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TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI ÎNVINGĂTOARE
ÎN TURUI Al DOILEA Al CUPELOR EURUPENE IA VOLEI
• Steaua (C.C.E.), Penicilina lași ți Dinamo (Cupa cupelor) — cițtigătoare • Ex
plorări B. Mare — succes în prima manță a finalei „Cupei balcanice* • Jucătoarele 

de la Dinamo învinse la Berlin

La Auckland (Noua Zeelandă)

NATO MĂRĂȘESGEJ, CEA MAI BUNĂ

Echipele noastre de volei 
prezente la întrecerile din cu
pele europene au avut, sîmbă- 
tă, un start bun în prima 
manșă a turului al doilea. Din
tre cele patru, Steaua, tn 
C.C.E., Penicilina Iași și Dina
mo București, în Cupa cupelor, 
au terminat învingătoare, sin
gurul insucces fiind consemnat

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

• Sala Floreasca din Capi
tală a fost, sîmbătă seara, pli
nă. Numeroși iubitori ai vo
leiului au venit să urmărească 
meciul dintre Steaua și cam
pioana Poloniei, A.Z.S. Olsztyn, 
o confruntare importantă pen
tru ambele echipe — una în- 
cercînd să realizeze o victorie 
detașată, cealaltă să smulgă 
măcar un set-două, dacă nu 
chiar victoria — pentru a se 
afla cu un pas mai aproape 
de turneul final. Pornind de la 
această premisă, fiecare sextet 
a încercat încă din start să se 
impună. Cei care au reușit însă 
mai mult, ca urmare a unui 
atac mai incisiv și a suitei de 
greșeli la preluare comise de 
parteneri, sînt steliștii care se 
distanțează : 6—1. Ei sesizează 
și mai departe breșele din apă
rarea adversă și — după un 
moment de echilibru în joc — 
se distanțează decisiv, Ion 
Aurelian avînd cîteva interven- 
ții-surpriză care, coroborate cu 
blocajele sigure la atacurile 
a căror finalizare este încerca
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Stelistul Nicolae Pop, urmărit atent de Ion Aurelian și Petre Io
nescu, va aduce un nou punct pentru echipa sa in partida cu 
campioana Poloniei, A.Z.S. Olsztyn Foto : L MIHAICA

Start in pregătirile noului sezon fotbalistic

GLORIA BUZĂU ȘTIE CĂ ACUM
TOȚI ADVERSARII 0 IAU ÎN SEAMĂ
De trei ani la rînd, Gloria 

Buzău se pregătește, în prima 
parte a perioadei de iarnă, la 
Arbănaș, o localitate mică din 
raza județului, situată la 30 km 
de oraș pe șoseaua ce duce la 
Lopătari. Aici, într-un cadru 
deosebit de pitoresc, pe locu
rile unei mai vechi exploatări 
petrolifere și în vecinătatea 
imediată a celebrilor vulcani 
noroioși, lotul fotbaliștilor bu- 
zoieni și-a instalat, încă de la 
10 ianuarie, tabăra de antrena
ment, antrenorii Ion Ionescu, 
Al. Badea și Al. Ioniță avînd 
la dispoziție următorii jucă
tori : Tănase, Cristian II, Ste- 
lian, Cristea — portari ; Simion, 
Petrache, Tulpan, Nan — fun-

Mihai IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)
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doar in partida feminină din 
C.C.E., de la Berlin, unde Di
namo n-a putut trece de cam
pioana R.D. Germane.

La victoriile amintite se a- 
daugă și cea realizată in finala 
.Cupei balcanice* de Explorări 
B. Mare, care și-a asigurat 
astfel tn mare măsură câști
garea trofeului.

tă îndeosebi de Rybaczewski, 
au permis cîștigarea detașată 
a setului. Adoptînd un sistem 
de serviciu foarte dificil — 
plasarea mingii in spațiul din
tre linia I și fileu — și jucind 
de astă-dată in apărare cu cen
trul doi retras, polonezii au 
surprins pe bucureșteni in pri
ma parte a setului următor, 
obținînd un avantaj ce părea 
hotăritor : 7—1, 10—2. Aceasta 
și datorită unei neașteptate 
scăderi de ritm și a unor gre
șeli la preluare și serviciu, 
care au însemnat tot atitea 
puncte pentru adversari. Acest 
.duș rece* a dus la trezirea 
sextetului nostru. înlocuirea lui 
L Aurelian — care va reintra 
în finalul partidei — cu Ma- 
nole și a lui Țerbea cu Iuhasz 
(primii dind vădite semne de 
oboseală) a permis redresarea 
jocului. în condițiile în care 
P. Ionescu și-a asumat mult 
mai bine decit în setul întîi 
coordonarea sextetului, el fiind 
peste tot. Steaua realizează 
punct după punct, polonezii

ț.a de la unul din primele antrenamente ale Gloriei Buzău 
pe 1979 Foto : Mihai IONESCU
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neputînd să facă fată suitei de 
reușite a românilor și— 11—11! 
Urmează o serie de faze fier
binți, spectaculoase, dar cei

Emanuel FANTANEANU

(Continuare ta pag. 2-3)

In „cupa VALEA LUPULUI", pe o ninsoare
ABUNDENTĂ, SLALOMUL URIAS 

A FOST DOMINAT 
DE TINERII SCHIORI

Vineri, după proba de cobo
râre și. mai ales, după valul 
de căldură cobori t asupra Po
ienii Brașov care topea zăpada 
văzind cu ochii, mulți dintre 
schiori, antrenori, oficiali — 
prezenți la ,,Cupa Valea Lupu
lui* — erau îngrijorați in pri
vința viitoarelor competiții de 
schi. Dar, spre seară fulgi mari 
de nea se așterneau intr-un 
strat ce creștea repede. Simbă- 
tă dimineața. Postăvarul și 
împrejurimile sale erau acope
rite cu o mantie albă, groasă, 
iar din înaltul cerului zăpada 
continua să cadă.

Maestrul sportului Ion Cojo- 
caru. acum un harnie și price
put pilot al unei mașini spe
ciale de amenajat pirtii. înce
puse încă din zorii zilei de 
sîmbătă să pregătească pîrtia 
Lupului, pe care avea să se 
desfășoare proba de slalom 
uriaș. Startul, prevăzut pentru 
era 9.30, a fost, totuși, amînat 
din cauza ninsorii, dar la ora 
10 primele concurente au ple
cat in cursă. Cele 52 de poeți 
marcate in prima manșă de 
prof. Francisc Boniș au creat 
destule probleme concurentelor. 
Dinamovista Daniela Uncrop, 
afectată de înfrângerea din pro

PERFORMANȚĂ 
MONDIALĂ

LA 2000 m
în cadrul concursului in

ternațional de la Auckland, 
atletele românce Natalia 
Mărășescu și Fița Lovin au 
obținut două frumoase vic
torii, cu rezultate de valoa
re. Proba de 2 000 m a 
revenit Nataliel Mărășescu 
cu timpul de 5:39,0 (care 
constituie cea mai bună per
formanță mondială din isto
ria probei). Vechea perfor
manță era de 5:43.2. Nume
roșii spectatori prezenți în 
tribunele stadionului -Mount 
Smart* au aplaudat-o pe 
Natalia Mărășescu pentru 
excepționala sa performan
ță. La rîndul ei, Fița Lovin 
a repurtat un net succes în 
cursa de 300 m pe care a 
cistigat-o cu timpul de 
2:00,7.

Antrenorul Kurt 
Gohn, încadrat de 
Daniela Uncrop si 
Alin Năstase, în
vingători in proba 
de slalom uriaș din 
cadrul „Cupei Va
lea Lupului* 

ba de coborâre, a făcut o cursă 
curajoasă, a atacat în viteză 
porțiunile grele și, cu o tehni
că a virajelor superioară celor
lalte schioare, a înregistrat în 

ambele manșe timpi care i-au 
asigurat, detașat; primul loc în 
clasament. Minodora Munteanu, 
deși a făcut coboriri sigure, a 
trebuit să se mulțumească cu 
poziția a doua in clasament. 
Junioarele Maria Balasz șl 
Mariana Axinte au fost depar
tajate doar de citeva sutimi de 
secundă, cîștigind, pe merit, 
sportiva din Miercurea Ciuc.

întrecerea seniorilor a fost 
extrem de spectaculoasă. Fieca
re concurent a încercat totul 
pentru a se situa cit mai bine 
în această probă. Dinamovistul 
Alin Năstase, un tinăr care 
promite de mai multă vreme

In plină viteză in linia dreaptă dinaintea sosirii, Gh. Dumitrescu, 
eiștigătorul cursei seniorilor Foto : Dragoș NEAGU

...ȘL TOTUȘI, SINAIA A GĂZDUIT 
ÎNTRECERILE INAUGURALE DE SANIE!

Ploaia începută vineri la a- 
miază (și care determinase a- 
mînarea concursului de deschi
dere a sezonului la sanie și la 
bob) s-a transformat, în cursul 
nopții, în ninsoare, care a con
tinuat să cadă sîmbătă. în a- 
ceste condiții, și datorită efor
turilor deosebite depuse de si- 
năieni, duminică dimineață s-a 
putut desfășura, totuși, între
cerea inaugurală a sezonului la 
acest sport. Avînd de înfrun
tat o stare atmosferică nu toc
mai favorabilă (a nins, cu in

să se afirme, a parcurs traseul 
vijelios, cu un ritm bun de 
atacare a virajelor și, cu o alu
necare excelentă, a Înregistrat 
un timp bun. Experimentatul 
Dan Cristea a încercat sâ-1 
depășească pe colegul de club, 
dar masivitatea lui i-a fost de 
această dată nefavorabilă, de
oarece zăpada abundentă, grea, 
l-a făcut să depună prea multe 
eforturi. Plecat printre ultimii. 
Dorin Munteanu a realizat o 
cursă bună și a înregistrat un 
timp superior, care a făcut ca 
el să se claseze pe locul se
cund in prima manșă. în cea 
de a doua, fiecare sportiv a 
făcut tot ce i-a stat în puteri 
pentru a-1 detrona pe liderul 
primei manșe. Dar Alin Năsta
se a evoluat la fel de bine și. 
demonstrând o constanță ce-1 
onorează, a reușit să se clase
ze pe primul loc în cursa da 
slalom uriaș. De reținut că în
tre primii șase clasați cinci sînt

Paul IOVAN

(Continuare in vaa. a 4-a)

termitență), concurenții s-au 
străduit (și au izbutit) să sa
tisfacă așteptările numeroșilor 
spectatori înșiruiți de-a lungul 
celor 1 200 de metri ai pistei 
betonate din Sinaia.
' Cîștigătorii probelorse
niori : Gh. Dumitrescu (A.S. 
Armata Brașov) 2:30,62 ; se
nioare : Maria Maîoru (C.S.O, 
Sinaia) 2:40,93 ; juniori : Ion 
Făcăleț (C.S.O. Sinaia) 2:38,35 1 
junioare : Simona Toc (C.S.Ș.

