
ASUZI, VOLEIBALIȘTII NOȘTRI LA STARTUL

La Skoplje,
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bortul
ASTĂZI

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
București (masculin) : STEAUA — A.Z.S. OLSZTYN, Sala Floreasca, ora 

18.45.
Berlin (feminin) : DYNAMO - DINAMO BUCUREȘTI.

CUPA CUPELOR
lași (feminin) : PENICILINA — ZAON ATENA, Sala sporturilor, ora 17,30. 
Cracovia (masculin) : HUTNIK - DINAMO BUCUREȘTI.

MÎINE
CUPA BALCANICA

Skoplje (masculin) : VARDAR - EXPLORĂRI BAIA MARE.
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PE PiPTIILE DE SCHI Șl DERDELUȘURI, ÎN SĂLILE DE SPORT

Cele patru echipe românești 
de volei aflate în disputa pen
tru un loc cît mai bun între 
formațiile de club europene 
se vor afla astăzi la startul u- 
nor importante confruntări. 
Exceptîndu-le, poate, pe vo
leibalistele de la Penicilina 
Iași, care au o misiune mai 
ușoară în fața formației 
Zaon Atena, celelalte întîl- 
nesc însă reprezentantele u- 
nui volei care a realizat suc
cese de marcă în competițiile 
internaționale. Ne referim la 
sportivii polonezi de la A.Z.S. 
Olsztyn — pe care îi vom 
vedea astăzi, în sala Floreasca, 
jucînd în compania campioanei 
noastre Steaua — șj de la 
Hutnik Cracovia, care vor în- 
tîlni pe teren propriu, în „Cu
pa cupelor', pe Dinamo Bucu-

rești, precum și la voleibalis
tele de la Dynamo Berlin care, 
mai cu seamă că evoluează pe 
teren propriu, vor fi adver
sare puternice pentru jucătoa
rele de la Dinamo București.

Participarea la cupele euro
pene este completată de pre
zența în finala „Cupei balcani
ce" a echipei Explorări Baia 
Mare care s-a deplasat 
Skoplje pentru întîlnirea 
Vardar.

Cum spuneam, meciurile 
sînt dificile, dar echipele noas
tre au datoria să facă apel la 
toate cunoștințele de ordin 
tehnic și tactic, la toate resur
sele psihice și fizice pentru a 
obține rezultate cît mai bune, 
știut fiind că orice punct poa
te atîrna greu în balanța ca
lificării.

la 
cu

„DACIADA“ ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE!
Ediția de iarnă a „Daciadei* se află în plină desfășurare, cu 

ample întreceri la nivelul asociațiilor sportive, în întreprinderi, 
in școli, la sate. In zonele montane, derdelușurile, pirtiile de 
schi, patinoarele cunosc o afluență deosebită. Prezentăm mai jos 

însemnări ale reporterilor noștri, pe această temă.

La Șantierul naval Oltenița: „HAIDEȚI, BĂIEȚI, DUPĂ MASĂ,
SĂ FACEM DOUĂ TURE PE STADION*'

Pentru a afla amănunte des
pre activitatea sportivă „la zi" 
— cum se spune — a construc
torilor de nave din Oltenița 
r.e-am dus la ei. „acasă". A- 
dică acolo, pe șantier, unde 
făuresc vasele care, plecînd pe 
căile fără pulbere ale lumii, 
vorbesc, prin ele însele, des-

BOXUL A ÎNCEPUT OFENSIVA PENTRU
REAFIRMAREA INTERNAȚIONALA

0 întărirea disciplinei, perfecționarea metodelor de pregătire și atenție perma
nentă lotului de perspectivă — principalele obiective ale activului federal ® Intense 
pregătiri la Semenic și la Constanța © Primele intîlniri de verificare — in Italia, 

Iugoslavia și Polonia în lunile ianuarie și februarie

pre capacitatea creatoare a 
oamenilor de la Dunăre și Car- 
pați. Să urci și să cobori scă
rile motonavelor, ale cargouri
lor și dragoanelor aflate în 
construcție, să urmărești mon
tarea elementelor de supra
structură pe colosul aflat la.J 
ancoră, în apele neadormite 
ale fluviului sînt, pentru re-' 
porterul sportiv, elemente ine
dite și captivante. Cît despre 
sport: „Poate n-o să găsim lu
cruri deosebit de spectaculoase" 
— spune Vasile Chira, prim- 
vicepreședinte al C.O.E.F.S., 
care ne însoțește și care cu
noaște șantierul ca unul care 
a lucrat aici cîțiva ani. Dar...

...în pauza de ora 11, l-am 
găsit pe Ion Kusu, responsabil 
cu activitatea sahistică în șan
tier, pe una din motonave, cu 
toate că locul său de muncă 
nu este acolo. Făcea înscrieri 
pentru „Cupa Unirii", acțiune 
sub genericul „Daciadei", care

va începe mîine. „Avem o sală 
cu 12 mese, la clubul Ș.N.O., 
iar cît despre amatori... abia 
facem față. Sîntem însă or
ganizați pe secții și ateliere, 
cu responsabili sportivi pasio
nați : Ion Ganciu, Mitică Gri- 
gore, Gheorghe Sîrbu, ing. 
Grigore Caraman..."

...Stăm de vorbă cu tehni
cianul Dumitru Grozdeicu. Ne 
vorbește despre întrecerile de 
tenis de masă din cadrul edi
ției de 
despre 
zăpada 
căt, ca 
așa că 
șim pe 
rugby, 
saj se
cui de muncă".

...în secția mecanică e cald ; 
cald și miroase a metal încins. 
Brigada maistrului Gheorghe 
Cătălin, un om trecut de 50 de 
ani, lucrează la elemente pen
tru a 78-a navă. Maistrul este 
bine dispus — „ca totdeauna", 
după cum aflăm. Și ne răs
punde rîzînd : „Sport ? Eu fac 
gimnastică, dimineața, cu ne
poțelul și... sînt rapidist. 
flăcăii ăștia : uitați-vă la

iarnă a „Daciadei", 
alte acțiuni. „La noi 
vine doar așa, în trea- 
să nu-i uităm culoarea. 
Jucăm tenis și șah, ie- 
stadion la fotbal, la 

In secția proiectări-tra- 
face gimnastică la lo-

Dar
ei.

Viorel TONCEANU

Pugiliștii fruntași pregătesc cu sîrguință viitorul sezon competi- 
țional, incă din primele zile ale anului Foto : V. BAGEAC

Boxul românesc, după un an 
mai sărac, în care reprezen
tanții noștri și-au dezamăgit 
suporterii, se află acum în 
plin efort pentru a obține în 
1979 reafirmarea internațională. 
Colectivele de antrenori și 
turile naționale remaniate 
pregătesc intens în vederea 
zonului competițional care 
mează.

Despre măsurile menite 
readucă sportul cu mânuși 
România la nivelul celor frun
tașe pe plan internațional, ne-a 
informat noul secretar al F. R. 
Box, Dumitru Ciobotaru : „1979 
este un an important pentru 
pugilismul românesc. Ei tre
buie să facă pași însemnați pe 
linia creșterii performanțelor 
actuale, dar mai cu seamă în 
sensul asigurării celor viitoa
re. Campionatele europene de 
la Koln (5—12 mai) constituie 
un prim prilej de revenire a 
boxerilor noștri în prim-planul 
întrecerilor, o posibilitate ca 
ci să demonstreze că eșecul de

lo
se 

se- 
ur-

să 
din

AMÎNAREA INAUGURĂRII
SEZONULUI

LA BOB Șl SANIE
Din cauza condițiilor atmos

ferice nefavorabile menținerii 
pirtiei din Sinaia în condiții în 
care sâ permită desfășurarea 
întrecerilor de bob si sanie, 
concursul de inaugurare a se
zonului la aceste sporturi a 
fost amînat.

la campionatele mondiale de a- 
nul trecut a fost un accident".

— Cum aprcciati posibilități
le de reafirmare ale boxerilor 
români la viitoarele mari com
petiții internaționale ?

— Consider că în rîndul 
sportivilor care au participat 
(sau nu) la „mondialele" de la 
Belgrad, deci între cei din „ve
chea gardă", există oameni ca
pabili de performanțe în com
petiții de cel mai înalt nivel. 
Rezultatele depind insă 
dul lor de pregătire, 
de aceea acționăm în 
întăririi disciplinei în 
lotului. Cine vrea să 
boxul de performanță înseamnă 
că a acceptat de la bun în
ceput să se supună tuturor rigo
rilor impuse de această disci
plină sportivă, să ducă o viață 
exemplară. ALTFEL NU SE 
POATE ! în acest sens, vom 
perfecționa pregătirile boxeri
lor fruntași. Chiar în aceste 
zile ei depun un volum mare 
de muncă, la Semenic. Antre
namentele au ca principal scop 
creșterea substanțială a capaci
tății de efort, „zestre" care să 
stea la baza pregătirilor vi
itoare. Firește, nu sînt negli
jate nici exercițiile pentru

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 2—3)

Bușteni: CONDIȚII EXCELENTE PENTRU PRACTICAREA
SPORTURILOR DE IARNĂ

de gra- 
Tocmai 

sensul 
cadrul 

practico

(Continuare In pag. 2-3)

Debutul in noua ediție — 
de iarnă — a „Daciadei" a 
coincis, la Bușteni, cu înființa
rea Consiliului orășenesc pen
tru educație fizică și sport. 
Deși foarte tinăr (are doar 
două luni), noul organism s-a 
pus serios pe treabă. Viața 
sportivă a locuitorilor acestui 
pitoresc oraș de la poalele Coș- 
tilei a fost puternic impulsiona
tă. Dealtfel, n-a fost prea 
greu, acum. în plină iarnă, 
să... sensibilizezi pasiunile spe
cifice disciplinelor montane ale 
unor oameni obișnuițî dintot- 
deauna să urce pe munte sau 
să lunece pe zăpadă folosind 
cele mai diferite mijloace. Era, 
insă, neapărată nevoie să se a- 
sigure acestor pasiuni un ca
dru organizatoric și cel mai 
potrivit s-a dovedit a fi cel o- 
ferit de competiția națională 
..Daciada*. Milete Tacea,

cretar al Comitetului orășenesc 
de partid și președintele 
C.O.E.F.S., ne spunea : „Sportu
rile de iarnă au la Bușteni con
diții ideale ele a fi practicate 
de către o mare masă de lo
cuitori, dar și de oameni ai 
muncii veniți din alte colțuri 
ale țării. Am considerat angre
narea unui număr cît mai mare 
de tineri și maturi în întrece
rile de iarnă ale „Daciadei1 
un principal obiectiv al 
perioade. în activitatea 
tră“.

