
Orașe mici— pasiuni mari

CURA DE.. SPORT LA BUZIAS
© „Daciada" - treapta spre afirmare ® Voleibaliștii dețin

Intiietatea ® Ambițiile popicarilor
Buziașul, oraș din județul 

Timiș, ocupant al locului II 
pe țară (între centrele urbane 
cu o populație sub 10 000 locui
tori) în întrecerea pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a 
localităților este mai puțin 
cunoscut sub aspectul împli- 
nir.' r sa ? sportive. Și totuși...

Am asistat către sfîrșitul 
anului trecut la conferința de 
dare de seamă și alegeri a 
Consiliului orășenesc pentru 
educație fizică și sport Buziaș, 
eveniment care ne-a ajutat să 
descoperim, în domeniul de 
activitate care ne interesează, 
o multitudine de aspecte îm
bucurătoare care onorează, și 
în această privință, tineretul 
localnic.

Să exemplificăm. La prima 
ediție a competiției naționale 
„Daciada", la tir, Zigmund 
Stcchel a cucerit locul I pe 
județ și locul III în întrece
rea pe țară ; la cros, categoria 
15—17 ani. Rozalia Hoanos a 
obținut, de asemenea, locul I 
pe județ și locul IX în finala 
pe țară ; la tenis de masă, 
Bruno Galer s-a clasat pe lo
cul II în întrecerea pe județ; 
echipa de minifotbal a școlii 
generale Buziaș a obținut un 
merituos loc III în disputa cu 
echipele de elevi de pe cuprin
sul județului ; luptătorii de li
bere Marton Lovasz și Ion Po
pescu au fost medaliați cu ar
gint la faza județeană a cam
pionatului republican, primul 
la categoria 100 kg, iar cel de 
al doilea la categoria peste 
100 kg.

O activitate frumoasă are și 
echipa de popice Bacovo, for

MODIFICĂRI DE STRUCTURĂ
PE HARTA FOTBALULUI

(Șl OPTICĂ) 
NOSTRU

Un clasament deosebit de 
sugestiv la terminarea primei 
jumătăți a campionatului 1978— 
79 este cel al MEDIEI SPEC
TATORILOR, pe crașe. Am 
putea spune că un astfel de 
clasament e mai plin de 
semnificații decît toate cele

Tribune arhipline ! Dar nu la Arad, în meciul cu Feyenoord, 
ci la Buzău, intr-un meci obișnuit desfășurat în turul campio^ 
natului. Foto : V. BAGEAC
lalte clasamente tehnice. Dar 
ptntru a nu prelungi introdu
cerea, să intrăm direct în su
biect :

1. BUZĂU — 17 000. 2. Baia 
Mare 16 500, 3. Craiova 15 600, 
4. Tîrgoviște 14 800. 5. Rm. Vil- 
cea 13 200, 6. Iași 12 800, 7. Ba
cău 12 500, 8. București 12 100,

Divizia A de hochei

ECHIPELE ÎN DEPLASARE 
AU CÎȘTIGAT PE LINIE

Ieri, la București, Galați și 
Miercurea Ciuc au avut loc 
alte trei meciuri în cadrul Di
viziei A de hochei. Și cu acest 
prilej s-au înregistrat rezul
tate normale, formațiile favo
rite în totalitate oaspe obți- 
nînd victoriile așteptate.

Dar iată cîteva succinte a- 
mănunte de la aceste trei me
ciuri :

A.S.E. SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI — UNIREA 
SF. GHEORGHE 3—7 (1—3, 

mație fruntașă în campionatul 
județean, ca și echipa de vo
lei Sport club Buziaș care, în 
1977, a fost declarată vicecam- 
pioană județeană, în timp ce 
în actualul sezon, pînă în pre
zent se situează în clasamen
tul întrecerii pe primul loc, 
avînd mari șanse de a cîștiga 
competiția. Faptul i-ar da, de
sigur, dreptul să activeze în- 
cepind cu sezonul următor în 
Divizia B a campionatului na
țional.

Cuvinte Ia fel de elogioase 
am mai putea spune și des
pre fotbaliștii orașului, des
pre handbaliști, despre jucăto
rii de tenis de masă și alții. 
Ne vom rezuma, insă, în a 
sublinia un aspect cu totul 
inedit privind activitatea vo- 
leibalistică. Formația de volei 
cu care se mîndrește întregul 
oraș Buziaș este antrenată de 
profesorul de educație fizică 
Marcel Cărăușu, un tinăr am
bițios, jucător de volei incă de 
pe băncile școlii. Acesta, rein- 
torcîndu-se In orașul natal, 
după efectuarea studiilor supe
rioare, a adunat în jurul său 
pe toți, sau marea majoritate 
a foștilor echipieri alături de 
care a activat cu brio în ulti
mele clase de liceu: Helmuth 
Zink, Viorel Jurcă și Herbert 
Zink, acum toți trei profesori 
de educație fizică, absolvenți ai 
facultății de specialitate din 
Timișoara, Mihai Popa — de 
asemenea profesor de educație 
fizică la liceul din Ceacova 
(acesta în dorința sa de a fi

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. 2—3)

9. Timișoara IX100 10. Arad
10 700, 11. Hunedoara 10 500, 12. 
Pitești 10 000, 13. Satu Mare 
9 200, 14—15. Oradea și Tg. 
Mureș 8 600, 16. Petroșani
5 300.

Acest clasament, plin de 
semnificații, demonstrează mo

dificări esențiale pe harta 
fotbalului nostru. Deosebit de 
sugestiv este faptul că tinerele 
orașe ale fotbalului — Buzău, 
Baia Mare, Tîrgoviște, Rm. 
Vilcea, Bacău — sînț în prima 
jumătate, devansînd orașe ca
re, prin tradiție, erau conside
rate ca „citadele ale fotbalu-

1—1, 1—3). Partida a fost des
tul de animată, oaspeții re
ușind faze mai bune, mai cla
re și dovedindu-se mai efi
cienți doar la începutul și la 
sfîrșitul jocului. în general, 
bucureștenii nu au mai fost la 
fel de activi ca în partida din 
ajun. Au înscris : Moldoveanu, 
Ciobanu, Steinberg — A.S.E. ; 
Herghelegiu 3, Tamaș, Dumi
tru, Csiki, Ungureanu — Uni-

(Continuare in pag. 2-3)
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REPREZENTANTELE VOLEIULUI ROMÂNESC SUSȚIN 
IMPORTANTE PARTIDE ÎN CUPELE EUROPENE

0 Simbătă, prima manșă din turul II al C.C.E. și „Cupa cupelor*' 0 In sala 
Horească, Steaua — A.Z.S. Olsztyn • La lași, Penicilina — Zaon Zirinos Atena ® 
Echipele clubului Dinamo evoluează in deplasare • Explorări B. Mare în finala 

„Cupei Balcanice*"

In partida cu C șepci Budapesta, voleibaliștii de la Steaua au avut 
o comportare foarte buna, pe care sperăm să o repete și in in- 
tilnirea cu A-Z.S. Olsztyn de simbătă Foto : V. BAGEAC

lui“, printre acestea cnumerîn- 
du-se in primul rind Timișoa
ra, Aradul, Oradea, și, bine
înțeles, Capitala.

Cum se explică această de
plasare a interesului fată de 
fotbal ? Să fie vorba doar de 
tinerețea fotbalistică a orașelor 
din prima jumătate ?

Fără îndoială că ineditul 
joacă un rol important Dar 
mult mai important ni se pare 
faptul că toate aceste orașe, 
considerate, mai ales in rindul 
spectatorilor din citadelele tra
diționale, drept ..intruși* pe 
harta fotbal ni ui. confirmă 
creșterea tuturor județelor ță
rii, adică ceva care se dove
dește a fl mult mai eficient 
decît... tradiția fotbalistică.

loan CHIRJLA

(Continuare în pag 2—3)

Inaugurarea aelhitâții Ia bob și sanie

UN SEZON PREGĂTIT CU SÎRGU1NTĂ 
DIN LUNILE DE TOAMNA

Mai harnici ca orieînd. prac- 
ticanții bobului și săniei din 
țara noastră și-au început pre
gătirile în vederea sezonului 
1979 încă din lunile de toamnă, 
cînd concursurile de verifica
re a calităților fizice s-au 
succedat la intervale regulate, 
cu rezultate bune, iar testele 
de start (deci de pregătire spe
cifică). susținute pe minipîrtia 
specială de la Poiana Cimp'na, 
au scos și ele în evidență fap
tul că s-a lucrat intens, cu se
riozitate. în acest context, au 
fost organizate antrenamente 
și concursuri pe rotile pe pîr- 
tia betonată din Sinaia ; cînd 
a venit vremea rece, cu nin
soare și îngheț, străzile „6 
Martie* și Șoimului, din Sina
ia, au devenit pirtii improvi
zate pentru boburi, iar startul 
intermediar de pe pista pro- 
priu-zisă a fost utilizat pentru 
exersarea lansărilor

De aceea, se poate spune 
că, Ia inaugurarea sezonului, 
fruntașii bobului și șaniei se 
vor prezenta mai bine pregă
tiți decît în alti ani. iar cei 
mai valoroși dintre ei vor 
căuta să demonstreze că au 
progresat în suficientă măsură 
pentru a putea obține remtlta- 
te onorabile la marile compe-

Pentru iubitorii voleiului, a- 
cest sfîrșit de săptâmină va 
sta, din nou. sub semnul in
teresului, deoarece formațiile 
noastre: Șicana, Dinamo (am
bele echipe). Penicilina Iași 
Explorări B. Mare se vor a- 
fla la startul unor importante 
runde in competițiile europe
ne rezervate ecliipelor de club.