- Sinaia) 2:45,85,
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■ impresionant de- 
II cor de iarnă, cu 

ninsoare abunden
tă. cu o tempera

turi de aproape minus 
ÎS grade, a dominat ieri 
frumoasa stațiune pentru 
sporturi de iarnă de la 
Păltiniș-Sibiu. In această 
ambianță s-au intilnit 
sute de sportivi din ju
dețul Sibiu in primul 
concurs de schi din a- 
cest sezon. Au venit să-și 
demonstreze măiestria, să 
ocupe un loc cit mai bun 
in ierarhia valorilor, ti
neri din localități ca Cis- 
nădioara, Rășinari, Cis- 
nădie. Ocna Sibiului, 
Dumbrăveni, din nume
roase 
mint 
Sibiu.
greu, 
peste 
tru grosime ! Dar tinerii 
sportivi, ambițioși, bine 
pregătiți au făcut față cu 
succes dificultăților pirti- 
ei. mulți dintre ei dove- 
dindu-se adevărate talente, 
speranțe reale pentru 
sportul de performantă. 
La reușita întrecerilor de 
schi din Păltiniș-Sibiu au 
contribuit specialiștii din 
corpul oficialilor, in frun
te cu Ovidiu Muscă și 
veterana sportului sibian, 
Maria Trîmbițaș. Între
cerile au durat peste 7 
ore 1

Proba 
punctul 
cursului, 
loc pe

unități de invăță- 
ale municipiului 
Concursul a lost 

pe ■ o zăpadă de 
o jumătate de me-

z

z

z

de slalom uriaș, 
forte al con- 

de pildă, a avut 
. _ toată lungimea 

plrtiei Oncești. de 

LA PĂLTINIȘ
SIBIU, 

TALENTE 
AUTENTICE 

PE PÎRTIILE 
DE SCHI ALE 

DACIADEIu
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COM
TEROM IAȘI, PERFORMERA SFERTURILOR DE FINALA 

ALE „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ
Sîmbătă și duminică au conti

nuat în sălile din București, 
Constanța, Tg. Mureș și Timi
șoara întrecerile sferturilor de 
finală ale celei de a Il-a ediții 
a „Cupei României" la handbal 
feminin. Cele 16 echipe, 10 divi
zionare A și 6 divizionare B, au 
oferit numeroșilor spectatori dis
pute aprige pentru victorie.

La capătul celor trei zile de 
întreceri s-au calificat pentru 
grupele semifinale următoarele 
echipe: Confecția București, Ra
pid București, Universitatea Ti
mișoara, Rulmentul Brașov, Con
structorul Baia Mare, TEROM 
Iași, Știința Bacău și Mureșul 
Tg. Mureș. Surpriza acestei eta
pe a „Cupei României** a pro
dus-o divizionara B TEROM Iași 
care, deși a concurat în grupa 
de la Constanța, a reușit să se 
califice în dauna Hidrotehnicii, 

întrecerile grupelor semifinale 
sînt programate la 2 și 4 februa
rie și se vor desfășura la Brăila 
și Brașov.

iată acum câteva succinte rela
tări de la jocurile disputate sîm
bătă și duminică.

BUCUREȘTI, Seria A
Sîmbătă :

RAPID BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL HUNEDOARA
14—11 (3—fi). Victorie firească a 
rapidistelor. Au marcat: Mălai 8, 
Dițolu 2, Iagăru 2, Moraru 1, Do

care brașovencele au condus tot 
timpul. Cele mal multe puncte au 
fost înscrise de Popa — 5 șl, res
pectiv Marcov — 7. Au condus N. 
Danieleanu șl I. Rădulescu (Plo
iești).

Duminică :
RULMENTUL BRAȘAV — C.S.M. 

SIBIU 22—9 (12—3). Oancea fi
Nan 6 șl — respectiv — Sălcăian 
4 au marcat cele mal multe goluri.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— PROGRESUL BUCUREȘTI 14—10 
(5—fi). Tlmlșorencele șl-au revenit 
In repriza a doua, in min. 42 con
ducted cu 12—7. Cele mal multe 
goluri: Luțaș 4 șl — respectiv — 
Popa 3. Au arbitrat D. Purică șl 
E. Vasile (Ploiești).

Clasament: 1. U. Timișoara fi P, 
t. Rulmentul Brașov 4 p, 3. Pro
gresul București 2 p, 4. C.S.M. Si
biu 2 p. (C. CREȚU — coresp.).

CONSTANȚA, Seria C 
Sîmbâtâ :

CONSTRUCTORUL BAIA MARE
— TEROM IAȘI 13—12 (6—5). JOC 
foarte disputat, în care băimăren- 
cele și-au asigurat doar în ulti
mele secunde victoria. Au marcat: 
Macovschi 4. Barta 4, Pecsl 2, Fe- 
her 2 și Sasu 1 — pentru Con
structorul. Carban 7, Dis că 3, Io- 
nașcu 1 și Humelnicu 1 — pen
tru TEROM. Au arbitrat: VI. Co- 
jocaru și I. Mihăilescu (Craiova).

HIDROTEHNICA CONSTANTA
— VULTURUL PLOIEȘTI 15—7

„CUPA ROMÂNIEI"
MIERCUREA C1UC, 14 (prin 

telefon). Aminată din cauza nin
sorii abundente, prima reuniune 
a „Cupei României** la patinaj 
viteză, ediția ’79, rezervată se
niorilor și juniorilor, s-a desfă
șurat duminică seara în noctur
nă. S-au aliniat 34 de concurcnți 
din 12 cluburi și asociații spor
tive, cea mai populară catego
rie — juniori II cu 16 patina
tori.

Aflați. la primul lor test oficial 
al sezonului, marea majoritate a 
alergătorilor s-au prezentat în 
prima cursă din program — 
sprint 500 m — cu o serie de 
deficiențe tehnice. Dealtfel, prin
cipalul favorit al întrecerii se
niorilor, „olimpicul** Gh. Pîrv a 
căzut, facilitîndu-i astfel victoria 
colegului său de club, Mircea 
Vrînceanu, care ni s-a părut mai 
decis ca altădată. Dintre juniori 
— care au concurat prima oară

LA PATINAJ VITEZĂ
în nocturnă — rezultate prorni- 
țătoarc au obținut Maria Parai, 
Tibor Kopacz, Angliei Sorin (ju
niori mici), AttUa Bakos, Teodor 
Faraoneanu și 
niori mari).

REZULTATE 
m — senioare 
(I.E.F.S. Buc.)

Ion Opincaru (ju-

TEHNICE — 500
: 1. Agnes Rusz 

, 50,4, 2. Eva Szl-
geti (Voința M. Ciuc) 51,5, 3.
Magda Szolosi (Tractorul Brașov) 
51,7 ; seniori : 1. M. Vrînceanu
45,9, 2. C. Munteanu 46,4, 3. Gh. 
Dumitrescu 46,5 (toți de la 
I.E.F.S.). La juniori I au cîști
gat Eva Molnar (S.C. M. Ciuc) 
50,9 și, respectiv, A. Bakos (Mu
reșul Tg. Mureș) 46,3, 
niori II Maria Pardi 
Viitorul Cluj-Napoca) 
respectiv, T. Kopacz 
Ciuc) 46,7.

întrecerile continuă

iar la ju- 
(C.S. șc.
51,7 și»
(S.C. M.

Traian IOANIȚESCU

„c
începînd 

turilor din 
„Constructc 
ra se des: 
competiție 
nirii**. La 
tenlsmani 
Deva vor 
nioarele, î 
și junioare 
sala de la

Pe tablo1 
prezenți s 
rile Dinam 
din Bucur 
Dinamo Bi 
nătatea 
Cluj-Napoc 
întrecerile 
nică.

„CUPA BRAȘOVIA" LA SCHI FOND - O COMPETIȚIE A 
DE LA CARE SE AȘTEAPTĂ REZULTATE TOT MAI Bl

Rapidista Gheorghița Mălai — în fotografie inscriind printr-un șut 
puternic — a fost una dintre cele mai bune jucătoare ale grupei de 

la București

au 
spre 
am-

de 
de

1 7S0 m altitudine la 14â0 
m altitudine, participanții 
avind de trecut prin nu 
mai puțin de 43 de porți. 
Numeroșii spectatori care 
au urmărit întrecerea o- 
pinau că au asistat la cel 
mai frumos concurs din 
ultimii 10 ani. Spectacu
loase au fost, de aseme
nea, și probele de fond, 
programate in perimetrul 
stațiunii. Să adăugăm la 
toate acestea și faptul 
că după lungile ceasuri 
de intieceri foarte mulți 
dintre participant 
preferat să coboare 
Sibiu, pe schiuri ; o 
bianță veselă, plină 
tinerețe. momente
neuitat pe care această 
duminică sportivă le-a 
oferit cu dărnicie.

Printre numeroșii spor
tivi sibieni recompensați 
cu trofee in acest frumos 
concurs de schi organizat 
sub genericul marii com
petiții sportive naționale 
„Daciada" prezentăm cite- 
va nume...

SLALOM URIAȘ. Se
nioare : Cristina Birtolom 
(Proiectantul Sibiu) ; ju
nioare mari : Ruthrand 
Korb (Lie. textil Cisnă- 
die) ; junioare mici : In- 
geborg Fleischer („înain
te* Sibiu), cel mai fru
mos stil; copii mici : 
Heide Soprich (Cisnă- 
dioara) ; copii mari : As
trid Fleischer (Sc. gen.
2 Cisnădie) ; seniori: ino. 
M. Radu („Unirea" Oc. 
Sibiului) ; juniori I: H. 
Fritz (Lie. energetic Si
biu) ; copii mari : P. Ver- 
nescu (C.S. $c. „Șoimii* 
Sibiu) ; copii mici : T. 
Inder (Șe. gen. 5 Cisnă
die). Fond, 10 km : D. 
Nidza ; 4 km. copii I : M. 
Solmen ; 3 km copii II : 
R. Boier ; 3 km copii I : 
Renate Schneider; 2 km 
copii II : Adina Tuțulan.

La încheierea întrece
rilor, la Păltiniș ningea 
din plin. Argument prin
cipal pentru viitoarele 
întreceri de schi pe care 
tinerii sibieni le așteaptă 
cu multă nerăbdare !

LIVIU CIPUDEAN 
membru în Comisia 
județeană de schi
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bre 1 — pentru Rapid, Coșerin 
5, Trandafir 2, Niciofschi 1, Băr- 
bulescu 1, Ardelean 1 și Knuff 1
— pentru Constructorul. Au ar
bitrat: V. Ferencz și Al. Csoma 
(Sf. Gheorghe).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
VOINȚA ODORHEI 13—8 (7—5).
în ascendență de formă, textilis- 
tele au făcut din nou un joc 
bun. Au înscris: Bidiac 4, Sere- 
diuc 3, Eremia 2, Constantines- 
cu 1, Pițigoi 1. Iovan 1 și Culian 
1 — pentru Confecția, Mikloș 6, 
Kovacs 1 și Balint 1 — pentru 
Voința. Au condus: G. Stănescu 
și V. Armeanu (Bacău).

