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„Cupa f. 8.S.la Watloa

CORXEL POTmNCHEMJ 
ÎNVINGĂTOR

ÎN CURSĂ PE 10 km
concluziilor 
individuale

Nu a sosit ora 
după două curse 
desfășurate în „Cupa F.R-S.B.* 
de biatlon, dar putem, totuși, 
desprinde cîteva constatări. O 
parts dintre componenții lotu
lui olimpic de biatlon dau oa
recare semne de oboseală. Ei 
sînt prea ușor influențați de 
condițiile meteo și de starea 
zăpezii. Gheorghe Gîrniță, de 
exemplu, a abandonat în cursa 
pe 10 km, deși eficacitatea a- 
Iergării sale îi permitea cla
sarea în primele trei locuri. 
Dar, o mică încurcătură în po
ligon l-a enervat, iar decizia 
de a abandona o considerăm 
pripită.

Din nou trei biatlonisti de 
la A.S.A. Brașov: Cornel To- 
trnanchenu. Victor Fontana și 
Gheorghe Voicu s-au situat pe 
primele locuri; controlînd 
cursa și avînd trageri mai bune, 
au evitat efortul în plus al 
turelor de penalizare. Ei și-au 
menajat bine resursele atît în 
ziua concursului cit și în cele 
premergătoare. Și în proba de 
10 km precizia tragerilor a

Mihai BARA
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La încheierea turului in Divizia A de volei

11 FORMAȚII MASCULINE (din 12),
ACEEAȘI VECHE SUFERINȚĂ 

LIPSA TEHNICII DE JOC
Prima 

masculin _____
tat aproape nimic nou. Ca ți 
în edițiile precedente ierar
hia se prezintă „ruptă* în trei 
grupe valorice, dintre care însă 

parte a campionatului 
de volei nu a ară-

Nicolae Pop (Steaua) in acțiune, urmărit atent de coechipierii Petre 
™ Foto : V. BAGEAClonescu, Viorel Manole și loan yerbea 

doar prima rămîne inaccesibilă 
echipelor din celelalte plutoane, 
în general, aceeași a rămas și 
mentalitatea față de pregătire 
(deficitară atît în privința vo
lumului cit și a intensității), 
aceeași și metodica antrena
mentelor, aceeași și atitudinea 
de neîncredere față de elemen
tele tinere, care continuă să 
tocească ani în șir banca re
zervelor... Divizionarele noastre 
A și antrenorii lor parcă nu 
îndrăznesc să aspire la mai 
bine, adică să muncească mai 
mult și mai inteligent, să se 
preocupe intens pentru însuși
rea tehnicii de joc, să ofere iu
bitorilor voleiului spectacole cîtbitorilor voleiului 
mai atrăgătoare.

Dacă încercăm 
scurtă analiză a 
gătirii din acest 
pelor masculine, 
pozitive nu se 
decît campioana 
care a dovedit în

să facem o 
calității pre- 

sezon a echi- 
de aprecieri 

poate bucura 
țării, Steaua, 
partidele sus-

LA PIATRA ARSĂ, LOTUL DE JUDO
ADUNĂ „PROVIZII" PENTRU 1979...

Pe traseul inițiativelor

CU PASIUNE SI SPIRIT GOSPODĂRESC, 
NOI AMENAJĂRI SPORTIVE 

PRIN RESURSE LOCALE
S-a dat startul in proba* de cros. Sînt primii din multele mii 

de metri pe care urmează să-i parcurgă sportivii 
Foto : I. MIHÂICA

I

Poposind prin cîteva loca
lități ale țării ne-au reținut 
atenția diversele inițiative, în 
anotimpul friguros, ale unor 
oameni apropiați sportului. 
Ne-a făcut plăcere să consem
năm spiritul lor organizatoric, 
de acțiune, exceptînd un sin
gur caz. Iată despre ce este 
vorba.

MIERCUREA CIUC :
PISTA BETONATA 

DE PATINAJ
cauza solului mlăștinos 

este amplasată, singura 
naturală de dimensiuni

facere 
du-se 
de pămînt țî 
tă pentru drenarea 
zarea— f

Din 
unde 
pistă 
olimpice la patinaj viteză de
venea adesea impracticabilă, 
pe luciul ei apărînd o puzde
rie de... ciuperci formate din 
emanația gazelor subterane. 
Din inițiativa C.J.E.F.S. Har
ghita, incă in luna iunie au 
început aici lucrările de re- 

a pistei, transportîn- 
mii de metri 

piatră 
î și reali- 

patului pe care ur
ma să se toarne betonul. „In 
perioadele de vîrf, ne-a expli
cat președintele C.J.E.F.S. loan 
Ferenezi, s-a muncit în două 
schimburi. Ceea ce se vede

cubi 
bru-

sea-ținute în tur, dar mai cu___
mă în derbyul cu Dinamo, un 
nou salt valoric apreciabil. S-a 
văzut că antrenorii Aurel Dră- 
gan ți Octavian Crețu urmează 
in pregătire o linie ascendentă 

din toate punctele de vedere. 
Ca urmare, Steaua a etalat o 
capacitate fizică ți tehnico- 
tactică superioară, jucătorii săi 
arătfnd o foarte bună mobîli-

Aurelion BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Asun șl mint, la paiinoarul „23 Angnsr

TOATE VEDETELE HOCHEIULUI 
BUCUREȘTEAN

Iubitorii hocheiului din Capi
tală vor avea prilejul să urmă
rească, astăzi și mîine, două 
atractive și inedite partide, in 
care evoluează cei mai buni 
jucători bucureșteni. Ambele 

acum constituie rodul unui efort 
colectiv, conducerile unităților 
I.P.C.F„ C-A.P. Toplița, Între
prinderea Județeană de dru- 
muri și poduri și Consiliul 
popular orășenesc, ajutindu-ne 
efectiv in toate acțiunile. Așa 
am putut termina in timp util 
această bază sportivă de iarnă*.

Dealtfel, „inelul de beton*, 
vopsit cu clor de cauciuc, la 
realizarea căruia au contribuit 
prin muncă patriotică, eva
luată la circa 200 de mii lei. 
numeroși oameni de diverse 
vîrste si profesii, a și primit 
botezul înghețului.
SÂLIȘTE : IMAGINE NOUA 
A UNUI VECHI PAVILION

Pitoreasca așezare din jude
țul Sibiu are acum Ia dispo
ziție un club cultural sportiv.

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

MULJI CONCUREZI, DAR PUTINI VALOROȘI
Pe marginea campionatelor de tineret la scrimă

O competiție maraton (8 zile 
non-stop) a încheiat sezonul

finale 1 Foate 
existența unei 
scrimei, ceea 

rezultatele este

de cam- 
clasamen- 
mai mult 
săli stri
ce justi- 

munca.

oompotlțiorxal D dc «CTÎlhă,
protagoniști fiind trăgători în
tre 16—19 ani din peste 20 de 
cluburi, prezenți la finalele 
campionatelor naționale rezer
vate tineretului. Numeric, 
mulți concurenți, valoric insă— 
Este o observație de fond, care 
vizează atît munca federației, 
cit ți a cluburilor.

Această ediție a competiției 
a scos (din nou) in relief vir
tuțile centrului de scrimă din 
Satu Mare, aparținind Clubului 
sportiv — 5 titluri ‘ 
pioni, 11 locuri în 
tele - - - 
decît 
boite 
fică ___ ________ .
spiritul de ordine și de disci
plină instaurat in colectivul de 
antrenori sătmăreni, condus de 
prof. Ștefan Haukler, în mă
sură să continue o tradiție și 
să propulseze în aria perfor
manței indeoșebi floretiste și 
spadasini. Deocamdată, pentru 
că există promisiuni și în ce
lelalte probe.

Scrîmerii de la Progresul 
București îi talonează pe cei 
de la C. S. Satu Mare, dar, 
parcă, prea— lejer, fără pri
mejdia iminentă de a schimba 
actualele ierarhii (numai 6 
locuri în clasamentele finale). 
Sigur, clubul bucureștean că
mine imbatabil la sabie, dar

Joi și vineri, la Focșani

iNIlENIRE AMICALĂ INTERNAȚIONALĂ 
DE TENIS ROMANIA - UNGARIA

Activitatea competițională de 
tenis pe teren acoperit conti
nuă, astăzi și miine, municipiul

PE GHEAȚĂ !
meciuri 
ționate, 
rești II, 
rul „23 August' 
la ora 17.

între cele două selec- 
București I și Bucu- 
se dispută Ia patinoa- 

cu începere de

ma
de 

olimpic de judo, 
un scurt stagiu 
la altitudine, la 
este prezent cu 
la programul de 
dimineață. Sur

în tulburătoarea liniște a 
munților, comenzile antrenoru
lui Gheorghe Iiie se aud pină 
departe. Deși ora este 
tinală (sau poate tocmai 
aceea Q iotul 
aflat pentru 
de pregătire 
Piatra Arsă, 
tot efectivul 
înviorare de 
prinde nu atît punctualitatea 
(fix Ia ora 7,30 zilnic), sau 
programul variat de exerciții 
pe care cei 26 de sportivi pre
zenți la altitudinea de aproape 
2 000 de metri II execută cu 
maximă conștiinciozitate, ct — 
cu precădere — faptul că toți 
sportivii, de la mic la mare 
(nu este admisă nici o dero
gare), execută programul de 
înviorare cu bustul gol, igno- 
rînd cu surprinzătoare nonșa
lanță multele grade sub zero 
de afară. Mai mult chiar, „baia 
de zăpadă* reprezintă punctul 

scutește să naacest atu nu-I 
aspira la poziții de frunte și 
In probele do floreta (eu e- 
chipe în general omogene, dar 
fără individualități care să

Tibcriu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

Din buchetul de talente ale gimnasticii

LA BUZĂU, DOUA FETIȚE DE 8-9 ANI 
EXECUTĂ SĂRITURA „TSUKAHARA"!

Sportivii din Buzău benefi
ciază de o sală de sport mo
derni, spațioasă, dotată 
toate cele necesare. Aici 
desfășoară antrenamentele sec
țiile de gimnastică, lupte li
bere, atletism, volei, handbal 
ale C. S. $c„ chiar fi fotbaliș
tii, atunci cind condițiile at
mosferice nu le permit lucrul 
pe stadion. Dar. ccl mai mare 
număr de ore din programul 
de activitate în sală il ocupi 
antrenafnentele gimnastelor.

La una dintre lecțiile de 
pregătire ale acestei secții am 
vizitat frumoasa Sală a spor
turilor din localitate. Erau pre
zenți toți profesorii care se 
ocupă de instruirea actualelor 
și viitoarelor gimnaste.

