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O imagine spe- 
sezonului 

ieșirea 
viraj 
linia 

sosirii;

cifică
de bob: 
dintr-un 

și intrarea în 
dreaptă dinaintea 
de-a lungul traseului, mii 
de spectatori urmăresc cu 
interes coborîrile concu- 
renților

ELEVII DIN NOU LA STAHT...

GERUL... DEZGHEATĂ ACTIVITATEA ... _ _ _ _ _ _ _
9 9

* Concursul inaugural are loc duminica • Lucrările de înghețare a pîrtiei, în stadiu 
de finisare O Cele mai importante competiții interne și internaționale • La Petroșani, 

un nou nucleu al bobului • O competiție inedită: „Trofeul old-boys"

LA BOB SI SANIE

După o perioadă de „tato
nări", iarna s-a așternut te
meinic, forțînd mercurul ter
mometrelor să coboare verti
ginos sub zero grade, spre 
bucuria iubitorilor sporturilor 
de sezon și în special a bo- 
terilor și practicant ilor săniei, 
a căror activitate este condi
ționată direct de înghețarea 
pîrtiei betonate din Sinaia. 
Aici, datorită eforturilor de
puse de echipele de amenajare 
a pistei, lucrările sînt pe cale 
de a fi încheiate. Ieri dimi
neață. maestrul sportului Nico- 
lae Neagoe, responsabil al ba
zei, ne-a relatat că „după 
toate probabilitățile, sîmbătă

Azi și mîine

O NOUĂ ETAPĂ 
l'N DIVIZIA 

DE HOCHEI
Turul III al Diviziei națio

nale de hochei programează, 
astăzi și miine, la București, 
Galați și Miercurea Ciuc, o 
nouă etapă.

In Capitală, pe patinoarul 
„23 August" se intilnesc Spor
tul studențesc A.S.E. și Unirea 
SI. Gheorghe, echipe de forțe 
apropiate, ceea ce promite 
partide echilibrate și intere
sante.

Lidera clasamentului, Dina
mo Bucuroșii, se deplasează la 
Galați, unde nu are o misiu
ne prea ușoară, deoarece ho- 
cheiștii de la Dunărea — redu
tabili pe teren propriu — se 
vor strădui să aibă o compor
tare cit mai bună și vor lup
ta cu toate forțele.

în sfîrșit, cu mult interes 
sînt așteptate la Miercurea 
Ciuc înțflnirile dintre Sport 
Club și Steaua București, cu 
atît mai mult cu cit . în turul 
anterior localnicii au reușit să 
smulgă o victorie in fața cam
pionilor, înscriind un frumos 
succes de palmares. Dar ste- 
liștii, devansați eu 4 puncte 
de dinamoviști, vor căuta fi
rește să nu mai piardă și al
tele, ceea ce i-ar scoate, prac
tic, din lupta pentru titlu.

Reamintim că toate partide
le vor începe la ora 17.

Patinoarul ar
tificial 
ceava 
timpul 
de iarnă o gazdă 
primitoare pentru copiii 
care doreau să deprindă 
tainele patinajului viteză

a
din Su- 

fost in 
vacanței
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vor putea fi efectuate pri
mele antrenamente pe traseul 
plecarea intermediară — sosi
re — contrapantă, iar după în
că o săptămină sper că se vor 
putea face antrenamente pe 
toți cei 1500 de metri ai pis
tei. In aceste zile se lucrează 
la finisarea virajelor înalte — 
S, 11 și 13 — ți a liniilor drep
te, în condiții de temperatură 
optimă pentru înghețarea pis
tei".

Opinia competentă a celui 
care a urcat, cu ani în urmă, 
treptele podiumului Jocurilor 
Olimpice, campionatelor mon
diale și campionatelor europe
ne ne îndreptățește să sperăm 
în respectarea calendarului in
tern și internațional al bobului 
si săniei, care prevede ca 
inaugurarea sezonului să aibă

la sfîrșituî acestei 
— duminică dimi- 
cele mai importante 

----- .---- să se desfășoare la : 
20—21 ianuarie (C.N. bob —2), 
27-—28 ianuarie („Trofeul Car- 
pați“, concurs international la 
bob — 2), 31 ianuarie — 1 fe
bruarie (C.N. la bob — 4). 3—1 
februarie Criteriul tineretu
lui", concurs internațional de 
sanie), 17—18 februarie (cam
pionatele naționale de seniori 
și „Cupa Bucegi". concurs in
ternațional de sanie).

în acest sezon nu vor 
nici elementele inedite, 
dintre ele fiind apariția 
centru de bob constituit

Dumitru STĂNCULESCU

loc chiar 
săptămini 
neață, iar 
competiții

lipsi 
unul 
unui 

de

(Continuare in pag 2—3)

Școala reîncepe astăzi. Elevii, mari și mici, se vor așeza 
astăzi, la chemarea clopoțelului, din nou, cuminți, în bând, 
pentru a descifra mai departe tainele științelor.

Vacanța de iarnă a devenit o frumoasă amintire. Cei 
mai mulți dintre școlari și-au petrecut o parte din timpul 
liber in tabere la munte sau in cluburile organizate special 
pentru ei, astfel că zilele vacanței au constituit noi posi
bilități de a petrece clipe de neuitat în compania sportului 
Unii s-au perfecționat în tehnica schiului sau patinajului — 
cu ce bucurie a fost primită de toți copiii zăpada căzută 
în ultima vreme I —, alții abia au făcut cunoștință cu „alfa
betul* lor. Toți însă au înțeles și mai bine ce înseamnă 
sportul și practicarea exercițiilor fizice pentru întărirea or
ganismului, pentru reconfortarea intelectuală, după solici
tările din cursul primului trimestru.

Școala reîncepe astăzi. Odată cu ea și lecțiile de chi
mie, fizică, matematică, limba română, geografie sau isto
rie și, bineînțeles, cele de educație fizică. Acestea din urmă 
trebuie să valorifice mai bine experiența sportivă a copiilor, 
acumulată în timpul vacanței, să contribuie mai eficient la 
înlăturarea oboselii, la fortificarea fizica și psihică a elevi
lor. Alături de cadrele didactice de specialitate, o activi
tate susținută trebuie să aibă și asociațiile sportive școlare, 
ca principale promotoare ale ideii de mișcare, de practicare 
a sportului.

Cadrul generos oferit de competiția națională „Daciada** 
creează largi posibilități de manifestare a inițiativelor, de 
organizare a unor acțiuni cu un grad sporit de atractivi- 
tate. Desigur, în această perioadă — în care temperatura 
scăzută permite amenajarea unor patinoare naturale și a 
unor pirtii de schi — accentul trebuie pus pe desfășurarea 
unor acțiuni care să conducă un număr cit mai mare de 
copii la familiarizarea cu schiul, patinajul și săniușul. Com
petițiile acestea - a căror desfășurare în aer Irber în
seamnă un deosebit cîștig pentru participant — trebuie, de 
asemenea, completate, după preferințe, și cu întreceri la 
alte discipline pentru a avea astfel un program variat și 
interesant

Școala reîncepe astăzi. In sunetul clopoțelului descifrăm 
și chemarea către pirtii, către sălile de sport

Așadar, START I

„Dadada de iarnă" in județul Dîmbovița TEMELIA VIITOARELOR SUCCESE
SE PUNE ACUM, ZI DE ZI, FĂRĂ NICI O ÎNTRERUPERE

Orașul Ttrgoviște, reședință 
a județului Dîmbovița, străve
che vatră de istorie și cultură, 
cunoaște în acești ani o dez
voltare tumultuoasă pe multiple 
planuri. Județul însuși a în
registrat succese remarcabile. 
Acum 10 ani producția sa in
dustrială era de numai 3,4 mi
liarde. în acest an, ea va atin
ge 21 de miliarde.

— Județul nostru este un 
vast șantier, ne spunea, cu vă
dită mîndrie, tovarășul Tibe- 
riu Varga, președintele Consi
liului județean pentru educație 
fizică și sport. Mugurii indus
trializării apăruți cu un dece
niu în urmă s-au dezvoltat în 
toate orașele județului : la Tîr- 
goviște, Moreni, Fieni și Pu
cioasa, Ia Găești și Titu. Tînă- 
ra industrie dîmbovițeanâ se 
mîndrește cu cel mai bun fre
zor din țară și cu locul doi 
la concursul celor mai buni 
strungari. în succesele rea
lizate de industrie se află 
încorporate și educația fi
zică și sportul, ca părți com
ponente în dezvoltarea perso
nalității umane, în păstrarea 
si consolidarea sănătății popu
lației.

Discuția pornește astfel pe

făgașul sportului. Punct de 
plecare : rezultatele din prima 
ediție a „Daciadei".

— In clasamentul pe țară am 
ocupat locul 11 la etapa de 
iarnă, ne . precizează tovarășul 
Paul Oiței, prim-vicepreședin- 
te al C.J.E.F.S. Dîmbovița. Re
zultatul, desigur, nu ne mul

să realizăm puncte prețioase 
și la celelalte sporturi. Toți 
spun : „Dîmbovița e un județ 
de munte. Trebuie să faceți 
schi". E drept, insă, deocam
dată schiorii noștri se antre
nează pe la vecini : în Argeș, 
la Dealul Sasului sau în Pra
hova, in stațiunea Sinaia.

