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Cupele europene la volei in faza „sferturilor**

STEAUA, DINAMO (m) Șl PENICILINA IAȘI (f)
AU DRUAAUL DESCHIS SPRE TURNEELE FINALE
• Manșa I Iasă puține semne de întrebare • Va reuși echipa feminină Dinamo să 

refacă handicapul de la Berlin ?
meciurile tur. în acest context 
se situează, după părerea noas
tră. și trei dintre cele patru 
reprezentante ale voleiului 
nostru care au susținut prima 
manșă in sferturile de finală : 
Steaua (m) in C.C.E., Dinamo 
(m) și Penicilina Iași (f) în 
Cupa cupelor.

Prima manșă a sferturilor 
de . finală , in competițiile con
tinentale rezervate echipelor de 
club, desfășurată la finele sâp- 
tămînii trecute, lasă puține 
semne de întrebare în legătură 
cu șansele participantelor de 
a .se califica în rindul celor 
16' echipe ce-și vor disputa, in

Cornel Chifu finalizează spectaculos' una dintre acțiunile echipei
Steaua în partida tur' din sferturile de finală ale C.C.E. cu 
A.Z.S. Olsztyn Foto : Ion MIHAICA

capacitatea de a aspira la vic
torie și în deplasare, 
tru calificare i-ar fi 
un set sau numai 29 
te în trei seturi. 
nînd că la Olsztyn 
noștri iși vor valorifica ma
rile șanse de calificare, între
vedem prezența echipei Steaua 
in finala 
deoarece 
finale — 
formațiile 
landa) și _ .
nu constituie un obstacol di
ficil. în cealaltă semifinală 
este aproape certă prezența 
echipelor Steaua roșie Bratisla
va (care in 
„sferturilor" a 
ȚJS.K.A. Sofia 
cesteia !) și

deși pen- 
suficiente 
de punc- 
Presupu- 

campionii

Cupei campionilor, 
adversara din semi- 
învingătoarea dintre 
Pieksamaen (Fin- 
Lidingo (Suedia) —

manșa întîi a 
surclasat pe 

De terenul a- 
Plomien Sosno-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)

februarie, cele 4 trofee. Prac
tic, doar in „două-trei dintre 
partidele retur — programate 
sîmbătă sau duminică — cali
ficarea rămîne sub semnul în
doielii. In rest, apreciem 
șansele au fost hotărîte

că 
de

In C.C.E., Steaua și-a creat 
un avantaj, am putea spune, 
decisiv. în partida pe teren 
propriu cu A.Z.S. Olsztyn (locul 
7 în campionatul polonez în 
curs, după tur). Echipa lui A. 
Drăgan și O. Crețu are acum

TREBUIE APASAT
întreprinderea metalurgică 

Muscelul din Cîmpulung și-a 
cîștigat un binemeritat presti
giu, atit pe plan intern cit și 
pe piețele externe. Autovehi
culele produse aici circulă pe 
mai multe continente, fiind so
licitate chiar de țări care au 
vechi și renumite firme pro
ducătoare de autoturisme.

Spre surprinderea noastră, 
asociația sportivă ..Muscelul" a 
întreprinderii cunoscute sub 
denumirea de ..ARO“ nu ține 
pasul cu frumoasele succese 
realizate în producție. Princi
pala preocupare este... fotba
lul (echipa întreprinderii acti
vează în Divizia B). Asociația 
are și secții de motociclism, 
ciclism, automobilism și kar
ting.

— Dar „Daciada" de iarnă ? 
Ce loc ocupă in preocupările 
dv. ? l-am întrebat pe tov. Ion 
Teleleu, secretarul retribuit al 
asociației.

ACCELERAȚIE->
— Avem un plan de activi

tate, ne răspunde interlocutorul 
nostru. Pentru etapa de iarnă 
a „Daciadei" am prevăzut ac
țiuni la schi, sah și tenis de 
masă. Chiar duminica trecută 
s-a desfășurat faza pe asociație 
la schi, pe pirtia de la Strîmtu. 
Asociația dispune de două sute 
de perechi de schiuri. Mulți 
membri ai asociației au schiu- 
rile lor, așa că numărul prac- 
ticanților 
destul de 
de mare 
ceea ce

PI...

acestui sport este 
mare. Totuși, nu atit 
cit am dori noi. în 
privește tenisul de 

masă, avem trei mese : două 
instalate la căminele de nefa- 
miliști de lingă întreprindere, 
iar una la căminul din oraș. 
Se joacă tot timpul. De ase
menea, se joacă sah la Casa 
de cultură a sindicatelor din 
oraș.

Sever NORAN

(Continuare în pag. 2—3)

Buletinul pregătirii loturilor reprezentative de fotbal

LA SFÎRSITUL ACESTEI SĂPTĂMÎNI - 
PRIMELE MECIURI UE VERIFICARE

„TRICOLORII". ÎNTRE SALA 
DE SPORT ȘI... ALEILE STA
ȚIUNII 9 Zilnic, lotul divizio
nar A — care se pregătește de 
aproape o săptămînă la Poiana 
Brașov — oscilează între sala 
de sport din stațiune și aleile 
cu zăpadă care delimitează cir
cuitul alergărilor 9 Incepind de

Lotul național de 
fotbal la startul u- 
nei noi zile de 
muncă in Poiana

Brașovului
Foto: N. DRAGOȘ

luni, antrenamentele sînt con
duse doar de secundul Gheor
ghe Staicu, deoarece Constan
tin Cernăianu se află la Pra- 
ga, unde participă la o consfă
tuire. 9 „Curba pregătirilor,

CARMEN BUNACIU A AJUNS 
LA 0 SECUNDĂ SI JUMĂTATE (sau 2,30m) 

DE RECORDMANA LUMII
Inotătoarele 

men Bunaciu 
nulescu iș» încheie periplul 
transoceanic, ele fiind aș
teptate să sosească peste 
cîteva zile U Capitală, după 
stagiul de pregătire efectuat 
in compania celor mai buni 
înotători din S.U.A. ți după 
participarea la o serie de 
concursuri internaționalei

românce Car
ii Irinel Pă-

.Așa cum au anunfat ar
gentine de presă americane, 
evoluțiile lui Carmen Buna- 
ciu la Cambridge (Massachu- 
sets) și Nashville (Tennes
see) au produs o puternică 
impresie printre specialiști, 
campioana României termi- 
nind învingătoare in trei din 
cele 4 curse de 100 și 200 
gărzi spate la care a par
ticipat, intre cînd — cu ex
cepția campioanei mondiale 
Linda Jezek. care nu a luat 
startul — tot ce există mai 
valoros in lume la această 
oră in procedeul tehnic res
pectiv.

Bunaciu este prima înotă
toare din România care ter
mină victorioasă intr-un con
curs international de inot 
organizat tn S.U.A. Dar mai 
mult decit cele trei succese, 
care confirmă valoarea ridi
cată a înotătoarei nr. 1 din 
țara noastră. îmbucurătoare 
sînt rezultatele cu care Car
men Bunaciu iși încheie a- 
eest prim ciclu de pregătire, 
început in luna octombrie a 
anului trecut.

La Cambridge, românca a 
fost cronometrată la 100 
yarzi (91,44 m) în 57,51 sec, 
iar la 200 yarzi spate (182.88 
m) în 2:01,20. aceasta din 
urmă fiind a 5-a perfor
manță mondială din toate 
timpurile in bazin de 25 
yarzi. Raportate la distan
țele metrice cu care sîntem 
mai obișnuiți, rezultatele 
campioanei noastre apar net 
superioare in comparație cu 
recordurile sale in bazin 
scurt : 62,89 față de 63.15 in 
1978 și, respectiv 2:12.54 
față de 2:14,74 in 1978. Com- 
parindu-le și cu actualele 
recorduri mondiale (neofi
ciale) pentru bazin de 25 m 
deținute de Linda Jezek — 
61.94 — 100 m și 2:11,02 — 
200 m. vom putea aprecia 
și mai bine progresul reali
zat de Bunaciu la începu
tul acestei ierni. Si încă un 
amănunt pentru amatorii de 
statistică : între cursa re
cord a lui Jezek de la Aus
tin (1978) cu 2:11.02 pe 200 
m și cea a lui Bunaciu de 
la Cambridge, diferența este 
de numai 2,30 m...

Adrian VASILIU

BIATLONIȘTII NOȘTRI TREBUIE SA-ȘI REGLEZE TIRUL
PENTRU A

■» 9

■ ■ ■

zileAu mai rămas puține ___
pînă la campionatele mondiale 
de biatlon, care se vor desfă
șura la sfîrșitul acestei luni 
în stațiunea Ruhpolding din 
R. F. Germania. Pregătirile 
biatloniștilor români au intrat 
în „linie dreaptă". Căutările
antrenorilor
Gheorghe
Bărbășescu ___
Constantin Novac sînt și

i Tiron, 
Nicolae 

medicului 
i ele 

pe terminate. La 28 ianuarie 
se va da startul în prima pro
bă a C.M., cursa individuală 
pe 20 de kilometri.

Ne reamintim că la ediția 
trecută a „mondialelor" din 
Austria, biatloniștii români au 
avut o comportare cu mult 
sub așteptări, departe de ceea 
ce realizase Gheorghe Girniță 
la C.M. din 1974, cînd a cu
cerit medalia de argint în 
cursa individuală pe distanța 
de 20 km.

Evident, pentru apropiatele 
întreceri de la Ruhpolding, an
trenorii lotului au alcătuit 
planuri amănunțite de pregă
tire. Ele au fost respectate în 
bună măsură, iar efortul a 
fost în așa fel dozat îneît for
ma sportivă optimă să fie în
registrată la momentul opor
tun. Concursurile de verificare 
și selecție la care au parti
cipat schiorii noștri au arătat, 
însă, o inconstanță îngrijoră
toare. Nu pot fi trecute, de 
exemplu, cu vederea nume
roasele ratări în poligon. A-

Costică 
Vilmoș, 
și ale i

ȚINTI MAREA PERFORMANTĂ

lu- 
toți 

practică 
ramură 

2—3

V

ceste greșeli 
hotărîtoare în 
bilirea clasamente
lor finale. Or, la 
sportivii noștri au 
fost foarte rare 
cazurile cînd în 
competiții s-au în
registrat parcursuri 
fără penalizări. Se 
știe, tirul în bia- 
tlon este mult mai 
dificil. Dar aceas
ta este valabil 
pentru toată 
mea. pentru 
cei care 
această
sportivă. Cu 
focuri ratate intr-o 
competiție de mare 
anvergură nici nu 
poate fi vorba de 
o clasare onorabi
lă... Ultimul con
curs de selecție 
din Poiana Brașov 
a demonstrat clar 
acest lucru, 
niță a avut 
mai rapidă 
gare pe <"___
de 10 km, dar cele 
ratate în poligon l-au ___ ____ _
pe locul 3. Tinărul Cornel Po
troanchenu, cu un singur mi
nut penalizare, s-a clasat pe 
primul loc, iar juniorul Ion

Paul IOVAN

Gir- 
cea 

aler- 
distanța

Cornel Potroanchenu, un tinăr care 
înregistra 
mondiale

_ ___ _____, — ____ ___ • poate 
rezultate bune la campionatele 

Foto : Dragoș NEAGU

trei focuri 
situat doar

BOBERII
S-AU ANTRENAT

PE PISTA(Continuare in pag 2—3)

pornită de la antrenamentele o- 
bișnuite de acomodare la efort, 
va atinge punctul ei maxim 
săptămînă viitoare" — afirmă 
antrenorul Staicu 9 La ora 
actuală, nici un jucător nu mai

are un gram peste greutatea 
normală 9 Crișan, ambiționat 
se pare, după ultimele critici, 
accelerează continuu. Ca și 
Dinu. Dumitru și Anghelini, 
toți patru ducind, prin rotație,

trena alergărilor 9 Un ac
cent deosebit se pune și pe 
exersarea procedeelor . tehnice.