C3 
ifi

Focșani fiind gazda unei întn- 
niri amicale internaționale, în 
care se vor înfrunta tenismani 
români și unguri. Este pentru 
prima dată în istoria „sportului 
alb“ dnd capitala Vrancei găz
duiește o asemenea întrecere, 
și nu ne îndoim că ea se va 
bucura de succes. Așadar, în 
noua Sală a sporturilor din 
Focșani vor evolua, printre al
ții, tenismanii români fruntași 
Dumitru Hărădău, Traian Mar
co, Andrei Dîrzu, Marian Mîrza 
și alții, precum și colegii lor 
din Ungaria, Szabolcs Barany, 
Robert Machan, Istvan Kuhar- 
sky. întrecerile se vor încheia 
vineri seara. 

forte al celor 15 minute de 
activitate cotidiană, spre ma
rele deliciu al sportivilor.

Antrenorul Gheorghe Hie, 
care execută zilnic același 
program pe care il impune și 
elevilor săi, ține să ne aducă 
precizările pe care a intuit că 
le așteptam : „A fost puțin mat 
greu pină ne-am decis la a- 
ceastă activitate. După aceea 
totul a fost simplu, pentru că 
sportivii au înțeles că „spăla
tul* cu zăpadă rece asigură o 
circulație excelentă a sîngelui, 
dă o bună dispoziție pentru 
toată ziua*. -

Și nu s-ar putea spune că 
programul zilnic al lotului de 
judo este unul lejer, de odihnă. 
Nicidecum ! Este o etapă de 
pregătire fizică generală și 
specifică de mare importanță, 
în care se pot aduna... pro
vizii pentru un an întreg. Sînt 
reuniți aici cei mai buni spor
tivi din întreaga țară, de la 
cluburile Dinamo București, 
Dinamo Brașov, Energia Bucu
rești, Politehnica Iași și altele, 
sportivi cu prestigioase cărți 
de vizită ca Arpad Szabo, Ion 
Domnar, Bela Onodi, Mihala- 
che Toma, Iacob Codrea sau 
Ion Năstăilă. Programul de e- 
xerciții de dimineață este, de 
fapt, un modest aperitiv pen-

Constantin MACOVE1

(Continuare tn pag. 2—3)

trezit 
ce am 

pur fi sim- 
in virstă de 
Zelenca fi 
au început 
asigurare!)

Directoarea C. S. Șc., Came
lia lonescu, împreună cu praf. 
Corneliu Goreac, se ocupau de 
perfecționarea exercițiilor la 
paralele ale celor mai valo
roase gimnaste din localitate, 
Carmen Păcuraru (componentă 
a echipei naționale in intilniri- 
le cu Olanda și R. D. Germa
nă), Carmen Frâțilă (campioa
na la paralele in anul 1977, la 
categoria copii), Mihaela Ne- 
gulici (11 ani) și alte sportive 
din grupa „de performanță*, 
dintre care nici una nu număra 
mai mult de 11 ani...

Pe cealaltă latură a sălii, o 
parte dintre fetițele compo
nente ale grupei tiparului an
trenor Lucian Mazilu exersau 
la sărituri. Antrenorul a dat 
cîteva indicații scurte elevelor 
sale pentru a nu întrerupe an
trenamentul : „Cristina și
Aurora mai executați de cite 
cinci ori Tsukahara*. Cele spu
se de antrenor, ne-au 
curiozitatea, dar ceea 
văzut, ne-a uimit 
piu. Două copilițe 
8—9 ani, Cristina 
Aurora Marinoiu, 
să execute (fără 
săritura prin procedeul care 
l-a făcut celebru pe gimnastul 
japonez Tsukahara. Este ade
vărat, micuțele gimnaste din 
Buzău aterizau in groapa cu 
burete și. firește, nu toate a- 
terizările lor erau sigure, co
recte. Oricum, un asemenea 
element de mare dificultate, în 
bagajul de cunoștințe ale unor 
fetițe de 9 ani este o mare 
realizare si, în același timp, o 
promisiune pentru viitoarele 
evoluții ale celor două gim
naste din Buzău, pe care an
trenorul lor speră să le poarte 
tot mai sus pe urcușul greu al 
performanței.

Mihai TRANCA



CEI MAI BUNI 
SPORTIVI ROMÂNI 
Al ANULUI 1978 
stabiliți de federațiile 

de specialitate 
AUTOMOBILISM

1. ILIE OLTEANU, 2. O- 
vidiu Scobai, 3. Ștefan Ian- 
covici, 4. Andrei Bellu, 5. 
Nicu Grigoraș (toți I. A. Da
cia Pitești), 6. E. Ionescu- 
Cristea (Unirea Tricolor 
București), 7. Ludovic Ba- 
lint (C.S.U. Brașov), 8. Da
cian Banca (I. A. Dacia Pi
tești), 9, Doru Gându (Uni
rea Tricolor București), 10. 
Petre Vezeanu (I. A. Dacia 
Pitești).

ȘAH
Masculin

1. FLORIN GHEORGHIU 
(I. T. București). 2. Mihai 
Șubă (Universitatea Bucu
rești), 3. Mihai Ghindă (U- 
niversitatea București), 4. 
Victor Ciocâltea (I. T. 
București), 5. Volodea Vais- 
man (Universitatea Iași), 6. 
Theodor Ghițescu (I. T. 
București), 7. Sergiu Grun- 
berg (Universitatea Bucu
rești), 8. Valentin Stoica 
(Universitatea București). 9. 
Emil Ungureanu (Medicina 
Timișoara), 10. Adrian Negu- 
Iescu (Petrolul Ploiești).

Feminin

1. DANA NUȚU (Electro
motor Timișoara), 2. Elisa- 
beta Polihroniade (Univer
sitatea București), 3. Ger
trude Baumstark (Medicina 
Timișoara), 5. Margareta 
Mureșan (Medicina Timi
șoara), 5. Margareta Teo- 
dorescu (I. T. București), 6. 
Viorica Ilie (Petrolul Plo
iești), 7. Lia Bogdan (Uni
versitatea București), 8. Li- 
gia Jicman (Electromotor 
Timisoara), 9. Judita Kantor 
(C.S.M. Cluj-Napoca), 10. Ro- 
dica Reicher (I. T. Bucu-

COMPOZIȚIE ȘAHISTÂ
1. VIRGIL NESTORESCU 

(București), 2. Mircea Ma- 
nolescu (București), 3. Er
vin Janoși (Arad), 4. Eugen 
Rusenescu (București), 5. Io
sif Grosu (București), 6. 
Marcel Tancău (Bacău).

ȘAHUL PRiN 
CORESPONDENȚĂ

MIHAI BREAZU (C.S.M. 
Cluj-Napoca) — masculin si 
RODICA REICHER (I. T. 
București) — feminin.

„CUPA F. R. S. B.“ LA BIATLON
(Urmare din vaa. D

fost deficitară și ea rămîne 
„cheia" asupra căreia trebuie 
insistat în perioada următoare, 
deoarece pe ansamblul lotului 
numărul de penalizări cumu
late este prea ridicat.

Se pot invoca, după cum am 
amintit, starea vremii și a ză
pezii, dar aceste condiții pot 
fi întîlnite la orice competiție 
de amploare, inclusiv la cam
pionatele mondiale, apropiatul 
obiectiv al biatloniștilor noș

HANDBALUL FEMININ LA STARTUL UNUI NOU CAMPIONAT
Așadar, eu numai trei zile Înaintea sfîrșitului 

acestui an, handbalul feminin începe • nouă 
confruntare oompetițională, prilejuită de startul 

celei de-a XXI-* ediții a campionatului Divi- 
viziei A.

Deși noul campionat începe Ia scurtă vreme 
după ce echipa noastră reprezentativă a ratat

calificarea Ia J.O. din 1980, ne exprimăm, totuși, 
speranța într-o creștere calitativă a acestei im
portante competiții, ceea ce ar constitui, dealt
fel, un pas important în acțiunea de revitalizare 
a handbalului feminin din țara noastră. Dar iată 
amănunte despre formațiile a căror evoluție o 
vom putea urmări cu interes înoepind de astăzi.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA. 
Cornelia Epure (28 de ani. 1,65 m 
înălțime) — Terezia Popa (31 —
1.67 m). Doina Cojocaru (30 — 
1.76 m), Zoranca Ștelanovid (16
— 1,67 m), Rita Popăilă (16 —
1.66 m), Eugenia Vișan (16 —
1.69 m). Ana Ghebauer (20 —
1.70 m), Vasilica Bucurendu (18
— 1,68 m), Ibadula Luțaș (28 — 
1,60 m), Delia Marincov (16 — 
1,74 m). Viorica Triluț (19 —
1,70 m).

Președinte de secție : lect. univ. 
Ioan Pandur ; antrenor : Con
stantin Lache ; vîrsta medie a lo
tului : 22 de Bjxi.

HIDROTEHNICA CONSTANTA. 
Vasttica Moise (30 de ani. US6 m 
Înălțime), Mariana Burcus (18 —
1.68 m), Ana Giuglea (18 — 1,71
m) — Elena Frtocu (26 — 1,77 
m), Georgeta LAcustâ-Manolescu 
(23 — 1,77 m), LUiana Tomescu 
(21 — 1,75 m), Octavia Anghel
(25 — 1,68 m), Lidia Carapetru 
(21 — LT0 m), Gabriela Lăceanu 
(18 — 1,80 m), Iuliana Hoblncu 
(24 — 1,67 m), Constanța Cotiriă 
(21 — 1,70 m). Aneta Văduva (18
— 1,63 m). Elena Popescu-  Laza 
(30 — 1.73 m), E2ena Neegu (80 —

1.67 m). Dancesa Ucă 09 — 1,6» 
m), Doina Căkn-Bocăneală (32 —
1.64 m).

Președinte de secție : constan
tin Balaure ; antrenori : prof. 
Traian Bucovală și prof. Lucian 
Rișnlță ; vîrsta medie a lotului : 
20 de ani.

CONFECȚIA BUCUREȘTI : Flo
rida Berbece (X de ani. 1,05 m 
Înălțime), Nlculina Dumitrescu- 
Mitu (28 — 1,70 m) — Virginia 
Constantinescu (26 — 1,69 m), Ju- 
Ueta Crișu (29 — 1,66 m). Geor
geta Constantinescu (24 — 1,66 
m). Mariana Ciocănău (22 — 1,69 
m). Rodiră Grigoraș (22 — 1.77
m), Maria Cbartuc (21 — 1,70
m), Maria Serediuc (28 — 1,76
m), Maria Bldiac (36 — 1,67 m),
ESisabeta Iovan (23 — 1,63 m), 
Elena Vasfle (20 — 1,69 m). Sil
via Soreecu (23 — 1,75 m). Ioana 
Gfaeorghe (20 — 1.60 m).

Președinte de secție : Ion 
Gheorghe ; antrenori: prof. Gheor- 
ghe Predescu șl prof. Valeriu Go- 
găltan ; vlrsta medie a lotului : 
23 de ani.

MUREȘUL TG. MUREȘ : Matil
da Antal (16 ani, 1,66 m Înălți
me), Ana Man (21 — 1,71 m) — 
Maria SzollSșl (27 — 1,71 m), Ma
ria Dorgo (21 — 1,73 m), Magda 
Pere® (22 — 1.70 m), Eva Gan (17
— 1,71 m), Viorica Dudas (24 —
1,67 m), Adriana Bărbat (21 — 
1,66 m), stela Oltean (18 — 1,69 
m), Erzsebet Gergelyfi (18 — 1,70 
m), Zita Fejer (19 — 1,65 m), 
Margit Kiss (10 — 1,61 m), Ro
zalia Buta (31 — 1,67 m), Emilia 
Sava <18 — m>> iuxiit sakszai
(17 — 1,71 m).