Pentru realizarea 
scop, vechii asociații sportive 
..Caraimanur i s-au adăugat 
altele : patru sindicale ți 7 
școlare ; astfel că. in momen
tul de față. 5570 din 12 000 de

i“ ca 
acestei 

noas-

acestui

Radu TIMOFTE

A ll-a EDIȚIE A „CUPEI ROMÂNIEI>

LA HANDBAL FEMININ
Vineri a început, în patru orașe... ... _ ... - â a 

a Il-a 
care

6 
urmă

din țară, cea de-a doua fază 
„Cupei României" — ediția 
— la handbal feminin, la 
participă 10 divizionare A șl 
divizionare B, acestea din 
calificate din faza de debut.

Cele cîteva mii de spectatori 
prezențl în tribunele sălilor din 
București, Constanța, Timișoara șl 
Tg. Mureș au urmărit jocuri dis
putate, unele dintre ele presărate 
cu faze de handbal de calitate.

Iată relatări din desfășurarea 
celor 4 grupe din ediția a Il-a a 
„Cupei României".

BUCUREȘTI Seria A

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL HUNEDOARA 
20—7 (11—2). Partidă evident do
minată de bucureștence și cîști- 
gată la un scor care nu comportă 
comentarii. Totuși să notăm că 
hunedorencele fac. ca și anul tre
cut, în prima ediție a „Cupei 
României", o figură modestă, a- 
vînd probleme chiar cu lucruri 
elementare, adică cu prinderea și 
pasarea mingii. Desigur, ele pot 
invoca argumente (fac parte din 
categoria secundă a campionatului 
șl nu au obișnuința jocului în 
sală) dar insuficiente pentru mo
tivarea severei corecții și antre
norul 1.' Mătăsaru ar trebui să-și 
facă „probleme", iar dacă nu și le

face el, poate că clubul Construc
torul ar avea ceva de spus.

Au marcat : V. Constantinescu 
4, Serediuc 4, Crișu 4. Bldiac 3, 
Pițigoi 2, Eremia 2, G. Constan
tinescu 1 — pentru Confecția ; 
respectiv Niciofschi 2, Coșeriu 1, 
Alexandru 1, R. Ardelean 1, Knuff 
1, E. Ardelean 1. Au arbitrat N. 
Dumitru si G. Mihalașcu (Buzău).

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
ODORHEI 21—19 (10—7). Deși au 
făcut parte tot din categorii dife
rite. cele două formații care au 
evoluat vineri în meci vedetă în 
Sala Floreasca au furnizat un 
spectacol mal atractiv, adeseori 
echilibrat, cu multe faze fru
moase.

Rapid a jucat bine, dovedindu-se 
o echipă închegată, cu posibilități 
multiple, iar Voința Odorhel — 
fără obișnuința jocului în sală. în 
ultimul timp — a dat totuși o re
plică viguroasă, mai ales datorită 
valorii și travaliului Magdei Ml- 
kloș. Au marcat: Mălai 8, Ignat 4, 
Dițoiu 3, Iagăru 2, Matei 2, Buzaș 
1 (!), Dobre 1 — pentru Rapid ; 
respectiv Mikloș 13, Covaci 3, 
Widlarez 2. Szekely 1. Au arbitrat 
V. Armeanu și G. Stănescu (Ba
cău). (H. N.)

TIMIȘOARA Seria B

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.M. SIBIU 16—11 (7—6). Joc

(Continuare în pag. 2—3)

Confecția înscrie spectaculos încă un gol prin Virginia Con- 
stantinescu Foto : B. VASILE
echilibrat în prima repriză, apoi 
dominat de 'jucătoarele de la 
Progresul care, finalmente, au 
cîștigat pe merit. Printre mar
catoare : Popa 7, Florea 4 —
pentru Progresul ; respectiv 
Fălcoian 6, Oțelea 3. Au arbitrat 
cu scăpări I. Nemethi și E. Fa
zekaș (Baia Mare).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
RULMENTUL BRAȘOV 19—14 
(8—7). Meci, așteptat cu interes 
de spectatori. Datorită unei mai 
abile circulații a balonului, ti- 
mișorencele au cîștigat pe merit. 
Printre marcatnarp • rnînnom n

Luțaș 7 — pentru Universitatea ; 
respectiv Radu 6. Drăgușel 3. 
Au arbitrat D. Purică (Ploiești) 
și E. Fazekaș (Baia Mare). (C. 
CREȚU — coresp.)

CONSTANȚA Seria C

CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE — VULTURUL PLOIEȘTI 
18—9 (9—5). Meci cîștigat de băi- 
mârence fără dificultăți. Au 
marcat : Bartha 6, Peci 3, lacob

/ZN-----



NUMEROASE INTILNIRI INTERNATIONALE

• Antrenamente Ia minus 20 de grade ® Teodor Vasile 
și Mircea Romașcanu rămîn pilonii „naționalei" • La 

4 martie — primul concurs al anului

IN SPORTUL POPICELOR
sportul popicelor, 
un an bogat, atît în 
internaționale cit

Cicliștii au intrat în Noul An 
pe biciclete... Dealtfel, in puține- ' 
le zile de la reluarea pregătirilor, 
el au și parcurs 2 500 km, urmînd 
să mai ruleze cîteva mii pînă la 
prima competiție a lui ’79 (4
martie, cursă pe circuit în Bucu
rești), „Partea umbrită" a acti
vității unul rutier este aceasta 
din timpul iernii. Acum el tru
dește chiar mai mult decît în 
timpul* sezonului. Aleargă cam 
tot atâția kilometri cît Și în vară, 
dar pe ce vreme...

ajunge la capătul celor 100 km, 
Nicolae Savu se dovedește fragil 
(și capricios) ca o fetiță, iar cei
lalți n-au fost încă testați în 
condiții de concurs cu obiectiv.

Principalele concursuri ale anu
lui sînt campionatul național (19 
iunie) și Campionatul Balcanic 
(31 iulie, în Grecia), urmînd ca 
performanțele realizate să le asi
gure (sau nu) participarea la 
campionatul mondial (22 august, 
Olanda). Acum, rutierii se pre
gătesc in Capitală, dar luni vor

W - ' •

- ca.

Pentru 
1979 va fi 
competiții 
și în întreceri interne. Juni
orii vor participa la campio
natele europene (19—26 mai — 
la Augsburg, în R.F. Germa
nia). Tinerii noștri popicari 
au de apărat prestigiul cuce
rit la edițiile precedente ale 
competiției continentale (două 
medalii de aur obținute în 
1977. în Iugoslavia). Intre veri
ficările dinaintea C.E., se nu
mără și cele trei jocuri ami
cale cu puternicele reprezen
tative ale Cehoslovaciei, R. D, 
Germane și Ungariei (toate în 
deplasare, în luna aprilie).

Elena Andreescu (dublă vice- 
campioană a lumii în ’78), 
Elena Pană, Iosif Tismănar 
(dublu campion mondial), Ilie 
Băiaș și Grigore Marin.

Seniorii vor fi prezenți la o 
serie de turnee internaționale 
individuale („Cupa Romania’, 
„Cupa Sandhausen", „Trofeul 
Iugoslavia”, „Cupa Werner Se- 
elenbinder”), iar echipele re
prezentative vor începe pregă
tirile pentru C.M. ’80, care vor 
avea loc în tara noastră, sus- 
ținînd jocuri de verificare cu 
selecționatele Iugoslaviei, Un
gariei, R.D. Germane și R. F. 
Germania.

C. POTROANCHENU, ÎNVINGĂTOR

Prima manifestare interna
țională a anului va fi compe- 

„Cupa Polar”, ediția a 
care va avea loc la Fin- 

nspang (Suedia) in zilele de
17—18 februarie. Pentru cele 
trei locuri din miniechipa ca
re ne va reprezenta la „Cupa 
Polar", candidează cinci com- 
ponenți ai loturilor naționale:

Cele două echipe campioa
ne, Laromet București (f) și 
Aurul Baia Mare (m), vor par
ticipa la C.C.E., competiție pe 
care în ultimii doi ani 
le feminine românești 
minat-o: în 1977 a 
Voința Tg. Mureș, iar 
Laromet București. (T

echipe- 
au do- 
cîștigat 
tn 1978

Concursul de verificare a lotului de biatlon

Fază din meciul Sp. Studenfesc A.S.E. 
cițtigat de oaspeți cu 7—3. Un atac al echi; 
bucureștenilor.

BOGATA AGENDA COM

A HOCHEIUL
La toate nivelurile, hocheiul 

nostru trăiește o perioadă compe- 
tițională plină, sub semnul impor
tantelor examene internaționale 
care bat Ia ușă. De pe această a- 
gendă încărcată, citeva puncte de 
reper...

ÎȘI VA MENȚINE DINAMO 
AVANSUL ?

Termometrul a coborit șl pînă 
dincolo de minus 20 de grade, 
zăpada viscolită a clădit troiene, 
dar băieții pregătiți de antreno
rul emerit Nicolae Voicu n-au 
renunțat la suplul lor vehicul. 
Teodor Vasile, Mircea Romașca- 
nu, Nicolae Savu, Valentin Ma
rin, Traian slrbu, Ionel Gancea 
(toți de la Dinamo), Constantin 
Căruțașu (Metalul Plopeni), 
Gheorghe Lăutaru (Clubul spor
tiv școlar nr. 1 București) și 
Cornel Nicolae (Voința Ploiești) 
vor să transforme „visul olim
pic" în realitate. Misiunea lor 
nu este deloc ușoară. Mai ales 
că... rateurile din ultimii ani 
l-au determinat pe selecționeri 
să fie mai prudenți. Așa se face 
că au intervenit o serie de 
„dacă”. Dacă faceți anul acesta 
Intre 2 h 06 și 2 h. 07 (în cursa de 
100 km contratimp pe echipe), 
dacă veți cîștiga Ț'
Balcanic, dacă... Băieții șl antre
norul lor încearcă să înlăture 
acest condițional dacă, rullnd 
mai mult și mai repede. în fe
lul acesta vor să-și completeze 
cvartetul care, la ora actuală, 
are doar doi oameni siguri (Va
sile și Romașcanu) șl mai mulțl 
candidați... nesiguri. Valentin 
Marin este în „suferință” pe 
munte, Traian Sîrbu nu prea

Campionatul

pleca la Predeal pentru două 
săptămîni. Rulajul este comple
tat cu alergări de cros șl cu an
trenamente la sala de forță. Deo
camdată sînt mulțumiți. Gîndu- 
rile antrenorului se îndreaptă 
însă spre sezonul competițional. 
deoarece federația nu l-a prea 
asigurat întreceri care să-î pună 
pe rutieri în formă. Or, se știe, 
rara curse cu adversari puternici 
este greu să-i aduci pe cicliști 
la potențialul maxim. Mal ales 
că — teoretic îndreptățit — s-a 

"■ “ pentru
participe 
etape.

apariin 
și antre- 

voioși — 
din

hotărit ca alergătorii 
cursa de 100 km să nu 
la marile competiții pe

Firest- frăm’nT’ri'e 
responsabililor federali 
norului. Cicliștii sînt 
așa cum puteți observa și 
imaginea realizată, ieri, de foto
reporterul nostru Dragoș Neagu
— deciși să nu scape „trenul 
olimpic” de Moscova. Nici n-are 
rost să-și facă ginduri, pentru că
— pînă la urmă — lucrurile se 
vor lămuri. Important este ca 
activitatea lor de pregătire să se 
afle la cei mai Inalți parametri, 
ca ei să nu facă nici an rabat 
muncii și vieții sportive. $1 ci
cliștii au dovedit că slnt capabili 
de așa ceva.

