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în cupele europene la handbal

DINAMO BUCUREȘTI Șl H.C. MINAUR BAIA MARE
PENTRU A TRECE DE PRAGUL „SFERTURILOR"FAC PREGĂTIRI INTENSE

Handbalul nostru se zbate să 
iasă din nou la suprafață in a- 
pele repezi, cu multe anafoa- 
re,. ale activității internaționa
le. După insuccesele reprezen- 

. tativelor naționale, la Copen
haga și Bratislava, două echipe 
de club încearcă redresarea. 
Dinamo București — în „Cupa 
campionilor europeni" — și H.C. 
Minaur Baia Mare — în „Cupa 
cupelor" — trudesc acum pen
tru a ajunge pe treptele supe- 

-v.rioare ale ' acestor competiții, 
care își au și ele importanța 
lor valorică în lumea interna
țională a handbalului. înainte 
de start, toată lumea era în
crezătoare, chiar optimistă, 
cînd privea numărul mare de 
formații cu pretenții modeste 
de pe tabelele de concurs. Sita 
a cernut însă și — iată — a- 
cum s-a ajuns în faza „sfertu
rilor", • fază în care se con
fruntă realele valori. Ce fac în 
aceste condiții reprezentantele 
noastre ? Firesc, își amplifică 
pregătirile, se antrenează mai 
mult, își perfecționează arme
le tactice cu care să anihileze 
atuuț-ile adversarelor. Și se mai 
giUdesc că după sferturi vin

JI

Alergare, apoi jocuri tactice, apoi alergare, apoi... lată ce cu
prind cele 240 de minute zilnice de pregătire a dinamoviștilor 

Foto : V. BAGEAC

L-am rugat pe tovarășul 
Gheorghe Cordea, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
Turda al P.C.R., primarul mu
nicipiului, să schițeze pentru 
cititorii ziarului nostru o ima
gine a vieții sportive prezente 
și de perspectivă a orașului 
de pe Arieș. Mărturisim că 
am fost impresionați de multi
tudinea datelor ce ne-au fost 
furnizate, fără ca interlocu
torul nostru să se folosească 
de vreo notiță și fără să ceară 
să fie completat de însoțitorul 
nostru, Dan luliu, prim-vice- 
președintele Consiliului muni
cipal pentru educație fizică și 
sport.

Reținem, 
da trăiesc 
români și 
majoritate 
îi caracterizează hărnicia 
modestia, răspunderea 
tot ceea 
chilibru 
sportul 7 
practice 
ales fotbalul și popicele, 
ciada", marea 'competiție 
tională, a stimulat și la Tur
da întreaga activitate de edu
cație fizică și sport. O paletă 
destul de variată și de bogată 
de acțiuni legate direct de 
„Daciadă" sau impulsionate de 
ea vizează toate vîrstele. Din 
cei 25 000 de participant! la 
„Daciadă" în anul trecut, 6 au 
ajuns la finalele pe țară, ocu- 
pind locuri fruntașe: eleva
Sanda Baciu la sanie. Dan Ga-

la Industria 
Paraschiva

așadar, că
70 000 de 
maghiari, 

muncitori.

la Tur- 
oameni, 

marea 
pe care 

Ș> 
pentru 

ce fac, un anume e- 
sufletesc. Le place 
Da. le place să-l 

si să-1 privească, mai 
„Da- 

na-

ciu, de 
la schi, 
la C.A.P.-Unirea, la 
tineretului". Peste ____ ____
tineri și oameni ai muncii au 
îndeplinit , normele complexu
lui „Sport și sănătate", iar 
„înotul pentru toți", benefi
ciind de tradiție la Turda, a 
înregistrat, numai în perioada 
1977—78, 1 000 de copii care au 
învățat să înoate. în acest an, 
15—20 de clase își vor efec
tua orele de educație fizică la 
bazinele de înot ! Grădinițele 
au concursurile lor, iar re
prezentativele de fetițe și bă
ieți s-au întrecut în „Cupa 
aripile șoimilor" la atletism 
(aruncarea mingii de oină, să
ritura în lungime de pe loc și 
o probă scurtă de alergare) șl