Președinte de secție : Ștefan 
Bogdan. ; antrenori : Wilhelm Hei- 
wig și Ladislau Kulcsar ; vlrsta 
medie a lotului : 20 de ani.

PROGRESUL BUCUREȘTI : Li
dia Stan (27 de ani, 1,75 m Înăl
țime). Liana Flciu (27 — 1,68 m), 
Ludmila Maioru (16 — 1,66 m) — 
Fotini Dumitriu (31 — 1,68 m), 
Aurelia Butan (31 — 1,65 m), Ma
ria Manta (28 — 1,70 m), Ileana 
Ștefan (31 — 1,78 m), Maria
Creangă (26 — 1,67 m), Rodlca 
Sabanov (26 — 1,66 m), Tilnde 
Blro (27 — 1,70 m). Cornelia Bă- 
nuță (20 — 1,65 m), Georgeta
Militam (17 — 1,85 m), Mariana 
Ionescu (21 — 1,86 m), Gabriela 
Șerban (17 — 1,65 m), Irina Bă- 
descu (16 — 1,67 m). Blanca Ctm- 
pean (15 — 1,66 m), Elena norea 
(31 — 1,65 m).

CU PASIUNE Șl SPIRIT GOSPODĂRESC
(Urmart din pag. 1)

Un grup de prieteni statornici 
ai sportului, în frunte cu pri
marul comunei, Toma Lupaș, a 
întocmit un plan de măsuri, 
prin identificarea și valorifi
carea resurselor locale, pentru 
a transforma vechiul pavilion 
din parcul central într-un fru
mos club. Aici s-a amenajat o 
arenă de popice cu două piste 
și tribună metalică, cîteva 
săli unde se poate practica 
șahul, tenisul de masă și di
versele jocuri distractive, pre
cum și un ring de dans. Lu

TUȘNAD BĂI : FREOCUPÂRI DE SEZON
S-a scris, nu o dată, despre 

preocupările de natură să facă 
din ce în ce mai plăcută va

tri fruntași, de la care sperăm 
într-o comportare bună.

REZULTATE TEHNICE, 10 
km seniori: 1. C. Potroan-
chenu (A.S.A.) 34:53 (2 ture 
penalizare), 2. Victor Fontana 
(A.S.A.) 35:43(2), 3. Gh. Duca 
(Dinamo) 36:02 (1), 4. Gh. Voicu 
(A.S.A.) 36:04 (3), 5. VI. To-
dașcă (Dinamo) 37:33(6), 6. Gh. 
Kereszy (A.S.A.) 38.26 (2) ; 10
km, juniori : 1. C. Olteanu
(C.S.Ș. Rîșnov) 41:03(7), 2. 1. 
Stoica (Dinamo) 42:00(7), 3.
M. Mierliță (A.S.A.) 43:13(5).

Președinte de secție : Florian 
Șerban ; antrenor : prof. Vasile 
Mărgulescu ; vîrsta medie a lo
tului : 23 de ani.

RAPID BUCUREȘTI : Maria Bu
za» (32 de ani — 1,68 m Înălți
me), Florica Capotă (25 — 1,74 
m), Mihaela Chirilă (19 — 1,71 
m), Gheorghița Mălai (19 — 1,73 
m), Sultana lagăru (22 — 1,65 
m), Vasilica Dobre (28 — 1,64 m). 
Constanța Matei (26 — 1.66 m). 
Alexandrina Dițolu (24 — 1,70 m), 
Aurelia Ignat (19 — 1,70 m), Ste
fania Moraru (31 — 1,68 m), Flo
rina Enache (19 — 1,78 m), Olim
pia Mureșan (25 — 1,70 m).

Președinte de secție : Grigore 
Ttrcoci ; antrenor : prof. Fraacisc 
Spier ; vlrsta medie a lotului : 
24 de ani.

HBOGRAMUL MECIURILOR. 
DE ASTAZI

București (Sala Floreasca)
Rapid București — Progre

sul București (de la ora 17) j 
Confecția București — Cons
tructorul Baia Mare (de la 
ora 18,10)

Brașov
Rulmentul — Universitatea 

Timișoara
Constanta
Hidrotehnica — Universita

tea București
Tg. Mureș
Mureșul — Știința Bacău

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI S 
Viorica Ionică (23 de ani, 1,76 m 
Înălțime), Aurelia Chiș (24 — 1,74 
m), Simona Sandu (27 — 1,74 
m), Georgeta Andronache (22 — 
1,73 m), Liliana Anton (22 — 1,63 
m), Gabriela Caramalău (24 —
1,65 m), Niculița Bazarincă (22 —
1,69 m), Rita Martin (20 — 1,68 
m), mana Cruceru (20 — 1,66 m), 
Adriana Grecu (18 — 1,78 m), 
Maria Petre (18 — 1,77 m), Feli
cia Oanea (18 — 1,78 m). Virginia 
Ioan (18 — 1,71 m), Mariana Pâ- 
trașcu (20 — 1,72 m), Maria Su- 
earin (19 — 1,78 m). Marina Bosl 
(23 — 1,63 m), Mihaela Demetrian 
(18 — 1,75 m), E3ena Dudu (18 —
1.67 m), Anestlna Ceavdaridis (22 
— 1,67 m), Haricleea Ceavdaridis 
(22 — 1,69 m). Elena Predescu 
(21 — 1,68 m), Georgeta Nuțu 
(21 — 1,62 m).

Președinte de secție : prof. Con
stantin Sandu ; antrenori : prof. 
Ioan Bota și prof. Marcel Crețu ; 
vîrsta medie a lotului : 21 de
ani.

LOTUL DE JUDO
turmart atn mo u

tru ceea ce urmează. Zilnic, o 
alergare de 15 km pe teren 
variat și au fost zile cînd „por
ția" s-a dublat, parcurgîndu-se 
chiar și 30 de kilometri. Stînd 
de vorbă cu sportivii, ei ne 
declară cu multă modestie că 
în programul de antrenament 
de la Piatra Arsă au figurat și 
alte momente mai puțin obiș
nuite, Intre care, transporta
rea unor saci cu alimente de 
la Telefericul de la Babele 
pînă la cabană, precum și aju
torul pe care l-au dat lotului 
feminin de gimnastică pentru 
aducerea de la telefericul de 
la Babele pînă la Piatra Arsă 

crarea a fost executată din 
cărămidă, țiglă și alte mate
riale provenite de la demo
lări (evaluate la 470 000 de lei) 
ți, bineînțeles, prin mii de ore 
de muncă patriotică depusă de 
locuitorii comunei, a căror va
loare re cifrează la peste 
200 000 de lei. Inimoșii și bunii 
gospodari ai comunei au acum, 
în perspectivă (anul 1979), un 
alt gind îndrăzneț : să amena
jeze prin valorificarea supe
rioară a resurselor proprii, un 
complex de terenuri de fotbal, 
volei, baschet, tenis, precum 
și un ștrand.

canța oamenilor muncii în a- 
ceastă localitate montană. Di
rectorul stațiunii, Iosiv Teodo- 
riu ne-a întărit această afir

MORENI : MOTOCICLIȘTII IN CASĂ NOUĂ
Pe motocicliștii asociației 

sportive Flacăra-Automecanica 
Moreni i-am fi putut întîlni la 
antrenament, pe traseul de 
motocros de pe Dealul Sînge- 
riș, sau verificînd în atelier 
starea motoarelor. în ziua a- 
ceea, însă, i-am văzut mun
cind, alături de meseriașii din 
echipa de șoc a lui Vasile 
Pican, maistru la întreprinde
rea Automecanica, la finisarea 
unei cochete baze moto. Răsă
rită parcă din pămînt, pe un 
teren viran, noua bază se com
pune din 8 boxe, magazie de

CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE : Elisabeta Ionescu (25 de ani,
1,70 m înălțime), Alice Fefferkorn 
(1B — 1,76 m), Georgeta Tiplea 
(23 — 1,67 m), Mariana lacob (23
— 1,62 m), Maria Bartha (26 —
1,66 m), Maria Feier (21 — 1,73 
m), Niculina Sasu (26 — 1,76 m), 
Elena Macovschi (27 — 1,76 m). 
Elena Olteanu (28 — 1,72 m). Ele
na Dumitru (25 — 1,64 m). Paula 
Secătureanu (28 — 1,66 m), A- 
driana Carban (29 — 1,66 m), Ana 
Semereanu (19 — 1,74 m), Ioana 
Marta (20 — 1,61 m), Miaria Tuș- 
nea (23 — 1,57 m), Eva Pecsi (23
— 1,80 m), Larisa Cazacu (23 — 
1,75 m), Hilda Popescu (29 — 1,76 
m), Adriana Drăgulescu (16 — 
1.72 m), Llvia Pop (17 — 1,75 m).

Președinte de secție : Dumitru 
Ciobănescu ; antrenor : prof. Con
stantin Popescu : vlrsta medie a 
lotului : 23 de ani.

știința BACAU ; ioana Vesti
ca (20 de ani, 1,77 m înălțime), 
Rodlca Mocanu (19 — 1,78 m), 
Lenuța Dutu (18 — 1,75 m), Vic
toria Amarandei (23 — 1,78 m), 
Rița Florea (23 — 1,75 m). Elena 
Văcaru (23 — 1,73 m). Doina Po
pescu (19 — 1,78 m). Daniela
Mare-Lazer (19 — 1,80 m), Laura 
Lupșor (20 — 1,73 m), Eeaterina 
Marian (24 — 1,70 m), Maria T8- 
r«k (19 — 1,70 m), Liliana Miclea- 
Codăescu (23 — 1,56 m), Viorica 
Viem-Cătlneanu (26 — 1,60 m), 
Maria Florea (22 — 1,74 m), Li
dia Păun (19 — 1,65 m). Daniela 
Popovici (17 — 1,72 m), Adriana 
Hrișcu (18 — 1,56 m).

Președinte de secție : Grigore 
Olteanu ; antrenori : prof. Eugen 
Bartha șl prof. Alexandru Men- 
goni ; vlrsta medie a lotului : 20 
de ani.

RULMENTUL BRAȘOV : Elena 
Oprea (28 de ani, 1,67 m Înălți
me), Doina Radu (25 — 1,60 m), 
Magda Rhein (20 — 1,71 m). Vio
rica Drăgușel (16 — 1,68 m), Hai- 
nal JerzlcsM (22 — 1,79 m). Ele
na Prodănescu (19 — 1,81 m), 
Adriana Pătruț (24 — 1.63 m), 
Maria Furtună (20 — 1,80 m), 
Irenă Oaneea (35 — 1,74 m), Ro
dlca Marian (22 — 1,62 m), Zrica 
Kelner (20 — 1,66 m), Rozalia 
nieș (20 — 1,73 m), Ana Bong 
(23 — 1,76 m), Tatiana Constan
tin (19 — 1,66 m), Maria Suian 
f!9 — 1,75 m), Livia Pascu (20
— 1,64 m), Darinca Andrei (22
— 1,78 m).