DIN SINAIA
Pista betonată din Sinaia a 

fost dată, ieri, în folosința ho
herilor, care au efectuat cobo- 
rîri de antrenament pe cei 
1200 m cuprinși între plecarea 
intermediară și sosire. Lucră
rile continuă și dacă starea 
vremii se va menține favora
bilă (așa cum anunță prognoze
le meteorologice), înghețarea 
pirtiei pe întreaga sa lungime 
(1 500 m) va fi Încheiată astă 
seară.

Referitor la coborî rile de 
ieri, menționăm că la ele au 
luat parte 17 echipaje, printre 
ele aflindu-se cele pilotate de 
Dragoș Panaiteseu, Constantin 
Iancu și Paul Neagu (toți de la 
I.E.F.S.). membri ai lotului na
țional. Ștefan Chițu (Poiana 
Cîmpina) — actualul campibn

(Continuare în pag. 2-3) (Continuare în pag. 2—3)



ÎNTRECERILE DE MASA Alt „DACIADEI'-PENTRU MAREA MASA
Sportivii legitimați să participe in competiții de performanță

indife- 
există

neex-

Clasamentul întocmit pentru 
activitatea sportivă de masă 
la încheierea primei ediții a 
marii competiții naționale „Da- 
ciada" a determinat în toate 
județele vii comentarii și ana
lize responsabile, încheiate cu 
concluzia unanimă că, 
rent de locul ocupat, 
încă pretutindeni mari rezerve 
netolosite, posibilități 
ploatate pentru consolidarea 
pozițiilor fruntașe sau, după 
caz, pentru atingerea acestora. 
Numitorul comun al măsurilor 
elaborate pentru ediția a doua 
a „Daciadei" de organele spor
tive, de factorii cu atribuții, 
vizează mai temeinica organi
zare si desfășurare a activită
ții în unitățile de bază — a- 
teliere, secții, clase sau ani de 
studiu, sate etc —, asigurarea 
continuității acestei activități 
pe durata întregului an, cu 
accent pe ramurile sportive 
înscrise în etapele de iarnă și 
de vară ale marii competiții.

Se urmărește realizarea prin
cipalului obiectiv — antrena
rea întregului tineret, a mase
lor de oameni ai muncii la 
practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice, turismului și 
sportului, pentru recunoscutele 
lor binefaceri asupra menține
rii și întăririi sănătății și pu
terii de muncă, creșterii unor 
generații viguroase, armonios 
dezvoltate fizic și moral, ca și 
pentru organizarea petrecerii 
în mod plăcut și util a timpu
lui liber. între roadele unei

LA „AFO“ CÎMPULUNG, IAI CADRUL „DACIADEI" DE IARNA
(Urmare din pag. 1)

— întreprinderea are mii de 
tineri muncitori. Nu sînt, oa
re, prea puține mese de tenis?

Răspunsul întîrzie... Trecem 
la alte sporturi specifice se
zonului rece. întrebăm despre 
patinaj și sanie, în timp ce 
prin geam privim dealurile 
care înconjoară orașul și pro- 
moroaca de pe crengile copa
cilor — semn că temperatura 
este scăzută.

— Nu am ’ organizat compe
tiții la sanie. în legătură cu 
patinajul, sperăm ca în acest 
an să fie gata patinoarul arti
ficial. Cît privește patinoarele 
naturale... am încercat să fa
cem pe terenurile bitum iniza- 
te de baschet, dar apa se in
filtrează sub bitum și supra
fața gheții este denivelată. 
Pantru popice nu avem bază 
materială ...

Spuneam, la începutul aces
tui reportaj, că asociația spor
tivă „Muscelul" nu ține pasul

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

D. Germane.
e-

R.

wiec (de asemenea învingă
toare în deplasare asupra cam
pioanei turce, Eczjcibasi Istan
bul). Trebuie să precizăm aici 
că C.C.E. la masculin își des
fășoară fazele superioare sub 
forma semifinalelor și finale
lor (20 și 21 februarie, la 
Bruxelles), in timp ce C.C.E. 
la feminin și Cupa cupelor 
(masculin și femi An) progra
mează, ca și în edițiile prece
dente. turnee finale de patru 
echipe.

In Cupa campionilor euro
peni pentru echipele feminine, 
rezultatele manșei I dau ca 
favorite echipele N1M Buda
pesta, Czarni Slupsk și Slavia 
Bratislava. Râmîne de* văzut 
dacă Dinamo Buciuești va reu
și să remonteze pe teren pro
priu greul handicap al unei 
infringed în trei seturi sufe
rită siinbătă la Beriin_ in fața 
campioanei 
Dynamo. Cu o mobilizare 
xemplară echipa Doinei Ivă- 
nescu ar putea totuși în retur 

să smulgă în extremis califi
carea în turneul final. La 
Berlin, mărturisea antrenoa- 
rea dinamovistă, echipa a 
furnizat o replică deosebit de 
slabă, mult sub posibilitățile ei 
reale. Să sperăm că la Bucu
rești Alexandrina Constant'nes- 
cu Mariana Ionescu, Iiina Pet- 
culeț, Victoria Bancîu, Helga 
Bogdan și colegele lor vor găsi 
ca’ea reab'litării.

Fără îndoială, cel mai prețios 
rezultat obținut de echipe
le românești în „sferturi" este 
acel 3—1 cu care dmamoviș- 
tii bueureșteni au învins în 
dep’asare pe Hutnik Cracovia, 
cea mai valoroasă echipă po- 
l«ieză de club în momentul 
actual (lideră detașată, ne- 
înv'nsă, în campionatul Polo- 
n:e’ dună încheierea turului). 
Superioritatea dinamoviștilor

de 
fi- 
în

bogate activități sportive 
masă se înscrie, urmare 
rească, buna reprezentare 
clasamentul pe țară. Raționa
mentul e cît se poate de clar: 
temeinica organizare a întrece
rilor în cadrul campionatelor 
asociației sportive pe întreaga 
perioadă prevăzută pentru fa
za respectivă duce la formarea 
unor sportivi bine pregătiți, a 
unor echipe puternice, în con
tinuă perfecționare la diferite 
discipline. Din întrecerea for
mațiilor calificate în fazele

Puncte de vedere
\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
superioare — pe oraș, interora- 
șe și județe — din doi în doi 
ani în finalele pe țară vor 
ajunge cu adevărat cei mai 
buni, cei mai reprezentativi 
sportivi ai județului ridicați 
din activitatea de masă, care 
dau măsura potențialului aces
tei activități, atît cantitativ 
cît și calitativ.

Așa gîndește mai toată lu
mea și e firesc să fie așa. Dar 
iată că, pe alocuri, se aud 
păreri că prevederea din regu
lamentul „Daciadei" potrivit 
căreia sportivii legitimați nu 
sînt admiși in competițiile de 
masă ar limita numărul par- 
ticipanților la „Daciadă" și 
realizarea planurilor la capito
lul „sportivi legitimați". De ce

— se întreabă unii — Florin 

cu realizările întreprinderii în 
domeniul producției. „Motoa
rele" „Daciadei" se bazează 
doar pe trei rarrjuri sportive : 
schi — unde s-ar putea face, 
totuși, mai mult —, tenis de 
masă (doar 3 mese pentru a- 
tîția tineri dornici să practice 
acest sport !) și șah. Cu alte 
cuvinte, ca să vorbim în lim
bajul constructorilor binecu
noscutelor mașini „ARO". 
ciația sportivă lucrează 
în... trei pistoane, iar 
dintre acestea (tenisul de 
să) este cam... gripat.

Drept urmare, credem că es
te necesară o revizie generală 
a „motoarelor" — 
posibilități sînt, 
tii în domeniul 
masă nu lipsesc _
se apese serios pe accelerație. 
Nu de alta, dar, în curind, se 
va desfășura faza pe județ a 
„Daciadei" de iarnă, iar de la 
.,A.RO“-Cimpulung se așteaptă o 
contribuție de prim rang — la 
înălțimea renumclui întreprin
derii — la îmbogățirea palma
resului sportului argeșan.

aso- 
doar 
unul 
ma-

„Daciadei" — 
iar specialiș- 
sportului de 

— și apoi să

dru- 
pro- 

in 
prin- 
toate 
Spar-

6-a manifestat mai cu seamă 
in partea a doua a întîlnirii, 
cînd gazdele n-au mai putut 
menține eevdlibrul din primele 
două seturi, cedînd clar în 
fața „tirului* bucureștenilor. 
Aut; «norul emerit Gbeorghe 
ConsUitiiinescu. metodist al 
crubumt Dinamo, care a inso- 
ți* echipa la Cracovia, ne 
Spunea că voleibaliștii noștri 
ave-u posibilitatea să cîștige 
cl.iar cu 3—0 dn setul pierdut 
ei au condus ev 13—li) și că 
în genem). Oinamo a dominat 
clar, In formația: Oros, Du- 
înănoiu. Păușescn, Enescu 
(Chiș), Tutovan Garleanu. Toa
tă echipa a Juca» bine, dar 
s-au detașat Enescu (cel mai 
bun de pe teren) și Gârleanu. 
Dinamo și-a netezit, deci, 
mul spre turneul final, 
graniat în februarie, tot 
Belgia. Acolo va avea ca 
cipale adversare, după 
țnvbabî litățile. pe Levski 
tak Sofia (care și-a asigurat, 
printr-un scor net in manșa I 
a ..sferturilor* calificarea in 
dauna lui Ti„Ktor Schwerin) 
și pe Ruda Hvezda Praga 
(victorioasă cu 3—0 in depla
sare în " ‘ ' ' * ' ’
greb).