Mircea COSTEA

laptelui, 
Deac, de 

„Crosul 
10 000 de

(Continuare in pag. 2—3)

NATAIIA MĂRĂSESCU
IA A DOUA VICTORIE

N. Voinea a fost — și în turneele din R.D. 
Germană și Austria — unul dintre cei mai 
buni oameni ai băimărenilor. Suporterii îl 
doresc — pe el și pe colegii săi — la fel 

in meciurile cu T.V. Huttenbergin meciurile cu

apoi, fi-

este o -echipă bătăioasă (o știm 
din confruntările ei cu Steaua, 
campioana noastră de atunci, 
calificîndu-se doar la un... gol), 
așa că trebuie găsite răspun

suri eficace. Ele 
sînt căutate zil
nic. Toți jucătorii 
sînt apți (cei ac
cidentați s-au re
făcut intre timp), 
astfel că antreno
rul emerit Oprea 
Vlase are doar 
problema selectă
rii celor 12 care 
vor fi înscriși pe 
foaia de concurs. 
Poate că meciurile 
din „Cupa Româ
niei” (21—23 ia
nuarie. la Bacău), 
cu Dinamo Bra
șov și — mai ales 
— cu Știința Ba
cău, fi vor da an
trenorului o mină 
de ajutor în alcă
tuirea „12“-lui pen
tru Calpisa. îl 
vom vedea la 28 
ianuarie In Pala
tul sporturilor din 
Capitală.

Băieții lui Las- 
căr Pană au reve
nit zilele trecute 
din turneul între
prins în R. D. 
Germană și Aus
tria. Turneu cu 
13 jocuri, dintre 
care 7 clștigate

(victorii de prestigiu asupra e- 
chipei Austriei și selecționatei 
Moscovei) și 4 egaluri, turneu

Hristache NAUM

Azi, la Bruxelles

BELGIA - ROMANIA, IN CADRUL GRUPEI C 
A CAMPIONATULUI EUROPEAN DE TENIS „INDOOR

După cum se știe, în prima 
sa confruntare din ediția a- 
cestui an a 
pa României 
3—0 pe cea 
prezentativa 
componență pe Stevaux, Boil- 
leau și Hombergen. Următorul 
meci al echipei noastre este 
programat duminică, 21 ianua
rie, în compania reprezentati
vei Iugoslaviei, la Brașov.

In cadrul Grupei C (cate
goria a II-a) a Campionatului 
european de tenis pe teren a- 
coperit — „Cupa Saab" — e- 
chipa reprezentativă a Româ
niei întîlnește azi, la Bruxel
les, formația Belgiei. Lotul 
care a făcut deplasarea este 
format din Dumitru Hărădău, 
Traian Marcu și Andrei Dirzu, 
antrenor fiind maestrul emerit 
al sportului Gheorghe Viziru.

ik

competiției, echi- 
a întrecut-o cu 

a Poloniei. 
Belgiei are

Re
in

WELLINGTON, 17 (Ager- 
pres). — Proba feminină de 
1500 m plat din cadrul con- 
~ursului internațional atletic 
de la Hastings (Noua Zeelandă) 
a fost cîștigată de atleta ro
mâncă Natalia Mărășescu, cro
nometrată cu timpul de 
4:12,5. Pe locurile următoare 
s-au clasat Grete Waitz (Nor
vegia) și Frța Lovin (România). 
De menționat că Natalia Mă
rășescu repurtează al doilea 
succes in turneul pe care îl 
întreprinde in Noua Zeelandă.