Președinte de secție : Catalina 
Milik ; antrenor : prof. Remus 
Drăgănescu ; vlrsta medie a lo
tului : 22 de ani.

■ matct laieior sportive de care 
aveau nevoie Nadia Comăneci, 
Emilia Eberle și colegele lor 
pentru antrenamentele de la 
altitudine.

în ce privește pregătirea de 
sală a lotului de judo, ea s-a 
axat pe exerciții cu haltere și, 
într-o mai mică măsură, pe 
încercarea unor procedee spe
cifice, atlt cît a fost posibil 
în condițiile absenței saltele
lor speciale de concurs.

Există o deplină unanimi
tate că „etapa Piatra Arsă" 
a fost o etapă ajutătoare, cu 
rezultate care, chiar dacă nu 
se vor vedea imediat, se vor 
resimți de-a lungul Întregului 
an competițional.' 

mație prin alte cîteva exemple 
concrete, de dată recentă : • 
Lacul Ciucaș a fost curățat și 
pregătit să devină platformă 
de gheață naturală pentru pa
tinajul de agrement, iar lingă 
noul hotel turistic „Oltul" a 
apărut un „dreptunghi" desti
nat pentru un alt patinoar na
tural, care vara va fi trans
format în terenuri suprapuse 
de tenis, volei sau baschet. • 
La ieșirea din Tușnad, în drep
tul Pîrîului Roșu, a fost ame
najată o pistă de schi de 400 
m, dotată cu instalație de tele- 
schL • Amatorii de popice au 
la dispoziție o arenă cu două 
piste automatizate. • în sta
țiune s-a deschis un centru 
pentru închirierea materialelor 
sportive. • Și o veste bună 
pentru amatorii de turism : au 
fost marcate din nou traseele 
pentru drumețiile de iarnă.

materiale, punct de reparații, 
vestiare încălzite și o platfor
mă de întreținere a micilor 
mașini, clădirea fiind construită 
din cărămidă, grinzi metalice, 
plăci de azbociment pentru a- 
coperiș, uși ți ferestre recu
perate de la demolări sau din 
alte resurse proprii. Manopera 
a fost asigurată, în orele li
bere, de muncitori calificați, 
prieteni ai motocicliștilor. In
ginerul Mihai Popescu, arbitru 
de moto, coautor al proiectu
lui, ne-a spus că data termi
nării lucrării va fi cu mult de-

DESCHIDEȚI LARG UȘILE
La asociația sportivă Rafi

norul din Ploiești sportul de 
performanță are unele rezul
tate bune la box și popice. 
Dar zilele trecute am poposit 
aici pentru a cunoaște mai 
amănunțit activitatea sportivă 
de masă. în vederea lămuriri-

tivități sport 
lipsei de te 
diții materis 
insâ, ce c< 
sînt necesar 
liza la Int 
tenis de ma 
cei 800 de

lor necesare, ne-am adresat 
conducerii asociației sportive 
și unora dintre activiștii sin
dicatului. informațiile au fost 
cît se poate de sărace. Ni s-a 
pus la dispoziție darea de 
seamă prezentată adunării 
generale a asociației, din luna 
noiembrie, numai că în cele 
9 pagini n-am gâ- 
sit mai nimic des
pre sportul de ma
să... Cu multă bu-

ției ? O fiad 
faptului că 
pong stâ 
cheie, In cld 
a doua, afla] 
băieți, nu a|

Nu puteml 
brii asociație 
drul rafinării

nâvoințâ am reușit să ri- 
cUc&m pînă la. 200 numă
rul participanțilar la cele 
cîteva acțiuni organizate In 
anul 1978. Este prea puțin, iar 
faptul demonstrează lipsa de 
preocupare pentru organiza
rea timpului liber al persona
lului muncitor al rafinăriei, 
atit din partea asociației spor
tive, cît și a comitetului 
U.T.C. Să semnalăm că din 
organizația de tineret fac 
parte 500 de membri, deci 
mai bine de dublul partici- 
panților la activitățile de ma
să, iar secretarul U.T.CCe
zar Popescu, a lipsit de la 
adunarea de dare de seamă 
șl alegeri a asociației, deși 
nu avea altceva de făcut...

Ni s-a adus Ja cunoștință 
că absența unei susținute ac-

sportul, să 
treceri de 
sau de șah, 
moașele alei 
de muncă, 
prin munții I 
hovei, aflatJ 
Asemenea I 
le-am suged 
ducerii asoq 
duse în prl 
necesare ecl 
deosebite. Al 
pagina a 7-1 
mă a asociJ

k clubul 
chis”.

Să fie a? 
descuie o 

Florian

ÎNCHEIEREA TORULUI DIVIZIE
(Urmare din pag. 1)

tate în teren, siguranță în e- 
xecuții (îndeosebi în fazele de 
apărare, cele care, dealtfel, 
hotărăsc realizarea punctelor) 
ți posibilitatea de a acționa 
variat, combinativ în ofensivă. 
Văzînd derbyul Steaua — Di
namo _ (3—1), antrenorul eme
rit Nicolae Sotir observa că 
în timp ce campionii au des
fășurat un joc în viteză, pe 
toătă deschiderea terenului, 
surprinzînd mereu apărarea la 
fileu adversă, atacind eficient 
și prin cei doi ridicători. Di
namo a redus jocul la atacul 
în forță (mizind însă pe nu
mai doi-trei trăgători și avînd 
prea multe „mîini moarte") și 
la blocaj (care însă nu a pu
tut rezista ritmului impus de 
Steliști),_ dezvelind în schimb
nică și tactică în apărarea din 
linia a doua. Oricum, deși a 
pierdut prima manșă din ca
drul duelului pentru titlul de 
campioană a țării, Dinamo are 
suficiente argumente (in pri
mul rind valoarea și expe
riența jucătorilor săi) să-și re
pună totuși candidatura la pri
mul loc. Lecția de duminică 
le-a servit, desigur, atit jucă
torilor cît și antrenorului 
Schreiber care trebuie să spo
rească eficiența antrenamente
lor, dar să nu uite că „spe
ranțe" sint și pe banca re
zervelor. Dincolo de Steaua și 
Dinamo, la distanță mare se 
află plutonul doi, cel al echi- 

pelor care-l 
mulțumirea] 
care le fi 
„hora retrq 
lor a căz] 
Explorări I 
pluton, eoni 
Tractorul B 
pe Delta I 
Timișoara I 
Și poate I 
deosebi del 
dul al treil 
Silvaniei, J 
itorul Bacă 
iova și C.3 
ar avea a] 
mai bogata 
periență. |

Turul ca 
lin a eoni 
vechile lai 
de instruiJ 
dintre cari 
ni 
nica in agi 
1* care „sil 
divizionarei 
de ieri... d 
noastră —1 
ar trebui 1 
des și nil 
federația, 1 
secții, și a 
cătorii inși 
priviri să ■ 
prima divl

vansată, datorită și sprijinului 
acordat de sportivi. Așadar, 
peste puțin timp motocicliștii 
urmează a se muta în... casă 
nouă.

SINAIA : CENTRU DE ÎN
CHIRIAT ECHIPAMENT... 

DETERIORAT
In orașul-stațiune de pe Va

lea Prahovei, unul din centrele 
de închiriere a materialelor 
sportive care funcționează în 
toate anotimpurile aparține co
operativei meșteșugărești „Pre
starea". Cum este apro
vizionat acest magazin la 
început de iarnă ? Cu re
gret în glas responsabila cen
trului, Elena Popescu, ne-a în
fățișat un adevărat., serial de 
lipsuri : în rafturi se afla a- 
tunci doar o singură pereche 
de schiuri, bocanci de schi e- 
rau numai pentru anumite mă
rimi, treningurile de aseme
nea ; hanorace se găseau doar 
numere mici ; bocanci de tu
rism pînă la nr. 40 și în plus 
marea majoritate a obiectelor 
erau uzate, fiind adesea refu
zate de către clienți. Cu toate 
că responsabila a făcut repe
tate demersuri, conducerea co
operativei „Prestarea" continuă 
să rezolve problema doar cu 
promisiuni. Pînă cînd, căci 
materialele sportive deterio
rate se tot adună în rafturi 
și acest magazin devine un ve
ritabil centru de închiriat e- 
chipament... vechi ? Cine ia 
inițiativa să schimbe această 
stare de lucruri ?
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13. U.T.Â. ÎN CĂUTAREA ATACULUI PIERDUT
Probabil câ elementul cel mai 

caracteristic pentru comporta
rea formației din Arad în tu
rul campionatului îl găsim la 
„punctul doi“ al micii situații 
statistice alăturate : golgeterul 
echipei — Kukla — 6 goluri. 
Fără să neglijăm rolul ofensiv 
al fundașilor centrali, tot mai 
accentuat în jocul modern, să 
recunoaștem că frumoasa per
formanță a medicului veterinar 
din Arad ascunde carența prin
cipală a „ll“-luî antrenat cu 
sîrguință de Ion Ionescu. Pro
blema alcătuirii atacului intr-o 
formulă productivă l-a urmă
rit meci de meci pe antrenorul 
arădan. Linia de șoc n-a con
tat decit pe Cura, notabil pen
tru insistența lui. Ceilalți doi 
titulari au absentat fizic sau 
prin joc. Nedelcu a dispărut 
pînă la urmă din Arad, iar 
Coras — așa de promițător 
anuntat de precedentul sezon 
— a fost o prezență puțin sim
țită, nereușind decit rareori să 
iasă din anonimat. O lungă și 
greu explicabilă eclipsă de for
mă l-a apăsat pe dotatul ata
cant toată toamna. în 
condiții — inevitabil — 
curs la improvizații, la 
cerea lui Dom ide în 
atacului, la forțarea 
ambilor fundași 
reul advers. Că 
zat foarte mult

Bilanțul turului: 17 6 4 7 26-22

■

Radiografia tricourilor 1 — 11

16 puncte

Kukla, golgeterul arădenilor. ta preajma porții băimărene 
Foto : Branco WIN — Timișoara

UN LIBERO (Contfruc) CARE ÎNCEARCĂ 
SĂ RECONSIDERE ISTORIA ROLULUI

aceste 
s-a re- 
readu- 
centrta 

apariției 
centrali în ca- 
U.T.A. s-a ba
ta această pri-

ducătorul tehnic de ta U.T.A. 
Se mai poete vorbi și de sta
bilitatea formației, altă apăsa
re pentru ei. în afara celor 
doi „bătrfal mohicani", Broșov- 
schi și Domide, ale căror in
trări și Ieșiri din echipă (cau
zate de accidentări «au «uspen- 
dâri) au adus puternice dere-
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Libero-ul este un subiect spe
riat, fie și numai pentru faptul 
că pe lista celor cinci indicații 
ale conducerii tehnice a federa
ției figurează și obligativitatea 
jocului cu... libero.