Și în 
manșa I _ _______________
pezit situația, partidele retur 
avînd, după opinia noastră, o 
importanță... protocolară. Start 
Lodz a jucat (și a cîștigat) 
ambele partide la Rijeka, 
Ruda Hvezda Praga a învins 
pe Levski Spartak la Sofia, iar 
Traktor Schwerin a obținut 
două seturi... de aur la Buda
pesta. in fața echipei Ujpest 
Dosza, asigurindu-și fiecare 
calificarea. Penicilina Iași, care 
a avut o „pîrtie" ușoară pînă 
acum, este a patra participan
tă la turneul final de luna 
viitoare, turneu în care trebuie 
să facă dovada unei pregătiri 
superioare pentru a concura la 
cîștigarea trofeului.

Za-fața lui Mladost

Cupa cupelor la 
a ..sferturilor* a

fete, 
lim-

^fpoi, 
cadrul

faza 
care 
toc-

că

Gheorghiu n-ar putea partici
pa la jocurile de handbal și 
Cristian Gațu la cele de șah ?

Desigur, dacă regulamentul 
„Daciadei", ca orice normă care 
reglementează activitatea spor
tivă, este susceptibil de îm
bunătățiri, asta o va hotărî 
experiența, practica. Dar a pre
tinde că el limitează numărul 
participanților la „Daciadă" 
este greu de crezut, de vreme 
ce, față de masa populației 
țării, sportivii legitimați re
prezintă o parte infimă. Ca să 
nu mai amintim că prevederea 
ține seama de faptul că spor
tivii legitimați participă la 
competiții organizate, sistema
tice, întrecerile de masă ale 
„Daciadei" avînd tocmai scopul 
să antreneze pe toți copiii și 
tinerii, pe toți oamenii mun
cii, adică pe cei care nu par
ticipă la nici un glt sistem 
competițional, fie el chiar oră
șenesc sau județean, 
după cum se știe, in 
„Daciadei" există și întreceri 
pentru sportivii de performan
ță, care încep și ele cu 
pe asociații și cluburi și îa 
sînt chemați să ia parte 
mai sportivii legitimați I

Nu este de crezut nici 
prevederea Impietează asupra 
creșterii numărului sportivilor 
legitimați. Dimpotrivă. Angre- 
nînd în largi și continue com
petiții de masă un foarte mare 
număr de participanți, asocia
țiile vor avea și sportivi (e- 
chipe) care să le reprezinte în 
fazele superioare ale întrece
rilor de masă din cadrul „Da
ciadei", vor avea și de unde 
legitima sportivi care să le fa
că cinste în campionatele de 
tot felul.

De unde, atunci, grija pen
tru neparticiparea sportivilor 
legitimați la întrecerile de ma
să ale Daciadei ? Gîndul ne 
duce, fără să vrem, la finalele 
pe țară ale primei ediții, unde 
nu puțini au fost cei descalificați 
(unii chiar de pe podiumul de 
premiere), sportivi legitimați 
care veneau să bareze calea 
celor calificați corect, din ma
rea masă a practicanților spor
tului.

Și, să fim înțeleși, nu era 
vorba de șahiști Ia handbal sau 
de handbaliști la șah, ci fie
care la sportul în care era spe
cializat, venit (sau trimis) să 
se încununeze cu lauri ciștigați 
în condiții cel puțin neechita
bile.

Așa că...
Mircea COSTEA

EA
INVITAJIE

GIMNASTICĂ RITMICĂ
emite Clubul sportiv uni- 

-------Se 
de 6 și 7 

cele care au

O 
versitar I.E.F.S. Se adresează 
fetițelor de 6 și 7 ani din 
București, cele care au mai 
luat lecții de balet sau sînt la 
primii pași în sportul grației, 
al frumuseții și al armoniei fi
zice.

Profesori și antrenori cu o 
recunoscută experiență pedago
gică le așteaptă in zilele de 23 
și 24 ianuarie, incepînd de 
ora 14. Viitoarele gimnaste de 
„ritmică" se vor prezenta 
sediul clubului, din str. Maior 
Ene 12 (stadionul Republicii), 
sala P 1.

Acei părinți care doresc re
lații suplimentare se pot adre
sa la telefonul nr. 31 58 81, în 
fiecare zi, dimineața.

la

la

BIATLONISTII NOȘTRI TREBUIE SĂ-SI REGLEZE TIRUL• ■ >
este motivată integral pre
zența unei echipe complete cu 
participarea și la proba de 
ștafetă. Pentru cursele indivi
duale pe 10 km și 20 km de 
la C.M. sîntem de părere Că 
pot face față experimentatul 
Gheorghe Gîrniță și tînărul 
Cornel Potroanchenu, destul 
de constant și în evident pro
gres. La juniori, doar Ion 
Cimpoia este un alergător re
dutabil, cu rezultate bune și 
la tir. Dar, desigur, zilele ur
mătoare de antrenamente vor 
aduce tehnicienilor noștri răs
punsuri definitive la toate a- 
ceste întrebări.

9 . - f -
(Urmare din pao 1)

Cîmpaia, cu al doilea timp la 
fond, dar cu două greșeli în 
poligon s-a situat pe locul 2. 
Deci, tirul constituie piatra de 
încercare a biailoniștilor. Lip
sa unui antrenor de tir pe 
lîngă lotul reprezentativ ne-a 
fbst motivată de secretarul 
responsabil al federației de 
specialitate prin aceea că : 
„Antrenorul Nicolae Bărbă- 
șescu este profesor de educa
ție fizică cu specializarea tir, 
iar un alt antrenor al lotului, 
Gheorghe Vilmoș, a fost un 
trăgător excelent în vremea 
cînd practica biatlonul.." Dar, 
atunci, cum să ne explicăm 
rezultatele tragerilor ?

Revenind la lot și luînd ca 
etalon ultimul concurs de se
lecție, trebuie să spunem că 
alergarea lui Victor Fontana a 
fost departe de ceea ce se aș
teaptă de la un participant la 
campionatele mondiale. în ace
eași grupă s-au aflat Gheor
ghe Voicu și alți componenți 
ai lotului...

De aceea considerăm că nu

O întrebare pe adresa F. R. Box

DE CE NU ORGANIZAȚI GALE,
STIMATI TOVARASI?*

treaptă cu treaptă. înlătu
rarea _ .
primă condiție, iar 
rile noi, 
prezintă o a doua condiție 
pentru reafirmarea interna
țională a boxului nostru. 
Ceea ce susțin însă în esență 
rîndurile noastre este fap
tul că boxul are nevoie in 
aceeași măsură și de o... 
reafirmare națională.

Lipsit multă vreme de 
gale, boxul nostru a pierdut 
și boxeri și mulți simpati- 
zanți.

Este, cu totul insuficient 
să organizezi doar campio
nate naționale și binecu

noscuta „Centură 
de aur" ! Este de 
neacceptat ca pe 
boxerii noștri să-i 

vedem doar din an în paște 
la cite o emisiune televi
zată 1

Boxul are nevoie de acti
vitate și de viață continuă, 
are nevoie de cît mai multe 
gale (nu neapărat preten
țioase. cu mare pompa i), 
așa se va recrea climatul 
favorabil de odinioară, așa 
vor reveni numeroșii sim- 
patizanți să-l susțină „pe 
viu" în opera sa de relan
sare.

In încheiere, vrem să-i 
amintim actualului secretar 
al F. R. Box — pus, se 
pare, pe fapte mari — că 
vestitul Dumitru Ciobotaru 
care ne entuziasma pe vre
muri a apărut, si el, în 
gale „mici", dar incandes
cente, în gale de care bo
xul nostru ar avea mare 
nevoie acum...

»
Printre sporturile cu 

priză in rîndurile publicu
lui, boxul, „nobila artă", 
s-a bucurat întotdeauna — 
se știe prea bine — de o 
mare audiență la noi. Este 
adevărat că ăm avut mai 
mereu pugiliști de reală 
valoare, confirmată ca atare 
și pe plan internațional, 
dar la fel de adevărat este 
eă efervescența pe care o 
producea boxul crea con
diții — obiective și subiec
tive — pentru depistarea și 
lansarea a numeroase ta
lente care apăreau aproape... 
din senin înlr-o gală sau 
alta. Ulterior, elementele 
cele mai dotate 
urcau treptele mă- ■"jțiwn pr, 
iestriei sportive, -u."4LL4 
dar baza, sita cea 
mare oare cernea neîntre
rupt erau galele.

După cum se știe, boxul 
nostru de performanță tra
versează în ultima vreme 
Un impas, un moment de 
criză, detectat în chip o- 
biectiv (nemaifiind cazul, 
deci, să ne îmbătăm cu apă 
rece și cu vorbe goale) de 
rezultatele submediocre ob
ținute la campionatele mon
diale din primăvara trecută 
de la Belgrad. Că resursele 
omenești, în boxeri și în 
tehnicieni, he dau dreptul 
să credem că boxul româ
nesc este realmente în stare 
să înceapă ofensiva pentru 
reafirmarea sa internațio
nală — așa cum declara 
noul secretar al federației, 
Dumitru Ciobotaru — nu 
ne îndoim, știut fiind că în 
această disciplină s-au co
mis în trecut un șir de e- 
rori care au coborît boxul

FESTIVALUL CELOB MAI MIEI
Intre 6 șl 9 Ianuarie s-a desfă

șurat la Satu Mare concursul re
publican de scrimă pentru copii 
(Intre 9 șl 13 ani). Individual șl pe 
echipe. Record de participare : 
200 de fete și băieți au asaltat mo
derna sală din localitate, care s-a 
dovedit neîncăpătoare. Îmbucură
tor a fost faptul că cei 40 de an
trenori. unii dintre ei debutanți, au 
prezentat sportivi foarte bine pre
gătiți. majoritatea cu reale cali
tăți. Am asistat la asalturi de ni
vel tehnic mult mai ridicat decit 
lăsa să întrevadă vîrsta lor. mai 
ales in disputele fetelor. Mărturie 
in acest sens au fost finala fetelor 
tn proba individuală, precum șl 
cele două meciuri directe din pro
ba pe echipe intre C.S. Satu Mare 
și C.S.Ș. Energia I București, atît 
la fete cît și la băieți, unde s-a 
menținut egalitatea perfectă pînă 
la ultima tușă, cea care a desem
nat ciștigătoare echipele din Satu 
Mare !