Simbătă și duminică, in sala Dinamo

„CUPA DE IARNĂ" LA TIR REDUS
Trăgători fruntași precum și 

mulți sportivi care fac primii 
pași in tirul de performanță 
vor participa, miine și dumi
nică, la o importantă compe
tiție pentru arme cu aer com
primat. Este vorba desp-e 
„Cupa de iarnă*, găzduită de 
sala Dinamo din Capi-ală. La 
întreceri vor fi prezenți a- 
proape 150 de concurenți din 
16 secții de performanță din 
București, Iași, Focșani. Baia 
Mare, CIuj-Napoca, Bacău si 
Oradea. Lipsesc de pe foile de 
concurs tintașii din Brașov, A-

tiții internaționale 
ale sezonului, cam
pionatele mondiale 
și europene. Deo
camdată să reve
nim, însă, la par- 
ticipanții la con
cursul de inaugu
rare a sezonului. 
La startul probe
lor se ver afla bo- 
berii_ de la Voința, 

Carpați,
Traciorul,

C.S.O.,
Bucegi (toate din
Sinaia). 
Telefericul. A. S. 
Armata (toate din 
Brașov), 
Cîmpina, 
Bucureșii, 
Petroșani, 
do 
practicanți 
niei de la 
C.S.O., 
Carpați, 
(toate din 
Tractorul, 
Armata (.vw.. um 
C.S.Ș. si S. C. Miercurea Ciuc, 
A. Ș. Predealul, I.E.F.S. Bucu
rești, C.S.Ș. Vatra Dornei și 
C.S.Ș. Petroșani.

Referitor la lucrările de a- 
menajare a pîrtiei sinăiene. ele 
au continuat fără întrerupere, 
deși ridicarea temperaturii

Poiana
I.E.F.S. 
E.G.C. 

Torpe-
Zărnești, și 

ai sa- 
c.S.ș., 

Bucegi, 
Voința 

Sinaia), 
Telefericul, A. S. 

(toate din Brașov),

Miine, In sala Floreasca, de 
la ora 18,45, Steaua va primi 
replica puternicei echipe polo
neze A.Z.S. Olsztyn. în cadrul 
primei manșe a turului doi al 
C.C.E. Sportivii conduși de 
A, Drăgan și O. Crețu s-au 
pregătit cu seriozitate pentru 
a avea o evoluție cît mai bună. 
Pop, Terbea, Chifu, P. Iones- 
cu, Macavei și colegii lor au 
obligația de a-și răsplăti su
porterii printr-o comportare 
foarte bună. Meciul va fi con
dus de o brigadă din Turcia 
compusă din arbitrii Tuncayși 
Tertemis.

Fetele de la Penicilina Iași 
au o misiune mai ușoară în 
fa*a voleibalistelor de la Zaon 
Zilinos Atena. Ca totdeauna, 
publicul va fi prezent în nu
măr mare, iar Aurelia Iclrm, 
Ana Chirițescu, Ileana Do- 
brovsehi, Carolina Nan avînd 
datoria să joace la un nivel 
superior. Partida, care va avea 
loc tot miine, în Sala snorturr- 
lor din Iași, de la ora 17,30, va 
fi condusă de arbitrii bulgari 
Dermendjev și Guigov.

Celelalte două reprezentante 
ale noastre — ambele anarți- 
nind clubului Dinamo Bucu- 

(Continuare tn pag 2-3) 

texandria și Arad (orașul de 
pe Mureș a înscris doar un 
singur concurent la pușcă, ab- 
sentind. in schimb, la pistol, 
probă in care sint print-e cei 
mai buni din țară...). „Cunade 
iarnă*. întrecere individuali și 
pe echipe, la pușcă și pis'ol 
cu aer comprimat, constituie 
pentru trăgători un bun prilej 
de a îndeplini haremurile de 
participare la campionatele na
ționale. care vor avea loc în
tre 2 și 4 februarie, la Bucu
rești.

Boburi in plină viteză, public numeros. O 
imagine specifică activității pe pirtia din 

Sinaia
(ieri, la ora 12, mercurul ter
mometrelor urcase la plus 8 
grade) creează impedimen e. 
Chiar în aceste condiții, pînă 
spre seară se încheiase în~he- 
țarea virajelor 11, 13 si 8 si se 
aștepta scăderea temperaturii 
pentru consolidarea ..tencuie
lii* pîrtiei de beton. (D. 
STANCULESCU).



De azi, pînă duminică 

ÎN PATRU ORAȘE SE DESFĂȘOARĂ
ETAPA A ll-a A „CUPEI ROMÂNIEI"

LA HANDBAL FEMININ
„Cupa României” la handbal 

feminin — aflată în acest an 
la a II-a ediție — programea
ză, începînd de azi și pînă 
duminică, cea de-a doua eta
pă (principală), fiind intitulată 
în felul acesta deoarece In 
competiție intră și echipele 
care activează în Divizia A. 
Este, deci, de înțeles că vom 
asista la meciuri atractive, ele 
urmînd a se desfășura în 4 
orașe.

Iată programul etapei :

BUCUREȘTI. Seria A (Sala 
Floreasca) :

Vineri. Confecția București
— Constructorul Hunedoara ; 
Rapid București — Voința O- 
dorhei. Sîmbătă. Rapid Bucu
rești — Constructorul Hune
doara ; Confecția București — 
Voința Odorhei. Duminică. 
Constructorul Hunedoara — 
Voința Odorhei; Confecția 
București — Rapid București.

TIMIȘOARA. Seria B (Sala 
Olimpia) :

Vineri. Progresul București
— C.S.M. Sibiu; Universitatea 
Timișoara — Rulmentul Bra
șov. Simbătă. Universitatea 
Timișoara — C.S.M. Sibiu ; 
Progresul București — Rul
mentul Brașov. Duminică. Rul

Pregătirile câlăreților fruntași

PE GER, CU GiNDUL LA „CĂLDURA" SUCCESELOR VIITOARE
Dimineață de ianuarie la baza 

tipică a clubului Steaua. știm 
bine că rezultatele bune din se
zonul competițional nu se pot ob
ține declt printr-o muncă perse
verentă pe tot parcursul anului. 
Iată-ne, așadar, în vizită la unii 
dintre călăreții noștri fruntași.

Tinerii Cristian Grigore, Sorin 
Ionescu, Florin Georgescu, Răzvan 
Linteanu, Gheorghe Rusu părăsesc 
manejul pentru a face loc „con-
sacraților", Anghel Donescu, cam
pion balcanic la dresaj și cel 
mai bun sportiv al federației pe 
1973, Sorin Soveja, cîștigător în 
l«r?7 al Balcaniadei și medaliat cu 
argint la ultima ediție, și Dumitru 
Loneanu, care s-a afirmat tot mai 
mult în vremea din urmă. Antre
norul Dumitru Velicu, referin- 
du-se la obiectivul pregătirilor 
din această perioadă, ne spune : 
„Deocamdată punem accentul pe 
reacomodarea cailor cu lucrul în 
manej, fiind necesară o readap
tare a organismului după întreru
perea survenită după campionat. 
De luni ne vom afla la Lugoj, 
unde, profitînd de condițiile mai 
bune de teren șl climă, vom mări 
atît volumul cît și intensitatea 
antrenamentelor, pentru realizarea 
unei pregătiri fizice corespunză
toare*.

• DUPĂ DESFĂȘURAREA PRI
MELOR DOUA TURURI In Divizia
B. clasamentele se prezintă astfel: 
FEMININ — seria I : 1. Voința 
Buc. 19 p, 2. Ceahlăul P. Neamț 
18 p, 3. Penicilina n Iași 15 p. 
4. Prahova Ploiești 14 p (18:20), 5.
C. S. Suceava 14 p (18:22), 6. i.t.b.
10 p ; seria a II-a : 1. Flacăra 'ro
șie Buc. 19 p (set. 28:8 ; punct. 
520:330), 2. G.I.G.C.L. Brașov 19 p 
(28:8 ; 504:363), 3. Albatros Con
stanța 15 p. 4. C.P.B. 14 p. 5. Cal
culatorul Buc. 12 p, 6. Braiconf 
Brăila 11 p ; seria a IlI-a : 1. U- 
nlversltatea Buc. 20 p, 2. Chimia 
Rm. Vîlcea 15 p, 3. Voința Craiova 
14 p (18:18), 4. Dacia Pitești 14 p 
(15:21), 5. Confecția Buc. 14 p
(16:23). 6. Spartac Buc. 13 p :
MASCULIN — seria I : 1. Petrolul 
Ploiești 20 p, 2. Constructorul Bră
ila 16 p, 3. Relonul Săvinești 15 p, 
4. Metalul suceava 14 p, 5. C.F.R. 
Buc. 13 p, 6. Progresul Brăila 12 p; 
seria a II-a : 1. Dinamo Brăila 
16 p (21:15), 2. Farul Constanța 
16 p (20:15), 3. Progresul Buc. 16 p 
(20:20), 4. Electra Buc. 15 p. 5. 
Steaua n Buc. 14 p, 6. PECO Plo
iești 13 p ; seria a ni-a : 1. Cal
culatorul Buc, 20 p, 2. Rapid Buc. 
18 p, 3. SARO Tîrgoviște 16 p, 4. 
„7 Noiembrie" Sibiu 14 p. 5. Elec- 
troputere Craiova 12 p, 6. C.S.U. 
Pitești 11 p î seria a IV-a : Voința 
Alba lulia 16 p (26:21). 2. Oțelul 
Or. Dr. Petru Groza 16 p (23:20).
3. Metalul Hunedoara 15 p (20:20).
4. Didactica Victoria Zalău 15 p 
(20:22), 5. Motorul B. Mare 14 (19:21). 
6. Foresta Arad 14 p (18:22). în
trecerile se vor relua la 28 ianua
rie.
• ÎN URMA PARTIDEI RES

TANȚA dintre Steaua șl Viitorul 
Bacău, încheiată cu victoria ste-

sport și sînt voleibaliști din 
pură pasiune, avînd însă con
vingerea că performanțele lor 
vor aduce, inerent, și îmbu
nătățirea condițiilor de pregă
tire și de joc, așa cum s-a în- 
tîmplat cu colegii lor de la 
fotbal, cărora, anul trecut, li s-a 
pus la dispoziție un stadion 
nou, cum nu sînt multe în 
județul Timiș.

