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Sportul de performanță în Municipiul Bîrlad

ECHIPA DE RUGBY A FOST DOAR ÎNCEPUTUL...

COPIII NOȘTRI...

Familiarizat cit de cît cu 
viața sportivă a tării, oricine 
va auzi de Bîrlad va asocia 
numele orașului cu cel al echi
pei de rugby Rulmentul. în
ființată cu mai bine de 25 
de ani în urmă — cînd se 
semna și actul de naștere al 
întreprinderii bîrlădene de rul
menți — echipa a promovat 
după scurt timp în prima 
divizie a țării, eșalon în care 
se află de atunci fără între
rupere. Cum se explică fap
tul eă într-un oraș unde, îna
inte de existența „Rulmentu
lui", nu s-a jucat niciodată 
rugby, acest sport a devenit 
— nu exagerăm deloc făcînd 
o astfel de afirmație — cu 
mult mai îndrăgit decît fotba
lul ? Maestrul sportului Marin 
Hainea, fost jucător la Rul
mentul pînă cînd a împlinit 
41 de ani, acum antrenor al 
echipei, ne spunea : „Sigur, ex
plicația stă in primul rînd în 
faptul că au fost asigurate 
condiții materiale excelente la 
întreprinderea noastră. Dar a- 
ceasta nu ar fi fost suficient. 
Trebuia să găsim oameni care 
să iubească rugbyul. sport 
căruia să-i dedice aproape tot 
timpul lor liber. Unul dintre 
acești inimoși a fost regreta
tul antrenor al echipei, Vio
rel Călin. Numai cine l-a 

Final in „Cupa Brașovia" la schi

ȘTAFETELE - UN INTERESANT

văzut umblînd in fiecare zi 
pe la școlile generale din Bir- 
lad, dar mai cu seamă la 
școala profesională a uzinei, 
notîndu-și in caietul său nu
mele copilului, greutatea, înăl
țimea. avind apoi răbdarea 
să-i explice regulile acestui
».\\\\\\\\\\\\^^^^^

• Aproape peste tot unde 
se practică rugby în Româ
nia, „școala** din Bîrlad își 
are mesageri 9 Viitoarea 
performantă se plămădește 
la Clubul sportiv școlar 

sport, să-l facă pe copil să 
înțeleagă că rugbyul nu este 
nicidecum un sport dur, ața 
cum fals apare la prima ve
dere — numai acela va în
țelege de ce rugbyul a prins 
rădăcini atit de adinei la Bîr
lad". Atît de adinei. îneît în 
afară de actuala divizionară 
A (Cristea. Munteanu n, Ciun- 
tuc, Dranga, Cioriciu, Mereuță, 
Galan, Filip. Peiu, Croitoru, 
Hămagea, Crețu. Dănescu. Dia, 
Mihalcea, Basan. Brumă. Chi- 
riță, Ștefănică), Rulmentul mai 
are o echipă care activează in

Divizia B. precum ți una de 
juniori.

Dar este bine să se mai 
știe că tot de la Bîrlad au 
plecat numeroși rugbyțti. mulți 
dintre aceștia imbrăctad de 
nenumărate ori tricourile e- 
chipei naționale. Iată citeva 
nume : frații Dumitru ți
Gbeorghe Râse unu, Nicolae 
Poslolachi, Mihai Bucos. Petru 
Motrescp. Radu Iftimie, Spiro 
Spiratos. Nicu Duță. Florin Io
nică. Ștefan Cristea $i facă 
mulți alții.
ȘCOALA DE PERFORMERI 
DE LA„ CLUBUL SPORTIV 

ȘCOLAR
Dacă rjgbyul a început să 

fie practicat și îndrăgit dato
rită unei conjuncturi favora
bile. mult mai tirriu clădin- 
du-i-se bazele unei pepiniere 
proprii, celelalte discipline 
care se practică acum la Bîrlad 
sint cuprinse Intr-un plan de 
invățămint bine închegat. O 
dată cu înființarea Clubului 
sportiv școlar. Biriadul a în
ceput să se afirme — firește, 
doar cu juniori — și In alte 
sporturi. Profesorul Mihai 
Cuțui, directorul școlii, ne 
vorbea despre faptul că atle
tismul se învață in cadrul a 
3 grupe (60 de copii), probele 
de alergări fiind pe primul 
plan. Aici trebuie să facem o 

I paranteză ți să ne exprimăm 
nedumerirea pentru faptul

Ion GAVRJLESCU

(Confiauare ia paj. 2—3)

Cotim pe o uliță strimtă — 
aici, la Hotarele, stat multe 
ulițe strimte, pentru că oa
menii prețuiesc pămtatul și-l 
cultivă pînă la ultima brazdă 
—, apoi ieșim ta Valea Roșie : 
un alai de copii sprinteni și 

Pirtieee ! Printre văi, in Valea Roșie, coboară „Bolizii albaștri!"^

gălăgioși, o adevărată expe
diție cu sănii, cu zeci de să
nii, și mai mici ți mai mari. 
Și larma veselă trezește cițiva 
citai și alți copii ies ta porți 

și ne petrec cu ochii, ta vre
me ce noi urcăm spre parce
lele de vii ce .curg" ta șiruri 
unduinde de pe dealuri. Pro
fesorul Mircea Ionescu merge 
ta frunte, — cu statura lui 
masivă, atletică — și băieții 
și fetele abia tin pasul cu el. 
-Știți sigur că zăpada-i mai 
bună intre vii. băieți ?“ „Si
gur. tovarășe profesor, am în
cercat-o aseară !“ „Pirtie gro
zavă, tovarășe profesor, că 
zbori pe ea, nu alta !" Mai a- 
lunecăm. unii mai cad și ridem, 
și se aruncă cu bulgări, iar 
profesorul Ionescu este cînd 
autoritar, cu o voce care 

„tună", cînd un copil mai mare, 
cînd un tată grijuliu care-și 
duce feciorii și fetele să-1 că
lească pentru viață. Iar copiii 
simt asta, sînt mîndri de pro
fesorul lor și mîndria le dă 
parcă aripi...

Din mers, se împart pe 
grupe : „Bolizii albaștri". „Ho- 
tărenii cei iuți", „Neînfricații", 
„Căciulițele roșii" — nostime 
aceste nume și nu știm cum 
le aleg, iar Constantin Ștefana, 
responsabil cu „Daciada" în 
consiliul asociației, și Gheorghe 
Nae și Adrian Mindir îi strigă 
pe copii de pe listele dinainte 
pregătite pentru ordinea de 
concurs.

„Nu-i nevoie să le reamin
tesc ce au de făcut — ne spune 
Mircea Ionescu — pentru că 
s-au obișnuit : de la compe
tițiile trecute ale „Daciadei", 
de la acțiunile pentru trece-

Viorel TONCEANU

(Continuare in paj. 2—3)

CONCURS AL AMBIȚIILOR Pregătirile sportivilor fruntași
întrecerile de ștafetă din 

„Cupa Brașovia", desfășura
te ta Poiana mică, cu ple
cările și sosirile din apropierea 
cabanei „Zimbrul" (fostă „Vî- 
nătorul") au fost urmărite de 
un numeros public, care a a- 
plaudat cu căldură eforturile 
schiorilor. Am reținut îndeo
sebi realizările secțiilor deschi- 
fond de la Liceul din Predeal, 
„Brașovia", cluburile sportive 
școlare din Rîșnov, Fundata, 
Gheorghieni, Tractorul Brașov, 
I.E.F.S. ș.a., ai căror sportivi 
s-au evidențiat în acest con
curs al ambițiilor. Ștafeta ju
niorilor mici a Liceului din 
Predeal — unde priceperea și 
pasiunea prof. Ion Dudu sînt 
tot mai evidente — a cîștigat 
proba fără dificultate. Aceleași 
aprecieri și despre schioare- 
le junioare și senioare de la 
Tractorul — pregătite de Jean 
Sumedrea. "

Timpii înregistrați par satis
făcători pentru această perioa
dă. Sperăm ca la apropiatele 
întreceri internaționale tinerii 
schiori fondiști să confirme 
progresele acestui început de 
sezon.

REZULTATE TEHNICE, șta
feta 3X5 km, juniori II : 1. Li-

La Paris

ECHIPA DE SABIE 
A ROMÂNIEI A ÎNVINS 
PE CEA A FRANȚEI
Sîmbătă, la Paris, s-a desfă

șurat întîlnirea internațională 
amicală de scrimă între re
prezentativele de sabie ale 
Franței și României. Meciul 
s-a încheiat cu victoria echi
pei României la scorul de 21— 
15 (formațiile au fost alcătuite 
din cite 6 trăgători). Punctele 
echipei României au fost rea
lizate de : I. Pop și I. Pante- 
limonescu 5, M. Mustață 4, D. 
Marin 3, C. Marin șl E. Oan- 
cea 2, iar pentru echipa Fran
ței de Quivrin 4, Bena și La- 
mour 3, Berthier și Trottin 2, 
Dflrckens 1. 

ceul Predeal 1 h 00:20. 2. CSS 
Gheorghieni 1 h 02:40, 3. 
A.S.A. Brașov 1 h 04:20 ; 3 <3 
km, copii I : 1. CSS Gheor
ghieni 36:27, 2. Torpedo Zăr- 
nești 40:18, 3. CSS Rîșnov 42:38: 
3X10 km, seniori : 1. I.E.F.S. 
București 1 h 55:35. 2. Dinamo 
I 1 h 57:28, 3. Steagul roșu 
1 h' 58:28 ; 3X2 km, fetițe I: 
1. CSS Fundata 34:15, 2. Bra
șovia 35:01, 3. CSS Rișnov 35:45; 
3X3 km, junioare II : 1. CSS 
Gheorghieni 44:29, 2. CSS M. 
Ciuc 47:16, 3. CSS V. Dornei 
47:20 ; 3X5 km, junioare I. 1. 
Tractorul 1 h 06:50, 2. Voința 
M. Ciuc 1 h 12:20, 3. Liceul 
Predeal 1 h 14:17 ; 3X5 km, se
nioare ; 1. Tractorul II 1 h 
08:42, 2. Tractorul I 1 h 11:56, 
3. CSU Oradea 1 h 16:23.