Hristache NAUM

CU CEA MAI BUNA TRAGERE

un
e- 

un

POIANA BRAȘOV, 12 (prin te
lefon). Un val de căldură a topit, 
în citeva ore, zăpada din Poiana 
Mică a Brașovului. In aceste con
diții, concursul de verificare șl 
selecție a lotului de biatlon care 
se pregătește pentru campionatul 
mondial de la Ruhpolding (R. F. 
Germania) a fost transferat ceva 
mai la adăpost de razele soarelui, 
în Lunca lui Bălan, la liziera 
pădurii, unde a fost amenajat 
poligon pentru tir.

Gh. Gîrnlță a avut cea mal 
flcace alergare, înregistrînd 
timp bun pe această distanță
10 km — dar nu același lucru l-a 
făcut și în poligon, unde, cu 1 foc 
ratat tn poziția culcat și cu 2 la 
picioare (deci, 3 minute penali
zare), a fost „aruncat” pe locul 
3 în clasament. Juniorul Ion Cim
poi» a alergat pe schiuri aproape 
la fel de bine ca Gira iță, dar cu 
2 focuri greșite (cîte unul la fle
care poziție de tragere) a. trebuit 
să se mulțumească cu locul se
cund. Cursa a fost cîștigată, pe 
merit, de Cornel Potroanchenu, 
care a concurat mai relaxat, și-a 
dozat bine efortul șl cu o tragere 
eficace (1 singur foc ratat la po
ziția... culcat) șl-a devansat adver-

„DACIADA" ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE
Bușteni CONDIȚII EICEIENTE PENTRU PRACTICAREA

SPORTURILOR DE IARNĂ

cusarul principal (Ion Cimpoia) _
doar 4 secunde. Victor Fontana cu 
numai un foc ratat, dar cu o aler
gare mai slabă, a trebuit să se 
mulțumească cu locul 4, în timp 
ce Gh Voicu, cu 2 minute pena
lizare, s-a situat pe locul 5. Fran- 
cisc Foriko, deși a înregistrat un 
timp bun la fond, cu cele 4 gre
șeli de Ia tir s-a clasat pe locul 6.

Deci, tragerile în poligon au fost 
și de data aceasta determinante 
in stabilirea clasamentelor finale. 
Asupra lor este absolut necesar 
să se îndrepte atenția antrenorilor 
tn scurtul răgaz care a mai ră
mas pînă la startul campionatelor 
mondiale.

Clasament : 1. C. Potroanchenu 
(A.S.A.) 38:39 (1 min. pen.) ; 2.
I. Cimpoia (A.S.A.) 38:43 (2), 3.
Gh. Gîrnlță (Dinamo) 38:46 (3) ;
4. V. Fontana (A.S.A.) 39:10 (1),
5. Gh. Voicu (A.S.A.) 39:35 (2), 6. 
Fr. Foriko (Dinamo) 40:34 (4).

Paul OLTEANU

Cu cele patru puncte avans față 
de veșnica sa rivală. Steaua, echi
pa Dinamo pare înscrisă pe un 
drum sigur către titlul de cam
pioană Să nu uităm însă... amă
nuntul că pînă la finiș mai sînt 
încă destule etape. Săptămîna vii
toare au loc abia etapele 25 și 26 
(din totalul de 40). Și pentru că 
tot le-am amintit, să precizăm pro
gramul lor: Steaua — Sportul stu
dențesc A.S.E., Dinamo — S.C.M. 
Ciuc (în București, cuplajul înce- 
pînd la ora 14,45) și Dunărea Ga
lați — Unirea Sf. Gheorghe, în 
meciuri duble programate la 15 și 
16 ianuarie.

PREPARATIVELE CELOR MAI 
TINERI TRICOLORI

In luna martie, lotul reprezenta
tiv de juniori al țării va lua parte 
la întrecerile competiției continen
tale. Apar, deci, firești apropiatele 
sale pregătiri, care vor fi declan
șate la 20 ale acestei luni, prln- 
tr-un evantai de partide în comna" 
nla unor divizionare A. Selecțio- 
nabilii antrenorului emerit Mihai 
Flamaropol și ai ajutorilor săi, 
Alexandru Kalamar și Va* 
sile Boldescu, vor întîlni apoi, 
la Miercurea Ciuc. reprezentativa 
similară'a Ungariei, în două jocuri 
(3 și 4 februarie).

Jocurile 
riilor au 
rarhll : ser 
tematlcă-fil 
cl.sp.șc. a 
Suceava 41 
5. Cl.sp.șl 
Cl.sp.șc. 01 
n-a a-y. si 
curet Cluq 
4. CIXp.țc.1 
Rădăuți, 61 
culese. în 
Steaua — 
Cl.sp.șc. "a 
București j 
Ci. sp.șc. S

La acead 
clată drepl 
delegatul o 
Enciu — s 
mațlile cla 
locuri, sui 
însă echld 
nată de 3 
frumoaseld 
ganizatori, I 
dențlații în 
(Cl.sp.șc. 1 
portar ; Dl 
— cel mail 
(Steaua) -I 
Golgeteri j 
M. Ciuc) I 
Ciuc). O ij 
acordată ■ 
de 12 anii 
Suceava 1

JUN 
IN

(Urmare din pag. 1)

locuitori stnt membri tn usd 
din aceste asociații; au fost 
deja organizate competiții spe
cifice. printre care „Criteriul 
primei zăpezi”, și „Cupa Uni
rii”, la slalom. concursuri popu
lare care s-au bucurat de o 
largă participare : pe patinoa
rul natural, amenajat pe tere
nurile de tenis din apropierea 
primăriei se patinează zilnic, 
„in schimburi"; s-a trecut la 
transformarea, cu forțe proprii, 
a vechii săli a unui gater fn- 
tr-o sală de sport eu dimen
siuni impresionante : 20 x 43 
metri.

Ața cum aminteam, n-au 
fost uitați aici oaspeții orașu
lui. Prin eforturi deosebite a 
fost amenajată încă o căsuță — 
refugiu pe Valea Jepilor. Au 
fost completate, de asemenea, 
seturile de echipamente si ma
teriale sportive din centrele de 
închiriere care se află perma-

neai la dispoziția vizitatorilor.
C.O.EF.S. Buțtcni a pornit, 

ațadar. ev dreptul intr-o activi
tate de importanți majoră. 
Sperăm ea. beneficiind <■ con
ți avere de sprijinul organelor 
locale de partid f* al CJX.TS.

Prahova, rezultatele muncii de 
atragere a matelor largi de ce
tățeni in practicarea sportului 
să crească mereu. Si. intr-un 
viitor nu prea îndepărtat. Buș
tenii td te interii ferm, mai n- 
les <* sporturile de iarnă. Is 
arid performanței naționale, 
așa cum o cer condițiile exce
lente existente de care te 
bucuri.

Li Șartierul caval Oltenița „HAIDEȚI, BĂIEȚI, DUPĂ MASĂ.
SĂ

(Urmare

FACEM DOUĂ
din pag. I)

Ce altceva, daci na mișcarea 
și munca, i-au făcut așa voi
nici ?“ Flăcăi, 
Și toți atleți.
Inițiativa a pornit de la 
lăcătuș din altă secție, pe 
me Jean Madria. „Haideți 
ieți, după masă, să facem 
noi două ture 
Și au mers vreo 
zece, f 
proape

unul și until ! 
Cum, adică 7 

un 
nu- 
bă-

Ș> 
de stadion !“ 

cinci, apoi 
iar acum participă a- 

toți băieții maistrului

SIMBATA
TIR. Sala Dinamo, de la ora 

9 : „Cupa Dinamo” la arme cu 
aer comprimat.

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 16 : Rapid — Con
structorul Hunedoara, Confec
ția — Voința Odorhei, meciuri 
feminine In cadrul „Cupei Ro
mâniei”.

VOLEI. Sala Floreasca, de 
la ora 18.45 : Steaua — A.Z.S. 
Olsztyn. meci în cadrul C.C.E.

DUMINICA
ATLETISM. Parcul „23 Au

gust” (tn jurul sălii de atle
tism). de la ora 10 : concurs 
de cros organizat de C.S. Me
talul.

BASCHET. Sala Construcția, 
de Ia ora 8 : Automatica — 
Comerțul Tg. Mureș (m.B), 
Carpați — „U“ n Cluj-Napoca 
(m.B), C.Ș.B. — C.S.Ș. Craiova 
(f.B) sala Giulești, de la ora 

— Constructorul 
Politehnica n — 
chimic Craiova

8 : C.F R. 
Arad (m.B), 
Combinatul 
(m.B).

HANDBAL.
de la ora 17 : ____ _____
Hunedoara — Voința Odorhel. 
Confecția — Rapid. meciuri fe
minine în cadrul „Cupei Ro
mâniei”.

TIR. Sala Dinamo, de la ora
9 : Cupa de iarnă la arme cu 
aer comprimat.

Sala Floreasca, 
Constructorul

TURE PE STADION-
Cătălin, in frunte cu frezorul 
Nicolae Muntaru. Și acum, pe 
timp de iarnă ? — îl întrebăm 
pe Muntaru : „Dar ce, asța-i 
iarnă la not Curge abur pe 
Dunăre”.

Sînt, acestea, doar citeva 
dintre preocupările sportive ale 
constructorilor de nave din 
Oltenița. la care adăugăm 
sărbătorirea unui eveniment: 
împlinirea a 20 de ani de la 
constituirea echipei de rugby, 
care activează în Divizia B.

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 13 

ora 15,05 : „Rugby 
siune de Dumitru

DUMTNTCÂ 14 
ora 16,35 î „El Mundial — 
gentina- (partea a iV-a), 
misiune de Cristian Topescu ; 
ora 20,05 (pe programul II) : 
Telerama Sport, emisiune de 
Dumitru Tănăsescu.

MARTI 16 IANUARIE, ora 
18,20 : „Cupa Interviziunii" la 
gimnastică modernă (selecțiuni 
înregistrate de la Brno).

JOI 18 IANUARIE, ora 17,45 î 
„Cupa Mondială*, la schi (se
lecțiuni din primele concur
suri ale noului sezon interna
țional) .