Să vedem cum stau lucrurile 
din acest punct de vedere.

Jocul cu libero este o invenție 
a lui Helenio Herrera, care a 
făcut din favoritul său Armando 
Plcchl un locotenent capabil să 
corecteze toate greșelile (inevita
bile) in cadrul marcajului strict 
și necruțător practicat de Burg- 
mch, Guarnerl șl (ceva mal 
puțin) Facchetti. La timpul său, 
modalitatea Herrera — Plcchl a 
făcut epocă, fiind preluată de 
multe echipe. Curînd, însă, unii 
specialiști au Intuit dificultățile 
.sistemului de fier”, incercind so
luții noi. Prima lovitură s-a dat 
chiar in sinul Squadrel Azzurra, 
rfnd Fabri, selecționerul anilor 
1905—66, a emis teoria .betonului 
fluid", menit să dea mai multă 
suplețe sistemului .infernal" al 
lui Herrera, bazat pe socoteli adt 
de precise la capitolul profit și 
pierderi. Incit jucătorii devenise
ră veritabili soldați In armuri de 
fier.

Cert este că de atunci șl pini 
astăzi, ideile cu privire la jocul 
cu libero au evoluat, astfel incit 
imaginea regretatului Armando 
Plcchl a început să se estompeze, 
fie că a fost vorba de apariția 
unul cuplu de fundași centrali cu 
profiluri mai apropiate (Blanken- 
burg-Hulshoff, la Ajax), în care 
legea de bază era suplinirea in
teligentă, In cadrul unui joc pro
nunțat ofensiv, fie că a fost vorba 
de perioada de glorie a lui Be
ckenbauer, care a făcut din ve
chiul .măturător" un jucător 
complet, omniprezent, creator de 
nuclee pe tot terenul, suplinit, la 
rtndul său. de mal tinerii și mal 
anonimii săi coechipieri, care au 
intuit beneficiul generai rezultat 
din trecerea la rampă a acestui 
jucător ESENTLALMENTE LIBER.

La noi. ca mai Întotdeauna, 
ideea oficializării jocului cu libe
ro a venit (cu o anume întinde
re). probabil din dorința de a 
disciplina, intr-un fel, jocul mal 
curind spontan al apărărilor. Deși 
în fotbalul mondial se caută me
reu alte șl alte soluții.

Cura au reacționat echipele ia 
această recomandare de bune in
tenții 7

Clasamentul mediilor ne oferă 
un tablou din care se poate con

stata o diversitate de atitudini 
față de jocul cu libero. Astfel, 
Condruc, liderul acestui clasa
ment, este, păstrind proporțiile, cel 
mai aproape de modalitatea Be
ckenbauer, prin degajarea cu ca
re Iși asumă rolul jucătorului e- 
fectiv liber și prin rigoarea cu 
care ceilalți componențl al echipei 
(inclusiv extremele) acoperă în 
colectiv incursiunile .creierului", 
ștefănescu face parte din catego
ria llbero-ulul caracteristic .be
tonului fluid", el fiind avantajat

CLASAMENTUL PE BAZA MEDIEI 
NOTELOR ACORDATE DE CRO

NICARII NOȘTRI

1. CONDRUC 7,41 ; 2. ȘTEFA- 
NESCU 7,38 ; 3. DINU 7,29 ; 4. 
ENE 7,20 s I. CIUPITU 7,17 ;

«. Stancu 7,04 î 7. Nicolae 
7,00 ; 8. Catarg iu 6,88 ; 9. Sma- 
randache 6,82 ; 10. Cazan 6,81 ;
11. Mureșan („Poli" lași) 6,68 ;
12. Savu 6,62 ; 13-14. Ispir și FI. 
Marin 6,60 ; 15. Blgon 6,58 ; 16. 
Pâltinișan 6,56 ; 17. Gașpar 6,41 ;
13. Meriâ 6.35 ;

Alt punct de sprijin pentru 
„ofensiva returului" ar fi mai 
pronunțata stabilitate de randa
ment a echipei în prima parte 
a campionatului. Exceptînd tn- 
frfngerile (ambele în deplasa
re) de la Tirgoviște și Iași, și 
pe cea cu Steaua (acasă !), 
V.T-A. n-a pierdut decit la un 
goi diferență (e vorba numai 
despre lntUniri pe teren stră
in). Aceste eșecuri la limită pot 
deveni (se înțelege, numai prin- 
tr-o creștere a potențialului 
ofensiv, pe care-1 aminteam ca 
principal deziderat) egaluri sau 
chiar victorii In deplasare. Pen
tru că. mai cu seamă raportate 
ta pierderile de puncte de pe 
stadionul său (O, acumulările 
textiliștilor In deplasare sînt tare 
anemice C puncte). Dealtfel, 
în acest raport al returului stă 
însăși răspunsul la marea în
trebare privind menținerea ta 
primul campionat al țării.-

de remarcabila sa tehnică de 
mijlocaș, o calitate care ascunde 
însă și germenul unei anumite 
superficialități, craioveanul fiind 
prea puțin dispus, mai ales în 
cadrul echipei, să se supună ri
gorii, ceea ce a contribuit și la 
unele dezorganizări ale apărării. 
In sfîrșit, Dinu, după ce a fost 
rindva stoper de marcaj. împre
ună cu Lupescu, apoi mijlocaș, la 
echipa națională si la Dinamo, 
s-a retras strategic în spatele a- 
părării, fără a uita însă că este 
primul organizator ai atacului, 
prin pasa lungă care l-a fost dra
gă Întotdeauna.

Toți ceilalți libero, inclusiv ta
lentatul Stancu, sint mal curînd 
în faza rezolvării defensive a 
funcției lor, fie că e vorba de 
Cazan sau Ispir, de Catargiu sau 
Ciupitu. Cele citeva plecări ofen
sive (Nicolae, Smarandache, Păl- 
tlnișan) nu se pot încadra deo
camdată intr-un sistem de gln- 
dire personal. Poate că Savu, mij
locaș prin vocație, aduce ceva 
din suplețea registrului complet 
al fostului centrocampist în noua 
sa calitate de dirijor al apărării.„ 

loan CHIRILĂ

Golgeterul echipei : Kuklo — 6 goluri.
Cartonașe roșii : BroșoncM (etopa o 16c»).
Cartonașe galbene : 12 - cele rooi bm*. : Crroa, lro«orocM șl 
- cîte 2.
Jucători folosiți : 20 — Schepp (T7 erechvl — mdto .ototo. !
Giurgiu (17-6.64), Goșpor (17-6.41), Ktoo (16-6J1). Curo 

_ ----------- Dorokto (M-6.64). VocS...---------- (

.eac
•

6,76), 0,9,/, VHJflAJT țl^-a.917,
(16-6,25), Cocoș (16—5,93), Ku«o (15-6J0). ______  ,_______ ____
(14—5,83), li von (13-6,69), BroțovicM (13-625). Bubelo CO-OjOS). Gui 
(11-6,00), Leac (10-6.70), Tarneș (7-5.50, Ducodaro (5-7A». Nedetai 
(3—6,00), Tisa (3—5,66), Bedea (1—6,00. Boțea (1—5.00).
• Media notelor echipei : 6.38 (6A3 ooasâ - 423 le deptaeore).

mă jumătate de campionat pe 
cei doi jucători din centrul 
apărării o demonstrează și ale
gerea antrenorului privind pri
mii cinci Jucători ai echipei 
sale în turul Diviziei A : L 
Gașpar, 2. Kukla, 3. Domide, 
4. Scheppt„5. jCunL'Siijjjd 
îapt, un mijlocaș ofensiv în 
costum de atacant, avem încă 
o confirmare a ideii că baza 
formației care n^a retrogradat 
niciodată din prima divizie, în 
edițiile de după război, a stat 
în compartimentele de fund și 
de mijloc, care dau patru din
tre cei cinci laureați ai „co
misiei Ion Ionescu-.

Obsesia atacului — deci — fl 
urmărește mai departe pe c<®-

râsi PIADA A SPORTULUI ROMA
NESC

SPOR-
NVLUI

• FOTBAL : ECHIPA NA
ȚIONALA IN 1978 • TURUL 
CAMPIONATULUI DIVIZIEI 
A ȘI CAMPIOANA SA, F. C- 
ARGEȘ

glărj determinate de ponderea 
rolurilor pe care ei le joacă, 
a mai apărut ți „cazul Leac", 
mai mult absent decît prezent 
ta formație ți nu dta pricina 
suspendărilor, ei dia aceea a 
nerezolvării situației lui pri- 
Stft4 ca
dență soluționare a unor ca
zuri similare.

Acestea ar fi „punctele ne
vralgice", cele mai nevralgice 
— mai corect apus — din com
portarea echipei arădene. Stat 
insă ți unele Îmbucurătoare. 
Primul ar fi apariția unor foar
te tineri jucători, ca Bubela 
«au Ducadam, eveniment cam 
rar ta anii dta armă ta fot
balul dta oralul de pe malta 
Mureșului, unde fenomenul ae- 
eării izvorului de talente de
venise îngrijorător. T-înga ge
nerația de mijloc ți cea expe
rimentată, grupul „bobocilor* 
poete da acel impuls atit de 
necesar în returul campionatu
lui. Dar la „capitolul impulsuri" 
trebuie să vorbim ți despre pu
blicul Aradului, devenit cam 
zgîrcit cu prezența și cu în
curajarea lingă echipa sa. Uită, 
oare, spectatorii de acolo cîte 
satisfacții le-a adus formația 
alb-roșie 1 Pentru a reveni pe 
traseele performanței, U.T.A. 
are mare nevoie de sprijinul 
competenților ei suporteri.

Eftimie IONESCU

I0IU1 SI nici SE CAUTA EDUCATORI PENTRU... EDUCATORI!

CASE 
mvn

• PARADA VEDETELOR 
1978, la care participă rece 
dintre cei mai buni sportivi 
din lume

• Rubricile obișnuite: SPORT 
MAGAZIN, VIATA SPORTIVA 
etc., etc.

Dacă ar apărea undeva un 
asemenea anunț publicitar, cu 
siguranță că ar trezi nedume
riri : adică, cum se caută e- 
ducatori pentru educatori î 
Dar să intrăm în subiect

Se știe 
ducătorii 
ralel cu 
de ordin 
se ocupe 
eativă a sportivilor, activitate 
realizabilă fie prin munca de zi 
cu zi pe care ei trebuie să 
o desfășoare în procesul in
struirii generale, fie prin OFE
RIREA EXEMPLULUI PER
SONAL ; acel exemplu perso
nal de care fotbalul nostru 
nu a fost încă... inundat, dar 
de care are atîta nevoie pen
tru asigurarea unui climat de 
ordine și disciplină. „Da, avem 
nevoie de un cadru de muncă 
și de întrecere propice îmbu
nătățirii calității fotbalului, 
trebuie să facem și să dre
gem..." spun antrenorii și con-

că antrenorii și con- 
fotbalului nostru, pa- 
rezolvarea sarcinilor 
tehnic, sînt datori sâ 
și de activitatea edu-

MĂRUL UNEI DISCORDII BACAUANE...
IONA-
5L1M-

a

Ktă 
în 

ra- 
ra- 
a 
a 
a

SPORT INFORMEAZĂ
LA

ÎN PLIC
.Skoda 105 L*, lozuri de 20.000, 
10.000, 5.000 lei etc.

