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„Cupa Brașovia" la biatlon

O COMPETIȚIE 
OCOLITĂ DE...
UNII SPORTIVI
în organizarea Clubului 

sportiv școlar „Brașovia* a a- 
vut loc în Poiana mică a Bra
șovului un interesant concurs 
de biatlon rezervat juniorilor 
și copiilor. întrecerea s-a 
bucurat de condiții meteo și 
de zăpadă excelente și ar fi 
constituit un minunat prilej de 
verificare a formei sportive și, 
eventual, de selecție. Din pă
cate, o parte dintre cluburile 
și asociațiile cu secții de biat
lon cum sînt cele din Miercu
rea Ciuc, Sinaia, Vatra Dornei 
ș.a. nu au onorat cu prezența 
această frumoasă competiție, 
iar altele din Brașov, cu spor
tivi selecționați în lotul re
publican, nu și-au înscris 
schiorii în concurs. Credem, 
de pildă. că pentru Csaba 
Szabo, Ion Cimpoia, Teodor 
Ilieș, Ion Marton — ca să e- 
numerăm doar cîțiva — ar fi 
fost un bun prilej de verifi
care, chiar și numai de antre
nament, mai ales că aceștia și 
alți cîțiva urmează să ne 

peste aproximativ
alți cîțiva 
reprezinte, ____ _ ________
10 zile, la un important con
curs de biatlon pentru juniori 
în Cehoslovacia. „Menajamen
tele* antrenorilor, rezervarea 
sportivilor pentru o anumită 
competiție și diverse „socoteli* 
de acest gen nu servesc cau
zei generale a biatlonului 
românesc.

REZULTATE : juniori mari, 
J5 km (trei trageri) 1. I. Stoian 
(Dinamo) lh26:45 (17 min. pe
nalizare I), 2. I. Cojocaru (Di
namo) lh27:06 (9) — ceilalți
concurenți au abandonat sau 
au fost descalificați ; juniori 
mici, 12 km (două trageri) : 1.
1. Luțea 59:26 (6), 2. M. Stoian
65:36(6), 3. M. Barbu 68:09(10) 
— toți de Ia Brașovia ; copiii, 
5 km (două trageri). 1. V. Pe
lin (Brașovia) 26:40 (4), 2. C. 
Crăciun (Rîșnov) 31:41 (9), 3.
G. Bot (Rîșnov) 39:15 (15) ; co
pii II, 3 km (două trageri) L 
Ad. Nicolae (Rîșnov) 31:53 (16),
2. I. Oncioiu (Brașovia) 
33:52(17), 3. Gh. Mîndru (Rîș
nov) 34:40 (15).

M. BARA

intr-un decor de iarnă veritabilă

DACIADA ALDA“ CUNOAȘTE 
0 AMPLOARE CRESCÎNDA

• Efervescență pe pîrtii, patinoare ți in rîndul organi
zatorilor • Competiții pentru toate virstele • Minusuri 

care nu concordă cu cele ale.„ termometrelor
cânți — cit șl studenții și tinerii d 
prinderi, alți oameni ai muncii și-au 
multe ore pe luciul ghețiL 

Cu ajutorul corespondenților, ziarul 
făcut un raid in citeva județe și orașe 
afla cum s-a desfășurat sfirsitul de săptămină 
pe gheață și pe

JUDEȚUL ARGEȘ : NU NUMAI LA .TR1VALE'_

Prezența zăpezii — un oaspete mult așteptat 
— a declanșat, cum era ți firesc. In toate ju
dețele, numeroase acțiuni sportive in aer liber, 
concursuri în cadrul etapei de Iarnă a „DA- 
CIADEI* Ia schi și sanie. Temperatura scăzută 
a facilitat crearea de patinoare naturale, astfel ... - - -că atit elevii — in ultimele lor zile de va-

Nici In lunile de vară zona 
Pădurii Trivale n-a cunoscut o 
afluență atît de mare de concu- 
renți și spectatori, atrași de 
zăpada foarte bună pentru 
schi și sanie. La capătul unei 
zile deosebit de frumoase, 
competitorii au fost răsplătiți 
cu cupe și diplome. Cel mai 
cîștigat a fost însă... sportul, 
piteștenii fiind botărîți ca de 
acum înainte să-și petreacă cea 
mai mare parte a timpului li
ber in mijlocul naturii pe
SIBIU : UNEORI ZAPADA NU

pîrtiile de _schi
Dar zona 
rfndu-L- 
zone ale orașului : 
Războieni.
Schitul-Găvana, „invadate* mu 
ales de copii cu sania.

Concursuri asemănătoare au 
avut loc țl în comunele jude
țului. Recorder-. de participare 
s-au înregistra: la Rncăr, Si
lă truc. Corbi. Mălureni. Dim- 
bo viei oara si Ia Cartea de 
Argeș. (L rtlr AM).

ȚINE SEAMA DE CALENDARUL

petrecut

nostru a 
pentru a

zăpadă. Iată relatările lor:

și săniuță.
Trivale a fost, la 

concurată de alta 
cartierul 

strada Dealurilor,

temenea competiții au mai a- 
vut loc ți la Adjud, Odobești. 
Mirășeșu ți GugeștL

La Focșani, la Complexul

sportiv Milcovul a intrat... 
funcție un patinoar natural, 
cursul zilei de duminică, 
ciuda gerului năpraznic, pe pa
tinoar a domnit o atmosferă... 
caldă. Totul s-a datorat 
cursului de inițiere care s-a 
desfășurat cu cei care pentru 
prima oară și-au pus patinele 
și au Încercat... tăria gheții , 
(V. MANOLIU).

T1RGU MUREȘ : PESTE 1000 DE COPII PE PATINE I

ORGANELOR SPORTIVE—

Stmbătă după-amiază. la Si
biu, Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor ți șoimi
lor patriei a organizat un fru
mos „Carnaval al măștilor”, 
pe Patinoarul tineretului. Timp 
de trei ore, aproape 200 de ti
neri patinatori au executat, pe 
gheață, figuri prin care arătau 
îndeletnicirea măștilor pe care 
le purtau.

Duminică, zăpada abundentă, 
foarte bună pentru schi și sa
nie, a determinat un adevărat 
exod al sibier.'lor spre „Parcul 
sub Arini* și pe dealul Guș- 
terița. Recordul de participare

ia sănluș a revenit comunei 
Rășinari, unde mii de copii au 
imp’nzit dealurile.

în această frumoasă zi de 
iarnă au lipsit insâ.„ organiza
torii. Drept urmare, la Sibiu, 
nu s-a desfășurat 
concurs deoarece 
cam justifica' prof. Victor 
David, prim-vicepreședinte al 
C.ME.F.S. — —na era nimic 
prevăzut in calendarul compe- 
tițional*. De I Așa e clnd ză
pada vine fără să țină cont 
de... calendarul întocmit de 
C.M.F„F_S. 1 (I. IONESCU).

JUDEȚUL VRANCEA : CONCURSURI DE SANIE, INIȚIERE

nici un
— ața

TN PATINAJ

Timp de două zile „Dacia- 
da“ de iarnă a ținut capul de 
afiș atît la Focșani cit și In 
comunele județului. Peste 800

de tineri și tinere au luat par
te la concursul de sanie orga
nizat la Năruța si la cel de 
schi de pe Dealul Năruie!. A-

Pregătirile sportivilor fruntași

SCHIFURI IN OGLINZILE BACULUI DE IARNA>•••

in 
In 
fn

Peste 1000 de copii și-au pe- 
trecut week-end-ul pe patine, 
botărîți să scoată maximum de 
profit d* pe 
re le-a făcut 
patinoare. (I.

JUDEȚUL MARAMUREȘ : PRIMUL CONCURS

TURISTICA PE SCHIURI

Duminică, Ia Mogoșa și Baia 
Sprie. s-a deschis oficial sezo
nul de schi din cadrul „Da- 
ciadei*. Peste 100 de concurențl 
au luat startul în cadrul „Cu
pei U.T.C.* la schi fond. în 
același timp, circa 70 de fete 
și 80 de băieți s-au întrecut la 
sanie în zona Poiana Izvoare
lor ți Mogoșa.

în organizarea asociației 
sportive Voința s-a desfășurat 
primul concurs de orientare

urma gerului ca- 
.,cadou* cele trei 
PAUȘ).

DE ORIENTARE

iuristică pe schiuri, din acest 
an. Gazdă : Poiana Izvoarelor. 
La Rona de Sus, peste 150 de 
copil s-au aliniat la startul 
„Săniuței de argint*. Tot du
minică s-au desfășurat etapele 
pe asociație ale „Daciadei albe* 
la Tg. Lăpuș, Cavnic, Borșa, 
Sighet, Baia Mare și Baia

(Continuare In pag. 2—3)

în pragul celor 12 ani

MIHNEA NASTASE ISI PREGĂTEȘTE* >

„MECIUL CONSACRĂRII"
cind răsfoim filele de 
ale unui nou an spor- 
poate nelalocul lui să

Bacul canotoarelor, 
obișnuit parcă să le 
aici pe cele mai bune vîslașe, 
la început de ianuarie, atunci 
cînd afară mercurul termome
trelor coboară cu multe gra
de sub limita de îngheț a a- 
pei. Ne-am obișnuit, pentru că 
avem în față niște fete har
nice, dornice să nu piardă 
nici un minut din pregătirea 
care le ajută să facă pași re
pezi spre vîrful ierarhiei mon-

Ne-am 
intîlnim

diale, 
apă și 
vîslești 
bucuri 
care-ți 
brajii

Lotul olimpic al canotoarelor 
noastre, care a primit înves
titura biroului federal cu pu
țin timp înaintea scurgerii a- 
nului trecut, numără actual
mente 45 de tinere vînjoase și 
suple, pe care orice antrenor.-

iar acest „palat* de 
sticlă te îmbie parcă să 
continuu și să te 

de stropii de apă caldă 
mîngîie tot timpul o- 

îmbujorați.

de baschet ar pune repede o- 
chii. Mai puține ca in 1978, 
deoarece sita selecției cerne, 
așa cum este și firesc, tot 
timpul adevăratele valorL Pînă 
în vară, mai precis 
hri august, ele trebuie să 
constituie 
mai iuți, 
românesc va aborda marea bă
tălie a „mondialelor* de la 
Bled. Acesta este si motivul 
pentru care sportivele se do
vedesc atît de harnice chiar 
din primele zile ale anului.