Duminica :
CONSTRUCTORUL HUNEDOA

RA — VOINȚA ODORHEI 13—11 
(7—4). Veritabil derby al ,,B“-u- 
lui, cîștigat de hunedorence, care 
au dorit să mai șteargă ceva din 
impresia nefavorabilă lăsată în 
primele zile. Au marcat: Coșerin 
5, Niciofschi 3, Trandafir 2, Ale
xandru 2, Knuff 1 — pentru 
Constructorul, Wildarcz 4, Kaj- 
par 3. Mikloș 1, Kovacs 1, Ba- 
lint 1 și Rakosi 1 — pentru Vo
ința.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 21—10 (9—3). 
Aspră, dar meritată, a fost co
recția administrată de textiliste 
rapidistelor! Sînt echipe aflate 
la extremitatea formei sportive. 
Au marcat: Pițigoi 4. Bidiac 4, 
V. Constantinescu 3, Eremia 3, 
Serediuc 2, Iovan 2, Chariuc 1, 
Culian 1 și G. Constantinescu 1
— pentru Confecția, Ignat 4, Ia- 
găru 4, Bogdan 1 și Mălai 1 — 
pentru Rapid. Clasament: 1. Con
fecția 6 p, 2. Rapid 4 p, 3. Con
structorul Hunedoara 2 p, 4. Vo
ința Odorhei 0 p.

Ion GAVRILESCU
TIMIȘOARA, Seria B

Sîmbâtâ :
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

— C.S.M. SIBIU 15—10 (8—3). După 
un început echilibrat, gazdele au 
dominat, apoi, clar partida. Cele 
mai multe goluri au fost înscrise 
de Cojocaru 4 și Luțaș 3, respec
tiv Sălcăian 4 și Oțelea 2. Au ar
bitrat F. Nemethi și E. Fazekaș 
(Baia Mare).

PROGRESUL BUCUREȘTI - 
RULMENTUL BRAȘOV 13—15 
(5—6). Joc de bun nivel tehnic, în

G—2). Cele mai multe goluri au 
fost înscrise de Hobincu 7 și — 
respectiv — Vișan 3. Au condus: 
Gh. Dumitrescu și Șt. Georgescu 
(București).

Duminicâ :
TEROM IAȘI — VULTURUL 

PLOIEȘTI 18—11 (10—5). Prin a- 
ceastă victorie TEROM și-a asi
gurat participarea la semifinale. 
Cele mai multe goluri: Carban 6 
și — respectiv — Răducu 5.

CONSTRUCTORUL BAIA MARE
— HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
10—9 (7—4) Echipa antrenată de 
prof. Constantin Popescu încheie 
neînvinsă această serie. Au mar
cat: Barta 5, Sasu 4, Pecsi 1 și — 
respectiv — Hobincu 5, Frîncu 2, 
Cotîrlă 1 și Lică 1. Au arbitrat R. 
Iamandi și Tr. Ene (Buzău).

Clasament: 1. Constructorul 6 p, 
2. TEROM 4 p, 3. Hidrotehnica 2 
p, 4. Vulturul 0 p. (P. ENACHE — 
coresp.).

TG. MUREȘ, Seria D
Sîmbâtâ :

MUREȘUL TG. MUREȘ — RE- 
LONUL SAVINEȘTI 29—15 (12—5). 
Cele mai multe goluri au fost în
scrise de Vereș 8, Gaal 8 și — res
pectiv — Scarlat 6. Au condus O. 
Schuster și C. Gurban (Sibiu).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
— ȘTIINȚA BACAU 14—16 G—7). 
Știința s-a impus în repriza a 
doua printr-un joc mai clar și mai 
eficient în atac. Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de Sandu 
4, Bazarincă 4 și — respectiv — 
Torok 6. Au arbitrat N. Maghețiu 
și V. Cinci (Timișoara).

Duminicâ :
ȘTHNȚA BACAU — RELONUL 

SAVINEȘTI 15—15 (11—7). Reve
nire puternică a Relonului în re
priza a doua și un „egal*4 nespe
rat. Cele mal multe goluri: Torok 
4 și — respectiv — Crefeleanu 6.

MUREȘUL TG. MUREȘ — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 15—14 
G—7). Meci de mare încordare, 
cîștigat in extremis de localnice. 
Gaal — 8 și Sandu — 7 au înscris 
cele mai multe goluri. Au arbitrat 
C. Căpățînă și N. Iancu.

Clasament: 1. Știința Bacău 5 p, 
2. Mureșul Tg. Mureș 4 p, 3. Uni
versitatea București 2 p. 4. Relo- 
nul Săvinești 1 p. (A. SZABO — 
coresp.).

„Criza de zăpadă- din Poiana 
Brașov a fost depășită cu brio. 
Ninsoarea de sîmbătă a așternut 
un strat de peste 50 cm care l-a 
făcut pe organizatori să răsufle 
ușurați. Scuterul de marcat tra
see a zbîmîit din plin și la ora 
10 s-a dat primul start în compe
tiția de fond dotată cu „Cupa 
Brașovia4*. Cei aproape 200 de ti
neri schiori șr schioare din întrea
ga țară au făcut dovada unor reale 
posibilități într-o dispută în care 
ninsoarea a constituit un impedi
ment nu ușor de... învins. Clubul 
sportiv școlar „Brașovia- a orga
nizat, în condiții dintre cele mal 
bune, această competiție care tin
de să devină tradițională, în care 
sînt testate speranțele schiului de 
fond din țara noastră.

Cu prilejul întrecerilor am con
statat cu satisfacție faptul că în 
multe centre de schi fond din 
țară se muncește bine, cu pasiune, 
că se depun eforturi evidente pen
tru scoaterea ain impasul în care 
se află această frumoasă ramură 
sportivă. Mai mult, am văzut că 
în „Poiană- băieți și fetițe de 
10—12 ani care se avîntă cu un 
deosebit curaj în întrecere, iar 
atunci cînd rezultatele nu-i satis
fac cascada lacrimilor este destul 
de greu de oprit. Dar, peste cîțiva 
ani, sîntem siguri că performan
țele înregistrate de schiorii fon- 
diști români vor fi printre cele 
mai bune.

REZULTATE TEHNICE, 2 km, 
fete II: 1. R. Tamaș (Toplița) 9:43, 
2. L. Bășa (Fundata) 10:07, 3. L. 
Cioacă (Bra*ov) 10:10, 4. E. Aldea 
(Predeal) 10:13, 5. V. Arnzea (Pe
troșani) 10:37, 6. A. Nilă (Rîșnov) 
10:33: 3 km, copii II: 1. N. Urs 
(Fundata) 12:27, 2. I. Sara (Gheor-

ghieni) 12:42, 3. F. Burcă (V. Dor- 
nei) 12:44, 4. L. Szekely (Gheor- 
ghienl) 12:52, 5. M. Vornicu (Rîș
nov) 12:55, 6. FI. Pelin (Fundata) 
12:58; 3 km, fete I: 1. M. Hîlav 
(Toplița) 13 57, 2. L. Solovăstru 
(Fundata) 14:07, 3. A. Rîșnoveanu 
(Brașovia) 14:15, 4. P. Frîncu (Pe
troșani) 14:40, 5. L. Pomană (Bra
șovia) 14:44 5. P. Bore (V. Dor- 
nei) 14:45; 4 km, copii I: 1. B. Fe
rencz (Gheorghieni) 15:26, 2. V. 
Pelin (Brașovia) 16:13, 3. FI. Dia 
(Rîșnov) 16:40, 4. C. Apafi (Pre
deal) 16:50, 5. A. Cioacă (Sibiu) 
17:10, 6. I Giurgiu (A.S.A.) 17:27; 
3 km junioare II: 1. P. Aboș (M. 
Ciuc) 11:39, 2. E. Rokoly (Gheor
ghieni) 12:13, 3. C. Corfariu (Si
biu) 12:56. 4. B. Truetsch (Rîșnov) 
13:10, 5. C Lăcustă (Brașovia)
13:21, 6. E. Raus (Predeal) 13:27;

5 km, jv 
(Gheorghle 
(Gheorghie 
(Gheorghie 
biu) 19:53, 
20:20. 6. C. 
20:24; 5 kn 
poiu (Trac 
(Tractorul) 
deal) 22:44 
A Potîngă 
jocaru (PrA2. I. Moise 
Găvenea (1 
senioarei 1 
Lagusis 
la Tractoru

zeanu jtff
niori

IN DIVIZIA A LA BASCHET, POLITEHI
1-1 CU C.S.U., LA GA

în cadrul etapei a 13-a a Di
viziei A la baschet masculin au 
fost înregistrate următoarele re-- 
zultate :

C.S.U. GALAȚI — POLITEH
NICA BUCUREȘTI 1—1: 90—83
(44—41) și 90—99 (46—52). Meciu
ri interesante^prin evoluția sco
rului, dar de slabă valoare teh
nică, mai cu seamă în ziua a 
doua, cind gălățenii, prin evo
luția lor nesatisfăcătoare, au fa
cilitat victoria oaspeților. Coșge- 
teri : Martinescu 15-1-16, res
pectiv Ermurache 24-4-22, Petrov 
14-1-24. Arbitri : N. Iliescu (Bucu
rești) — S. Grecu (Tg. Secu
iesc). (T. SIR1OPOL — coresp.)

LA „CUPA F.R.P." EDIȚIA 1979, MICII PATINATORI 
AU STABILIT 11 NOI RECORDURI

Tradiționala competiție de 
viteză dotată cu „Cupa Federa
ției române de patinaj-, des
chisă copiilor pînă la 14 ani și 
desfășurată în preziua „Cupei 
României-, a reunit la ediția 
*79, la Miercurea Ciuc, 169 de 
concurenți, din 13 cluburi și a- 
sociații sportive.

Dornici de afirmare, micii vi- 
teziști au concurat cu o mare 
ambiție, stabilind 11 noi recor
duri naționale și alte numeroa
se personale. Iată-i pe autorii 
celor mal bune performanțe : 
Mihaela Timiș (3 recorduri), 
Orlando Cristea (3), Simona To- 
doruț (2), Carol Lang (2) și Z. 
Zakaria» (1). Se cuvine să re
marcăm și comportarea bucu- 
reșteanului Viorel Moruzi, care 
a deținut pentru 2 minute re
cordul țării la 1000 m copii II.

Cîștigătorn probelor : speran
țe (pînă la 10 ani) — f : Miha
ela Timiș (C.S. Șc. Viitorul 
Cluj-Napoca 250 m — 28,3 (v.r.