• PREOCUPĂRI SPORITE PENTRU REÎNNODAREA TRA
DIȚIILOR • IN FIECARE COMUNĂ - AMENAJĂRI PEN
TRU PRACTICAREA TENISULUI DE MASA Șl A ȘAHULUI
• NUMAI CU SĂNIUȚA NU SE POATE „URCA" IN

CLASAMENTUL „DACIADEI"

țumește. Am obținut „medalii" 
doar la săniuțe, prin Eusebiu 
Cojocarii, Daniela Preoteasa și 
Maria Mihai, toți din comuna 
Runcu, pe care putem s-o con
siderăm „capitala săniuței dim- 
bovițene". Dar, cu un singur 
sport din cele cuprinse in eta
pa de iarnă a „Daciadei" nu se 
poate ciștiga bătălia pentru 
fruntea clasamentului pe jude
țe. De aceea, în noua ediție a 
„Daciadei" am pornit botăriți

Locurile unde s-ar putea schia 
in județul nostru se află pe 
Valea Ialomiței. în sus. Dar. 
toată această zonă este un 
șantier. Se construiește un lac 
de baraj. Nu avem drum de 
acces spre... zăpada de la iz
voarele Ialomiței. Totuși. nu 
demobilizăm. Vom amenaja o 
pîrtie la Culmea Dichin. iar 
în comunele montane — Tătă- 
rani, Bărbulețul, Malul cu 
Flori, Pucheni, Vulcana-Băi,

Runcu șl Pietroșița — școlile 
generale au primit materiale 
adecvate pentru activitatea 
competițională de schi. La 
Virfuri, unde se află un 
profesor specialist în schi — 
Ion Bănaru — am repartizat, 
de pildă, 30 de perechi. Să 
sperăm că iarna ne va ajuta 
și ea, coborîndu-și mereu ză
pezile mai jos pe linia Pucioa- 
sa-Voinești. Școala din Runcu 
a primit 20 de sănii de compe
tiție si elevii de aici sînt de
ciși să repete performanțele 
din 197S. Vom face patinaj, pe 
Iacul Chindia din Tîrgoviște, 
pe lacul de acumulare de la 
Pucioasa și pe terenurile de 
handbal, pe care le vom trans
forma in patinoare, tot cu a- 
jutomt... iernii.

— în județul dumneavoastră 
a existat o bună tradiție la 
tenis de masă și la șah. Prin 
anii 1971—75, dîmbovițenii erau 
redutabili la concursurile in- 
terjudețene.

— Vom reînnoda firul tradi
ției. Deocamdată am trecut la 
ofensivă pentru ca intr-un vi-

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)



0 constatare după primele trei etape In Divizia A la handbal feminin „Cupa Brașovia" la bia

PREA PUȚINE ARGUMENTE IN FAVOAREA „NOULUI VALH

O nouă ediție, a 21-a, a 
campionatului Diviziei A la 
handbal feminin se Înscrie, 
de cîtva timp, în actualitatea 
Competițională a acestui înce
put de an. Cele mai bune 10 
formații feminine din țara 
noastră și-au început, astfel, 
o nouă dispută pentru a intra 
In posesia invidiatului titlu de 
campioană a României, deținut 
la ora actuală de Universita
tea Timișoara. S-au scurs pînă 
tn prezent trei etape, judnd- 
du-se deci un total de 15 par
tide, în care amatorii de hand
bal au putut urmări confrun
tări interesante, multe dintre 
ele foarte echilibrate, unele 
oferind chiar rezultate mai 
puțin scontate.

Cea mai mare surpriză Insă 
o constituie faptul că aceste 
prime trei etape au fost domi
nate de formațiile care anul 
trecut participau la Întrecerile 
Diviziei B ! O situație, 
puțin obișnuită. Chiar 
actuală a clasamentului 
una dintre echipele 
promovate, și anume Rulmen
tul Brașov, care, după cum 
te vede, fără să fie complexa
tă de condiția ei de „nou ve
nită", și-a intrat în ...rol încă 
din prima etapă, obținînd o 
victorie la limită, dar muncită 
și meritată, in dauna dețină
toarei titlului, Universitatea 
Timișoara. După acest promi
țător debut, Rulmentul Brașov 
și-a onorat și in continuare 
comportarea, reușind ca pînă 
In prezent să domine Întrece
rea.

Alături de Rulmentul Bra
șov, Constructorul Baia Mare 
ți Știința Bacău sint, împreună 
Cu mai vechile noastre cunoș
tințe Universitatea Timișoara 
și Hidrotehnica Constanța,

principalele forțe ale Întrece
rii. Dincolo, insă, de rezulta
tele înregistrate în primele 
etape, sint de subliniat cîteva 
aspecte, pe care le considerăm 
semnificative pentru acest în
ceput de campionat. Vom nota, 
în acest sens, că nivelul 
nic al jocurilor, valoarea 
generală s-au situat la o 
care nu poate mulțumi, 
adevărat că majoritatea 
tidelor au fost echilibrate 
viu disputate, dar, din păca
te, pe fondul unui handbal de 
slabă factură, cu mult sub ce
rințele impuse la marile în
treceri internaționale ! S-a ju
cat stereotip, fără nerv si ini
țiativă în atac, cu multă, chiar 
prea multă forță în apărare, 
unde totul se rezolvă mai 
mult prin fault decît prin miș
care. In aceste condiții, iubito
rii handbalului au asistat 
partide în care atractivă

teh- 
lor 

cotă 
Este 
păr

ți

CLASAMENTUL
1. RULMENTUL Bv. 3 2 1 0 40-37 5
2. Universitatea Tim. 3 2 0 1 43-33 4
3. Știința Bacău 3120 42-37 4
4. Constructorul B. M. 3 2 0 1 38-34 4
5. Hidrotehnica C-ta 3 2 0 1 35-38 4
6. Mureșul Ta. Mureș 3111 50-51 3
7. Progresul Buc. 3102 30-26 2
8. Universitatea Buc. 3102 42-44 2
8. Confecția Buc. 3 1 0 2 35-38 2

3 0 0 3 31-48 ORapid București10.

Cojocaru („U“ Timișoara), 
lui Butan, Dumitriu sau

TINERII SPORTIVI TREBUIE 1
• Ori concurs, ori antrenament © Și copiii au nevoie de matl

deci, 
lidera 

este 
recent

la 
a 

fost doar lupta pentru puncte. 
Tot caracteristic pentru a- 

cest început de campionat con
siderăm și faptul că la majo
ritatea echipelor handbaliste
le mai vechi continuă să fie 
„vioara intîi", 
prin valoarea i 
comportarea întregii 
Este cazul lui Irene 
(Rulmentul), al Simonei Sandu 
G,U“ București), al lui Luțaș

, determinind 
și rutina lor 

echipe. 
Oancea

al
Ștefan (Progresul) care merită 
toate felicitările pentru dra
gostea ce o manifestă față de 
handbal și echipele lor, pentru 
dîrzenia și dăruirea cu care 
se pregătesc. Dar ce fac tine
rele handbaliste ? Această în
trebare ar trebui să și-o pună 
înaintea noastră antrenorii. 
Exemplul izolat al Măriei Td- 
rok (Știința Bacău), care, deși 
ttnâră, se impune cu autorita
te, precum și timidele încer
cări de la Progresul Bucu
rești, Universitatea București 
și Rapid sint totuși prea pu
ține argumente In favoarea 
noii generații. Campionatul este 
Insă abia la început. Sperăm 
că viitoarele comentarii ne 
vor prilejui și observații pozi
tive pe această temă.

Călin ANTONESCU 
Ion GAVRILESCU

POIANA BRAȘOV, 9 (prin 
telefon). Ziua a doua a con
cursului de biatlon dotat cu 
„Cupa Brașovia“ a continuat 
cu probele individuale, „de 
viteză", pentru juniori ți co
pii. Ca și în prima zi, prota
goniștii. juniorii mari cu mai 
multă experiență și susceptibili 
de a participa la viitoarele în
treceri internaționale, nu »u 
luat startul, mulțumindu-se cu 
antrenamente In același loc și 
în același timp cu desfășurarea 
competiției.

„Cupa Brașovia" are marele 
merit că, programînd întreceri
le de biatlon pentru copii, in
troduce în orizontul acestei ra
muri sportive elementele cele 
mai talentate de la fond, des
coperite în țara Bîrsei. Dacă 
schiorii amintiți sint suficient 
de buni In alergarea pe

PATINATORI DE PERfORMANIĂ 
FĂRĂ mflEMiH I

După un meci frumos

DINAMO - SELECȚIONATA FRANȚEI 28-18
PLOIEȘTI, s (prin telefon). Sala 

aporturilor din localitate a găz
duit marți seara partida Interna
țională amicală de handbal din
tre Dinamo București *1 SeSec-

STIMAȚI TOVARĂȘI (lucrători
în domeniul materialelor sportive), 

CU BICICLETA KU Tt POR DA Pt GHEAJĂ • ••

schiuri, din păcate, tirul, a 
doua componentă a biatlonului. 
nu este pregătită cu aceeași a- 
tenție. Performanțele din aceas
tă specialitate sint întîmplătoa- 
re sau rezultatul de moment 
al inspirației fiecărui sportiv. 
Ca și în alte împrejurări, „Cu
pa Brașovia" a scos in eviden
ță aportul centrelor de schi de 
la Rîșnov, A.S.A. și „Brașovia", 
unde există o preocupare ge
nerală, permanentă 
creșterea tineretului și alimen
tarea secțiilor fruntașe cu 
generații de bistloniști. I. 
cursele din ziua a doua au ie
șit învingători aproximativ a- 
ceiași sportivi din ziua prece
dentă, dar mai puțin categoric 
pentru bunul motiv că adver
sarii au luptat dîrz și hotărit 
pentru revanșă. Este cazul să 
subliniem efortul profesorilor și 
antrenorilor de la Rîșnov, Fun
data. „C.S.S. Brașovia", 
ți Dinamo din Brașov 
prezenta în concursuri 
turi omogene, cu copii

pentru

i noi 
Și în

A.S.A. 
de a 
garni- 

bine

preg 
trebJ 
tnzes
«are 
asigJ 
nereJ 
CLA

pena]

nioril 
geri) I 
via) I 
(Rîșn 
Suma 
copii I
1. d 
24:20
(Brad 
Giura 
n, 31 
driarJ
2. 
22:23
(Rișnl

Cu argumentul „termome- 
trulut“ ți al zăpezii piu din 
centrul orașului, unde edilii 
Capitalei au mal aruncat 
sare), ci de la noi; din Dru
mul Taberei — unde copiii, 
cu patine și sănii, se zben
guie fericiți, cu fețe roșii, ca 
bujorii — fetele m-au luat a- 
proape pe sus, să mergem să 
cumpărăm patine. Nimic mal 
firesc pentru ele, acum ctad 
meteorologul de serviciu 
la tV le anunță ta 
seară „temperatura ta 
dere“, „iarnă 
ropa"...