Anghel Donescu, care a preluat 
conducerea plutonului specialiști
lor în dresaj, ține să precizeze : 
„Cred că vom avea mai multe 
reușite decît pînă acum, pentru că 
dispunem și de cai noi, cu care, 
sperăm, să repetăm succesul de 
la Balcaniada de anul trecut, unde 
dorim nu numai titlul individual, 
ci și cel pe echipe**.  La Lugoj, ală
turi de cei trei va fi șl Radu Mar- 
coci, fiul apreciatului antrenor 
Nicolae Marcoci, care nu vrea să 
fie „doar beneficiarul unui nume, 
ci numai a! experienței tatălui 
meu, pentru că nimic nu se poate 
obține fără muncă intensă**.

După amiaza, cîte trei-patru 
ore, antrenorul Dumitru Hering,

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

rea. Bun arbitrajul lui FI. Gu- 
bernu (la centru) și al lui M. 
Presneanu și I. Becze (la cele 
două linii).

C.S. MIERCUREA CIUC — 
STEAUA 2—4 (2—1, 0—2, 0—1). 
Intîinirea a început în nota de 
dominare a gazdelor care în a- 
fara celor două goluri au mai 
ratat multe alte ocazii. Apoi, 
bucureștenii au egalat și s-au 
impus printr-un joc mai exact, 
mai atent si mai combinativ.
Cei peste 4 000 de spectatori au 
fost deseori martorii unor faze 
palpitante, mult gustate de ei. 
Punctele au fost marcate de 
Todor 2 — S. C. Miercurea 
Ciuc : Balogh, Sandor, Gheor
ghiu și V. Huțanu — Steaua. 
Au condus bine O. Barbu — 
București, la centru, A. Balint 
— M. Ciuc și Șt. Enciu — 
București, la cele două linii. 
(V. Pașcanu — coresp.).

DUNAREA GALAȚI — DI- 
NAJHO BUCUREȘTI 3—II (1—3. 

mentul Brașov — C.S.M. Si
biu; Universitatea Timișoara — 
Progresul București.

CONSTANȚA. Seria C (Sala 
Hidrotehnica):

Vineri. Constructorul Baia 
Mare — Vulturul Ploiești ; 
Hidrotehnica Constanța — 
TEROM Iași. Simbătă. Con
structorul Baia Mare — TE
ROM Iași: Hidrotehnica Con
stanța — Vulturul Ploiești. 
Duminică. Vulturul Ploiești — 
TEROM Iași; Hidrotehnica 
Constanța — Constructorul 
Baia Mare.

TG. MUREȘ. Seria D (Sala 
sporturilor) :

Vineri. Universitatea Bucu
rești — Relonul Săvinești; 
Mureșul Tg. Mureș — Știința 
Bacău. Sîmbătă. Mureșul Tg. 
Mureș — Relonul Săvinești; 
Universitatea București — Ști
ința Bacău. Duminică. Știința 
Bacău — Relonul Săvinești ; 
Mureșul Tg. Mureș — Univer
sitatea București.

Primul meci începe, în fie
care zi, la ora 17, iar cel de-al 
doilea la ora 18,10. Următoarea 
etapă a „Cupei României' (se
mifinală) este programată pen
tru zilele de 2—4 februarie la 
Brăila, Brașov, Zalău și Foc
șani.

conduce pregătirile „obstacoliști- 
lor“, Dania Popescu, Cornel Ilin, 
Ion Popa șl Mihai Silvestru, toți 
componenți și ai loturilor repre
zentative. „Noi fetele — ne spune 
Dania Popescu — am ratat anul 
trecut de puțin primul loc la cea 
dinții participare oficială la cam
pionatele balcanice. E drept, am 
realizat alte succese, dar parcă... 
Pentru ca situația să nu se mai 
repete, antrenamentele se desfă

Călăreții steliști Anghel Donescu, Sorin Soveja și Dumitru Lonea- 
nu, componenți ai lotului de dresaj, pregătesc viitorul sezon com
petițional lucrind nu numai in manej, ci și afară, așa cum au fost 
surprinși și in imaginea de față Foto : I. MIHĂICA
șoară după un plan riguros alcă
tuit, astfel că muncind cu seriozi
tate vom reuși să ne pregătim șl 
in același timp să pregătim cai 
care să execute parcursuri, dacă 
se poate, fără greșeală".

La Sibiu, mercurul termometre
lor a coborît cu multe grade sub 
zero. Dar dacă dorești să-i afli

DE HOCHEI
0—3, 2—5), după un joc slab, 
cu foarte multe durități (50 
min. — Dinamo ! ; 10 — min. 
— Dunărea). Au marcat : Du- 
mitrachc, Peter, Horvath — 
Dunărea ; Costea 2, Tureanu 2, 
B. Naghi 2, Pisăru 2, Toke, Z. 
Naghi, Moroșan — Dinamo. A 
condus Gh. Mureșeanu (Bucu
rești) — la centru, slab ajutat 
la cele două linii de R. Do- 
brescu (București) și D. Tran
dafir (Galați). (T. Siriopol — 
coresp.).

PE MICUL ECRAN
SÎMBĂTĂ 13 IANUARIE, 

ora 15,05 : „Rugby ’78", emi
siune de Dumitru Tănâsescu.

DUMINICA 14 IANUARIE, 
ora 16,35 • „El Mundial — Ar
gentina" (partea a IV-a), e- 
mlsiune de Cristian Țopes- 
cu î ora 20,05 (pe programul 
II) : Telerama Sport, emisiu
ne de Dumitru Tănăsescu.

Starturile In serie ale schiorilor PLANORISMUL POATE A
POIANA BRAȘOVULUI, POIANA SPORTULUI! „ALTITUDINI

Frumoasa stațiune de la poa
lele Postăvarului va cunoaște 
la acest sfîrșit de săptămînă o 
animație deosebită, Poiana 
Brașovului va găzdui, începînd 
de vineri, mai multe competi
ții rezervate schiorilor noștri 
fruntași.

Astfel, vineri de la ora 10, 
în poligonul din Poiana mică, 
din apropierea cabanei „Zim
brul", cei mai buni biatloniști 
ai țârii iși vor disputa „Cupa 
A.S.A.", un important test în 
vederea alcătuirii echipei na
ționale. care ne va reprezenta 
la campionatele mondiale din 
R. F. Germania. Prima cursa 
va fi o probă de viteză, indi
viduală. Simbătă va fi zi de 
odihnă, iar duminică, de la 
ora 10, biatloniștii vor fi pre- 
zenți la startul cursei de 20 
km.

Pirtia Lupului iși va intra 
și ea în drepturi depline. Bine 
amenajată, cu zăpadă din bel
șug, ea va găzdui prima între
cere de coborîre a sezonului. 
Vineri la prinz. din apropierea 
cabanei „Cristianul Mare", te
merarii zăpezilor se vor avîn- 
ta spre sosire cu o viteză ce 
atinge pe alocuri 100 km la 
oră. Vor fi prezenți toți spe
cialiștii genului, mai puțin 
sportivii de la A.S.A., aflați 
într-un stagiu de pregătire a- 
lături de schiorii polonezi. 
Sîmbătă, pe un traseu marcat 
pînă la ,S" mare, va avea lce 
proba de slalom uriaș. Com-

pe componenții lotului de concurs 
complet trebuie să-i cauți afară 
în teren, și nu la manej. „Trebuie 
să profităm de zăpadă — ne spune 
antrenorul C. Smarandache —. 
foarte recomandată pentru întări
rea musculaturii, mărirea capaci
tății respiratorii și a rezistenței 
cailor, astfel ca în zilele următoare 
să putem trece la un volum mai 
mare de antrenament. Deocamdată 
programul nostru se întinde pe 

durata a 7—8 ore zilnic, împărțite 
In două reprize, fiecare dintre cei 
opt sportivi avind de pregătit cile 
2 sau 3 cai, ceea ce nu este ușor". 
Constantin Vlad, Eugen Ionescu, 
Marius Burtea, Aurel Lăpăduș, 
Adrian Pirlea, Gheorghe Moi- 
șeanu, Gheorghe Rusu $1 Paul 
Mazilu nu tin seama de ger, el 
fiind zilnic in teren, conștlenti de 
faptul că lucrul afară In această 
perioadă contează foarte mult pen
tru un cal de concurs complet. Pri
ma Întrecere este planificată abia 
la primăvară. Aparent, mai este 
timp destul. „Numai aparent" — 
subliniază C. vlad. In completarea 
programului, de două ori pe săp
tămînă ei pot fi găsiți la bazinul 
de Înot și la sala de gimnastică. 
De asemenea, la pregătirea prac
tică ei adaugă șl pe cea teoretică, 
asemenea colegilor lor de la ob
stacole șl dresaj, pentru eă și lec
țiile teoretice au importanta lor 
In „această adevărată știință, care 
este echitația", cum ne spunea 
antrenorul D. Hering.

In liniște, aproape In anonimat, 
călăreții noștri fruntași se pregă
tesc. Asemenea celorlalți sportivi 
de performanță el nu uită că de 
aceste zile depind succesele vii
toare.

Emanuel FANTANEANU

MARȚI 16 IANUARIE. ora 
18,20 : „Cupa Interviziunii" la 
gimnastică modernă (selec- 
țluni Înregistrate de la Brno).

JOI 18 IANUARIE, ora 17,45: 
„Cupa Mondială", la schi (se- 
lecțiunl din primele concur
suri ale noului sezon Inter
național). 

petiția, dotată cu „Cupa Cris
tianul Mare", va fi deschisă 
concurenților seniori și juniori.