IANUARIE, 
’78", eml- 
Tănăsescu.

T A NU AR TE, 
Ar- 

e-

FARUL - I.C.E.D., „CAP
DE AFIȘ- ÎN DIVIZIA A

DE BASCHET

o PREMIERĂ: CUPA UNITAp- 
LOR SPORTIVE ȘCOLARE

Disputaq 
campionat] 
dominat q 
tiv școlar 
cerit 3 vil 
sibile : 4-1 
Ci Sp. ȘC. H 
gul roșu 1 
tate : Stea 
Steaua —I 
Cl.sp.șc. H 
7—1.

bas- 
»i 

13-a,
Campionatul național de 

chet masculin continuă azi 
miine cu meciurile etapei a 
dintre care se desprinde întilni- 
rea dintre echipele Farul șl 
I.C LD, aflate la egalitate de 
puncte și despărțite, in clasa
ment, doar de coșaverajul direct, 
favorabil bucureștesillor. Iată 
programul complet: Farul (locul 
4 în clasament) — I.C.E.D. (3), 
în tur 73-07 și 78—02; C.S.U. Si
biu (10) — Dinamo (1). 49—153 șl 
S3—139; CS.U. Galați (9) — Poli
tehnica București (11). S3—S3 și 
63—99; C.S.U. Brașov <7) — Ra
pid («), «—7# și 73—74; „U”
Cluj-Nepoca (5) — Universitatea 
Timișoara (9), 93—72 șl 96—73.

• Partida steaua — UrMs seva 
desfășura la 17 si 19 ianuarie, 
deoarece prima formație susține 
în aceste zile citeva meciuri ami
cale la Budapesta, In compania 
echipei Honved.

• MUne se reia Divizia B, prin 
întâlnirile primei etape a turului 
secund.

Suceava se afirmă tot mal vigu
ros drept un autentic centru pe 
harta hocheiului românesc. Spre 
lauda lor, organele sportive de 
aici iși îndreaptă atenția cu pre
cădere spre schimbul de mîlne : 
juniorii din fosta cetate de scaun 
a Moldovei încep să se numere 
printre protagoniștii competițiilor 
„speranțelor". Recent, Suceava 
și-a etalat șl calitățile de exce
lentă gazdă a unei întreceri în 
premieră. Cupa unităților sportive 
școlare, organizată în colaborare 
cu Ministerul Educației și învăță- 
mîntulul. Demn de reținut : este 
pentru prima oară dnd se reunesc 
la startul unei întreceri 12 echipe 
de juniori II 1

„cup
Primul 

patinaj v 
zon, reze 
niorilor 
este dots 
României 

întrec, 
pista de 
unde tid 
rele de <

BOXUL Al
(Urmare din pag. I)

perfecționarea tehnicii. Se 
crează individualizat pentru 
și calendarul competițional 
pugiliștilor este diferit.

lu- 
că 
al

Un

=2 ă
*lS* HOTft„, EXCURSIA SEZONULUI

poate fi numită 
noua acțiune turistică 

lansată 
întreprinderea de turism, hoteluri 

și restaurante București.
timp de o zi și jumătate, se derulează o

§
Pe un traseu inedit,__ , ..... __  .

excursie care oferă numeroase satisfacții : peisaj îneîntător in 
decorul mantiei albe ; vizitarea municipiului Tîrgovlște, a Curții 
Domnești șl a Turnului Chindiei ; popas la monumentul de artă 
feudală „Mănăstirea Dealu", vizitarea Complexului balnear Pu
cioasa, traversarea muntelui Păduchiosu, jocuri de ' ' '

51 cîteva amănunte organizato
rice : plecarea în fiecare sîmbătă 
la ora 13,00 de pe platoul din fața 
hotelului Intercontinental, cazarea 
în camere de 2 locuri, cină și mi
cul dejun în stațiunea Pucioasa, 
masa de prînz la Sinaia.

Biletele pot fi procurate de la 
unitățile I.T.H.R. din str. Mende
leev nr. 14. Calea Grlviței nr. 140, 
Bd. N. Bălcescu nr. 35, Bd. 1848 
nr. 4, Bd. Republicii nr. 68 șl 
punctul turistic de la Poarta nr. 3 
Uzina 23 August.

Pu-
larnă la Sinaia.
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[a telefon, Poiana Brașov

VEȘTI DE LA
LOTURILE A
Șl OLIMPIC

și eliminați din club

17 2 3 12 19-33 7 p. locul 18 (oo-

I
I
I
I
I

I
al

I reșițeanul
probleme

I
I
LA PATINAJ VITEZA1“

OFENSIVA

seria a H-o) : 13 9 2 2 27-13 20 p, 
(..Onocre*) : 19 10 5 4 41-17 25 p. 
CPro-noție-) : Î7 7 3 7 35-25 17 p.

spor- 
a cu- 
a po- 

cu 
Stea-

rezul- 
12—0, 

8—1, 
roșu

_ . iele
Dan Matei (M.E-I.) și 

Lăzărescu (secretar al 
au arătat. In încheierea

Luceafărul I (seria V-a Divîzio C) 
trenor R. Cosmoc) ; Luceafărul II (seria Va, Divizia Q : 17 4 1 12 18—43 
9 p, locul 18 (M. Ciomoavă) ; Luceafărul III („Onoa-e" seniori) : 19 4 
2 13 12—33 10 p, locul 19 (G Toma) ; Luceafărul IV G.Promoție* seniori) : 
19 2 7 10 23—39 11 p, locul 19 (A. Măndovu) ; Luceafărul V (comp, rep. 
juniori, seria a IM-c) : 13 . 3 2 32-9 19 p, locul 3 (M. Nicokre) ^Lu
ceafărul VI (camp. rep. de Juniori, " "
locul 4 (E. Mladin) ; Luceafărul VII 
locul 4 (Al. Lazâr) ; Luceafărul VIII 
locul 9 (Gh. Cristoloveanu).

I CE FACEM PENTRU CA „LUCEAFĂRUL"
I SĂ RE 0 STEA ADEVĂRATĂ ? (II)

& Fără pasiune și intransigență, orice efort este inutil 
® Primii sancționați

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

SA REPETAM IN ANTRENAMENTE FAZELE
FRUMOASE SI EFICIENTE DIN JOC

ziarul de ieri am relatat o 
de aspecte din activitatea 

clubului „Luceafărul", indeosebi 
pe cele care au vizat învățătura 
și disciplina componenților aces
tei noi unități cu profil de fot
bal. Partea a doua a analizei am 
rezervat-o rezultatelor celor opt 
echipe în competițiile la- care au 
luat parte și concluziei de care 
depinde VIITORUL acestui club.

★
In referatul prezentat de Cons

tantin Ardeleanu, directorul aces
tei unități, au fost evidențiate 
realizările obținute, dar și marele 
număr de deficiențe existente in 
activitatea clubului. Vom puncta 
pe cele mal importante și dintr-o 
categorie șl din alta. • Princi
pala realizare a noii unități a 
fost MĂRIREA VOLUMULUI DE 
MUNCA. De trei ori pe săptămâ
nă, jucătorii au efectuat și cite 
două antrenamente pe zl a Exls- 

către 
azăr 
for- 
atru
fiind 
ntre- 
afara 

or- 
evi- 
escu 
bun 

al ați) 
ătate 
intaș. 
iceul 
. M. 
fost 

îrstă 
sp.șc.

tă, ta dotarea clubului, materia
lul necesar instruirii ■ Cele două 
terenuri pe care se desfășoară 
pregătirile sint insuficiente ți 
prost întreținute • Echipele 
U.E.F.A. '79 șl ’80 au fost cele 
mal nedisciplinate • In aceeași 
culpă s-a aflat și antrenorul M. 
Ciomoavă, sancționat pentru ne- 
îndeplinirea obligațiilor profesio
nale a In majoritatea grupelor 
există mulțl jucători fără valoa
re! • Unii din antrenorii clubu
lui continuă să fie refractari la 
promovarea noului ta activitatea 
lor. Muncesc ca niște funcționari, 
nu ca veritabili șlefuitori de ta
lente I

Din afirmațiile antrenorilor 
N. Petrescu, M. Ciomoavă, C. 
Toma șl ale medicului E. Cristea 
am desprins, printre altele, că: 
• selecția șl disciplina trebuie 
să fie mereu In prim-planul 
atenției • slaba comportare a 
echipelor Luceafărul I și Lu
ceafărul H s-a datorat lipsei unor 
jucători de valoare a există di
ficultăți ta privința corelării pro
gramului de antrenamente, pe 
de o parte, și a celui școlar, pe 
de altă parte a clubul nu dis
pune de aparatura necesară efec
tuării recuperării după efort. 
„Au fost aduși In centru jucători 
care nu corespund — sublinia

de 
i se- 

1 ju- 
oriile, 
Cupa

zî pe 
Ciuc, 
în o- 
vora-

bil patinajului. La această im
portantă confruntare participă 
coneurenți din Brașov, Cluj- 
Napoca, București, Tg. Mureș, 
Sibiu, Miercurea Ciuc etc, în 
program figurează probele po- 
liatlonului mic pentru seniori 
și ale multiatlonului pentru 
senioare și juniori.

pleca
1 pri- 
îr04ul 

vor 
Polo- 
Dar, 

parte 
a bo- 
bține- 
spor- 

a de 
iu de 
n spe- 
opene. 
?ret la 
vreau 

îl nos- 
ire pot 
ipetiția 
n. Mă 
Turei, 

r Ilie, 
adimir, 
•ă Chi- 
em cî- 

frun- 
Dauîcl 
realiza 

•ice și 
ă sur- 
liția ca 
sf'ășoaro 
ne, cu 
reșterea 
iu per-

t vorba 
treprin- 
schim- 
foarte

împortant, care, din păcate, • 
fost neglijat in ultimii ani de 
federația noastră de speciali
tate ?