Așadar, cu o 
tiță de 9 ani _ _
stingă și cu alta de “
14 în dreapta, am plecat... 1a 
drum, prin București.

Komarta copiilor. Aveți pa
tine numerele 21 șl 25 ? Avem 
doar numerele 18 șl 42, vine 
răspunsul. Primele regrete. 
Cea mică, pentru că are pi
ciorul ...prea mare, cea mare, 
că-1 are prea mic. Magazinul 
Victoria. Aceeași întrebare. 
Răspunsul e și mai categoric: 
„Nu avem nici un fel de pa
tine". Magazinul de sport de 
pe Lipscani, de lingă Calea 
Victoriei Din nou. aveți pa
tine 7 „Numărul 18 !“ Știți, 
pentru ele (și arăt spre fete). 
„Am spus, tovarășe, 
nr. 18“ — completează 
toarea pe un ton care 
făcut să ne retragem 
spre ieșire. Poate că ar 
trebuit să-i spunem ___ . _
«abilului că vînzătoarea sa nu 
prea știe ,.cît de dulce și 
frumoasă este limba noastră", 
dar nu aveam timp. Căutam 
patine. Magazinul București. 
La raionul „Sport", doar bl- 
clcjote Foate ar fi trebuit să 
ne luăm biciclete, pentru la 
vară, dar fetele doreau patine.

Cînd să coborim prin pasa
jul spre Piața Sfi Gheorghe, 
una din fete zărește o firmă 
„Magazin de sport". Intrăm.

Aveți patine 7 „Doar o pe
reche, douăzeci șl unu’ ju
mate. O singură pereche" 
(cum o fi rămas prin raf
turi 7). Ce noroc a avut Gabi. 
Sora ei s-a posomorit, O în
curajez : Hal la Cocor. Maga
zin mare, frumos. Dar sur
priză : la Cocor nu există ra
ion cu materiale de sport. 
Reintrăm to forfota de lume 
din stradă, lată-ne la etajul 
3 de la Unirea, alt mare ma
gazin. Și aici, toate speranțele 
s-au spulberat, auzind același 
răspuns lapidar : „Avem doar 
numerele 18 șl 40“ (oare, toți

fe- ... . . copiii din țara astato Punctul jse ! or fi avlnd numai 
— . numărul 13 la pi-

de 
fiecare 

•că- 
grea ta Eu-

dor 7).
Am obosit. Copiii s-au plic

tisit. Hal acasă, tăticule.
...Duminică. Gabi se afla 

gheața lacului din Parcul 
Moghioroș. Era fericită, 
atîtea alte sute de fete și

numai 
vînză- 

ne-<a 
sfioși, 

fi 
respon-

P«
AI. 
ea 

________ ________ _ bă
ieți ce lunecau pe luciul ghe- 
țil. Toată seara mîngîiase pa
tinele noi. Probabil că toată 
noaptea le visase șl se vedea 
ta prima ed Ieșire pe gheață. 
Daniela a rămas acasă. De 
ce 7 Pentru că are numărul 
33 la picior. Ne-a dat o mină 
de ajutor în casă. A cumpă
rat pîine, a luat bere. S-a 
uitat apoi ta ..Albumul dumi
nical", a urmărit șl retrospec
tiva Mundialulul argentinian 
de fotbal. l-a plăcut stadio
nul River Plate. exclamația 
crainicului brazilian, golurile 
lui Kempes șl Dlrceu. Dar 
gtndurlle li zburau spre pa
tinoar. Era supărată. De unde 
să știe ea că cel mari care 
se ocupă 
uitat că 
patine s!

Ai vrut 
lamă să _ ____
Ce pretențioși stntețl voi, co
piii de azi !

Constantin ALEXE

țior-at-a Franței. Spectatorii au 
aplaudat cu câldură evoluțiile ju
cătorilor din ambele formații, 
care s-au străduit și In bună 
parte au reușit să ofere un fru
mos spectacol sportiv. Elevii tui 
Oprea Vlase s-au Încălzit mai 
greu, în primele minute ale me
ciului handbaliștii francezi condu- 
c£nd cu : 2—1, 3—1. 4—2. Din mi
nutul 15. d-namoviștii au dat un 
adevărat recital. Rapiditatea con
traatacurilor, subtilitatea paselor, 
aruncările „tunarilor* au fost ar
mele de bază ale handbaliștilor 
români, tn ultima parte a întil- 
nirii antrenorul bucureștenilor a 
utilizat și pe tinerii din lotul său 
(Becicheri. Oprea), despre a- 
portul cărora apreciatul teh
nician s-a declarat satisfăcut.

Oaspeții au început partida în 
trombă, au manevrat cu iscusință 
pe semicerc și au înscris cdteva 
goluri de mare spectacol. Din 
momentul în care dinamoviștii 
și-au string rîndurile, eficacitatea 
francezilor a scăzut, dar în tot 
timpul meciului ei au arătat o 
bună mișcare în teren. Scor fi
nal 38—18 (9—7) pentru Dinamo.

Au marcat : GrabovschI 7, Cos- 
ma 5. Durău 5, Lieu 3, Ștef 3, 
Tase 2, Flangea 2, Oprea 1 pen
tru Dinamo București, respectiv 
Geofroy 8, Giraud 4, Vlsloli 3, 
Rey 2, Rousel, Regnac și Alalmo 
cîte 1.

Au arbitrat foarte bine ploieș- 
tenii D. Purică și V. Erhan.

Partida revanșă dintre Dinamo 
șl Selecționata Franței va avea 
loc astă-seară, de la ora 18, 
în sala Floreasca din Capitală.

L Gv.

Viitorul Bacău—Steaua 0-3 
la volei masculin 

BACAU, 9 (prin telefon), 
proape 1500 de spectatori au 
mărit în sala sporturilor din

A- 
ur-

axacxxx» x*“ _ __ _________ ____
calitate meciul restanță de volei 
Viitorul Bacău—Steaua. Oaspeții 
au dștigat clar cu 3—0 (13, 7, 5).

S. NENIȚA — coresp.

cu aceste treburi au 
iama copiii caută 
nu biciclete.
ca In vacanța de 
patinezi, Daniela 7
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O NOUĂ TRAGERE

© LOTO
Rețineți : NUMAI ONE JOACA 

POATE CÎȘTIGA 1
Biletele pot fi procurate pînă 

joi 11 ianuarie.
TRAGEREA PRONOEXPRES de 

astăzi, 10 ianuarie 1979, poate fi 
urmărită în direct, pe mlcuJ e- 
cran, începînd de la ora 17,45. 
CÎȘTIGURILE -----------------------
PRONOSPORT

O NOUA POSIBILITATE DE A 
CÎȘTIGA AUTOTURISME ȘI IM
PORTANTE SUME DE BANI. 
Este o posibilitate pe care tot mal 
mulți amatori de Loto, participtod 
cu regularitate la obișnuitele tra
geri săptămlnale, au transfor
mat-o într-o frumoasă șl utilă 
satisfacție. Dintre cele mal re
cente și spectaculoase succese 11 
reamintim pe cel de la 15 de
cembrie 1973. cind nu mai puțin 
de PATRU PARTICIPANT! AU 
OBȚINUT AUTOTURISME „Dacia 
1300“ LA O SINGURA TRAGERE ! 
Șl dv. le puteți urma exemplul, 
participtnd cu cit MAT MULTE 
BILETE la tragerea LOTO de 
vineri 12 ianuarie IOT».

CONCURSULUI 
DIN 7 IANUARIE 

1979
(13 rezultate) — 7 

variante 25% a 38.098 lei; Catego
ria 2 : (12 rezultate) 75,75 va
riante a 2.474 lei ; Categoria 3 i 
(11 rezultate) = 763,50 variante 
a 968 lei.

Cîștigurile de 38.098 lei de ta 
categoria 1 jucate 25% au reve
nit pârtieipanților : CONSTANTIN 
NICOLAE, din Oosteștl, jud. Ar
geș, CORNEL BUTUZA din Baia 
Mare, CARMEN PANTELIE din 
Sibiu. GHEORGHE GROZAVII, 
din Gura Humorului, jud. Su
ceava, COSTACHE ANASII din 
Fălticeni, jud. Suceava. FLORIN 
MARINESCU șl IOAN GRIGA, 
ambii dto București.

Categoria 1 :

De cîțiva ani, centrul de 
greutate al patinajului din 
Capitală s-a mutat ta clubul 
sportiv „U"-I.E.F.S., care are 
una dintre cele mal puternice 
secții de viteză șl artistic.

Dacă ta întrecerile rezervate 
„artiștilor ghețil" reprezentan
ții studenților se numără a- 
desea printre principalii ani
matori la toate categoriile de 
participant!, ta schimb clu
bul bucureștean se află ta 
al doilea an consecutiv etnd 
nu prezintă alergători ia con
cursul republican al speran
țelor sau ta alte competiții 
deschise micilor vltezlști. 
avtad doar un singur junior 
— Teodor Faraoneanu. Ba 
mal mult, dacă aid n-e exis
tat preocupare pentru depds-

tarea șl creșterea elementelor 
de perspectivă, de anul tre
cut vitezlștil seniori au fost 
lăsațl de... capul tor, deoarece 
antrenorul Dan ~ _
fost investit să răspundă de 
pregătirea totului olimpic. Din 
această cauză l-am văzut si
lele trecute pe «tudențl, prin
tre care se aflau șl • „olimpi
cii" induși In lotul care par
ticipă acum ta concursuri 
peste hotare — Agnes Busz, 
Cornel Muntean» șl Gheorghe 
Plrv — apellnd pe pista de la 
Miercurea Cluc ta serviciile 
umor cadre tehnice de ta alte 
cluburi sau asociații. unii 
refuzind. din păcate, să te 
dea acest ajutor tovărășesc.