La individual am consemnat 
unele surprize : Dimofte, Dragoș. 
Karoly, Komaronl. Hagiu, cotați 
printre tavoriți. au ieșit din cursă 
In semlfinalt. La echipe. în afară 
de C.S. Satu Mare și C.S.Ș. Ener
gia București, menționăm evolu
țiile bune ale formațiilor Tracto
rul Brașov (fete )și C.S.Ș. Steaua I 
București (băieți). Subliniem com
portarea cîtorva talente care, prin 
calitățile etalate, ne fac să credem 
că vom mai auzi de ele tn viitor : 
Cristina Mihăilă, Georgeta Beca, 
Reica Lazăr, Zita Funchenhauzer, 
Enlche Tivadar, Norbart Dragoș, 
M. Petrie, G. Komaroni.

Concursul a debutat cu pro-

BOBERII S-AU ANTRENAT PE PISTA DIN SINAIA
(Urmare din nao 1)

al țării. Dumitru Pascu (Tele
fericul Brașov), Mihai Secui, 
Alexandru Pandrea (ambii de 
la Voința Sinaia). Horst Graef 
(Steagul roșu Brașov), Con
stantin Vulpe (C.S.O. Sinaia). 
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Marius POPESCU

bele individuale, care se desfășoa
ră în douA mape. In această pri
mă etapă, cei 200 de sportivi (bă
ieți și fete) au fost împărțlți în 
grupe eliminatorii, urmate de 
..sferturi", semifinale șl, apoi, o 
finală de 6. Clasamentele sînt ur
mătoarele . Fete : 1. Cristina Mi
hăilă (C.S.Ș. Energia Bucureștl. 
antrenor Romeo Pelegrini), 2. 
Georgeta Beca (C.S.Ș. Energia), 3. 
Monica Veber (C.S. S. Mare I), 4. 
Reica Lazăr (Tractorul Bv.), 5.
Eniche Tivadar (C.S. S. Mare T), 6. 
Luciana Mirițescu (C.S. S. Mare 
II): băieți • 1. Gheorghe Leca 
(C.S.S. 1 București, antrenor Eu
gen Turcu), 2. C. Chiciuc, (C.S.Ș. 
Energia), 3. ' "
Mare II), 4.
Steaua I). 5 
yok (ambi’

Ultimele două zile de
au fost dedicate întrecerilor pe 
echipe, _ care se desfășoară intr-o 
singură* etapă. La băieți au par-

A. Borsodi (C.S. S.
V. Stanca (C.S.Ș.
M. Petric, 6. A. Sul- 
C.S. Bala Mare).
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START IN NOUL AN
în toate aerocluburile avia

ției sportive s-a dat startul, în 
aceste zile, in noul an de pre
gătire. Ca de obicei, pentru ti
nerii aspiranți la brevetul de 
pilot de avion, de planorist 
sau parașutist, primul contact 
cu ..școala curajului" a fost 
așteptat cu multă nerăbdare, 
în multe unități el constînd 
din prima vizită la aerodrom, 
în lumea aparatelor de zburat, 
în lecțiile de început, instruc
tori de zbor și comandanți 
de școli de pilotaj au vorbit e- 
levilor despre tradițiile aviației 
noastre, despre prețioasa dota
re tehnică și condițiile minu
nate de pregătire care le sînt 
asigurate. Pregătirea teoretică, 
însoțită de un bojmt program 
de instruire sportivă, va dura 
pînă în primăvară, cînd va 
avea loc examenul de promo
vare la zbor.

Pentru aviatorii antrenamen- 
tiști și de performanță lunile 
de iarnă, sînt consacrate conti
nuării pregătirii fizice și de

speciali 
lui pro 
îi aște;

A Inc
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1979.

După toate probabilitățile, vi
neri va avea loc primul con
curs al sezonului — „Cupa 
C.S.O. Sinaia" (pe distanța de 
1200 m), iar la începutul săp- 
tăminii viitoare se vor desfă
șura campionatele naționale 
(pe distanța de 1 500 m).
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Un excelent prilej de,., antrenament suplimentar: munca la ză
padă. In frunte : Condruc, căpitanul echipei. Jocul băimărenilor 
nu s-a născut din spuma mării Foto : Dragoș NEAGU
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Așa cum am mai ariuntat, 
fotbaliștii băimăreni pregătesc 
returul la... Snagov. Se lucrează 
cu o intensitate puțin obiș
nuită. Vorba lui Condruc : „Âș 
putea spune că avem drept 
normă ziua-lumină și uneori 
ceva mai mult, spre seară", 
întrebîndu-i pe băimăreni dacă 
nu se creează o anume satu
rație. Terheș intervine cu o 
precizare : „Ceea ce ne trage 
spre lucru e mingea, care face 
ca totul să ni se para ușor, 
deși nu e deloc ușor, pentru 
că jocurile noastre pe terenul 
plin cu zăpadă sînt cele mai 
formidabile, dacă pot să spun 
așa, exerciții de forță. Vorba 
Iui nea Viorel : brazilienii au 
nisipul, din care au făcut un 
mijloc de perfecționare. Noi 
avem zăpada...".

— Ce faceți, însă, în acest 
foarte lăudat balon de la Sna
gov ?

Echipa răspunde aproape în 
cor că în interiorul balonului 
se lucrează pentru finețea teh
nică și pentru însușirea ma
terialului factic, despre care 
Mateianu susține că este o 
zonă a infinitului : „Dacă cel 
mai avansat computer din lu
me nu reușește să învingă un 
mare maestru la șah. deși in 
acest joc există mișcările fixe 
ale anumitor piese, cum putem 
spune că tactica ar putea 
epuizată ? La noi, la fotbal, 
jucător se poate mișca și 
un pion, și ca un cal, și 
un nebun. Există pe tablă 
citeva regine ale șahului, dar 
aceste apariții sînt rare, mo
tiv pentru care noi, antrenorii, 
trebuie 
torii de 
timp și 
buni",

F. C.

fi 
un 
ca 
ca
ȘÎ

să-i învățăm pe jucă- 
rînd să fie în același 
pioni, și cai, și nc-
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Baia Mare a plecat 
spre Snagov joi dimineața, dar 
autobuzul în care călătorea e- 
chipa a patinat ceva mai mult 
în apropiere de Bistrița, ast
fel că a devenit... indisponibil. 
Băimărenii au ajuns la Bistrița 
cu autostopul, de unde au an
gajat un autobuz O.J.T., cu 
care au ajuns după miezul 
nopții, spre vineri, la Snagov. 
Asta nu i-a împiedicat să facă 
o zi-lumină vineri, încă una 
sîmbătă, și să joace duminică 
cu Sirena. Din păcate, luni ba
lonul a devenit, la rîndul său. 
indisponibil, sub povara ză
pezii. AntrenamentuL a conti
nuat pe terenul acooerit cu un 
strat Pros de zăpadă, atît di
mineață cît si după-amiază.

Marti, adică ieri dimineață, 
în timp ce ne aflam la Sna
gov. cele 
nregâtesc 
Mare si 
au lucrat 
dună spusele unui inginer, 
citevq va«?oan* bun'-» Surpriza 
neplăcută a dezumflării balo-

două echipe care se 
acolo. F. C. Baia 

Chimia Rm. Vîlcea. 
Ia zăpadă, dislocînd. 
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nului în cursul nopții spre luni 
a fost compensată, cum afirmă 
Pigulea și Mateianu. de acest 
excelent exercițiu de forță. 
Pe la 11, mai mult de jumă
tate din balon era din nou 
umflat, ceea ce a făcut ca e- 
chipele să regăsească pardo
seala nedetă necesară lucrului 
de finețe. „E foarte plăcut — 
spune Radu Pamfil — ca după 
lupta cu zăpada să poți 
frumos o minge pe un 
uscat”.

Ce program are F. C. 
Mare în aceste zile ?

Antrenorul Mateianu 
plică : „Nu-mi placș să număr 
kilometri de alergare sau e- 
xercițiile de forță sau suplețe. 
Toate acestea intră in 
sabilitatea jucătorului. Fiecare 
știe ce are de făcut, și o face 

un control direct, 
pentru că un control indirect 
trebuie să existe. Am citit o- 
dată, cu ani în urmă, că an
trenorul Lui Bayern Muncbeo 
a raportat într-un mod apa
rent ciudat lucrul în perioada 
fundamentală. El a scris: „în 
decurs de 15 zile, am făcut 
4 600 km cu autobuzul, am ju- 
(jat 10 meciuri și ne-am pre
gătit foarte bine*. Mie mi se 
pare un raport foarte frumos 
șî cinstit. Și noi acord îm 
toată atenția JOCULUI, fără 
să neglijăm nici unul din fac
tori, dar numai șî numai cu 
milloace specifice. Atît de spe
cifice fotbalului, incit pină si 
alergarea pură o considerăm 
doar ca o formă de relaxare*.

fără nici

„tăia*4 
teren

Baia

ex-

respon-

— Care 
fectionare _ ,_____ _________ ,
tere a valorii ?

Mateianu mărturisește că are 
două obiective în perspectiva 
returultii : 1) perfecționarea
lanțului tactic, care urmărește 
legarea tuturor jucătorilor, 
astfel incit omul cu mingea, 
de pilda Sepi, formal extrem 
dreapta, să declanșeze, „să as
muță" întreaga echipă, inclu
siv fundașul stingă care se a- 
flă formal pe partea opusă, și 
chiar portarul ; 2) forțarea
pressingufui total, pină la „li
mitele olandeze", dincolo de li
nia de centru, pentru compri
marea terenului, dar nu pnn 
mijloacele ofsaidului, ci prin 
organizarea perfectă a intr-a
jutorării, inclusiv participarea 
portarului ca jucător de cîmp.

