 
Sibiu 19—17 (9—8) ; Metalul Hu
nedoara — Utilajul 23—18 (9—11) : 
Metalul — Independența 19—21 
(M—10). Clasament : 1. METALUL 
2 p (golaveraj 42—39), 2. Inde
pendenta 2 p (38—38), 3. Utilajul 
2 p (37—40). Seria a n-a, Constanța: 
Comerțul Constanța — Metalul 
Vaslui 25—17 (8—7) ; Nitramcnia
Făgăraș — Metalul Vaslui 21—20 
(11—13) ; Comerțul — Nitramonia 
21—18 (9—5). Clasament : 1. CO
MERȚUL CONSTANȚA 4 p, 2. 
Nitramonia 2 p. 3. Metalul 0 p. 
Seria a ni-a, Tg. Mureș : Dina
mo Brasov — A.S.A. Tg. Mureș 
24—17 (13—10) ; A.S.A. Tg. Mureș

„SCHIMBUL DE MÎINE" AL VOLEIULUI
(Urmare din pag. I)

— Intr-adevăr, o bună parte 
dintre jucătorii amintiți mai 
sus sînt rezerve in echipele 
de A și nu joacă decît rare
ori. Se acreditează însă ideea 
că progresele lor sînt, oricum, 
mai substanțiale făcînd antre
namente Ia „A“ și juctnd din 
cînd în cînd. Ce părere ai ?

— Este o optică greșită, tn com
petițiile internaționale se joa
că, nu se fac meciuri de antre
nament. în antrenament se înva
ță, în joc se capătă experiența 
de concurs. Tinerii de pe banca 
rezervelor unor echipe mari au 
prilejul să joace în campionat 
numai atunci cînd rezultatul nu 
pune probleme, deci tot un fel 
de antrenament. De pildă, Căta- 
Chițiga nu a marcat nici un fel de 
progres de cînd stă pe banca 
rezervelor dinainoviste. Ba. dim
potrivă, aș zice. Steaua are și o 
echipă în Divizia B, dar Mina și 
Geană nu joacă nici la cea de 
A, nici la aceasta ! Iată de ce 
federația trebuie să aibă în ve
dere acest aspect și sâ nu per
mită acumularea tuturor • valori
lor la două cluburi, cum s-a In
tim plat pînă acum. Cînd în cam
pionat vor exista 4—5 echipe de 
club puternice, nu vom avea pro
bleme la loturile naționale.

— Cu prilejul convocărilor și 
competițiilor internaționale ale 
tinerilor voleibaliști ai consta
tat, desigur, cam care sînt 
deficiențele procesului in
structiv la nivelul juniorilor ?

— Intr-adevăr, felul în care se 
prezentau sportivii la convocări 
ne-a ajutat să ne facem o părere 
asupra procesului de instruire, 
îndeobște, sportivii demonstrea
ză pregătire fizică generală in
suficientă, lacune în tehnica de 
joc sau deprinderi greșite, bagaj 
redus de procedee.

— Ce trebuie făcut ? Și care 
crezi că ar fi menirea lotului 
de tineret 7

— Soluția e simplă. O știe toa
tă lumea, dar nu o aplică : în
vățarea corectă de către viitorii 
jucători a unei game Sargi de 
procedee tehnice și realizarea 
unei pregătiri atletice corespun
zătoare. La echipele de juniori 
nu se urmărește însă această ce
rință de bază. Antrenorii și jucă
torii se grăbesc, se mulțumesc cu 
puțin, neglijează însușirea temei
nică a tehnicii de joc, nu corec
tează la momentul potrivit de
prinderile greșite. La loturi se 
poete realiza perfecționarea pre
gătirii fizice și tehnico-tactice a

TINERILOR ÎNOTĂTORI
97 de recorduri republicane pe 

categorii de vîrstă au fost co
rectate în concursul „Cupa spe
ranțelor" pentru înotători de 9—11 
ani, desfășurat La Cluj-Napoca. 
Clasamentul pe echipe arată ast
fel : 1. C.SJW. Baia Mare 815 p ;
2. Șc. generală nr. 25 Ploiești 
397 p ; 3. Lie. 2 București 311 p ;
4. C.S.Ș. Brăila 278 p ; 5. C.S.Ș. 
Reșița 193 p ; 6. C.S.M. Cluj-Na- 
poca 136 p.

Cele mai valoroase rezultate : 
Robert Pinter (Baia Mare) 1:14,8
— 100 m spate (10 ani) ; Noemi 
Lung (Baia Mare) 1:15,3 — 100 m 
spate și 2:41,9 — 200 m fluture 
(10 ani) ; Cristian Szabo (Baia 
Mare) ' 
ani) ;
Buc.) 
ani) ;
Buc.) 
ani) ;
— 100

1:09,8 — 100 m liber (9 
Camelia Clonda (Lie. 2 

.1:27,0 — 100 m bras (11 
Florian Geambașu (Lie. 2 
4:54,6 — 400 m liber (11 
Rodica Fîc (Reșița) 1:13,8 
m liber (9 ani).

M. RADU coresp.

— Sideful Jimbolia 27—21 (15—12);
Dinamo Brașov — Sideful Jimbo- 
11a 31—17 (11—7). Clasament : L 
DINAMO BRAȘOV 4 p, 2. A.S.A. 
Tg. Mureș 2 p, 3. Sideful Jimbo
lia 0 p. Seria a IV-a, Sf. Gheor
ghe : Relonul Săvinești — C.S.M. 
Reșița 30—18 (19—7) ; Oltul Sf.
Gheorghe — Calculatorul Bucu
rești. 32—18 (14—7) ; Relonul —
Calculatorul 28—12 (12—7) ; Oltul
— C.S.M. Reșița 20—17 (9—11) ;
C.S.M.—Calculatorul 11—11 (4—6) ; 
Relonul—Oltul 20—13 (10—7). Cla
sament : 1. RELONUL 6 p, 2.
Oltul 4 p, 3. C.S.M. 1 p, 4. Calcu
latorul 1 p. Seria a V-a, Bala 
Mare : H.C. Minaur II Baia Mare
— Timișul Lugoj 26—13 (12—8) ; 
Universitatea Iași — Petrolul Te- 
leajen 16—14 (7—8) ; Universitatea
— Timișul 24—19 (14—9) ; H. C.
Minaur — Petrolul 22—16 (11—5); 
H.C. Minaur—Universitatea 25—23 
(12—10) ; Petrolul — Timișul 25—21 
(13—13). Clasament: 1. H.C. MIN
AUR II BAIA MARE fi p, 2. Uni
versitatea Iași 4 p, 3. Petrolul 2 
p, 4. Timișul 0 p. Seria a Vl-a, 
Galați : C.S.U. Galați — Unirea 
tricolor Brăila 25—13 (10—6) ;
C.S.U. — Tractorul Brașov 19—17 
(8—7) ; Tractorul — Unirea 27—22 
(12—B). Clasament : 1. ‘
LATI 4 p, 2. Tractorul 2 p, 3.
— 0p. FEMININ, seria I,

C.SAî. Sibiu — Confecția 
18—13 (8—3) ; Confecția

Oltul 26—11 (15—4) r
Oltul 22—5 (9—2). Cla- 
1. C.S.M. SIBIU 4 p, 

3. Oltul 0 p.
Universi- 

Spartac

C.S.U. GA-

P-Unirea 
Sibiu : 
VaaI ui 
Vaslui 
C.S.M. 
sament :
2. Confecția 2 p.
Seria a n-a, Ploiești 
tatea Cluj-Na poca -
București 21—13 (9—4) ; Vulturul
Ploiești—Voința Sighișoara 22—17 
(11—7) ; Universitatea — Voința 
17—14 (10—10) ; Vultunri Plo
iești — S paria c 16—17 (11—6);

jucătorului, dar pentru aceasta 
este nevoie de o bază solidă. Și 
mai ales de... absența deprinde
rilor greșite. Lotul de tineret eu 
fl socotesc ca pe o anticameră a 
reprezentativei de seniori. O pe
pinieră din care, treptat, în func
ție de talent și maturizare, tine
rii sînt promovați lingă nucleul 
de bază al naționalei. Obiectivul 
lotului de tineret trebuie să fie 
numai acesta. Deși noi le-am în
deplinit și pe cele fixate de fe
derație la competițiile la care am 
participat, personal am privit a- 
ceste obiective doar ca pe un 
control al muncii, nu ca pe un 
scop în sine. Sugerez federației 
să studieze posibilitatea realizării 
a Încă două convocări, în va
canțele de iarnă și primăvară, 
pentru pregătire cu caracter mul
tilateral, precum și a unui calen
dar competițional din care să nu lipsească intUniri cu echipe pu
ternice și participări chiar la tur
nee cu formații de seniori pen
tru ea tinerii noștri să crească 
realmente valoric. Dar, pînă ce 
vom strânge cu toții rîndurile ca 
să îndepărtăm unele neajunsuri 
organizatorice și pe planul in
struirii vreau să rezum ceea ce 
detaliam la începutul discuției : 
anticamera voleiului nostru mas
culin nu este 
trebuie încă 
ales folosită <