Paul IOVAN

SPORT PENTRU TOTI,
FAR A „CONDIȚII SPECIALE"

Exercițiu fizic, permanentă mișcare în orele de educație fi
zică, pe aleile din jurul Circului de stat, chiar și cind zăpada 
acoperă asfaltul - Foto : V. BAGEÂC

Este exact un deceniu de 
cind întreprinderea de tran
sport București dispune de un 
grup școlar profesional trans
format recent în liceu indus
trial de mecanică. Este o uni
tate de invățămint cu peste 
1500 de elevi, amplasată ta

ATLETISMUL
Deși primele competiții ofi

ciale sînt programate mult mai 
tirziu, pregătirile atleților frun
tași au început tacă din pri
mele zile ale anului. Fondiștii, 
care se vor alinia la startul 
Crosului balcanic ta luna mar
tie (Iugoslavia), efectuează un 
scurt stadiu de pregătire la 
Băile Felix. Colectivul de an
trenori format din Adrian Șa
man zi. Ion Puică. Florica Oțel 
ți Constantin Craiu suprave
ghează și conduce antrenamen
tele unui număr de aproape 20 
alergători și alergătoare. Prin
tre cei ce se găsesc ta pregă
tire se numără Marlciea Pui' 
că. Mariana Suman. Elena Tă-

„inima" întreprinderii, în ve
cinătatea atelierelor centrale. 
Se realizează astfel, cum pre
vede șl Legea invățămintului 
votată recent de Marea Adu
nare Națională, o legătură 
strinsă intre procesul de in
struire și producție, elevii a-

ÎSI FACE IARNA... CAR!
riță, Maria Samungi, Horia 
Toboe. Dan Be tini etc. Acesto
ra urmează să li se alăture și 
grupul format din Natalia Mă- 
rășeseu. Fița Lovin, Hie Flo- 
roiu ți Paul Copu, aflați in 
prezent ta Noua Zeelandă. 
Noul secretar al federației ro
mâne de atletism, Emil Jecu. 
ne-a informat despre conținu
tul planului de pregătire afon- 
dițtilor noștri : antrenamentele 
din etapa actuală stat caracte
rizate printr-un volum mare 
de muncă, in intenția acumu
lării unei bune pregătiri fizi
ce, care să stea la baza antre
namentelor specifice viitoare. 
Primul lor obieetiv este Crosul 

cestui liceu (nr. 19, ta nomen
clatorul Inspectoratului școlar 
al municipiului București) lu- 
crind in ateliere chiar din pri
mul an de inițiere în meseria 
îndrăgită.

în bătălia pentru o nouă ca
litate, pentru îmbogățirea cu
noștințelor teoretice și însu
șirea unei temeinice pregătiri 
practice, sportul reprezintă — 
cum au ținut să remarce și 
elevii și profesorii — un liant 
puternic. Ideea este reluată de 
tag. AL Vasilescu, directorul 
liceului: „Aceasta și explică 
dorința noastră ca, in econo
mia de timp liber a elevilor, 
sportul să aibă o poziție pri
oritară". Este totodată și prin
cipalul element de referință 
cuprins în darea de seamă a 
consiliului asociației sportive 
nou ales și care are ca pre
ședinte pe elevul Radu Boro- 
zea, din clasa a Xll-a A. Foar
te tînărul președinte de aso
ciație' a susținut cu toată 
convingerea un asemenea punct 
de vedere. A făcut-o de pe

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2-3) 

balcanic, după care toți alergă
torii de fond vor fi prezențl 
la etapa finală a campionate
lor naționale de cros, competi
ție care va avea in acest an o 
mare amploare.

Un alt grup — cel al arun
cătorilor — efectuează pregăti
rile de iarnă la Cluj-Napoca. 
Antrenorii Peter Nagy, Daniel 
Mayer și Dan Serafim conduc 
antrenamentele unui lot de 9 
sulițași și aruncătoare de 
disc, între care Eva Raduly- 
Zorgo, Ioana Pecec, Corina 
Gîrbea, Florența Țacu, Lucica 
Fotache etc. Neavînd con
cursuri oficiale importante pî- 
nâ în lunile de vară, antreno
rii folosesc prilejul pentru e- 
fectuarea unor antrenamente 
care vizează îmbunătățirea ca
lităților fizice de bază și creș
terea capacității generale de 
efort a organismului. Aceste 
pregătiri urmăresc îmbunătă
țirea performanțelor aruncă
toarelor noastre, pentru o cit 
mai bună comportare în Cupa

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag. 2—3)

PRIMUL CROS AL 
ANULUI ÎN CAPITALA

In organizarea clubului Metalul 
din Capitală a avut loc — pe tra
seul din str. Maior Coravu — pri
mul cros al anului. La startul celor 
8 curse au fost prezenți sportivi 
din București șl Giurgiu, organi
zatorii oferind premii primilor trei 
clasați în fiecare probă. Iată cî- 
teva din rezultatele Înregistrate :

Seniori (6000 m) : 1. D. Nicolae 
(Metalul) ; 2. Gh. Dragomlr (Di
namo) ; 3. N. Damian (CAU) ; 
senioare (2000 m) : 1. Maria Pău- 
lescu (Metalul) ; 2. Maria Teodo- 
rescu (Met.) ; 3. Romella Badea 
(CAU) ; juniori I (3000 m) : 1. M. 
Drăgol (Met) : 2. Cr. Stan (Met.): 
3. L. Mămăligă (Met.) ; juniori H 
(2000 m) : 1. I. Boșneac (Olimpia 
Giurgiu) ; 2. S. Petre (Olimpia 
Buc.) ; 3. M. scondacu (Olimpia 
Giurgiu) ; junioare II : 1. Eleonora 
Bratu (Met.) : 2. Mariana Geor
gescu (Olimpia Buc.) ; X Glna Bo- 
dlrcău (OUmpia Buc.).

Nicolae D. NICOLAE, coresp.



I.E.F.S. BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT 
„CUPA ROMÂNIEI

Pe inelul de gheață de la 
Miercurea Ciuc s-au încheiat 
ieri întrecerile tradiționalei 
competiții de patinaj viteză 
dotată cu „Cupa României". A 
fost primul concurs de amploa
re al anului pentru seniori și 
juniori. Bilanțul e modest, 
datorită și calității slabe a 
gheții din cauza temperaturii 
ridicate (numai —1 grad). 
Trofeul a revenit patinatorilor 
de la I.E.F.S. București, care 
au dominat întrecerile.

REZULTATE TEHNICE : se
nioare 1500 m — cîștigătoare 
Eva Szigeti (Voința M. Ciuc) 
2:41,4, seniori 3000 m — C. 
Munțeanu (IEFS) 4:53,5 ; ju
nioare I 1500 m — Eva Molnar 
(S.C. M. Ciuc) 2:35,8 ; juniori 
I 3000 m — A. Bakos (Mureșul 
Tg. Mureș) 4:57,7 ; junioare II 
1500 m — Suzana Hollo (C.S. 
Șc. M. Ciuc) 2:42,5 ; juniori II 
1500 m — S. Anghel (C.S. Șc. 
Viitorul Cluj-Napoca) 2:26,0 ; 
■enioare 1000 m — Agnes Rusz 
(I.E.F.S.) 1:44,3 ; seniori 1500
m — C. Munțeanu 2:193 ; ju
nioare I 1000 m — Eva Molnar 
1:43,7 ; juniori I 1500 m — A. 
Bakos 2:23,1 ; junioare II 1000

LA PATINAJ VITEZA
m — Suzana Hollo 1:45,6 ; ju
niori II 1000 m — S. Anghel 
1:34,8 ; probele de fond — se
nioare 3000 m — Agnes Rusz 

seniori 5000 m — C. 
junioare I 

— Eva Molnar 5:41,2 ; 
I 5000 m — A. Bakos 
junioare II 3000 m —

5:51,0 ;
Munțeanu 8:35,7 ; 
3000 m 
juniori 
9:01,2 ) juiuvaic ,»*
Suzana Hollo 5:45,1 ; juniori II 
3000 m 7
Ciuc) 5:08,6. Clasamentele ge
nerale individuale : senioare : 
1. Agnes Rusz 215,883 p, 2. Eva 
Szigeti 216,816 p, 3. Magda Szo- 
losi (Tractorul Brașov) 221,516 
p, ; seniori : 1. C. Munțeanu
193.319 p, 2. M. Vrînceanu 
(IEFS) 198,709 p, 3. Gh. Cantor 
(Tractorul Brașov) 213,046 p. La 
juniori I au ciștigat Eva Mol
nar — 211349 p, respectiv A. 
Bakoș — 197,736 p, iar la ju
niori II Suzana Hollo — 216,482 
p, respectiv T. Kopacz — 
195,266 p.

Clasament general pe echipe: 
1. I.E.F.S. București 28 p, 2. 
Mureșul Tg. Mureș 16 p, 3. 
Tractorul Brașov 15 p, 4. S.C. 
M. Ciuc 14 p, 5. C.S. Șc. M. 
Ciuc 13 p, 6. C.S.M. Cluj-Na
poca 12 p.

— T. Kopacz (S.C. M.

PE PIRTIILE DE SCHI
„cupa nvponiiA-

La ediția din acest an a în
trecerilor de schi dotate cu 
„Cupa Harghita", desfășurată 
«ub egida „Daciadei", au luat 
parte peste 120 de concurenți 
din Vatra Dornei, Piatra 
Neamț, Sinaia, Predeal, Bra
șov, Petroșani, Gheorghieni, 
Toplița, Bălan și Miercurea 
Ciuc.

Probele de slalom special și 
uriaș au fost cîștigate de ace
iași concurenți : Gongy Bazi- 
lidesz (Gheorghieni) și Samuel

ZĂPADĂ, OER ȘI...

EA PROBE ALPINE
Barabaș (Bălan) la categoria 
„Șoimi", Alina Dorobanțu (Pe
troșani) și Radu Marian (Pre
deal), la categoria copii II. 
Proba de slalom special la co
pii I a revenit concurenților din 
M. Ciuc Jutka Holla și Lorand 
Imecs, iar cea de slalom uriaș 
— schiorilor Suzana Nagy (M. 
Ciuc) și Nicolae Parate. La 
juniori, pe primele locuri s-au 
clasat Angela Arabu (V. Dor- 
nei) și Florin Voinea (Sinaia). 
(V. PAȘCANU — coresp.).
NULĂ ANIMAȚIE

PE TRAMBULINA DE PE
Duminică, la Predeal, pe la A.S.A

trambulina dc pe Cioplea, s-a on I :

CIOPLEA

Handbalul In actualitate V-ați gindit cc re ihatc ar obține s

I ELELE EVOLUEAZĂ IN DIVIZIA A, 
BĂIET» ÎN „CUPA ROMÂNIEI ii

DACA OLIMPIADA DE L
AR începe peste q

desfășurat „Cupa Predeal" la 
sărituri pentru copii, juniori și 
seniori. Vremea aspră, cu ză
padă și ger, i-a supus pe com
petitori unor eforturi suplimen
tare.