Spațiul nu permite prezența 
mai multor sportive la 
astfel că întreg lotul a 
împărțit în două grupe ; 
a așa-ziselor „consacrate*, 
a „noului val*. Intr-una 
barca medaliată in Noua 
elandă a dinamovlstelor. 
Elena Oprea, Florica J 
nescu, Florica Szilagy si Geor- 
geta Mașca și binecunoscutul 
dublou al Stelei, alcătuit din 
Marlena Zagoni și Angelica 
Chertic. în cealaltă — tinere 
speranțe (și chiar mai mult), 
care intră In anul trei de ca
notaj : Sanda Toma. Olga Ho- 
meghi, Valeria Racilă, Maria
na Zaharia, Sofia Banovici... 
Cu rîndul, fiecare trage la ra

sflrșitul 
se 

în sase bărci cit 
cu care canotajul

Acum, 
ea 1. fular 
tiv, este 
vorbim despre un eveniment 
programat tocmai pentru... 
1985 ! Dar și acesta trebuie 
consemnat. fiindcă momentul 
actual n reclamă. Să vă pre
zentăm competitorii : de o par
te Ilie Năstase. cel mai bun 
tenisman român al tuturor 
timpurilor, de cealaltă Mihnea 
Năstase. nepotul său. tinâră 
speranță a „sportului alb*. A- 
mlndoi. adversari intr-un meci- 
pariu fără miză oficială, 
jind doar ambiții — sâ 
— familiale. Primul va 

amiaza 
40 de 

de azi. va 
a junioratului

anga- 
zicem 
fi a- 
unei 
ani.

a-

Lucrează grupa „consacratelor". De la dreapta la stingă : Elena 
Avram, Florica Silagy, Marlena Zagoni și Elena Sansu.

Foto : Ion MIHAICA

bac. 
fost 
una 
alta
Ze- 
cu 

Dospi-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

juns atunci la 
vieți. împlinind 
Mihnea. copilul 
vea vîrsta plină
— 18 ani.

Provocarea (fiindcă, repetăm, 
este vorba de un pariu intre 
cei doi) a fost lansată, de fapt, 
de un al treilea Năstase. 
care va fi doar „martor* la 
întrecere. Este — ați ghicit!
— antrenorul Constantin Năs
tase. fratele actualului * cam
pion și tatăl celui in devenire. 
Cel care și-a pus în gînd să-și 
vadă fiul in fruntea unei ge
nerații întregi de jucători.

Putem spune că pregătirile 
pentru meci au și început. în 
timp ce Die Năstase lua star
tul în noul sezon internațional, 
obținind „argintul* turneului 
de dublu de la Londra, micul 
Mihnea se întorcea victorios 
de dincolo de Ocean, cu un 
prețios Ioc I cucerit într-o 
competiție rezervată celor de 
vîrsta sa. La Port Washington 
(statul New York), pe terenu
rile Academiei de tenis, unde

Radu VOIA

(Continuare In pag. a 4-a)

Cu trofeul cucerit la Port Wa
shington

Foto : D. NEAGU



lașul sportiv 
se recomandă

• „Speranțele" de la Clubul sportiv școlar „Unirea" • Penicilina 

nu trăiește doar din faima trecutului. Ea continuă să-ți crească 
viitoare performere • Dan Irimiciuc pregătește campionii de miine

De pe terasa hotelului „Uni
rea*, lașul se vede în toata mă
reția lui : impunătorul edificiu 
al Palatului Culturii cu statuia 
lui Ștefan cel Mare străjuindu-i 
intrarea ; dealul Cetățuia la 
poalele s căruia atelierele Nico
tină ii spun privitorului că încă 
la sfirșitul secolului trecut in
dustria era prezentă în „orașul 
romantic* — cum ti plăcea lui 
Topărceanu să-și numească 
urbea care l-a adoptat de parcă 
acolo s-ar fi născut... Iar dacă 
urmărești linia uneia dintre 
cele mai cunoscute străzi, cea 
care duce la Copou, chiar în 
vîrful acestui deal poți vedea 
stadionul „23 August*.

Cînd am poposit aici am găsit 
animație de parcă nici nu ne-am

Aurel Neagu (stînga), titularul categoriei 57 kg in lotul de lupte 
libere, este o veritabilă speranță olimpică ieșeană

fi aflat în plină iarnă. Atleți, 
luptători, boxeri, voleibaliste fie 
că iși făceau norma de alergare 
zilnică pe pistă, fie că soseau 
în stadion după ce parcurseseră 
mulți kilometri pe aleile nea
semuit de frumosului parc 
Copou. Așa am făcut cunoștință 
cu lașul sportiv,, pe care am 
avut apoi răgazul să-l cunoaș
tem in cele mai mici detalii. 
Tovarășul Ion Șorcaru, prim- 
vicepreședinte al CJ.E.F.S., 
ne spunea : „Aproape 2 000 de
sportivi de nivel republican in
cluși in 536 de secții de perfor
manța — iată doar două cifre 
care, după părerea mea, sint 
mai mult decît grăitoare pentru 
ceea ce înseamnă sportul In 
viața orașului nostru®.
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
„UNIREA- - PURTĂTORUL NR. 

1 AL PERFORMANȚEI
Intr-o ierarhizare pe care 

ne-au făcut-o activiști ai mișcă
rii sportive ieșene, Clubul spor
tiv școlar „Unirea* este consi
derat principala pepinieră pentru 
toate celelalte cluburi ți secț.i 
ieșene de performanța. 1100 de 
copii vin aici zilnic în pregă
tire. Ei activează in 15 grape de 
performanță (la 14 ramuri de 
sport), și aproape că -nu trece 
săptămînă in care pe adresa 
profesorului Constantin Marian, 
președintele clubului, să nu so
sească adrese de la o federație 
sau alta prin care sportivi ai 
clubului sint chemați la pregă
tire pentru diverse concursuri 
internaționale. Se pare ca sec
ția de judo este cea mai puter
nică. Antrenorul Constantin Bor-

KUMEROXSE MODIFICĂRI 
îl CLASAMENTUL

DIVIZIEI A
DE BASCHET MASCULI!
Reluarea campionatului națio

nal masculin de baschet, prin 
meciurile primei etape a returu
lui, a produs numeroase modifi
cări în clasamentul competiției. 
Mai precis, doar trei echipe —
— Dinamo, Steaua si C.S.U. Galați
— dețin pozițiile ocupate înaintea 
partidelor de sîmbătă și dumini
că; toate celelalte 9 echipe se află 
pe alte locuri, cele mai* spectacu
loase schimbări constatîndu-le Ia 
I CE D (de pe locul 5 pe locul 
3) <i la Universitatea Timișoara 
(prin victoriile obținute asupra 
fostei deținătoare a locului 3 — 
Farul, timișorenii au mai făcut 
un pas înainte spre evitarea re
trogradării de care erau, la un 
moment dat, serios amenințați). 
Iată, dealtfel, clasamentul la 
zi :

1. Dinamo 24 23 1 2696-1610 47
2. Steaua 24 23 1 2206-1710 47
3. I.C.E.D 24 15 9 2014-2089 39
4 Farul 24 15 9 2192-3043 39
5. „U- Cj.-N. 24 14 10 2104-1997 38
6. Rapid 24 12 12 1767-1821 36
7. C.S.U BV. 24 12 12 2029-2078 36
8. C.S.U. Gl. 24 8 16 1616-2162 32
9 Univ. Tim. 24 7 17 1907-2230 31

10 C.S.U. Sb. 24 6 16 1942-2342 30
11 Polii. Buc. 24 5 10 1*953-2230 29
12 Urbis 24 4 20 1754-2059 23

în clasamentul coșgeteriior, 
duelul dintre Florentin Ermurache 
(Politehnica) și Constantin Mo- 
raru (C.S.U Brașov) continuă, 
ambii remarcindu-se și în ultima 
etapă în care primul a înscris 
M p, iar secundul 44 p. în mo
mentul de față, Ermurache tota
lizează 576 p și Moraru 562 p.

i ZILNIC, 2000 DE TINERI 
i SE AFLĂ LA ANTRENAMENTE...

dea a reușit tn 1971 să-l facă 
pe judoka ieșeni campioni de 
juniori ai țării, iar de atunci e- 
levii sdi sint cunoscuți aproape 
tn întreaga țară I Costel Niftlcă 
(cat. 85 kg.) este component 
al lotului olimpic ; Marcel Za- 
harla. Ion Mlhalache sint Incluși 
tn loturile naționale de juniori, 
federația de specialitate punln- 
du-fi mari speranțe tn evoluția 
lor viitoare. Luptele libere, 
baschetul (băieți și fete), rug- 
byul, precum și alte discipline, 
tși au la rindul lor numeroși 
campioni.

„VIVAT PENICILINA" I
Cu cîțîva ani în urmă, cînd 

echipa feminină de volei Peni
cilina cișțiga titlul de campioană 

a țării, într-o dramatică finală 
cu dinamovistele bucureștence, 
localnicii le-au așteptat la gară 
pe jucătoare și pe antrenorul 
lor, Nicolae Roibescu, făcîndu-le 
o primire plină de căldură. Suc
cesul de atunci — ca și nume
roasele care aveau să-i urmeze 

—nu a fost nicidecum rodul 
unei tntîmplări. Da Penicilina 
au fost crescute jucătoare in 
echipa de junioare. Ele au tre
cut apoi prin formația de Di
vizia B, cele mai bune fiind 
promovate în prima echipă. E- 
xemplul jucătoarelor Ana Chiri- 
țescu. Aurelia Ichim Carolina 
Hatură — modeste, disciplinate —

„DACIADA ALBĂ"
(Urmare din pag. I)

Sprîe, la care an participat 
mii de elevi.

La Baia Mare s-au înregis
trat duminică minus 20 de 
grade, dar și m... minus în 
organizare : din cele S pati-
JUDEȚUL HARGHITA : FESTIVALUL PIONIERESC AL SPORTURILOR

DE IARNA LA A VI A EDIȚIE

Stmbătă și duminică au fost 
rile de vîrf ale ..Festiviiului 
pionieresc al sporturilor de 
iarnă", ajuns la a VT-a ediție.