Planurile sînt mari, fără în
doială. Băimărenii iși cunosc 
minusurile și caută mijloace 
mereu noi. Acum citeva zile. 
Marin Sabău a intervenit cu 
o idee, una din nenumăratele 
idei care circulă in jurul me
sei băimărenilor. „Cu tactica 
noastră de pină acum am reu
șit să ne clasăm pe locul II. 
Credeți că e normal sâ scor
monim în continuare ?" 
ianu a răspu's „Poate 
dreptate. Marine, dar 
nu mai sintem o echipă 
din B. Acum, toți sint 
chii pe noi. Ai văzut

ar fi căile de per- 
a jocului și de creș- PENTRU ATAC,

Radiografia tricourilor 1—11, 
serial recent încheiat în această 
rubrică a ziarului nostru, a per
mis o succintă, dar și intere
santă trecere în revistă — pe ba
za valorii și a comportării în a- 
nul 1979 — a întregului fond de 
jucători divizionari A. Firesc, o 
astfel de analiză impune și cite
va concluzii. In spiritul, formu
lării acestora cit mai aproape de 
realitate, am considerat necesar 
și prezentarea unui inedit cla
sament al posturilor. întocmit în 
raport de media tuturor notelor 
acordate în sezonul de toamnă, 
clasament a 
fi.
2.
3.
4.

cărui înfățișare ar 
următoarea : 1. portarii (6.88), 
fundașii centrali-libero 
mij locașii-coordona tori 
fundașii centrali de marcaj 

(6,60), 5. mijlocașii ofensivi 
* fundașii laterali stingă 

fundașii laterali dreapta 
mijlocașii de acoperire 
extremele dreapta

(6,86),
(6,65),

(6.50),
(6.47),
(6,36),
(6,25), 

(6,22), 10. 
i, 11. ex-

IN SCHIMB

Mate- 
câ ai 
acum 

venită 
cu Os 
că Iș 

jocul cu Sirena au fost ob
servatori de la Dinamo pentru 
primul joc al returului. Dacă 
ne oprim aici, am pierdut io
tul. Știi tu vorba aceea : „Cine 
nu merge înainte, merge îna
poi*. Nu-i o glumă. Cel care 
a spus vorba asta vrea să ne 
aducă aminte că cine 
merge înainte nu are nici 
car șansa de a rămine pe 
Asta pentru că, 
lalți încearcă să 
inte".

„.Pentru astăzi 
un joc cu Poiana 
neri. F. C. Baia Mere 
mia Rm. Vilcea. la 
Duminică la 11 Progresul — 
F. C. Baia Mare. în Doctor 
Staicovici (bucureștenii fiind 
conduși de noul lor antre
nor. Petre Moldoveanu). Băi
mărenii speră să obțină devan
sarea trecerii normelor pe 
data de 25, pentru că la 31 
începe turneul in Ungaria : opt 
meciuri în 
trei au 
Budapesta.
Nu e nici

6.
7.
8.
9. 
înaintașii centrali (6,18), 
tremele stîr.ga (S.18).

Fără îndoială^ o asemenea ie
rarhizare ar putea fi 
ea însăși o’ conclu- 

per.tru că, la 
t vorbind, re- 

o situație 
în care se 
în prezent 
nostru. A- 
satisfăcătar 

încadrat

rie, i 
drept 
prezintă 
de fapt 
găsește 
fotbalul 
dicâ. 
sau bine 
în anumite posturi, 

chiar 
semnul penu- 
cronice, în al- 

Dar să ve- 
și mai la con- 
despre ce este

considerată

• Cel puțin o treime

din posturi sînt defici-

tare valoric • „Schim-

oricum, 
meargă

na 
mă- 
loc. 
cei- 
îna-

e programat 
Cîmpina. Vi- 

— Chi- 
Sna^ov.

20 de zile. Primele 
o programare-șoc: 
1, 3 și 4 februarie, 

o greșeală de tipar.
loan CHIRILA

deSatar îau 
sub 
r.ei 
tete.
dem 
creț 
vorba, scop In care 
am împărțit clasa
mentul de mal sus 
In trei grupe dis
tincte. în funcție de 
crit ‘ 
mai ales valoric 
componenților 
cestora.

In prima 
sînt cuprinse 
rile care, de _ 
rău, nu -creează încă probleme, de- 
c:t cel mult de formă sportivă și 
mentalitate. • La portari avem 
din „garda veche- pe Coman — 
lider de necontestat al anului 
1978, pe N. Răducanu. care pro
babil nu și-a spus incă ultimul 
cuvînt, pe Ursache șl Cristian 
II. revelații ale turului campio
natului. Vine apoi grupul „spe
ranțelor" care, din păcate, ami
nă momentul afirmării, repre
zentat de Moraru. Lung, Bucu, 
Cristian L Și ar mal li și alții 
• La capitolul „libero" se poate 
spune că stăm bine. Aici con
curența valorică este mare. A- 
vem jucători din categoria vlrst- 
nicilor, ca Ștefănescu, Dinu, 
Condruc sau Ciupitu cu o com
portare 
nul de 
talente 
— din 
ștafetă-

bul de ștafetâ* întirzie

să se afirme • Se im-

pune o largă acțiune

de completare ți reim-

prospâtare a actualului
canti!

al 
a-

grupă 
postu- 

bine de

fond de jucători din

sfera performanței

— mijlocașul ofensiv. Jucătorii 
din această categorie uită, de 
regulă, sarcinile ce le revin și ca 
apărători, dedieîndu-se aproape 
exclusiv atacului, deși nici în 
acest rol nu satisfac pe deplin. 
Și aici întîlnim destule nume de 
consacrați cu o prestație destul 
de cenușie, printre acestea nu- 
mărîndu-se Iordănescu, Kun II, 
Custov și Cirțu. Citeva excepții, 
totuși, în toamna trecută : Ro- 
milă, Iovănescu, A. Rădulescu și, 
în mai mică măsură. Vamanu și 
Kallo.

în cea de-a 
trei posturi în 
ce în ce mai 
timp lipsa de 
explică și de 
de ani, domină încă 
restrîns al fundașilor . ,
din care încercările de a ieși 
din anonimat ale lui Anghelinî 
și M Zamfir sînt insuficient 
susținute de fapte, iar cele ale 
lui Ivana și Andrieș sînt încă 
foarte timide. Pe cealaltă parte, 
alți doi „veterani", Vigu și Ivan 
n, rezistă în fruntea unul post, 

cel de fundaș stin
gă, care prin tradi
ție a fost sărac în 
valori. Pitaru, I. 
Solomon, Barna și 
Tulpan sînt totuși 
cîțiva din cei care 
at putea să infir
me această tradiție. 
Bineînțeles, cu un 
supliment de -ambi
ție și efort. Despre 
mijlocașul de aco
perire, post consi
derat „de corvoa- 
dă“ șl poate de a- 
ceea ajuns și el în 
pragul unei crize de 
calitate, trebuie
spus că e salvat oa
recum de „ transfe
rul" Iui Boloni 
(coordonator în echi
pa sa de club), de 
relativa ascensiune a 
lui Augustin și Kol
ler, de potențialul, 
ipotetic mai mult, al 
Bărbulescu. Și cam

doua grupă apar 
care se simte din 
mult în ultimul 
valoare. Așa se 

ce Cheran, la 31 
plutonul 
dreapta,

Și

BULETINUL PREGĂTIRII LOTURILOR RtPUflBHIIlf
(Urmare din pag. 1)

Nu lipsesc din programul zile
lor jocurile cu temă (2 con
tra 1, 5 contra 5. 9 contra 9 
etc.) • Există la acest lot o 
întrecere 
șor sesizabilă, intre 
și mai tinerii 
care nu poate 
chipa națională, pe care in 
primăvară o așteaptă dificila 
partidă cu Spania.

STAN SI CĂMATARU ȚIN
TESC ACELAȘI TRICOU • 
Florin Halagian. antrenorul 
principal . al lotului olimpic, 
ne spunea ieri : „Ne aflăm incă 
în perioada pregătirii care vi
zează ridicarea capacității de 
efort a jucătorilor. Avansăm, 
în acest sens, pe trei căi ale 
aceluiași scop : forța, indemina- 
rea, suplețea..." • Alergările 
de aproximativ 8 000 m pe zi 
au fost suportate bine de toți 
componentii lotului • Masivul 
Stan, go’geterul Diviziei A. a 
revenit rapid la greutatea nor-

nedeclarată, dar u- 
' „bătrânii" 
„tricolori", din 
cîștiga decît e- 

pe care

ma'.ă • Se anunță o spectacu
loasă rivalitate Stan—Cămăiaru 
pentru tricoul cu nr. 9 • Te
renul din Poiana Brașov. nu 
poate fi folosit deocamdată, 
fiind acoperit cu un strat gros 
de zăpadă • „Mă preocupă 
foarte mult omogenizarea su
fletească a acestui lot in care 
se investesc mari si îndreptă
țite speranțe* — sublinia FL 
Halagian • La sfirșitul aces
tei săptămini. „olimpicii* vor 
susține primele partide de ve
rificare. Simbătă cu Sportul 
studențesc sau Steaua, iar o 
zi mai -tirziu. cu LC.LM. Bra
șov.

constant bună în sezo- 
toamnă, dar și autentice 
— Stancu, Ene, Nicolae 
categoria „schimbului de 

,_____ • O situație oarecum
asemănătoare se prezintă și în 
ceea ce privește postul de mij
locaș coordonator acolo unde 
numai simpla enumerare de nu
me — Dobrin, Dumitru, Simio- 
naș, Mulțescu, Tătaru. Beldeanu, 
Dembrovschi sau mai tinerii lor 
eoncurenți Mureșan. $o$u. Cara- 
bageac — ne scutește aproape 
alte comentarii. Nu însă și 
jucătorii amintiți de obligația 
a fi mereu adevărați dirijori 
teren . și nu simpli oameni _ 
echipă. • Categoria fundașilor 
centrali de marcaj se prezintă și 
ea cu o relativă abundență de 
jucători, dintre care insă doar 
Sames. Sătmăreanu (cit a jucat) 
și parțial B. Grigore, Sabău. 
Ghiță, Alexandru au convins. 
«Rezervele- postului nu sînt nld 
ele de neglijat, dar Mehedinții, 
Tflihoi și drstea au decepționat 
deocamdată, prin Inconstanță. în 
timp ce Lunea si Agiu amină 
prea mult momentul afirmării. 
• Ultimul post din prima grupă

de 
pe 
de 
în 
de

lui Stoica 
atît.

In sfîrșit, grupa a treia,. în ca
re sînt cuprinse toate cele trei 
posturi ale atacului și despre 
care este greu să spunem cu 
precizie unde este penuria mai 
mare. Poate pe aripa stingă, 
colo unde de la modelul de ex
tremă modernă a lui Lucescu și ra
rele sclipiri ale Iul Marcu șl C. 
Zamfir, a dominat improvizația și 
jocul la întîmplare. Trecînd de 
pe stînga pe extrema dreapta, 
trebui să remarcăm aici o oa
recare tendință** de reîmprospăta
re a efectivului celor care poartă 
tricoul cu nr. 7. FI Grigore, D. 
Nicolae, Chitaru și Sepi, de pil
dă, au calități să devină extre- 
me-vîrf veritabile, lucru pe care 
nu l-au reușit, din păcate, decît 
în partd Troi. Fazekaș, Anghel 
și chiar Crișan. în sfîrșit. postul 
de înaintaș central. Bine înca
drat,' el oferă doar... teoretic 
perspectiva unei rezolvări. Prac
tic însă, nici Radu II sau M. 
Răducanu, nici D. Georgescu sau 
Fanici, nici M. Sandu sau Dă- 
nilă nu sînt în prezent soluțiile 
așteptate. în aceste condiții, „ma
rile speranțe4* au devenit craio- 
veanul Cămătaru și ineditul gol- 
geter buzoian Star

Cam aceasta ar fi situația ac
tuală după radiografia tricouri
lor 1—11. Practic, deci, cel pu
țin o treime din oosturi 
deficitare valoric, în timp 
forma jucătorilor este inconstan
tă, iar randamentul ’ 
punzător. O astfel 
impune, firesc. în 
o largă acțiune de 
tare a actualului 
cători din sfera _
care să permită realizarea unei 
selecții de calitate, a unei con
curențe valorice pe posturi, pre
misă necesară a redresării fot
balului nostru.