REZULTATE, seniori ; 1. Ion 
Hosu 175.6, 2. Gabriel Stinghe 
172,6, 3. Ion Cimpoieșu (toți de

Brașov) 168,4 ; juni- 
1. Marian Durbacă 

(Brașovia) 1273, 2. Cristinel 
Chirciu (Brașovia) 117,0, 3. Ni
colae Papuc (Rișnov) 101,0 
copii : 1. Octavian Munțeanu 
(Viitorul Bv.) 118,0, 2. Ion Vil- 
ceanu (Rișnov) 106.4, 3. Iuliu 
Palko (Viitorul Bv.) 873. (ION 
CODLEANU — coresp).

LA HOTARELE, SUB GENERICUL
(Urmare din nao. 1)

rea normelor complexului 
„Sport și sănătate", de la cu
pele „Săniuței de argint". Săp- 
tămina trecută am ținut „Cupa 
Morii" — după numele pîrtiei 
— și „Cupa Elanul", iar mai 
inainte am avut „Cupa Lacu

lui albastru". Și uite așa, ne an
trenăm pentru faza pe liceu 
a „Daciadei" la sanie, pentru 
Intîlnirea pe județ și, de ce 
nu, pentru faza finală. Anul 
trecut Adrian Mindir a luat 
locul 8 pe țară. De aici, din 
Hotarele...".

Copiii urcă pe un drum de 
hotar, abrupt, cu adevărate 

cu zăpadă aspră, 
scîrțîie sub tălpi. Un 

drum ascuns de soare, numai 
bun pentru o încercare bărbă
tească. Jos a fost fixată o 
poartă pentru precizia pilota
jului, după care va urma opri-

trambuline, 
care

• Și totuși, TEROM nu se va califica... 
in Capitală • In „Cupa României", 1 
- Dinamo București • Se apropie

Aflat în plin sezon compe- 
țițional, handbalul nostru pro
gramează întâlniri în campio
nat și în Cupă, sc prezintă cu 
performerele sale în compel i-»- 
țiile europene. Un scurt tur de 
orizont poate, desigur, reliefa 
mai bine activitate-: sa.

TEROM IAȘI - CALIFICATA 
PE TEREN, ELIMINATA 
LA „MASA VERDE" i

în numărul de ieri al 
rului nostru evidențiam per
formanța formației feminine 
TEROM Iași in „sferturile" 
Cupei României. Concurînd în 
grupa de la Constanța, ea a 
reușit s-o elimine chiar pe Hi
drotehnica și să se califice în 
grupele semifinale, fiind sin
gura divizionară B care a stră
puns barajul echipelor de pe pri
ma scenă. O veste primită luni 
dimineață ne-a întristat. E- 
chipa din Iași va pierde a- 
ceastă calificare, pentru că n-a 
avut pe carnete viza anuală a 
organului sportiv local... Așa
dar, eforturile jucătoarelor și 
ale antrenorului loan Haraga 
au fost zadarnice. Cineva din 
biroul secției a uitat, desigur, 
să efectueze această formali
tate și, iată, Hidrotehnica pri
mește cadou o calificare nevi
sată, nemeritată chiar dacă ți
nem seama de evoluția ei, iar 
visele ieșencelor se risipesc. 
Dura lex, sed lex...

zia-

SE REIA DIVIZIA FEMININĂ A
întreruptă o săptămînă pen

tru a face loc... „Cupei Româ
niei", divizia A se reia dumi
nică cu etapa a IV-a. Capitala 
are din nou privilegiul de a 
găzdui trei meciuri (Progresul 
— Mureșul Tg. Mureș, Confec
ția — Hidrotehnica Constanța 
și Universitatea — Universita
tea Timișoara), dînd posibili
tate spectatorilor din sala Flo- 
reasca să facă o veritabilă tre
cere în revistă a forțelor pri
mei divizii. în provincie, alte 
două partide: Constructorul 
Baia Mare primește vizita Rul
mentului Brașov, iar Știința 
Bacău pe aceea a Rapidului 
București,

„DACIADEI11 DE IARNĂ
rea în derapaj, la punct fix. 
Profesorul urcă cu copiii. îl 
urmărim, e ca un Guliver. 
Care vor fi „secretele" succe
selor acestui om. succese des
pre care am auzit nu odată vor- 
bindu-se ? Adică : aproape toți 
cei 400 de elevi ai Liceului a- 
gro-industrial din Hotarele 
cuprinși în acțiuni sportive de 
masă — șah, tenis de masă, 
turism, ciclism —. o puternică 
echipă de fotbal, una de hand
bal, echipă de oină, echipă de 
tenis de cîmp. toate cunoscute 
in întregul județ ! puternice 
formații sportive alcătuite din 
tineretul comunei. Care vor fi 
„secretele" ? Mai întîi că pro
fesorul Ionescu își iubește me
seria, că o face cu o admira
bilă pasiune, apoi, că el iubește 
copiii, iubește Hotarele în care 
a copilărit, a crescut, și-a a- 
juns să-i spună oamenii cu 
respect și prețuire, „dumneata".

Copiii din deal chiuie, cei

din vale chiuie, se cere „pîrtie 
liberă" și iată-1 pe „Guliver" 
pe sanie, făcînd coborîrea de 
încercare a pîrtieL Pămîntul 
duduie și alaiul e în culmea 
fericirii. Apoi coboară „Boli
zii" și „Elanii", și „Căciuli- 
țele" : Gheorghe Vasile, Vasile 
Luminare, Nieulina Luminare, 
Ștefan Gutuie, Valentin Batistă, 
Mindir... Odată... Și încă o- 
dată... Șl nu se pot stabili 
cîștigătorii. iar Întrecerile vor 
continua peste două zile. Ne 
întoarcem In comună. Și ca să 
ne împlinească parcă bucuria 
acestei zile, printre cele mai 
frumoase pe care le-am trăit 
in această iarnă, începe să 
ningă cu fulgi mari, pufoși, 
care se topesc pe obrajii îmbu
jorați ai copiiîlor... _

ATLETISMUL ISI FACE IARNA!••• CAR!
(Urmare din pag. 1)

Europei (lunile iunie-iulie, la 
Sofia și Torino).

Cea de-a treia grupă de 
dtleți, formată din săritori și 
alergători de viteză, folosește 
baza sportivă a Liceului de fi
lozofie și istorie din Cîmpu- 
lung Muscel. Antrenorii Ion Mo- 
roiu și Constantin Staicu se 
ocupă de pregătirea unui lot 
de 8 sportivi, cei mai mulți 
dintre ei fiind tineri de per
spectivă. Intre aceștia se află 
Gina Panait-Ghioroaie, Gheor- 
ghe Cojocaru, Adrian Ghio- 
roaie etc.

în încheiere, consemnăm cî- 
teva din măsurile pe care fe
derația intenționează să le pu
nă în aplicare in scopul îmbu
nătățirii activității atletice :

— întronarea unei discipline 
ferme și a unei responsabilități 
sporite in munca antrenorilor ;

— exigență față de discipli
na sportivilor, care trebuie 0- 
bișnuiți să participe conștient 
și complet la antrenamente și

să ducă o viață sportivă exem
plară ;

— munca de selecție și pre
gătire a copiilor va avea un 
caracter mult mai metodic. 
Pregătirea lor va trebui să vi
zeze performanțe înalte în per
spectivă, nu forțarea obținerii 
unor rezultate imediate, cu 
metode care duc la plafonarea 
timpurie a unor talente.

Pe agenda de lucru a acti
vului 
blema 
tletice 
varea 
centre 
Cluj-Napoca, 
dea), dar care în ultimii ani 
au încetat să mai fie princi
pale furnizoare de 
dotate pentru 
performanță. De asemenea, în 
Capitală se vor organiza nu
clee puternice la nivelul fie
cărui sector, astfel ca numărul 
mare de antrenori existenți îa 
București să-și aducă o contri
buție mai substanțială la pro
gresul atletismului românesc.

federal se află și pro- 
întăririi unor 
existente, ca 
atletismului 
cu tradiție 

Timișoara,

centre a- 
și reactl- 
în vechi 

(Brașov. 
Ora

elemente 
atletismul de

. • Trei meciuri feminine 
la Bacău, un derby : Știința 
„sferturile" cupelor europene

IN „CUPA ROMÂNIEI" 
LA START BĂIEȚII

Duminică, luni și marți este 
rîndul băieților să-și dispute 
„sferturile" Cupei României, 
în seria A (Cluj-Napoca) vor 
evolua Universitatea Cluj-Na
poca, Comerțul Constanța, Po
litehnica Timișoara și Univer
sitatea Craiova, in seria B 
(București) vor juca C.S.M. 
Borzești, Metalul Hunedoara, 
Steaua și Universitatea Bucu
rești, în seria C (Bacău) se vor 
întîlni Dinamo București, Di
namo Brașov, Știința Bacău și 
C.S.U. Galați, iar în seria D 
(Baia Mare) vor concura Glo
ria Arad. Relonul Sâvinești, 
H. C. Minaur Baia Mare și 
Universitatea Iași (atenție la 
viza pe legitimații !...).

DINAMO Șl MINAUR 
IN CUPELE EUROPENE

F.R.H. ne-a informat asupra 
datelor la care reprezentan
tele noastre vor evolua în cu
pele europene. Astfel, H. C. 
Minaur Baia Mare va juca cu 
T. V. Huttenberg (R. F. Ger
mania) la 26 ianuarie în de
plasare și la 3 februarie pe te
ren propriu — în „Cupa cu
pelor", iar Dinamo București 
va evolua la 28 ianuarie (Pa
latul sporturilor, ora 17,45) și 
la 4 februarie la Alicante, în 
compania lui Balonmano Cal- 
pisa Alicante (Spania) — în 
„Cupa campionilor europeni".

limpiada I 
începe în 
peste o I

Nu știri 
de fed 
rul însă I 
nastica I 
Emilia, 
cui și ca 
și Patzail 
Draica și 
se gîndea 
talia Măd 
medalie | 
scrimă, d

Olimpiada — cel mai ma
re și mai important exa
men internațional al spor
tului de performanță — es
te, se știe, pregătită cu o 
rigoare și cu o minuțiozi
tate științifice de toate de
legațiile participante. Creș
terea curbelor performanțe
lor este socotită și calcula
tă pînă la luna, dacă nu 
chiar pînă la săptămîna 
concursului... Iar pregătiri
le individuale și rezultate
le parțiale sînt permanent 
comparate cu sca
ra progresului con- 
curenților direcți 
cei mai valoroși.