Simbătă și duminică, cei mai 
buni schiori fondiști, copii și 
juniori, se vor întrece, pe tra
seele din Poiana mică, pentru 
„Cupa Brașovia".

Deci, de vineri pînă dumi
nică, Poiana Brașovului va de
veni POIANA SPORTULUI.

Buletinul zăpezii
Pentru Iubitorii sporturilor de 

iarnă, Institutul meteorologic și 
de hidrologie ne-a comunicat, ieri, 
prin meteorologul Valeriu Oană, 
grosimea stratului de zăpadă în 
principalele zone montane :

Vf. Omu 80 cm Ceahlău- 46 cm 
Sinaia-Cota Toaca
1 500 55 cm Bnea Lac 70 cm
Semenic 61 cm Buciu 48 cm
St in a Lăcăuți 40 cm
de Vale 37 cm Paring 43 cm
Băișoara 31 cm Țarcu 69 cm
VU deasa 14 cm Cuntu 68 cm
Iezer 36 cm

Pentru simbătă șl duminică se
anunță o ușoară scădere a tem
peraturii șl condiții pentru nin
sori slabe.

ÎN flfCÂRE DIMINEAȚĂ, 
PE ZĂPADĂ Șl M GHEATĂ!...

Echipați pînă-n dinți, cei mai 
mici sportivi din cartierul Dru
mul Taberei părăsesc, după un 
timp, „Orășelul Copiilor", indrep- 
tindu-se în grupuri vesele către 
„clubul de Iarnă", care ființează 
In apropiere, adică tot in „Par
cul Alexandru Moghioroș". Vin 
aici cu patine, săniuțe șl crose 
de hochei, cu schiuri de tot fe
lul, cu ambiția de a se Întrece 
pe gheață ori pe zăpadă. „Clu
bul" funcționează aproximativ 
două ore dimineața, respectiv 
pini clnd organizatorii Îngheață 
bine de nici diplomele nu le mal 
pot completa!...

Am urmărit, recent, o astfel de 
reuniune intitulată „In flecare 
dimineață, pe zăpadă și pe ghea
ță !" întrecerile au început cu 
proba de sanie-simplu. La băieți, 
pionierul Alin Popa de la „169“ 
a obținut cei mai bun timp, 56 
de secunde, și tovarășa Lucia 
Bucuroiu, de la C.E.F.S. al sec
torului 7, i-a înmînat diploma de 
ciștigător. Au urmat, ca la con
cursurile de schif. cursele de 
sanie 2+1, sanie 3+1 etc. după 
care profesoarele Paulina Lăză- 
rescu (Șc. generală nr. 198) și 
Livia Todea (Șc. generală nr. 203) 
au premiat pe cei mai buni. 
Apoi, starierul oficial al întrece
rilor. praf. Mugur Mihăiță (Șc. 
generală nr. 169) a dat plecarea 
la patinaj viteză. A cîștigat pio
niera Simona Oprea (blocul D8). 
Festivitatea de premiere a avut 
loc chiar pe lacul înghețat. La 
sfîrșit, prof. Rozalia FUipescu 
(Șc. generală nr. 169) din colec
tivul acestui activ „club de iar
nă", cu durata de numai două 
ore dimineața, a anunțat progra
mul zilei următoare: printre alte 
întreceri și concursul pentru 
„cel mal frumos om de zăpadă".

Vasile TOFAN

CURĂ DE... SPORT LA BUZIAȘ
(Urmare din pag. 1) 

alături de foștii echipieri din 
liceu, face naveta Ceacova — 
Buziaș ori de cîte ori are an
trenament sau joc. Și mai 
sînt în echipă Mihai Vernîca, 
Ionel Roșu, Marian BUșcă și 
Tiberiu Bordeianu, tineri care 
își iubesc orașul, sportul pe 
căre-1 practică și poate din 
acest motiv nu se plîng — cum 
nu o fac nici ceilalți sportivi 
de care am amintit mai înain
te — de faptul că, în timpul 
iernii, sala to care se pregă
tesc este total necorespunză
toare, că terenul de volei, de 
afară, pe care joacă, nu este 
așternut cu zgură, că echipa
mentul nu este de cea mai 
bună calitate etc., etc. Ei fac

DUMINICĂ, IN PARCUL 
„23 AUGUST*

COMPETIȚIE DE CROS lN
ORGANIZAREA CLUBULUI METALUL

Clubul Metalul organizează 
duminică prima competiție de 
cros a anului. Ea va avea loc 
în împrejurimile Sălii de atle
tism din str. Maior Coravu — 
parcul „23 August". Primul 
start se va da la ora 10. Vor 
avea loc întreceri pe urmă
toarele categorii : juniori III — 
1200 m, junioare III — 800 m, 
juniori II — 2 000 m, junioare II
— 1200 m, juniori I — 3 000 m, 
junioare I — 1 500 m, seniori
— 6 000 m, senioare. — 2 000 m.

M
Acum, cînd pe clmpurile de 

zbor ale aviației sportive vintul 
spulberă fulgii de zăpadă, cind 
aparatele se odihnesc husate în 
hangare, ni se pare oportună o 
privire retrospectivă asupra se
zonului care s-a încheiat, cu atât 
mai mult cu cît în vara care 
vine vom găzdui Jocurile balca
nice aeronautice, una din cele 
mai importante competiții din 
calendarul Federației Aeronauti
ce Internaționale pe 1979. în rin- 
durile de față ne vom opri asu
pra planorismului.

Se cuvin subliniate, în primul 
rînd, eforturile depuse pentru 
lărgirea posibilităților de cuprin
dere a tineretului în practicarea 
acestei ' discipline, cît și moder
nizarea procesului de Instruire, 
cu accent deosebit pe eficiență 
șl calitate. Organizarea de către 
C.C. al U.T.C. a taberelor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei cu profil avia
tic și mal ales acțiunile care 
au avut loc sub genericul com
petiției naționale „Daciada" au 
făcut nu numai să crească popu
laritatea zborului fără motor, 
dar să se și evidențieze o sea
mă de sportivi talentațl, dintre 
care unii au fost promovați 
chiar în loturile reprezentative. 
Ne gindim, de pildă, la tinerele 
Ana Fernanda Jurcă si Adina 
Grosu — pregătite în aeroclubul 
din Deva, la pilotul Marian Sl- 
mion și alții. In ce privește per
formanțele, ca rezultat al pre
ocupărilor federației de speciali
tate, a unor specialiști, de a da 
o nouă calitate pregătirii. este 
demn de notat noul reoord na
țional de zbor de viteză pe tri
unghi de 100 km. realizat de 
Elena Coțovanu la concursul in
ternațional dotat cu „Cupa Prie
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lubul Luceafărul — ca de
altfel și celelalte 11 unități 
școlare de mare performan- 

| ță, înființate în vara anului tre
cut — a apărut în perimetrul 

[ fotbalului nostru ca o NECESI
TATE ; o necesitate lzvorîtă 

| dlntr-o realitate obiectivă : lipsa 
acută a unor jucători de certă 
valoare, care să poată fi investiți 
cu nobila dar și extrem de difi
cila misiune de a apăra culorile 
țării în întîlnlrile Internaționale. 

I Clubul Luceafărul s-a vrut a fi
— forțînd puțin comparația — o 
facultate a eșalonului copii-ju- 
niori, un institut superior de în
vățare a fotbalului, în care să 
fie admiși (în urma unor Inves
tigații foarte largi șl a unor tes
tări extrem de riguroase) CEI 
MAI TALENTATI JUNIORI DIN 
TARA, care, odată promovați în 
acest centru național, să fie in
tegrați unei INSTRUIRI SUPE
RIOARE, unul proces educativ 
fără fisuri. Șl con
diția sine qua non 
a realizării acestui 
obiectiv nu putea fi 
decît alcătuirea u- 
nui grup de tehni
cieni de prima mi
nă, care să șlefuias
că pînă la strălucire 
„materia primă" ce 
11 s-a oferit. Acțiu
nea Luceafărul a 
Început Încă din 
primăvara anului
1978, pornindu-se, cum era și 
firesc, cu organizarea unei se
lecții vaste, care a cuprins 
efectiv toate zonele țării. Sem
nalam, la timpul respectiv, efi
ciența campaniei de selecție înti
tulată sugestiv „1000 de speran
țe". Ceea ce a rezultat din aces
te trialuri, precum șl juniorii de 
mare perspectivă descoperiți de 
competițiile cu caracter republi
can, au format un grup de ta
lente care, ulterior, au mal fost 
„cernute" de citeva ori, pînă 
au rămas numai jucătorii care 
Întruneau o sumă de calități 
strict necesare. In final, numă
rul lor s-a redus la U6. A apă
rut și comunicatul oficial, prin 
care se interzicea celor 116 
să joace la alte cluburi decît 
Luceafărul. Numai că una »-a 
preconizat și hotărit, și alta s-a 
intimplat ! Fină la urmă, jumă
tate din componențil echipei 
U.E.F.A. (adică Luceafărul D au 
rămas la cluburile lor, fără să 
se aleagă fie și cu o simplă 
mustrare ! Dorel Zamfir a con
tinuat să joace la F.C. Constan
ța, Pavel — la Chimia Km, Vfl- 
cea, Ivana — la Gloria Buzău 
etc., etc. Mai mult, au existat 
lungi tocmeli intre federație și 
cluburi șl in privința altor. Ju
cători de la toate categoriile de 
virstă și nu de puține ori clști- 
gul de cauză l-au obținut clu
burile. A fost un prim pas fă
cut cu stingul !

Al doilea l-a constituit lipsa 
de decizie in privința stabilirii — 
după valoare — a grupului de 
tehnicieni care trebuia să con
stituie „corpul profesoral" al 
centrului șl mai cu seamă a 
numărului 1, adică a celui care 
urma să preia frîlele echipei na
ționale de juniori.