: totuși goală ! Mai 
populată, dar mai 
curajos.-

(Urmare din pag. 1)

să*. Pentru cei aproape 1200 de 
băieți și fete, „acasă" înseamnă 
diverse manifestări cultural-artis- 
tice, precum și multe concursuri 
de șah și tenis de masă găzduite 
de cele trei cămine culturale ale 
comunei. Punctul de atracție al 
agendei sportive îl vor constitui, 
după cum ne-a informat locțiito
rul secretarului comitetului de 
partid comunal. Marian Iancu, 
Întrecerile de săniuțe și schi, pro
gramate pe dealurile Văcărești, 
Stă tulești șl Bej ești, precum și

Marian

ȚIPURITORUL A FOST URCAT PE SCAUN, 
CA SĂ POATĂ AJUNGE LA MICROFON ...

Frumoasa sală a „Modern-du- 
bului" din Capitală semăna în 
dimineața aceea de vacanță cu 
un stup de albine. Sute de pio
nieri și școlari din sectorul 8 
(mulți dintre ei stăteau și eîte 
doi pe un scaun) veniseră să va
dă un spectacol organizat pentru 
ei și intitulat : „Țara mea, țară 
de aur“. Veselia micilor specta
tori era lesne de explicat, la fru
musețea programului oferit adău- 
gîndu-se alte bucurii care urmau: 
„Mîine plec în tabără la Mun
tele Roșu", „Eu mă duc cu tata 
la Vîrful cu Dor, să schiez", 
„Eu,..* Planuri peste planuri, 
pentru o vacanță meritată, plină 
de bucurii și lumină, așa cum 
este și viața copiilor.

Așadar, un spectacol pentru cei 
mici — „...devenit tradițional în 
sectorul nostru în primele zile 
ale vacanței de iarnă", ni s-a ex
plicat — susținut de copii, ca și 
el. Pentru că actorii — cîntăreți, 
dansatori sau gimnaști — erau 
copii din grădinițele și școlile 
sectorului, echipe ale casei pio- ■ 
nierilor. Și, trebuie s-o spunem, 
am asistat la un spectacol capti
vant. Au stârnit aplauze grupurile 
vocale care au cîntat melodii ve
sele, tinerești, o formație de 12 
chitare, dansatori avînd ca „punct 
forte* Ciuleandra, dar mai ales 
grupul de 10 perechi „din Oaș", 
al grădiniței 46, condus de Mari-

Clasament : 
4 p, 2. Glo- 
p. Seria a 
Craiova — 
(6—5) ; TE-

Voința — Spartac 13—11 (9—6) ; 
Vulturul — Universitatea 16—12 
(10—6). Clasament : 1. VULTU
RUL 6 p, 2. Universitatea 4 p,
3. Voința 2 p, 4. Spartac 0 p. 
Seria a IlI-a, Călărași : Textila 
Buhuși — Confecția Călărași
19— 18 (8—6) ; Relonul Săvinești
— Confecția 20—4 (10—2) ; Relo- 
nul — Textila 17—14 (8—7). Cla
sament : 1. RELONUL 4 p, 2.
Confecția 3 p, 3. Textila 2 p. Se
ria a iv-a, Deva : Constructorul 
Hunedoara—Netex Bistrița 25—10 
(10—7) ; Gloria Ploiești — Netex
20— 12 (7—10) ; Constructorul —
Gloria 17—15 (8—8).
1. CONSTRUCTORUL 
ria 2 p, 3. Netex 0 
V-a, Iași : Avintul 
Textila Sebeș 16—10
ROM Iași — Constructorul Timi
șoara 20—11 (10—4) ; Constructo
rul — Textila 12—10 (5—73 :
Constructorul — Avântul 27—16 
(12—7) ; TEROM — Textila 21—7 
(10—3) ; TEROM — AvîntUl 21—9 
(13—2). Clasament : 1. TEROM 6 
p, 2. Constructorul 4 p, 3. Avân
tul 2 p, 4. Textila 0 p. (Cores
pondenți : L Simion, p. Enache, 
C. Albu, Gh. Briotă, V. Săsă- 
ranu, T. Siriopol, D. Diaconescu, 
N. Constan tin eseu, L Tănăsescu. 
L Ionescu).

TENISUL ARE NOI CĂPITANI DE ECHIPĂ CONTI!
(Urmare din pag. 1)

rații, iar din acestea decurg 
importante răspunderi. Voi 
căuta să mi le asum fără re
zerve, încercînd prin efortul 
meu și al jucătorilor să ducem 
la împlinire țelurile ce le a- 
vem în față. Care sînt acestea? 
Le-aș rezuma intr-o singură 
frază: readucerea echipei Româ
niei printre fruntașele tenisu
lui, pe plan european și mon
dial. Deci, în primul rînd, par
ticiparea la competiția cea mai 
apropiată, campionatul euro
pean de sală — „Cupa Saab“, 
trebuie pregătită cu maximum 
de rapiditate și eficiență. Pri
mul pas îl facem chiar în a- 
ceastă săptămînă prin susți
nerea unui test important, cu 
formația Ungariei. Al doilea 
obiectiv, pregătirea pentru 
„Cupa Davis“. Nu mă voi lansa 
de pe acum în pronosticuri.

Așadar, iată expus punctul de vedere al noilor căpitani de 
echipă. Am adăuga — cu ce
premisa necesară a unei coiaborări active intre cele doua loturi, 
masculin și feminin. Colaborare care-și are kxnil. in special, in 
cadrul programului oompetițional de turnee individuale, unde 
jucătorii și jucătoarele noastre vor evolua in paralel.

Mai este de făcut o precizare. Foștii conducători ai loturilor. 
Ștefan Georgescu și Alexe Bardan, ram în pe mai departe induși 
în activitatea tehnică a federației de specialitate. Primul se va 
dedica pregătirii jucătoarei noastre fruntașe Virginia Ruzici. 
Iar cel de-al doilea își continuă munca de antrenor coordonator 
al F.R.T., cu accent pe programul de selecție și perfecționare.

Radu VOIA

ACTUALII
• Pe pa] 

Miercurea 
jocurile tur 
riei secund! 
zultatele : J 
ca ; 7—6 cd

cele trei lacuri de acumulare din 
satul Bungetu care, dacă timpul 
va fi favorabil, vor îi transfor
mate în patinoare ale vacanței. De 
buna desfășurare a diverselor 
concursuri se vor ocupa profeso
rul pensionar Ion Georgescu și 
inimosul instructor Hie Constan
tin (vechi cunoștințe de pe tere
nul de sport), profesorii Constan
tin Dinulescu, Aurelia Dragomir, 
Niculae Geru și alte cadre didac
tice care au alcătuit un bogat 
program de activități sportive, 
pentru ca elevii lor să-și petrea
că zilele de vacanță sub semnul 
vlrstei de aur a copilăriei.

nela Bugiu și profesorul de dans 
Ion Cristian, In care „țipuritorul“, 
ccl cu strigăturile, a fost urcat

CEI MAI MICI'SPORTIVI SIBIENI PE PIRTI’LE 
PĂLTINIȘULUI

Pentru mulți pionieri și șoimi 
ai patriei din județul Sibiu, va
canța a debutat în decorul hiber
nal al frumoasei stațiuni Păltiniș. 
Pe pîrtiile încărcate de zăpadă, 
numeroși copii din Sibiu, Mediaș, 
Cisnădie, Ocna Sibiului, Copșa Mi
că, Agnita, Tălinaciu, Turnu Ro
șu, Bazna, Săliște și din alte lo
calități și-au dat întilnire cu 
sportul, cu voia bună, într-un 
cuvînt, cu minunatele zile ale 
vacanței, pe care -organele locale 
sînt hotărîte să le transforme în 
zile ale voioșiei, ale destinderii și 
recreării, o mare parte din timp 
fiind rezervată activităților spor
tive. Incepînd cu „Festivalul spor
turilor de iarnă", desfășurat sub 
genericul „Daciadei" și găzduit, 
cum spuneam, de pîrtiile de schi 
și săniuș din Păltiniș, și conti
nuând cu alte acțiuni, al căror 
conținut nu dorim să-1 dezvăluim 
acum, lăsînd copiilor plăcerea 
surprizelor, dar asigurîndu-i că 
vor fi foarte plăcute ...