28,9), 500 m — 54,8 (v.r. 56,8)r
la biatlon 55,700 P (v.. r. 57,350
p); b : — O» Cristea (C.S. Șco-
larul Buc.) 250 m —• 28,2 (v.r.
28,4), 500 m — 55,6 (v.r. 56,8),
biatlon 56,00 p (v.r. 56,800 P)î
copii II (11—12 ani) — f : Si
mona Todoruț (C.S. Șc. Viitorul 
Cluj-Napoca), 250 m — 28,3 (v.r. 
51,42), 1000 m — 1:46,4, biatlon
104,200 p (v.r. 104,550 p); b : V. 
Moruzi (C.S. Șc. Buc.) 500 m — 
55,8; C. Lang (C.S. Șc. Viitorul 
Cluj-Napoca) 1000 m — 1:50,3 
(v.r. 1:55.6), biatlon 112,050 p 
(v.r. 112,600 p); copii I (13—14 
ani) f : Ibolya Szatmari (Mure
șul Tg. Mureș) 500 m — 51,7,
1000 m — 1:49,5, 1500 m — 
2:46.0, triatlon 171,783 p; b: Z.
Madly (C.S. Șc. Viitorul Cluj- 
Napoca) 500 m — 50,4, V. Duțu 
(Casa pionierilor Galați) 1000 m 
— 1:45,8, Z. Zakarias (C.S. Șc. 
M. Ciuc) 1500 m - 2:41,1 (v.r. 
2:45,0), triatlon 157,450 p.

REZULTATE MODESTE 
NEÎNDEPLINITE) ÎN „CUPA
Sala de tir din parcul sportiv 

Dinamo din Capitală a găzduit, 
sîmbătă și duminică, întrecerile 
competiției republicane „Cupa 
de iarnă" la arme cu aer com
primat. Au participat numeroși 
concurenți din marea majoritate 
a secțiilor de performanță (mai 
puțin componenții loturilor olim
pice care se află peste hotare). 
Rezultatele au fost modeste la 
toate probele, puțini trăgători 
reușind să îndeplinească haremu
rile de participare la campiona
tele naționale programate la în
ceputul lunii viitoare (pînă 
atunci se vor mai organiza, în
să, Întreceri). Argumentând cele 
de mai sus, amintim că la pis
tol seniori, din 21 de țintași doar 
cinci au depășit cifra de 374 (ba
remul pentru „naționale") și tot 
atîția la pușcă seniori, probă la 
care baremul este de 372 p.

Cei mai preciși trăgători ai 
„Cupei de iarnă** au fost dinamo- 
viștii care — in șapte probe indi
viduale — au ocupat primul loc. 
Bine s-a comportat și juniorul A. 
Mitroi (Olimpia București — ele
vul antrenorului P. Goretti), care, 
la pușcă, a stabilit, cu 373 p, un 
record personal.

REZULTATE TEHNICE: pistol 
10 m — seniori: 1. T. Tașcă (Di
namo) 377 p, 2. M. Roșea (Dina
mo) 376 p (ultima decadă 95), 3. 
M. Trușcă (Steaua) 376 (93) — pe 
echipe: 1. Dinamo 1491 p, 2. Olim-

(Șl MULTE BAREMURI
DE IARNĂ" LA TIR REDUS
pia 1471 p, 3. Steaua 1452 p; se
nioare: 1. Anișoara Matei 371 P>
2. Olimpia Demetriade 363 p, 3. 
Ana Ciobanu 359 p (toate de la 
Dinamo); juniori l: 1. C. Tîrloiu 
(Steaua) 374 p, 2. L. Ionescu 
(IEFS) 373 p, 3. I. Neagu (IEFS)
370 p, la juniori II a cîștigat G. 
Cristache (Dinamo) 365 p, la juni
oare I și II au terminat victorioși 
Gabriela Tașcă (Dinamo) 360 p și, 
respectiv Elena Macovei (Dinamo) 
358 p. Pușcă 10 m — seniori: 1.
E. Antonescu 383 p, 2. M. Dumi
trescu 382 p, 3. D. Pantazi 379 p 
(toți de la Dinamo); pe echipe: 1. 
Dinamo 1504 p, 2. I.E.F.S. 1459 p,
3. Universitatea Iași 1454 p; seni
oare: 1. Mariana Feodot (Dinamo) 
382 p, 2. Margareta Vochin (Olim
pia) 379 p, 3. Veronica Tripșa (Di
namo) 378 p; pe echipe: 1. Olim
pia 1102 p, 2. I.E.F.S. 1100 p; ju
niori I: 1. A. Mitroi (Olimpia) 
373 p, 2. FI. Cristofu (Steaua)
371 p, 3. Gh. Oprea (Olimpia) 371 
p, la juniori II pe primul loc s-a 
clasat I. Joldea (C.F.R. Arad) — 
369 p, junioare I: 1. Carmen Ca- 
lalb (IEFS) 374 p, 2. Maria Laka
tos (C.S.M. Cluj-Napoca) 372 p, 3. 
Raluca Zamfirescu (Dinamo) 370 p, 
la junioare II primul loc a reve
nit Danielei Popa (C.S.S. i Buc) 
— 364 p.

La sfîrșitul săptămînil va avea 
loc o altă întrecere cu caracter 
republican: „Cupa Dinamo44.

T. RĂBȘAN
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TURUL AL DOILEA AL CUPELO
(Urmare din pag, 1)

care se află acum în urmărire 
sînt oaspeții : 12—11, 12—12, 
13—12, 13—13, după care Iuhasz. 
atacă puternic, iar Pop „pune" 
un blocaj sigur lui Rybac- 
zevski și 15—13, Deși domină 
— Pop și Macavei realizează 
și puncte din serviciu —, pînă 
la 8, situația scorului stă totuși 
în cel de al treilea set sub 
semnul echilibrului. Dar. de 
aici, greșelile consecutive ale 
polonezilor (2 atacuri în bandă 
și 3 preluări greșite) au făcut 
ca în mai puțin de două mi
nute scorul să ia proporții 
(12—8), pentru ca trei preluări 
sigure ale steliștilor din atacuri 
foarte puternice, încheiate apoi 
cu acțiuni precise să aducă 
victoria în set și odată cu ea

și pe cea finală. Scor: 3—0 
(7, 13, 8), pentru Steaua, care, 
a obținut un succes meritat și 
dătător de speranțe pentru re
tur. Arbitrii H. Tuncay și O. 
Tertemiz, ambii din Turcia, au 
condus următoarele formații : 
STEAUA — Macavei, Chifu, 
I. Aurelian (Manole), Pop, Țer- 
bea (Iuhasz), P. Ionescu; A.Z.S. 
— Koczan (Mieczkowski), Pach- 
niewicz, Rybaczewski, Peryt, 
Nalazek, Miller (Pabjanczyk).

• La Berlin, în fața cam
pioanei R.D. Germane, voleiba
listele de la Dinamo București 
au trebuit să se recunoască în
vinse în partida cu Dynamo. 
Scor 3—0 (9, 4, 11) pentru gaz
de și o misiune dificilă pentru 
bucureștence în retur.
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AȘTEPTATUL SALT CALITATIV
ARE Șl EL TERMENE

Ue.

eon-

Marius POPESCU

START IN PREGĂTIRILE NOULUI SEZON
(Urmare din pag. 1)

mai

avut 
Che- 
mult.

sinul ei. 
rind la 
mai a- 
psihicâ.

concludentului
- Monaco din 

campionilor

Să continuăm.
Dinu, de cînd joacă

fost de nestăvilit, iar laudele re
vărsate asupra cîștigotoarei la 
sfirșitul fiecărui campionat n-au 
contenit pînă la... prima confrun
tare oficială 'nternațională. Nu 
ne este de fel greu sâ ne amin
tim deznodământul 
dublu-meci Steaua - 
preliminariile Cupei 
europeni...

Altfel spus, titlurile 
însemnat, de regulă,

care nu

PE DUDU“

dintre 
cam-

Vrinceanu staționează, 
confirmat, dar îl mai

aceste delimitări, in
să tăcem o prospecție

Este foarte frumos, pe lingă 
faptul că este firesc și logic, ca 
sportul și sportivii să-și propună 
și să-și fixeze — în marele și 
complexul ansamblu al vieții 
noastre sociale — obiectivul tran
sformării cantității in calitate.

Și în sport, ca și în numeroase 
alte domenii de activitate, ade
vărata competitivitate internațio
nală nu poate fi concepută fără o 
înaltă calitate. Șl nu numai ca 
nu te poți întrece cu 
valorile sportive din 
lume, dar fără calitate 
nici nu Intri in discuție.

Raționamentul acesta sever — 
dar obiectiv — a dominat recenta 
consfătuire a tehnicienilor fotba
lului românesc, consfătuire la 
care, de ’a masa prezidiului, s-a 
rostit o judecată care trebuie sâ 
stea la baza întregii activități 
fotbalistice actuale șl de primă
vară. „Degeaba e toată lupta 
pentrU- cîștigarea titlului de cam
pioană, . fie că el revine unei e- 
chipe din Pitești, Baia Mare sau 
București, dacă in partidele in
ternaționale de la 4 și 18 aprilie, 
cu Spania șî, respectiv, cu echi
pa olimpică a Ungariei, vom fi 
învinși i".

Adevăr de necontestat.
Ani de zile, pasiunea pentru în

trecerea ,,dln curtea noastră* a

adunate au 
o aritmetică 

prea simplă, o acumu
lare cantitativă con
testată și zdruncinată 
la primul impact eu 

adevărata calitate.
A sosit vremea să pretindem e- 

chipelor noastre, fotbalului nostru 
in ansamblu, transformarea can
tității în calitate la termene cit 
mai realiste, cu atit mai mult cu 
cît dezideratul calității s-a expri
mat — repetat — In numeroase |i 
patetice promisiuni, în numeroase 
șl ferme angajamente 
mal suferă ominare.

...4 și 18 aprilie sint două ase
menea termene in care fotbalul 
românesc va da importante exa
mene de calitate. Două examene 
care trebuie pregătite cu toată 
dăruirea și cu toată răspunderea 
de pe acum, zi de zi.

REVENIREA LUI DINU 
ÎL OBLIGĂ

— Cum explicați această în
viorare a jocului lui Dinamo în 
a doua parte a turului 7

— Cred că echipa a ajuns la 
concluzia că mijloacele de pro
gres se află chiar în i" 
Mă gîndesc In primul 
omogenizarea tehnică șt 
Ies. la o omogenizare 
factor determinant.

— Care ar fi diferența 
Dinamo care a Încheiat 
pionatul trecut și echipa care 
urmează să Înceapă returul 7

— Oamenii sînt cam aceiași, 
ea nume. Dar, in fapt, ei s-au 
schimbat, poate și sub influența 
omogenizării de care vorbeam.

— Puteți tace delimitări 
crete 7

— Cred că Eftimescu a 
cel mai bun sezon al său. 
ran. deși are un an mai 
se menține la plafonul său. da
torită excelentei pregătiri atle
tice. Ghiță înregistrează un plus 
de cel puțin 20 la sută.