Nu este o simplă chestiu
ne publicistică o întrebare 
de genul : ce ar face, ce re
zultate ar obține sportivii 
noștri dacă Olimpiada ar 
începe, de pildă, peste o lu
nă ? Asemenea sondaje ale 
momentului sînt folosite în 
diferite țări și rezultatele 
lor au, firește, menirea să 
scoată în evidență domenii
le în care trebuie pus un 
accent mai puternic, să 
confirme „foaia de parcurs" 
a pregătirilor unor anumite 
ramuri etc.

Adevărate semnale, aceste 
sondaje nu pot avea decît 
un rol pozitiv și construc
tiv.

în această ordine de idei, 
ne întrebăm ce răspunsuri 
și-ar da federațiile noastre 
de resort dacă s-ar întreba 
cam ce punctaje și ce me
dalii ar obține sportivii 
noștri dacă, bunăoară, Ci

(un solist! 
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alte disci 
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SPORT PENTRU TOȚI, FARA
(Urmare din pag. 1)
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specialitate), viitorii 
sau electromecanici 

participă

CONDIȚII

in 
de

poziția elevului legat trup și 
suflet de mișcare, de exerci
țiul fizic, în calitate de hand
balist la Clubul sportiv școlar 
nr. 2.

Ce înseamnă prioritate 
sport la Liceul industrial
mecanică nr. 19 ? „înseamnă 
— cum ne-a demonstrat prof. 
Nicolae Păcuraru, îndrumător 
al organizației U.T.C., numit 
în școală odată cu înființarea 
ei — o prezență de sută 
sută la orele de 
că, noțiunea de 
cal“ constituind 
tă, precum și o 
tate a lecțiilor", 
monstrații la 
martori ne-au convins pe de
plin : orele de sport sînt va
lorificate 
printr-un circuit care cuprin
de clasa în 
Noutatea și, 
priza unor astfel de ore și lec
ții o reprezintă locul de des
fășurare a acestora: întot
deauna afară, în aer liber,
într-o zonă din perimetrul li
ceului în vecinătatea Circului 
de stat, pe alei asfaltate, feri
te de primejdia traficului ru
tier. Fie că la '„catedră" se 
află Cristina Colibaba, 
tru Găvănescu
Păcuraru (cei trei profesori 
care alcătuiesc colectivul ca-

la 
educație fizi- 
„scutit medi- 
e necunoscu- 
mare densi- 
Cîteva 

care am
de- 
fost

minut cu minut.
totalitatea ei. 

într-un fel, sur-

Fie că la '„catedră" 
Dumi- 

sau Nicolae

tedrei de 
mecanici 
iau cu asalt aleile, 
cu multă însuflețire la exerci
țiile de formare (pentru cei 
care nu le-au căpătat încă, în 
primii ani de școală) a unor 
deprinderi motrice de bază 
de dezvoltare fizică 
Sigur, la orele de 
educative, extrașcolare, 
se desfășoară în cadrul 
ciadei1 pe baza sportivă a 
întreprinderii, de la lacul Tei, 
profesorii merg mai departe, 
urmărind ca elevii lor să se 
specializeze, In funcție de ap
titudini sau preferințe, 
ramură de sport, ceea ce în
seamnă un pas înainte 
ceea ce pro£ Rozina Stănescu, 
directoarea-adjunctă, o aliată 
de nădejde a elevilor buni la 
carte și la sport, ținea să de
finească „bucuria complexă a 
mișcării".

Acest principiu de cuprin
dere a elevilor în activitatea 
sportivă călăuzește și munca 
noului consiliu al ' asociației 
sportive, fapt care și explică 
afluența tinerilor de aici spre 
cîteva ramuri sportive mult 
îndrăgite: fotbal, handbal, a- 
tletism, șah, tenis de masă și 
baschet La Liceul industrial 
de mecanică nr. 19 se reali
zează, însă, mai mult. Neexis- 
tînd „condiții speciale" pentru 
o activitate sportivă de perfor
manță, terenuri și sală („lucru 
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ă 
generali, 
activități 
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oi 
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ECHIPA DE RUGBY A FOST DOAR ÎNCEPUTUL...
(Urmare din pag. 1)

că_, deocamdată, la Birlad nu 
există nici un fel de condiții 
pentru pregătirea atletilor, sin
gurul stadion cu pistă fiind 
recent dezafectat. C.J.E.F.S. 
Vaslui, care a făcut mult pen
tru dezvoltarea bazei materiale 
a sportului de performanță în 
orașul de reședință, ar trebui 
să-și îndrepte privirile și spre 
Bîrlad, singurul oraș din județ 
unde există o populație școlară 
foarte numeroasă și de unde 
s-ar putea recruta elemente 
pentru toate disciplinele nomi
nalizate în planul de dezvol-

tare. Gimnastica, 
handbalul, voleiul, 
sînt alte secții ale 
sportiv școlar din Bîrlad. Cei 
33 de profesori de educație fi
zică (absolvenți ai I.E.F.S.) 
care își desfășoară activitatea 
Ia școlile din acest municipiu, 
se ocupă și ei de orientarea 
copiilor talentați către secțiile 
C.S.Ș.

Deși la un nivel mai mo
dest, la Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Bîrlad se 
practică unele discipline spor
tive, pe primul plan fiind puse 
sporturile tehnico-aplicative. 
Cu 5 ani în urmă, în cercul 
Condus de profesorul Constan-

baschetul, 
rugby-ul 
Clubului

INTÎLN1RE CU I0LANDA BALAȘ-SOETER Șl CAROL CORBU
în cadrul ciclului „Mari 

sportivi ai României răs
pund întrebărilor dv.“, Ca
sa Centrală a Armatei or
ganizează astă-seară, la ora 
19, în «ala de spectacole a 
C.C.A. (din bd. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej), o întllnire cu 
maestra emerită a sportu-

lui Iolanda Balaș-Soetcr și 
Cu maestrul sportului Ca
rol Corbu. Prezentarea va 
fi făcută d* comentatorul 
sportiv al Televiziunii, 
Cristian Țopescu. în conti
nuare, Ansamblul U.T.C. va 
da un spectacol.

tin Radu, aici începea să prac-
• tice automodelismul pioniera 

Doinița Pascal. Acum ea este 
în anul IV al Liceului indus
trial și deține titlul de cam
pioană de junioare a țării. Tot 
în 1978 membrii cercurilor de 
la Casa pionierilor au mai a- 
dus la Bîrlad alte 4 titluri de 
campioni ai țării. Și aici tre
buie să observăm că la Vaslui, 
unde se practică la scară des
tul de redusă modelismul, a 
fost amenajată o pistă specială, 
în timp ce la Bîrlad așa ceva 
nu există !

Potențialul sportiv al muni
cipiului Bîrlad 
mai mare decît 
Pentru ca toate 
tente să fie din 
cate, este nevoie 
rare și mai strînsă între toți 
factorii. Organele locale de 
partid și de stat îndrumă și 
sprijină activitatea 
Baza materială va spori la 
sfîrșitul anului cu un mare 
complex, iar clubul sportiv 
școlar are în construcție o sală 
polivalentă. Nu ne îndoim că 
la o viitoare ocazie vom oferi 
cititorilor un bilanț cu mult 
mai bogat al sportului bîrlă- 
dean. ,

este cu mult 
apare el azi. 
sursele exis- 
plin valorifi- 
de o colabo-

sportivă.
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* Pregătirile pentru
I CÎND UN ANTRENOR (GORGORIN) 

„FILTREAZĂ" 8000 DE COPIII SPORTUL STUDENJESC FOLOSEȘTE DIN PLIN 
I IARNA Șl NU UITĂ GREȘELILE

șov, unde se pregătesc, primul 
în cadrul lotului olimpic, celă
lalt cu lotul A. Absentează, 
fiind bolnavi, Ciugarin și Mun- 
teanu.

Amintind despre programul 
unei zile de lucru, acesta cu
prinde, logic, pentru această 
perioadă, antrenamente duble. 
Dimineața — afară, după-amia- 
za — în sala de sport a liceu
lui din Predeal. Prin rotație, 
cite patru jucători efectuează, 
suplimentar, odată cu ivirea 
zorilor, o Înviorare de 45 de 
minute. Pentru atingerea scopu
lui urmărit, dezvoltarea rezis
tenței și forței generale, stu
denții au adus cu ei un întreg

Ca și acum un an, Sportul 
studențesc a ales tot Timișul 
de Sus pentru efectuarea pe
rioadei de pregătire de iarnă. 
„Am venit Ia Timiș pentru că 
aici beneficiem de excelente 
condiții de cazare și, mai ales, 
de instruire și refacere după 
efort. Nu ne rămîne decît. să 
lucrăm ... cu motoarele în plin, 
în dorința ca in returul cam
pionatului să avem o compor
tare superioară, acel salt cali
tativ de care sint capabili ju
cătorii noștri", ne spunea an
trenorul principal M. Radu
lescu.