Revenind la întrecerile din Păl
tiniș, adăugăm că ele au fost 
foarte viu disiputate, micuții con- 
curenți conducînd cu multă înde-

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ Șl CONST! 
PERFORMERELE SEZONULUI DE TOAMNĂ lN[

lot (doi sen 
ta Rulmentul 
dial Iosif Ti 
gură floare ..

kată și Uri 
Metalul Hun< 
dorhei 5049 
poca — Mei 
4992 (I).

Clasamente 
SERIA SUD

ta prima jumătate o campionatului 
masculin de popice. Divizia A, for
mația Electromureș Tg. Mureș a reu
șit o performanță remarcabilă, ciști- 
gind cele mai multe puncte (16), 
dintre liderii celor patru serii. Elec
tromureș a dominat in sezonul de 
toamnă jocurile din seria Nord, pier- 
zînd din cele 9 partide doar una 
singură, la Odorhei, in fața noii pro
movate Tehnoutilaj. Echipa mureșeo 
nă, antrenată de 1. Radovic», consti
tuie o formație omogenă, din oare 
se detașează, de regulă, jucătorii 

al echipei no
ta mii (faransfe- 

Luni de ta Au- 
Hosu dm lotul

se detașează, 
luliu Bice, component 
ționale, campioană a 
rat în urmă cu două 
rul Baia Mare) și Mie 
național de junioru

In postură de fruntașă o seriei 
Sud se află echipa tai Mie Băicș, 
Constructorul Galați, fostă multiplă 
campioană a țării. Gălățenu au avut 
un start destul de anemic, dar, In 
ultwnele etape, au ,,mers" mai bine, 
formația fiind întărită cu doi juniori 
valoroși : V.> Ivan și Q Silvestru — 
transferați de ta Petrolul Teieojen 
Ploiești. Stab s-au comportat în tur 
două sextetwi fruntașe in ediția pre
cedentă a competiției : Oîimpra
București și Rulmentul Brașov, cta- 
•ate pe ultimele locuri. Situarea a- 
cestor echipe ta periferia ctasamen- 
tukw este surprinzătoare, deoarece 
au în componența tar popicari va
loroși : ta Olimpia patru sportivi din

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
9.

w.

Construct. 
Voința B 
Gloria B 
Petr. Tek 
Carpați ‘ 
Rafinorul 
Petr. Băl 
Metalul 
Otimpia I 
Rulmentul

SERIA NO

1. Electr.
2. Aurul
3. Voința
4. Metal.
5. Voința

Tc
Bal 
c|
H 

■ T
6. Progresul]
7. Tehnout I
8. Un io Sal
9. Jkri Petri

Dar am ferma convingere că 
ne putem afirma din nou in 
această supremă competiție a 
echipelor. Avem jucători buni, 
in ascensiune, iar lor li se va 
alătura, primăvara viitoare, 
primul nostru echipier Ilie 
Năstase. Să nu se mire nimeni 
că apelăm la cadrele vechi. 
Aceasta nu înseamnă că dru
mul tinerilor va fi barat. Ei 
vor avea posibilitatea, in con
tinuare, să-și spună cuvîntul în 
prima noastră reprezentativă. 
Eu nu uit niciodată că am 
crescut pe terenurile de tenis 
și acestui sport i-am dedicat o 
viață. N-am uitat și greul pe 
care a trebuit să-1 birui pen
tru a ajunge in frunte. Per
formanța în sport cere, in pri
mul rînd. muncă. De aceea, 
pretind jucătorilor să nu-și pre
cupețească efortul, pentru a 
putea atinge acea valoare care 
Ie va da dreptul la această 
mult dorită performanță.

DE
în sala 

xului sporj 
se desfășd 
morial M. 
tat în con 
primul tud 
partidă a 
tre S. Pop] 
și V. Tom 
iată cu vil 
namovist 
6—3, 6—4. 
tinăr cu 
perspectiva 
ziru (Săna 
obținut ce 
tegorică vil 
Geantă (Sa 
cu scorul 
nunțîndu-s 
didat la d

Alte rez] 
namo) — I 
Baia Mare] 
caș (Steal 
(Jiul Petrd 
Hnat (T.C.
Bucur (Din 
(Politehnic] 
6—4 aD.' 1

Jocurile 
de la ore 
nuare (S. |

pe un scaun ca să poată ajunge 
la microfon.

In spectacol au fost incluse mo
mente de gimnastică ritmică, sus
ținute de formația Casei pionie
rilor din sectorul 8. Elevele pro
fesoarei Aurelia Suciu (selecțio
nate dintr-un grup de aproape 
150 de copil care fac gimnastică) 
au pledat, după puterile lor, con
vingător însă, pentru frumusețea 
gimnasticii, Carmen Gheorghe, 
Mirela Dumitru, Claudia Furdui, 
Rodica Matei și Corina Dumitru 
dovedindu-se cele mal talentate. 
„Prin gimnastică — ne spunea 
Aurelia Suciu — urmărim dezvol
tarea fizică armonioasă a fetițe
lor. Bineînțeles, ta cazul tind 
descoperim talente, la Îndrumăm 
spre secțiile de performanță*.

Un spectacol cultural-sportiv 
pentru care, organizatori si inter
pret!, merită deopotrivă felicitări. 
Un spectacol plin de nerv și ve
selie în care. în final, corul re
unit al tuturor interprețflor copii 
cînta, emoționant: TSmbim că
sîntem fericiți, ne ride soarele-n 
fată ..." 

cu A’^ntull
Tîrra^ 
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Pentru ace! 
tată o brigl 
Federația ii 
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ționali Gh. 
bernu și O. 
rești).
• Tînărull 

Enciu a c!

minare săniile și alunecând cu mul
tă siguranță pe schiuri. Dintre cei 
peste 200 de participant, cei mai 
buni s-au dovedit a fi Gabriela 
Corparu (Agnita). Radu Oacă 
(Cisnădie), Olida Schullerus (Baz- 
na) și Jakoman Zillman (Sc. gen. 
15 Sibiu), care au primit diplo
mele de cîștigâtori.

drul turneul 
Pekin, undo 
rat de frud
• De asta 

se dispută I 
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AU MAI RĂMAS ClTEVA ZILE Ff- 
NĂ LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO A REVELIONULUI

Se atribuie, In număr nelimitat:
AUTOTURISME .Dacia 1300“ și 
„SKODA 105 L“ • EXCURSII în 
R. D. Germană — Danemarca, 
R.P. Bulgaria — Turcia sau R.S. 

, Cehoslovacă — R.P. Ungară •
NUMEROASE CÎȘTIGURI ÎN NU
MERAR de valori fixe și variabi
le. Posibilități multiple de ciș- 
tig : Se efectuează 12 extrageri a 
cîte 10 numere • Se poate par
ticipa ia toate cele 12 extrageri

cu biletele I 
simplă • J 
lete complet 
binate sau 
pod“, achit! 
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Anul trecut, în decembrie, A.S.A. pregătea o vacanță euforică.. 

Mureșenii erau lideri cu o linie de clasament remarcabilă...
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Boloni era de părere, în ca
drul unui interviu, că echipa 
sa are mari șanse la titlu, dar, 
iată, totul s-a stins foarte re
pede, astfel îneît. echipa mure- 
șeană încheie anul 1978 în zona 
mediocrității, după ce în re
turul campionatului trecut a- 
tinsese momentul său de alti
tudine minimă (doar 11 puncte), 
foarte aproape de zona pericu
loasă.