— Problema tinerilor boxeri 
nu este la periferia preocupă
rilor noastre. Dimpotrivă. 
Chiar în aceste rile, la Con
stanța, se află un lot de aproa
pe 30 de juniori și tineri pugi- 
liști, care efectuează un stadiu 
de pregătire comună sub în
drumarea unui colectiv de an
trenori pricepuți, cu bune re
zultate în munca de creștere 
a tinerilor talente (Tedi Nicu- 
lescu, Gheorghe Fiat, Ion 
Chendreanu și Ilie Dondoi). 
Obiectivul acestui lot este dez
voltarea la un înalt nivel a 
calităților fizice ale acestor ti
neri și îmbogățirea bagajului 
lor de cunoștințe tehnico-tacti- 
ce. Dintre ei îi amintim pe 
FI. Tîrcovnicu, C. Burlacu, M. 
Niculescu, V. Gîrgava. A. Iz
mail, Gh. Butnaru. I. Joița, ju
niori care dispun de calități 
fizice deosebite și manifestă 
pasiune pentru sportul cu mă
nuși. Sperăm ca unii dintre 
ei să progreseze suficient pen
tru a se putea alătura pugiliș- 
tilor consacrați care urmează 
să reprezinte boxul românesc 
la viitoarea ediție a Jocurilor 

să 
cu 

noi 

Olimpice, ocazie cu care 
aducă iubitorilor sportului 
mănuși din țara noastră 
satisfacții.

antrenorul R- Cosmoc. Mai mult, 
starea de spirit a jucătorilor de 
la Luceafărul I este jalnică. S-a 
fugit de public. Cei mai buni 
juniori din țară joacă actnn cu 
Danubiana și Abatorul. Cu Ra
pid sau cu Steaua altfel s-ar 
mobiliza. Acestui club — pentru 
a da rezultatele scontate — tre
buie să i se creeze cjt mai re
pede un cadru adecvat".

Anghel Paraschiv (președi 
F.R.F.), ~ ' --------
Daniel
F.R7.) .
dezbaterilor, că greu-.âțje intim- 
pinate stat inerente oricărui În
ceput. ca in viitorul apropiat vor 
Ii rezolvate principalele probleme 
de ordin organizatoric, că se vor 
face toate eforturile pentru crea
rea unor condiții bune de desfă
șurare a procesului instructiv- 
educativ. Nici federația, nici Mi
nisterul Educației și învățămin- 

tulul, nici un alt for nu va pu
tea acționa, tasi, atunci cind e 
vorba de selecție, de calitatea 
antrenamentelor, de disciplina ta 
jocuri șl Ia școală. Or, ta această 
privință, fără PASIUNE ȘI IN
TRANSIGENȚA din partea an
trenorilor și a liceului nu se 
poate face absolut nimic.

Sigur că, asist;nd la discuțiile 
care au avut loc la încheierea 
primului trimestru cunosctad re
zultatele obținute ta toamna lui 
’78 și frămlntările din staul nou
lui club, pot fi trase o sumede
nie de concluzii. Nu vom pune, 
acum, accentul pe:

— inexistența unor terenuri co
respunzătoare și a unei apara
turi necesare recuperării;

— pe faptul că echipele nu evo
luează ta competițiile cele mai 
adecvate ;

— pe greutățile tatîmpinate 
prin plecarea unor jucători aca
să. (Ultimul a fost 
lovan).

Toate acestea stat 
care POT și VOR FI — vrem să 
credem — REZOLVATE PE PAR
CURS. Altceva trebuie accentuat 
pentru a nu fi scăpat din vede
re ; pentru că acest CEVA as
cunde un m-are pericol, care 
poate submina orice strădanie, 
orice efort: antrenorii clubului 
au afirmat că AU ÎN ECHIPELE 
LOR JUCĂTORI FARA NICI O 
PERSPECTIVA ! Cum e posibil 7 
Nu tot ei (cu excepția iui Cos
moc și a lui Toma) au efectuat 
selecțiile? Nu tot Ciomoavă, 
Măndoiu, Mladin, Crlstoloveanu, 
Nlcolae, Lazăr au participat ta 
taberele organizate anume pen
tru depistarea elementelor cele 
mai talentate? Nu Înțelegem cum 
in vară au fost buni, iar dup4 
trei sau patru luni aceiași jucă
tori nu mal corespund?

Concluzia e una singuri: cei 
care au tăcut selecția ori iu 14- 
eut-o de mlntulală, ori n-au ochi 
pentru așa ceva.

Iar Luceafărul — pentru a nu 
ne mal ascunde după degete, 
pentru a pune punctul pe 1 — 
începe eu SELECȚIA, tar fotba
lul nostru are nevoie de Lucea
fărul. Mai mult ca orieînd. Dar 
așa cum a fost el gtadît. Cum 
ar fi trebuit să se nască din 
premisele punctate la începutul 
acestor rinduri.

Echipele clubului și-au reînce
put, de citeva zile, activitatea, 
pregătirile pentru noul sezon. 
Fără Negru, FL Stoica, M. Ghiță, 
FI. Iordache, Pruteanu și Farkaș, 
care au fost eliminați din club 
din cauza abaterilor disciplinare. 
O măsură firească. Așa cum ar 
trebui să fie și cele ce vor urma. 
Pentru ca Luceafărul să fie o 
stea adevărată.

Laurențiu DUMITRESCU

divizia b AGENDA PREGĂTIRILOR

perfor- 
primul 
nostru, 

acasă

• „U“ CLUJ-NAPOCA — 
După o riguroasă vizită medi
cală, în ziua de 8 ianuarie 
clujenii au reluat pregătirile 
in cel de al 60-lea an al exis
tenței clubului universitar, an 
jubiliar, pe care vor să-1 cin
stească cu o frumoasă 
manță : revenirea In 
eșalon al fotbalului

Lotul se va oregăti 
pînă în ziua de 22 Ianuarie, 
efectuînd zilnic antrenamente 
ușoare, apoi va pleca la caba
na Izvoarele (Maramureș), 
unde va sta două săptămînl. 
încă din primele zile ale lunii 
viitoare, „U“ va începe jocu
rile de verificare, susținînd șl 
două
Inter 
S-au 
ciuri 
„A” 
Satu

meciuri internaționale cu 
și Slovan Bratislava, 

perfectat pînă acum me- 
tur-retur cu divizionarele 
F.C. Bihor și Olimpia 
Mare, urmînd să se ducă

Așa cum am anunțat, lotu
rile A și olimpic se află de 
miercuri la Poiana Brașov 
unde efectuează pregătirile 
pentru noul sezon, program 
preconizat să se desfășoare 
pînă Ia sfîrșitul lunii, cînd lo
tul A va efectua un turneu de 
jocuri de verificare în Bulga
ria. iar cel olimpic unul ase
mănător In R.A. Egipt

Spre a afla ultimele noutăți 
din cele două 
adresat telefonic, 
„Teleferic- și.

unde sint

tabere ne-am 
hotelurilor 

respectiv, Ciu- 
găzduite lotu-

telefon, antre- 
A, Constantin

Mai Intîj, la 
norul lotului 
Cernăianu :

„Lotul reprezentativ a sosit 
miercuri după-amiazâ aici un
de a găsit excelente condiții 
de lucru și o frumoasă vreme 
de iarnă. Ne concentrăm aten
ția în următoarele direcții, In 
ceea ce privește pregătirea : 
dezvoltarea rezistenței, dezvol
tare?. mobilității și forței, îm
bunătățirea procedeelor teh- 
nico-tactice și creșterea rezis
tenței generale și specifice. 
Pentru atingerea acestor pri
me obiective lucrăm, în cadrul 
unor antrenamente duble, atit 
In aer liber cit și în sală In
tenționăm ca, la sfîrșitul pe
rioadei de pregătire de aici, 
de la Poiana, să susținem pri
mul joc de verificare cu o e- 
chipă din Brașov, probabil la 
28 ianuarie. Nu avem nici un 
caz de indisponibilitate sau 
absență".

Despre lotul olimpic, amă
nunte furnizate de Ion Manca, 
antrenorul secund :

„Primele zile le-am dedicat 
readaptării organismului la 
efort și ridicării treptate a po
tențialului fizic al jucătorilor. 
Dimineața efectuăm alergări 
pe teren variat pe distanța de 
5000 m, iar după-amiazâ exe
cutăm în sală circuite de pre
gătire fizică. Lucrez pentru 
prima oară la un lot reprezen
tativ și constat o excelentă at
mosferă de muncă, o totală a- 
deziune la efort din partea 
jucătorilor. De luni atacăm și 
antrenamentele cu conținut 
tehnic. în privința componen
tei lotului, o singură absență. 
Cămătaru, dar și el urmează 
să sosească, In aceste zile, la 
Poiana Brașov".

NUME NOI Șl... VECHI PE LISTA GOLGETERILOR DIVIZIEI B
Iată golgeteril Diviziei B la sfir- 

șitul turului. Prezentăm prima 
parte a celor trei clasamente, pen
tru că lista e destul de lungă. 
Fapt îmbucurător, desigur, că tot 
mal multi jucători înscriu goluri. 
Golul râmtae frumusețea jocului, 
face deliciul spectatorului. Dar, 
după cum se poate vedea, cu ex
cepția lui Moga, „norma" celor
lalți este destul de mică.

SERIA I a U GOLURI : Cramer 
(F.C-M. Galați) * > GOLURI : 
Funkstein (LC.IAL Brașov), Rusu 
(Victoria Tecuci) • 8 GOLURI : 
Nedelcu (Portul Constanța) * 7 
GOLURI ! Florea (F.C.M. Galați), 
Bența (I.C.I.M. Brașov), Gtagu 
(Muscelul Cimpulung), Paraschi- 
vescu (Steagul roșu Brașov).

Deci, Cramer pe locul 1. O veche 
cunoștință, de pe vremea debutu
lui la PetioluL Jucător fără gaba
rit, dar cu viteză și explozie. Alte

tratative și cu echipele U.T.A. 
și F.C. Baia Mare.

La ora actuală lipsesc — 
motivat — din lot Dobrotă, A. 
Moldovan, Stana și Batacllu, 
iar nemotivat Moș. (L LES- 
PUC — coresp.)
• DELTA TULCEA — In re

tur, formația tulceană va avea 
o nouă conducere tehnică — 
antrenor 
ceanu și 
că. Lotul 
stațiunea 
unde îșl 
rile pînă 
rie

principal Ion Tâu- 
secund Paul Ciuper- 
se deplasează azi în 
prahoveană Cheia, 

va continua pregăti
ta ziua de 26 ianua- 

__ Pentru noul sezon 
preconizează readucerea ta 
mațle a doi foști juniori 
Deltei, Stere Caraman și 
lerlu Șcfan care au fost 
prumutați divizionarei C Pes
cărușul din localitate.
• C.S M. SUCEAVA — După 

citeva zile de pregătire fizică, 
echipa se deplasează luni la

se 
for

aj

Dintre recomandările făcute 
de vicepreședintele “
Ștefan Covaci, 
divizionari, eu 
tei consfătuiri

F.R.F., 
antrenorilor 

ocazia recen- 
a ccestora, 

una ni s-a părut cu totul 
deosebită prin semnificația 
ei: repetarea ta antrenament 
a fazelor frumoase, a fazelor 
reușite In joc, pentru conso
lidarea a tot ceea ce este 
bun.