Rețineți : NUMAI CINE JOACA 
POATE CÎȘTIGA !

TRAGEREA
RMBRIE 1978

13 :
19

PRONOEXPRES DIN 27

total de cîștiguri : 958.392 
care 233.673 lei report ca- 
I.
PRONOEXPRES DIN 11

„Și Șoșu tot oi nostru este ..." 
„Vamanu ta cine a jucot mai 

intii î Tot ia noi".
„Pînă ta urmă or să spună că 

și Cărpuc. e-al tar. Câ și pe Chi
te ru tot ei ț-ou format I".

„Noi cu munco, ei cu foloase
le I"

NOI șl El. Două tabere care 
se ... războiesc de aproape 10 
oni. „NOI" sînt cei de la Clubul 
sportiv școlar Bacău (fostul liceu 
cu profil de fotbal). „El" sint 
antrenorii Centrului de copii și 
juniori Sport club. Sau viceversa I 
Depinde doar de ... cu cine stoi 
de vorbă. „Mărul discordiei" ll 
constituie cei 18 com- 
poneoți băcăuani oi 
tatalui divizionarei A 
din tacă litote. Nu- 
moi Catargiu și 
lâsațî in afara 
tabere, urwl fiind

nu puțini 
Sport dub

există un 
jucători de

^ubUwie»<-.
Ftareo 

celor 
din

Fond 
lei din 
tegoria

CEPȚIONAr.E 
CEMBR1E 1978

Faza a n-a : categoria A : 1 
variantă 1000/„ a 50.000 lei și două 
variante 25% a 12.500 lei sau la 
alegere o excursie de două locuri 
in R. D. Germană sau R. P. Po
lonă și diferența in numerar ; 
categoria B : 33,25 variante a
1967 Iei ; categoria C : 109 a 600 
lei șl categoria D : 4746,75 a 60 
lei.

sint 
douâ 

___  — Bucu
rești, celalalt din Colorași. Dacă 
cineva îndrăznește, totuși, să-i 
întrebe pe antrenorii de ta Sport 
club ctae_ i-a descoperit pe ac
tualii jucători ai echipei, răspun
sul vine aproape automat : „Cum 
cine ? Noi I Aia nu fac nimic". 
Exact același răspuns primește și 
din cealaltă parte. Și rivalitatea, 
o rivalitate rău înțeleasă, conti
nuă să fie alimentată cu fel de 
fel de obecții, an de an. Indis
cutabil că este bine de știut ce 
contribuție are, sau a avut, fie
care dintre cele două părți în 
conflict la formarea unuia >au

altuia dintre aciua Hi jucători ai 
clubului băcăuan. Numai că așa 
ceva este foarte greu de stabi- 
fit .„

... din moment ce 
dintre componenții lui 
sint elevi ai liceului ;

... din moment ce 
permanent transfer de 
ta o unitate la alta ;

... din moment ce aproape toți 
Jucătorii buni ai liceului trec la 
club încă de la virsta Junioratu- 
tai.

Esențial ni se pare, însă, altce
va. Esențial este faptul câ am

bele pepiniere au 
datoria sâ caute și 
să formeze mereu alți 
și alți jucători. Pen

tru Sport club. PENTRU 
FOTBALUL NOSTRU I tar in 
momentul cind la Bacău va 
apărea un Dobrin, un Dumi- 
trache, un golgeter al- Europei 
sau un fundaș de elesâ pentru 
echipa națională, in acel caz fe
ricit, da, se poate pune și PRO
BLEMA . PATERNITĂȚII LUI. Pînă 
atunci, considerăm noi, nu-și au 
rostul blamări fără temei, inter
minabile discuții puerile . și tele
foane de amenințare date celor 
care îndrăznesc cumva sâ afrme 
câ Șoșu a crescut la Sport club 
sau că. pe de altă parte, Chita- 
ru a fost elevul liceului băcăuan.

Laurențiu DUMITRESCU

ducătorii echipelor pe la di
versele reuniuni ale forului de 
specialitate. Din păcate, însă, 
cînd formațiile intră în arenă, 
cuvintele frumoase sînt uitate 
în focul disputelor, al goanei 
oarbe după punctele salvatoare 
și astfel educatorii „se dau în 
spectacol" In fața propriilor lor 
elevi, care, în asemenea îm
prejurări, sînt numai ochi și 
urechi. De pe banca rezerve
lor curg vociferările la deci
ziile arbitrilor, se aud îndem
nuri la Joc „tare", spectatorii 
sint incitați și ei; la termina
rea Jocurilor, nu de pufine ori, 
aceeași atitudine în afara e- 
ticii sportive. Ca să nu lungim 
vorba, să trecem la fapte, pre- 
zentîndu-vă cîteva „mostre" 
luate în evidență de federația 
de specialitate.

începem mai întîi cu un mai 
vechi „abonat" Ia criticile zia
rului nostru: „Sub orice cri
tică atitudinea antrenorului 
Viorel Popescu, care i-a în
demnat tot timpul pe Jucătorii 
săi la durități, a vociferat Ia 
deciziile arbitrilor". (Din rela
tarea observatorului 
Valeriu Călinoiu, la 
Metalul — Progresul Vulcan). 
„La accidentarea unui Jucător 
al Minerului, antrenorul aces
tei echipe a intrat fără învoi
rea mea în teren, apoi l-a pă
răsit cu pumnii ridicați, pre
ferind amenințări. A incitat 
publicul spectator și pe propriii 
lui jucători Ia comportări ne
sportive, mi-a adresat cuvinte 
triviale, ne-a amenințat pe toți 
că nu mai ieșim de pe sta
dion, că mă va face praf și 
pulbere, că o să-I tin minte..." 
(Din 
Virgil Antohi, 
nerul Cavnic 
Cugir). La întîlnirea divizio
narelor C Pescărușul Tulcea — 
Granitul Babadag, observatorul 
Traian Cruceanu notează că 
„antrenorul localnicilor, Toma 
Dobre, t-a amenințat pe con
ducătorul partidei că-1 strînge 
de gît, I-a apucat chiar de că
mașă și i-a rupt ecusonul..." 
Fostul arbitru Emil Martin, 
observator federal la jocul Ră
săritul Caracal — Metalul 
Mija (Divizia C), arăta că „an
trenorul gazdelor, I. Pîrvulescu, 
prezintă un adevărat pericol 
social prin comportamentul 
său, prin incitările sale dc-a

federal 
meciul

însemnările arbitrului 
i, la meciul Mi- 

— Metalurgistul

lungul întregi! partide". Din, 
foaia de observare de la jo
cul divizionarelor C Victoria 
Lehliu — I.C.S.I.M. București 
rețin atenția următoarele : 
„Antrenorul localnicilor, I. Ma
tei, i-a intimidat vădit pc ar
bitri, a vociferat tot timpul 
Ia deciziile lor. In min. 52, 
conducătorul de joc l-a eli
minat din incinta terenului pe 
recalcitrant, care a încercat 
să-I lovească pe „liniorul" Ban- 
ciu. La golul marcat de 
I.C.S.I.M., antrenorul Matei 
s-a purtat ca un huligan, să
rind gardul terenului pentru 
■ cere socoteală arbitrului și 
a-1 determina să renunțe ia 
decizia sa inițială. A mers pină 
acolo incit le-a spus arbitrilor 
că nimeni nu le va garanta 
securitatea. A fost un meci cu 
multe scintei, cu multe acte 
de indisciplină, născute numai 
și numai din vina antrenorului 
Matei, care a incitat la scandal 
și la nesupunere..."

Lista celor care îsi UITA 
MENIREA DE EDUCATORI 
ar putea continua și cu antre
norii Marin Alexandru (C.S.M. 
Suceava), Mircea 
(F.C.M. Galați) 
ții, chiar și cu 
divizie, ocoliți 
de indulgența 
observatorilor 
arbitrul Nicolae 
partida Corvinul

Nedelcu 
și cu multi al
unii din prima 
la acest eșalon 
arbitrilor si a 
federali. Doar 

Hainea, la 
r_____ __ ... - Universi
tatea Craiova, și-a luat... inima 
în dinți notînd că „în timpul 
Jocului, de la banca de rezerve 
a oaspeților s-au auzit fel. și 
fel de vociferări — cuvinte in
jurioase la adresa unor decizii. 
Ce să învețe tinerii jucători ai 
Universității în asemenea îm
prejurări ? Să se Judece pe ci 
că joacă slab, sau să caute ali
biuri așa cum fac antrenorii și 
conducătorii lor 1“

...Atitudini, 
bile, unele 
dreptul 
s-au dat unele 
tele urmează să 
Esențialul 
specialitate 
transigență 
trimițîndu-i 
acolo unde 
reeducare 1

Stelîan

reproba* 
ele de-a

Știm că

este 
să 
în 
pe 
le

fapte 
dintre 

huliganice.
sancțiuni, al-
fie judecate, 
ca forul de 

manifeste in- 
toate cazurile, 
falșii educatori 
este locul, la

TRANDAFIRESCU



SĂRITORII DE LA PROGRESUL

PE PRIMUL LOC IN „CUPA CLUBURILOR"
Săritorii de la Progresul 

București (69 p) au cîștigat 
concursul republican pe echipe 
„Cupa cluburilor", fiind urmați 
de : 2. C.S.Ș. Sibiu 46 p; 3. 
C.S.Ș. București 43 p șl 4. C.S.M. 
Cluj-Napoca 40 p. Iată șl cîș- 
tigătorii probelor :

SENIORI : Al. Bagiu 470,25 
la platformă, 486,30 p la tram-

bulină și 435,60 p Ia 1 m; 
Carmen Bădescu 284,10 p la 
platformă, Magdalena Toth 
343.35 p la trambulină și 348,25 
p la 1 m; JUNIORI: Elena 
Cîrstică 216,55 p Ia platformă, 
322 p la trambulină și 308 p 
la 1 m ; Mathias Kaiss 270,80 
p la platformă, 381,45 p la 
trambulină și 354,70 p la 1 m.

„CUPA ORAȘULUI TG. MUREȘ //

LA TIR CU ARCUL

MULTI BĂIEȚI

BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL
LA CICLISM ÎN 1973

AR
CA

DORI SA ALERGE
MARITA KOCH

cîțiva ani în urmă, nimeni

La Tg. Mure$ s-a desfășurat 
în sala I.M.F. concursul cu 
caracter republican la tir cu 
arcul dotat cu „Cupa orașului 
Tg. Mureș", la care au parti
cipat arcași din București, Sa
tu Mare, Aninoasa, Cluj-Napo
ca și, evident, din localitatea 
organizatoare. S-a concurat la 
proba „indoor* 2X18 m + 25 m. 
Iată ciștigătorii: seniori — 
Andrei Berki (Voința Tg. Mu-

1110 p; senioare — Terezia 
(Sinâlate* Tg. Mure,) 

Victor Ve- 
Mare)

reș) 
Preda .__
1076 p: juniori î — 
selowski (Voința Satu 
1034 p; junioare I — Irina Ke- 
rekes (A-S-A. Cluj-Napoca) 821 
p ; juniori II — Liszlo Sandor 
(Voința Tg. Mureș) 897 p; ju
nioare n — Hdiko Kaszonyi 
(PTTR Tg. Mureș) 725 p.