Cum se poate explica scă-

tul incomplete pentru Hajnal 
1977 (astăzi în mare ’ ” 
și Varodi, dealtfel, 
mai vorbim despre 
bilitatea lui Pîslaru).
in linia de atac, Fazekas, han
dicapat de schimbările prea 
dese în organizarea liniei de 
mijloc, a primit un ajutor con
sistent abia spre finalul turu
lui, prin Fanici, în revenire ; 
Both II a 
cut, omul

declin, ca 
ca să nu 
indisponi- 
In sfîrșit,

rămas, ca și în tre- 
citorva minute, cu

Bilanțul turului : 17 6 5
© Puncte, realizate : 17 (14 acasă . _ ... .______  ______  ,____

cu Sportul studențesc, Chimia și F. C. Bihor) ; procentaj : 50 la sută. 
© Golgeterul echipei : Biro I — 8 goluri.
® Cartonașe roșii : nici unul.

Cartonașe galbene : 5 — cele mai multe : Onuțan — 2.
Jucători folosiți : 16 — Urrchiaș (17 meciuri — media notelor
Biro I (17—4,35), Fazekaș (17-6,23), Boloni (15-6,00), Ispir (15— 
Onuțan (15-6,21), GoH (15-5,93). Both U (15-5.92). Hojna£ (14- 
Vunvu-lea (13-6,30), Bozeșan

(13-5.84). Varodi (12-4.00), Kortesi 
0 Media notelor echipei : 6,19

6 21-27 =
+ 3 in deplasare — cite un punct

17 puncte

(13-4,08), Fonici (13-4,08), Pistaru 
(7-5,85), Solyom (5-4,00).

(4,38 acasă — 4,00 in deplasare).
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Bozeșan în osatura unei linii 
de mijloc cîndva consacrate, 
„ungerea" noilor titulari în a- 
părare (Vunvulea, Kortessi, 
Gali) nu au fost operații les
nicioase. In aceste condiții, e- 
chipa nu și-a găsit cadența, 
ceea ce a făcut să sufere mai 
ales compartimentul atacului, 
in care Fazekas a fost deseori 
dezorientat, astfel îneît totul, 
sau aproape totul, a rămas la 
discreția intuiției lui Biro, care 
a devenit și golgeterul echi
pei, deși e un jucător care 
pleacă din linia a doua.

Avem convingerea că A.S.A. 
a depășit punctul mort, urmînd 
ca primăvara să confirme a- 
eeastă impresie. Totul va de
pinde de răbdarea cu care 
Ispir și Boloni vor reuși să 
stimuleze pofta de joc a tine
rilor și mai ales încrederea îfi 
forțele proprii. în sfîrșit, poate 
că ar fi bine ca A.S.A. să mi
zeze cu insistență (și consec
vență) pe Fanici în avanpos
turi. Creditul acordat acestui 
jucător ar putea să facă din 
diagonals Biro — Fanici un tan
dem de forță, cu rezultate net 
superioare.

Acum 3—5—7 ani se spu
nea că selecționerii cunosc 
o singură literă, litera A 
(care corespunde primei di
vizii a campionatelor noas
tre). Acum vreo zece ani, 
ochii selecționerilor se ro
teau și mai puțin. Doar in 
București. Adeseori mai res
trictiv chiar, doar la Di
namo și la Steaua. Că mai 
apărea vreun rapidist in lot 
era floare rară. Iar cind era 
convocat un
provincial —
vezi cazurile Pe
tru Emil, Kozka sau Mano- 
lache — era o Jumătate de 
minune.

„Cei mai buni Jucători 
sint strinși în Capitală" — 
iată teza comodă și falsă pe 
care o fluturau, demagogic, 
selecționerii, proveniți — de 
obicei — de unde altundeva 
dacă nu tot din București... 
Nemaivorbind că echipele 
federale erau — nici nu se 
concepea altîel ! — tradi
țional bucureștene.

In ultima vreme, vrind- 
nevrînd, optica s-a mai 
schimbat. Accidentările unor 
„senatori de drept- ai lotu
rilor reprezentative făcind 
necesare convocările unor 
anonimi sau semianonimi — 
care s-au dovedit adevărate 
revelații ! —, oamenii au

înțeles că Bucureștiul nu 
este chiar polul fotbalului 
nostru. Au înțeles că jucă
tori foarte buni „răsar" și 
în provincie, uneori chiar 
și în Divizia B. Demonstra
ția lui Voicilă, cel care șu- 
tează ca din tun, și a lui 
Stan, fără golul căruia (la 
Tel Aviv) nu știm Ia ce 
temperatură și tensiune s-ar 
fi discutat Ia această oră la 
federație, indică — într-o 

ordine logică de 
nezdruncinat — 
drumul care tre

buie urmat. Pină Ia creșterea 
noilor fotbaliști de valoare 
— obiectiv prioritar al fe
derației, obiectiv căruia i se 
acordă tot mai multă aten
ție — există o singură cale. 
Jucătorii de calitate trebuie 
căutați peste tot, mai ales 
in provincie (care poate da 
mai mult, fiindcă a fost in
suficient bătută de pasul 
tehnicienilor), mai ales Ia 
diviziile inferioare ! Căutați 
jucători de genul lui Stan 
și Voicilă (și n-o să obo
sim scriind și rescriind nu
mele vîrfului de atac bra
șovean Paraschiv eseu. la 
care nu se uită nimeni), a- 
păruți in echipa națională 
ca urmare a unei gindiri in 
sfirsit realiste.

Marius POPESCU

derea unei echipe 
timii ani naviga 
ușurință în zona 
clasamentului 7

Adîncind puțin 
menționînd că toamna 1978 re
prezintă oricum 
față de „primăvara mortală' 
aceluiași an, 
explicație.

1. A.S.A. nu 
najul articulat 
fiind o echipă 
Minusurile în 
angrenaj se 
toate compartimentele, 
rul Vunvulea n-a ajuns la va
loarea fostului „senator de 
drept" Solyom. Linia de fund 
marchează o anume scădere a 
perechii fundașilor centrali și 
mai ales neconsolidarea fun
dașilor laterali, care, prin ple
carea lui Gligore, au „rotat" 
In trei, oscilînd între Onuțan, 
Kortessi și Gali. Handicapul 
cel mai mare se înregistrează 
în linia de mijloc. Binecunos- 

,linie în patru" Varodi — 
Hajnal a 
nes udate 
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muncă a. celui de-al 
treilea sint compensații cu to-

încă, de 
Ioni — 
valoarea 
ferea de

unele reușite, dar fără prea 
multă consistență.

2. Piesele de bază 
reșenilor — Boloni, 
Varodi și Hajnal am 
bit) au jucat de asemenea mai 
puțin convingător (acel 6,80 al 
liderului Boloni stă mărturie), 
ceea ce s-a repercutat asupra 
jocului întregii echipe.

3. Echipa 
mai puțin 
zind parcă, 
de vedere, 
ale perioadei de tranziție. Si
gur că cele numai cinci carto
nașe galbene — un record 
sui-generis al diviziei în a- 
ceastă toamnă — sint o notă 
foarte bună pentrț» sportivita
tea echipei, dar nu e mai pu
țin adevărat că această— cu
mințenie mai puțin așteptată 
reflectă și un minus de cerbi
cie, decisiv în jocul unei e- 
chipe cu un joc tradițional 
bărbătesc.

Așa stînd lucrurile, handi
capul celor cinci puncte, acu
zat față de bilanțul anului 
197«. capătă oarecum Justifica- 
rea transformărilor in marș pe 
care A.S.A. le-a făcut mai ales 
în această toamnă, după veri
tabilele friguri de primăvară 
1978. încadrarea Biro și

ale mu- 
Ispir (de 
mai vor

loan CHIRILA

COMAN. PRIMUL FOTBALIST ROMAN AL ANULUI
în ansamblu a fost 
aspră in Joc, acu
și din acest punct 
șovăielile inerente
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*.S.A. in acțiune. în stingă, tinărul Kortessi pare lansat de 
„bătrînul“ Ispir, căpitanul echipei Foto : D. NEAGU