La această frumoasă mani
festare sportivă desfășurată sub

SCHIFURI IN OGLINZILE 
BACULUI DE IARNĂ...

(Urmare din pag. I)

me. mai bine de o oră. apoi tre
ce la coardele elastice și haltere. 
Apropo, știți cam cit ridică, la 
un singur antrenament, o cano
toare ? Aproximativ, echiva
lentul a două vagoane și ju
mătate de pietriș. $i, rețineți, 
antrenorii nu par încă cu to
tul mulțumiți. Se poate și mai 
mult, țiar asta cu timpuL

.Acum — ne precizează an
trenorul coordonator Victor 
Moceani — ochii noștri sînt la 
mișcările fetelor. Este vremea 
cînd trebuie șlefuită Ia maxi
mum arta de a vîsli cu maxi
mă eficacitate. Acum, pentru 
că atunci cînd vom ieși pe 
apă avem Cu totul alte preo
cupări. $i ne mai interesează 
ceva. Fiecare fată este obliga
tă să rameze corect pe ambele 
părți. A dispărut de mult din 
concepția noastră ideea „postu
rilor fixe". Fiecare dintre ele 
trebuie să devină o excelentă 
simplistă și pentru aceasta 
trebuie să mînuiască ramele 
sau vîslele pe ambele părți* 
Dealtfel, ne-am propus ca se
lecția pe ambarcațiuni s-o fa
cem și in acest an, la finele 

care s-au format la aceasta e- 
chipi și nu au părăsit-o nici o 
clipă, este acum urmat de o 
altă generație. Ileana Dobrov- 
schl, Lucrețla Mirea, dar In spe
cial Gabi Coman — care, aeși 
foarte tinără, dă de pe acum 
semne că va putea deveni o 
foarte bună conducătoare de 
joc — sint crescute tn pepinieră 
proprie. „Pentru noi — ne spu
nea muncitorul Petrișor Plntea — 
echipa de volei este o adevărată 
carte de vizită. Oricine vine In 
întreprindere cu diverse trenuri, 
nu se poate să nu aducă vorba 
și despre aceste admirabile spor
tive".

DUPĂ ȘASE DECENII 
, - ÎNTINERITĂ I

Cu cîtva timp în urmă Nico
tină a împlinit 60 de ani de e- 
xistență. La început doar o aso
ciație sportivă, Nicolina a deve
nit unul din puternicele cluburi 
sportive muncitorești ale lașului. 
Aici au crescut și se plămădesc, 
în continuare, mulți campioni, 
îndeosebi din ramuri ale atle
ticii grele : haltere, box, lupte. 
Campionul național la lupte li
bere (cat. 57 kg.), Aurel Nea- 
gu, Vasile Țigănuș, ca șl Con
stantin Ignat, luptător de greco- 
romane, sint titularizați în lotul 
olimpic.

Dar sportul ieșean de perfor
manță numără mult mal multe 
cluburi și secții. Intr-un centru 
universitar de anvergura lașului, 
sportul studențesc iși are mulți 
reprezentanți printre campionii 
și performerii țării.

Sigur, aflîndu-ne la acest ca
pitol, trebuie să amintim, fie și 
foarte pe scurt, de F.C. Poli
tehnica. Numai cine nu trăiește 
sportul, și fotbalul în special, 
nu-i va înțelege pe suporterii 
lui „Poli*, adunați seară de 
seară în Piața Unirii, și co- 
mentînd, chiar și acum cînd 
fotbaliștii se află în vacanță, 
șansele lui Romilă, Simionaș et. 
comp, pentru „ediția* de primă- 
vară-vară a campionatului.

Toată lumea este de acord că 
cel mai valoros sportiv al lașu
lui rămîne Dan Irimiciuc. Acum, 
după ce a abandonat perfor
manța, inginerul Dan Irimiciuc 
și-a pregătit o grupă de copii 
cu care dorește să lucreze. Iu
bitorii ieșeni ai sportului con
sideră că, deși are 29 de ani, 
Irimiciuc mai poate fi încă util 
scrimei românești, mai ales prin 
experiența acumulată.

Universitatea, C.S.M., Voința — 
sint alte cluburi care contribuie, 
într-o măsură mai mare sau mai 
mică, la situarea lașului prin
tre municipiile din țară unde 
sportul de performanță se află 
în continuu progres...

Ion GAVRILESCU

CUNOAȘTE 0 AMPLOARE CRESCÎNDĂ
noare planificate să funcțio
neze, n-au existat decît 3 I ? 
Sperăm că situația se va 
schimba rapid. Nu de alta, dar 
dacă va crește temperatura 
nici o.„ planificare nu va pu
tea îngheța apa de pe patinoa
rele naturale. (V. SASARANU).

egida „Daciadei", au luat par
te peste 300 de pionieri și 
șoimi din 12 județe si din mu
nicipiul București. Record de 
participare la Remetea : peste 
3000 de spectatori la meciul de 

concursului de simplu. Este 
după părerea noastră cel mai 
bun etalon al realelor valori".

— în această idee credeți că 
ar putea fi despărțit un dublou 
cu mare experiență alcătuit, 
de pildă, din Zagoni si Cher- 
tic ?

— Fără discuție. Dacă ele 
nu vor dovedi valori foarte a- 
propiate in bărci de simplu, va 
trebui în mod necesar să le 
căutăm alte partenere. Cred, 
insă, că nu va fi cazul.

— Ce mai cuprinde progra
mul unei zile de antrenament ?

— Fetele lucrează, în două 
reprize, mai mult de șase ore. 
In programul unic, pe care 
l-am elaborat si aprobat în 
colectiv, mai figurează aler
gări, deocamdată în sala de 
atletism, iar cînd gheața de 
afară se va topi și in teren 
variat si, bineînțeles, exerciții 
complexe pentru dezvoltarea 
mobilității, a supleței. Progra
mul este cit mai variat și an
trenant, iar buna dispoziție 
deocamdată nu le lipsește.

Startul canotoarelor în 1979 
pare să fie promițător. Oare 
cite dintre ele vor urca, tn 
august, pe podiumul premia
telor de la Bled î

CURIER
VCLEIBALISTIC

• Echipele noastre in cupele 
europene • Turnee de pregă
tire • Un test important: nor

mele de control

• REPREZENTANTELE NOAS
TRE IN CUPELE EUROPENE se 
var afla, la sUrșitul săptăminii, 
la startul unei noi etape a Între
cerii. Astfel, voleibaliștii de la 
Steaua vor tntn.ni, în cadrul Cu
pei campionilor europeni, forma
ția poloneză A.S.Z. Olsztyn, par
tida fiind programată slmbâtă, in 
sala Floreasca, de la ora 19. Tot 
simbătă, la Iași, vor evolua și 
fetele de la Penicilina care vor 
tntilni echipa Zaon Zirinos Atena, 
meciul contlnd pentru competiția 
dotată cu „Cupa cupelor", tntîl- 
n±rea va avea loc in Sala sportu
rilor, de la ora 17,30. Celelalte 
două echipe — ambele ale clubu
lui Dinamo București — vor juca 
in deplasare fetele cu Dynamo 
Berlin în C.C.E., și băieții cu 
Utnik Cradbvia, în „Cupa cupe
lor". Conform programului, par
tidele se vor desfășura simbătă, 
de Ia ora 17.

• PRIMA MANȘA A FINALEI 
„CUPEI BALCANICE", în care se 
întîlnesc echipele masculine Ex
plorări B. Mare și Vardar Skoplje 
(Iugoslavia), se va desfășura du
minică, la Skoplje, urmînd ca 
returul să aibă loc pe 20 ianua
rie cînd formației cîștigătoare i 
se va înm.îna trofeul primei edi
ții a acestei competiții.

• ECHIPA FEMININA PENICI
LINA IAȘI care se pregătește 
pentru partidele din „Cupa cu
pelor". a efectuat recent un tur
neu în Bulgaria și R. F. Germa
nia. La Sofia, voleibalistele ie- 
șence s-au antrenat împreună cu 
lotul de tineret al țării gazdă, în 
compania căruia au susținut șl 
două partide amicale. în R. F. 
Germania, ele au participat la 
un turneu organizat la Schwerte, 
alături de Spartacus Budapesta, 
Radnicki Belgrad, Kalovopolska 
Brno și V.C. Schwerte. Penicilina 
a dștigat trei partide cu 3—0, 
pierzînd doar meciul (1—3) susți
nut în compania echipei gazdă 
— care este campioana și dștigă- 
toarea cupei R. F. Germania — 
clasîndu-sfc astfel, pe locul se
cund. La acest turneu a condus 
trei meciuri și arbitrul internatio
nal Nicolar Găleșeanu.

O PROBELE DE CONTROL pen
tru sportivii echipelor divizionare 
(A, B juniori) care nu s_au pre
zentat sau care nu și-ău îndepli
nit baremurile în septembrie 
1978. precum și pentru cei nou 
introduși în secții vor avea loc 
în București, în zilele de 16 ia
nuarie (fete) șl 17 ianuarie (bă
ieți).

hochei dintre echipa locală și 
colegii lor bucureșteni.

Cei mai buni la schi s-au 
dovedit pionierii din Brașov, 
Bălan și Lupeni, în timp ce la 
patinaj viteză primele locuri 
au fost ocupate de reprezen
tanții județelor Galați. Sucea
va și Prahova. De remarcat că. 
în acest an. Ia tradiționalul 
festival pionieresc au luat 
parte, pentru prima dată, ho- 
eheistii din județele Prahova 
și Mureș, iar la patinaj viteză 
— pionieri din județul Sălaj. 
La schi alpin, cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit repre
zentanții județului Harghita. 
(V. PĂȘCANL).