— Apropo de Ghiță. A ajuns 
in lotul național...

— Mi se pare firesc. Nu cred 
că există la noi un jucător ca
re să iubească fotbalul mai mult 
decit Ghiță. N-o să mă credeți, 
dar au fost cazuri dnd l-am 
văzut plîngind, dacă nu-1 anun-

țam in echipă. Fără îndoială că 
acum Ghiță vrea să facă foarte 
mult, de aici șl o anumită pre
cipitare in Joc, dar cred că ori
ce echipă are nevoie de un om 
„care să moară pe teren' 
ales acum, cînd in fotbal 
atîția jucători lipsiți de
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dași Vlad, Ghizdeanu, Necul- 
ce, Toma, Dobre, C. Mircea — 
mijlocași: Oprișan, Negoescu, 
Marin, Gh. Radu. Stanciu, Pe- 
treanu — înaintași. Acestora li 
s-au adăugat cinci juniori — 
Mateescu. Răchifeanu, Peneș, 
Halea și Gușe — toți peste 1,75 
m înălțime și cu frumoase ca
lități fizico-tehnice care-i re
comandă ca aspiranți la pro
movare în viitorul apropiat.

Așa după cum se poate ob
serva, lipsesc din lot Stan, Ni- 
colae și Ivana, component! al 
loturilor naționale. Ceea ce, 
evident, constituie un handicap 
pentru pregătirea omogenă a 
echipei de bază, dar și un mo
tiv de mîndrie dacă (inem sea
ma de aportul din ce în ce 
mai valoros pe care-1 aduce 
Buzăul pe planul reprezentării 
internaționale a fotbalului nos
tru. în schimb, apare un nu
me nou, Petreanu, proaspăt in
giner zootehnist, repartizat la 
O unitate din raza județului. 
Reapar, ca să zicem așa, în lot 
portarul Cristian II și mijlo
cașul Ghizdeanu. ambii după 
ispășirea unor suspendări din 
care, se pare, au reținut esen
țialul și anume că nu sînt de
loc de neînlocuit.

Vizita noastră la Arbănaș, a 
găsit echipa buzoiană încă in 
faza de start a pregătirilor. A 
primelor exerciții de mobilita
te și îndemînare generală sau 
a frecvenței cardiace de 120 
de bătăi pe minut, cum preciza 
antrenorul Ion Ionescu. Jucăto
rii au fost împărțiți, In raport 
de rezultatele probei Astrand 
și de indicațiile medicului, dr. 
Mircea Pătrașcu, in trei grupe 
de lucru, cu o dozare diferen
țiată a efortului. Pînă la ple
carea din localitate, la 21 ia
nuarie, zi care va coincide și 
cu disputarea primului joc- 
școală, la Buzău, fotbaliștii de 
la Gloria vor parcurge, treptat, 
un program de pregătire care 
să le permită apropierea de 
un efort anaerob, cu o frec
vență cardiacă de 160—180 
pulsații pe minut, specifică jo
cului.

Firește, toți așteaptă cu ne
răbdare jocul (pe care nu-1 o- 
colesc nici în aceste zile) cu 
gîndul la returul campionatu
lui. Cum va fi acest prim retur 
divizionar A al Gloriei 7 „Foar
te greu“ — au răspuns toți cei 
întrebați. De ce ? .Pentru că 
echipa nu are încă suficientă 
experiență competițională* (an
trenorul secund AL Badea). 
»Au început să ne bage In sea
mă toate echipele. Asta ne 
bucură pe de o parte. Pe de 
alta, însă... Toată lumea va fi 
de-acum cu ochii pe Stan, ad
versarii se vor mobiliza mai 
mult împotriva noastră" (Si- 
mion). „Avem meciuri foarte 
dificile acasă, în retur. Univer
sitatea Craiova. Dinamo, F.C. 
Argeș sau Poli Timișoara, de 
pildă, joacă foarte bine în de
plasare" (Tulpan). .Pe Ungă 
adversarii din joc mai avem de 
luptat, încă, cu noi înșine, cu 
complexul de foști divizionari 
B“ (Tănase). .Noi n-avem voie 
să greșim, pentru că s-ar 
tea ca orice greșeală să 
coste" (Petrachc). „Dacă in 
cînd nu ne reușea un joc, 
team spune : mai avem ți 
turul, acum, odată cu returul, 
vine și scadența, se trage 
nie, se face socoteala. Asta 
seamnă că toate meciurile 
primăvară vor fi pentru 
decisive" (Gh. Radu).

Așadar, aprecieri de pe

pu
ne 

tur, 
pu
re-

li- 
ta- 
din 
noi

po-

ziția realității, a situației con
crete și specifice echipei buzo- 
iene, ceea ce denotă, ta duda 
lipsei de experiență competițio
nală — justificată, fără îndo
ială — maturitate ta gindire. 
seriozitate și simț al răspunde
rii De aid se poate trage con
cluzia că tocmai dificultatea 
acestui retur va putea constitui 
pentru jucătorii Gloriei premi
sa unei mobilizări totale, a rea
lizării unei unități morale și 
tactice superioare, a unui sus
ținut efort ta folosul echipei. 
Lucru care, dealtfel, a și reie
șit din discuțiile purtate cu an
trenorii și jucătorii buzoieni.

.Ca la orice echipă tînără, 
mai avem încă foarte multe de 
împlinit pentru a deveni ceea 
ce dorim noi și cei din jurul 
nostru, spunea antrenorul I. Io
nescu. Nu se pot face însă 
toate odată I în toamnă am 
realizat ceva. în joc. din ce 
ne-am propus la începutul cam
pionatului Pentru primăvara 
care vine am vrea, ta primul 
rlnd, să fim ceva mai curajoși, 
să ne eliberăm de teama de 
adversar, oricare ar fi acesta. 
Și una din căile de combatere 
a fricii de adversar va fi pre
singul. Aceasta armă tactică 
excelentă prin care vom lupta 
să recuperăm mingea, să avem 
inițiativa noi. nu adversarul. 
Să atacăm cît mai mult și să 
ne apărăm atacînd".

______  _ ___ libero,
înregistrează un plus' de aproxi
mativ 70 la sută. Internaționalul 
a ajuns la maturitatea deplină, 
ion Marin stagnează. Augustin a 
crescut constant, in jurul a 20 
la sută. Dragnea a făcut un salt 
mare, de aproximativ 60 la sută. 
In schimb, custov e in scădere. 
Tălnar se menține. Dudu a mar
cat un minus de aproximativ 70 
la sută. — * ------------  "
Țevi n-a 
aștept.

— După 
dividuale, 
in ansamblu.

— Saltul lui 
sat căderea lui 
că simplificăm 
joacă mal degajat. _ .
circulația e mai tinerească.

— Care ar ti argumentele in 
favoarea unei creșteri in retur 7

— ta primul rlnd JOCUL. Mai 
multă mișcare, mai multă vioi
ciune. Iată, de pildă. In atac e- 
chipa noastră nu mai poate ju
ca „poziționalul- de altădată. 
Aștept mult de la Dudu, mal 
ales dacă va ști să se acordeze 
la tempo-ul cel nou. ta al doi
lea rlnd. contez pe faptul că 
Jucătorii relativ mai noi au că
pătat încredere. Tălnar, Dragnea. 
Ghiță nu mai sint astăzi jucă
torii venițl de la Alba Iulla, de 
la Progresul, de la Hunedoara.

Dinu a compen- 
Dudu. Asta da- 
lucrurile. Echipa 

mai rapid.

„BALONUL
DE OXIGEN

Un nou sezon fotbalistic 
se apropie. Noi aspirații 
ca fotbalul nostru să de
vină mai bun. Miinc-poi- 
mîino vor veni meciurile 
cu Spania, din C.E., și cu 
Ungaria, din preliminariile 
olimpice.

începe o nouă perioadă 
de pregătiri pentru divi
zionarele A (și le vor ur
ma cele de B și C). Din 
nou Moneasa și Stîna de 
Vale, din nou Breaza șl 
Timiș, Brașov, Sovata și 
Slănic Moldova apar pe 
„harta** . locurilor alese. 
Sînt și cîteva nume noi : 
Poiana Mărului (unde va 
merge „Poli" Timișoara), 
Arbănaș — locul ales do 
Gloria Buzău, în timp ce 
F.C. Baia Mare și Chimia 
Rm. Vîlcea au optat pen
tru Snagov, fără munte și 
fără pante abrupte. tn 
definitiv, fiecare din con
ducerile tehnice ale divi
zionarelor A au avut, ca 
întotdeauna, dreptul să-și 
aleagă locul de pregătire, 
in funcție de condițiile pe 
care le au acolo, de obiec
tivele propuse. Și mai sînt 
atîtea alte argumente. 
Că e bine acolo si 
nu dincolo, e greu de 
spus. De fapt, nici nu 
ne-am propus acest lucru, 
după cum greu este de a- 
preciat dacă programul sta
bilit de fiecare antrenor 
este cel mai bun sau mai 
puțin bun. Ne amintim că, 
in urmă cu cițiva ani, Jiul 
a lucrat foarte mult pen
tru forță și era gata-gata 
să retrogradeze... Acum, 
V. Mateianu vine la Sna
gov, ca să poată să Joace. 
Și ieri a și susținut primul 
Joc. Exagerări?

Perioada aceasta, ținînd 
seama de rezultatele slabe 
din toamnă, trebuie să în
semne peste tot, indiferent

IN PRIMUL MECI AL ANULUI, SIRENA
Ieri, pe stadionul F.R.B. (Pante- 

limon), s-a disputat primul meci 
de verificare al sezonului Intre di
vizionara C Sirena București (an
trenată de H. Eftlmie) și divizio
nara „A- F. C. Baia Mare (antre
nată de Viorel Mateianu), care se 
află In pregătire Ia Snagov. 
Partida a avut loc pe un teren în
zăpezit. Sirena a dat o bună re
plică bălmărenilor. Aceștia au 
cîștigat la două goluri diferență

AU început CONSFĂTUIRILE ARBITRILOR DIVIZIONARI

ci „jucători de la Dinamo*, ca
re au jucat la Dinazno. Contea
ză foarte mult. In afară de asta, 
tratăm cu seriozitate probleme
le liniei de mijloc. Nu mai pu
tem accepta mijlocași fără sar
cini și defensive. ‘ 
lui Dragnea. care 
ori apărarea. că 
postul dacă nu va 
cu sarcini duble.
să joace în 
nai.

— Avem impresia că 
titudiai de coordonator.