într-un decor de iarnă sep
tentrională. „caravana" Spor-

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

Sportul studențesc lucrează pentru dezvoltarea 
medicinale și cu... zăpada.
tului studențesc a luat startul 
într-o alergare prelungită, pe 
distanța de 5000 m. Distanța a- 
lergărilor se va mări treptat, 
astfel că jucătorii vor parcurge 
zilnic aproximativ 15 km, ur- 
mind ca în partea finală a sta
giului de la munte distanțele 
să se reducă treptat. în schimb, 
se va mări tempoul, astfel că 
antrenamentul va fi cît mai a- 
propiat de conținutul jocului, 
în fața celor trei antrenori — 
M. Radulescu, V. Kraus și V. 
Suciu (ultimul efectuîndu-și 
practica din cadrul cursului de 
antrenori) se. aliniază portarii 
Moraru și Lazăr, fundașii Stroe, 
Tănăsescu, Cățoi, Cazan și Ma
nea, mijlocașii Șerbănică și O- 
Ionescu și înaintașii Chihaia, 
M. Marian, M. Sandu, Iorgu- 
lescu și Grosu, la care s-au 
adăugat trei tineri promovați 
de la juniori — fundașul cen
tral Marinescu, fundașul late
ral Răducu și mijlocașul Bo- 
gatu. In următoarele zile sînt 
așteptați să sosească Predeanu 
și Patogea, care în prezent își 
satisfac stagiul militar. Lipsesc 
selecționații Rădulescu și B. 
Grigore, aflați la Poiana Bra-

lescu), 
u fost 
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Vineri 19 ianuarie, la Tirgoviște

SIMPOZION PE TEME FOTBALISTICE Șl TRAGEREA 
LA SORȚI A „16"-IMIL0R „CUPEI ROMÂNIEI-

Casa de cultură a sindica
telor din Tirgoviște va găzdui, 
vineri 19 ianuarie, un simpo
zion pe teme fotbalistice inti
tulat „Fotbalul și fair-play-ul“, 
precum și tragerea Ia sorți a 
„16“-imilor Cupei României. 
Locul de desfășurare a șimpo-
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TRECERILE COMPETIȚIEI 
„CUPA UNIRII
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le pe 
weiller 
c (Di- 
Hadgiu 
Dorina

Cîteva din rezultatele înregistrate 
luni : M. Ciuntea (Jiul) — A. Un- 
gureanu (Dinamo Brașov) 6—3, 
6—2 ; O. Pavel (Steaua) — V. No- 
văeeanu (Politehnica București) 
6—1, 6—1 i I. Kerekeș (Dinamo 
Brașov) — Gh. Vovea (Ind. sîr- 
mei C. Turzii) 6—2, 6—4 ; L Rus
sen — C. Hărădău (Cimentul De
va) 6—4, 6—4.

S. IONESCU-coresp.
HUNEDOARA, 15 (prin telefon). 

Oblșnulți cu concursurile de tenis 
— Sala Constructorul din locali
tate fiind în dese rîndurl gazda u- 
nor atractive întreceri ale „spor
tului alb" — numeroși localnici au 
asistat la primele meciuri ale ju
niorilor din cadrul „Cupei Unirii". 
Iau parte 40 de băieți și 19 fete. 
Printre favorlți : M. Șovar (C.S.Ș. 
2 București), R. Constantinescu 
(T.C.B.), precum și Dana Beleuță 
(Dinamo București) și Liana Pop 
(Politehnica Cluj-Napoca). Cîteva 
rezultate : FI. Donișan (Politeh
nica Cluj-Napoca) — S. Rădulescu 
(Progresul) 6—2. 6—2 ; E. Crau- 
ciuc (Politehnica București) — L. 
Ghițulică (Progresul) 7—5, 1—6,
6—2. 

arsenal de materiale ajută
toare, cum sînt saltelele, min
gile medicinale, corzile, hal
terele și sacii cu nisip. Nu se 
neglijează nici aspectul tehnic. 
Pe terenul de tenis din fața 
hotelului zăpada a fost înde
părtată cit s-a putut și jucă
torii urmăresc îmbunătățirea 
execuțiilor tehnice în numeroa
sele „miuțe" pe spații restrîn- 
se, în condițiile unui grad mă
rit de dificultate.

într-un sondaj efectuat în 
rîndurile jucătorilor, toți au 
recunoscut că nu se pot decla
ra mulțumiți de comportarea 
echipei în turui campionatului. 
„Avem posibilități mult mai 
mari de exprimare în joc. în 
toamnă ne-a lipsit prospețimea 
fizică. Iată unde trebuie să 
insistăm" (Tănăsescu) ; „Pre
gătirea de bază, de cînd mă 
știu, se face exemplar. Din pă
cate, unii dintre jucători, șl nu 
numai de la Sportul studen
țesc, odată reîntorși de la mun
te, nu mai acordă atenția cu
venită antrenamentului invizi
bil și totul se descarcă..." 
(Moraru) ; „Tratarea superfi
cială a unor meciuri, lipsa de 

zionului a fost ales inspirat, 
deoarece orașul Tirgoviște — 
prin spectatorii săi — este cîș- 
tigătorul ediției 1977—1978 a 
„Trofeului Petschovschi" (de
cernat de ziarul „Sportul") și 
lider al sportivității publicului la 
jumătatea întrecerii campiona
tului prezent.

La acest simpozion, organi
zat de F.R. Fotbal și gazeta 
„Munca", vor participa membri 
ai conducerii forului de spe
cialitate, delegații celor 32 de 
echipe aliniate la startul „16“- 
imilor Cupei României, zia
riști și, bineînțeles, iubitori ai 
fotbalului din Tirgoviște.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SUCCES FĂRĂ PRECEDENT 

LA TRAGEREA EXTRAORDI
NARA LOTO A REVELIONULUI
Pentru amatorii de Loto, trage

rea extraordinară a Revelionului 
din 1 ianuarie 1979 a confirmat cu 
prisosință tradiția marilor succese, 
care de această dată au atins o ci
fră fără precedent : 91.388 de pre
mii, printre care 12 AUTOTURIS
ME („Dacia 1300“ sau, la alegere, 
„Skoda 105 L" și diferența in o- 
biecte existente in magazinele co
merciale), zeci de excursii peste 
hotare și zeci de mii de premii în 
numerar ! Iată numele celor mal 
inspirați participant, care au por
nit la drum in noul an cu... au
toturisme obținute la această tra
gere : Dimian Monica (Buzău),

DIN TOAMNĂ

precise, specifice. în 
am neglijat jocul fără 

care, de fapt, este o 
fotbalului eficace" (Cb>-

concentrare la finalizare, re
nunțarea la șuturile de la dis
tanță, iată principalele carențe 
ale echipei noastre" (Șerbăni- 
că) ; „încă de pe acum trebuie 
să ne fixăm asupra unei idei 
de joc 
toamnă 
minge 
cheie a 
baia).

Acestea ar fi și principalele 
obiective care stau acum în 
atenția jucătorilor de la Spor
tul studențesc, fiecare lecție de 
instruire însemnind participa
rea activă, angajarea fără re
zerve la efort. Dar, pe agenda 
de lucru a antrenorului M. Ra
dulescu mai sint și alte sarcini 
de îndeplinit. Ce-și propune tî- 
nărul antrenor al alb-negrilor 
să îmbunătățească în jocurile 
sezonului de primăvară ? Re
căpătarea prospețimii fizice, 
prin dezvoltarea la maximum a 
capacității de efort ; perfecțio
narea deprinderilor tehnico- 
tactice de bază, pe fondul că
rora să se poată desfășura un 
joc larg, sigur, echilibrat în am
bele faze, de atac și apărare ; 
ridicarea responsabilității fie
cărui component al echipei fa
ță de sarcinile complexe de 
joc, față de disciplina tactică, 
în special prin îmbunătățirea 
modului de participare a îna
intașilor la faza de apărare și 
a fundașilor în atac ; 
tea unei formații de

La plecarea noastră, 
Sportului studențesc 
plin antrenament. Un 
ment complex, cu un înalt grad 
de dificultate, cu crosuri în 
pantă, efectuate prin zăpada pî- 
nă la briu. Un antrenament ca, 
dealtfel, toate celelalte, care 
vor urma și care trebuie să 
aducă așteptatul salt calitativ 
în evoluțiile viitoare ale echi
pei.

stabilita- 
bază.
jucătorii 
erau în 
antrena-

Gheorghe NERTEA

DE LA DOBAY LA... CRISAN
(in căutarea personalității pierdute a extremelor)

nu dau 
general 
dribling 
cuvinte 
pe toți.

S-a discutat, printre altele, 
Ia recenta consfătuire de lucru 
a antrenorilor, și despre jucă- 
torii-extreme din fotbalul nos
tru. Că nu prea există, că nu 
șutează la poartă, că 
goluri, că se ascund în 
după paravanul unui 
care „ia ochii", cu alte 
că ne... cam driblează 
De ce s-a ajuns într-o astfel 
de situație ? Să ne întoarcem 
puțin în timp, la anii din ur
mă, și să vedem cam ce ne 
spun statisticile pe linia su
biectului abordat, din nou, as
tăzi, nu înainte de a vă pune 
în temă cu bilanțul celor 44 de 
extreme folosite în prima parte 
a campionatului : 15 DINTRE 
ELg N-AU MARCAT NICI 
MĂCAR UN SINGUR GOL ! 
Celelalte 29 abia au înscris 86 
de goluri !

Revenind la statistica vremii, 
comparați și dv. : in perioada 
antebelică, trei extreme au o- 
cupat DE ȘASE ORI primul 
loc în clasamentul golgeterilor 
(St. Dobay de patru ori, I. Bog
dan și I. Thierjung cite o da
tă) marcind un total de 122 de 
goluri ! în perioada postbelică, 
clasamentele golgeterilor con
semnează (și ele) isprăvile u- 
nor rapide și penetrante extre
me ca Farkaș „picior de aur", 
Oană, Dumitrescu III, Suru, 
Iosif Covaci, Filote, Nae Tăta- 
ru, „Peniță" Moldoveanu, Oai- 
dă și alții. La timpul cuvenit 
le-am apreciat talentul, la care 
ei au adăugat muncă serioasă 
pentru tehnica lovirii corecte a

Drăgan Gheorghe (loc. Uraniuț. 
jud. Caraș-Severin), Kolozsvari 
Iosif (Tg. Mureș), Gheorghiu Ioan 
(loc. Moldova Veche, jud. Caraș- 
Severin), Megyesl Laioslav (Arad), 

Kiss 
Leho 

Bihor), 
Timiș), Cozma 
Istrate

Anton Aurel (Constanța), 
Tiberlu Victor (București), 
Vasile (loc. Ghegaie, jud. 
Ralci Radislav (Deiâ, jud. 
Olteanu Dumitra (Pitești), 
Alexandru (Baia Mare) și 
Jenica (București).

Evident, este un bilanț deosebit 
de semnificativ, care constituie în 
același timp cea mai bună invita
ție la tragerile sistemului Loto.

★
ASTAZI ESTE ULTIMA zi pen

tru procurarea biletelor la con
cursul PRONOEXPRES de mîine, 

în primăvara anului 1977, 
clubul Progresul s-a decis sâ 
renunțe la serviciile lui loan 
Kluge și Nicolae Gorgorin, doi 
dintre cei mai pricepuți șlefui
tori de talente din fotbalul 
nostru, antrenori care și-au fă
cut un adevărat scop în viață 
din a căuta (cu o tenacitate 
fără seamăn) și forma (cu 
mînă de veritabili maeștri) ju
cători pentru eșaloanele supe
rioare ale fotbalului nostru. 
Ambii mai puteau lucra. Și, 
neîmpăcîndu-se cu gindul de 
a sta la gura sobei, și-au ma
nifestat dorința de a activa 
în continuare.