Iată o idee — poate nu 
chiar nouă, dar oricum cu 
o nuanță de inedit — care !și 
propune si stimuleze intere
sul tehnicienilor noștri și să 
le orienteze atenția in direc
ția unui aspect al instruirii 
— să recunoaștem — complet 
neglijat plnă acum. In gene
ral. se obișnuiește ca numai 
greșelile de orice fel. gafele 
in apărare sau ratările ta 
atac, golurile primite, cu mal 
multă sau mai puțină ușurință, 
să Ce analizate, despicate In 
patru și recocstit-jite ca la— 
proces. Pe acest temei, și in 
antrenament întrecea pondere 
c pregătirii s-a axat pe Un
suri, pe nereușite și pe reme
dierea lor pentru a se evita 
repetarea acestora In jocul 
eompetițional.

N-am vrea să spunem, fi
rește, ci deficiențelor in joc 
nu trebuie să li se acorde o 
atenție prioritari. N-am vrea, 
de asemenea, să minimalizăm 
cu nimic rostul instruirii in

MOHICANII...
Peste anul fotbalistic 1373 

s-a tras cortina, după ce au 
iezit la rampă laureații de
semnați de ancheta ziarului 
nostru. Luminile s-au stins.

Să reconstituim puțin săr
bătoarea învingătorilor. Deci, 
pe locul intu Coman. pe lo
cul doi Dobrin. pe al treilea 
Ștefănescu. Ii talor.eazi foar
te de aproape, Dinu. Așadar, 
vechea gardă, cu o medie de 
virstă de 30 de ani pe po
dium. Mai exact, iarăși pe 
podium, dacă ne gindim că 
și acum n ani de pildă, Do
brin clștiga trofeul revistei 
„Fotbal* FI, urmat de Cons
tantin și... Coman, pentru ca 
un an mai tfrziu Dinu să 
facă tradiționala poză cu tro
feul in brațe. Cu alte cuvin
te, a fost de ajuns ca porta
rul Coman să se scuture de 
povara unui deceniu de ră
tăciri, a fost suficient ca Do
brin să vrea să-și trăiască a 
doua tinerețe sportivă, n-a 
trebuit decit ca noua postură 
de „libero* să-l desprindă pe 
Dinu dlntr-o oarecare apatie, 
pentru ca veteranii fotbalului

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• A FOST DESEMNAT AN

TRENORUL SECUND AL REPRE
ZENTATIVEI DE TINERET In 
persoana fostului internațional 
Constantin Frățilă, care-1 va 
ajuta pe Viorel Matelanu, antre
norul principal. _____
• PRIMUL MECI DE VERIFI-

nume consacrate — Paraschlvescu 
șl Florea — și citeva mal noi : 
Funkstein, Rusu, Bența. GIngu, 
Nedelcu.

SERIA A n-a 1 « U GOLURI t 
Spiridon (.Metalul Plopenl). Șoa
rece (Viitorul Scomiceștl) • ÎS 
GOLURI : Fumea (Dinamo Sla
tina), Sultănoiu (Autobuzul Bucu
rești) • 3 GOLURI : Stăncescu 
(Electroputere Craiova) • 1 GO
LURI : Pițurcl (C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin) • 7 GOLURI : Topo- 
ran (Petrolul Ploiești), P. Preda 
(Metalul București), Voidlă (Rul
mentul Alexandria), Mlncioagă 
(Poiana Cimpina), Șumulanschl 
(Dinamo Slatina).

Un jucător care ani și ani s-a 
aflat în fruntea marcatorilor divi
ziei secunde. Spiridon (tot produs 
al Petrolului Ploiești) și un ttaăr 
care s-a afirmat In sezonul de 
toamnă — Șoarece conduc un plu-

Vatra Dornei, unde va conti
nua lucrul, timp de două săp- 
tămlnL

Pentru retur, antrenorul Ma
rin Alexandru va promova un 
junior, D. Blană, care va juca 
In linia ofensivă.
• AUTOBUZUL BUCUREȘTI 

— Echipa s-a întors recent din 
Italia, unde a susținut opt 
jocuri amicale cu formații din 
liga a n-a și a in-a. Autobu
zul a cîștigat șase din cele opt 
jocuri, a terminat unul la ega
litate șl a înregistrat o tafrin- 
gere.

Antrenamentele vor fi reluate 
sub îndrumarea lui Vasile Co
pil, In ziua de 16 ianuarie, în 
București, pe stadionul Auto
buzul ; apoi, peste o săptămî- 
nă, lotul se va deplasa Ia 
Băile Herculane, pentru o pe
rioadă de 12 zile. (D. MORARU- 
SLIVNA — coresp.)

sear

eliminarea unor insuficiențe 
din modul de exprimare in
dividuală a jucătorilor sau a 
echipelor in ansamblul lor. 
Dimpotrivă. Și noi accentuăm 
că munca în antrenament cu 
acestea se impune să înceapă; 
asupra lor, a deficiențelor, 
este bine să fie dirijată ac
țiunea de reconsiderare a jo
cului. Dar, aceasta nu în- 

iă să trecem cu vede
rea, să uităm ceea ce au 
constituit și realizări in joc. 
Fazele frumoase, combinați
ile spectaculoase și eficace, 
golurile înscrise. Indiferent 
dacă au fost consecința unei 
lecții bine însușite sau. cu atit 
mal mult, a Intimplăril. Și 
Intr-un caz Si in altul, repe
tarea momentelor de reușită 
constituie condiția de bază a 
perfecționării (n execuții șt 
in modul de acțiune. Așa au 
ajuns, sfritem siaur, Dumitru, 
Dotrrin sau lordănescu să tri
mită mingea de multe ori, 
parcă cu mina, peste zid, in 
poerta adversarilor.

S3 repetăm, " ’
frumoase, eficiente 
ta antrenament! Și 
lucru — repetarea 
nament a tot ceea 
reușit in joc — va 

siguranță că jocul 
fi din ce în ce

deci. fazele 
din joc. 
dacd acest 
in antre- 
ce a fost 
deveni un

obicei, cu 
va 

mai bun.
Mihei lONESCU

că valoarea
20 de ani și 

la 30 i-a im- 
Dar unde sini

nostru si ocupe iarăși locu
rile din față.

Fără îndoială 
demonstrată la 
(re) confirmată 
pins pini aici,
reprezenlanții tinerei genera
ții, care să apuce taurul de 
coame si care să detroneze, 
abia ieșiți din juniorat, vechii 
lideri, așa cum au făcut-o, 
etndva, Dobrin, Coman și 
Dinu? Căci renașterea din 
propria cenuși a -fost posibilă 
și datorită locului gol lăsat 
de un Bălăci, de un Hajnal, 
de un Marcel Răducanu, de 
un Radu II, de un... Dar co
respondenții (ca virstă) de 
azi al laureaților de acum 
zece ani (și de acum)? Au 
s limit vil vă un Cămătaru, un 
Vamanu, un Cristian. dar 
privirea lunecă In jos, pentru 
a-i găsi tn penumbra ierar
hiei fotbalului nostru.

S-a oprit fotbalul nostru pe 
platoul mexican? Vrem să 
credem că nu...

Ion CUPEN

CARE AL ANULUI. F. C. Baia
Mare a șl contractat primul joc 
al sezonului. El se va disputa în 
Capitală, mline de la ora 11, pe 

' stadionul F.R.B. (cartier Panteli-
mon), unde băimărenii vor in
timi pe divizionara „C“ bucu- 
reșteană. Sirena.

6ecun<l (Toporan — care, 
echipa sa, a marcat o evi- 
scădere —, Sultănolu, vot- 
Sttaeescu, Mlncioagă), cu 
state de serviciu in Divizia

ton cu golgeteri eunoscuțl în eșa
lonul —
ca și 
dentă 
cita, 
vechi____ ___ ________  ...
B șl chiar ta A.

SERIA A în-a « 1« GOLURI t 
Moga (Gloria Bistrița) • 12 GO
LURI : PlaUgă (Minerul Anina)
• 3 GOLURI : Ghlta (Aurul Brad)
• t GOLURI î Gabel (F.C.M. Re
șița), Enescu (Mureșul Deva). 
Berceanu (Gloria Bistrița), a 7 
GOLURI : Oancea (F.C.M. Reșița), 
Culda (C.I.L. Sighet), Vesa (In<L' 
sirmei C. Turzii), Nestorovici II 
(Minerul Moldova Nouă).

Moga — cele mai multe goluri 
marcate dintre jucătorii Diviziilor 
A șl B. 16 goluri, din care autorul 
lor a Înscris 8 (un record care 
poate concura pe plan național) 
Intr-un singur meci, cu Victoria 
Călan, cînd Gloria a cîștigat cu 
12—6. Un „constant" în materie — 
Ghiță, un pluton de cunoștințe 
vechi, de la Divizia A — Gabel, 
Enescu, Berceanu, Oancea, Culda, 
Vesa — șl o apariție frumoasă — 
Platagă. Deci, nume noi și... vechi 
pe lista marcatorilor.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ÎN ATENȚIA AMATORILOR DE 

PRONOSPORT : astăzi este UL
TIMA ZI pentru depunerea bu
letinelor la atractivul concurs 
mîine, 14 ianuarie 1919.

ic
ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor 
tragerea LOTO 2 de mîine 
ianuarie 1979.

de

Și 
la
14

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 12 IANUARIE 
1979. Extragerea I : 72 76 80 34 44 
87 13 42 35 ; extragerea a Il-a : 
70 38 54 86 19 77 16 75 88. Fond to
tal de cîștiguri : 1.346.550 lei, din 
care 398.372 lei report la catego
ria I.



MEDIE DE PESTE 100 KM PE ORA 
ÎN COBORÎREA DE PE PÎRTIA lliPDEOI!

POIANA BRAȘOV, 12 (prin tele
fon). Prima probă de coborîre a 
sezonului a avut loc vineri dimi
neață. în cadrul concursului dotat 
cu ..Cupa Valea Lupului1 2 ** sl orga
nizat de comisia de specialitate a 
județului Brașov. întrecerea a a- 
dus la start pe cei mal buni schi
ori alpini seniori și juniori vizați 
să facă parte din loturile naționale 
pentru apropiatele dispute inter
naționale. Cursa a avut loc pe 
Pîrtia Lupului, pe o lungime de 
3 100 de metri, cu 840 m diferență 
de nivel și 12 porți direcționale, 
atît pentru seniori, cit șl pentru 
juniori. Fetele (traseu unic) au 
avut sosirea imediat după Poienița 
Cristianului.