Mihai IONESCU

a-

sînt 
ce

lor necores- 
de concluzie 
primul rînd, 

reîmprospă- 
fond de iu- 
performanței.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTAZI ȘT MÎINE — ULTIMELE 
ZILE PENTRU PROCURAREA BI
LETELOR LA TRAGEREA LOTO 

de vineri 19 ianuarie 1979

După marele succes al tragerii 
extraordinare Loto a Revelionului, 
la care sn f^st atribuite 12 autotu
risme zeci de excursii peste ho
tare și nenumărate cîștiguri va
loroase în bani. prima tragere 
obișnuită Loto din noul an, des
fășurată la 5 ianuarie, a demon
strat din nou eficiența acestui a- 
tractiv ristem de joc : alături de 
numeroase premii substanțiale în 
bani, au fost cîștigate și 2 AUTO
TURISME ..Dacia 1300“, pe bilete 
achitate 25% iucate în municipiul 
Timișoara. Așadar, un început de 
bun augur, în noul an, pentru 
iubitorii de Loto.

Și dumneavoastră puteți cîștiga 
autoturisme sau importante sume 
de ban* oarticioînd la tragerea 
Loto de vineri 19 ianuarie 1979.

Un bilet — c șansă : MAI MUL-

2

TE BILETE — MAI MULTE ȘAN
SE DE C1ȘTIG I

Tragerea PRONOEXPRES de 
astăzi, 17 Ianuarie 1979, se trans
mite In direct, pe micul ecran, 
tncepînd de la ora 17,45.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 14 IANUARIE 1979

Categoria 1 : (13 rezultate)
variante 25% — autoturisme

Dacia 1300.
Categoria 2 : (12 rezultate)

38,00 variante a 6 913 lei.
Categoria 3 : (11 rezultate)

784.25 variante a 502 lei.
Report categoria 1 : 78.923 lei.
Autoturismele Dacia 1300 ' de 

la categoria 1 jucate 25% au 
fost obținute de IVAN TUDO- 
RACHE din Buzău și COSTEL 
MOISE din București.

MCOLAE PfLTtP: „IN ECHIPA NAȚIONALA TREBUIE
SA JOACE DOAR OAMENI DE CARACTER"
- Ce mai

Reuter I
foci, „Ciiii1

îngrozitor 
Motiv

buie sâ Joace 
de caracter

decît oameni

— Uneori te moi înșeli. 

E destul să

— Alerg. E 
stai pe kc. 
ca'e joc fotbal o dată 
sâptâminâ. merq pe bkkle- 
tă cam 1000 de kilometri pe 
lună pentru că sînt vinâkH 
ți mă cam eped in fiecare 
zi, câ o obosit și ciînele. In 
sfîrș t alerg mult, că eșe e 
la vî.iătoore, nu ca în fil
mele englezești, unde 
mereu călare. In ofarâ 
asta mai merg și Ic 
cuit, câ așa toceam și 
Jucam cu Michi Mîhâilescu, 
pescar mare, fârâ pereche...

(Trebuie să menționăm că 
interlocutorul nostru este ti
mișoreanul Nicolae Reuter, 
fost intemoțional, care a ju
cat, printre altele, in două 
meciuri celebre 
vremea lui 
Ravo...).

S3 
pentru 

pe

ești 
de

Des
cind

cu Italia, pe 
Olivieri-Foni,

două vorbe- Spune-mi 
despre sport, „băfrîne".

— Sport înseamnă sâ 
64 de ani, cum am eu, 
so zici că trăiești, adică 
a’ergi, și să (îi convins 
dacă ai zăcut două ceasuri 
în frța televizorului, trebuie 
sâ alergi musai alte patru,

ai 
și 

să 
câ

pent-v câ altfel îți ruginesc 
ba'amalele și mai mu't crezi 
câ trăiești în loc sâ trăiești 
cu adevărat

— Aseară I Avem Jocuri 
mari. în sc«ă. Se adună toa
te generațiile. Joacă $î An- 
arov e. fostul meu coechi
pier Joacă si Remus Lazăr. 
la cei mai tineri.

- Reziști ?

— Auzi vorbă... Ce-ai 
gat c dată, nu pierzi 
ușor Cînd eram fotbali . _ 
lergcm 11,7 oe sutâ, săream 
5.8*1 Io lungime și 1,70 în 
înălțime, și asta într-o vre
me c‘nd titlul national se 
cîșt-ga cu 1.80.

i cîști- 
cșa 

list, a-

- Vrei sâ spui câ fotba
liștii tineri...

- Ch:ar așa, vreau sâ spun 
că fotbaliștii tineri sînt mai 
puțin sportivi, în sensul dra
gostei pentru sport, 
am test noi. Eu cred câ 
există astăzi. Ic noi, un fot- 
ba îs» care sâ aibă punct 
myt in timpul partidei, cum

decît
i nu

se intimplâ eu atletil de 
5 00C la- lucrul cel mai fru
mos Ir sport e suferința a- 
cee- de jumătate de minut, 
cînd crezi că-ți dai duhul, 
dor -eusesti sâ depășești 
momentul, eso cum îl depă
șea ir eu cu Michi...

— Nu cred.
privești un fotbalist cum joa- 
că. pentru ca sâ știi ce fel 
di om este Eu n-am nevoie 
de teste și fișe ca să-mi 
dau seama cit caracter e in 
Râduconu. in Dinu, în Du
mitru. in Crișan, în Bălăci șl 
in tot’ ceilalți.

- C*-ar 
nost'u ?

- VII va 
Mere.

- Crezi

asta cu Boia

că • doar o vilvâ?

— Nu cred deloc. Mateia- 
nu ș -a stud at foarte bine 
lotu A văzut câ are Jucă
tori nu prea '■âsâriti. $i a 
conceput o tactică cu halte 
mu!te oa la trenurile nu 
pre^ rapide. $i-a dat seama 
că dacă atacă frontal, 
viteză, 
M'® m' 
gînditâ

- Ce s-a schimbat în fot
bal î

— Pe vremea mea, părin
ți fetelor cărora le făceam 
curte >e vouneau : „Fii a- 
tentâ, fetito, câ e fluieră 
rrlnt, e fotbalist. Nu te încre
de-, Astăzi s-o schimbat câ
time o 
alertă 
partidă

Tatăl spune : 
cu -sl, fetițo. 
foarte bună".

..Fii
E o

- Ce faci mîine T

iau bicicleta, arma.

în 
n-are nici o șansă, 

se pare foarte bine 
tactica echipei.

- Ce 
nalâ ?

zici de echipa națio-

- Dopa părerea mea, în 
materie de selecție trebuie 
sâ e pornească mai mult 
de :a caracterul Jucătorului. 
In echipa națională nu tre-

— Im' — --------------
leg ciînele de șa. șl mă duc 
la vânătoare. JDggs “C,
ro-.

Dacă am no- 
atunci Bsla Androvicf 

Directorul restaurantu- 
Polos" din Timișoara) o 

să ne facă un ;epure cu 
mâsHne, De cinste, spr® 
seoiă

— $î colesterolul ?

— Habar n-am.

Tudor MATEI



9 RECORDURI STABILITE DE PATINATORII NOȘTRI
PE PISTELE DE LA INZELL

TURNEUL DE HANDBAL DE LA SOFIA

Continuînd pregătirile pentru 
J.O. de iarnă, trei membri ai 
lotului reprezentativ, .Vasile Co- 
roș (I.E.F.S. București). Dezide- 
riu Jenei (C.S.S. Viitorul Cluj- 
Napoca) și Andrei Erdely (Trac
torul Brașov), au participat la 
două din concursurile „Turneu
lui celor trei piste", deoarece 
reuniunea de la Innsbruck a fost 
anulată din cauza condițiilor at
mosferice nefavorabile. Con- 
curînd în compania unor vite- 
ziști cu remarcabile „cărți de 
vizită", în frunte cu sovieticul 
E. Kulikov, campion olimpic și 
recordman mondial, olandezul E. 
Duim și canadianul C. Webster, 
reprezentanții țării noastre au 
stabilit 2 recorduri de seniori și 
juniori. INZELL Concurs de 
sprint (38 de participant din 14 
țări), 500 m : 1. E. Kulikov
(U.R.S.S.) 38-,61... 18. coroș 40,59 ; 
1000 m : 1. A. Medenikov
(U.R.S.S.) 1:18,79... 19. Coroș
1:23,93. Clasament general : 1. E. 
Kulikov 156,910 p... 13. Coroș
164,745 p. Concurs de poliatlon
(34 concurenți, din 12 țări), 500 
m : 1. H. Duim (Olanda) 40,45... 
19. Jenei 42,52... 27. Erdely 44,21. 
3000 m : 1. w. Pol (Olanda) 
4:08,51... 25. Erdely 4:41,43... 28.