COMAN 
Dobrin 
Someș 
Romilă 
Dinu 
Ștefănescu 
Rădulescu 
Boloni

5: 9-10. lordănescu 
g Vigu

Așadar, portarii COMAN a 
intrunit sufragiile „iripartite" 
ale anchetei rubricii noastre 
de fotbal. Coman cîștigă pri
mul loc. destul de autoritar, 
după un an complet, in care 
a fost cel mai bun jucător al 
echipei sale, C. S. Tîrgoviște, 
impunîndu-se — prin valoare 
constantă — în echipa națio
nală. Să reținem și faptul că 
in toate cele trei meciuri în 
care a îmbrăcat recent tricoul 
echipei naționale, el a evoluat 
foarte bine. Faptul că portarul 
Coman revine, la 32 de ani 
în fruntea jucătorilor noștri 
(nu numai a portarilor), după 
un anonimat de 10 ani, poate 
să fie o temă de reflecție pen
tru cluburile bucureștene Di
namo și Steaua, care „l-au a- 
vut în mină", dar n-au reușit 
să valorifice calitățile acestui 
mare talent. Să mai notăm că 
acum 3 ani, antrenorul Con
stantin, în timp ce activa la 
Bacău, susținea că Narcis Co
man este de departe cel mai 
bun portar român. Dacă a- 
ceastă părere a unui interna
țional cu mare experiență ar 
fi fost luată în considerație, 
echipa de fotbal a României

1.
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5.
6.
7.
8.
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Prezența lui DOBRIN pe lo
cul 2 nu surprinde, mai ales 
prin prisma finalului excelent 
al piteșteanului. Am putea 
spune că el s-a autopropulsat; 
după o primăvară nu tocmai 
favorabilă, în urma a trei 
jocuri : a învins efectiv F.C. 
Baia Mare, a strălucit în me
ciul cu Valencia, la Pitești, și, 
bineînțeles, în meciul cu Iugo
slavia, care va rămîne în a- 
mintirea iubitorilor fotbalului 
prin admirabila lui acțiune din 
care s-a născut golul egaliza
tor al lui Sameș. Cu alte cu
vinte, Dobrin a avut ceea ce 
se numește „pumn", alimentînd 
ideea că el este un jucățor ca
pabil de soluții eficiente, ori
ginale, care nu sînt la îndemîna 
oricui.

ȘTEFĂNESCU pe locul 3 
este o frumoasă confirmare a 
ascensiunii craioveanului și a 
limpezimii sale în joc, pe ul
tima linie, adică acolo unde se 
practică, de obicei, doar... dîr- 
zenia.

DINU realizează o spectacu
loasă revenire, fiind singurul

FUNDAȘUL CENTRAL DE MARCAJ: SAMEȘ,
PRIMULtricourilor i_ii DEȘ/ POARTA NR. 3, £ DE FAPT• ••
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La rînd, acum, purtătorii tricou
lui cu nr. 3, fundașii centrali de 
marcaj. Mai înainte însă de a 
face aprecierile de rigoare asu
pra grupului de jucători care au 
evoluat în toamna anului 1978 pe 
acest post, un răspuns la o în
trebare care ni se pare firească 
și oportună totodată : cine sau 
ce este fundașul central de mar
caj ? Pe scurt, el e de fapt fostul 
stoper din sistemul W.M. adap
tat, ca așezare și mod de acțiu
ne, ia sistemul cu patru fundași. 
De aici și sarcina sa de bază, de 
a marca pe înaintașul sau vîrful 
central advers, de regulă, în ju
mătatea proprie de teren. Reve- 
nindu-i, în principal, obligații de 
„jandarm", care nu o dată îl fac 
să apeleze la mijloace mai „tari", 
fundașul central de marcaj nu se 
bucură — de ce să nu recunoaș
tem ? — de o prea mare prețui-

re, mai 
zumă la 
defensiv. Așa se explică, in par
te, și media mai mică a notelor 
acordate jucătorilor de pe acest 
post (6,60) în raport cu aceea 
obținută de „perechile" lor, in 
rol de libero (6,86).

Grea, nespectaculoasă și, une
ori, dură, munca aceasta a fun
dașilor centrali de marcaj își are, 
indiscutabil, rostul ei bine defi
nit în angrenajul generai al echi
pei. Cîți au reușit să o facă așa 
cum trebuie sau cit mai aproape 
de ceea ce trebuie ? De bună 
seamă că numai aceia care au 
făcut eforturi să se elibereze dfe 
complexele postului, nu însă și 
de obligațiile acestuia. Acei ju
cători care au înțeles, chiar dacă 
nu totdeauna, că rolul lor nu se 
rezumă doar la a-i împiedica pe 
alții să joace, ci că și ei, la rîn-

ales atunci etnd se re- 
un mod de acțiune strict

CLASAMENTUL PE BAZA MEDIEI NOTELOR ACORDATE DE
CRONICARII NOȘTRI

SATMA-
GRIGORE

ALE-

1. SAMEȘ 7,11 ; t. 
REANU 7,09 ; 3. B. 
6.88 • 4. SABAU 6,87 ; 
XANDRU 6,85 ;

5.

6. Enache 6,81 ; 7. Kukla
8. Lunca 6,76 ; 9. Cîrstea

4,80 ;
4.44 ;

S im ion
Anton
Tilihoi
Mehedinții 6,46 ;

6,41 ; 18. Bodin 6,37 
chias 6,35 ; 20. Gălan 6,14 ; 21. 
Pintilie 5,92.

io. 
12.
14.
10.

dul lor, sînt datori să participe 
cu folos la exprimarea echipei în 
atac și la obținerea victoriei. Așa 
cum au făcut, de pildă, Sameș, 
Sătmăreanu, B. Grigore, Sabău, 
Alexandru sau Kukla — acesta 
din urmă autor a 6 goluri pen
tru echipa sa de club, U.T.A. 
Și nu este de mirare că tocmai 
Sameș, Sătmăreanu, B. Grigore 
și Sabău s-au impus, din această 
cauză, selecției în primul lot re
prezentativ, iar Alexandru și Ku
kla (cărora le mai pot fi adău
gați, nu fără unele rezerve, An
ton, Ghiță, Enache și Simion) au 
contat printre jucătorii cu un im
portant aport la realizările, pro
priilor lor formații.

Și, totuși, în ciuda acestei apa
rente abundențe de nume, con
curența valorică pentru postul de 
fundaș central de marcaj, în fot
balul nostru, este redusă. Au 
contribuit, desigur, la această si
tuație — oarecum neobișnuită 
dacă ținem seama și de tradiție 
— comportarea inconstantă a unor 
jucători de lot, ca Mehedințu, 
Agiu și Tilihoi ; randamentul în 
general scăzut manifestat de fot
baliști cu experiență ca Bădin, 
Unchiaș, Cîrstea și Pintilie, în- 
tîrzierea înregistrată pe drumul 
unei reale afirmări de „speranțe
le" Lunca și Matei, lipsa de ma
turitate competițională a tineri
lor divizionari A Gălan și Zare.

B.

Pe primele locuri, deci : 1. 
meș, exemplu de seriozitate, 
nacitate șl combativitate. A 
scris 3 goluri pentru echipa sa de 
club, Steaua, șl alte 2 extrem de 
prețioase, pentru „națională", in 
meciul cu Iugoslavia, dovedind, 
prin aceasta, tendința de a de
veni un apărător modern, un ju
cător complet ; 2. Sătmăreanu,
deși absent o bună parte din 
jocuri — fiind accidentat — a ră
mas același fotbalist dîrz, util in 
defensivă, cu apariții surprinză
toare și eficace în atac ; 3. B. 
Grigore, sobru, destul de exact 
în intervenții, bun acroșer, cu 
posibilități de adaptare, fără di
ficultăți, la oricare din posturile 
liniei de fund ; 4. Sabău, apără
tor cu vocație de constructor, 
motiv pentru care preferă inter
cepția in locul marcajului strict, 
țesătura de pase în propria trei
me în schimbul degajării și șu
tul la poartă ori de cite ori i se 
oferă ocazia (a marcat dealtfel și 
2 goluri frumoase) ; 5. Alexan
dru, laborios și disciplinat, decis 
în atacul de deposedare, prezent 
în ofensivă cu abilitatea specifi
că unul atacant, fără însă să-și 
neglijeze obligațiile de apărător 
și a se lăsa prea mult furat de 
tentația golului

Sa- 
te- 
in-

Mihai IONESCU

„intrus" 
colorilor' 
el, e doar rezerva lui Coman). 
Toți cei trei factori ai anche
tei noastre au apreciat în mod 
special finalul de sezon al lui 
Dinu, pe post de libero, unde 
internaționalul a operat cu în
treaga sa maturitate, cu incon
testabila lui știință a jocului 
și mai ales cu marele lui spirit 
de animator, adică cu acel 
ceva care a lipsit atît de mult 
în echipa națională 1977—1973. 
Anul 1979 poate fi anul regă
sirii complete a jucătorului 
care a alungat — PRIMUL — 
complexele mai 
coechipieri.