1) S-a Început, la acest nivel,
cu o... improvizație : Mladin-
Măndoiu.

2) S-a recurs, apoi, la soluția
— M. Pigulea.

3) S-a renunțat la ea, a venit
Titus Ozon. r

4) S-a renunțat șl la el, pen
tru ca, pînă la urmă, Robert 
Cosmoc șl Mihai Ciornoavă să 
formeze cuplul antrenorilor de la 
conducerea echipei Luceafărul I, 
chemată să apere culorile țării 
in preliminariile ~ 
U.E.F.A. Au fost, așadar, 
pași greșiți.

Dar Luceafărul — odată răsă
rit pe firmamentul fotbalului 
nostru — a pornit la drum.

Cum se prezintă lucrurile a- 
cum, la Încheierea unul sezon 
competițional șl al unui trimes
tru din anul școlar 1978—1979, 
clubul funcțlonînd pe lingă Li
ceul industrial Electroaparataj 1

Situația exactă ni s-a oferit

0
din

cu prilejul ANALIZEI efectuate, 
cu puțin timp in urmă, la care 
au participat conducerea federa
ției, directorul, citiva dintre pro
fesorii liceului și, bineînțeles, 
antrenorii centrului. Două au 
fost subiectele discuțiilor care 
au avut loc :

1. Situația școlară și disciplina
ră a celor 116 elevi-jucători ;

2. Cauzele 
respunzătoare 
Luceafărul in 
care participă.

comportării 
a

__ _______ neco- 
celor opt echipe 
competițiile la

Q ugestive și
° tru primul _ ___ ____

sens și intr-altul — au fost 
ideile emise de cîțiva dintre pro
fesorii liceului. „La început — 
afirma M. Mitroi, dirigintele cla
sei a IX-a E, profesor de mate
matică — am fost cit se poate 
de sceptic. Pe parcurs mi-am 

schimbat optica de 
■■"■■■■■» a privi lucrurile și 

la fel au făcut și 
de-al 

o clasă 
de pro-
26, cu
— D.
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’RIZA SEZONULUI DE IARNA!
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> PIAI HUITE LOZURI—HAI MULTE
API ClȘTIOAlOni Al NOULUI ANI

ilustrative pen- 
punct — intr-un

alți
mei.
bună, cu 23 
movați din 
citiva elevi
Tone, C. Rădulescu, 
C. Popescu — care 
au o pregătire e- 
xemplară. Probleme 
ne creează D. Bog- 
daniuc, M. Catinca, 

toți trei cu multe ab-

colegi 
Este

M. Iosifescu, 
șențe, refractari la indicațiile pri
mite, slabi la Învățătură".

Una dintre problemele cele 
mal acute ale vîrstel — dnd cam 
toți acești jucători cred că .tot 
ce zboară se mănlncă" — a 
fost subliniată de profesoara C. 
Dănllă, de la anul m, In care 
se află oomponenții lotului 
U.E.F.A. „Școala li preocupă 
puțin pe acești jucători, care se 
consideră de pe acum vedete. 
In plus, Iovan, FI. Stoica, Nițu 
au avut atitudini necuviincioase, 
au răspuns obraznic profesorilor, 
vin Ia școală — dnd vin ! —
netunși, In blugi etc. Doi dintre 
acești jucători, I. Niță (antrenor 
Măndoiu) și M. Ghiță (antrenor 
Clomoavă), și-au rezolvat un 
conflict pe teme de fotbal prin- 
tt-o bătaie".

Ing. Radu 
ceulul, este 
pasionați al 
marii sufletlștl ai acestui sport, 
hotărft să facă tot ce poate 
pentru ca clubul Luceafărul să 
nu ducă lipsă de nimic. „Per
formanțele acestui club — ac
centua directorul liceului — de
pind de condițiile materiale afla
te la dispoziția jucătorilor, de 
disciplina, sub toate aspectele ei, 
pe care vom reuși s-o Instaurăm 
In cadrul acestei noi unități, de 
la care se cere attt de mult. Nu 
stă In puterea noastră să rezol
văm baza materială a clubului. 
Disdplina — in cămin, in școa
lă, pe teren — depinde insă 
numai de noi, profesorii școlii, 
șl de cei opt antrenori ai cen
trului" .

...Așadar, după un demaraj 
destul de greoi, „Luceafărul" a 
Început să avanseze, cu anumite 
șovăieli, oarecum inevitabile in 
perioada de creștere. După „re
priza" a doua, pe care o vom 
publica miine, și care se va ocu
pa de comportarea celor opt e- 
chlpe, vom putea trage unele con
cluzii, care să scruteze șl perspec
tivele reale ale acestui club al 
juniorilor.

Ene, directorul li- 
unul dintre marii 
fotbalului, unul din

Laurențiu DUMIT1ESCU

ACTUALITĂȚI •
• ANTRENORII—CURSANTI 

ÎN PRACTICA, S-a încheiat, 
miercuri, prima parte a cursu
lui de antrenori organizat în 
cadrul I.E.F.S. în continuare, 
pînă în jurul datei de 28 ia
nuarie, antrenorii-elevi vor 
efectua practica la echipele lor 
de club sau pe lingă alte co
lective unde vor fi repartizați 
pentru etapa pregătirii centra
lizate. Cursul de antrenori ur-

— Se aude că s-ar putea 
să vedem o linie de atac...' 

Marin Ion — Năstase — C. 
Zamfir in noul sezon la 
Steaua. E zvon, e adevă
rat ?

— Prea începem cu o între- 
bare-șoc 1 Dar nu ar fi exclus. 
Sînt, însă, condiții, destule, de 
îndeplinit. Prima : ca Năstase 
și C. Zamfir, care au reluat 
pregătirile cu noi. să demon
streze o perfectă disciplină și 
— deci — să merite reinclu- 
derea în lotul nostru. A doua : 
ca fostul junior al Stelei, Ma
rin Ion, care a jucat un timp 
la Metalul — o extremă pu
ternică, percutantă, rapidă — 
să cîștige, prin comportare și 
pregătire, un loc intre aspi
ranții la un loc în echipă. Și 
ultima condiție, dar nu și ul
tima ca importanță, — criteriul 
hotărîtor este randamentul 
fiecăruia, comparativ cu al ce
lorlalți aspiranți la un loc în 
atac. Va juca 
bun, mai bine

— Apropo 
randament, 
punctul de 
trenorului in privința a doi 
dintre oamenii de bază ai 
formației campioane. Dumi
tru și Iordănescu.

— Dumitru s-a , pregătit 
foarte bine și intens. în toam
nă. A început excelent și, 
pînă la accidentare, a adus im
portanta 
așteptăm 
dentare, 
A jucat, 
timele etape, 
tește cu toată convingerea, ci- 
ne-i poate sta în cale ? Ior- 
dănescu s-a străduit mult să 
fie de folos echipei. N-a reușit 
însă un sezon bun. Dar a avut 
un an greu, cu examene finale 
Ia A.S.E., cu sosirea primului 
nou născut. Sînt preocupări

care, inevitabil, i-au influen
țat randamentul. Cred că în 
1979 se va putea concentra cu 
totul altfel asupra pregătirii. 
Sînt convins că amîndoi vor 
fi, din start, oamenii de bază 
ai Stelei și ai echipei națio
nale.

cine este mai 
pregătit
de pregătire și 
Ne-ar interesa 
1 edere al an-

contribuție pe care o 
de la eL După acci- 
a revenit mai greu, 

cum se știe, doar ul- 
Dacă se pregă-

MODIFICĂRI
(Urmare din vao I)

Așa se explică și faptul că, in 
ultimul timp, județe ca Tele
orman, Ilfov (F.C.M. Giurgiu), 
Olt, Bistrița-Năsăud etc., se 
dovedesc a fi MAI PUTERNI
CE, PRIN ENTUZIASMUL 
LOR FOTBALISTIC, decît e- 
chipe „de glorie" ca Rapid sau 
Petrolul.

Aceste modificări invită la 
eliminarea stereotipurilor în 
gîndire, la reducerea rolului 
tradiției în judecarea fotbalu
lui. Nu-i un secret pentru 
meni faptul că numele de 
zonanță (ale cluburilor și 
jucătorilor) au influențat 
seori, unilateral, eforturile 
perfecționare a fotbalului nos
tru. Astăzi, Rulmentul Ale
xandria nu mai are complexul

ACTUALITĂȚI

ni- 
re- 
ale 
de- 
de

mează a se încheia la data de 
5 februarie, după susținerea 
unor colocvii pentru verifica
rea modului de însușire a cu
noștințelor.

• ÎNCEPE CURSUL DE AR
BITRI BUCUREȘTENI. Luni, 
la ora 16,30, în sala I.S.B. (din 
str. Berzei) începe un nou 
curs de arbitri organizat de 
colegiul de specialitate din 
C.M.B.E.F.S.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ABUNDENȚA DE PREMII MARI LA

PRONOSPORT
Primul concurs din acest an, 

desfășurat duminică 7 ianuarie, 
a adus și prima mare satisfac
ție amatorilor de Pronosport: lu
cind pe buletine completate cu 
variante combinate, achitate 25%, 
un număr de 7 participanți au 
realizat cite un cîștig de 38.098 
lei, precum și cite o suită de 
alte premii la categoriile a. II-a 
și a IlI-a. Iată numele fericlți- 
lor ciștlgători: Constantin Nicolae 
(din Costeștl, jud. Argeș), Butu- 
za Cornel (Baia Mare), Panteliq 
Carmen (Sibiu), Grozavu Gheor
ghe (Gura Humorului, jud. Su
ceava), Anasîi Costache (Fălti
ceni, jud. Suceava), Marinescu 
Florin și Griga loan (ambii din 
București).