IN LOC

DE CONCLUZII

„Barometrul" competițiilor 
organizate la sfîrșitul săptă- 
minii trecute arată limpede că 
frigul și zăpada căzută din a- 
bundență în toată țara au de
clanșat o efervescență notabilă 
atît în rîndul sportivilor, a 
practicanților sporturilor de 
iarnă, cît și în rîndul organi
zatorilor. Sîntem încredințați 
că peste tot se va profita, în 
continuare, de condițiile oferi
te de aceste zile de veritabilă 
iarnă, organizîndu-se tot mai 
multe competiții care să dea 
„Daciadei albe" amploarea cu
venită, atingîndu-se astfel u- 
nul dintre țelurile ei princi
pale : atragerea tineretului, a 
masei de oameni ai muncii la 
practicarea sistematică a exer
cițiului fizic, a sportului și 
petrecerea timpului liber în 
mijlocul naturii, chiar și in 
sezonul rece.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Mîlnc, 10 Ianuarie 1979, 

PRIMA TRAGERE

PROKOEXPRES
din acest an

Atractivele trageri obișnuite 
Pronoexpres debutează mtlne tn 
noul an aniunțînd noi și nume
roase ciștiguri valoroase pentru 
cel ce participă cu regularitate

Concursul speranfelor I

ÎN REUNIUNEA
UN NOU „BUCHET"

Concursul republican al spe
ranțelor la patinaj viteză, edi
ția 1979, a continuat pe „inelul 
de gheață" din Miercurea Ciuc 
cu proba clasică de 500 m, un 
adevărat examen de maturita
te sportivă al celor peste 90 
de fete si băieți (pînă la 10 
ani) aliniați la startul compe
tiției.

Ca și prima, ultima reuniune 
a concursului s-a încheiat cu 
rezultate remarcabile, înregis- 
trîndu-se trei recorduri. Con- 
firmind bunele aprecieri, Mi- 
haela Timiș (antrenată de ta
tăl ei, prof. Mihai Timiș) și 
Orlando Cristea (antrenorul 
Ștefan Demeni a revenit în 
prim plan cu cîteva talente 
autentice) au fost iarăși prin
cipalii animatori. Alergînd în 
reuniunea inaugurală 250 m 
în 28,9 (v.r. 32,1) și cîștigînd 
cursa de 500 m cu 56,9, Mihae- 
la Timiș a stabilit un nou re
cord la biatlon cu 57,350 p 
(v.r. 63,250 p), iar Orlando
Cristea a corectat toate cifre
le de pe tabloul recordurilor 
de băieți la speranțe: 250 m 
— 28,4 (v.r. 31,3) ; 500 m — 
56,8 (v.r. 61,8) ; biatlon — 
57,800 p (v.r. 61,100 p.). A- 
ceștia, ca și Rodica Suciu, 
Noemi Kedei, Stela Boldișor, 
Luminița Mânu, Adrian Smo
chină, Daniel Bota, Liviu Bra- 
tu, Herman Schmidt, Attila Vi
tos (ne oprim aici, pentru că
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REPREZENTATIVA DE HANDBAL 
EVOLUEAZĂ AZI IN COMPANIA ECHI 

Meciul va avea loc Ia Ploiești, iar rev 
din Capitală

După cele două meciuri sus- a cai
ținute în compania divizio- hand!
narelor A Gloria Arad și Po- șura
litehnica Timișoara, selecționa- ianua
ta de handbal masculin a -— W
Franței — care efectuează un fecția
turneu în țara noastră — are nica
azi ca adversară pe campioana Baia
României, echipa Dinamo șov :
București. Meciul se va des- Bucu
fășura Ia Ploiești, în sala Bucu
sporturilor „Victoria", înce- mișoi
pînd de la ora 17. Revanșa va treru
avea loc miercuri, în sala deoar
Floreasca din Capitală, înce- ianuă
pînd de la ora 18. etapă
• Următoarea etapă — a IV-a — „Cupi

ENTUZIASTE CONCURSU 
SI PATINAJ ÎN ULU

DE VACAN
In -ultima duminică de 

vacanță, cred că nu a rămas 
petec de zăpadă care, bine a- 
pretat de gerul nopții, să nu 
fi fost și frumos călcat cu „fie
rul" săniilor, al patinelor. Da, 
au lucrat pe întrecute școlarii 
bucureșteni la haina nu prea 
arătoasă a babei iarna. Au lu
crat pe întrecute, adică în în
treceri pe blocuri, pe parcuri, 
pe școli, pe sectoare, fiecare 
conectîndu-și „fierul" de sub 
săniuță la cite un „club de va
canță" cu „priză" puternică în 
rîndul mieilor sportivi.

în parcul Tineretului, con
cursul de săniuțe a început 
cam pe la ora 10. Respectiv, 
în momentul cînd seria a doua, 
împinsă în față de nerăbdă
toarea seria a treia, a mișcat 
puțin seria întîi, aflată chiar 
în vîrful derdelușului, urnin
d-o din loc. Firește, spre dis
perarea arbitrilor care abia 
au avut timp să apese pe cro- 
nometre, spre supărarea orga
nizatorilor, care făcuseră to
tul pentru desfășurarea unui 
concurs cît mai reușit... Pîr- 
tia, însă, strălucea prea frumos 
în bătaia soarelui, atrăgînd 
mereu alti și alți sportivi a- 
flați cu săniile pe aleile par
cului. Apoi, mai erau și ste- 
gulețele multicolore ce cobo
rau ca un șirag de mărgele 
Peste pieptul pantei, mai erau
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la sistemul preferat. în ultima 
lună a anului care a trecut, la 
cele patru trageri săptăminale au 
fost atribuite nu mai puțin de 
trei autoturisme „Dacia 1300", 
clștigate de loan Junea, Neag 
Asinefta (ambii din orașul Deva) 
și Ion Grlgore (din Băicoi. jud. 
Prahova), acesta din urmă reali- 
ztnd și o frumoasă suită de ctș- 
tlguri tn numerar ca urmare a 
participării pe un bilet completat

cu o t 
85%. P 
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La convocarea loturilor

A $1 olimpic

NUME NOI, 
SPERANȚE NOI!
Desigur că nu toti cei 41 de 

fotbaliști chemați la loturile 
A și olimpic pot respecta cu 
strictețe ora matinală (8) la 
care au fost convocați. Unele 
dificultăți rutiere, unele ne- 
concordanțe in mersul trenu
rilor cauzate, toate, de intem
periile vremii au eșalonat, în 
cursul zilei de ieri, prezenta
rea iucătorilor la Centrul de 
medicină sportivă «23 Au
gust".

Totuși, adus la ora 5,30 In 
Gara de Nord de acceleratul 
de Petroșani, primul a sosit 
Mulțescu. L-au urmat brașo
veanul Paraschivescu și Voici- 
lă, din Alexandria, sculați cu 
npaptea-n cap, a căror punc
tualitate exemplară o punem și 
pe seama obiectivului... com
plex de inferioritate care tra
versează distanța dintre Divi
ziile B și A. Ivan II mai are 
încă în privire mirarea unei 
solicitări in premieră la cei 
peste 30 de ani ai săi, cînd 
sosește, de asemenea, discipli
nat, la ora convenită. In fine, 
cînd grupul se încheagă bini
șor, conducerile tehnice ale 
celor două loturi scot la vede
re „catalogul" și fac apelul. La 
lotul A, Constantin Cernâianu 
și secundul său Gheorgiie Stai- 
cu desprind următorii 19 ju
cători : Lung, Cristian, Anghe- 
lini, Dinu, Sameș, Ghiță, B. 
Grigore, Vigu, Romiiă, Bolo- 
ni, Dumitru, Bălăci, Crișan, D. 
Georgescu, Voicilă, Parasehi- 
vescu, Rădulescu, Iordănescu, 
Cernescu. La .olimpici". Florin 
Halagian și loan Marica fi dau 
în primire doctorului FL Bră- 
tilă și masorului G. Marinescu, 
pentru vizita medicală, pe 
Coman, Bueu. Zamfir, Tilihoi.
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BULETINUL 
PREGĂTIRILOR 

(imrc Hcrculanc
$i Slânic Moldova)

De ieri, jucătorii celor 18 
echipe de Divizia A au luat 
startul pregătirilor pentru 
sezonul de primăvara. De 
fapt ...punerea in temă a 
avut loc Ic 4 și 5 ianuarie, 
cu prilejul Consfătuirii an
trenorilor» reuniune care a 
avut loc în Capitală. Ca ,de 
obicei, primele două-trei zile 
sînt afectate controlului me
dical. In continuare, pe par
cursul unei săptămîni, antre
nor ’ vor urmări readaptarea 
organismului la efort, pregă
tirea jucătorilor pentru „pe
rioada munte", unde ponde
rea va cădea pe factorul fi
zic. Așadar, în a doua ju
mătate a lunii ianuarie, toate 
divizionarele A vor urma un 
stagiu de pregăt’re centrali
zată de aproximativ două 
săptămîni, în diverse stațiuni 
montane. Să vedem care au 
fost opțiunile fiecărei echipe.
• F C. ARGEȘ se va de

plasa ca de fiecare dată, la 
Hercuicne.
• STEAUA râmine fidelă 

orașului de ia poalele Tîmpei 
— Brașov

© SPORTUL STUDENȚESC 
și JIUL se vor afla împreună 
la Timișul de sus.
• ^.S.A. TG. MURES n« va 

pleca departe de „casă", de- 
plasîndu-se la Sovata.
• C.S. TIRGOVîȘTE va po

posi pe Valea Oltului, Ic 
Căciula ta,
• POLITEHNICA IAȘI a ales 

Sinaia.
• DINAMO și S.C. BACĂU 

se vor pregăti la Slănic 
Mo dova.
• F.C. BAIA MARE și CHI

MIA RM. VÎLCEA au preferat 
Snagovul. Vîlcenii vor rămîne 
Ic Snagov pînâ la 25 ianua
rie după care îșî vor stabili 
„cartierul general* la Voi- 
neoia, pe Lotru.
• F.C. OLIMPIA va fi pre

zentă la Poiana Brașov.
• GLORIA BUZĂU nu se 

depărtează de reședință, a- 
flîndu-se la Arbănaș, stațiune 
situată la 25 km de Buzău.
• F.C. BIHOR va pleca în 

Munții Apuseni, la Stîna de 
Vale
• F.C. CORVINUL se va 

pregeți la... doi pași de 
casă alegînd stațiunea Cin
ci? de lingă Hunedoara.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

vine Dentru prima oară la 
Breaza.
• U.T.A. va merge, ca 

deobicei la Moneasc.
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

va fi prezentă în... premieră 
Ic Poiana Mărului, stațiune 
din apropierea orașului Cuglr.