Au trecut cîteva 
luni. Apoi a venit 
surpriza. în toam
na lui 77, Ni
colae Gorgorin a fost solici
tat de Galați. Tocmai ora
șul obișnuit să transfere în 
fiecare vară cite 6—7 „vedete” 
de pe la alții. Tocmai clubul 
preocupat mai puțin de creș
terea propriilor jucători și 
mai mult de aducerea la F.C M. 
a unor „nume • sonore. Așa - 
dar, Gorgorin a luat trenul de 
Galați, înarmat cu bogata sa 
experiență în activitatea cu 
copiii și juniorii.

Care a fost primul obiec
tiv pe care și i-a propus ?

— Există la noi o vorbă 
plină de înțelepciune: cum iți 
vei așterne, așa vei dormi. In 
munca dificilă cu copiii, ea 
poate fi adoptată cel mai u- 
șor. Pentru că totul depinde 
de cum pleci la drum, de pri
mul pas pe care-1 faci. într-un 
cuvînt — selecția...

— Și care a fost primul pas 
făcut de Nicolae Gorgorin la 
Galați ?

— Examinarea atentă a celor 
aproximativ 100 de copii si Iu ■ 
niori ai centrului, examen ab
solvit doar de un sfert dintre 
ei. Urma, firește, să căutăm 
alții. Așa se face că, îm
preună cu antrenorii Adrian 
Neagu, Dumitru Cerncga, Jus
tin Apostol și Aurel Drăgan, 
am pornit, hai să-i zicem ma
rea vînătoare de talente. Pri
mele investigații le-am făcut 

balonului, pentru dezvoltarea 
curajului și a inițiativei, acolo, 
în spațiul de joc unde se de
cid golurile.

în zilele noastre, însă, din 
punct de vedere al producti
vității, doar craioveanul Marcu 
și ieșeanul Costea sînt pe cale 
să realizeze o normă apropiată 
de cerințele performanței (cîte 
șapte goluri înscrise). îi ur
mează Coraș și Vâetuș (5), Cu
ra, Fazekas, Both I, FI. Gri- 
gore (cu cîte 4 goluri). Ceilalți 
deziluzionează sau chiar... în
grijorează prin lipsa de contri
buție efectivă la realizările 
concrete ale echipelor de unde 
provin. Lupău, Ad. Ionescu, 
Nadu, Țălnar. Deak, Chitaru, 
Teleșpan, Aelenei, Troi, Chiha- 
ia, Grosu și multi alții nu prea 
au cu ce se lăuda, întrucît în
scriu golurile din „an în paș
te". Ca să nu mai vorbim de 
alții, care lipsesc cu desăvirșire 
de pe lista golgeterilor echipe
lor k>r — internaționalul Cri- 
șan se află în capul listei, ur
mat de Vrinceanu, Petrescu, 
Negoescu, Pană, Both II, Kalo 
II etc. etc.

Un clasament al echipelor 
după productivitatea propriilor 
extreme ar arăta cam așa : 1. 
Politehnica Iași — 10 (Costea 
7, D. Ionescu 3), 2. U.T.A. — 
9 (Coraș 5, Cura 4); 3—i. Jiul 
(Bucurescu și Sălăjan cîte 4) 
și F.C. Corvinul (Văetuș 5, Lu- 
cescu 2, Georgescu 1), cu cîte 
8 goluri, 5—6. Universitatea 
Craiova (Marcu 7) și Sportul 
studențesc (Stroe 3, Chihaia 2,

17 Ianuarie 1979. MAI MULTE BI
LETE JUCATE — MAI MULTE 
ȘANSE DE CIȘTIG I

★
La concursul Pronosport din 14 

Ianuarie 1979, pronosticul meciu
lui VII, Lazio — Perugia, este „X". 
CtȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 10 IANUARIE 1979

Categoria 1 : 1 variantă 100% — 
autoturism Dacia 1300 șl 2 varian
te 25% a 17.500 lei ; categoria 2 : 
9,50 a 18.845 lei ; categoria 3 : 
27,00 a 2443 lei ; categoria 4 : 113,25 
a 582 lei ; categoria 5 : 227,50 a 290 
Iei ; categoria 6 : 8438,25 a 40 lei ; 
categoria 7 : 250,50 a 200 lei ; ca
tegoria 8 : 4237,25 a 40 lei.

Report categoria 1 : 240.71'6 lei.
Autoturismul Dacia 1300 de la 

categoria 1 jucat 100% a revenit 
participantului Dumitru Trăllă din 
com. Coțofenil, sat Mihălța, jud. 
Dolj. 

în cele 40 de școli gălățene. 
Și nu ne-am oprit la atît. Am 
trecut și dincolo de barierele 
orașului, deplasindu-ne Ia 
Pechea, Tg. Bujor, Tulucești, 
Odaia, Sinița și multe alte co
mune ale județului. Au fost 
„filtrați” peste 8 000 de copii» 
Așa au ajuns în pepiniera gă- 
lățeană Stei ian, Cușbă, Do- 
rofte și încă mulți alții...

— Dintre acești... mulți al
ții, Care sînt cei care răspund 
cel mai bine pretențiilor „o- 
chiulul- lui Gorgorin ?

— Există în prezent Ia F.C.M. 
cel puțin 20 de băieți de certă 
perspectivă. Pe trei i-am amin

tit. Iată alte nu
me : Băloi, Zeld, 
Orban, Lupu, Tro- 
fin. Iar la Lu

ceafărul se află Pop, pică-
tureanu și Hanghiuc (mijlo
cași), Oprea și Clemente (fun
dași), Șoavă și Boghean (ex
treme). In plus, trebuie men
ționați Moțoc — fundaș dreapta, 
Jucan — portar și Âvanu — 
înaintaș. Toți trei sînt, în pre
zent, sancționați pentru di
verse abateri, motiv care ne-a 
determinat să punem un mare 
accent și pe latura educativă 
a procesului de formare a vi
itorilor jucători care vor îm
brăca tricourile clubului.

— și-a propus Nicolae Gor
gorin să realizeze la Galați 
ceva deosebit, în afara revita- 
lizării unei pepiniere ?

— N-aș vrea să fiu consi
derat lipsit de modestie, dar 
fără un... gind ascuns nici un 
antrenor de copii n-are ce 
căuta pe teren. Intre altele, eu 
vreau să găsesc Ia Galați un 
mare golgeter, un fel de Dudu 
Georgescu... Totul depinde de 
club, de modul cum va înțe
lege să ne creeze condițiile ne
cesare de muncă...

Privind puțin în urmă și mai 
mult în viitor. în toamna lui 
'77 F.C.M. Galați a făcut. în 
persoana lui N. Gorgorin, cel 
mai eficient transfer al său din 
acest deceniu. Succes mai de
parte, nea Gore !

Laurențiu DUMITRESCU

Grosu 2), cu cîte 7 goluri ; 7. 
Politehnica Timișoara 6 (An- 
ghel 5, Nadu 1), 11—12. F. C. 
Gloria (Gh. Radu 3. Oprișan 
2) și Steaua (Ad. Ionescu 1» 
Aelenei 2, Troi 2), cu cîte 5 
goluri, 13—15. F.C. Argeș (D. 
Nicolae), Sport Club Bacău 
(Chitaru) și Chimia Rm. Vîlcea 
(Teleșpan), cu cîte 2 goluri : 
16—17. F.C. Baia Mare (Deak), 
Dinamo (Țălnar), F.C. Bihor 
(Lupău) cu cîte un goi ! O in
terpretare a acestui clasament 
ne-ar demonstra că ascensiu
nea ieșenilor e explicată și prin 
jocul extremelor, că U.T.A. și 
Jiul dacă ar fi avut și „virfuri" 
de atac ar fi realizat mult mai 
mult decît agoniseala din toam
nă, că unele echipe au contat 
doar pe cite o singură extremă 
(Universitatea Craiova, Poli
tehnica Timișoara, A.S.A. Tg. 
Mureș, Olimpia Satu Mare, C.S. 
Tirgoviște) sau aproape pe nici 
una (Dinamo, F.C. Baia Mare, 
F.C. Bihor).

Cum să descopere reprezen
tativele noastre acele extreme 
capabile să spargă apărările a- 
glomerate, dacă ele nu se re
marcă în campionatul intern 7 
Și nu se remarcă în competiția 
nr. 1 a țării pentru că se mun
cește puțin la antrenamente, 
nu se exersează in condiții de 
dificultate, pentru ca respecti
vii jucători să se apropie de 
cerințele jocului ; alții se mul
țumesc cu laudele de pe vre
mea cind făceau mari promi
siuni. fi

Lecția de antrenament a ex-_ 
tremei în fotbalul nostru a de
venit stereotipă : toată lumea 
se rezumă la centrări peste 
centrări și cu asta, la meci, se 
spală pe mîini, aruncindu-se vi
na pe alții. Se mai. obișnuiește 
să se spună : așa vine „marfa" 
de jos, de la juniori — unii cu 
deprinderi greșite, alții fără 
calități ș.a.m.d. Și placa se re
petă la infinit, de ani și ani. 
în loc să se caute motivații și 
să se încrucișeze brațele, mai 
bine s-ar trece la treabă, pen
tru a îmbunătăți ceea ce se 
poate îmbunătăți, pentru a fa
ce cît mai grabnic ordine și în 
pepinierele copiilor și în gră
dina ... extremelor.

Stelian TRANDAFiRESCU Ț



CARMEN BUNACIU
LA A 3-a VICTORIE ÎN S.U.A.

In ultima zi a concursului 
internațional de înot organizat 
la Nashville (Tennessee), Car
men Bunaciu a obținut — du
pă succesul din ziua inaugu
rală. la 100 yarzi spate — o 
nouă victorie în cursa de 200 
yarzi spate cu timpul de 
2:03,14. Ea a fost urmată. în a- 
ccastă probă de 
Verraszto (Ungaria) 
Forrest (Australia).

în concursul de la 
și-a făcut reintrarea

Gabriella 
și Lisa
Nashville 
și multi-

pla campioană a lumii Tracy 
Caulkins (S.U.A.), învingă
toare în 3 probe : 1:02.06 la 
100 yarzi bras (record națio
nal), 2:15.93 la 200 yarzi bras 
și 2:04,60 la 200 yarzi mixt.