Oare nu există to Capitală 
antrenori capabili să supli
nească absența titularului 7 
Oferta unor tehnicieni bucu- 
reștenl a fost însă respinsă 
de conducerea secției de pa
tinaj (responsabil Adrian 
Dragnea, care este to același 
timp și președintele Colegiului 
oentral de antrenori al fede
rației de resort); preferfndu-se 
să se angajeze al doilea antre
nor de patinaj artistic, deși a- 
ceastă normă se cuvenea gru
pei de viteză. De ce sint M- 
sați în voia soartel tocmai 
viteziștii Into-ațl, după cum se 
știe. In circuitul pregătirilor 
pentru 3.0. t lată o întrebare 
ta care așteptăm un răspuns 
fără echivoc.

Troian IOAN1ȚESCU

LJLzârescu &

„DACIADA DE IARNA"
ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

(Urmare din pag. 1)

itor apropiat toți copiii jude
țului nostru să aibă noțiuni de 
șah și tenis de masă. Din acest 
an, in fiecare comună va exis
ta cel puțin o masă pentru 
practicarea tenisului, ca să nu 
mai vorbim de numărul sporit 
de jocuri de șah. Am luat 
măsura ca și la căminele de 
nefamiliști să se instaleze me
se de sah, iar la cluburile în
treprinderilor — să «e practi
ce mai intens tenisul de masă. 
Avem o tradiție frumoasă în 
comuna Băleni, unde profeso
rul Constantin Milea a aprins 
făclia dragostei pentru activi
tățile sportive de masă. După 
plecarea acestuia, interesul a 
diminuat. Sperăm să realimen
tăm acest interes și, totodată, 
să creăm două centre puter
nice — la Titu și la C.S.S. Tîr- 
goviște. Sintem conștienți că 
temelia succeselor viitoarelor 
finale ale „Daciadei" se pune 
acum, zi de zi, fără nici o în
trerupere. A aștepta totul de 
la .asaltul finale este iluzoriu™

— După părerea noastră, a a 
intervenit tovarășul Tiberiu 
Varga, cu acest an bo! înce
pem „cincinalul sportului dîm- 
bovițean”. Să mă explic : la 
această oră putem considera că 
s-au consolidat toate colective
le de muncă din tinăra indus
trie a județului. 8-au terminat 
fluctuațiile de personal. încep 
să se lege prietenii trainice, 
iar producția crește eficient, 
de la lună la lună. Or, acolo 
unde producția merge bine iar 
colectivele sint sudate, activi
tățile cultural-sportive sint și 
ele la înălțime. Sintem con
vinși că sportul, dlmbovlțean 
se va alinia realizărilor 
economia județului 
care, deși are numai 
de existență, se află 
județele țării care-și 
contribuție însemnată 
terea puterii 
României socialiste.

Sportivii dîmbovițeni vor 
face totul pentru ca In compe
tițiile interne și internaționa
le să-și aducă o mai mare 
contribuție la gloria sportului 
românesc.

din 
nostru 

zece ani 
printre 

aduc o 
Ia creș- 

economice a

GERUL... DEZCHEAIA ACTIVUA
(Urmare din pag. 1)

curind la Petroșani. înființată 
pe lingă A. S. Întreprinderea 
de gospodărire locativă ți 
bucurindu-se de sprijinul co
mitetului sindical (președinte 
Ștefan Velciov), secția de bob 
a A.S. I.G.L. a plecat la drum 
cu un nucleu format din an
trenorul Florentin
(fost bober fruntaș la Steagul 
roșu Brașov), piloții Gheorghe 
loader, Waldemar l.auschman, 
Gheorghe Ștefănescu, Dorin 
Dogaru, Iosif Both ț.a. Dintre 
aceștia, doar Toader este con- 
zacrat, ceilalți (toți practicanți 
ai altor sporturi) fiind selec
ționați in timpul verii. Rezul
tatele bune consemnate de a- 
ceștia cu prilejul normelor ți 
probelor de control din toamnă 
le atestă calitățile ți perspecti
vele de a concura, cit de cu- 
rînd, pentru cucerirea unor 
poziții onorabile in ierarhia 
boberilor din țara noastră.

O altă acțiune, de astă dată 
cu iz sentimental, este pe cale 
.de a fi definitivată și anume 
„Trofeul Old-boys", cu partici
parea unor boberi care, eu 
decenii in urmă, se aflau prin
tre laureații campionatelor ță
rii : Henry Euea, Constantin 
Dragomir, Virgil Hogea, Flo
rentin Beldiga, Radu Oancea 
ț.a. Salutăm inițiativa și aș
teptăm traducerea ei in fapt, 
poate chiar cu prilejul con
cursului internațional dotat cu 
„Trofeul Carpați".

Amintind de „Trofeul Car
pați", revenim în „prim-pla- 
nul" activității internaționale. 
Competiția de bob, aflată la e- 
diția a 3-a, va avea printre in
vitați sportivi din Austria, El
veția, R. D. Germană, R. F.
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Desfășurate după 
mulă tehnică simplă 
vanta joasă, atractivele tra
geri bilunare Loto 2 au pri
lejuit, în anul care a tre
cut. importante cîștiguri în 
autoturisme și bani unui 
număr tot mai mare de par
ticipant. Este firesc, așa
dar, ca amatorii de Loto 2 
să manifeste în continuare 
un interes crescînd 
de la prima tragere 
cest an.
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extra• Se efectuează 3
geri, In continuare, a cite 4 
numere.
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Am reținut din referatul an
trenorului Ion Ionescu — Glo
ria Buzău, prezentat săptămî- 
na trecută în cadrul consfă
tuirii antrenorilor divizionari, 
o idee care ni s-a părut pre
țioasă : „A venit timpul să fa
cem mai multe eforturi pentru 
modernizarea Jocului — care 
impune, dealtfel, modelul pre
gătirii — și a procesului de in
struire. Cum ? Promovînd cu 
mai mult curaj, ca pînă acum, 
noul".

La prima vedere, cum s-ar 
spune, vorbe mari... Ca atîtea 
altele pe care le auzim atunci 
cînd se adună, din cînd !n 
cînd, „sfatul cel mare" al teh
nicienilor noștri. Și totuși, res- 
pectînd, cum se cuvine, ade
vărul și întorcîndu-ne puțin 
In urmă, în zilele de pregătire 
pentru campionatul 1978—1979, 
reporterul își amintește că a 
asistat la un antrenament al 
Gloriei Buzău, pe terenul din 
comuna Berea, care unora, poa
te, li s-ar fi părut cel puțin 
ciudat : timp de 90 de minute 
s-a jucat la două porți, ju
cătorii neavînd dreptul să a- 
tingă mingea declt o dată. Un 
exercițiu, după alții, obișnuit. 
Să nu uităm însă că el avea 
durata unui meci Întreg pe 
parcursul căruia toată lumea a 
alergat fără răgaz, a făcut pre
sing, marcaj -demarcaj, schimb 
de locuri, a pasat „dintr-una", 
a șutat direct la poartă. Cu 
alte cuvinte, cam tot ceea ce 
cuprinde jocul, pregătirea fă- 
cîndu-se global. în condiții de 
maximă dificultate, mai greu 
chiar decît în cadrul competi- 
țional. Era, fără îndoială, în 
exercițiul acesta, condus de 
antrenorul Ion Ionescu, o mos
tră de strădanie de a face, 
chiar dacă nu neapărat ceva 
nou în conținut, oricum, ceva 
nou In modul de a lucra pen
tru performanță. Și campiona
tul a dovedit într-adevăr, pînă 
acum, că efortul acesta al Glo
riei Buzău n-a fost inutil.

Din fericire, exemplul antre
norului Ion Ionescu și al echi
pei sale nu este izolat și nici 
cel mai semnificații. în lupta 
dintre inerție și mișcare, din
tre șablon și creație, dintre 
vechi și nou, s-au mai angajat, 
cu pasiune și curaj și L. An- 
tohi, care a reușit să dea cu
loare și tonicitate unei echipe, 
Politehnica Iași, veșnic obse
dată de ideea retrogradării |

sau V. Mateianu care, In mai 
puțin de patru luni, a urcat 
pe podiumul Diviziei A o foar
te veche divizionară B, F. C. 
Baia Mare. Aceasta pentru că 
și unul și celălalt au adus cite 
ceva inedit, atît în procesul de 
pregătire cît și în joc, au sti
mulat prin opțiunea lor pen
tru nou energii creatoare, a- 
titudini conforme cu legile 
fotbalului modern.

Și nu numai în rîndurile ti
nerilor antrenori și-a făcut loc 
spiritul inovator. La Sport 
Club Bacău, de pildă. Tr. Io
nescu a găsit unele soluții și 
caută In continuare altele pen
tru a împlini personalitatea u- 
nei echipe ce tinde, evident, 
spre afirmare : la C. S. Tîrgo- 
viște, mîna de meșteșugar a 
lui N. Proca a reușit trans
plantul ideii ofensive la o for
mație care nu cunoștea decît 
lecția apărării ; la F. C. Ar
geș, FI. Halagian, forțînd ie
șirea din tipare tactice mal 
vechi, a modelat vizibil stilul 
de joc al echipei, adueînd-o pe 
un meritat loc I în clasament.

La drept vorbind, nimeni n-a 
fost certat și cu atît mai puțin 
pedepsit, pentru faptul că ar 
fi încercat să promoveze noul. 
Este adevărat, a fost o vreme 
cînd F.R.F. obișnuia, din exces 
de zel și prevedere, să pă
trundă pînă într-atît în viata 
echipelor divizionare incit, la 
un moment dat, în locul unor 
recomandări de principiu, erau 
impuse lucruri de amănunt: 
cicluri de antrenament săptă- 
mînal, dozarea pregătirii pe 
factori, metode de lucru etc. 
în ultimul timp, însă, ideea 
unei mai mari libertăți de ac
țiune acordată antrenorilor a 
triumfat, iar calea noului n-a 
mai cunoscut, practic, obstaco
le. Dar a rămas, din păcate, 
teama multora în fața noului. 
O teamă de care este stăpînită 
azi cea mai mare parte a echi
pelor noastre de club și chiar 
reprezentative. De ce ? O ex
plicație ar fi aceea a inerției, 
alta — a unei insuficiente în
crederi în nou.