3, MacovschI 2, Iordache 1, Car- 
ban 1, Feier 1, Anghel 1 — pen
tru Constructorul ; respectiv 
Vișan 4, Pencea 1. Gheorghe 1. 
Maria 1, Călin 1, Curcă 1. Au 
arbitrat VI. Cojocaru și I. Mi- 
hăilescu (Craiova)

HIDROTEHNICA CONSTANȚA
— TEROM IAȘI 15—19 (6—8).
Deși aflate în fața propriilor 
spectatori, constănțencele nu au 
putut face față iureșului declan
șat de ieșence chiar din primele 
minute ale jocului. Acestea au 
reușit să-și păstreze „suflul" pînă 
în final și să cîștige pe merit. 
Au marcat : Hobincu 10. Cotîrlă
2, Carapetru 2, Frîncu 1 — pen
tru Hidrotehnica ; respectiv 
Carban 9. Balici 3, Humelnicu 2, 
Ionașcu 2. Voica 1. Farcaș 1. Mo- 
canu 1. Au arbitrat R. iamandi 
și Tr. Ene (Buzău). (P. ENA- 
CHE — coresp.).
TG. MUREȘ Seria D

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
— RELONUL SAVINEȘTI 12—11

întrecerea băieților a fost foarte 
spectaculoasă șl a demonstrat că 
există posibilități ca și această 
probă să devină o constantă a în
trecerilor de schi interne. Plecat 
din start cu nr. 3. loan Bobiț, un 
„veteran" al acestei probe și un 
bun cunoscător al pîrtiei, a înre
gistrat cu timpul de 1:46,85 un re
cord de viteză pe această pîrtie : 
peste 100 km/h. A fost rîndul lui 
Nicolae Barbu să coboare vertigi
nos, precis și să-l depășească pe 
Bobiț, doar cu cîteva sutimi de 
secundă. A pornit,-apoi, loan Ca- 
vași. Coborîrea sa a fost foarte 
rapidă, cu intrări curajoase în 
porțiunile dificile („S“-ul mare șl

i RECORDURILE HANDBALISTEI WALTRAUD KRETZSCHMAR
L

' în istoria handbalului femi
nin se cunosc puține jucătoare 
de valoarea căpitanei echipei 
R.D. Germane, Waltraud 
Kretzschmar. Ba mai mult, 
specialiștii o consideră cea mai 
bună handbalistă a lumii, pen
tru că — spun ei — fără Wal
traud Kretzschmar, selecționa
ta R.D. Germane n-ar fi cu
cerit de trei ori titlul de cam
pioană mondială ! într-adevăr, 
reprezentativa R.D.G. a cîști- 
gat, cu Waltraud în formație, 
titlul suprem în 1971 în Olan
da, în 1975 în U.R.S.S. și, re
cent, în Cehoslovacia.

Cine este Waltraud Kretz
schmar ? în primul rînd... so
ția antrenorului echipei na
ționale, Peter Kretzschmar, cu 
ani în urmă și el un excelent 
jucător al formației reprezen
tative Waltraud și-a început 
activitatea sportivă încă pe 
cînd era elevă a școlii ele
mentare în mica localitate 
Damsdorf de lingă Potsdam, 
învățătorii o îndemnau să 
practice atletismul, lucru pe 
care l-a și făcut, grație con
stituției sale fizice deosebite. 
Micuța Waltraud arunca bine 
greutatea și discul, fapt care 
i-a determinat pe instructorii 
sportivi ai școlii sâ-i prevadă 
o frumoasă carieră atletică. 
Dar, în același timp, Waltraud 
se simțea parcă mai mult a- 
trasă de jocul cu mingea, de 
handbal, unde datorită șutu
rilor ei năpraznice devenise 
spaima apărărilor. După ter
minarea școlii elementare, ur
mează cursurile liceale la 
Leipzig, unde devine și jucă
toare a formației locale S.C. 
Leipzig, multiplă campioană a 
țării. Aici Waltraud s-a consa
crat definitiv acestui sport 
Jocul ei atletic, viteza de exe
cuție, puterea de luptă o im
puneau în fața tuturor adver
sarelor.

„CUPA ROMÂNIEI11
(Urmare din pag. 1) 

;,săritoarea“ de la Drumul Albas
tru). Cu timpul de 1:42,13 s-a in
stalat pe primul loc în clasament. 
Următorii concurențl nu au mâl 
putut modifica ordinea primilor 
clasați, dar numai pînă la Dan 
Cristea care a făcut, încă o dată, 
dovada marilor sale calități, serio
zității pe care o depune In pre
gătire și abnegației cu care luptă 
pentru culorile clubului său. El a 
tăcut o cursă deosebit de sigură 
și spectaculoasă, depășindu-1 pe 
loan Cavași șl ciștlgînd într-o 
manieră entuziasmantă această 
probă.

Clasamente : SENIORI : L D. 
Cristea (Dinamo) 1:41,87 ; 2. L Ca
vași (Dlnamo) 1:42,13 ; 3. N. Barbu 
(Dinamo) 1:46.32 ; 4. L Bobiț
(C.S.U. Pitești) 1:46.83 : 5. A. Năs- 
tase (Dinamo) 1:47,13 : 6. D. Fră- 
țilă (Dinamo) 1:47,90 ; SENIOARE: 
1. Minodora Munteanu (A.S.A.) 
52,86 : 2. Daniela Uncrop (Dina
mo) 53,53 ; 3. Elisabeta Stroe (Lie. 
Predeal) 54,61 ; JUNIORI : L V. 
Podaru (Dinamo) 1:50.72 ; 2. M. 
Bîrâ (Dlnamo) 1:50,84 ; t. FL Zîr- 
noveanu (St. roșu) 1:53.31 ; JU
NIOARE : 1. Maria Balaș (C.S.Ș. 
M. Cluc) 53,87 : 2. Csilla Peters
(C.S.Ș. M. Ciuc) 55.61 : 3. Iudlth 
Kacso (C.S.Ș. Petroșani) 56,36.

Paul IOVAN

SINT GREU
Născută la 1 februarie 1948, 

Waltraud Kretzschmar a de
butat în echipa reprezentati
vă a R. D. Germane In 1966, 
cînd abia împlinise 18 ani. în 
același an, S.C. Leipzig cîști- 
gă Cupa campionilor europeni, 
succes la care și Waltraud are 
o contribuție esențială. De a- 
tunci și pînă azi ea a îmbră
cat de peste 200 de ori tricoul 
echipei reprezentative, perfor
manță deosebită, la care se 

mai adaugă și cele peste 500 
de goluri marcate pentru e- 
chipa R.D. Germane. întrebată 
o dată de un ziarist cum ex
plică succesele sale pe terenul 
de sport, ea a răspuns simplu, 
dar elocvent: „Viața mea și a 
soțului meu sint legate de 
sportul nostru favorit. Viața 
sportivă, subiectele comune pe 
care le discutăm — firește, de 
cele mai multe ori despre 
handbal — constituie atu uri, 
pe care alții nu Ie au. Chiar 
dacă ne criticăm reciproc, în 
urma unui insucces, „concluziile 
la care ajungem sint întot-

LA HANDBAL FEMININ
(6—6). joc spectaculos, tn care 
rezultatul a stat sub semnul in
certitudinii pînă în ultimele se
cunde. Bucureștencele s-au în
trebuințat mult pentru a cîștiga. 
Au marcat : Sandu 8, Androna- 
che 2, Anton 2 — pentru Uni
versitatea ; respectiv Scarlat 4, 
Enea 4, Ghiurea 1. Sinăucean 1, 
Crefeleanu 1. Au arbitrat O. 
Schuster șl C. Gurban (Sibiu).

MUREȘUL TG. MUREȘ—ȘTIIN
ȚA BAC AU 15—18 (5—9). Doar
primele 15 minute au lost mai 
disputate, după care băcăuance- 
le, insistînd mai mult în atac, 
au reușit să se desprindă. Gaz
dele încearcă după reluare să-și 
găsească cadența, dar nu reușesc. 
Au marcat : Pereș 6, Dorgo 4, 
Bărbat 2, Petelei 1, Gall 1, Ol
tean 1 — pentru Mureșul ; res
pectiv Torok 7, Cătineanu 4, 
Văcaru 3, Marian 2, Lupșor 1, 
R. Florea 1. Au arbitrat C. Că- 
pățînă șl N. Iancu (Buzău). (A. 
Szabo — coresp.)

întrecerile continuă sîmbătă și 
duminică.

FL GHEORGHIU 
CiȘTIGĂ LA V. JANSA 

ÎN „ZONALUL" 
DE ȘAH 

DE LA VARȘOVIA s
VARȘOVIA. în turneul 

zonal, Florin Gheorghiu l-a 
învins în runda a 4-a pe ce
hoslovacul Vlatislav Jansa. In 
clasamentul grupei întîi con
duce Ribli (Ungaria), cu 3‘hp, 
urmat de Gheorghiu și Radu
lov (Bulgaria), cu cite 2’A p. 
în grupa a n-a a turneului. 
Ii. Smejkal (Cehoslovacia) a 
ciștigat la Mihai Ghindă (Ro
mânia). Partida Ghițescu (Ro
mânia) — Kulikowski (Polonia) 
a fost întreruptă.

HASTINGS. în runda a 13-a. 
Vasiukov (UJLS.S.) l-a învins 
pe Mihai Subă (România), ca
re a ciștigat partida întreruptă 
In runda anterioară cu Harts- 
ton (Anglia). El are acum 4yi 
p. în clasament conduce An
dersson, cu 8>,’» P, urmat de 
Christiansen — 7v, p (1), Va
siukov — 7«A p, Csom — 7 
P U)-

DE EGALAT...
deauna pozitive...", Waltraud 
este mama unui băiețel pe 
care vrea să-1 Inițieze tot tn 
sportul handbalului. Dar îna
inte de toate — cum o spun 
părinții — el va trebui să în
vețe, să aibă o meserie pen
tru a fi dt mai util societății. 
Exemplele cele mai apropiate 
nu lipsesc: conștiinciozitatea 
cu care lucrează mama lui la 
Banca Comercială din Leip
zig, ca și activitatea depusă de 
tatăl său, Peter, în slujba se
lecționatei feminine a R.D.G.

Ion OCHSENFELD

RENSENBRINCK —
Continuăm investigația noas

tră 19*8 printre jucătorii de 
prim plan mondial. Astăzi, cite 
ceva despre cei din liniile de 
mijloc și de atac. „Mundialul" 
a confirmat ceea ce se pre
vestea : în aceste linii, unde au 
apărut — in ultimele decenii — 
marii artiști ai balonului, n-a 
mai venit nimeni de mare 
clasă. Ultimul ,fctbalist de ex
cepție, Cruyff, a rămas, pe po
ziție ; n-a mai jucat, deși și as
tăzi. cînd vine să se antreneze 
cu Ajax (și o face săptâminal, 
pentru menținerea supleței) e 
cel mai bun de pe teren. S-o 
fi încheiat cu el galeria „vră
jitorilor de balon"? Foarte 
multi pretind că nu. Că. dim
potrivă. mai există asemenea 
supervedete dar ele nu mai 
sint puse in valoare din pri
cina vitezei meciurilor, a mar
cajului și pressingului care 
nu mai lasă timp nimănui să 
se remarce. O fi și așa dar, vă 
spuneam, Cruyff avea timp să 
efectueze celebrele sale parti
turi de virtuozitate. Ca și 
Beckenbauer, chiar dacă cele 
mai multe meciuri ale faimo
sului Franz cu Cosmos sint 
mai mult întilniri de fotbal- 
varietes cum o recunoștea 
chiar .împricinatul" (cu multă 
sinceritate).