Alte rezultate. Feminin : 100 
yarzi liber — Stephanie Elkins 
(S.U.A.) 51,06 ; 1650 yarzi li
ber — Kim Lineham (S.U.A.) 
16:20,32 ; Masculin: 100 yarzi 
liber — Rob Ramirez (S.U.A.) 
46,36; 200 yarzi bras — Greg 
Wurzbach (Canada) 2:07,34.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE HANDBAL 
MASCULIN DE LA SOFIA

SOFIA, 15 (prin telefon). In 
sala „Hristo Botev' au conti
nuat întrecerile primei ediții a 
turneului internațional 
handbal masculin, „Cupa 
dika*’, competiție la care 
parte și divizionara A 
România, Știința Bacău, 
penultima zi a întrecerii 
ința a avut ca adversară 
lecționata Ungariei. I™. 
liștii unguri au avut în per
manență inițiativa și au cîști- 
gat cu 21—14 (10—5). Rezulta
tul final reflectă raportul de 
forțe, dar el putea fi mai 
strîns dacă băcăuanii ar fi a- 
bordat meciul mai mobilizați, 
mai deciși în acțiuni și dacă 
nu ar fi comis multe greșeli 
în pasarea mingii și în arun-

de 
Ser

ia 
din 
în 

ști- 
se- 

Handba-

cările de la 7 m. Deacu, ju
cătorul de bază al echipei Ști
ința, a evoluat sub posibili
tăți în acest meci. Au arbitrat 
bulgarii Kostov și Kabadelov.

Alte rezultate Bulgaria B 
— Moscova 19—17 (10—6): Bul
garia A — Olanda 24—19 
(13—10).

Toma HRISTOV

REPREZENTATIVELE DE VOLEI ALE CUBEI (I) SI ITALIEI (m), 
SURPRINZĂTOARE REVELAȚII ALE ANULUI TRECUT

Anul 1978 va rămîne, cu si
guranță, un an de referință în 
voleiul internațional. Nu pen
tru simplul fapt că a progra
mat, în toamnă, campionatele 
lumii, ci pentru că în cadrul 
acestora s-au petrecut cele 
mai spectaculoase schimbări 
ale ierarhiilor, determinate nu 
atît de conjunctură sau de 
întîmplare, cit de o pronunțată 
tendință spre egalizarea valo
rilor. Intr-adevăr, mai preg
nant decît la oricare altă edi
ție a „mondialelor*, am con
statat un 
chipelor 
constant 
Un asalt 
doar pe 
anonimat, ci mai degrabă 
temeiul solid al pregătirii su
perioare sub toate aspectejfe 
ce țin de instruire: atletic, 
tehnic, tactic.

In această efervescență din 
voleiul internațional. perfor
manțele realizate de două din
tre echipele prezente la cam
pionatele mondiale — repre. 
zentativa feminină a Cubei și 
cea masculină a Italiei — ni 
se par de-a dreptul remarca-

veritabil asalt al e- 
situate pînă acum 

în eșalonul secund, 
care nu s-a sprijinit 
ambiția ieșirii din 

pe

REZULTATE DIN CAMPIONATUL EUROPEAN 
TEREN ACOPERITDE TENIS PE

meciul 
și Sue-

cubaneze,

„LUPA MONDIALA" LA SCHI
Proba masculină de coborîre 

de la Crans Montana (Elve
ția) a revenit schiorului elve
țian Toni Burgler. In clasa
mentul general al „Cupei Mon
diale" se menține lider elve
țianul Peter Luscher, cu 109 
p, urmat de Ingemar Stenmark 
(Suedia) — 100 p și Peter MilI- 
ler (Elveția) — 61 p.

în orașul Le Mans 
dintre echipele Franței . 
diei, contind pentru campiona
tul european de tenis pe teren 
acoperit, competiție dotată cu 
„Cupa Saab" a revenit gazde
lor cu 3—0. Alte rezultate din 
categoria I: R-F. Germania — 
Spania 1—2 | Cehoslovacia — 
Austria 2—11 Ungaria — An
glia 3—0. în clasamentele ce
lor două grupe conduc Ceho
slovacia (grupa A) și Ungaria 
(grupa B).

în grupa C (categoria aH-a), 
Iugoslavia a Învins la Zagreb

Re-cu 2—1 formația Belgiei, 
zultate tehnice: Ostoja 
Stevaux 1—6, 6—1, 6—3 :
— Boyleau 
Hombergen 
6—2, 6—2. 
face parte 
care joi 18 
la Bruxelles formația Belgiei.

Ilin 
6—3, 6—2; Boyleau, 
— Ilin, Tomici 

Din această grupă 
și echipa României 
ianuarie va tntilni

bile. Voleibalistele 
pregătite mulți ani în șir de 
Eugenio George, iar în ultima 
vreme de Heorta Lafrita, nu 
erau cotate înainte de ediția 
a VlII-a a competiției supre
me printre pretendentele la 
medalii. Favorite erau echipe
le U.R.S.S și Japoniei, mul
tiple campioane mondiale și 
olimpice, pe care toți specia
liștii la vedeau disputindu-și 
finala, în timp ce la medaliile 
de bronz se credea că pot să 
aspire formațiile R.P. Chineze, 
Coreei de Sud, Ungariei, Polo
niei, R. D. Germane, 
slovaciei și, eventual.
Dar supozițiile — sprijinite în 
primul rînd pe antecedente 
(cubanezele nu urcaseră nici
odată 
J.O.) 
mate 
care, 
stilurilor european și asiatic, 
și-a conturat un stil propri" 
printr-o fericită î 
a mers din victorie în victorie 
pînă la titlul suprem. Merce
des Pomares, Mercedes Perez, 
Ana Garcia, Ermelina Diaz, 
Maria Urguelles, Mercedes 
Tellez, Nelly Barnet, Ana Diaz 
și colegele lor au convins pe 
toată lumea că, acum, sînt 
cele mai bune din lume. Sex
tetul cubanez a obținut victo
rii clare, dintre care cele mai 
convingătoare au fost tocmai 
în fața primelor candidate: 
Japonia, deținătoarea titlurilor 
olimpic și mondial, și U.R.S.S., 
campioană a Europei, vicecam- 
pioană mondială și olimpică. 
Ba chiar împotriva jucătoare
lor nipone, cubanezele au rea
lizat două succese (în turneul 
semifinal și In finală) zdrobi
toare.
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MEV'Olll PUBLICATE Șl FUM
Afacerea Don Revie a ținut aflțul ziarelor englezești în preajma 

Anului nou. ecourile sale nestingindu-se încă, în timp ce cunoscutul an- 
trenor, fost director tehnic al duhului Leeds ți ol echipei “ 

0 prea avut sărbători fericite, trod *tonala urare Happy 
insoțindu-i drumul spre Riad ca o ceață o incertitudinilor.

Ce s-a intimplat ? Publicindu-ți memoriile, Allan Ball, 
celebrii jucători ai „11"-lui care, sub conducerea tui sir __ _____ „„
au adus Angliei, in 1966, pe Wembley, singurul titlu de campioană mon- 
dială din centenara istorie a socceru ~ , a relevat ți un episod conside- 
rât de el doar ,,picant-. Cum că Don Rev.e, pe v.-emea cind era ma- 
na ger Ia Leeds (ajungind atunci cu echipa sc în finala C.C.E., contra 
lui Bayern Munchen, la Paris), i-a oferit lui Allan Ball sumo de 3 000 
lire sterline pentru a mitul coechipierii do la Blackpool. înaintea me- 
ciului cu Leeds. Relatarea n-a fost, insă, considerată doar o excentrici- 
tete, forurile în drept apreciind acțiunea lui Don Revie drept mituire, 
gâsindu-l vinovat ți federația sonet eri.ndu-l în consecință cu interdicția 
de a mai putea antrena în Anglia timp de 10 ani. Nu țtim dacă con- 
tractul semnat de Don Revie în Arabia Sauditâ va acoperi întreaga pe- 
rioadă a interdicției, dar „nelegiuirea", cum a considerat-o presa engle- 
zâ, ca și sancțiunea gravă ce i-a urmat, au explodat ca o bombă în fot- 
balul britanic. Vorba proverbului : nu faci foc, nu iese fum...

Incendiul recent de la restaurantul ,,Mayfair" de pe Coasta do Azur 
n-ar fi avut, poate, același eccu în Franța dacă coproprietar n-ar fi fost 
fotbalistul internațional Jeon Marc Guillou, căpitanul echipei O.G.C. 
Nice. Acesta se afla în momentele sinistrului plecat la familia sa, în a- 
pro pi ere de Nantes, ți la aflarea veștii a sosit în grabă la Nisa, fiind 
reținut la poliția judiciară exact durata unui meci, o oră ți jumătate. 
Și chiar dacă acolo a declarat că nu are nici o idee asupra cauzei In- 
cendiului ți cc n-a fost niciodată amenințat, paguba estimată la 1 mi- 
lion de franci a readus în octuc tate un antecedent ol aceluiași local, 
intrat și el la timpul cuvenit In rubrica faptelor diverse : condamnarea 
la închisoare a fostului patron pentru trafic de droguri.

' Paul SLAVESCU

preajma

Angliei, n-a
New Year-

unul dintre 
Alf Ramsey,

$
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Ceho- 
Cubei.

pe podiumul C.M. sau 
— aveau să fie infir- 
de formația lui Lafrita 
după ani de asimilare a 

stil propriu’ 
îmbinare, și

„Squadra azzurra" — avan
tajată de organizarea în Ita
lia a C.M. — a reușit la rîn- 
dul ei să ajungă în finală, 
convingînd însă că atuul prin
cipal în cucerirea, nesperată, 
a „argintului" mondialelor și 
în obținerea calificării pentru 
turneul final olimpic nu a fost 
atît evoluția pe teren propriu, 
cît progresul fulminant pe 
care-1 făcuse între timp. As
censiunea sa din plutonul al 
doilea (pînă aeum la C.M. cea 
mai bună clasificare a italie
nilor a fost locul 8 — din 10 
participante — la prima edi
ție, în rest ei situîndu-se între 
locurile 14 și 19) a numărat 
nu mai puțin de 17 trepte I 
Elevii lui Carmelo Pittera au 
dovedit la această ediție — 
așa cum au făcut-o și cubane
zele, cu 3 săptămini înainte — 
că supremația jucătorului gi
gant nu e decît un mit și că 
performanțele autentice de
pind în primul rînd de talen
tul și calitățile (fizice, tehni
ce, tactice, psihice) jucătorilor. 
Echipa Italiei a avut o medie 
de înălțime de numai 1,88 m 
(chiar dacă a avut în compo
nență pe cel mai înalt jucător 
al C.M.: Claudio di Coste — 
2,07 m I) iar prezența sa fi
nală au hotărît-o calitățile vo- 
leibalistice ale mai scunzilor 
săi jucători. O lecție cu mul
te învățăminte pentru viitoare
le competiții voleibalistice și 
pentru pregătirea în vederea 
J.O. ’80.