Concursul Pronosport de du
minică 14 ianuarie 1979 cuprinde, 
de asemenea, meciuri atractive 
care pot furniza surprize șl, prin 
urmare, oferă posibilitatea de a 
obține cîștigurl valoroase.

Nu uitați: buletinele de partici-

pot fi. depuse numai pînă 
13 ianuarie 1979.
MULTE VARIANTE JU- 
— MAI MULTE ȘANSE

pare 
miine,

MAI 
CATE __ 
DE CÎȘTIG !

Tragerea Loto de astăzi, 
ianuarie 1979, va avea loc la 
17 in sala clubului Progresul 
București, str. dr. Staicovicl __
42. Panoul cu numerele câștigă
toare va fi televizat la ora 19.

12 
ora 
din 
nr.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 5 IANUARIE 1979

Categoria 1 : 2 variante 25% 
(autoturisme Dacia 1300) ; cat. 2 : 
5,25 a 14.420 lei ; cat. 3 : 15,75 a 
4.807 lei ; cat. 4 : 45,50 a 1.6«4 lei ; 
cat. 5 : 157,50 a 481 lei ; cat. 6 : 
253,50 a 299 lei ; cat. X : 1.443,25 a 
100 lei.

Report la categoria 1 : 398.372 lei.
Autoturismele „Dacia 1300“ au 

revenit participanților PETCANA 
C. și CALIN P. din Timișoara.

de 
Ade-

— Startul returului a și 
declanșat cîteva anticipări 
asupra situației ■ la „linia 
de sosire". Halagian vă 
consideră favoriți, dar cre
de — cum e și normal — 
in șansele echipei lui.

— Aprecierile colegului 
la Pitești ne măgulesc,
vărul este că — față de posi
bilitățile lotului — Steaua tre
buie să fie mai sus. Aș putea 
să invoc accidentările sau 
alte genuri de indisponibilități. 
— Anghelini, Dumitru, Troi, 
C. Zamfir — toți titulari pre- 
țioși. Dar nu ele ne-au cobo- 
rîț de pe locul de lider ! Ci

mai curînd o dereglare care a 
intervenit după înfrîngerea 
inadmisibilă — ca diferență — 
de la Buzău, pe atunci, ran
damentul echipei a scăzut și 
doar spre final am reușit o 
reechilibrare. Ca joc.

— Care crezi că au fost 
principalele inexactități ale 
Stelei în tur ?

— Că n-a marcat în meciu
rile decisive. Cînd priviți ci
fra golurilor marcate de echi
pa noastră în prima jumătate 
a campionatului, situația nu 
pare tocmai proastă. Dar n-am 
înscris în jocurile în care tre
buia, în care victoria ar fi a- 
vut importanță pentru moralul 
echipei, pentru clasament.

— Ca antrenor, care e 
cel mai greu lucru de fă
cut în pregătire ?

— Antrenamentul tactic. Aici, 
parcă ar fi un chin. în rest, 
lucrurile mai merg. La repe
tările de scheme însă, care 
se fac cu zecile, jucătorul nos
tru devine irascibil, nu se mal 
concentrează. Or, astăzi, fot
balul cere, în această direcție, 
— mult efort și preocupare. 
Pînă nu va înțelege să mun
cească stăruitor și pentru pre
gătirea tactică de ansamblu, 
fotbalistul român și implicit e- 
chipele noastre nu pot realizaj 
acel salt de calitate atît de aș
teptat. Numai strădania antre-1 
norilor nu e suficientă. Dacă 
lipsește interesul subiectului 
însuși...

— Ca să încheiem cu în
trebarea... tradițională. Cum 
vezi, pe mai departe, cam
pionatul ?

— Cred că. aliniind cel mai 
bun lot, vom confirma — în 
prima sa parte 1 — pronosti
cul lui Halagian...

’1
Eftimie IONESCU

DE STRUCTURĂ (ȘI OPTICĂ)
numelui sonor C.F.R. Timișoa
ra, după cum Minerul Anina 
nu pare să înregistreze com
plexul numelui glorios al „Șoi
milor" din Sibiu. Acesta este, 
dealtfel,- și motivul pentru ca
re nume deloc fotbalistice (se 
spunea ieri) ca Stan sau Voi- 
cilă (exemple care ne sînt la 
îndemînă) nu mai au comple
xul unor nume pînă ieri pre
destinate parcă fotbalului, ca, 
de pildă, Dudu Georgescu sau 
Dembrovschi.

Reprivind clasamentul, con
statăm că disputa dintre Bu
zău și Timisoara, de pildă 
(17 000 față de 11 000), nu poate 
să nu antreneze modificări de 
structură. Cu ani în urmă, un 
mare jucător de tenis, întrebat 
fiind despre șocul pe care l-ar 
înregistra în momentul în care 
apare pe teren, în fața tribu
nelor care-1 aplaudă, a răs
puns stupefiant: „Cînd intru 
pe teren, îmi rotesc privirea 
asupra tribunelor, ca să văd 
dacă sînt locuri goale. Spor
tul nostru, ca și noi, jucătorii, 
depindem de oamenii din tri
bună". Această declarație, a-

parent mercantilă, stabilește 
marea relație sport-spectator- 
jucător. Peste această relație 
nu se poate trece ascunzin- 
du-te sub faldurile... tradiției. 
Dacă Buzăul sau Tîrgoviștea 
fac această probă de dragoste 
pentru fotbal, rezultatele nu 
vor întîrzia să se vadă. Un 
spectator din Slatina ne spu
nea nu de mult: „Ce păcat că 
F. C. Argeș nu e o echipă ca
re să joace Ia noi, la Slatina. 
Am primi-o cu o medie de 
20 000 de spectatori pe meci. Și 
echipa ar merge mai ușor la 
victorie". Iată o declarație a- 
parent glumeață, dar care con-' 
ține un mare adevăr. Fotba
lul depinde de spectatorii săi. 
A spus-o și Menotti, la El 
Mundial : „Dacă n-am juca Ia 
atac, aici, in Argentina, tribu
nele ar fi 
nu poațe 
goale".

Cam atît __ _
de structură de pe harta fot
balului nostru, care invită la 
reflecții legate de perspectivele 
orașelor fotbalului și de tine
rețea care le animă... j

goale. 
trăi

despre

Dintre sute de tricouri

AȚI AUZIT DE
Un caz rar in fotbalul nos

tru îl reprezintă echipa C.S. 
Botoșani, liderul seriei I 
a Diviziei C, prin portarul ei 
loan Bordeianu. La sflrșitul 
turului actualului campionat, 
formația din Botoșani a obți
nut o performanță puțin intil- 
nltă. în cele 15 partide susți
nute in toamnă, componențil 
acestei formații au marcat 38 
de goluri șl au primit numai 
3 ! Sigur că meritul este al 
tuturor jucătorilor, dar nu pu
tem omite contribuția substan
țială. excelenta comportare a 
tinărului portar Bordeianu, 
care a scos mingea din plasa 
porții sale numai de 3 ori. Ta
lentatul portar din Botoșani — 
despre care auzisem cuvinte 
frumoase șl de la fostul lui 
antrenor Valentin Duță — re
prezintă, intr-adevăr, un caz 
de excepție. înzestrat cu cali
tăți native deosebite pentru a- 
cest post, dublate de ambiție 
și seriozitate in instruire, Bor- 
delanu și-a dovedit măiestria 
nu numai ca apărător al butu
rilor, dar și ca executant al 
loviturilor de la 11 m. Dacă el 
a fost învins numai de trei 
ori, In schimb, a executat 4 
penaltyuri, toate transformate 
in goluri In porțile adverse. 
Certele sale calități de portar 
au fost probate și cu prilejul

Iar fotbalul 
cu tribune

modificările

BORDEIANU ?
meciului Metalul Rădăuți — 
C.S. Botoșani, disputat In de
plasare, in ultima etapă a tu
rului, atunci dnd arbitrul bir- 
lAdean Dumitru Munteanu a 
acordat un penalty, in min. 80, 
in favoarea echipei locale. Lo
vitura de pedeapsă a fost exe
cutată puternic, dar Bordeianu 
a respins balonul, evitind golul. 
Secvența s-a repetat Încă de 
trei ori I, arbitrul considering 
că portarul l-a mișcat sau că 
unii dintre jucători nu părăsi
seră suprafața de pedeapsă in 
momentul executării pcnalty- 
ului. De tot atîtea ori Insă 
Bordeianu a intuit traiectoria 
balonului, a plonjat ca o pan
teră, salvindu-și echipa de Ia 
infringere (meciul s-a terminat 
cu un scor alb), fiind răsplă
tit cu ropote de aplauze de 
spectatorii din Rădăuți.

Fără îndoială, portarul Bor
deianu este un mare talent 
„rătăcit" în anonimatul Divi
ziei C. Din cite sîntem infor
mați, CU prilejul unei selecții 
organizată de F.R.F., care va 
avea loc in Capitală, in luna 
februarie, portarul echipei 
C.S. Botoșani va fi convocat 
pentru a-și proba clasa. îl aș
teptăm cu încredere.

Gheorghe NERTEA



FTJTinn -• IIN LUME
La Oakland (California)

VIRGINIA RUZICI LA A DOUA VICTORIE

CAMPIOANA MONDIALĂ DE HANDBAL CONFIRMĂ:
ECHIPA R.F.G.-0 SINGURĂ iHFRliiCERE ÎN 20 DE LUNI

Turneul internațional femi
nin de tenis de la Oakland 
(California) a continuat cu 
disputarea primelor partide 
din turul II al probei de sim
plu. Jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzici a întilnit-o pe te- 
nismana 
ham, in 
în două 
metric :

americană Kate Lal- 
fața căreia a cîștigat 
seturi cu un scor si- 
6—3. 6—3. O victorie

de palmares a obținut campi
oana iugoslavă Mima Jausovec, 
care a eliminat-o cu 6—4, 6—3 
pe cunoscuta jucătoare olande
ză Betty Stove.