Cadre de specialitate supraveghează „proba bicicletei" pe care o 
efectuează doi reprezentanți ai noului val: buzoienii Nicolae și 
Stan. Foto : V. BAGEAC
Ștefănescu, Cîrstea, Stancu, 
Nicolae, Ivan H, Purima, Au
gustin, Iovănescu, T. Stoica, 
Bărbulescu, D. Nicolae, FI. 
Grigore, Cămătaru, Radu n, 
Stan, Dobrin, Mulțescu și Mar- 
eu.

Ce se observă la simpla lec
tură a acestei înșiruiri de 
nume ?

„Come-back“-uri cu rezo
nanță, prin revenirea printre 
tricolori a lui Dumitru, Dinu 
și Bălăci.

Apariții inedite, și tocmai 
de aceea spectaculoase: Para
schivescu, Ghiță, Ivan IL 
Cirstea, Cernescu, Nicolae.

Transferuri aparent greu de 
explicat, prin .migrarea- lui 
Coman, Ștefănescu, Dobrin, 
Mărcii, oameni de lotul A, la 
cel olimpic, dar lămurite ime
diat la invocarea clauzei 
F.I.F.A. care interzice jucători
lor lansați în preliminariile 
C.M. accesul la turneul olim
pic.

Promovarea unor antrenori 
tineri, merituoși la echipele 
lor de club: FL Halagian, G. 
Staicu (alături de V. Mateia- 
nu, desemnat să conducă re
prezentativa de tineret).

Prezența e nu mai puțin de 
9 componenți (Zamfir, Cîrstea, 
Stancu, Ivan n, Iovănescu, 
Bărbulescu, D. Nicolae, Radu

BAIA MARE LA... 
SNAGOV! DE CE?
Programul răspîndirii echi

pelor noastre din prima divi
zie pentru pregătirile de iar
nă a născut imediat o Între
bare : „De ce F. C. Baia 
Mare a ales Snagovul, cînd 
ar fi avut atîtea alte vari
ante mai bune, legate de al
titudine. de apropierea de 
căsă sau chiar de —acasă, 
la Borșa, de pildă?*. Pentru 
a lămuri această întrebare 
firească, ne-^m adresat chiar 
antrenorului Viorel Mateianu.

„Am ales Snagovul pen
tru un singur motiv. Există 
la Snagov, la baza noua, un 
balon uriaș, adică o prelată 
care adăpostește un teren de 
fotbal cu dimensiuni ceva 
mai mici, in care SE POATE 
JUCA... FOTBAL. Aș fi feri
cit ca primul nostru Joc de 
fotbal sâ aibă loc chiar du
minică. Pregătirile le înce
pem Joi.

De ce otita grabă ? — veți 
spune. Pentru că fotbalistului 
nostru fi lipsește, IN PRI
MUL RlND, JOCUL. Cred că 
orice întrerupere a Jocului, 
ca să nu mai vorbim de 
ciudățenia interzicerii Jocu
lui în anumite perioade, nu 
servește deloc fotbalul nostru. 
Spunem mereu că pregătirea 
copiilor noștri în materie 
fotbalistică este redusă, tnro- 
cindu-se, pe bună dreptate, 
programul școlii, lipsa de 
timp etc. etc. Perfect de 
acord. Dar atunci cum e po
sibil să pierdem momentele 
în care am putea corecta 
cite ceva din lipsurile pe care 
le menționăm ? In ceea ce 
privește echipa noastră, 
F. C. Baia Mare, ea are ne
voie de o îmbunătățire a teh
nicității, o tehnicitate legată 
pină în cele mai mici amă
nunte de tactică. Am citit 
cu plăcere interviul antreno
rului Proca. Afirmă în acest 
interviu antrenorul Urgoviș- 
tean că ne-a învins, în ul
timul joc al campionatului, 
pentru că a practicat un 
marcaj foarte sever, care a 
făcut ca eșafodajul nostru 
tactic să cedeze. Sînt abso
lut de acord. C. S. Tirgoviște 
a efectuat un pressing deo
sebit, în patru și chiar In 
cinci, asumîndu-și și riscurile 
acestui procedeu. Jucătorii 
tîrgovișteni, care ne-au văzut 
jucînd la Ploiești cu trei 
zile în urmă (la 5—2), in
tr-un joc foarte reușit, au 
aruncat în .luptă toată ener
gia lor. De ce n-am reușit 
noi să contracarăm proce
deul tîrgoviștenUor 1 Pentru 
că trecerile de balon ale ju
cătorilor noștri, incomodați 
de pressing, n-au fost sim
ple șl rapide. Dacă copiii noș
tri nu vin spre Divizia A cu 
bagajul tehnic corespunzător, 
trebuie să-1 completăm, indi
ferent de vîrstă. Fotbalul este 
un joc care trebuie jucat la 
nesfîrșit*.

Iată deci motivul pentru 
care F C. Bala Mare a ve
nit la Snagov. (I. Ch.).

II, Dobrin) a echipei F. C. 
Argeș in lotul olimpic, condus 
de... propriul antrenor de la 
club, Halagian, ceea ce repre
zintă nu numai o ecuație sen
timentală. ci, desigur, și o re
cunoaștere firească a valorii 
unei echipe care domină cla
samentul la jumătatea campio
natului.

Citeva flash-uri :
Dinu ; .Revin, practic, dtipă 

trei ani în echipa națională, 
dacă ignor cele 23 de minute 
de la Madrid, din toamna lui 
*77. Cu 66 de selecționări, la 
numai două de recordul lui 
Luces eu. iată un bun prilej 
de a-i asalta poziția de lider. 
Dar nu orgoliul propriu este 
cel care contează acum. Vin, 
de fapt, cu toată experiența 
mea și cu o stare de spirit pe 
care vreau s-o insuflu si uno
ra care au căzut, mi se pare, 
într-un defetism periculos. Din 
noua mea postură de .libero", 
țin oarecum in mină frinele 
echipez Voi dovedi, prin joc, 
că merit această nouă selec
ționare-.

Paraschivescu (vizibil stinje- 
nit, retras, timid): .Desigur, 
nu mă cunoaște aproape ni
meni. chiar dacă acum doi ani 
am evoluat în selecționata de 
tineret, o repriză, in meciul cu 
R.D. Germană. Singura mea 
carte de vizită, cele 23 de go
luri marcate !n campionatul 
trecut, altele 10 Înscrise în 
toamnă, profilul meu de jucă- 
tor-buldozer care luptă cu 
trei adversari în spate. Credi
tul și reușitele Iui Voicilă și 
Stan, care ieri aveau condiția 
mea, îmi dau speranțe".

Bălăci ; .Am să demonstrez 
că sînt un jucător de valoa
re, așa cum se afirma cindva, 
nu demult..."

După o atentă vizită medica
lă, cele două loturi vor urca 
In Poiana Brașov pentru o 
pregătire centralizată de trei 
săptămîni. După care se vor 
defalca: Lotul A — turneu în 
Bulgaria, cel olimpic — în 
Egipt. După care, aruncarea in 
focurile întrecerilor oficiale, de 
mare _ răspundere. Lotul A : 
lntilnirea cu Spania, la 4 a- 
prilie in campionatul Europei; 
olimpicii, partida cu Ungaria, 
la 18 aprilie, io preliminariile 
Olimpiadei moscovite.

Ion CUPEN

Divizia B 
seria a IH-a

DE 6 ORI PLUS, 
DE 12 ORI MINUS...

.Nivelul valoric al turului cam
pionatului seriei a IH-a a Dtri- 
zaci B a fost• mult superior fața 
de anii procedezi ți. Numeroase 
jocuri au atins sau chiar au de
pășit cota valorică a unor iutii, 
niri de Divizia A". Aceasta este 
părerea antrenorului Petre Moi- 
dov ea nu care se aCă la condu
cerea tehnică a formației „U" 
Ouj-Napoca lidera seriei.

Intr-adevăr, seria a m-a s-a 
detașat tn această toamnă prin 
jocuri de calitate, datorită unui 
nucleu de echipe^ bine pregătite, 
unele dintre ele foste divizionare 
A, altele aspirante la promovarea 
în primul eșalon, ceea ce a făcut 
ca multe lntilniri să primească 
calificative mulțumitoare. Prota
gonistele seriei au fost „U" Cluj- 
Napoca (antrenor P Moldoveanul
— locul I cu 25 puncte. Gloria 
Bistrița (Alex. Constantinescu) — 
locul map, Aurul Brad (L. 
Vlad) — locul m : 20 p. Minerul 
Anina (I. Uțu) — locul IV : 19 p, 
C.F.R. - Cluj-Napoca (St. Onisie)
— locul V — 19 p si parțial. în 
partea a doua a turului, F.C.M. 
Reșița (I. Reinhardt), locul VTt : 
17 p. Aceste 6 echipe au jucat 
un rol important, ridicînd șta
cheta calitativă a întrecerii prin 
practicarea unui Joc cu tendințe 
pur ofensive (acasă și în depla
sare) purtat tn viteză, eficace șl 
spectaculos. Referindu-ne la efi
cacitate, pe primul loc se află 
revelația sezonului de toamnă, e- 
chipa Gloria Bistrița, care a în
scris 37 goluri, urmată de Mine
rul Anina (317, Aurul Brad (30), 
FC.M. Reșița (29) și „U" Cluj- 
Napoca (28). In privința apărări
lor mal bine puse la punct să 
subliniem că cele mal puține go
luri le-au primit ,U* Cluj-Na
poca (8) și Gloria Bistrița (12), 
urmate la diferență destul de 
mare de Aurul Brad și Minerul

ACȚIUNEA ANTRENORULUI X SAU Y? NU! 
ACȚIUNEA ÎNTREGULUI CORP DE ANTRENORI!