Nu se gîndesc oare toți cei 
ce manifestă această nejustifi- 
eată rezervă față de forța 
creatoare a noului, că stnt, In 
acest fel, împotriva progresu
lui, a îmbunătățirii continue a 
calității fotbalului, a perfor
manței însăsi 7

Mihai IONESCU

CAMPIONATUL AR TREBUI SĂ l ClȘTIOE STEAUA
DAR EU SPER SĂ L ClȘIIGĂM NOI...

Deși prea puțini contau pe echipa piteșteanâ, la sflrșitul campio- 
navUaUi trecut F.C. Argeș era întrecuta doar ia golaveraj (intr-o 
cursă ar veni spus : „la fotografie**) de Steaua.

Uitată în duelul F. C. Baia Mare — Steaua, formația arge^eană a 
plasat Ia timp un sprint neașteptat, hotărît și irezistibil, devenind o 
puțin scontată — dar merituoasă — campioană a turului actualei ediții.

Creditată cu comportamentul cel mal onorabil și in competițiile eu
ropene aje toamnei trecute, F.C. Argeș a dovedit că este genul de 
echipă „CA-RE TACE Șl FACE“, sobrietatea și eficiența sa sugerînd, 
ln perspectivă, tipul de echipă românească cu adevărat competitivă 
pe tărim internațional pe care o dorim de aiiția ani.

Autorul nr. 1 al acestei echipe, antrenorul FLORIN HALAGIAN 
are toate trăsăturile formației sale, așa cum formația sa are cam 
toate trăsăturile lui. Iată in cele ce urmează cum gîndește șl ce gân
dește antrenorul liderului de toamna al campionatului, antrenor tn. 
vestit recent — logic șl pe deplin meritat — cu sarcina conducerii 
reprezentativei olimpice a țării noastre.

— Prin ce a ajuns Arge
șul pe locul I la sfîrșitul 
turului 7

— Aș da mai multe răspun
suri Ia această întrebare. 1) 
Echipa știe ce vrea ; 2) Este 
un tot omogen din punct de 
vedere tehnic, moral, de lup
tă ; 3) Am jucat cu toți ad
versarii in funcție de calitățile 
și defectele lor. pregătind fie
care „bătălie* în parte, nu nu
mai războiul (campionatului) 
in ansamblu.

— Plecînd de la aceste 
răspunsuri, cine crezi că 
ar trebui sâ cîștige titlul 
național anul acesta ?

— Steaua ! E echipa cea mai 
bună. Ea ar trebui să-1 cîști
ge, dar de ciștigat... sperăm 
să-I ciștigăm noi, pentru că il 
dorim mai mult și vom lup
ta din răsputeri ca să nu ne 
scape din miini ca anul trecut.

— Atît vara trecută cît 
și astă-toamnă s-a vorbit 
mai puțin de F. C. Argeș. 
Te-a deranjat această rela
tivă lipsă de atenție, faru
rile, blitzurile și comentari
ile presei avîndu-le în vi
zor astă-vară p& Steaua, iar 
toamna trecută pe F. C. 
Baia Mare 7

— Ne-a ambiționat. Ne-a 
îndirjit. Locul 1 la sfirșitul tu
rului este un prim răspuns.

— Care sînt punctele tari 
și care sînt punctele slabe 
ale echipei piteștene 7

— Avem o apărare sigură, 
un mijloc foarte activ (Iovă- 
nescu — Bărbulescu). o aripă 
care „sparge cazemate" (Doru 

Nicolae) și il avem pe... Do-

brin, care întoarce oricind un 
meci, trans formînd eșecul 
în victorie. Sintem insă des 
păcăliți la momentele fixe, pe 
care nu le-am învățat cum 
trebuie, iar în atac ne agităm 
prea mult față de ceea 
ce realizăm, raportul șutu
rilor și al golurilor trădînd un 
joc ofensiv încă prea subțire, 
,4a poezie", comparabil doar cu 
ceea ce se practică în fot
balul nostru și a dispărut de 
mult din fotbalul internațional 
de valoare.

— Cum apreciezi turui 
campionatului actual 7

— Cu 15% mai bun decît 
prima parte a campionatului 
trecut. Ce reprezintă aceste 
procente 7 Echipele noastre au 
început să aplice, puțin cite 
puțin, trăsăturile fotbalului 
modern : Jocul cu libero, mar
cajul și demarcajul etc.

— Ce ți-a plăcut și ce nu 
ți-a plăcut în acest tur de 
campionat 7

— Mi-a plăcut asaltul echi
pelor slab cotate : Baia Mare, 
lașul, Tîrgoviștea, Satu Mare, 
Buzăul. M-a surprins și m-a

impresionat neplăcut căderea 
„soliștilor" Steaua și Politeh
nica Timișoara.

— Cum ai primit și cum 
privești investirea la condu
cerea echipei olimpice 7

— Este o prețuire a muncii 
mele, dar mai presus de toate 
este o foarte mare obligație. 
După cum mi-e felul, nu vreau 
să spun cuvinte frumoase, 
strălucitoare, care mai tîrziu 
să se dovedească fără suficien
tă acoperire. Ceea ce vreau, 
însă, să se știe acum este fap
tul că Halagian nu va precu
peți nimic pentru a îndeplini 
cu cinste misiunea încredin
țată.

Marius POPESCU
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BADEA-DINU SAU
Revedere cu doi foști jucă

tori.
De o parte, Alexandru Ba

dea. Fostul internațional, neo
bosita „jumătate" a unui cu
plu Dridea I — Badea, de ca
re s-au legat succesele echipei 
ploieștene, încununate de cu
cerirea titlului de campioană a 
țării și a „Cupei României". 
Cînd spunem Dridea — Badea, 
gîndurile ne poartă la partida 
cu Portugalia (2—0), cînd Ba
dea marca unul din golurile 
tricolorilor, consemnînd, parcă, 
superioritatea eficacității în 
fața altui cuplu, pe atunci In 
plină afirmare, Ion Ionescu — 
Dumitri u II, mai subtil, mai 
fermecător pentru ochiul spec
tatorului.

...De altă parte, Constantin 
Dinu. Și el fost internațional, 
mijlocașul Rapidului, „pisto
nul" neastimpărat de la mijlo
cul terenului, exemplu de dă
ruire, de devotament, ani și 
ani „locotenentul" cuplului de 
care aminteam.

Față în față, pe teren. Asta 
se întîmpla cu ani în urmă. 
Cînd erau, de o parte și de al
ta, Petrolul și Rapid. Meciuri 
care se ridicau de atîtea ori la 
nivelul derbyurilor Steaua — 
Dinamo. Cine uită meciurile 
Rapid — Petrolul, unele cu 
victorii spectaculoase, k.o.-uri- 
le neprevăzute. 1963. Sezon de 
primăvară. Stadionul „23 Au
gust". Rapid — Petrolul 6—1 I 
1963. Sezonul de toamnă, cam
pionatul imediat următor, pe 
același stadion. Rapid — Pe
trolul 0—6 1 1966. Petrolul cîș- 
tigă campionatul în dauna Ra
pidului. 1967 — giuleștenii se 
revanșează, ies campioni, pri
mul titlu al Giuleștiului, din 
istoria sa care număra aproape 
50 de ani.

La succesele celor două echi
pe, Badea și C. Dinu, cu mun
ca lor tenace, aveau marea 
contribuție.

...Anii au trecut. Din păca
te, două echipe de mare tradi
ție In fotbalul nostru, cu me
rite deosebite în promovarea 
de jucători la Divizia A, de 
formare a multor internațio
nali — Rapid și Petrolul — 
au coborit In anonimat. De pe

„DIALOG PESTE ANI
scena stadionului „23 August", 
de la Liverpool, Leeds, Bruxel
les sau Belgrad (unde Rapidul 
învingea, cîndva, Iugoslavia), 
cele două echipe au ajuns 
să-și dispute meciul lor de Di
vizia B, din seria a Il-a, la 
Urziceni. Asta se întîmpla la 
10 decembrie 1978, Rapid a- 
vînd terenul suspendat.

— Ce părere aveți. Badea și 
Dinu, de această coborîre 7

AL. BADEA : Regret această 
cădere. Prahova a dat atîția 
Jucători. Petrolul era un sim
bol, o familie în care fotba-

SA\\\\\\\\\\\W^^

• De la Liverpool ți Bru
xelles la... Urziceni ® 
Pentru unii, Petrolul era 
un simbol ® Prea ușor se 
imbracă tricoul Rapidului

liștii doreau să intre. Astăzi 
parcă nu mai există o aseme
nea ambiție, concurența aceea 
pentru a deveni titular.

C. DINU : Două echipe de 
tradiție ajung în anonimat. 
Actualilor jucători din fosta 
mea echipă le lipsește, în pri
mul rînd, dăruirea, puterea de 
luptă. Rapidul a fost un exem
plu în această privință. Macri, 
Greavu, Dan Coe, Năsturescu 
sînt doar cîteva exemple de 
dăruire. Apărau culorile echi
pei pînă la ultima picătură de 
energie. Doar cu talentul nu 
se realizează prea multe, te 
învinge o echipă modestă, dar 
mai ambițioasă, indiîerent cum 
se numește, F. C. M. Giurgiu, 
Poiana Cimpina sau Metalul 
Plopeni. Acum, în penuria de 
jucători, unii îmbracă prea u- 
șor tricoul Rapidului și nu-1 
prețuiesc.

— Sînteți în prezent colegi 
la cursul de perfecționare a 
antrenorilor. Din nou alături. 
Badea venit de la Buzău, un
de este antrenor secund la di
vizionara A Gloria, Dinu, de 
la Granitul. Care vă sînt preo
cupările actuale 7

PETROLUL-RAPID
AL. BADEA. Mi-am dat 

seama că e o necesitate, că 
trebuie să invăț. In cîteva luni 
am descoperit lucruri pe care 
ou le știam din anii petrecuți 
pe gazon ca jucător.