— Are. Deși nu le-a manifes
tat încă din plin. La noi, coor
donarea e o problemă mai... co
lectivă. Un mare rol are și Di
nu, care se intercalează în lini
ile din față. Dealtfel, ce Înseam
nă să fii coordonator 7 Coordo
nator este și trebuie să fie o- 
mul care anticipează momen
tul de intrare In posesia min
gii indiferent de locul în care 
se produce această preluare a 
mingii de către echipa sa. Acest 
moment de intuiție este urmat 
de o demarcare rapidă $1 inte
ligentă. care face din tine un 
coordonator. Acesta poate fi un 
Dragnea. un Augustin, la fel de 
bine un Custov * ""

~ Ce planuri 
tur 7

— In primul
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• Jucînd ta deplasare, în 
compania actualei lidere a 
campionatului polonez, Hutnik 
Cracovia, voleibaliștii de la 
Dinamo București au realizat o 
frumoasă și importantă victorie 
cu 3—1 (13, —13, 9, 5), succes 
care le deschide bune perspec
tive pentru calificarea în tur
neul final, avînd ta vedere fap
tul că returul îl vor disputa 
pe teren propriu. Pentru acest 
rezultat, voleibaliștii dinamo- 
viști merită toate felicitările.

CUPA BALCANICA
• Prima manșă a finalei 

„Cupei balcanice", aflată la 
cea dinții ediție, s-a desfășu
rat la Skoplje, între echipele 
Vardar și Explorări B. Mare. 
Scor : 3—1 (9. —13,12,13) pentru 
Explorări, returul fiind pro
gramat sîmbătă la Baia Mare.

In zilele de U șl 14 Ianuarie ■ 
avut loc la Bacău consfătuirea ar
bitrilor divizionari B șl C, organi
zată de F.R.F. șl Colegiul central 
de arbitri, la care au participat IM 
„cavaleri al fluierului- din jude
țele: Botoșani, Suceava, Iași,
Neamț, Vrancea, Vaslui, Galați, 
Brăila, Buzău, Tulcea și Bacău. 
Lecțiile au fost predate de: V.

Groexru, X. Vlalculescu, A. Ene. 
C. Nițescu, O. Caras* șl G. Gber- 
the, responsabilul consfătuirii. 
Consfătuirea • arătat o bună pre
gătire teoretică a arbitrilor sl s-a 
bucurat de o excelentă organizare, 
asigurată de CJ.E.F.S. Bacău șl 
Institutul pedagogie din localitate, 
(iile IAN CU — eoresp.)

__ ______ rînd, 
îmbunătățim JOCUL. __ _ __
Jea rînd, să-l recăpătăm pe Du
du. In al treilea rînd. să-1 pro
pulsăm pe Dragnea, iar în al pa
trulea rînd, ea o consecință a 
tuturor acestor probabile hnbu- 
tățiri, să le amintiși lui Hala- 
gian și Constantin cum că acest 
campionat nu e un „med In 
doi-.

vrem să 
în al doi-

loon CHIRILA

cum se numește localitatea, 
un moment real de pregă
tire. Preparativele la munte 
(sau în altă parte), de ce 
să n-o spunem, nu prea 
sînt agreate de mulți jucă
tori. Dar travaliul din a- 
ceastă perioadă e necesar. 
S-a văzut de atîtea ori că 
fără un potențial fizic co
respunzător nu se poate 
face mare lucru, fotbalul 
modem, de angajament, de 
continuă mișcare, rămînind 
— în această situație — 
doar un deziderat.

„Joc în Divizia A de 13 
ani și nu m-am plictisit. 
ne spunea, de curînd, losif 
Vigu, recordmanul prezen
telor în primul eșalon al 
fotbalului nostru. De ce ? 
Pentru că iubesc acest 
sport foarte mult. Cît pri
vește această perioadă de 
pregătire, pe care trebuie 
s-o străbatem, ea se cere 
a fi privită cu toată răs
punderea și nimeni nu 
are dreptul să o trateze 
ca pe o corvoadă. Eu 
lama, mă revitalizez, simt 
cum mi se umplu plămî- 
nii de aer curat. Fiecare 
jucător are nevoie de un 
asemenea „balon de oxi
gen*4. Cît privește acumu
lările, și la 30 de ani, un 
jucător le poate realiza 
pe deplin. Trebuie doar 
să fii convins că faci ut) 
lucru necesar, o treabă 
utilă. Există șl momente
cînd e mai greu, dar
dacă ai un țel, atunci
învingi șl oboseala, și mo
notonia care mai apar în
această perioadă fără min
ge, fără tribune și fără 
aplauzele publicului. Și 
încă ceva! înapoiat acasă, 
să știi să păstrezi aceste 
acumulări realizate cu 
atîta preț44.

Cuvintele lui Vigu, fot 
balistul aflat la a 14-a 
iarnă de pregătiri sînt 
mai convingătoare, cre
dem noi, decit orice, mal 
ales pentru fotbaliștii ti
neri, care cred că pot 
realiza totul doar cu ta
lentul lor.

Să sperăm că aceasta 
perioadă va fi tratată — 
de toți — cum se cuvine, 
spre binele fotbalului nos
tru.

Constantin ALEXE

Datorită numărului foarte mare 
de premii înregistrate la tragerea 
extraordinară Pronoexpres a nou
lui an, din 7 ianuarie a.c., omolo
garea cîștigurllor va avea loc vi
neri 19 ianuarie 1979, In loc de 
miercuri 17 ianuarie 1979. De ase
menea, omologarea eîștigurilor la 
tragerea Loto 2 din 14 ianuarie ac. 
va avea loc sîmbătă 20 ianuarie, 
in loc de vineri 19 ianuarie a.e.

C1ȘTIGURILE TRAGERII
EXTRAORDINARE LOTO A RE
VELIONULUI DIN 1 IANUARIE 
1979. FAZA I: Cat. A: 3 variante 
100% autoturisme „Dacia 1300" (sau 
„Skoda 105 L“ șl diferența în o- 
blecte existente în magazinele co
merciale) și 9 variante 25% a 
17.500 lei; cat. B: 18,50 variante a 
14.604 lei sau, la alegere, o excursie 
de 1 loc In R. D. Germană — Da
nemarca sau R. P. Bulgaria — 
Turcia sau R. S. Cehoslovacă — 
R. P. Ungară șl diferența în nu
merar: cat. C: 58,75 variante a

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
«599 iei : cat. D : 283,25 a 954 
lei ; cat. E : S19 a 434 lei ; eat. 
1: 1 043,75 a 259 lei; cat G: 
«128,75 a 100 lei. FAZA • II-»: 
eat. 1 t 7 variante 100% 
autoturisme „Dacia 1300* (sau 
„Skoda 105 L* șl diferența în o- 
blecte existente în magazinele co
merciale) și 10 variante 25% a 
17.500 lei; cat 2: 31,75 variante a 
14.431 lei sau. la alegere, o excursie 
de 1 loc în R. D. Germană — Da
nemarca sau R. P. Bulgaria — 
Turcia sau R. S. Cehoslovacă — 
R. P. Ungară și diferența în nu
merar; cat. 3: 123,75 variante a 
3.702 lei; cat. 4 : 565,25 a 811 lei; 
cat. 5: 1.189 a 385 lei; cat. 6: 2.215,50 
a 207 lei; cat 7 : 9.497,75 a 100 lei. 
faza a ni-a : Cat. H : 1 varian
tă 100% autoturism „Dacia 1300“ 
(sau „Skoda 105 L“ și diferența 
în obiecte existente în magazinele 
comerciale) șl 6 variante 25% a

17.500 lei; eat I: 9,50 variante a 
19.000 lei sau la alegere o excursie 
de 1 loc tn R. P. Bulgaria — Tur
da sau R. S. Cehoslovacă — R. P. 
Ungarii șl diferența In numerar: 
cat J : 48 variante a 2.000 lel;eat. 
K: 219,50 a 800 lei; eat. L: 466 a 
400 lei; cat. M: 019,75 a 200 lei; cat. 
N: 3.622,75 a 100 leL FAZA a IV-a: 
Cat. O : 1 variantă 100»/» autotu
rism „Dacia 1300“ (sau „Skoda 
105 L* șl diferența în obiecte exis
tente în magazinele comerciale) și 
7 variante 25% a 17.500 lei; cat. P: 
13 variante a 36.959 lei sau, la a- 
legere, o excursie de 1 loc In 
R. D. Germană — Danemarca sau 
R. P. Bulgaria — Turcia sau R. S. 
Cehoslovacă — R. P. Ungară șl di
ferența In numerar; eat. R: 59,25 
variante a 8.109 lei; cat. S: 366,50 
a 1.311 lel; cat. T: 993,75 a 483 lei; 
cat. u: 1.657.25 a 2»o lel; cat. z: 
8.338 a 100 lel.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 14 IA
NUARIE 1979. Extragerea I: 73 22
52 32; extragerea a II-a: 20 31 
47 14; extragerea a in-a: 21 35
53 25. FOND TOTAL DE C1ȘTI- 
GURI: 880.565 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 14 IANUARIE 1979
I. Ascoll -- Fiorentina 1
II. Atalanta — Roma 1

IU. Bologna — Milan 2
IV. Catanzaro — Napoli X
V. Inter. — Avellino 1

VI. Juventus — Lanerossi 2
VIII. Verona -— Torino 2
VIII. Verona •- Torino 2

IX. Bari — Pescara X
X. Cesena — Udinese X

XI. Monza -- Cagliari 2
XII. Spal - Sampdoria 1

xni. Taranto — Brescia X
FOND TOTAL DE CÎȘT1GURI1 

873.610 LEI.



TURNEUL 
INTERNATIONAL
DE DANDDAL 

MASCULIN
DE LA SOFIA

SOFIA, 14 (prin telefon). Pri
ma ediție a „Cupei Serdika" — 
competiție organizată de Fede
rația de handbal din Bulgaria 

-— a continuat sîmbătă si du
minică în sala „tfr'oto Botev". 
Echipa română Ș vnia Ba' âu a 
întîlnit, în cel dt-al d*iea 
meci, reprezentativa Olsndei. 
Meciul s-a încheiat la scor 
o»al : 20—20 i«2 -131. A fost o 
confruntare echiithr-ta, în care 
ambele formali a-au aliat, al
ternativ, la Coodocer e. Deacu 
a fost cel mai nun tură tor de 
pe teren, înscriind tn acest 
meci 11 goluri {Semeți 4, Co- 
vaciu 3). El este pin» «rum și 
golgeterul competiției, cu 27 de 
goluri marrute. tntr un alt 
meci Stiinja Bacău a dispus cu 
25—16 (12—8) de Bulgaria B. 
Alte rezultate : Bulgari» A — 
Bulgaria B 31—20 ,Y>—d) ; Un
garia — Moscova 21—22 (12 — 
11) ; Moscova — Bulgaria A 
36—22 (25—16) : Ungaria — O- 
landa 31—15 (17—10). în ultima 
partidă Știința Bacău întîlnește 
selecționata Ungariei.

Toma HRISTOV

NOI DATE PENTRU 
„CUPA FEDERAȚIEI" IA TENIS

După cum relatează ziarul 
parizian „L’EQUIPE**, competi
ția feminină de tenis pe echi
pe „Cupa Federației" se va 
disputa anul acesta între 29 
aprilie — 6 mai la Madrid, 
fiind și o uvertură a circuitu
lui european de turnee.