consfătuirii, 
cum subli-

Consfătuirea antrenorilor 
ne-a prezentat și în sala de 
discuții, de schimburi de opi
nii, ceea ce campionatul, prac
tica, viața ne arătase mai de 
mult : o promițătoare înainta
re a generației tinere de an
trenori. Asta nu acoperă, nu 
șterge, nu anulează insă con
tribuția, încă v iguroasă, de 
mare competență și experiență, 
a vechilor și apreciaților noș
tri tehnicieni. Și acum, inter
vențiile antrenorilor cu ani ți 
ani de activitate — Ștefan Co
vaci, Traian Ionescu, Constan
tin Teașcâ, Angelo Niculescu, 
Fetre licldoveanu etc. — fie 
că s-au prezentat sub forma 
unor referate (cazurile lui An
gelo Niculescu și Petre Moldo
veana), al înfățișării progra
mului echipelor naționale și 
al unor precizări de ordin me
todic (Ștefan Covaci), fie că 
au expus pe larg observații de 
la C.M. 1978 (Constantin Teaș- 
că) sau din îndelungata muncă 
de conducător teh
nic (Traian Iones
cu) au reprezentat 
contribuții de ba
ză in desfășurarea

In același timp, 
niam, generația de foarte ti
neri sau tineri antrenori dă 
semnele îmbucurătoare ale u- 
nei maturizări ce nu poate fi 
declt folositoare fotbalului nos
tru. Ofensiva sa a fost saluta
tă și remarcată chiar de unii 
dintre tehnicienii cu mare ex
periență, subliniindu-se nece
sitatea . ca această creștere pro
fesională a tinerilor să fie 
sprijinită, să fie facilitată. Doi 
dintre ei au apărut la tribuna 
consfătuirii cu referate care au 
demonstrat temeinice cunoștin
țe, forță de sintetizare, dorin
ța de aplicara a noului. E vor
ba de Viorel Mateianu și Ion 
Ionescu (Buzău). Primul a pre
zentat aspecte din experiența 
sa de muncă cu F. C. Baia 
Mare, al doilea s-a oprit asu
pra unei deficiențe alarmante 
a campionatului nostru, scăde
rea spiritului ofensiv. Genera
ția „de mijloc" — ca s-o nu
mim așa — a fost și ea re
prezentată prin desele și pli
nele de conținut intervenții ale 
lui Nicolae Proca. sau prin în
fățișarea unor aspecte din pre
gătire la clubul Steaua făcută 
de Gheorghe Constantin. A 
fost, prin urmare, o veritabilă 
trecere în revistă a promoți
ilor antrenorilor noștri. Și, în 
adevăr, după ce am ascultat 
competentele (în cea mai mare 
parte) expuneri ale aces
tui grup reprezentativ de teh

Moldova Noc4 (ambele cu cite 
M goîurt la pasiv).

Dar ere poate aprecia mai su
gestiv. mai concret dedt antre
norii formatiLoc seriei a m-a. 
aspecte a., deslișurârii turului 
campionatului 7 S3 le dăm cu via
tul :

PETRE MOLDOVEANU („C" 
Cluj-Napoca) : „Formațiile care 
mi-au lăsat o bun* impresie au 
fost Gloria Bistrița, Aurul Brad, 
C.F.R. Cluj-Napoca, Minerul A- 
nina, F.CAt. Reșița și-_ echipa pe 
care o pregătesc. Făcind citeva 
constatări de ordin fizic o-tactic, 
trebuie să remarc că jucătorii a_ 
cestor formații se angajează bine 
Ia efort, au an grad mulțumitor 
de tehnicitate șt ceea ce este 
foarte îmbucurător, practică un 
fotbal cu tendințe pur ofensive. 
Participarea fundașilor laterali la 
atac, permanenta mișcare în te
ren și superioritatea numerică In 
ambele faze de atac șl apărare au 
fost armele de bază ale acestor 
echipe, tn general, aspectul dis
ciplinar s-a îmbunătățit și el. 
Totuși, unele echipe practică 
Încă jocul dor, la intimidare, 
cam ar fi U.M.T., Dacia Orăștie, 
Victoria Câlan, Minerul Moldova 
Nouă și Chimica Tlrnăveni".

ALEXANDRU CONSTANTI
NESCU (Gloria Bistrița) : „Turul 
campionatului ne-a demonstrat 
că majoritatea echipelor au fost 
bina pregătite, au practicat un 
fotbal curat, cu un bogat arsenal 
de exprimări tehnico-tactlee. Din
tre acestea aș enumera pe „U“ 
Cluj-Napoca, Aurul Brad, C.F.R., 
Cluj-Napoca, Minerul Anina și 
Gloria Bistrița, formație cu care 
am cunoscut frumoase satisfacții, 
ocupînd locul 11 In clasament. In 
plus, sîntem singura echipă care 
nu am primit nici un gol pe te
ren nroprin. Mi-au plăcut o se
rie de jucători cu reale posibi
lități, cum ar fi Ciocan, Vldican, 

nicieni ai fotbalului nostru, 
trebuie să te întrebi : de ce 
nu există o corelație între con
statata valoare profesională a 
lor și rezultatele fotbalului 
nostru ? Dar întrebarea trebu
ie să-i frămînte, să-i chinuie 
pe ei mai intii. chiar pe antre
norii noștri. Răspunsul are un 
termen larg ți cuprinzător de 
exprimare, dar primul dintre 
aceste termene se apropie: 
noul sezon competițional 1979, 
eța de angajant pe planul în
trecerilor oficiale internațio
nale.

Intimpinînd acest sezon cu 
măsuri, cu acțiuni speciale, 
forul de specialitate a decis, 
printre altele, folosirea unui 
grup de tineri antrenori la 
loturile reprezentative. Gheor
ghe Staicu este acum secundul 
lui Constantin Cernăianu la 
lotul A, iar Florin Halagian și 
Viorel Mateianu au primit res
ponsabilitatea diiectă a loturi
lor olimpic și. respectiv, da 

tineret Salutînd a- 
ceste măsuri, nu 
putem să nu atra
gem însă aten

ția că — mai cu seamă în 
ceea ce Ii privește pe cei doi 
antrenori principali de loturi 
— trebuie să se depună toata 
eforturile pentru ea ei să poa
tă face munca de selecție în 
condițiuni eficiente. Nu știm 
in ce măsură, avind mai de
parte responsabilitățile de Ia 
cluburi, ei sînt in situația da 
a evalua permanent forma 
randidaților la selecționare, nu 
știm dacă nu este in pericol 
însăși alcătuirea celor mai bu
ne echipe la momentul opor
tun. Iată un aspect pe care îi 
punem în evidență pentru că 
el ar putea compromite chiar a 
bine intenționată și o justă 
decizie, aceea de a aduce for
țe noi, valoroase, la conduce
rile tehnice de loturi.

Credem în puterea de mun
că și curajul noilor antrenori 
și sperăm în reușita acțiunii 
lor. După cum mai credem că.' 
așa cum s-a subliniat de ne
numărate ori la consfătuire, 
este nevoie de contribuția tu
turor antrenorilor în acțiunile 
reprezentative ale fotbalului 
nostru ; acestea nu sînt acțiu
nea antrenorului X sau Y, sînt 
ale întregului nostru corp de 
tehnicieni, fiind — în defini
tiv — reprezentarea în arena 
internațională a muncii lor, a 
valorii lor profesionale. Noul 
sezon trebuie să prezinte, mult 
mai pregnant decît precedente
le, această unitate de acțiune I

Eftimie IONESCU

Batacliu și Cimpeanu C-U“)j 
Klein și Ghiță (Aurul Brad)Mu- 
reșan (Inflățirea Oradea), Enesctș 
(Mureșu? Deva>, Moga, Fogoroș, 
Berceanu și Andreicuți (Gloria 
Bistrița)-.

VTRGIL CODREA (C.LL. Si» 
ghet) : „O primă constatare, ma
joritatea echipelor au Început să 
joace deschis, chiar și In depla
sare. in ciuda unei exagerate 
goane după puncte. în schimb, 
arbitrajele nu sînt Încă la nive
lul așteptat Mulți arbitri intră 
pe teren cu Ideea preconcepută 
de a favoriza echipa locală".

LADISLAU VLAD (Aurul Brad) î 
^Meciurile s-au desfășurat, după 
mine, intr-un climat disciplinar 
satisfăcător. La fel pot afirma șl 
tn privința aspectului competitiv, 
echipele desfășurind un fotbal su
perior edițiilor trecute de cam
pionat. Aceasta se explică prin 
atenția cu care au fost pregătiți 
jucătorii dar și datorită terenuri
lor Îngrijite, gazonate. Excepție 
fac Stadionul tineretului din 
Oradea și stadionul Victoria din 
Călan, ambele foarte mici și de
nivelate-.

Nu putem încheia aceste apre
cieri fără a ne referi șl la as
pectul disciplinar care, și în turul 
campionatului, a fost în sufe
rință. Arbitrii au fost nevoiți să 
arate jucătorilor 242 de cartonașe 
galbene o cifră mult prea mare, 
care trebuie să dea de gîndit. 
Recordmană, Dada Orăștie, cil 
25 de cartonașe, secondată de 
Minerul Cavnlc (21), Chimica Tîr_ 
năveni și C F.R. Cluj-Napoca 
(dte 17). La polul pozitiv, să-1 
zicem aj sportivității, se află Glo
ria Bistrița,, cu numai 8 carto
nașe galbene. F.C.M. Reșița (7), 
„U“ Cluj-Napoca și Industria slr_ 
mei C. Turzii (dte 8).

Gheorghe NERTEA



1979, Anul international al copilului
în C. E. de tenis

SPORTUL, SĂNĂTATEA 
Șl CAPACITATEA CONSTRUCTIVĂ 

A TINEREI GENERAȚII

DE LA GALAȚI VA REUNI 10 ECHIPE
La start se vor alinia $1 reprezentativele

R. P. Chineze

ECHIPA ROMÂNIEI
ÎNVINGE LA SCOR

Anul internațional al copilului, 1979. amplă acțiune pro
clamată sub egida O.N.U., este o chemare la acțiune ime
diată pentru că. așa cum arăta directorul executiv al 
UNICEF, referindu-se la motivele care au stat la 
baza proclamării unui An internațional al copilului, „nu 
există dezvoltare fără oameni, iar copiii de azi sint adulții 
de mîine. Daca nu acționăm In prezent — nu numai pentru 
a asigura supraviețuirea copiilor, dar pentru a le oferi șansa 
de a-și da seama de potențialul lor deplin — noi amenin
țăm atît viețile lor. cit și pe ale noastre, precum și lumea 
la cîrma căreia se vor afla în curînd". Pentru că nu poate 
fi ignorată cruda realitate că în multe părți ale lumii co
piii sint lipsiți de necesitățile elementare ale unei copilării 
normale, pentru o creștere sănătoasă și pentru educarea lor. 
Si nu este vorba numai de țările subdezvoltat sau cele in curs 
de dezvoltare — unde, după cum arată statisticile din 12 
copii născuți intr-un interval de șase secunde, doi mor în 
primii ani de viață, opt rămin analfabeți sau capătă cu
noștințe rudimentare și toți cunosc foamea —. ci și de țări 
eu mari resurse, unde mai sint copii exploatați. flămînzi, 
frustrați de bucuriile copilăriei.