C. DINU: Sint la începutul 
carierei de antrenor. Mi-am 
zis că-i mai bine să o iau „de 
jos" și, în consecință. împreu
nă cu Marin Voinea, cel care 
a jucat la Progresul, antrenez 
pe Granitul. O echipă mică. 
Cursul acesta a venit pentru 
mine, acum, cum nu se putea 
mai bine.

— Deci, primii pași pe dru
mul formării ca antrenori. Ce 
vă doriți pentru 1979 7 Con
semnăm o idee comună: 
„Fotbalul românesc să înre
gistreze saltul așteptat și re
zultatele dorite dc iubitorii lut 
In ce ne privește, gîndurile ne 
zboară spre echipele pe care 
le pregătim și cu care dorim 
să obținem rezultate frumoase, 
dar ne întoarcem și spre Pe
trolul și Rapid, ale căror po
ziții actuale nu corespund tra
dițiilor și rezultatelor obținu
te în anii trecuți. Tinerii Ju
cători de azi au obligația să 
refacă terenul pierdut. Dar, 
fără mari eforturi, fără o mun
că temeinică nimic nu se rea
lizează".

Al. CONSTANTIN

Publicarea loturilor, ele
ment de interes pentru iu
bitorii fotbalului în aceas
tă perioadă de acalmie, cînd 
nostalgia după fotbal este 
alimentată doar de vijelioa
sele sprinturi telegenice ale 
lui Kempes, a stîrnit, cum 
era și firesc, o serie de 
discuții. Cititorii au fost »- 
trași, in primul rînd, de 
surprinzătoarea selecționare 
a lui Bălăci și Dumitru, ei 
amintindu-și de faptul că 
primul a avut un sezon „în 
afara fotbalului", cam in 
«tilul stelistului Zamfir, și 
că al doilea a acuzat cînd
va o anume oboseală, justi
ficând, într-o oarecare mă
sură, aportul său redus ln 
cadrul echipei naționale, 
echivalent cu o cerere de 
retragere.

Fără îndoială că selecțio
narea celor doi jucători (și 
nu numai a lor) a avut în 
vedere doar criteriul valo
rii intrinseci, care, la fot
bal, este deseori insuficien
tă. Nimeni nu contestă ca
litățile lui Bălăci și Dumi
tru, deși nimeni nu poate 
afirma cu mîna pe inimă 
că acești doi fotbaliști, con
siderați cîndva de forța lui 
Rivera (primul) și Brem- 
ner (al doilea) au confir
mat imensele investiții de 
speranțe care s-au făcut 
pentru ei.

Așa stind lucrurile, este 
evident că selecționerii au 
pus în sacii lotului cam tot 
ce au găsit. în aceste con
diții tehnicienii iși asumă 
obligația dezvoltării tutu
ror celorlalte criterii — 
seriozitate, dăruire, capaci
tate de efort etc. etc. — 
pentru ca mai sus citații să 
devină și TRICOLORI au
tentici.

Acum doi ani, Bălăci 
părea excelent plasat în 
duelul său cu Bolâni și 
Mulțescu. Acceptînd doar 
criteriul clasei, am fi pu
tut socoti că duelul este 
inegal, craioveanul avînd 
aproape toate atuurile în 
mină. Dar Bălăci, după 
frumoasa partidă jucată la 
Praga (la 2—3), a început 
să coboare vertiginos, ajun- 
gînd — în prima parte — 
doar o soluție de cîteva mi
nute, spre finalurile de joc, 
pentru a dispărea literal
mente din vizorul selecțio
nerilor.

Acum trei ani, la Madrid, 
Dumitru făcea acel joc de 
excepție în echipa lui Va
lentin Stănescu. De atunci, 
însă, cel pe care mulți 11 
considerau drept succesor 
al lui Lucescu în clasamen
tul tricourilor naționale a 
Început să coboare încet- 
încet spre condiția jucăto
rului de club, fiind și la 
originea cauzelor ascunse 
care au determinat jocurile 
slabe ale echipei naționale, 
pentru care a fost selecțio
nat cu insistentă indiferent 
dacă a vrut sau nu a vrut.

La startul noului sezon, 
Dumitru și Bălăci sînt din 
nou în mijlocul „tricolori
lor". Criteriul abstract al 
clasei a predominat iarăși, 
înconjurat de alte și alte 
speranțe. în această situa
ție, nu ne rămîne decit să 
așteptăm ca orgoliul (și, 
poate, stinghereala) să com
pleteze toate celelalte cri
terii, fără de care jucăto
rul de clasă este un artist 
abstract si inutil, in afara 
adevăratelor criterii.

loan CHIRiLÂ

• ACT U ALIT ĂȚ I • ACT U AL IT ĂȚI • ACTU ALIT ĂȚI
• CURSURI DE INSTRUIRE A 

ARBITRILOR DIN LOTURILE A, 
B ji C. tn vederea uniformizării 
interpretării și aplicării regulilor 
de joc. ca și în alțl ani, F.R.F.. 
prin colegiul central al arbitrilor, 
organizează cursuri de instruire 
cu arbitrii din loturile divizionare 
A, B și C Tematica instructaju
lui cuprinde, printre altele : in
formare asupra arbitrajelor pres
tate in turul campionatului ediția 
1BT8—79 ; testarea teoretică a ar
bitrilor ; probleme de ordin in
terpretativ al regulamentului ; 
discuții, pe grupe, asupra pro
blemelor de actualitate.

Cursurile se vor desfășura pe 
centre județene pentru arbitrii 
din loturile B și C, după cum 
urmează : la Bacău fia—14 ianua
rie), cu participarea arbitrilor 
ăia județele Bacău, Suceava. Bo

toșani, Neamț. Vaslui, Iași. Vran- 
cea. Galați. Buzău șl Tulcea; la 
Drobeta Tr. Severin elfi—21 ia
nuarie). cu participarea arbitrilor 
din județele Mehedinți, Dolj, Olt, 
Argeș Vil cea, Gorj, Caraș-Severin, 
Timiș, Arad și Hunedoara ; la 
București (26—28 ianuarie), cu 
participarea celor 27 de arbitri 
din lotul de perspectivă (foștii 
jucători divizionari), formați la 
cursul intensiv de la Brașov; la 
Tg. Mureș (2—4 februarie), cu 
participarea arbitrilor din județele 
Cluj. Mureș, Brașov, Sibiu, Covas- 
na. Harghita^ Alba, Bistrița-Năsăud, 
Bihor, Sălaj, Maramureș și Satu 
Mare ; la București (#—11 februa
rie). cu participarea arbitrilor din 
București și județele Ilfov, Pra
hova, Dîmbovița, Teleorman șl 
Ialomița. Arbitrii din lotul divizio
nar A vor A convocată la Bucu

rești în perioada 16—18 februarie. 
a MINIFOTBAL PE ZAPADA. In 
vacanța de iarnă, trei echipe de 
juniori s-au pregătit in frumoasa 
stațiune Moneasa din Apuseni : 
Clubul sportiv școlar Oradea, 
Strungul Arad șl Clubul sportiv 
școlar Ineu. Interesant de subli
niat faptul că s-a organizat șl un 
turneu de minifotbal in 6, parti
dele disputîndu-se pe o zăpadă 
de aproximativ 30 de cm., obsta
col care l-a obligat pe jucători la 
eforturi suplimentare. A fost un 
bun prilej pentru antrenorii ce
lor trei echipe de a testa capaci
tatea fizică a elevilor lor. Cea 
mai bună comportare au avut-o 
arădenii (antrenori T. Pop și 
O. Curuțiu) din riadul cărora 
B-au remarcat Tucudean, Gher- 
gheli, Babău, Aldea. (Pavel ȘO- 
DESCA — coresp.)



SE REIA PASIONANTA CURSA PENTRU 
TROFEELE CONTINENTALE ALE HANDBALULUI

In următoarele zile se vor 
relua pasionantele întreceri 
ale cupelor continentale la 
handbal. După cum se știe, 
ambele reprezentante ale țării 
noastre în competițiile mascu
line, Dinamo București (C.C.E.) 
și Minaur Baia Mare (Cupa 
cupelor), continuă cursa în 
care mal sînt angajate și alte 
echipe cu prestigioase cărți 
de vizită din Europa.

Din cele 52 de formații afla
te la startul celor două între
ceri masculine, au mai ramas 
în competiție 16. Printre aces
tea și deținătoarele actuale 
ale trofeelor, H. C. Magde
burg (C.C.E.) și V.f.L. Gum
mersbach (Cupa cupelor). Sur
prinzătoare. pentru majorita
tea specialiștilor, este ieșirea 
din scenă a ambelor formații 
iugoslave, Zeleznicl3r Saraje
vo, eliminată de Honved Bu
dapesta, și Medvesceak Zagreb, 
scoasă din întrecere de către 
o echipă poloneză mai puțin 
cunoscută, Hutnik Cracovia. 
La fel de neașteptată a fost și 
calificarea campioanei Franței, 
Stella sports St. Maur, în dau
na formației suedeze Drott 
Halmstad. Dealtfel și cealaltă 
reprezentantă a Suediei. _7“-le 
studenților din Ystad, a pier
dut dubla partidă disputată in 
compania formației islandeze 
Vikingur Reykjavik. Iată pro
gramul jocurilor din „sferturi* 
și rezultatele care au calificat 
echipele respective :

C.C.E. : T.V. Grosswaldstadt 
(14—11 și 14—15 cu ASKO 
Linz) — V.S.Z. Kosiee (23—13 
și 19—18 cu Sporting Neerpelt
— Belgia); Stella sports 
Maur (20—16 și 15—18 
Drott Halmstad) 
Budapesta (22—26 
cu Zelezniciar 
TtS.K.A. Moscova
35—23 cu Slask Wroclaw) — 
Empor Rostock (26—14 și 25—10 
cu Foia Esch — Luxemburg) ; 
DINAMO BUCUREȘTI (25—19 
și 20—20 cu Valur Reykjavik)
— Calpisa Alicante (19—20 și 
20—16 cu Fredericia).