I. PÂUȘ — coresp.

DUPĂ FINALELE CAMPIONATELOR

DE TINERET LA SCRIMA
(Urmare din pag. I)

strălucească) și să iasă din a- 
nonimat la spadă.

în rest, comportări inegale. 
~ ‘ “ și Dinamo București

o reprezentantă 
podium Ia floretă 
schimb, la alte 
sinț periferice (locurile V și 
VI). Cunoscute fiind condițiile 
de care dispun 
piniera Stelei, 
ale C.T.A.S. apar modeste, iar

C.T.A.S. 
au cite Pe

fete. în 
probe pozițiile

tinerii din pe- 
aceste rezultate

SURPRIZE IN „MEMORIALUL
MARIN VIZIRI-

în cadrul „Memorialului Marin 
Viziru* la tenis, s-a produs o 
mare surpriză. Juniorul dinamo- 
vist Sorin Popa (18 ani) l-a în
vins pe Adrian Viziru (Sănăta
tea Satu Mare) 
scor de 6—2, 
din turul 
C. Ristea
5— 7. 7—5, 
(Dinamo)
6— 4, 4—6,

. cu categoricul 
6—1. Alte rezultate 

I : B. Puiu (Steaua) — 
(Constructorul Brăila) 

7—5 ; D. Antonescu 
— L. Țiței (Steaua) 

_ . 7—6 ; E. Hnat (T.C.B.)
— M. Zacopceanu (Steaua) 6—1,
6—1 ; E. Pană (Dinamo) — A. 
Mirza (T.C.B.) 1—6, 6—3, 6—2 ;
D. Stănescu (Metalul Tîrgoviște)
— I. Geantă (Politehnica Bucu
rești) 6—2, 6—2 ; FI. Niță (Steaua)
— R. Bădin (Politehnica Bucu
rești) 6—1, 6—4. în turul n : D. 
Antonescu — E. Hnat 4—6, 6—S, 
6—4. întrecerile continuă azi. de 
la ora 8,30.

in cazul clubului Dinamo s-ar 
impune o atitudine cit mai 
fermă și un răspuns la între
barea: se urmărește neapărat 
desființarea secției 2 Pentru că 
un singur antrenor (Elena Be- 
jan și mai puțin Vasile Che- 
laru, permanent solicitat 
pregătirea Iotului feminin de 
floretă) nu poate realiza și se
lecție și instruire! Actuala 
stare de lucruri afectează chiar 
și evoluția seniorilor-.

Pe poziții modeste (IV—VI) 
i-au situat și reprezentanții 
cluburilor Tractorul Brașov și 
Crișul Oradea, care nu prea 
dovedesc preocupare in forma
rea unor noi eșaloane de spor
tivi. Consecințele, firesc, _ nu 
vor întîrzia. Cum să calificăm 
faptul că, de pildă. Crișul n-a 
fost în măsură nici măcar să 
alinieze o cchlpS rompl-u i- 
t urne al final?

Descoperite pe linia lansării 
unor tineri scrimeri capabili să 
împrospăteze sau să formeze 
chiar echipe de seniori se 
prezintă multe alte unități, 
paradoxal, structurate tocmai 
pe reprezentanți ai tineretului 
studios: Clubul sportiv școlar 
București, Clubul sportiv șco
lar Viitorul, Politehnica iași. 
Politehnica Timișoara și mai 
ales I.E.F.S.! După cum Dună
rea Galați rămîne pe poziția 
unei secții-fantomâ, interesul 
organelor sportive locale față 
de un sport olimpic cu tradiție 
la noi rezumîndu-se, de re
gulă, Ia angajamente fără aco
perire în fapte.

la

Cu _ _ _____ ________
nu auzise de o tînără sportivă 
din R. D. Germană, elevă la un 
liceu din Wismar, cu numele 
de Marita Koch. Chiar și cei mai 
reputați specialiști nu prevedeau 
că această fetiță firavă și ne
obișnuit de înaltă pentru vlrsta 
ei — scrie ziarul „Deutsches 
Sportecho* din Berlin — va uimi 
nu peste multă vreme lumea 
atletismului. Ea luase startul a- 
tund în populara competiție a 
Spartachiadei elevilor și tineretu
lui, cu rezultate modeste : locul 
5 în probele de sprint (59 m). Și 
totuși, cineva a remarcat-o : ar
hitectul Wolfgang Meier care, în 
afară de profesiunea sa. se spe
cializase și in atletism, ca an
trenor în probele de sprint. 
De la prima vedere, Meier și-a 
pus 
tul
vea __ _______ __
Și a avut dreptate. După ce Ma
nta a urmat în continuare cursu
rile liceale la Rostock — oraș în
vecinat Wismarului — ea a deve
nit în 1972 (adică la vîrsta de 15 
ani) membră a clubului Empor 
din orașul de pe litoralul Balti
cii. Aici, Wolfgang Meier și eleva 
sa aveau să culeagă primele roa
de : 12.2 pe m ; 25,5 pe 200 
m și 64,3 pe 400 m.

Marita Koch, care se apropia 
vertiginos de înălțimea de 1,70 m 
(azi ea măsoară 1,71 m. și are 
60 kg), avea o conformație idea
lă pentru cursele de 200 și 400 m: 
fuleu, ritm regulat în alergare, 
finiș debordant. Era o sprinteră 
ideală — după părerea lui Me
ier. Prima mare satisfacție aveau 
să o aibă ftît Marita, cit și an
trenorul ei in 1975, cînd la cam
pionatele europene de juniori ea 
a făcut parte din ștafeta de 4X400 
m a R. D. Germane, clasată pe 
primul loc, cucerind și medalia 
de argint la 400 m, cu 51,60 s. tn 
continuare, Meier și-a dat seama 
că tinăra sa elevă va trebui să 
renunțe la proba de 100 m (deși 
avea un rezultat excelent — 
11,7) ln favoarea specializării a- 
lergărilor pe distanțe mai lungi. 
Progresul a fost extraordinar. în 
anul Olimpiadei de la Montreal, 
Marita a avut ghinion, acciden- 
tlndu-se, dar a luat totuși startul 
ln proba de 4M m, în care o re
cidivă a Impiedicat-o să concu
reze în finală. Dealtfel, tabelul

mari 
elevei 

să-1

speranțe în talen- 
sale, pe care a- 
șlefuiască ulterior.

de mai jos, care exprimă evolu
ția performanțelor Măritei Koch 
— ultimele două rezultate din

este studentă

1978 
esbe

fiind recorduri 
ectficatoc.

mondiale —

100 m 300 m 400 m
1972 IV 25.» 60,3
IS73 124 24,3 —
1974 1L« 24.2 55,5
1975 M,7 23,7 51,60
1976 22,70 50,19
1977 — 22,38 49,53
1978 — 22, OS 48,94

Azi, Marita Koch _ ________
a Facultății de medicină. La cei 
numai 21 de ani ai săi, ea visea
ză, desigur, șl nu fără motive, 
performanțe și mai mari. Antre
norul ei îi spunea odată: „Mărită, 
orice tinăr are dreptul să viseze, 
dar nu șl tn timpul antrenamen
telor ! Aici, 5 minute de vis — 
ca să nu-i zicem chiul... — din 
cele două ore afectate zilnic pre
gătirii, echivalează cu 14 zile de 
pauză Intr-un an î Pentru un 
atlet, o „vacanță de 14 zile* a 
poate costa obținerea marii per
formanțe*. Și dubla recordmană 
mondială ține cont de acast 
sfat ...

Aceasta este, de fapt, explicația 
faptului că Marita Koch aleargă 
mal repede — jumătate sau un 
tur de stadion — dedt multi bă
ieți -

Ion OCHSENFELD

GHEAȚA ȘI
ÎNTRECERILE FONDIȘTILOR

Concursul internațional de schl- 
fond de la Telemark (Wisconsin), 
contind pentru „Cupa Mondială*, 
s-a Încheiat cu proba feminină 
de 18 km, în care victoria a re
venit americancei Alston Spencer- 
Owen, cu timpul 33:56,30. Pe locu
rile următoare, suedeza Marie 
Johannsson — 34:29,04 și cana- 
dianca SMrley Firth — 34A4.01.

PE TURNANTA..
• Cu prilejul unui concurs de 

viteză disputat la Alma Ata, pa
tinatorul sovietic Vladimir Loba
nov a realizat 33,95 pe 500 m. în 
cursa de 5 000 m, primul s-a si
tuat Viktor Les kin. cu 7:10.78.

ESTE OARE REALA SPECTACULOASA RĂSTURNARE
A VALORILOR DIN POLO-UL MONDIAL ?

1978 c adus în polo-ul mo* 
spectaculoasa răsturnare a va- 
Echipa Italiei, aceeași care 

. . la „Cupa României-,
„pusă cu fața la perete-' (ex-

Anul 
dial o 
tori4or. 
în luna aprilie, 
fusese 
presia aparține renumitului tehnician 
maghiar Dezso Gyarmaty) de către 
rep-ezentativa țârii noastre, a deve
nit în august, în Beri intri Occiden
tal, noua campioană a Fumn. In 
schimb, selecționata Ungariei, cîști- 
gâtoare a tuturor competițiilor ma
jore din ult:mi4 trei ani, deși nu a 
cunoscut înfringerea la „mondiale- 
a coborît pe treapta secundă a 
diurnului, iar cea a Olandei — 
dalie de bronz la J.O. din 1976 
mai pe locu: 13 I Cea de-a 3-a 
mație medalratâ la C.M. a 
Iu go s lavra. Dar reprezintă oare ordi
nea statuată în Berlinul Occidental 
reala ierarhie a va hor ilar actuale 
în polo-ul mondial ? Dupâ părerea 
noastră, doar în parte.