In România socialistă, munca întregului popor, condus 
de partid, asigură copiilor condițiile existenței fără gri/i, 
perspective luminoase pentru ziua de mîine. cind tinerele 
vlăstare ale patriei vor păși In viață cu responsabilitate. 
Responsabilitate la care s-a referit, în preajma noului an, 
secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. adresîndu-se tineretului, pionieri
lor și șoimilor patriei: ..Nu precupețiți nimic pentru a stă- 
pîni temeinic cunoștințele de bază din toate domeniile, pen
tru a uni într-un tot inseparabil munca, învățătura și ști
ința ! Numai pe această bază vom asigura înflorirea con
tinuă a patriei, infăntuirea Programului partidului, bună
starea poporului, independența șl suveranitatea României 
socialiste !“

Educația fizică si sportul constituie in tara noastră un 
mijloc efectiv pentru tinerele vlăstare de a-și afirma poten
țialul creator în continui creștere, inscrlindu-se astfel pe 
deplin in spiritul Anului internațional al copilului. Sănăta
tea și vigoarea copilăriei și tinereții își găsesc ample șl 
grăitoare treceri in revistă prin marile manifestări de masă 
ale culturii și sportului românesc. „Cîntarea României" și 
..Daciada". Iar in cele 6 milioane de participanți la prima 
ediție a competiției naționale „Daciada" sint cuprinși și cei 
peste 2 500 00!) de elevi și studenți care au străbătut cără
rile patriei, cunoscîndu-i frumusețile, istoria ei mereu vie 
șl realitatea prezentului, cei peste 3 milioane de tineri și 
tinere care au trecut normele complexului ..Sport și sănă
tate". cei peste 350 000 de copii care au deprins tainele îno
tului.

Sportul, mijloc de cunoaștere, cimp de întrecere pașnică, 
poate și trebuie să contribuie la educarea tinerelor gene
rații în spiritul respectului pentru om și adevăr ale eticii 
și echității și, in dorința de autodepășire. de perfecționare, 
de oțelire a minții și trupului printr-o simbioză fericită. Un 
elocvent exemplu din acest An internațional al copilului: la 
23—24 iunie, la Lille, se va desfășura festivalul internațio
nal al atletismului școlar dotat cu „Cupa Națiunilor", aceas
tă manifestare alternînd, din doi în doi ani. cu o Gimnasiadă 
internațională, ambele figurină in calendarul federațiilor 
internaționale respective. _

Paul SLAVESCU

în primele zile ale anului, 
la Helsinki, a avut loc o șe
dință extraordinară a Direc
toratului I.I.H.F. (Federația 
internațională de hochei) pri
lejuită de judecarea unei con
testații neobișnuite. Iată des
pre ce este vorba : forul de 
specialitate din Danemarca a 
Înaintat directoratului o plîn- 
gere prin care preciza că Ia 
jocurile grupei C din 1978, se
lecționata Austriei ' a numărat 
In rîndurile sale un jucător de 
origine finlandeză (Hyytainen), 
a cărui naturalizare nu era 
legală. In aceste condiții, forul 
danez solicita retrogradarea e- 
chipei austriece în grupa C a 
C.M. și înlocuirea sa cu for
mația Danemarcei.

Discutînd acest caz (și apre
ciind dezvoltarea pe care o cu
noaște hocheiul în ultimul 
timp), directoratul I.I.H.F. a 
stabilit ca la grupa B a C.M., 
care va avea loc în luna mar
tie la Galați, să ia parte 10 
formații și nu 8. așa cum era 
în programul inițial. Cele 10

$1 Danemarcei
echipe participante au fost îm
părțite In două serii de cîte 
5, doar primele 4 calificîndu- 
se pentru jocurile de clasa
ment final. Iată componența 
seriilor : R. D. Germană. 
ROMANIA, Ungaria, Austria, 
Danemarca (seria A), Japonia, 
Elveția, Norvegia, Olanda, R. P. 
Chineză (seria B) Deci, alături 
de celelalte 8 formații cunos
cute, acum la Galați vor veni 
și reprezentativele Danemarcei 
și R. P. Chineze.

Tot cu această ocazie a fost 
stabilit și programul jocurilor, 
echipa României urmînd să în- 
tîlnească în ordine Austria (16 
martie), Danemarca (18 mar
tie), Ungaria (19 martie), R. D. 
Germană (21 martie). în ziua 
de 22 martie este pauză, după 
care la 23 și 24 martie prime
le clasate joacă, prin încruci
șare, pentru locurile 1—4 (pri
mele două din fiecare serie) 
care asigură calificarea la J.O. 
de la Lake Placid si pentru 
locurile 5—8 (formațiile clasa
te pe locurile 3 și 4 în cele 
două serii).

PE CEA A POLONIEI: 3-0
în cadrul campionatului euro

pean de tenis pe teren acoperit
— „Cupa Saab“, selecționata Ro
mâniei a întrecut cu scorul de 
3—0 formația Poloniei, în 
desfășurat la Poznan. 
Marcu l-a învins cu 6—3,
6— 3 pe Tadeusz Nowicki, 
tru Hărădău a cîștigat cu
7— 6 în fața lui Henryk . _ 
malski, iar cuplul Marcu—Hără
dău a dispus cu 7—6, 6—3 de pe
rechea Nowicki—Drzymalski. în 
următorul meci al grupei C, echi
pa României va întîlni la 18 ia
nuarie, la Bruxelles, formația 
Belgiei.

Tot în categoria secundă a com
petiției s-au mai disputat alte 
două întâlniri. In grupa A : Ir
landa — Portugalia 3—0 ; 
3 ; Elveția — Monaco 3—0.

Rezultate înregistrate în 
categorie a campionatului : 
Germania — Ungaria 2—1 
ring — Benyik 6—1, 6—2 ; Pinner
— Taroczy 6—3, 6—3 ; Taroczy,'
Szoke — Pinner, Gehring 6—X 
6—2) ; Austria — Suedia 1—1 
(Hjertquist — Rheininger 7—3,
6— 3 ; Kary — Bengtsson 6—4,
7— 8 j Bengtsson, Eriksson — 
Kary, Wimmer 6—4, 7—5) : Snania

' ‘ Drysdale
6—4 ; Hi - 
6—3, 7—«J 
Higueras. 
De men-

meciul 
Traian,

&-7. 
Dumi-

6-2, 
Drzy_

grupa

prima 
R. F. 
(Geh_

MIHNEA NĂSTASE ÎȘI PREGĂTEȘTE „MECIUL CONSACRĂRII"
(Urmare din pag. 1)

a activat cîndva ilustrul antre
nor australian Harry Hopman, 
turneele pentru copii și ju
niori se organizează anual, 
reunind participanți din În
treaga lume. La actuala ediție 
au luat parte aproape 750 de 
tinere „rachete" din 34 de 
țări. Printre laureați, așadar, 
un fraged vlăstar al tenisului 
românesc, Năstase III. Și-a 
Învins toți adversarii din ca
drul turneului celor pînă la 12 
ani, dotat cu „Cupa Rolex“.

Deci, o victorie care pro
bează din plin forma de con
curs a tînărului tenisman. Sin
gura problemă este ca ei să și-o 
păstreze pînă la împlinirea so
rocului. Mihnea n-are nici un 
dubiu în această privință. A 
spus-o și ziariștilor americani 
care l-au intervievat pe tere
nul victoriei : „Vreau să ajung 
un campion de tenis mai mare 
decit este unchiul meu!...“Nu-i 
place să fie considerat doar 
beneficiarul unui nume deja 
celebru. Vrea să-și câștige ga
loanele măiestriei prin pro-

„COPILUL TERIBIL" AL SCHIULUI MONDIAL -

priile sale puteri. „New York 
Times- îi consacră un articol 
In „aldine", cu titlul semnifi
cativ : „Un nou Năstase pe 
firmamentul tenisului". Iar 
„Newsday- și „Daily News" îl 
au și ele citat în titluri mari. 
Sint și acestea prețioase tro
fee cucerite de micuțul tenis
man, care le-a string cu grijă 
în valiza cu rachete, la întoar
cerea acasă.

„Adversarul" lui Ilie Năsta
se împlinește 12 ani la 7 fe
bruarie. Este elev premiant în 
clasa a Vl-a a Școlii generale 
nr. 24 din București. Are note 
de 10 pe linie. L-am întrebat, 
printre altele, ce materie ii 
place mai mult. Mi-a răspuns, 
fără să ezite: „Istoria, și .mai 
eu seamă, istoria românilor. 
Pe urmă, matematica..." Pre
ferințe care îl onorează. în 
acord cu premiile culese în 
întrecerile din fața fileului, 
cum au fost, în anul încheiat, 
„Cupa Sarmis", „Cupa Texti- 
iistul", „Cupa T.C.B." și acum 
acest strălucitor trofeu obținut 
dincolo de hotare.

Cititorii să ne ierte că in
sistăm, astăzi, asupra unuia sin
gur dintre protagoniștii meciu
lui anunțat la începutul aces
tui articol. Pe celălalt. însă, 
îl cunosc mult mai bine.

— Anglia 1—2 (Robin
— Glmenez 6—3, 5—7,
gueras — Mottram 4—6. 
Drysdale, Dradmall — 
Munoz 6—3. 6—7. 7—6) 
țlonat că tntr-uin meci anterior, 
desfășurat săptămîna trecută la 
Sheffield, echipa Ungariei a în
vins pe cea a Angliei cu 3—•
(Benyik — Drysdale 7—5, 4—«.
6— 4 ; Taroczy — Mottram 1—6.
7— 6, 7—5; Szoke. Taroczy — 
Drysdale, Mottram 7—6. 6—4).