SAMEȘ, 
puncte cu Dinu, 
un loc mai jos . 
figurează pe lista „notelor". 
Poate că Sameș e oarecum ne
dreptățit în acest clasament. 
El este un foarte bun stoper 
de marcaj și, în ultimul timp, 
un bun contraatacant. Să ne 
gîndim la cele două goluri din 
partida cu Iugoslavia, care au 
cîntărit enorm în palmaresul 
fotbalului nostru pe 1978.

Ce demonstrează clasamentul 
general (publicat în prima pa
gină), in raport cu cele trei 
clasamente constitutive ?

Clasamentul general confir
mă, în mare, selecția pentru 
echipa națională. Asta la pri
ma vedere. Dacă cercetăm in 
profunzime lucrurile, am pu
tea spune că acest clasament 
este influențat și de faptul că 
antrenorii și căpitanii de e- 
chipă judecă, în mod firesc, 
în primul rînd pe baza jocu
rilor echipei naționale, singu
rele pe care le urmăresc in 
corpore, știut fiind că în restul 
anului ei au ațintite privirile 
asupra echipei lor și mult mai 
puțin asupra adversarilor pe 
care-i întîlnesc. Din acest punct 
de vedere, sînt semnificative 
diferențele care apar în cla
samentul notelor, acordate pe 
parcursul întregului an de cro
nicarii ziarului nostru. Aici a- 
par jucători noi, ca Simionaș 
(preferat lui Romilă), Dumitru 
(notele nu pot... uita jocurile 
bune ale stelistului în primă
vară), Vamanu, Ene și Ursache. 
Clasamentul notelor este o co
rectare logică și necesară 
subiectivității inevitabile, 
firești, a celorlalte două 
terii.

In încheiere, să notăm 
sența explicabilă a jucătorilor 
de la F. C. Baia Mare, care 
au evoluat „sub ochii noștri" 
doar în a doua jumătate a 
anului.

tinerilor săi

la egalitate 
este clasat 
pentru că 

lista

de 
cu 
nu

a
Și 

cri-

ab-



FINAL DE SEZON PROMIȚĂTOR
IN BASCHETUL NOSTRU MASCULIN

Suita celor trei partide ami
cale de baschet dintre repre
zentativele de seniori ale 
României și Ungariei a con
stituit ultimul test al anului 
asupra valorii lotului repre
zentativ, care a înregis
trat cîteva performanțe re
marcabile. Este suficient să 
amintim că echipa națio
nală a țării noastre a cîș
tigat turneul internațional de 
la Pekin (la care au mai par
ticipat reprezentativele Iugo
slaviei, R. P. Chineze. Olandei, 
R.P.D. Coreene, Japoniei, Fi- 
lipinelor șî Mexicului), s-a cla
sat pe locul II la balcaniadă
— fiind întrecută de echipa 
Iugoslaviei (campioană mon
dială), iar în turneul din Bra
zilia a obținut locul secund în 
compania unor formații exce
lent cotate în baschetul mon
dial, cum sînt cele ale S.U.A., 
Braziliei, Canadei, Uruguai ș.a.

Meciurile din Sala sporturi
lor din Brașov au fost abor
date de sportivii români cu 
multă încredere. Prima întîl- 
nire a fost cîștigată, surprinză
tor, de echipa Ungariei la o 
diferență de w trei puncte (91— 
88). Surpriza' a fost la fel de 
mare și pentru jucători și pen
tru antrenori. Dar, așa după 
cum au declarat tehnicienii lo
tului nostru, aceste întreceri au 
urmat unei perioade de pre
gătire în care accentul s-a pus 
pe mijloace ale pregătirii fi
zice — avînd în vedere obiec
tivul principal al anului viitor, 
turneul de calificare și partici
parea la campionatul european
— și mai puțin pe cele specifice 
jocului. Absența lui Gheorghe 
Oczelak (operat la tendon) a 
constituit și ea un impediment, 
în meciurile următoare spor
tivii noștri au învins catego
ric, la diferențe apreciabile 
(93—67 și 116—76), dem-onstrînd 
că înfringerea din prima par
tidă a fost doar un accident. 
Dealtfel, în partidele cîștigate, 
mai ales în ultima, jucătorii 
români au evoluat dezinvolt,

IN OLANDA
Echipa de baschet a Româ

niei a întreprins un turneu în 
Olanda. Sportivele noastre au 
reușit să se claseze pe primul 
Ioc, lăsînd o bună impresie. La 
înapoiere, antrenorul lotului 
Nicolae Martin ne-a declarat :

— S-a jucat, in orașele Sprij- 
kensse și Roozenburg, din a- 
propierea capitalei olandeze, 
în afara echipei noastre au 
participat reprezentativele Po
loniei, Finlandei și Olandei. E- 
voluînd bine, am înregistrat 
următoarele rezultate : cu Po
lonia 85 —66, cu Finlanda 106— 
79 și, în finală, cu Olanda 
72—70, după un meci palpitant, 
aplaudat de numerosul public 
prezent în sală. Intenția noas
tră a fost să testăm jucătoa
rele în două turnee apropiate 
ca date de desfășurare, după 
modelul programului pe care 
îl au marile competiții de anul 
viitor. De aceea, după Balca
niada de la Craiova am plecat 
în Olanda. Jucătoarele tinere 
s-au încadrat în angrenajul e- 
chipei naționale. Am în ve
dere pe Alexandrina Leabu, 
Magdalena Pali, Elena Bradu, 
Maia Cuțov, care au avut pres
tații bune, fără complexe, ceea 
ce constituie un câștig pentru 
reprezentativa 
Dintre celelalte 
ria Roșianu — 
ca întotdeauna, 
sigură și utilă . .
ca Elena Filip, Mariana An- 
dreescu a primit premiul pen
tru cea mai bună jucătoare a 
turneului, ceea ce, evident, 
ne-a bucurat.

țării noastre, 
jucătoare. Mn- 
constant bună 

Diana Balaș — 
echipei, la fel

HENRY ROM) PARTICIPA
IA CROSUL SAO PAULO

RIO DE JANEIRO, 2b (Ager- 
pres). La cea de a 54-a ediție 
a tradiționalului concurs in
ternațional de cros care se des
fășoară în noaptea Anului Nou 
pe străzile orașului brazilian 
Sao Paulo si-a anunțat parti
ciparea și cunoscutul atlet ke- 
nyan Henry Rono. deținător a 
patru recorduri mondiale și 
desemnat drept cel mai bun 
sportiv din lume in 1S78. 

siguri pe ei, folosind cu iscu
sință toate procedeele moderne 
ale jocului de baschet

Dintre cei 15 sportivi aflați 
la Brașov, antrenorii au folo
sit 13. Jucătorii de bază ai lo
tului Dan Niculescu, Costel 
Cernat, Vasile Popa (mai puțin 
inspirat în primul meci), Lu
cian Ivascencu, Ion Uglai au 
fost cei care au dus, în ge
neral, greul partidelor, ei ră- 
mînînd în continuare aceiași 
baschetbaliști valoroși, pe care 
se poate conta. Cuvinte fru
moase și despre Virgil Căpu- 
șan, Florin Ermuraclie, Victor 
David, Roman Opșitaru (care 
trebuie folosit cu mai mult cu
raj), Petre Brănișfeanu, Gheor
ghe Dumitru, Cristian Flutu- 
raș, Gheorghe Mihuță. Fiecare 
dintre aceștia este posesor al 
unor calități indiscutabile pe 
care cei trei antrenori ai lo
tului — Dan Niculescu, Mihai 
Nedef și Haigazun Tursugian — 
au obligația de a le cizela și 
perfecționa în continuare. Ma
rian Martinache și Romulus To
cau nu au fost întrebuințați în 
meciurile cu echipa

Desigur, realizările 
baliștilor români în 
pot fi apreciate ca 
Dar tot ce au obținut trebuie 
subordonat unui singur scop: 
clasarea în primele patru 
locuri la turneul de calificare 
din Grecia (15—25 mai 1979) și 
participarea 
europene din 
nie 1979.

Ungariei, 
baschet- 

acest an 
rodnice.