In Divizia A la hochei

DUNĂREA GALATI 
LA PRIMA VICTORIE 
PE TEREN PROPRIU 
ÎN ACEST SEZON

Ieri, la București și Galați 
s-au disputat 3 partide în ca
drul celei de a 26-a etape a 
Diviziei A de hochei. Iată suc
cinte relatări.
STEAUA - A.S.E. SPORTUL 
STUDENȚESC 14-4 (4-1, 6-1, 

4-2)
„Deschiderea" cuplajului de 

la patinoarul „23 August" a 
fost la discreția campionilor, 
care, ca și în meciul prece
dent, s-au impus cu ușurință. 
Punctele au fost realizate de 
Sandor 2, Olenici 2, Nistor 2, 
V. Hutanu 2, Hălăucă 2, Gheor
ghiu, Justinian, Ioniță și Ba
logh pentru Steaua, Moldovea- 
nu 2, Gh. Florian, Steinberg 
— pentru A.S.E. Sp. studen
țesc. A condus o brigadă com
pusă din FI. Gubernu (centru), 
J. Becze și M. Leonte (linii), 
toți din București.
DINAMO - S.C. M. CIUC 

10-3 (1-2, 5-1, 4-0)
Partida a început — surprin

zător — în nota de domina
re a oaspeților care, dorind 
să confirme impresia bună lă
sată în ajun, au atacat susți
nut din start. Ei s-au impus 
printr-un joc rapid și viguros, 
încheind în avantaj prima re
priză. Apoi, în primele minu
te ale reprizei secunde au fost 
din nou la cîrma jocului, mă- 
rindu-și avantajul la 3—1 
(min. 22) și avînd, în conti
nuare, de două ori o netă 
superioritate numerică. Din 
nou, însă, lipsa de precizie a 
oaspeților și-a spus cuvîntul 
și scorul nu s-a modificat. A- 
poi, bucureștenii, scăpați din 
„clește" s-au detașat surprin
zător de rapid și, grație formei 
de zile mari a lui Tureanu, 
s-au desprins de un adversar 
incomod. Au înscris : Tureanu 
3, B. Naghi, Toke, Axinte, Ban- 
daș, Pisaru, Costea, Malîhin — 
Dinamo, Lucaci, Petraș și Mi- 
kloș — S.C. Miercurea Ciuc. 
Au condus Șt. Enciu (centru), 
M. Presneanu și Gh. Mureșea- 
nu (linii), toți din București. 
(V. Chiose).
DUNĂREA GALATI - UNIREA 
SF. GHEORGHE 5-4 (0-0, 1-2, 

4-2)
Meci anost in primele două 

reprize, dar foarte animat, ra
pid și viguros (chiar prea 
viguros: 3 penalizări de meci I) 
în ultima sa parte, cînd o ex
cepțională revenire a hocheiș- 
tilor echipei gazdă a reanimat 
disputa, aducîndu-le o merita
tă victorie. Au înscris : Dumi- 
trache, C. Chiriță, Vișan, An
drei, Horvat — Dunărea, Her
ghelegiu, Csedo, Kemenessy, 
Ungureanu — Unirea. Au con
dus O. Barbu (centru), L. En
ciu și R. Dobrescu (linii), toți 
din București. (T. Siriopol — 
coresp.).

SI MADONNA Dl CAMPIGLIO
Jenei 4:51,61 ; 1500 m : 1. H. 
Duim 2:00,83.. 25. Erdely 2:11,58... 
28. Jenei 2:11,78 (v.r. 2:12,7, la
juniori I) ; MADONNA DI CAM
PIGLIO. Concurs de sprint (32 
concurenți, din 14 țări). 500 m : 
1. E. Kulikov 37,92... 15. Coroș
39,73 (v.r. 39,99) ; 1000 m : 1. E. 
Kulikov 1:17,13... 10. Coroș 1:20,22 
(v.r. 1:21,92). Clasament general:
I. G. Boucher (Olanda) 154,395...
II. Coros 160,940 (v.r. 162,080) ;
Concurs de poliatlon (33 de par
ticipant, din 12 țări), 500 m : 1. 
C. Webster (Canada) 40,02... 5.
Jenei 41,10 (v.r. 41,2 la juniori
I)... 20. Erdely 42,90 ; 3000 m : 1. 
C. Webster 4:15,27... 9. Erdely
4:28,07 (v.r. 4:29,45)... 26. Jenei
4:46,78 ; 1 500 m : 1. C. Webster 
2:01,17... 16. Erdely 2:08,47 (v.r.
2:10,1)... 18. Jenei 2:09,16 (v.r.
2:11,78 la juniori I) ; 5 000 m : 
1. C. Coates (Australia) 7:30,29... 
7. Erdely 7:52,65. Clasament ge
neral : 1. C. Webster 168,446 p... 
10. Erdely 177,756 p (v.r. 178,636).

Se cuvine să subliniem com
portarea tinărului patinator clu
jean Dezideriu Jenei, care în ac
tualul sezon progresează de la 
un concurs la altul, reușind să 
îndeplinească normele stabilite 
pentru anul acesta la probele de 
500 și 1500 m. Aflat la primele 
teste internaționale, V. Coroș și 
A. Erdely au marcat un evident 
salt valoric, dar mai au încă 
mult de muncit pentru că au 
realizat doar cite unul (la 1000 
m și, respectiv, 1500 m interme
diar) din haremurile propuse. 
„Am convingerea — ne-a decla
rat la sosire antrenorul lotului 
olimpic, Dan Lăzărescu, că cei 
trei olimpci au resurse pentru a 
realiza ^parametrii stabiliți, dacă 
vor respecta sută la sută pro
gramul pentru etapa actuală de 
pregătire".

Troian IOAN1ȚESCU

SURPRIZA DIN „TURNEUL CAMPIONILOR*' LA TENIS
S-A NUMIT JOHN

Numai atunci cînd, pe terenul 
Mission Hills Country Club, de la 
Rancho Mirage (California), că
pitanul echipei de tenis a State
lor Unite. Tony Trabert, și-a ri
dicat în sus mîinile a bucurie, pe 
marginea terenului, tînărul erou 
al finalei ’78 a Cupei Davis, John 
Patrick McEnroe, a realizat ce în
seamnă marea sa victorie. S.U.A. 
a întrecut Anglia cu 4—1 (McEnroe 
i-a învins net atît pe John Lloyd 
cît și pe Buster Mottram. lăsînd 
adversarilor în ambele meciuri un 
total de 10 ghemuri !), recîștigînd 
astfel „Salatiera de aur“ după o 
întrerupere de cinci ani, succes 
care i-a adus totodată, pe jucă
torii americani înaintea celor aus
tralieni ca număr de victorii ob
ținute în ..Cupa Davis".

Cine este John Patrick McEnroe, 
debutantul victorios într-o finală a 
Cupei Davis si mai recentul în- 
vingător-surpriză al „Turneului 
campionilor-, desfășurat zilele tre
cute la ..Madison Square Garden" 
din New Yrrk ? Un tinăr de 19 x 
ani. născut la Danglaston (New 
York) „deloc, croit după tipicul 
american", cum scrie „Internatio
nal Tennis Weekly", cu păr rebel 
de un roșu aprins, jucător cu 
mina stingă. deplasîndu-se cu 
mare viteză și acoperind bine tot 
terenul, cu un serviciu „devasta
tor", cum spun specialiștii. După 
un sezon presărat cu multe pro
misiuni, cel mai bun junior ame
rican a dovedit în luna septembrie 
că nu mai poate fi ignorat nici 
în „înalta societate" a tenisului 
mondial. în decurs de două săp- 
tămîni, el a ciștigat două turnee 
consecutive cuprinse în „Grand 
Prix", cel de la Hartford (de 
mai mică rezonanță) și, apoi, 
.,Trans America", disputat la San 
Francisco, care a reunit la start, 
printre alții, pe Borg, Gerulaitis,

SFERTURILE DE FINALA 
ALE CUPELOR EUROPENE

Mîine, la Zurich, se vor efectua 
tragerile la soțți pentru a se sta
bili programul sferturilor de fina
lă în cupele europene. După cum 
se știe, pentru această fază a 
competițiilor s-au calificat : în
C.C.E. — Grasshoppers Zurich, 
Nottingham Forest, Glasgow Ran
gers, Malmo F.F., Dynamo Dresda, 
Wisla Cracovia, Austria Viena și 
F.C. Kbln ; în CUPA CUPELOR — 
Banik Ostrava, Ipswich Town, 
C.F. Barcelona, Internazionale, 
Fortuna Dusseldorf, S.C. Beveren, 
F.C. Magdeburg și Servette Gene
va ; în CUPA U.E.F.A. — Honved 
Budapesta, Manchester City, West 
Bromwich Albion, Borussia Mon- 
chengladbach, Dukla Praga, 
Steaua Roșie Belgrad, M.S.V. 
Duisburg și Hertha B.S.C.

Meciurile din „sferturi" vor a- 
vea loc la 7 și 21 martie (tur, res
pectiv retur).

CAMPIONATE NAȚIONALE
SPANIA : în etapa a 16-a, echi

pa C.F. Barcelona a surclasat pe

TURNEUL 
ZONAL DE ȘAH 

DE LA VARȘOVIA
I

VARȘOVIA. 16 (Agerpres).— 
Turneul zonal de șah de la 
Varșovia a continuat cu runda 
a 7-a. in care maeștrii români 
Mihai Ghindă și Theodor Ghi- 
țescu au obținut victorii în 
partidele susținute cu Wlodzi- 
mierz Szmidt (Polonia) și, res
pectiv, Jan Sikora (Cehoslova
cia). Adorjan a remizat cu Er- 
menkov, rezultat consemnat și 
în partida Sax — Popov.

în clasamentul grupei a Il-a. 
conduc Sax (Ungaria) și Er- 
menkov (Bulgaria), cu cîte 4*/,, 
urmați de Smejkal (Ceho
slovacia) — 4 (1). Mihai Ghindă 
(România), Adorjan (Ungaria) 
— cîte 4 p, Theodor Ghițescu 
(România), Popov (Bulgaria) și 
Szmidt (Polonia) — cîte 3p etc.

Rezultate înregistrate în 
grupa I: Radulov — Jansa 
1—0 ; Sznapik — Ribli re
miză ; Prands tetter — Len
gyel remiză. Partidele Florin 
Gheorghiu (România) — Inkiov 
(Bulgaria) și Skrobek —Ferenc 
Portisch s-au întrerupt.

în clasament se mențin li
deri Prandstetter (Cehoslova
cia) și Ribli (Ungaria), cu cîte 
5 p, urmați de Radulov (Bul
garia). Sznapik (Polonia) — 
cîte 4 p. Florin Gheorghiu 
(România) — 3*/2 p (1), Lengyel 
(Ungaria) — 3% p etc.

McENRUL
Gottfried, Dibbs, 
Tanner, Mayer, So
lomon, Smith, Fle
ming, Ashe, Pa- 
natta. în semifina
le, McEnroe l-a în
vins pe Dibbs (6—3,
6— 2), iar în finală 
pe Stockton (2—6,
7— 6, 6—2).

în finala Cupei 
Davis, din decem
brie, spre surpriza 
tuturor, la meciul de 
deschidere, debu
tantul McEnroe .' Și 
surpriza a continuat: 
primele servicii, pri
mii „ași" și curînd 
5—0 pentru tînărul 
american ! Apoi n-a 
mai fost trac nici 
în teren, nici în 
tribune. După meci, 
John Lloyd decla
ra : „Nu-mi amin
tesc ca cineva, in
clusiv Borg și 
Connors, să mă fi 
făcut pînă acum să 
mă simt atît de ri
dicol. McEnroe a 
fost mai bun ca 
mine cu două clase". 
Iar învingătorul spu
nea : „Connors este, 
fără dubii, cel mai 
bun jucă*cr pe care-I avem. Dar 
dacă el nu vrea să joace, noi, 
ceilalți, trebuie să facem tot ce 
se poate".