CUPA CUPELOR: MAI Mos
cova (29—22 și 31—27 cu , U- 
nion Krems — Austria) —

St. 
cu 

Honved 
și 22—17 

Sarajevo) ; 
(24—26 și

ȘAHIȘTII NOȘTRI
In turneele zonale

în runda a doua a turneului 
zonal de șah de la Varșovia, 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat cu Ivan 
Radulov (Bulgaria). Celelalte 
partide din grupa I s-au în
cheiat cu următoarele rezulta
te : Ribli — Prandstetter 1—0; 
Skrobek — Jansa 
Portisch — Lengyel 
— Sznapik remize.

în grupa .
Ghițescu a remizat cu Ermen- 
kov (Bulgaria), în timp ce 
Mihai Ghindă a pierdut parti
da cu Gyula Sax (Ungaria). 
Adorjan l-a învins pe Kuli- 
gowki, iar în partidele Smej- 
kal — Szmidt și Popov — Si
kora a fost consemnată egali
tatea.

Î—O; F. 
și Inkiov

a Ii-a, Theodor

LA BUDAPESTA Șl LA ZAKOPANE

Dinamo București fi-a asigurat participarea în „sferturile" C.C.E. 
prin victoria asupra campioanei Islandei. Iată-l, in fotografie, pe 
dinamovistul Flangea șutind peste apărarea handba'.ițtilor din 
Reykjavik
V-f.L. Gummersbach (15—12 și
19—11 cu Tatra Koprivnice) ; 

Huttenberg (18—19 șiT.V.
31—19 cu Blau Wit Beek — 
Olanda) — MINAUR BAIA 
MARE (32—19 și 24—21 cu 
Aalborg H. K.) ; Hutnik Cra
covia (25—25 și 27—22 cu Med-

Foto : N. DRAGOȘ 
Zagreb) — S.C. Mag- 
(24—16 și 25—25 cu
Madrid). Prin exclu-

vesceak 
deburg 
Atletico 
derea din competiție a echipei 
Vikingur Reykjavik, Tatabanya 
(33—17 și 22—22 cu St. Martin 
— Franța) este calificată pen
tru semifinale.

Un grup de patinatori de 
viteză (aparținînd clubului 
sportiv Tractorul Brașov), con
dus de cunoscutul antrenor 
Ernest Ulrich, a participat la 
cîteva concursuri peste hota
re. La Budapesta, campionul 
absolut al țării noastre. Andrei 
Erdelyi, l-a depășit pe valoro
sul alergător Imre Temeșy, 
cîștigînd proba de 3 000 m cu 
4:33.0. în aceeași întrecere a 
seniorilor, iuniorii D. Jenei 
(C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca) 
și I. Opinearu (Tractorul Bra-

4 și 5 
4:51,8.

Ia Za-
Magda 
adver

șov) au ocupat locurile 
cu 4:47,1 și, respectiv,

Pe pista naturală de 
kopane, brașoveanca 
Szolosi, care a avut ca
sare mai multe patinatoare de 
la diverse cluburi poloneze, a 
trecut prima linia de sosire la 
1500 m, fiind cronometrată cu 
2:41,2. Cursa de 500 m a re
venit localnicei Tereza Kva- 
ter (S.N. Zakopane) cu 48,2, 
Szolosi sosind pe poziția a 
treia cu 51,0.

BORG Șl VILAS NU PARTICIPĂ 
LA „TURNEUL CAMPIONILOR1* ’.
La „Madison Square Garden* 

din New York încep astăzi în
trecerile „Turneului campioni
lor" (Masters), care reunește 
pe primii opt clasați în circui
tul internațional de tenis dotat 
cu „Marele Premiu" — ediția 
1978. în absența suedezului 
Bjorn Borg și a argentinianu
lui Guillermo Vilas, oare s-au 
anunțat indisponibili, princi
palii favoriți sînt campionul 
american Jimmy Connors (în 
vîrstă de 26 de ani) și mai 
tinărul său coechipier John 
McEnroe (19 ani), revelația se
zonului trecut.

IN EUROPA,
înălțimea a rămas și în 1978 

vedeta probelor masculine de 
sărituri, iar Vladimir Iașcenko, 
pînă nu demult o surpriză, a 
fost din nou personalitatea cea 
mai marcantă in grupul sări
torilor. Juniorul sovietic deține 
ambele recorduri mondiale — 
2.35 m în sală. 2,34 m în aer 
liber —, a cîștigat titlul euro
pean la Praga si este neînvins 
în concursurile internaționale 
ale ultimelor două sezoane I

în ansamblu proba a pro
gresat, atît la nivelul maxim 
cît și în ceea ce privește me
dia primilor 20—25 de perfor
meri ai lumii. S-a mărit nu
mărul săritorilor de peste 2,30 
m : în iarnă americanul Fran
klin Jacobs (1,73 m înălțime) a 
sărit 2,33 m — deținînd, pen
tru cîteva săptămîni, recordul 
indoor —, iar vara, ultimul so
sit în acest club select a fost 
Wolfgang Lauterbach (R. D. 
Germană) — 2,30 m. A plecat, 
însă, suspendat de A AU, gălă
giosul (simpatic) Dwight Sto
nes. marea vedetă a acestui 
deceniu, pînă la apariția Iul 
Iașcenko.

în „bătălia stilurilor*, moto
rul evoluției probei — doar în 
Europa 15 săritori peste 2,24 
m I — rostogolirea ventrală 
are acum un mic avantaj, ocu- 
pînd primele trei locuri ale 
ierarhiei sezonului prin Iaș
cenko, Beilschmidt (2.31 m) șl 
Lauterbach. Tendința este opu
să celei din proba feminină, 
unde „flop-ul* domină, calita
tiv și cantitativ.

Săritura cu prăjina traver
sează o perioadă în care apa
rent progresul s-a oprit. Su
gestiv ni se pare faptul că în 
ultimii trei ani recordul mon

15 SĂRITORI PESTE 2,24 m!
dial nu a mai progresat, (Nici 
acum nu se știe exact dacă 
Mike Tully a sărit tn 
vară 5,71 m sau 5,69 m, adică 
un centimetru peste recordul 
lui Roberts sau un centimetru 
mai puțin...). Este de fapt pe
rioada ..maturizării* probei, 
care la un deceniu și jumăta
te de la apariția prăjinii elas
tice a ridicat ștacheta cu a- 
proape un metru mai sus de- 
cit recordul lui Warmerdam. 
Așa cum spuneam, însă, stag
narea este doar aparentă, pen-

Retrospectivă 
atletică 1978 (VIII)

Jucătorii calificați au fost 
repartizați in două grupe pre
liminare. după cum urmează : 
grupa A : Jimmy
Harold Solomon, John 
și Arthur Ashe (toți 
grupa B: Eddie Dibbs 
Ratil Ramirez (Mexic), 
Gottfried (S.U.A.) și 
Barazzutti (Italia). Primii doi 
clasați în fiecare grupă se vot 
califica pentru semifinale, pro
gramate s îmbată, învingătorii
din semifinale urmînd să-și 
dispute finala duminică.

în prima zi a concursului se 
vor desfășura următoarele par
tide : Dibbs — Barazzutti ;
Gottfried — Ramirez ; Solomon 
— Connors și McEnroe — Ashe.

Connors, 
McEnroe 
S.U.A.) ; 
(S.U.A.), 

Brian 
Corrado

De multe ort, vedetefo bckxxriutf rotund, în -fafSr— for din epoco 
fastă see m neliniștea ccre-< tocea.-că tot mai des In anii de ,,co- 
bonre-. aruncă sâeunțc retragerii din octwOte : »-□ prinde see nu î 
Din această cauză, csemenea dedoratn de intenții tint privite cu în
doia iâ, pe bazo princ-'p-.ufai «ora trai >> om vedea...*, mai ales că 
unii jucători cu faimă tși pregătesc retragerea îndelung, cu nenumă
rate pertractări ți sondaje, ba chkx m șl retrag oficial de două, trei 
ori... Uneori. însă, suporterii, opiate publică interesată încearcă șl 
surprieo faptelor împlinite. Un asemenea jucător care iți respectă cu- 
virrtui este Gerd M ui Ier. „ bombard ierul* lui Bayem Munchen și at echU 
pei R.F.O.. campioană a lumii In 1974. înaintea încheierii Weltmeis- 
tervchaftului 74. Gerd Muller ți-a anunțat retragerea din formația 
reprezentativă (deși nu avea atunci decît 29 de ani), hotărîre pe care 
nu și-a schimbat-o nici după ce o contribuit decisiv fa dobindirea ti- 
tHului suprem, fa 7 iulie 1974, el înscriind golul victoriei în finala cu 
echipa lui Cruyff. ch far pe terenul oore-i e<o fa mH iac, în fața zeci
lor de eWI de suporteri, la Munchen, Acest gol a pus punct carierei 
sale de totemcțfar.al in ech po R.F.G.. In core a evoluat în 62 de me
ciuri, înscriind 63 de goluri I

Recent, Gerd Mul ier o anunțat ri retragerea din activitatea oom- 
petițfonolâ, pentru kmc Iunie a ccesttri an. $< nimeni nu se îndoiește 
că se va ține de cuvînt. singurele semne de întrebare plani nd asupra 
cifrelor stat slice core-’ vo*- încununa brianțul. Pînă acum, prestigiosul 
palmares ol tui Gerd MOIler arată astfel : 265 de goluri în 424 me
ciuri de campionat ți 56 de goluri In CC.E. ; cu Bayem 4 titluri de 
campioană și dețlnătoc'e a Cupe* In R.F.G. ; de 3 ori C.C.E.. cite o 
dată Cupa fatercontinentelă ff Cupe cupelor ; titkJ de campioană 
mond’ală H974) si ev"nr>eană (19721 cu echioa R.F.G. : qolgeterul C.M 
*70, din Mexic, fotbalistul anului In 1967 și 1969 în R.F.G., cel mal bun 
jucător european ir 1970. gol gete *ul Europei In 1970 șl 1972. Care 
atacant central ol ultimelor decenii mai ore un asemenea palmares î

$1 știți care va fi meciul său de adio î Cu S.V. Hamburg, echipa 
marelui sau predecesor Uwe Seeler șl o octualulul jucător nr. 1 al 
Europei, Kevin Keegan Simbolic schimb de ștafetă al celor care Iu
besc, mal mult ca orice în fotbal, golul.