Liniile de mijloc sint domi
nate astăzi de atleți în adevă
ratul sens al cuvîntului. fot
baliști de mare combativitate 
și rază de acțiune, energici și 
activi. Prototipuri pot fi și 
Neeskens și Bonhof. Olandezul 
a avut un an mai plin, mai 
continuu. Vest-germanul a su
ferit din greu la „Mundial" și

BASCHET ■ Rezultate din sfer
turile de finală ale C.C.E. (femi
nin) : Steaua Roșie Belgrad — 

•U. C. Clermont Ferrand 77—69 ; 
Minior Pemik — Sparta Fraga 
70—68 ; „Cupa Liliana Ronchetti" : 
Slovan Bratislava — Ceramica 
Pagnossin (Italia) 82—72 ; Orly 
(Franța) — B.C. Brno 63—94 ; Tek- 
sid Torino — Slavia Praga 96—64.

FOTBAL • Echipa U.R.S.S. va 
susține primul meci din acest an 
la 28 martie cu formația Bulgariei. 
Meciul cu selecționata României 
va avea loc la 14 octombrie.

HANDBAI • în ziua a treia a 
„Cupei Mării Baltice" (masculin) 
au fost înregistrate rezultatele : 
R. D. Germană — U.R.S.S. 20—19 
(8—12) Suedia — Danemarca (B) 
25—16 (15—9) ; R. F. Germania —

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE HANDBAL 
MASCULIN DE LA SOFIA

In primul meci. Știința Bacău a cedat in fața reprezentativei Bulgariei
SOFIA, 12 (prin telefon). în 

Sala sporturilor „Hristo Botev“ 
din capitala Bulgariei se des
fășoară prima ediție a turneu
lui internațional de handbal 
masculin. „Cupa Serdika". Iau 
parte reprezentativele Unga
riei, Olandei, Bulgariei (cu 
două echipe), Știința Bacău și 
o selecționată a Moscovei.

în primul meci, disputat în 
compania primei reprezentative 
a Bulgariei, Știința Bacău a 
pierdut cu 21—22 (9—12). A 
fost o partidă al cărei în
ceput a aparținut handbaliștilor 
băcăuani care, in min. 9, con
duceau cu 3—1. Gazdele au

PE TERENURILE DE TENIS
McEnroe l-a învins pe Connors I

• La „Madison Square Garden"
rim New York in ziua a doua a 
„Turneului campionilor", tinărul 
jucător american John McEnroe a 
reușit să-l învingă cu 7—5, 3—0
(abandon) pe compatriotul său, 
cunoscutul campion Jimmy Con
nors. Accidentat, Jimmy Connors 
a fost nevoit să abandoneze. Este 
pentru prima oară cînd John 
McEnroe obține o victorie în fața 
Iul Connors. Alte rezultate din 
grupa A : Ashe — Solomon 6—1, 
6—4 ; în grupa B : Gottfried — 
Barazzutri 7—6, 6—4 ; Dibbs — Ra
mirez 6—0, 6—1.
• Turneul international femi

nin de la Oakland (California) a 
continuat cu desfășurarea partide
lor din sferturile de finală : 
Dianne Fromholtz — Virginia Ruzlcl 
6—3. 4—6. 7—5 ; Ann Kiyomura — 
Rosie Casals 6—3, 6—5 ; Martina
Navratilova — Yvonne Vermak 
6—3. 6—0 : Chris Evert — Marita 
Redondo 7—5, 6—3.

UN ABIS DE... CÎȚIVA CENTIMETRI
asta i-a mai scăzut din acțiuni. 
Dar in toamnă și, mai depar
te. în aceste zile, joacă sen
zațional. Jupp Derwall vrea 
mai de mult sâ-1 treacă „libe
ro" în echipa R. F. Germania 
dar Rainer refuză net. „Nici
odată ! Nici in echipa de pen
sionari a cartieruluiacesta 
este răspunsul lui. Dintre mij
locașii de forță și combativi
tate să nu-i uităm pe Benetti, 
Ardiles (cine spunea că Stiles 
nu are... moștenitori ?). Jara,

f
w  VȚ ■ > •-’5- ■
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Kennedy. Dintre supraviețuito
rii „artiștilor", se cer amintiți 
Antognoni (cu toate inegalită
țile lui). Platini (handicapat și 
el de fiasco-ul argentinian, ca 
si Bonhof), Dirceu, Cubillas (a 
cărui demonstrație de virtuozi
tate din startul C.M. se întu
necă la amintirea simulacrului 
regizat de el și numit meciul 
Argentina — Peru) și — mai 
cu seamă — Hans Miilier care 
promite foarte mult dar strică 
totul într-o clipă prin nervozi
tăți și indisciplină, plătite prin 
lungi suspendări.

La atacanți, ancheta revistei 
„France Football" ne-ar șopti 
să începem cu Keegan, jucăto
rul nr. 1 al Europei. Dar en
glezul a jucat la „înalt diapa
zon" doar trei luni — octom
brie, noiembrie, decembrie. în 
restul anului n-a apărut în te

TELEX • TELEX
Danemarca 13—13 (7—7) și Polo
nia — Islanda 22—20 (10—12).

HOCHEI a în orașul Gap s-a 
disputat întîlnirea dintre echipele 
Franței și Iugoslaviei. Hocheiștii 
iugoslavi au obținut victoria cu 
6—4 (1—2, 5—1, 0—1).

PATINAJ • La Zaporoje s-au 
încheiat campionatele U.R.S.S. de 
patinaj artistic. în proba mascu
lină individuală, pe primul loc s-a 
clasat Konstantin Kokora, urmat 
de Igor Bobrin și Vladimir Kotin. 
Fostul campion mondial Vladimir 
Kovaliev s-a accidentat la un an
trenament.

preluat, apoi, conducerea, dar 
către sfîrșitul meciului oas
peții au avut o revenire care 
a dus la echilibrarea jocului. 
Pentru Știința Bacău au mar
cat : Deacu 9, Covaciu 3, Gor- 
nea 2, Niculescu 2. Vasilca 2, 
Szemeș 1, Eftene 1, Mureșan 1. 
Au arbitrat iugoslavii Djurici 
și Delalici. De menționat că 
în formația băcăuană nu a e- 
voluat „tunarul" Vasilache, ac
cidentat în ajun, la un antre
nament. Alte rezultate : Selec
ționata Moscovei — Olanda 
27—19 (15—8) ; Ungaria —
Bulgaria B 29-18 (14—8).

TOMA HR1STOV

• Au continuat meciurile cam
pionatului european pe teren aco
perit pentru „Cupa SAAB". In ca
dru! grupei C, echipa Poloniei a 
Întrecut pe cea a Belgiei cu 2—1 (No
wicki — Stevaux 6—2. 6—7, 6—4 ; 
Dobrowolski — Bolteau 6—2. 6—7, 
2—6 ; Nowicki, Dobrowolski — 
Bolteau. Hombergen 6—4, 7—6). în 
această grupă, joi 18 ianuarie, la 
Bruxelles, echipa Belgiei intil- 
nește formația României. După 
cum se știe, tn primul meci te- 
nismanil români au învins la Poz
nan cu 3—0 echipa Poloniei. Alte 
rezultate : Cehoslovacia — Suedia
2— 1 (Lendl — Bengtsson 6—1. 7—5; 
Smid — Johansson 6—4, 1—6, 7—6; 
Smid, Slozil — Bengtsson, Eriks
son 6—7, 3—6), Danemarca — Fin-' 
landa 2—1 ; Anglia — R. F. Ger
mania 3—0 ; Franța — Austria
3— 0 ; Norvegia — Elveția 2—1 ; 
Anglia — U.R.S.S. 0—3 ; Norvegia 
— Eiveția 2—1.

ren (opt etape suspendare) sau 
nu prea l-a văzut nimeni că a 
intrat. Pentru noi jucătorul nr. 
1 al sezonului nu-i nici Kem
pes. Ci Kensenbrinck. Rensen- 
brinck a ciștigat cu Anderlecht 
Cupa cupelor, a decis (el, în 
primul rînd) îngenuncherea 
„mașinii de fotbal" numită 
Liverpool, în finalele Supercu- 
pei ; a ajuns cu Olanda în fi
nala „Mundialului" ; și a mai 
ajuns — în acea partidă — cu 
o minge, la cîțiva metri de 
poarta lui Fillol; și a șutat 
foarte bine. Dar i-au fost duș
mani... cîțiva centimetri. Atît. 
Balonul a nimerit bara și pe 
Rensenbrinck l-a „înghițit" a- 
cest abis. De cîțiva centimetri 
doar. Urcîndu-1, puține minute 
mai tîrziu, pe marele piedestal, 
pe Kempes. Argentiniano —■ 
spaniolul poate figura pe un tos 
doi, după Rensenbrinck și 
înaintea lui Keegan, intr-un 
clasament absolut personal. In 
grupul atacanților care au pri
mit în plin lumina reflectoare
lor elogiilor în 1978 i-am mai 
recunoaște pe Causio — Rossi 
— Bettega (nefericitul trio din 
scenele finale ale „Mundialu- 
lui). Lato. Krankl, Juanito, Si
monsen, Gîie, Nehoda, Geels. 
Dalglish, Abramczik. Dar il 
putem uita pe micul artist 
Dhiab, argint viu dintr-o e- 
chipă inimoasă (Tunisia)? Dhiab 
ne-a îneîntat și a stăpînit e- 
cranele televizoarelor noastre 
în cîteva seri ale „Mondialu
lui". Cîți dintre noi știam de 
el pînă să aterizeze în Argen
tina ?

Eftimie IONESCU

SCHI • La Anzerre (Elveția) 
proba de slalom special a fost 
cîștigată de schiorul elvețian Mar
tial bonnet, urmat de Mauro Ber- 
mardi și Hans Enn (Austria). • 
Proba de 30 km în „Cupa Mon
dială'4 desfășurată la Castelrotto 
a revenit norvegianului Ove Aunli 
cu 1 h 41:40,3. După această pro
bă. în clasament pe primul loc se 
află Ove Aunli (Norvegia) — 52 
p, urmat de suedezul Svcn Ake 
Lundbaeck — 42 p o Proba fe
minină de slalom special din ca
drul „Cupei Europei" desfășurată 
în localitatea franceză La Clusaz 
a revenit schioare! Wilma Gatta 
(Italia). în clasamentul general 
primul loc este ocupat la egali
tate de Christa Zechmeister (R. F. 
Germania) și Fabienne Serrat 
(Franța), cu 56 p.
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