Alte rezultate : Dianne From- 
holtz — Caroline Stoll 
6—2 ; Kathy May — 
Stuart 6—1, 6—4 ; Marita 
dondo — Mărise Kruger 
6—2.

avut 
în- 

pro- 
lună 
știe, 
sta-

5— 1. 
Ann 
Re-

6— 4.

FAVORIȚII OBȚIN VICTORII 
ÎN „TURNEUL CAMPIONILOR"

La „Madison Square Gar
den" din New York a înce
put „Turneul campionilor" la 
tenis, concurs care reunește pe 
primii opt clasați în Marele 
Premiu — ediția 1978. Pri
mele partide din cadrul celor 
două grupe preliminare s-au 
încheiat cu rezultate normale, 
favoriții obținînd victorii scon
tate. în grupa A: Jimmy Con
nors — Harold Solomon 6—1, 
6—2 ; John McEnroe — Arthur

Ashe 6—3, 6—1 ; grupa B: 
Eddie Dibbs — Corrado Baraz- 
rutti 6—4, 6—< ; Brian Gott
fried — Raul Ramirez 6—4, 
6—1.

★
într-o partidă demonstrativă 

desfășurată la Palma de Ma
llorca, campionul spaniol 
Manuel Orantes l-a întrecut cu 
6—1, 6—3 pe jucătorul ceho
slovac Jean Kodes.

(in fața echipei României)
Handbalul masculin a 

un debut inedit în 1978, 
trecerea supremă fiind 
gramată chiar în prima 
a anului. După cum se 
turneul din Danemarca a
tuat o nouă ierarhie în rîndul 
celor mai bune team-uri din 
lume. Fosta campioană mon
dială. reprezentativa României 
a ajuns tocmai pe locul VII, 
iar campioana olimpică de la 
Montreal, reprezentativa Uniu
nii Sovietice, a cedat în finală 
selecționatei R.F. Germania, 
care a preluat supremația.

Handbaliștii vest-germani, a- 
vind la cîrmă pe unul dintre 
cei mai reputați tehnicieni din 
lume, iugoslavul Vlado Sten
zel, au urcat vertiginos spre 
vîrful piramidei, unde se află 
și la această oră. în 20 de 
luni, timp în care au susținut 
29 de meciuri interțări, actua
lii campioni ai lumii nu au 
cunoscut înfrîngerea. E drept 
însă că după cucerirea lauri
lor, băieții lui Stenzel nici nu 
s-au prea arătat la față, căci 
numai așa se explică numărul 
destul de ' '
susținute de 
germani în anul care a trecut. 
A venit însă jocul de la Cra
iova (18 noiembrie), cînd cam-

redus de partide 
sportivii vest-

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
CONCURSURI DE SCHI

Proba feminină de slalom 
uriaș disputată pe pîrtia de la 
La Clusaz (Franța) a revenit 
schioarei francele Fabienne 
Serrat, urmată de sportivele 
austriece Regina Sackl și Lea 
Solkner. în urma acestor re
zultate, în clasamentul 
al „Cupei Europei" pe 
loc a trecut Fabienne 
— 55 p. urmată de 
Zechmeister (R.F.G.) —

Cursa de schi-fond 
Oslo (12,500 km) a fost ciști- 
gată de suedezul Thomas 
Wassberg, cu timpul de 49’38, 
urmat de norvegianul Erik 
Eriksen cu 49:50. Cursa femi
nină de 5 km a revenit finlan
dezei Hilka Rihiouvori, cu 
22:46.

Concursul de sărituri de la 
Cortina d’Ampezzo (Italia) s-a 
încheiat cu victcria austriacu
lui Alfred Groyer.

general 
primul 
Serrat 

Christa 
50 p.
de la

La Birmingham 
(Alabama) s-a dis
putat meciul ami
cal dintre echipa 
locală ..Bulls" și 
o selecționată ce
hoslovacă, aflată 
în turneu în 
S.U.A. Gazdele 
au terminat 
vingătoare cu _ 2.

în continuarea 
turneului pe ca- 
re-1 întreprinde 
în S.U.A. echipa 
Aripile Sovietelor 
Moscova a învins 
la Boston forma
ția locală „Bruins" 
cu 4—1.

pionii nu au mai rezistat iu
reșului noului „7“ al României, 
aliniat de Oprea Vlase și 
Lascăr Pană, fiind obligați și 
ei să guste din „cupa înfrîn- 
gerii" (17—22). Oricum însă, 
bilanțul echipei R.F. Germania 
este excelent (procentaj 86,6%) 
și el îi conferă nrimul loc în 
clasamentul anual pe care zia
rul nostru îl alcătuiește pe ba
za tuturor meciurilor interțări 
disputate în 1978.

Foarte apropiate ca valoare, 
selecționatele R. D. Germane 
(76,7%) și U.R.S.S. (75%) —
s-au aflat pe podium, dar în 
ordine inversă, și la C.M. — 
ocupă locurile următoare. Am
bele formații, alcătuite din 
veritabili atleți, cu o exce
lentă tehnică, continuă și în 
prezent să se numere printre 
protagonistele oricărui turneu. 
Echipa Iugoslaviei, mai puțin 
strălucitoare ca In alți ani, 
rămîne însă redutabilă prin 
jocul său variat și rapid.

Reprezentativa României — 
doar locul V în clasamentul 
alăturat — deține totuși un 
record în 1978 și anume al ce
lui mai mare număr de me
ciuri susținute in anul trecut 
(39). După insuccesul de la 
mondiale, tehnicienii noștri au 
pus pe picioare o echipă nouă, 
cu certe posibilități, cu jucă
tori tineri, dornici de afirma
re, pe care i-au rodat perma
nent. Era inerent, în această 
situație, ca rezultatele ei să 
cunoască o continuă fluctua
ție, alături de victorii asupra 
celor mai bune echipe din lu
me bilanțul cuprinzînd și în- 
frîngeri neașteptate (19—24 cu 
Elveția). Există însă suficien
te premise să sperăm, cunos- 
cînd ambiția handbaliștilor 
noștri și capacitatea antreno
rilor care îi pregătesc într-un

1.
2. 
?
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

13 
11
9
6

14

R.F.G. 15 12 2
R.D.G. 28 20 3
” R *“ « •»n
Iugoslavia 26 15 3
România 39 23 3
Elveția 30 18 1
Ungaria 26 15 2
Cehosl. 17 8 3
Polonia 32 15 3
Danemarca 19 6 1

1 277-225 es.sv, 
5 623-460 76,7%

■ 503-472 63,4 '',
897-713 62,8% 
578-4S3 61,6% 
566-505 «1.5% 
360-334 55,8% 
750-672 51,5% 

12 314-344 34,2%

„come back“ al primei noastre 
reprezentative.

Cea mai mare surpriză a a- 
nului handbalistic ne-a furni
zat-o selecționata Elveției, for
mație care pînă nu de mult o 
consideram intr-un al doilea 
eșalon. Jucătorii din „țara 
cantoanelor" au marcat însă 
în 1978 un progres evident, au 
cîștigat „în pas de defilare" 
grupa C a C.M. și au obținut 
cîteva succese notabile asupra 
unor formații ca R.D. Germa
nă (22—20), Polonia (25—20), 
Danemarca (22—14), U.R.S.S. 
(24—21), Suedia (27—22) și Ro
mânia (24—19).

Ungaria, Cehoslovacia, Po
lonia și Danemarca, cu dese 
fluctuații și fără a excela în 
mod deosebit, ocupă în conti
nuare celelalte locuri ale cla
samentului. Surprinzător, pen
tru prima oară, absența Sue
diei din ierarhia primelor 10 
echipe din lume. Și încă un 
fapt notabil: anul 1978 a adus 
debutul reprezentativei R. P. 
Chineze pe scena handbalului 
internațional la un turneu or
ganizat în Franța. în partida 
cu selecționata țării gazdă, 
prea puțin experimentații 
handbaliști chinezi au cedat 
la limită : 22—23.

Adrian VASILIU

CUPA MONDIALA 
LA POLO PE APĂ

PARIS, 11 (Agerpres). — 
Turneul de polo pe apă din 
cadrul „Cupei Mondiale" de 
natație, se va desfășura In Iu
goslavia, între 29 aprilie și 
6 mai 1979. și va reuni 8 e- 
chipe : 
U.R.S.S., 
S.U.A., 
Bulgaria

Italia,
Ungaria, 

R. F. “
Iugoslavia. 

România. 
Germania și

TELEX • TELEX
BASCHET ■ La Sarajevo, în 

turneul final al C.C.E. (masculin) 
echipa Bosnia a învins cu 114—109 
(după prelungiri) pe Real Madrid. 
La sfîrșltul timpului regulamentar 
de joc, ..corul era egal : 100—100. 
Principalii realizatori al formației 
iugoslave au fost Dalibasici și 
Radovanovlcl. care au Înscris 33 
puncte și, respectiv, 22 puncte. La 
Atena, Olymplakos Pireu a între
cut pe Maccabi Tel Avlv cu 78—76 
(44—44), printr-un coș marcat în 
ultima secundă de Jenkins • In 
grupele sferturilor de finală ale 
„Cupei Cupelor” (masculin) : B.C. 
Barcelona — Sinudyne Bologna 
95—81 : Vilieurbanne — Wroclaw 
102—84 ; Den Bosch (Olanda) — 
Cantu (Italia) 95—90 ; U.B.S.C. 
Vlena — Radnlcki Belgrad 82—M.

HANDBAL a In „Cupa Mării 
Baltice* (masculin) : R. F. Ger
mania — Islanda 17—14 (11—7).
R. D. Germană — Suedia 28—29 
(11—8), U.R.S.S. — Danemarca 
(B) 23—17 (8—9). Polonia — Dane
marca 22—15 (12—9).