Ia campionatele 
Italia (9—20 iu—

Paul IOVAN

DEBUT IN „CUPA
MONDIALA"

LA SCHI-FOND
kmCursa masculină de 15 ___

din cadrul concursului de la 
Telemark (Wisconsin), prima 
probă a „Cupei Mondiale” la 
schi fond, a fost cîștigată de 
tînărul sportiv norvegian Ove 
Aunli, cronometrat cu timpul 
de 43:21,24. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Maurilio de 
Zolt (Italia) — 43:49,13 și Lars- 
Erik Eriksen (Norvegia) — 
43:58,22, în timp ce suedezul 
Sven Ake Lundbaeck, unul din
tre principalii favpriți, s-a si
tuat pe locul 7, cu 44:22,93.

STARTURI INFIRMATE... ÎN AMBELE SENSURI TELEX • TELEX
Europa nici nu lichidase bine 

conturile campionatelor' interne și 
ale finalelor cupelor rezervate 
echipelor de club — întîrziere ca
re, cum vom (re)vedea, avea să 
o coste — cînd Argentina, amfi
trioana turneului final, ediția a 
Xl-a, își primea oaspeții cu o 
răceală proprie anotimpului ier
nii ce la antipozi abia debuta.

REPREZENTARE (LARGA) CU ACOPERIRE VALORICA
Și, totuși, mobilul „sistemului” 

— vizînd o reprezentare mai lar
gă, prin cuprinderea tuturor con
tinentelor — ni s-a părut mai 
convingător ca în trecut, Tuni
sia șl Iranul evoluînd onorabil, 
incomparabil mai bine decit o fă
cuseră Zair și Haiti (in 1974, la 
Weltmeisterschaft), Salvador (în 
1970, la Mundialul din Mexic) și 
atîtea alte selecționate de-a lun
gul istoriei campionatelor mon
diale. Tunisia și Iranul au de
monstrat că în zonele Africa și 
Asia-Oceania fotbalul a făcut în
semnate progrese, fiind capabile 
să se întreacă de Ia egal la egal 
cu puternicele selecționate ale 
unor continente în care sportul

SQUADRA AZZURRA, SIMFONIA... NETERMINATA
Intre cele patru „șefe de gru

pă*, să ne reamintim, Italia se 
despinsese cu autoritate ; nu nu
mai prin rezultatele obținute 
(trei victorii la rînd într-una din 
cele mai puternice serii), cit, mai 
ales, prin joc. Un joc complet 
— de siguranță în apărare, ascu
țit și ingenios în atac — cum nu 
prezentase pînă atunci nici una 
dintre formațiile aliniate la start. 
Comparativ cu Brazilia (și ea 
neînvinsă în grupa a in-a), Italia 
avea o linie... mai mult, pe aceea, 
concluzivă, a trio-ului ofensiv 
(intrucît formația car ioc as se des
fășura coerent doar cu puțin din
colo de treimea de mijloc) ; com
parativ cu Polonia și Peru (li
derele seriilor a n-a șî a iV-a) 
Italia poseda o clasă in plus ; 
față de Argentina avea o victo-

SPORTIVI ROMÂNI
ÎN ÎNTRECERI

INTERNAȚIONALE

A

similară 
Tinerele

GIMNASTE BUCURESTENCE 
CIȘTÎGĂTOARE

O echipă a Clubului sportiv 
școlar din București (sportive 
pînă la 13 ani) a evoluat ailele 
trecute în capitala Ungariei 
întîlnind formația 
Honved Budapesta, 
gimnaste bucureștence s-au im
pus autoritar, fiind superioare 
colegelor lor la toate capitolele. 
Rezultate tehnice: echipe: Clu
bul sportiv școlar București 
185,50 p, Honved Budapesta 
177,00 p j individual compus :
1. Gabriela Geiculescu 37,50 p,
2. Daniela Bealcu 37,15 p.._, 4. 
Ileana Sultan 36,85 p. 5. Ve
ronica Vasile 37,70 p, 6. Mi- 
rela Iordoc 37,60 p. Pe aparate 
au cîștigat, de asemenea, gim
nastele românce : Gabriela Gei
culescu — la sărituri și para
lele, Daniela Bealcu — la 
bîrnă, iar Gabriela Vlădău — 
la soL

POPICARII
DE LA AURUL BALA MARE 

ÎNVINGĂTORI LA EGER

Echipa Aurul Baia Mare, 
campioană a țârii la popice, 
a evoluat zilele trecute în Un
garia, în orașul Eger, unde a 
jucat cu formația minieră Bor- 
s»di Bânyăsz. Victoria a reve
nit popicarilor băimăreni, la 
scorul de 5 054—5 043 p d. Cei 
mai buni de la Aurul au fost 
Gheorghe Vuță — 875 p d — 
care a cîștigat și turneul in
dividual, Alexandru Naszodi — 
853 p d și Alexandru Ardelean 
— 845 p d.

ECHIPE DE HANDBAL 
LA SOFIA

Turneul feminin de handbal 
de la Sofia a fost cîștigat de 
echipa Institutului de cultură 
fizică și sport „Gheorghi Dimi
trov”, urmată de formațiile 
Știința Bacău, Sportist Kremi- 
kov, D.I.M. Nis (Iugoslavia), 
Lokomotiv Plovdiv. Pirin Bla- 
goevgrad, A.Z.S. Gdansk (Polo
nia) și Etîr Trnovo. în ultima 
zi : Institutul de cultură fizică 
Sofia — 
(7-7).

Echipa 
Dinamo 
țării • 
cători 
azi și mîine, la Sofia, o 
tilnire 
nată a țării gazdă.

Știința Bacău 14—11

masculină de handbal 
București, campioana 
întărită cu cîțiva ju- 

bucureșteni — susține 
în- 

amicală cu o selecțio-

La campionatul mondial de fotbal

Oaspeți de seamă In concernul 
fotbalului mondial, deși, prin ri
gorile procedurii clasice de cali
ficare, pe zone geografice, de la 
startul întrecerii lipseau reduta
bilele reprezentative ale Angliei, 
Cehoslovaciei (campioana euro
pean en titre), UJI.S.S, «iugo
slaviei (ca să dăm doar cîteva 
exemple).

cu balonul rotund cunoaște o 
dezvoltare armonioasă pe absolut 
toate planurile, tehnic, organiza
toric, propagandistic. Realmente,

prin modul remarcabil în care au 
servit replica în grupele lor, unor 
partenere mature, jucătorii tuni
sian i și iranieni au constituit 
plăcuta surpriză a turului I.

de vreme 
abia ooți- 

— califi-

imposibil, 
lui Bear-

rie directă ; în sfîrșit, cu Olanda 
nu suporta comparații 
ce echipa lui Happel 
nuse — ia golaveraj ! 
car ea în semifinale.

Era greu, dacă nu 
să-i prevezi „orchestrei* 
zot „falsurile** în serie. Ea inter
preta, ca înainte, jumătate din 
partitură, și, apoi, sincopă tota
lă. In cele trei meciuri care au 
urmat, echipa Italiei reușea să 
înscrie o singură dată (Rossi, cu 
Austria), celălalt gol din partida 
cu Olanda fiind... autogolul lui 
Brandts. în apărare, squadra az- 
zurra își strîngea cit de cit rîn- 
durile, în atac însă ea nu mai 
era capabilă de o replică con
sistentă. Jocul ei, atît de sclipitor 
în „optimi*, aducea acum cu o 
simfonie... neterminată. Era clar

în august 1961, la Univer
siada de la Sofia, cînd l-am 
văzut pe Valeri Brumei tre- 
cind peste ștacheta înălțată 
la 2,25 m, cu care a stabilit 
atunci un nou record al lu

mii, mi s-a părut că sărito
rul atingea, doar cu proprii- 
le-i forțe, tăriile cerului, intr- 
atit de mare ii era reușita. 
Și, ca de fiecare dată la ast
fel de ocazii, nu puțini au 
fost cei care au spus atunci 
că saltul lui Brumei, cel pu
țin pentru o bună bucată de 
timp, reprezintă limita posi
bilităților umane...

în martie 1978, la „europe
nele" de la Milano, cînd l-am 
văzut pe Vladimir Iașcenko 
sărind 2,35 am uitat, pentru o 
clipă, unde ne aflam, că to
tuși deasupra noastră se ar- 
cuia plafonul palatului spor
turilor de la San Siro, senza
ția fiind aceeași ca șl la Bru
mei, cu 17 ani în urmă, cu 
deosebirea, numai, că nici 
unul dintre cei prezenți, în 
tribune, uluiți de ceea ce ve
deau, n-au considerat totuși 
că 2,35 m reprezintă limita. 
Dimpotrivă, întrebarea a apă
rut firească : pe cînd un nou 
record ? în fond, ne-am obiș
nuit cu recorduri care mai 
de care mai senzaționale, așa 
incit o săritură la 2,35 m nu 
mai ni se pare un maximum!