Schiorul bulgar Petar Popan- 
ghelov continuă și in acest se
zon buna comportare din anul 
trecut, numărindu-se printre 
protagoniștii probei de slalom 
special. Iată-l in cursa de la 
Crans Montana, din cadrul Cu
pei Mondiale, unde s-a clasat 

pe locul secund.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

Divizia națională de hochei

CEL MAI DISPUTAT JOC,
Divizia națională de hochei 

a programat o nouă etapă din 
cadrul turului III al acestei 
competiții. Meciurile, animate 
și interesante, s-au desfășurat 
pe patinoarele artificiale aco
perite din București si Galați.
STEAUA - SP. STUDENȚESC 

A.S.E. 9-0 (4-0, 3-0, 2-0)
Partida din deschiderea cu

plajului bucureștean s-a înche
iat cu victoria așteptată a cam
pionilor care, fără să se între
buințeze prea mult și scăzînd 
treptat ritmul jocului, au înde
plinit formalitatea de a-și a- 
dăuga două puncte în clasa
ment. Singurul lucru de sem
nalat ar fi că primele trei go
luri au fost înscrise de același 
jucător, Gheorghiu, care a rea
lizat astfel un spectaculos „hat- 
trick".

Au marcat : Gheorghiu (4), 
Olenici, Berdilă, Cazacu, Ba
logh și Sandor.

Brigada de arbitri — FI. Gu

bernii, la centru, ajutat de L 
Becze și M. Leonte, a condus 
excelent un meci care nu i-a 
ridicat nici un fel de proble
me

DINAMO - SPORT CLUB
M. CIUC 11-2 (3-0, 5-0, 3-2)

în ciuda diferenței de scor, 
meciul vedetă a fost echili
brat. Spectatorii au asistat Ia 
o partidă dinamică și rapidă, 
în care oaspsții, la scorul de 
1—0 pentru Dinamo, au atacat 
dezlănțuit avînd două bare. A- 
poi, mecanismul de joc al di- 
namoviștilor, foarte bine pus 
la punct, țesătura rafinată de 
pase și „exploziile" neașteptate 
ale atacanților și-au spus cu- 
vîntul.

Au marcat : Axințe (3), Tu- 
reanu. Pisam și Z. Nagy (cîte 
2), Moroșan și Costca, respec
tiv Miklos și Todor. Foarte bun 
arbitrajul prestat de tînărul 
Șt. Enciu, la centru, ajutat de 
„internaționalii" Fi. Gubernu

LA GALAȚI 
si M. Presneanu. (C. ANTO
NESCU).
DUNAREA GALAȚI - UNIREA 
SF. GHEORGHE 2-4 (0-1, 2-2, 

0-1)
Jucînd combinativ și aplicînd 

permanent tactica pressingului, 
oaspeții au reușit să se impună 
în această partidă urmărită de 
peste 2500 de spectatori. Spre 
regretul suporterilor lor, local
nicii au evoluat fără vlagă, 
fără ambiție, comițînd multe 
greșeli în apărare și înregis- 
trînd o îhfrîngere pe deplin 
meritată.

•Au înscris : Kcmenessi (2), 
Tamas și Kedves. pentru Uni
rea. Horvath si I. Antal, pen
tru Dunărea. PromDt. Corect si 
autoritar arbitrajul prestat de 
O. Barbu, la centru, ajutat de 
L. Enciu și R. Dnhrescu la cele 
două linii. (T. SIKIOPOL, co- 
resp.).

★
Astăzi au loc partidele re-: 

vanșă.

Aurelian BREBEANU

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
Alte rezultate din sferturile de 

finală ale cupelor europene la 
volei (partide tur).

Cupa campionilor, masculin : 
T.S.K.A. Sofia — Steaua roșia 
Bratislava 0—3 (—11, —12, —6) — 
partida a fost condusă de arbi
trii români V. Ranghel și I. Nl- 
culescu ; Eczacibasi Istanbul — 
Plomlen Sosnowiec 1—3 (—13,
—9, 11, —1«) ; feminin : T-S.K.A. 
Sofia — Czarnl Slupsk (Polonia) 
3—1 (10, —12, 7, 9) ; Slavia Bra
tislava — Burro Giglio Reggio 
Emilia 3—0 (3, 7, 8).

Cupa cupelor, masculin ; Levskl 
Spartak Sofia — Traktor Schwe
rin 3—0 (7, 11, 3), Mladost Zagreb 
— Ruda Hvezda Praga 0—3 (—13, 
—10, —5), feminin : Levski Spar
tak Sofia — Ruda Hvezda Praga
2— 3 (12, —7, 8, —12, —10), O. K. 
Rijeka — Start Lodz 1—3 (—13,7. 
—3, —3) șl 1—3 (12, —12, —12, —2) — 
au arbitrat M. Albuț și R. Farmuș 
(echipa poloneză s-a calificat pen
tru turneul final), Ujpești Dozsa 
Budapesta — Traktor Schwerin
3— 2 (15, —6, —11, 8, 10). Returul — 
la sfîrșltul acestei săptămini.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX © TELEX
ATLETISM • Cu prilejul unui 

concurs desfășurat la College Park 
(Maryland), americanul Reynaldo 
Nehemlah a stabilit cea mai bună 
performanță mondială pe teren a- 
coperit in proba de 60 yarzl gar
duri, cu 7,02. Vechiul record era 
de 7,07 și aparținea aceluiași spor
tiv din luna februarie a anului tre
cut • Cea de-a 36-a ediție a con
cursului de cros de la Elgoibar 
(în apropiere de St. Sebastian) a 
fost cîștlgată de englezul Mike 
McLeod, care a parcurs traseul 
în lungime de 10 km în 30:12,4.

FOTBAL • Intr-un meci amical 
disputat la Lisabona, Benfica a 
terminat la egalitate : 1—1 (1—1) 
cu formația franceză Nantes.

HANDBAL a La Kiev, în meci 
tur pentru optimile de finală ale 
C.C.E. (feminin), Spartak a în
trecut cu 28—11 (17—3) formația 
franceză P.U.C. • La Gottwaldow, 
în meciul amical dintre reprezen
tativele masculine ale Cehoslovaciei 
și Spaniei, victoria a revenit gaz
delor cu 23—21 (10—13).

PATINAJ a In concursul de 
patlnaj-vlteză de la Inzell, record
mana sovietică Liubov Sadcikova 
a cîștlgat proba de 500 m in 43,60. 
în proba similară masculină, pe 
primul loc s-a situat Aleksandr 
Kornlkov (U.R.S.S.) — 39,72.

SCHI • Sportivul finlandez 
Tapio Ralsanen e terminat învin
gător în concursul de sărituri des
fășurat pe trambulina olimpică de 
90 m de la Sapporo, totallztnd 
203,5 p (săr'turi de 97 m și 95,5 m) 
o Probe feminină de ștafetă 4X5 
km de la Klingenthal (R.D.G.) a 
fost cîștlgată de echipa U.R.S.S. 
cu timpul de lh 10:48,70.

ȘAH • Turneul de la Hastings 
a fost cîștlgat de suedezul Ulf 
Andersson, care a totalizat 9*/, p 
din 14 posibile, urmat de Istvan 
Csom (Ungaria), Jonathan Speel- 
man (Anglia) Aleksandr Koclev și 
Evghenl Vasiukov (ambii U.R.S.S.)

— cite 8’/i p. Mihai Șubă, care
în ultima rundă a pierdut la 
Kociev, s-a clasat pe locul 12, cu 
5 p. a In turneul zonal de la 
Varșovia, după 6 runde în grupa 1. 
conduc Rlbll (Ungaria) șl Prands- 
tetter (Cehoslovacia) cu cîte 4,5 p, 
urmați de Florin Gheorghiu cu 
3,5 -p. Gheorghiu a pierdut între
rupta cu Prandstetter, Iar In 
runda a 6-a a cîștlgat la polpnezul 
Skrobek. In grupa a n-a, în 
fruntea clasamentului se află 
Smejkal (Cehoslovacia). Ermenkov 
(Bulgaria) șl Sax (Ungaria) cu 
cîte 4 puncte, urmați de Adorian 
(Ungaria) — 3,5 p. și Mlhai
Ghindă — 3 p. In runda a 6-a 
Mlhai Ghindă a remizat cu ceho
slovacul Sikora, după ce anterior 
clștlgase partida întreruptă cu 
marele maestru bulgar Liuben 
Popov.

TENIS a „Turneul campionilor" 
a revenit lui McEnroe (19 ani), ca
re l-a învins în finală cu 6—7, 
6—3, 7—5 pe Ashe (35 de ani). în 
ultimul set Ashe a condus cu 4—11 
Pentru locul 3 : Gottfried — Dibbs 
6—4, 7—6 • Concursul Internațio
nal pentru iunlorl s-a încheiat la 
Caracas cu victoria jucătorului 1- 
tallan Claudio Panațta, care l-a 
întrecut în finală cu 6—1, 6—1
pe americanul Ben Testerman • 
in finala turneului feminin de la 
Oakland (California), Martina Na
vratilova a învlns-o cu 7—5, 7—5 
pe Chris Evert. Proba de dublu a 
revenit cuplului Chris Evert—Ro
semarie Casals, care a dispus în 
finală cu 3—6, 6—4, 6—3 de pe
rechea Betty Stove—Tracy Austin.

TENIS DE MASA • în ultime
le finale ale probelor individuale 
din cadrul campionatelor interna
ționale ale Angliei, de la Brighton
— dublu bărbați: Kuo Yao-hua, 
Lian Ke-llan (R. P. Chineză) 
Gergely (Ungaria), Orlowski 
(Cehoslovacia) 3—0 ; dublu femei: 
Judit Magos Gabriella Szabo (Un
garia) — Dana Dubinova. Maria 
Hrackova (Cehoslovacia) 3—2.