„Squadra azzurra-, care revîne 
după 18 anî în fruntea piramidei (a 
fost campioană olimpică în I960) a 
ajuns la cununa cu lauri datorita 
unui jucător de excepție (Gianni de 
Magistri?), care a și prins în luna 
august o formă excepționala, ca și 
faptului că ceilalți poloiști, alcătuind 
un lot extrem de omogen, au înotat 
pur și simplu ca niște diavoli, de- 
pâșindu-și adversarii cu arma con
traatacului. I.i clasamentul nostru 
însă, alcătui! pe baza tuturor 
tidelcr disputate în acest an, 
ni<i nu ocupă decrt poziția a doua, 
avînd trei înfrîngeri (6—8 cu Româ
nia, 4—8 și 2—5 cu Ungaria). Locul 
1, în aceeași ierarhie este ocupat 
de poloiști'i unauri, care au reali
zat un procentaj excepțional pentru

cel. oproepe 50 d« meciuri (34,7%) 
și care au pierdut tot trei partide 
(4—6 cu U.R.S.S., 4—7 cu Iugoslavia 
și 3—5 cu Italic)). Formația antrena- 
tă de D. Gyormoty nu mal ore însă 
strălucirea anilor trecu ți și a greșit 
uneori ta „mondiale* așteptind totul 
de k> Tamaș Forego, un ah jucă
tor de mare clasă. Ea rămioe in 
continuare datorită supetio-

echipă

por- 
italie-

tehn ico-ta etice 
foarte greu de întrecut.

Poate surprinzător pentru unii, nu 
și pentru cei care i-au urmărit evo
luțiile meritorii de la C.M., este po- 

respectiv 
Sportivii 
o com
eiștîgat 

care au 
și în 

ba!ca
prina 
„r-le 
număr

luțirie meritorii de la C.M., 
ziția a 3-a în clasamentul 
a reprezentativei române, 
noștri au avut în tot anul 
portare constant bună, au 
patru din cele 6 turnee ta 
participat, reintrind (la Hvar) 
posesia titlului de campioni 
nici. Dealtfel, este pentru 
oară în ultimii 
reprezentativ reușește înitr-un 
de aproape 35 de partide (din aces-

centreze la maximum în toate meciu
rile susținute La C.M. și nu ar fi in
ti mpinat pe parcurs opoziția unor ar
bitri rău intenționați, echipa noas
tră s-ar fi clasat din nou între pri
mele patru. Așa, însă, ea a ajuns 
pe locul VI, oare îi conferă doar ca
lificarea pentru J.O. și „Cupa Mon
dială". (

Dintre cefe la He formații pe oare 
le-a rn urmărit în 
impresionat ,7--le 
din jucători cu un 
excel enți înotători, 
câni au pierdut, în 
singur joc (2—3 cu 
că elanul for nu ar fî 
rat uneori de arbitri, ar fi obținut 
mai mult decît locul V. Redutabilă 
ni s-a părut anul acesta și selec
ționata R. F. Germania, mai puter
nica de la an la an. In schimb re
prezentativele U.R.S.S. și Cubei, a- 
fiate în proces de întinerire, nu ou 
mai evoluat 
la 
mai i 
sigur, 
care le-am 
în 1980 în 
medalii.

JO. 
rămos 

toate

ne-aacest sezon
S.U.A., alcătuit 
deosebit gabarit, 
Po-loiștii ameri- 
luno august, un 

România) și, da
ta st tempe-

cu forța cunoscuta, 
de ba Moscova 
îrtsâ 18 luni și. în 

cele opt 
amintit se 
postura de

Pînă 
au 

mod 
peformați» 

vor prezenta 
con di do te la

de campioni

10 ani cînd

tea, 31 au fost susținute numai în 
compania participantelor la C.M.) un 
procentaj de peste 75 la sută. .Și 
avem toată convingerea că dacă ju
cătorii români ar fi reușit să se con-

Adrian VASILIU

1. UNGARIA 49 37 9 3 316-197 84%
2. ITALIA 22 15 4 3 130—103 77%
3. ROMANIA 33 23 4 6 212-134 75%
4. IUGOSLAV. 48 29 6 13 343-236 M%
5. S.U.A. 31 17 5 9 181-142 62%
6. R.F.G 37 20 6 11 233-175 62%
7. U.R.S.S. 33 13 7 13 177-155 50%
8. CUBA 29 12 5 12 187-182 50» «
9. SPANIA 26 11 1 14 157-153 44%

10. AUSTRALIA 23 8 3 12 105-125 41%

rc

START IN 
„CUPA SPENGLER-

Au început întrecerile pentru 
„Cupa Spengler*, la hochei în 
primele două meciuri. disputate

Cu prilejul reuniunii Comite
tului director al Uniunii in
ternaționale de ciclism, desfă
șurată la Geneva, a fost sta
bilit calendarul competitional 
pe anul

Printre 
zervate 
„Marele __
geria ; 19 martie — 1 aprilie) 
.Cursa Păcii'

1979.
principalele curse re- 
amatorilor figurează 
Premia Annaba- (Al

fa—24 mai) ; 
Turul R. D. Germane" (26 iu
lie — 1 iulie) ; „Turul Polo

niei" (6—15 iulie) ; -Tour de 
l’Avenir" (Franța 4—16 sep
tembrie) „Turul Bulgariei" 
(15—23 septembrie) : „Turul 
Egiptului" (18—28 octombrie..

Cu acest prilej a fost anun
țat și clasamentul Asociației 
internaționale a organizatorilor 
de curse cicliste pentru ama
tori. Pe primul loc se află 

210 puncte, urmată 
— 136 p, Ceho- 
93 p, R. D. Ger- 
p, Elveția — 44 p, 
33 p etc. Federația

U.R.S.S. cu 
de Polonia 
slovacia — 
mană — 55 
Bulgaria — 
din Români^ ocupă locul 13 din 
19 țări clasificate.

TELEX • TELEX
atletism e concursul inter

național de cros desfășurat la 
Schifflange (Luxemburg) a fost 
ciștigat de francezul Noei Tijou 
— 10 008 m in 31:88,4. Pe locul 
secund s-a clasat vest-germanul 
R. Liebold — 31:21,6.

BASCHET • Turneul masculin 
de la Madrid a fost câștigat de 
formația Real Madrid, care In ul
tima zi a întrecut cu 118—185 
(63—51) selecționata Cehoslovaciei. 
Pe locul doi s-a clasat Juventud 
Badalona, învingătoare cu 87—81 
(43—39) ta --------
Argentinei, 
rias.

CICLISM 
cictocros a _________ _______ ,___
in localitatea elvețiană Dagmer- 
sellen sl a revenit campionului 
mondial Albert Zwelfel (Elveția), 
cronometrat pe 22,500 km cu 
timpul de 58:32,0. Pe locul doi. 
la 1 mm. de ciștigător. a sosi 
compatriotul său Peter Frisch- 
knechts.

HANDBAL • La Fraga î-â’j în- 
tUnit echipele de tineret (mas
culin) ale Cehoslovaciei și Elve
ției. Gazdele au obținut victoria 
CU 22—21 (11—10).

partida cu campioana 
echipa Obraa samta-

• Ultima cursă de 
anului s-a desfășurat

zăpada

ZBORURI 
DE PE TRAMBULINĂ

Elvețianul Hansjoerg Sumi a 
terminat învingător In concursul 
de sărituri cu schiurUe desfășurat 
ne trambulina de la St. Montz, 
realizînd 244,7 p (sărituri de Bm 
și 87 m), urmat de japonezul Sa- 
kaya Tsuruga 231.9 p.

KEEGAN PREMIAT CU 
„BALONUL DE AUR*

Tradiționala anchetă organizată 
de revista de specialitate „FRAN
CE FOOTBALL* l-a desemnat 
drept ctd mai bun fotbalist eu
ropean al anului 1978 pe jucăto
rul englez Kevin Keegan, care 
activează in prezent la clubul 
vest-german S.V. Hamburg. Este 
a treia oară cînd unui fotbalist 
englez 1 se atribuie trofeul „Ba
lonul de aur*. după Stanley 
Mathews (1956) șl Bobby Charl
ton (1966).

în urma iul Keegan, care a to
talizat 87 de puncte, au fost, cla
sați in ordine Johan Krankl 
(Austria) — 81 p. Bobbie Ren- 
senbrtack (Olanda) — 50 P, Ro
berto Bettega (Italia) — 28 p, 
Paolo Rossi (Italia) — 23 p, Ro
nnie Hellsttoem (Suedia) si Rudi 
Krol (Olanda) — cite 29 p, Ken 
Dalglish (Scoția) șl Allan Simon
sen (Danemarca) — cite 10 p șl 
Peter Shilton (AngHa) — 9 p.

liștii argentinieni vor mal rusii- 
ne meciuri amicale în compania 
reprezentativelor Italiei. Scoției. 
Irlandei, R.F. Germania, Iugo
slaviei, Cehoslovaciei și, probabil. 
Angliei.

CAMPIONATE

ARGENTINA FĂRĂ MENOTTI 
IN TURNEUL SAU EUROPEAN 

1979 î

Contrar celor anunțate anterior. 
Cesar Luis Menotti, antrenorul 
echipei Argentinei, campioana lu
mii, a declarat că va renunța la 
postul său. Menotti intenționează 
să antreneze în viitor echipa de 
club San Lorenzo sau selecțio
nata de juniori a Argentinei. în 
acest timp s-a anunțat și progra
mul turneului pe care-1 între
prinde anul viitor in Europa de
ținătoarea titlului mondial. în 
primul meci, echipa Argentinei 
va întîlni, la 22 mal, la Berna, 
cu prilejul inaugurării noului se
diu al F.I.F.A., selecționata Olan
dei, - partidă care constituie o re
editare a finalei C.M. de la Bue
nos Aires. în continuare, fotba-

ANGLIA. Pe primul loc se afli 
Liverpool cu 31 de puncte urmată 
de West Bromwich Albion $•. Ar
senal cu cite 27 p. Rezultate mal 
importante : Chelsea — Bristol 
0—o ; Derby — Aston Villa o—0 ; 
Leeds — Middlesborough >—1 5 
Manchester City — Nottingham 
Forest 0—0 ; Arsenal— Tettenham 
5—0. Meciul Liverpool — Wolver- 
hampton nu sa din cau
za ceții.

GRECIA. După 12 etape conduc 
echipele Aris si A EJC cu cite 
20 p, urmate de Oiympiakos — 
9 p și Ethnikos cu 17 p.

R. F. GERMANIA. Meciuri res
tanță : F.C. K61n — VLB. Stutt
gart 1—2 ; S.V. Hamburg — Ar
minia Bielefeld 3—1 : F.C. Num- 
berg — Borussia Mcnchenglad- 
bach 1—0 ! în fruntea clasamen
tului se află Kaiserslautern cu 
26 p. urmată de 8.V. Hamburg 
cu 25 p și V.f.B. Stuttgart cu 24 
p. Bayern Mdnchen ocupă locul 
6 cu 18 p.

ALTE ȘTIRI

• Cea de a 2-a ediție a turneu
lui mondial pentru juniori se va 
desfășura, așa cum s-a mai a- 
nunțat, în Japonia (orașe-gazdă 
Tokio, Kobe. Omiya. Hiroshima) 
Intre 25 august și 9 septembrie 
1979, cu participarea a 16 echipe. 
Dintre acestea sînt cunoscute 11 : 
Japonia, U.R.S.S., Polonia, Iugo
slavia, Ungaria, Spania, 
gal ia. R.P.D. Coreeană, 
de Sud, Mexic, canada, 
celelalte 5 locuri se vor _____
turnee de calificare în Africa șl 
în America de Sud.

Portu-
Coreea
Pentru 
disputa
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