între Brumei și Iașcenko, 
doi dintre marii eroi ai să
riturii in înălțime, este o 
strînsă legătură, nu doar pen
tru că ambii s-au dedicat a- 
celeiași probe, pentru că fo-

CEI l*MI BUNI 5POPTITI rrROPm ai axilh i?i5
STABILIȚI BE

VARȘOVIA (Agerpres). An
cheta Agenției poloneze de 
presă P.A.P. l-a desemnat pe 

că „blocul" lui Juventus Torino 
plătea greu tribut asprului re
tur al campionatului italian, pre
cum și partidelor din Cupa cam
pionilor europeni, ambele compe
tiții desfășurate în primăvară, nu 
cu mult înaintea C.M.

In timp ce steaua squadrei az- 
zurra apunea, pe firmamentul în
trecerii apărea miraculos echipa 
Olandei. „Dacă tot am rămas in 
cursa pentru supremație, decla
rau, in corpore, Ernst Happel șl 
al lui jucători, atunci hai să de
monstrăm ce putem”. Avea să 
învețe Ernst Happel șl din gre
șeala săvîrșită de el — în semi
finale — în prima parte a meciu
lui cu Italia (cînd prin fixarea 
lui Necskens — stoper de mar
caj la Paolo Rossi, antrenorul șu
brezise întreg potențialul echi
pei), deși această gafă, reparată 
la reluare, Happei nu o mărtu
risise ... Cum se știe, formația în 
tricouri orange șl-a respectat pro
misiunea făcută, cîștigînd „semi
finala europeană” și, odată cu ea, 
dreptul de acces la finală.

In aceeași grupă, campioana lu
mii, R. F, Germania, pierdea cu 
3—2 întîlnirea cu reprezentativa 
Austriei, parafînd, astfel, un de
clin evident.

Avertizată de înfringerea sufe
rită în fața Italiei, care, final
mente, o avantaja, Argentina își 
adjudeca de justețe „semifinala 
(cvasi) sud-americană”. Ca și alte 
(foste) campioane ale lumili (R.F. 
Germania — 1954 și 1974, Anglia 
— 1966, ș.a.) echipa lui Cesar
Menottl depășise punctul critic 
ivit pe parcurs, repunind în func
țiune „tactica-tăvălug”. Destul 
dintre cei ce puseseră sub sem
nul îndoielii deplina corectitudi
ne a acelui 6—0 administrat Pe
rului le-au restituit jucătorilor ar
gentinieni integral merite1.'! sub... 
dovada uriașului forcing din par
tida finală, acuzat de o echipă a 
Olandei adeptă-fanion a fotba
lului total.

Dar despre acest ultim act (și 
cel mai important, firește) petre
cut pe scena Mundialului-argen- 
tinian, vom reveni, mai pe larg, 
într-un alt număr.

Gheorghe NICOLAESCU 

losesc același procedeu teh
nic — ventrala, că figurează 
pe tabloul recordmanilor lu
mii, ci șl pentru că isprăvile 
lui Brumei i-au ațîțat curiozi
tatea și i-au stimulat pasiu
nea pentru înălțime mai tînă- 
rului său emul.

In seara aceea de martie, 
cînd Iașcenko trecuse dezin
volt la 2,35 m, învinsul aces
tuia, Rolf Beilschmtdt (2,29 
m), declara ziariștilor : „Este, 
indiscutabil, un fenomen. Alt 
cuvînt nu-mi vine acum în 
minte. Ca să-1 poți Învinge 
pe iașcenko al nevoie de un... 
elicopter”.

Iașcenko a primit aplauzele 
spectatorilor milanezi cu mo
destia caracteristică marilor 
campioni. Noua barieră pe 
care o trecuse, superioară cu 
2 cm recordului său mondial, 
in aer liber, stabilit in 1977, 
l-a stimulat și mai mult in 
pregătire și iată că, la înce
put de vară, el și-a îmbunătă
țit șl acest record in aer li
ber, obțlnînd 2,34 m.

In toamnă l-am văzut din 
nou concurlnd pe Volodea, 
de data aceasta pe stadionul 
praghez de pe colinele Stra
hov, la campionatele europe
ne. In condiții atmosferice ne
favorabile, el a avut de făcut 
față unei dispute teribile, 
căci replica principalilor săi 
adversari a fost pe măsura 
lui : vestgermanul Henry Lau
terbach a fast al patrulea cu 
2,2S m, Aleksandr Grigoriev 
(U.R.S.S.) al doilea și Rolf 
Beilschmidt (R.D. Germană) 
Ol treilea, ambii cu 2,23 m i

Iașcenko a cîștigat titlul cu 
2,30 m, dar vremea nefavora
bilă l-a răpit, în mod cert, 
cîțiva buni centimetri.

. Noua stea a săriturii In 
înălțime s-a născut la Zano- 
roje, la 12 ianuarie 1959. Este 
înalt de 193 cm și cîntărește 
82 kg. Din 1370 (11 ani), de 
cînd practică atletismul, per
formanțele — ----- -
astfel : 1970
1.45
1,70 
2,12
2,33 ___

Ce ne va aduce nou sezo
nul 1979 ? De ce nu o săritu
ra de 2,40 m 7 Ce-ar fi .'...

Romeo VILARA

! au eroTuat
1,40 m. 1971 —
1.60 m, 1973 —
2.03 m, 1975 —
2t22 m. 1977 -
— 2,35 m.

m, 1972 — 
m, 1974 — 
m, 1976 —
m, 1978

ACEM1A P. A. P.
atletul Vladimir Iașcenko drept 
cel mai bun sportiv european 
al anului 1978. Urmează în 
clasament Sara Simeoni (Ita
lia), Bjorn Borg (Suedia), Ma- 
ritta Koch (R.D.G.), Ingemar 
Stenmark (Suedia).

Argentinei, iar Real 
dispus cu 107—101 

formația JuventudBa- 
ultima zi, Real Madrid 

selecționata Ceho-

BASCHET • în turneul mas
culin de la Madrid, selecționata 
Cehoslovaciei a Învins cu 9J— 8S 
(40—27) formația Obras Sanitarias, 
campioana * ~ ‘
Madrid a 
(47-43) de 
dalona. în 
va întâlni ,_____ _______
slovaciei în meciul care va deci
de pe câștigătoarea turneului.

BOX • întrunit la Casablanca 
(Maroc), comitetul executiv al 
Uniunii africane de box a hotă- 
rît crearea unei comisii de pro
tecție și educare a pugilȘtilor 
din țările Africii. A fost stabilii 
de asemenea calendarul campio
natelor africane de box profesio
nist la diferite categorii.

HOCHEI • Selecționata olim
pică a Canadei, aflată in turneu 
în Europa, a jucat cu formația 
franceză Viry ChatiUon, pe care 
a învins-o cu 22—0. într-un alt 
meci, hocheiștii canadieni au în
trecut CU 17—1 o combinată a 
cluburilor pariziene. • Conținu- 
îndu-și turneul în Poieni a, echipa 
Ț.S.K. Leningrad a întimit la 
Varșovia formația Legia. în fața 

‘ căreia a cîștigat cu 11—1.
ȘAH • în campionatul mas

culin al U.R.S.S., la Tbilisi, s-au 
disputat partidele întrerupte. Tal 
l-a învins pe Beliavski. Romani- 
șin a cîștigat la Dorfman, iar 
partidele Baghirov — Razuvaiev 
și Tukmakov — Kuzmin s-au 
încheiat remiză. înaintea ultimei 
runde, conduce fostul campion 
mondial Mihail Tal, cu io1 ♦ p. 
Turneul zonal feminin desfășurat 
la Frunze (U.R.S.S.). unde au 
participat numai șahiste sovieti
ce, s-a încheiat cu victoria tine
rei maestre Nina Gurieli, care a 
totalizat 11 puncte din 15 posibile. 
Alături de învingătoare s-au mai 
calificat pentru turneul interzo
nal următoarele clasate : Nana 
Iu șeitani, Marta Litinskaia, Maia 
Rapniku șl Tatiana Zatulovskaia.

TENIS • Federația de specia
litate din S.U.A. l-a desemnat pe 
Jimmy Connors drept cel mai 
bun jucător american de tenis în 
anul 1978.