ULTIMELE STARTURI 
ALE ÎNOTĂTOARELOR 

LA CAMBRIDGE 
(MASSACHUSSETTS)

NEW YORK, 8 (Agerpres). — 
Au luat sfîrșit Întrecerile ooncur- 
sulul Internațional feminin de no
tație de la Cambridge (Massachiu- 
ssetts) la care, alături de cela 
mai bune înotătoare americane, 
au participat ca invitate șl o se
rie de recordmane din Europa și 
Australia. în cea mai disputată 
probă a ultimei zile — cea 
100 yarzi spate — victoria a 
venit sportivei americane 
Walsh — 57,25. urmată de 
briella Veraszto (Ungaria) 
57,43, Kim Carlisle (S.U.A.) 
57,50, Carmen Bunaciu (România) 
— 57,51, Theresa Andrews (S U.A.) 
58,11 șl Kalli Chun (S U.A.) —
58 27.

Întrecerile s-au desfășurat ta 
bazin de 25 yarzi.

de 
re- 

Sue 
Ga-

ȘAUIȘTI ROMÂNI
LA TURNEUL ZONAL

La 18 ianuarie el împlinește 23

de ani, dar a intrat de o bună

INGEMAR STENMARK! PERECHEA RUZIC! - JAUSOVEC

rilor campioni

bucată de vreme in rindul ma

ÎNVINGĂTOARE la washington

Statisticienii schiului stabi
leau în afară de orice dubiu 
că asul acestui sport, în zile
le care marcau încheierea unei 
lungi serii de dispute pe pan
tele albe de nea ale sezonului 
trecut, este suedezul Ingemar 
Stenmark. în toate formulele 
de clasament, acest mare spe
cialist al slalomului se impu
nea categoric. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că la C.M. 
de la Garmisch Partenkir- 
chen, deci la competiția ale 
cărei rezultate trebuiau să 
constituie criteriul de referin
ță al opțiunilor acest suplu 
viking cucerise două medalii 
de aur. Firește, la slalomul 
special și la cel uriaș...

Alte argumente ’ Mai mult 
deCR suficiente. Să alegem 
doar clasamentul pe probe al 
sezonului 1977/1978 și vom avea 
o imagine clară a superiorității 
acestui mare schior. în slalo
mul special el a cîștigat 7

curse (Madonna di Campiglio, 
Chamonix, Oberstaufen, Stra- 
ton Mountain etc) totalizînd 115 
puncte și devansînd pe au
striacul Klaus Heidegger și pe 
marea revelație a ultimului se
zon, tînărul american. Pilii 
Mare. în clasamentul slalomu
lui uriaș, la fel, Ingemar Sten
mark, cîștigînd 8 curse, a în
trecut cu 120 de puncte pe H. 
Wenzel (Liechtenstein) și, din 
nou, pe Phil Mare.

Deci superioritate netă — 
spun statisticienii. Numai că ma
rii specialiști, în special iubi
torii multilateralității în schi, 
contestă această opinie. Ei 
susțin că absența lui Ingemar 
Stenmark de la probele de co- 
borlre, unde întrecerile au fost 
dominate de celebrul tirolez 
austriac Franz Klammer, dimi
nuează simțitor din meritele 
lui Stenmark. Și totuși, chiar 
și In clasamentele combinate, 
în care se imbină cifrele și o- 
piniile unor astfel de specia
liști, Ingemar Stenmark ră- 
mîne o stea a schiului mondial.

Ce îl caracterizează pe acest 
tînăr nordic, care la 18 ianua
rie 1979 va împlini 23 de ani ? 
Să dăm cuvîntul specialiștilor. 
Ei susțin că Ingemar Stenmark 
este înzestrat cu o mobilitate 
Ieșită din comun, că are reac
ții de sprinter și că simțul de 
echilibru cu care este dotat II 
ajută să treacă cu bine peste 
cele mai dificile momente ale

Infernalelor curse schiuri
printre porți. Ingemar Sten
mark s-a impus repede dato
rită unor astfel de calități na
turale, ca și datorită unui ga
barit corespunzător (1,80 m și 
73 de kg). în nordul îndepărtat 
(este născut în localitatea 
Josojo, situată în regiunea lo
cuită de laponi, la peste 1000 
de km de Stockholm) el cîștiga 
toate concursurile copiilor. 
Prima afirmare ? Locul IX la 
C.M. din 1974 de la St. Moritz 
la slalomul uriaș și locul IIT, 
tot la „uriaș", la J.O. din 1976 
de la Innsbruck. Deci, medaliat 
olimpic la 20 de ani. A ur
mat un prodigios sezon 1976/ 
1977 (primul loc în clasamen
tul genera] al tuturor probelor 
cu 339 de puncte) și apoi du
bla victorie de la C.M. de la 
Garmisch Partenkirchen, cind 
i s-a spus „copilul teribil" al 
schiului.

Iubitor al hocheiului (pe ca- 
re-1 practică cu succes !), al 
muzicii ușoare, pasionat cititor 
de romane, Ingemar Stenmark 
este In aceste zile un pelegrin 
alături de ceilalți mari schiori, 
călătorind încărcat de bagaje, 
din stațiune în stațiune, pur- 
tîndu-și faima și talentul pe 
pantele de schi, coborînd ului
tor de rapid printre porțile 
roșii și albastre, spre îneînta- 
rea spectatorilor...

Călin ANTONESCU

WASHINGTON, 8 (Agerpreș). — 
Proba de dublu din cadrul tur
neului internațional feminin de 
tenis de la Washington a fost 
dștigată de cuplul Virginia Ruzici 
(România) — Mima Jausovec (iu
goslavia). învingătoare cu 4—6. 
6—2, 6—4 In finala disputată cu 
perechea americană Sharon Walsh 
— RenOe Richards.

In finala probei de simplu, tî- 
năra Tracy Austin (16 ani) a 
obținut o surprinzătoare victorie 
cu 6—3, 6—2 In fața Martinei Na
vratilova, cotată ca principală fa
vorită a concursului, tn semifi
nale : Austin — Kloss 6—2. 6—3 ; 
Navratilova — Fromholtz 6—4, 
6—3.

DE LÂ VARȘOVIA
La Varșovia a început unul 

din turneele zonale ale C.M. mas
culin de șah, la care participă 
20 de jucători, împărțiți in două 
grupe. Primii patru clasați 
fiecare grupă vor participa apoi 
la un turneu final, dintre 
primii cinci vor obține calificarea 
pentru turneul interzonal. în 
prima rundă a grupei 1. marele 
maestru român Florin Gheorghiu 
a remizat cu marele maestru L, 
Lengyel (Ungaria), Z. Ribli (Un
garia) l-a învins pe compatriotul 
său F. Portisch, celelalte partide 
fiind întrerupte. în grupa a ir-a : 
Teodor Ghițescu — Mihai Ghindă 
(ambii România) remiză, rezultat 
consemnat și * 
— Ermenkov 
ria), Sikora 
Cehoslovacia), 
(ambii 
(Polonia) 
1—0.

din

care

în partidele Popov 
(ambii din BuJga. 
— Smejkal (ambiî 

Adorjan — Sax 
Ungaria) : Kulcgowskl

— Szmidt (Polonia)

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ATLETISM • In concursul de la 
Long Beach (California) americanol 
Herman Frazier a stabilit cea mai 
bună performanță mondială pe teren 
acoperit în proba de 500 m, cu tim
pul de 1:01,2. Pe 3 000 m plat a cîf- 
tigat englezul Mick Rose — 7:58,8, 
iar La Înălțime pe primul loc s-a si
tuat canadianul Greg Joy — 2,18 m.

HANDBAL • Turneul masculin des
fășurat la Offenburg (R. F. Germa
nia) a fost cîștigat de reprezentativa 
U.R.S.S. — 5 p, urmată de formația 
D’namo București — 4 p, o selecțio
nată regională - 3 p șl echipa de 
Juniori a R. F. Germania — Op. Re
zultate î Dinamo — R.F G (juniori)
7— 4 ; Dinamo — Selecționata regio
nală 8—5 ; U.R.S.S. — Dinamo 7—6 : 
U.R.S.S. — Selecționata reqională
8— 8 • Echipa masculină a Spaniei 
a dțspus Ic Gdansk de selecționata 
orașului cu 27—24 (15—13).

HOCHEI • Echipa Traktor Celia- 
binsk a susținut un meci amical cu 
formația Universității din Madison 
(Wisconsin)» pe care a învins-o cu 
5-3

SCHf •’ La Ravgolovo (U.R.S.S.) 
în cadrul ,,Cupei Mondiale" la fond 
proba masculină de 15 km a fost

ciștigatâ de sovieticul Evgheni Be
lla ev, cel care în prima zi terminase 
învingător și în proba de 30 km. 
Cursa feminină de 5 km o revenit 
Galinel Kulakova.

ȘAH • Campionatul mondial pentru 
Junîori ti (pînă la 17 ani), desfășurat 
în „sistem elvețian" la Sas van 
Gent (Olanda), s-a încheiat cu vic
toria lui Paul Motwani (Scotia), cu 
9 p din 11 posibile, urmat de Jose 
Huergo (Cuba) 8 p, Short (Anglia)
— 8 p. Candidatul de maestru Lucian 
Vasilescu (România) s-o clasat pe 
locul 25, cu 5 p, din 40 de partidl- 
panți. In ultima rundă. Vasilescu a 
remizat cu polonezul D. Weder • 
După 10 runde, în turneul de la 
Hastings conduce Speelman (Anglia)
— 6 p (1). Marele maestru român 
Mrhoî Șubâ totalizează 3Vî P« avînd 
o partidă mai puțin disputată. In 
runda a 
Biyasas, 
rundele 
Csom $î

TENIS w ------------- -----
nat învingător în turneul de^ Io Ho
bart (Austra’ia), în finala căruia l-a 
întrecut cu 6—4, 6—4 pe Mark Ed
mondson.

In
10-a, Șubâ a remizat cu 

!ar în partidele întrerupte in 
anterioare a remizat cu 
a pierdut la Cristiansen.
• Guillermo Vilas a term!-
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