Paul SLAVESCU

tru că in spatele lui 
sezonul trecut nu mai _ _
17 săritori au reușit perfor
manțe între 5,62 m (Wladislaw 
Kozakiewicz) — 6 atleți peste 
5,60 m — și 5,50 m I Există la 
această oră o adevărată masă 
de săritori valoroși, cu rezul
tate care erau, nu cu multă 
vreme în urmă, doar la înde- 
mîna unui Seagren, Isaksson 
sau Nordwig, înaintașii unei 
specialități care își căuta iden
titatea. Astăzi, rezultatul unui 
concurs sau altul este decis de 
dispoziția de moment și nu 
atît de diferența de valoare 
(greu de stabilit în mod real). 
Va tîșni din această masă un 
lider veritabil ? Cine va fi el 1 
Deocamdată este greu de făcut 
afirmații în privința vreunui 
nume. O ultimă remarcă, tot 
cu caracter general: ascensiu
nea școlii sovietice alături de 
cea americană (tradițională) si 
poloneză (remarcată în ultimii 
4—5 ani).

La 10 ani după „accidentul* 
Beamon, lungimea 
să-și fi revenit din acest „soc 
al viitorului", chiar ‘ Z 
1978 numărul săritorilor de 8 
metri a crescut considerabil. 
Cine poate afirma că Amie

Tully In 
puțin de

nu pare

dacă tn

Robinson este mai bun decît 
Boston sau că Nenad Stekici 
ii este superior lui Ter-Ova- 
nesian ? Stekici și Jacques 
Rousseau au dominat sezonul 
european. Francezul a ciștigat 
la Praga (8,18 m), dar iugo
slavul a reușit cea mai lungă 
săritură a anului — 8,33 m. De 
reținut, dintre numele 
cele ale americanilor 
(8,23 m) și King (8,18 
din Europa pe acela 
niolului Corgos (recordman eu
ropean de juniori cu 8,05 m) și 
sovieticului Tepelev. Vor reuși 
ei să se ridice măcar pînă 
nivelul lui

Poate că 
peste 8,50 
brazilianul 
(8,23 m în 
merican). Această enigmă a a- 
tletismului. cu un potențial u- 
riaș, are însă o carieră ciu
dată, inconsistentă. Nu s-ar 
putea spune că preferă triplu- 
saltul, deși a sărit anul acesta 
17,44 m, al doilea rezultat al 
tuturor timpurilor. Și abia a- 
cum, la patru ani de la senza
ționalul record (17.89 m) stabi
lit la Ciudad de Mexico, a 
ieșit... în lume, făcînd un 
scurt turneu în Europa.

Triplusaltul, cu toată reveni
rea lui Saneev, are astăzi o 
fată nouă. Americanii James 
Butts (17,24 m) și Ron Livers 
(17,15) îl urmează pe de Oli
veira, precedîrdu-î pe euro
peni. Totuși, pe continent cri
za pare să fi trecut, pentru că 
o generație nouă bate la por
țile marii performanțe : iugo
slavul Milos Srcjovici (22 de 
ani — 16,94 m), campion euro
pean la Praga. sovieticul 
Gher.adi Valiukevici (20 de 
ani — 17,02 m). fost campion 
european de juniori, și engle
zul Keith Connor (21 de ani — 
17.21 m cu vînt) sînt deocam
dată liderii ..noului val*. Pen
tru J. O. de la Moscova. însă, 
mulți mizează în continuare 
pe Saneev. Să vedem._

CAMPIONATE

noi, pe
Lofton 

m) iar 
al spa-

la
Stekici ?... 
al doilea săritor 
m ar fi putut

Joao
1978, record sud-a-

de 
fi 

de Oliveira

Vladimir MORARU

SPANIA (etapa a IS-a): Atletteo 
Madrid — Burgos 1—2; Santander- 
Valencia 3—1 : Sevilla — Sala
manca 2—1 ; Valiecano — Real 
Madrid 1—1 ; Real Sociedad — 
C. F Barceiona
— Las Palmas 
Alicante — Ceita 
panel Barcelona 
bao 1—9 ; Gijon
Clasament : 1. Real ,____
a p ; 2. Gijon —29 p ; X 
Barcelona — 17 p.

Grecia (etapa a 14-a) : Panio- 
nios — Apollon 1—I ; Ethnlkoo
— Yannina 0—9 ; Aris — Pana- 
haiki 2—o ; Heraklis — Panathi- 
naikos 2—2 ; O.F.I. — A.E.K. 
0—0; Rhodos — PAOK 1—0 ; Pan- 
saraikos — Egaleo 2—1 ; Kastoria
— Olymptakos 1—0. Clasament : 
L A.E.K. — 23 p ; 2. Aris — 22 p; 
X Olympiakos — 21 p.

0 ; Saragossa
3—1 ; Hercules 
Vigo 2—0 ; Es-
— Athletic Bil-
— Huelva 2—0.

Madrid —
CJ.

PORTVGALLA (etapa a lS-a) 1 
Sporting Lisabona — Boavist» 
2—0 ; Guimaraes — Varzim 3—1 ; 
Beira Mar — Belenenses S—1; 
Benfica Lisabona — Barreirense 
4—0 ; Famalicao — Maritimo 1—0. 
Clasament : 1. Benfica — 24 p ; 
2. F.C. Porto — 23 p (un joc mal 
puția disputat) ; 3. Sporting — 
22 p.

ALTE ȘTIRI
ta Israel, Borussia 

cu
• lucind ____

Monchengladbach a dispus 
4—0 de Hapoel Beer Schewa.
• In primăvara acestui an 

va desfășura prima ediție 
..Memorialului Bernabeu' 
ciuri tur-retur. —- - 
confirmat participarea echipele 
Real Madrid. Ajax Amsterdam, 
F.C. Liverpool și Bayem Miin- 
chen
• In Berlinul Occidental turneul 

de mtaifotbal In sală a fost ciș
tigat de echipa Hertha B.S.C„ ur
mată de formațiile F.C. Koln — 
și Werder Bremen. In ultima zi : 
Hertha BS.C. — Werder Bremen 
2—9 a—0) ; F.C. Kota — Fener
bahce Istanbul 2—0 (1—0) ; HaJ- 
duk Split — Grasshoppers Zdricii 
s—2 n—m.

se 
a 

cu me- 
Plnă acum și-au

CICLISM • înaintea ultimelor 
24 ore tn Cursa de șase zile de 
la Bremen conduce perechea vest- 
germană Wilfried Peffgen — Al
bert Fritz, urmată la un tur de 
cuplul Danny Clark (Australia) 
— Renâ Pijnen (Olanda),

HANDBAL , Mîine se vor dis
puta la Sofia primele partide din 
cadrul unui turneu internațional 
(masculin), la care iau parte di
ferite selecționate sau echipe de 
club din Uniunea Sovietică, Un
garia. Olanda, România și Bulga
ria Din tara noastră la această 
întrecere este prezentă divizionara 
A. Știința Bacău (antrenor Mi
hai Pintea)

HOCHEI • tn al șaselea med 
susținut ta Canada, echipa Di
namo Riga a învins cu scorul de 
5—1 (4—1 1—0. 0—0) selecționata
olimpică a țării gazdă.

PATINAJ a Concursul interna
țional de viteză de la Inzell s-a 
încheiat c succesul olandezului 
Hilbert van der Duim care a to
talizat la multiatlon 166.021 p. La

feminta, pe primul loc s-a clasat 
compatrioata sa Betje van der 
Lende cu 181.615 p. Rezultate : 
5 000 m (b) — Van der Duim 
7:19,S3 ; 1 000 m (f) — Brenda
Webster (Canada) 1:28,11 ; 3 000 m 
(f) — Van der Lende 4:40.91. In 
competiția rezervată sprinterilor, 
victoria a revenit sportivilor so
vietici Liubov Fadvikova la fe
minin șl Evgheni Kulikov la

9,5 puncte, urmat de N. Hijin 
(România) — 7,5 puncte. Belczyk 
(Polonia) 8.5 puncte etc.

SCHI • re 
(Franța) s-a _ 
masculină de 
„Cupa Mondială1

TELEX • TELEX
masculin. G Proba de perechi 
din cadrul campionatelor unio
nale de patinaj artistic, cane se 
desfășoară la Zaporoje, a fost 
cîștigată de cuplul Marina Cerka- 
sova — Serghei Sahrai. cu 
145 72 p Pe locurile următoare : 
Marina Pestova — Stanislav Leo- 
novici —- 142,42 p și Irina Voro- 
bieva — Igor Lisovski — 136 58 p

ȘAH ® Turneul Internațional 
de la Trinec a fost cîștigat de 
maestrul cehoslovac Ftacnik. cu

pîrtia de la Moraine 
desfășurat o probă 

coborîre pentru 
____ _ în care victo
ria a revenit canadianului Steve 
Vodborski. urmat de Italianul 
Herbert Plank. In clasamentul ge
neral conduce Peter Luescher 
(Elveția), urmat de Ingemar Sten- 
mark (Suedia) și Bojan Gizaj 
(Iugoslavia) * Slalomul special 
feminin disputat în stațiunea 
franceză Les Gets a fost cîștigait 
de Regina Sackl (Austria). Pe 
locul dot. Perrine Pelen (Franța).

TENIS e Proba de simplu băr
bați din cadrul turneului de la 
Auckland (Noua Zeelandă) a re
venit jucătorului american Tim 
Wilkinson, care l-a învins în fi
nală cu 6—3 6—7. 6—4, 2—6 S—2
pe austriacul Peter Feigl. în fi
nala de simplu femei Pamela 
Whvtcross (Australia) a întrecut-o 
cu 6—3 7—5 ne Brenda Perry
(Noua Z eel an dă).
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