270 DE ECHIPAJE (număr record) VOII EUA 
STARTUL ÎN „RALIUL MONEE CARLO"

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE TELEX o TELEX

CARMEN BUNACIU 
ÎNVINGĂTOARE LA NASH- 

WILLE (S.U.A.)

Continuîndu-șl turneul de pre
gătire în S.U.A., înotătoarele ro
mânce Carmen Bunaciu șl irinel 
Pănulescu au evoluat în cadrul 
unui concurs programat în bazi
nul aoopertt al orașului Nashwille 
(Tennessee) . Confirmînd forma 
bună în ««re a» află. Carmen Bu- 
nactu a «sttgat pr *ba de K>0 yarzi 
«pate în.««.ind t» ordine pe Ga
briela Verraszto (Ungaria) șl Ag
nes Finer (ungaria). întrecerile 
s-au desfășurat tntr-un bazin în 
lungime de 25 yarzi.

VIRGINIA RUZICI - LOCUL 5 
IN CLASAMENTUL 1978 

FRANCE PRESSE
Clasamentele celor mai bune ju

cătoare și celor mai buni jucători 
de tenis pe anul W78, alcătuite de 
agenția France Presse: feminin: 1.

ÎNTRECERI SPORTIVE 

REGIONALE
Cea de-a 10-a ediție a Jocu

rilor sportive ale Asiei de sud- 
est se vn des tabăra la Jakarta 
(Indonezia) V» luna «eptembrie, 
avind Înscrise tn program în
treceri la 19 discipline sporti
ve, între care atletism, gim
nastică, fotbal, ciclism, bad
minton, sepak takraw, softbal 
și tenis de masă.

A șasea ediție a Jocurilor 
sportive ale Pacificului de sud 
se va disputa la Suva (Insule
le Fiji) în luna august. Vor 
avea loc întreceri de atletism, 
natație, yachting, cricket, net- 
bal, squash, rugbi, hochei pe 
iarbă.

Chris Evert: 2. Martina Navrati
lova; 3. Evonne Goolagong; 4. Vir
ginia Wade; 5. Virginia Ruzici; 6. 
Billie Jean King ; 7. Tracy Austin 
8. Pamela Shriver; 9. Wendy 
Turnbull; 10. Kerry Reid; mas
culin : 1. Bjorn Borg; 2. Jimmy 
Connors; 3. Vitas Gerulaitls; 4. 
Raul Ramirez; 5. Guillermo Vilas; 
6. Brian Gottfried; 7. Eddie 
Dibbs; 8. John McEnroe ; 9. Cor
rado Barazzuttl; 10. Harold So
lomon.

VIORICA ILIE ȘI MARINA 
POGOREVICI LA CUPA 

EUROPEI DE ȘAH
Cupa Europei la sah pentru ju

nioare se va desfășura anul aces
ta Intre 23 ianuarie șl 2 februarie 
tn localitatea iugoslavă Kula și va 
reunt speranțe ale șahului feminin 
continental. Intre care Viorica Ilie 
șl Marina Pogorevicl (România),

PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂa
CUPA MONDIALĂ LA SCHI
în Elveția și R.D. Germană s-au 

disputat mai multe concursuri in 
cadrul Cupei Mondiale. Astfel, pe 
pîrtia de la Les Diablerets (Elve
ția), coborirea a rwerut cunoscu
tei Annemane Proell-Moser (Aus
tria) cu 1:28,83, urmată de Evi 
Mittermaier (R.F.G.) cu 1:30,64 șl 
Marie-Tncresc Nadig (Elveția) eu 
1:31,19. Pîrtia a măsurat 2130 m, 
avind o diferență de nivel de 
505 m. în clasamentul general 
conduce PnoeH-Moser — 115 p, 
urmată <je Na«ttg — 106 p șl Han
oi Wcrxel fl.nwrfrtmffteln.) — 81 p.

în proba de 5 km din concursul 
de la Klingenthal (RfD.G.), victo
ria a fost obținută de sportiva so
vietică Raisa Smetanina cu 
17:25,35, învingătoare șl in proba 
de 10 km, cu 35:13,81. Pe primul 
loc in Cupa Mondială la schi- 
fond a trecut Smetanina (69 p), 
urmată de Amosova (57 p).

Proba feminină de 5 km din. 
concursul de la Castelrotto (Ita
lia) a revenit sportivei elvețiene 
Evi Kratzer (23:33), urmată de 
italianca Guidina Sasso (24:11,9).

CAMPIONATELE DE PATINAJ 
ALE R. D. GERMANE

In proba individuală feminină 
la patinaj artistic, disputată la 
Berlin, victoria a revenit campi

Bana Ioseliani (U.R.S.S.), Zorlca 
Nikolin (Iugoslavia).

TURNFUL INTERNATIONAL 
DE ȘAH DE LA HASTINGS

în turneul internațional de șah 
de la Hastings, Înaintea ultimei 
runde se menține lider marele 
maestru suedez Ulf Andersson cu 
9 p. Șahlstul român Mihai Șubă, 
care în runda a 14-a a remizat cu 
englezul Taulbut, ocupă locul 10, 
cu s p.

FLORIN SEGARCEANU 
ÎNVINS IN „OPTIMI" 

LA CARACAS

In optimile de finală ale turneu
lui internațional de tenis pentru 
juniori de la Caracas, Scott Da
vis (S.U.A.) — Florin Segărceanu 
(România) 7—6, 6—3.

oanei mondiale Anett Poetzch — 
149,98 p, urmată de Carola Weis
senberg — 140,84 p. în proba mas
culină pe primul loc s-a situat 
campionul european Jan Hoffmann 
— 148, «8 p, s,-eundat de Marlo 
Llai^rs - 141,46 p.

La patinaj viteză (concurs dis
puta» • Xarl Marx Stadt), tî- 
nfcra Sylvia Albrecht (in vlrstă 
de 16 «Mi) 1 cîștigat trei probe: 
500 n — A'61, 1000 m — 1:29,64 
șl tsoe tn — 2:17,42. tn concursul 
mascuăm «-a evidențiat Andreas 
EhrtoM, victorios in trei probe: 
500 m — 39,57, 1500 m — 2:03,41 
șl 10 000 rn — 15:29,39.

ECHIPE SOVIETICE DE HOCHEI 
IN TURNEU

Reprezentativa U.R.S.S. și-a 
început turneul demonstrativ in 
Belgia jucind cu Olympia Ne- 
derhoret. Oaspeții au cîștigat cu 
19—1. De remarcat că echipa bel
giană, în rîndurile căreia evolu
ează 10 jucători canadieni, acti
vează tn campionatul... olandez.

Două formații sovietice și-au 
continuat turneele in Canada. 
Astfel, Dinamo Riga a pierdut 
în fața Selecționatei olimpice a 
Canadei cu 3—2, în timp ce Ari
pile Sovietelor Moscova a evo
luat la Ottawa în compania se
lecționatei cHubuirilor locale, cu 
care a terminat la egalitate: 4—l.

AUTOMOBILISM a 26 de piloțl 
și-au anunțat participarea la „Ma
rele Premiu" al Braziliei, probă 
contînd pentru C. M. (formula 1), 
care se va desfășura la 4 februa
rie la Sao Paulo. Printre favorițl 
— Marlo Andretti (S.U.A.), deți
nătorul titlului mondial, Carlos 
Reuteman (Argentina), Niki Lauda 
(Austria), Emerson Fittipaldi (Bra
zilia), James Hunt (Anglia).

BASCUET a Rezultate din 
C.C.E.: Juventud Badalona — Va
rese rm) 70—63 (27—28) șl AZS 
Poznan — Ceas Sesto San Gio
vanni (f) 63—77 (29—41).

CICLOCROS • Concursul inter
național de ta Tolosa (Spania) a 
revenit belgianului Martin de 
Cock, cronometrat pe distanta de 
24 km cu timpul de M.30, urmat 
la o secundă de spaniolul Benito 
Duran.

HANDBAL a tn „Cupa Mării 
Baltice" (m), la Copenhaga: 
U.R.S.S. — Polonia 23—11 (13—6)J 
Suedia — Islanda 19—17 (10—6).

ȘAH • După cinci runde în 
turneul zonal de la Varșovia, In 
grupa I conduce Rtbli (Ungaria) 
cu 4 p, urmat Radulov (Bul
garia) — 3 p, >A. ibeorghlu (Ro
mânia) — i</, p 4 o partidă Între
ruptă cu Pran-lstetter (Cehoslova
cia). In grupa a Il-a lideri sint 
Smejkal (Cehoslovacia) și Sax 
(Ungaria) cu cîte 3*/i p. Mlhal 
Ghlntâ (România) se află pe lo
cul 8 Ca 1% p șl o partidă între
ruptă la Popov. Teodor Ghitescu, 
care a pierdut la Smejkal, se află 
pe locul 9 cu l‘/i p.

TENIS a Finala „Turneului 
campionilor* se va disputa Intre 
tenlsmanll americani Arthur Ashe 
și John McEnroe. în semifinale: 
Ashe — ikbbs 6—1, 6—4 șl McEn
roe — Gottfried 7—5, 3—6, 6—3. Fi
nala de dublu a revenit perechii 
Fleming. McEnroe: 6—4, 6—2, 6—4 
cu Tom Okker, Wojtek Fibak • 
Semifinalele turneului feminin de 
la Oakland; Evert — Fromholtz 
7—6, 6—0, Navratilova — Klyomu-. 
ra 6—1, 6—3.

TENIS DE MASA a Rezultate 
finale din campionatele interna
ționale ale Angliei disputate la 
Brighton: R. P. Chineză — Unga
ria (m) 3—0, Cehoslovacia — 
U.R.S.S. (f) 3—1; Kuo Yao Hua 
(R. P. Chineză) — Lian Ce Liang 
(R. P. Chineză) 21—18, 21—18, 21—18 
la băieți. Jill Hammersley (Anglia) 
— Judlt Magos (Ungaria) 21—15, 
21—15. 19—21. 21—15 la fete.

PARIS (Agerpres). — La 
„Raliul Monte Carlo" din a- 
cest an și-au anunțat partici
parea un număr record de 270 
de echipaje, față de 231 echi
paje prezente în concurs anul 
trecut.

Startul în tradiționala Cursă 
automobilistică se va da la 
20 ianuarie, din 9 orașe: 
Roma, Bad Homburg, Almeria, 
Cppenhaga, Varșovia, Lau
sanne, Monte Cario, Londra și 
Paris.