ȘAH • in runda a 12-a a tur
neului de la Hastings (Anglia), 
Christiansen l-a învins pe Bals- 
han, Andersson a cîștigat la Bl- 
yasas, iar Kociev a remizat cu 
Speelman. Celelalte partide, prin
tre care șl cea dintre Mlhal Șubă 
(România) și Hartston (Anglia) 
s-a întrerupt. In partidele între
rupte în runda anterioară : An
dersson — Christiansen 1—0. Mes- 
tel — Șubă 1—0. Csom — Balshan 
1—0. tn clasament conduce mnre’e 
maestru Ulf Andersson cu 8 p. 
Mlhal Șubă totalizează î% p. (1).

MECIURI 
DE HOCHEI

Șl ESIUI

Christian Neureuther (R.F.G.) in cursa de 
Calam special de la Crans Montana (Elve
ția), competiție desfițuratd in cadrul „Cu
pei Mondiale-, unde ■ ocupat locul I.

Telefoto : A P.Agerpres
ÎNTRECERILE PATINATORILOR

în concursul de patinaj vi
teză (sprinteri) de la Madonna 
di Campiglio (Italia), sportivul 
sovietic Hlebnikov a cîștigat 
două probe : 500 m — 38.30 și 
1000 m — 1:17,13. Pe 1 500 m, 
victoria a revenit canadianului 
Webstern, cu 2:01,17.

Cuplul Natalia Liniciuk —

Ghenadi Karponosov a termi
nat învingător In proba de 
dans din cadrul campionatelor 
UJUS.S. de patinaj artistic 
desfășurate la Zaporoje. Câș
tigătorii au totalizat 209,22 p, 
fiind urmați de perechile Iri
na Moiseeva — Andrei Minen- 
kov, cu 207,80 p și Natalia 
Karamișeva — Rotislav Sini- 
țin, cu 198,62 p.

EVENIMENTE SPORTIVE DE AMPLOARE
Intre J șl I aprilie va avea loc 

la Montevideo cea de a *l-a Se
siune a C.I.O.

In acest an preoilmplc, calenda
rul Internațional programează nu
meroase competiții de amploare : 
Spartachiada popoarelor U.R.S.S.

(ZI iulie — 5 august) la Moscova ; 
Jocurile Mondiale Universitare 
(2—13 septembrie) ia Mexic; Jocu
rile Panamericane (1—1* iulie) 
la San Juan ; Jocurile Medite
raneene (15—23 septembrie), la 
Split ș.a.

• SEMNE BUNE ANUL ARE pentru 
tenismami noștri: în campionatul euro
pean pe teren acoperit. România — Po
lonia 3—0 (protagoniști la Pcznan. D. 
Hărădău și Tr. Marcu), Virginia Ruzici 
a cîștigat, alături de Mima Jausovec, 
„dublul" de la Washington, Năstase — 
Stewart s-au clasat pe locul 2 în „in- 
door“-ul W.C.T.. Virginia Ruzici și flo
rin Segărceanu au luat starturi bune în 
turneele de la Oakland (California) și 
respectiv Caracas (Venezuela) • ARUN- 
CÎND MÂNUȘA ACESTEI IERNI AS
PRE atleții se confruntă în crosuri sau 
sub cupola sălilor, la Punta del Este 
(Uruguay) sau Madeira (Spania), la Long 
Beach (California). Și in timp ce neo
zeelandezul John Walker înregistrează 
în S.U.A. cea mai bună performanță 
mondială „indoor* la 1500 m (3:37.3), un 
grup de alergători români (Natalia Mă
rășescu, Fița Lovin, Ilie Floroiu, Paul 
Copu) se pregătesc pentru noul sezon în 
aer liber, în Noua Zeelandă... • SIN
GURII CARE PRIVESC DE SUS CA
PRICIILE iernii, săritorii cu schiurile, 
și-au desfășurat tradiționalul „Turneu 
al celor 4 trambuline", cîștigâtorul, fin
landezul Pentti Kokonnen, avind și cea 
mai lungă săritură : 106.5 m • PRE
MIERA ROMANEASCA ÎN S.U.A. prin 
victoria înotătoarei Carmen Bunaciu la 
Cambridge (Massachussetts). în proba de 
200 yarzi spate, in compania unor re-

Pentru lumea rugbyulul, kina februarie poate însemna momentul unei 
noi cotituri, du,«ă cea de acum cîțiva ani ci nd s-a luat hotărî rea de 
a se mări numărul de puncte acordate pentru o încercare. Despre ce 
este vorba I la 2 februarie va avea loc reuniunea anuală a Iu*. Inter- 
national Board, reuniune așteptată cu deosebit interes pentru că mem
brii sâi intențioaeară să discute (și probabil să hotărască) diminuarea 
importanței loviturilor de pedeapsă >1 a celor de pkior câxute (drop) 
prin reducerea numărului de puncte ocordate (de ta 3 la Z), pentru a 
revaloriza, indirect, incsrcoree. Evident, această problemă este de na
tură să stimeoscă discuții, să întrunească opinii favorabile sau, dimpo
trivă. să se audă .,voci“ contra.

Deed In ceea ce privefte reconsiderarea lovrturifoc de picior căzute 
specfoUștii m pronunță in unarwmîtote „pentru*, loviturile de pedeapsă 
Intimpină multe reticențe. In fond, este fi normal, docă ne glndim că 
această reducere ou Covor reazâ n’c decum „apetitul" pentru eseuri, ci 
poate ..stiwmio încercă rite de a... trișa", măcar pe »d pe colo cum se 
exprimă destul de pfostfe fundașul echipei Franței, Jean Michel Aguirre. 
De asemenea, una este să fii penalizat pentru o greșeală tehnică și 
ofta pentni *oc dur, insultarea arbitrului (cum m mai intimplă, din pă
cate). care înseamnă o abatere gravă de ta spiritul sportivității. Și 
pentru unete. și pentru celetoMe, tot două puncte î

Intr-adevăr, mărirea numărului de puncte ocordate pentru o încercare 
c dus ta o activi sare a focului, a încurc fot rugbyul deschis, frtatod ten
dințe de a bate oriei nd și oricum (și, moi ales, ineficace) cu piciorul. 
Același lucru se poate întâmpla și prin reducerea importanței loviturii de 
p<ior căzută. Lovitura de pedeapsă suportă insă în continuare multe 
d.scutii. Esențial este — cum spunea Guy Comberabera — „să schimbăm 
spiritul", adică să se facă totul pentru a se juca un rugby de c’asă - 
exemplul portdei Barbarians — Noua Zeelondă, stăruie —, să nu 
aștepte greșeala adversarului, pentru a se evidenția un bun șuter 
se vedea și meciul România — Franța) și nu o echipă, in ultima 
stanță o foarte posib lă cîștrgâtocre nu prin joc, ci prin... lovituri 
pedeapsă.

Pentru că, intr-adevăr, important este eseul, adică acea exprimare 
nolâ a jocului colectiv, care face frumusețea rugbyukri.

Emanuel FANTÂNEANU

cordmane din Europa. Australia și țara 
gazdă. Azi și miine. Carmen Bunaciu și 
Irinel Pănulescu 
viile (Tennessee) 
ternațional • 
PERSPECTIVA.
lui 1978, atletul kenian Henry Rono, și-a 
făcut un plan detaliat de pregătire pînă 
in anul 1984. intenționind să alerge zil-

vor concura la Naash- 
intr-un alt concurs in- 

PLANIFTCARE DE 
Sportivul nr. 1 al anu-

nic 25 km (și ca 
12 x 400 m...), avind 
diar J.O. din 1930, 
(5000. 10000 și 3000 
lași număr pen'ru
6 APROPO DE LOS ANGELES, acord 
între comitetul, olimpic american și cel 
de organizare al J.O. din 1984 care pre
vede un „bussines fifty-fifty“ : partici
pare egală la finanțare si even*u’lele 
beneficii ® ȘAHIȘTII NOȘTRI CU GÎN- 
DUL T A INTERZONALE. Florin Gheor- 
gMu, Mill'd Ghindă și Theodor Ghițescu, 
concurînd la zonalul varșovian, speră să

agrement, sprinturi : 
ca obiectiv interme- 
cu 3 medalii de aur 
m obstacole), și ace- 
1984, la Los Angeles

se 
(a 
în
de

fi-

prindă unul din primele 5 locuri în fi
nal, care le asigură calificarea mai de
parte • SELECȚIONATA OLIMPICA 
DE HOCHEI A CANADEI pierde pe te
ren propriu, la Dinamo Riga cu 1—5 I 
a URMAȘII UNEI PERECHI CELE
BRE de patinatori artistici, Irina Rodni
na — Aleksandr Zaițev, se anun*ă a fi 
cuplul Marina Cerkasova — Serghei 
Sahrai care, în lipsa foștilor campioni 
mondiali si olimpici (retrași deocamdată 
din activitate), au cîștigat titlul unional 
• FOTBALUL S-A SATURAT DE NĂ
MEȚI și a intrat în sală, în Berlinul 
Occidental, unde un turneu internațional 
de minifotbal a reunit echipele Hertha 
B.S.C.. F. C. Koln, Werder Bremen. 
Fenerbahce Istanbul, Haiduk Split, 
Grasshoppers Zurich ® PE 18 IANUA
RIE. la Zflrich, tragerea la sorți în sfer
turile de finală ale cupelor europene 
la fotbal. Pentru iubitorii balonului ro
tund primăvara îsi va trimite d?ja pri
mii soli... • și PENTRU CA AM VOR
BIT DE PRIMA VARA, să ne mai refe
rim la un ghiocel, de fapt la „Migdalii 
înfloriți", asa cum este intitulat cro
sul de la Vilamoura (Portugalia) unde 
a fost invitată să participe la 21 ia
nuarie. Natalia Mărășescu, alături de 
campioana mondială de cros Grete 
Waitz.

Paul SLÂVESCU