Și iată-! apoi pe tînărul aspi
rant la gloria ,,courts“-urilor în 
„Turneul campionilor", unde — cu 
excepția lui Borg și Vilas, care 
n-au participat — erau prezenți 
primii clasați în Marele Premiu — 
1978. A pășit cu dreptul, învin- 
gîndu-1 pe „bătrînul" Arthur Ashe 
(35 ani), cu 6—3, 6—1, cel care 
strălucea în tenisul mondial a- 
tunci cînd el abia făcea primii pași

■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■
teren propriu, cu 9—0, formația 
Rayo Vallecano. în vervă deose
bită, austriacul Hans Krankl a 
înscris cinci goluri și a trecut pe 
primul loc în clasamentul golge- 
terilor, cu 18 goluri, urmat de 
Quini (Gijon) — 15 goluri și San- 
tillana (Real Madrid) —12 goluri. 
Celebrul Kempes (F.C. Valencia) a 
marcat doar 3 goluri 1

Alte rezultate : Real Madrid — 
Sevilla 1—1 ; Las Palmas — Real

Sociedad 2—0 ; Hercules Alicante 
— Valencia 3—0 ; Salamanca — 
Santander 1—0 ; Atletico Bilbao — 
Saragossa 2—2 ; Burgos — Espa- 
nol Barcelona 1—0 ; Huelva — A- 
tletico Madrid 0—1; Celta Vigo — 
Gijon 1—1. Clasament : 1. Real 
Madrid — 22 p. ; 2. Gijon — 21 
p. ; 3. C.F. Barcelona — 19 p.

ANGLIA î Arsenal — Nottingham 
Forest 2—1 ; Bristol City — Tot
tenham 0—0 ; Leeds — Manchester 
City 1—1 ; Norwich — West Brom-

SOFIA, 16 (prin telefon). în 
sala „Hristo Botev" din capita
la Bulgariei s-a încheiat prima 
ediție a turneului internațional 
de handbal masculin, dotat cu 

„Cupa Serdika". Handbaliștii 
de la Știința Bacău au susți
nut ultimul meci în compania 
selecționatei Moscovei. Deși e- 
chilibrul s-a menținut pe a- 
proape întreaga durată a jo
cului (handbaliștii băcăuani au 
și condus cu 18—14 in min. 
40). reprezentativa Moscovei a 
ciștigat cu 27—25 (13—15). Cele

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
• „Cupa Mondială" la schi- 

alpin a programat pe pîrtia de 
la Crans Montana (Elveția) o 
probă masculină de slalom 
special, în care victoria a re
venit lui Paul Frommelt (Liech
tenstein). Clasat pe locul trei, 
suedezul Ingemar Stenmark a 
trecut pe primul loc în cla
samentul general al „Cupei 
Mondiale" cu 115 p.

• Proba feminină de slalom 
uriaș desfășurată la Les Dia- 
blerets (Elveția) în cadrul „Cu
pei Europei" a fost cîștigată 
de schioara vest-germană 
Christa Kinshofer. în clasa
mentul general continuă să 
conducă Christa Zechmeister 
(R. F. Germania) — 62 p, ur
mată de Fabienne Serrat 
(Franța) — 56 p.
• Proba masculină de 15 km 

de la Reit im Winkl (R.F.G.)
a fost dominată de sportivii 
norvegieni, clasați pe primele 
trei locuri. A ciștigat Oddvar 
Braa — 47:31,02. în proba mas
culină ' de .ștafetă 4 X 10 km, 
victoria a revenit echipei Nor
vegiei.

în sportul rachetei. A trecut a- 
poi de Connors (acesta, după 5—7, 
0—3, s-a accidentat și a abando
nat) și, în semifinale, de Gottfried 
(7—5, 3—6, 6—3), ca în finală să 
reediteze succesul în fața lui Ashe 
(6—7, 6—3, 7—5), după un meci 
palpitant, în care McEnroe a re
montat în ultimul set handicapul 
de 1—4 1 Și ca succesul să fie de
plin, noua stea a tenisului ameri
can a dobîndit și titlul la dublu, 
alături de un alt coleg de genera
ție, Fleming.

Paul SLAVESCU

wich 1—1. Celelalte partide au 
fost amînate din cauza timpului 
nefavorabil. Clasament : 1. West 
Bromwich — 34 p (din 22 meciuri 
disputate). 2. Liverpool — 33 p 
(21) ; 3. Everton — 33 p (22).

R.F. GERMANIA : Eintracht
Frankfurt pe Main — Schalke 04 
3—1 ; V.F.B. Stuttgart — F. C. 
Kaiserslautern 3—0 ; Hertha 
B.S.C. — S.V. Darmstadt 1—0. Ce
lelalte meciuri din etapa a 18-a

au fost aminate din cauza condi
țiilor atmosferice nefavorabile. 
Clasament : 1. V.F.B. Stuttgart — 
26 p. ; 2. F.C. Kaiserslautern — 26 
p. ; 3. S.V. Hamburg — 25 p. (un 
joc mai puțin disputat).

GRECIA (et. 15-a) : A.E.K. — 
Larissa 4—2 ; Panathinalkos — 
Panionios 2—0 ; Aris — Apollon 
2—1 ; P.A.O.K. Serrai 5—0 ; 
Olympiakos Pireu — Rhodos 4—1; 
Panahaiki — Ethnikos 1—0 ; Kas

mai multe goluri înscrise pen
tru Știința : Deacu 9, Nicoles- 
cu 4, iar pentru sovietici Ku- 
liov 8. Ștefan Deacu a ciștigat 
cupa pentru cel mai eficace 
realizator al turneului, cu 44 
de goluri înscrise. Ultimele re
zultate : Ungaria — Bulgaria 
A 15—14 (7—7), Bulgaria B — 
Olanda 22—14 (12—9). Clasa
ment final : 1. ‘Ungaria, 2. 
Moscova, 3. Bulgaria A, 4. Bul
garia B, 5. Știința Bacău, 6. 
Olanda.

Toma HRISTOV

• Cel de-aj doilea concurs 
de sărituri de la Sapporo a 
revenit japonezului Takafumi 
Kawabata, cu 211,9 puncte (să
rituri de 101 m și 95 m). în 
clasamentul general (după 
două concursuri), pe primul 
loc s-au situat la egalitate, Ta- 
pio Raisanen (Finlanda) și 
Sakae Tsuruga (Japonia) — cu 
cîte 394,9 p.

• Concursul de patinaj-vi
teză de la Inzell a fost cîști- 
gat de sportivul sovietic Vla
dimir Lobanov, care a realizat 
la multiatlon un total de 
169,856 p.

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Voroșilov- 

grad, Anatoli Iaroș a stabilit un 
nou record al U.R.S.S. pe teren 
acoperit la aruncarea greutății, 
cu 20,62 m (v.r. 20,56 m și apar
ținea lui Valeri Voikin) • în 
concursul de la Melbourne, Has- 
ley Crawford (Trinidad) a ter
minat învingător în proba de 100 
m, cu 10,4. Alte rezultate. Mas
culin : 200 m — Wells 20,8 ; 1 500 
m — Moorcroft (Anglia) 3:44,6. 
Feminin : 200 m — Boyd (Aus
tralia) 23,0 ; 1 500 m — Grete
Waitz (Norvegia) 4:07,6.

HANDBAL • în finala mas
culină a „Cupei Mării Baltice", 
la Copenhaga : R. D. Germană 
— R. F. Germania 18—15 (10—6). 
Din echipa învingătoare Wolfgang 
Boehme a marcat șase goluri. 
Pentru locurile 3—4 : U.R.S.S. — 
Polonia 23—11 (13—6) ; 5—6. sue
dia — Islanda 19—17 (10—6). •
în turneul feminin de la Krap- 
covfice (Polonia) pe primul loc 
s-a clasat echipa ungară Dunauj- 
văros, care a întrecut în finală 
cu 17—16 (9—10) formația polo
neză Otment • Turneul mas
culin de la Lodz a revenit echi
pei sovietice Burevestnik Kras
nodar, care a învins în finală 
cu scorul de 30—23 (17—8) for
mația cehoslovacă Banik Karvi- 
na. • Turneul masculin de la 
Opole (Polonia) a fost ciștigat 
de formația locală Gwardia, în
vingătoare cu 24—23 (11—10) în
finală cu Steaua Roșie Bratisla
va.

TENIS • La Moscova, în cam
pionatul european pe teren aco
perit „Cupa Saab" (categoria I ; 
grupa B), selecționata U.R.S.S. a 
învins cu 3—0 formația Elveției.
• în finala probei de ‘dublu din 
cadrul concursului internațional 
pentru juniori, de la Caracas, pe
rechea braziliană Martins — Scott 
a învins cu 5—7, 6—2, 6—4 cuplul 
american Testermann — Davis,
• în turneul de la Birmingham 
(Alabama), Buster Mottram l-a 
eliminat cu 6—3, 6—4 pe Manuel 
Orantes.

TENIS DE MASA ft La Bir
mingham, meciul dintre selecțio
natele Angliei și R. P. Chineze 
s-a încheiat cu scorul de 7—1 în 
favoarea oaspeților.

VOLEI • în campionatul mas
culin polonez echipa Hutnik Cra
covia se menține lideră, cu 10 p. 
în etapa a 6-a, Hutnik a învins 
în deplasare, cu 3—1 echipa 
Gwardia Wroclaw.

■ ■ ■ I-----------------------------------

toria — Heraklis 0—0. Clasament: 
L A.E.K. Atena — 25 p. ; 2. Aris 
— M p. ; 3. Olympiakos — 23 p.

ALTE ȘTIRI
• Iată programul echipei 

Iugoslaviei din acest an : 14 mar
tie cu R.D. Germană (acasă) ; 
1 aprilie cu Cipru (C.E. în de
plasare) ; 25 aprilie cu Ungaria 
(în deplasare) ; 13 iunie cu Ita
lia (acasă); 16 septembrie cu Ar
gentina ; 19 octombrie cu Spania 
(C.E., în deplasare); la 31 octom
brie cu România (C.E., pe teren 
propriu); la 11 noiembrie cu Cipru 
(C.E. acasă). Urmează să fie stabi
lite meciurile finalei „Cupei Balca
nice" (tur-retur) cu reprezenta
tiva României.
• Fostul internațional Giacinto 

Facchetti a devenit antrenorul 
reprezentativei Elveției, iar La- 
jos Baroti, fostul selecționer al 
echipei Ungariei, va antrena e- 
chipa austriacă S.W. Innsbruck.
• Federația de fotbal din Peru 

a interzis jucătorilor peruani sus
ceptibili de a fi selecționați în 
lotul național să fie transferați 
la cluburi de peste hotare.
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