După ce vor parcurge circa 
2 000 km, concurenții se vor 
reuni la Vals les Bains, de un
de se vor îndrepta spre Mo
naco. Sosirea este prevăzută 
pentru vineri, 26 ianuarie. 
Printre favoriții raliului se 
numără Jean-Pierre Nicolas 
(Franța), cîștigătorul de anul 
trecut, compatriotii săi Bernard 
Darniche și Jean-Claude An- 
druet, finlandezul Marku Allen, 
vest-germanul Walter Rohrl și 
suedezul Bjbrn Waldegaard.

7JÎNALTA SOCIETATE" - SECERATĂ DE VlNTUL ÎNFRlNGERILOR
• Paisley n-a mai scos o vorbă cind a aliat de... Nottingham 

Forrest 
arenă !

• Toate deținătoarele de cupe europene au dispărut din
• Suferă și celebritățile sud-americane • Care vor fi noile

laureate ?

Bob Paisley, antreno-

lor (și bătrînelor ?) campioa

Sfîrșîtul acestei prime luni a noului cn va fi marcat de disputarea 
primelor jocuri din cadrul sferturilor de finală ale cupelor europene la 
handbal, competiții care, de la o .ediție la alta, devin tot mai popu
lare, înscriindu-se cu autoritate In miezul interesului opiniei publice spor
tive. Din păcate, un neobișnuit caz de indisciplină colectivă a făcut 
din Cupa Cupelor la handbal masculin o... „vedetă* a comentariilor 
sportive din ultima vreme și a dus la o calificare, de asemenea, ieșită 
din comun.

In etapa anterioară a întrecerii, in optimile de finală, deci, s-a con
sumat dubla confruntare dintre cîștigătoarele cupelor din Islanda (K. F. 
Vikingur Reykjavik) și Suedia (I.F. Ystod). In prima partidă cîștigaseră 
Islandezii cu 24—23, iar Ir meciul retur, la capătul unei aprige dispute, 
au cîștigat tot handbcliștii din Revlsavik șl — culmea I — tot cu 24-23. 
Vă Imaginați ce bucurie în tab-*>a Io». O bucurie atît de mere, incit au 
crezut necesar s-o sărbătorească cu mare fast. Din nefericire, fastul s-a 
îmbinat prea mult cu alcoolul șl «tunai cind, noaptea tirziu, „setea* 
devenise insuportabilă, handbcliștii letarvdevi «l-au pierdut controlul, au 
provocat un scandal intr-un local șl au sport on magazin cu băuturi al

coolice, situația necesîtînd Intervenția organelor de ordine. Și uite așa, 
bucuria prea mare o adus necazuri la fel de mori, pentru că, luînd în 
discuție abaterile grave ale Jucătorilor de la K. F. Vikingur Reykjavik, 
Consiliul federației Intemaționoie a dictat eliminarea acestei .formații 

din Cupa cupelor, astfel că. încă Înainta de începerea meciurilor din 
sferturile de finala, este deja cunoscută o echipă... sem rf inel istă.: Teta- 
banyia T.C., câștigătoarea Cupei din Ungaria, care se califică fără joc.

Asta bucurie...
Călin ANTONESCU
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„CWM UĂZEĂ LUPULUI" LA SCHI
(Urmare din pag. 1)

de la Dinamo Brașov, fapt pen
tru care antrenorul lor — Kurt 
Gohn — merită felicitări.

întrecerea juniorilor nu a 
fost cu nimic mai prejos. Ti
nerii Willi Podani și Mihai 
Bîră anunță o luptă acerbă în 

probele alpine. Amîndoi șînt 
bine dotați, au calități și cu

noștințe ce le dau dreptul de 
a ajunge schiori de valoare. în 
..Cupa Valea Lupului" Podaru 
a cîștigat și coborirea și uria
șul, dar diferențele de timp 
dintre cei doi sint infime...

REZULTATE TEHNICE, sla
lom uriaș, seniori: 1. Alin Năs-

tase (Dinamo Bv.) 2:30,43. 2. 
Dorin Munteanu (ASA) 2:33,38. 
3. Dan Cristea 2:34.00. A Ion 
Cavași 2:34.77. 5. Gheorghe Ion 
2:35.55, 6. Dan Frățilă 2:36,86 
(toți de la Dinamo Bv.): seni
oare: 1. Daniela Uncrop (Din. 
Bv.) 2:52.91. 2. Minodora Mun
teanu (AFA) 2:56,74, 3. Aure
lia Nițu (CSU Pitești) 2:59,08, 
A Juja Raț (CSU Pitești) 
3:01.72, 5. Nelida Velciov (L.P.) 
3:03.58, 6. Doina Frățilă (L.P.) 
3:05,09; juniori: 1. Willi Poda
ru (Din. Bv.) 2:39,64. 2. Mihai 
Bîră (Din. Bv.) 2:40,09. 3. Flo
rin Vintilă (St. roșu) 2:42,73; 
junioare: 1. Maria Balasz (M. 
Ciuc) 2:56.28, 2. Mariana Axin- 
te (L.P.) 2:56,52. 3. Csila Peters 
(M. Ciuc) 3:08,52.

Cînd 
rul-creator al formației Liver- 
dooI, a văzut cum clapele te
lexului bat, în dreptul nume
lui echipei sale, pe acela al 
lui ..Nottingham Forrest", a 
pălit. „Nu se poate ! Chiar 
așa ?“ — ar fi exclamat eh 
După care n-a mai deschis 
gura toată ziua. Frica de cam
pioana Angliei era întemeiată. 
„Vraciul" acela numit Brian 
Clough i-a jucat totdeauna 
renghiuri. Și a făcut-o și în 
„Cupa campionilor europeni", 
eliminînd, din primul tur, pe 
deținătoarea trofeului (ediția 
1977/78) ! Era numai începu
tul I Nicicînd cupele europene 
nu s-au văzut „desproprietă- 
rite" de toate marile nume în
că din primele două tururi. Au 

aplecat din scenă, după „mașina 
de fotbal" din Liverpool, și ce
lelalte două — tn funcție — 
deținătoare ale trofeelor; An- 
derlecht-ul n-a fost capabilă să 
reziste presiunii de pe Nou 
Camp din Barcelona. Șarjele 
declanșate de Neeskens și folo- 
sindu-1 ca ascuțit vîrf de lan
ce pe golgeterul Europei — 
austriacul Krankl — au pulve
rizat o diferență ce părea a- 
sigurătoare (trei goluri) și i-au 
scos de pe tabloul Cupei cu
pelor pe oamenii lui Goethalsl 
Nici gemenii van den Kerkhof 
și colegii lor, ajunși în C.C.E. 
cu aureola cîștigării Cupei 
U.E.F.A., n-au avut o soartă 
mai bună. Asprii scoțieni de la 
Glasgow Rangers le-au admi
nistrat o înfringere din care, 
se spune, nici acum nu și-au 
revenit jucătorii din Eindho
ven, ei acuzînd încă (în cam
pionat) efectele k.o.-ului de la 
Glasgow. Dar senzaționalele 
părăsiri ale scenei nu s-au ter
minat. Real Madrid cade sub 
loviturile unei echipe de mîna 
a doua, dar plină de entuziasm, 
Servette Geneva. Juanito n-a

digerat eșecul, găsindu-i țapi 
ispășitori pe... arbitri. Acum, 
el are un lung timp de reflec
ție asupra penibilei demon
strații pugilistice de pe stadio
nul elvețian. Eliminată și Di
namo Kiev, altă fostă deținătoa
re de trofeu european, și tot 
de un concurent destul de mo
dest, Malmft Și tot n-am ter
minat surprinzătoarele 
din arenă. Juventus,

ieșiri 
__ _______ _ , Ajax, 
Stuttrart, A.C. Milan, Valencia 
(cu întreaga ei galerie spanio- 
lo — argentinian© — vest-ger- 
mană!) sint în posesia unor 
„buletine de expediție" sem
nate nu de cluburi cu mari 
firme, chiar dacă ele sînt en
gleze s«u scoțiene. Această I- 
magine a întrecerilor continen
tale (tragerea la sorți pentru 
sferturile de finală, ce vor a- 
vea loc în primăvară, se va 
desfășura joi la ZOrich) fără 
90% din personajele celebre 
poate semnifica ofensiva mai 
puțin cunoscutelor, tinerelor e- 
chipe din Europa asupra vechi-

ne...
Semnalul a venit mai cu 

seamă prin scoaterea din cursă 
a clubului din Liverpool, în 
fond tot de către o reprezen
tantă a ..noului val". Simpto
matică această dispariție a Iul 
Kennedy and co. I Ea simboli
zează dispariția concurentelor 
de mare respirație, a echipe
lor* care au obținut cel puțin 
două victorii (consecutive) în 
C.C.E. Doar trei celebre for
mații au depășit acest foarte 
dificil barem : ’ Real Madrid — 
6 succese (dintre care cinci 
consecutive), Ajax Amsterdam 
și Bayern Miinchen 3 succese 
consecutive). Pe lista dublelor 
victorii le găsim pe Benfica, 
Milan, Internazionale și pe a- 
mintita Liverpool. Toate datele 
analizării situației cluburilor 
din Europa seamănă cu cea 
din America de Sud, al doilea 
plămtn al fotbalului mondial. 
Și acolo aflăm 
a marilor 
odinioară
Penarol, 
nnsticul e 
competițiilor intercluburi 
teaptă intrarea pentru replică 
a unor noi personaje. Care vor 
fi ele?

această criză 
performere numite 
Santos, River Plata, 
Estudiantes. Diag- 
indubitabil: scenele 

aș-

Eftimie IONESCU

CAMPIONATE • CUPE
ITALIA (et. 14). Ascoli — 

Fiorentina 2—1; Atalanta — Ro
ma 2—0; Bologna — Milan 0-1 j 
Catanzaro — Napoli 0—0; Inter
— Avellino 2—0; Juventus — 
Lanerossi Vicenza 1—2; Lazio
— Perugia 0—0; Verona — 
Torino 0—1. Clasament: 
Milan 23 p; 2. Perugia : 
3—4. Inter și Torino 18

20 
P-

1. 
p;

sfîrșit 
finala

Bochini, care a marcat cele 
două puncte în minutele 19 și 
59. Este pentru a doua oară 
consecutiv cînd Independiente 
cucerește titlul de 
bună echipă de club 
gentina.

cea 
din

mai 
Ar-

mai im-
în turul

ARGENTINA. A luat 
campionatul național. în 
competiției, Independiente a 
învins cu 2—0 (1—0) formația 
River Plate. Jocul, desfășurat 
la Buenos Aires în prezența a 
peste 45 000 de spectatori, a 
scos în evidență forma excep
țională a jucătorului Ricardo

SPANIA. Rezultate 
portante înregistrate 
trei al „Cupei . Spaniei*: Fa- 
bril — Salamanca 1—3; Lerida
— Real Sociedad 0—1; Real 
Betis — Las Palmas 1—0; Cel- 
ta — Hercules 2—0; Atletico 
Madrid — Real Madrid 1—11 
Valladolid — Espanol 1—1) 
Malaga — Ferrol 0—0; Gerona
— Valencia 0—2.
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