Alte rezultate : 100 m plat 
femei : Wendy Brown (Noua 
Zeelandă) 11,69 ; 100 m
plat bărbați : Alan Wells (An
glia) 10,25 ; 
înălțime bărbați : 
(S.U.A.) 2,09 m;
Rod Dixon 
4:04,1.

săritura în 
J. Meisler 

o milă: 
(Noua Zeelandă) 

în proba de 3 000 
plat, cîștigată de englezul Jim 
Robson. atletul 
Floroiu s-a situat pe locul trei.

m

român Ilie

Pregătirile sportivilor fruntași

DEBUTUL LA CAMPIONATELE MONDIALE DE SANIE, 
obiectivul antrenamentelor din aceste zile pe pista din Sinaia 
• Sportivii români, înscriși la toate marile competiții oficiale ale sezonului ® Ju
niorii, pe locuri fruntașe la Krynica • La Sinaia, scăderea temperaturii a permis 

amenajarea pirtiei in condiții optime © Componența loturilor naționale

semifinalele și, abia
nala...

Dinamo București
găsită în fiecare zi cite 4 ore 
în sălile Floreasca si Dinamo. 
Adversara ei, Calpisa Alicante,

y

poate fi

(Continuare in pag. 2-3)

După doar cîțiva ani de ia 
introducerea sa în țara noas
tră ca sport de performanță, 
sania a avut cutezanța să se 
prezinte la startul campiona- 

Evenimentul 
anului
Ham- 

surprin-

derea multora, reprezentantele 
României au izbutit evoluții și 
rezultate care le-au adus a- 
precieri favorabile din partea

campionatele mondiale, 
vor avea loc la sfîrșitul 
tămînii viitoare (sîmbătă 
duminică) în R.F.

care 
săp- 

ȘÎ 
Germania,

tului european.
s-a petrecut în iarna 
trecut, în Suedia, la 
marstrand, și, spre

în cadrul prielnic oferit de „Daciadă44

RAPIDUL DESCHIDE LARG PORȚILE
COPIILOR Șl TINERILOR

Cerințele exprimate și pre
țioasele indicații date de Co
mitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. în ședința din 
19 decembrie 1978 au stimulat 
puternic mișcarea noastră spor
tivă în vederea organizării și 
desfășurării la un .nivel supe
rior â celei de a doua ediții a 
competiției naționale „Dacia- 
da‘\ Integrîndu-se, în acest 
spirit, eforturilor pe care or
ganele și 
ve de pe 
le depun 
neretului 
matică a 
sportului, ____  __r____
noi talente în întrecerile 
masă și promovarea lor 
activitatea de performanță, 
clubul Rapid a luat zilele tre-

cute o inițiativă 
fi remarcată.

Fără a diminua 
și preocupările pentru
».\\\\\\\\\\\\\\^^^

demnă de a

din interesul 
înde-

O frumoasa inițiativa

organizațiile sportî- 
întreg cuprinsul țării 
pentru atragerea ti- 
în practicarea siste- 
exercițiilor fizice și 
pentru depistarea de

în

a clubului Ducurcștcan
&\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

plinirea obiectivelor de perfor
manță (sporite cantitativ și 
calitativ față de anii trecuți) 
pe care popularul club bucu- 
reștean și le-a stabilit, ba chiar 

' venind evident In sprijinul lor, 
această inițiativă vizează an
gajarea sistematică a clubului 
în organizarea și desfășurarea

unei intense activități de masă, 
sub egida „Daciadei", pentru 
tineretul din școlile și unități
le productive situate, în prin
cipal, în sectoarele 7 și 8 ale 
Capitalei. Practic, Rapidul va 
realiza, pe această cale, o mai 
strînsă și foarte necesară le
gătură directă cu școlarii și cu 
tinerii din întreprinderile și 
instituțiile celor două sectoa
re, din rîndurile cărora va pu
tea selecta pe cei mai tălen- 
tațî pentru secțiile sale de per
formanță. (Aici este cazul să 
adăugăm că aria de selecție ar 
deveni chiar mult mai largă 
dacă, dîndu-se curs unei su-

Constantin FiRĂNESCU

(Continuare in pag 2—3)

Aspect de la u.iul
Sinaia

partenerilor de întrecere și a 
tehnicienilor : Elena Stan s-a 
clasat pe locul 9, iar Maria 
Maioru (în 1978 încă junioare) 
a ocupat locul 12, devansînd 
numeroase concurente din țări 
în care sportul cu sania are o 
puternică 
comportare 
determinat 
sportului 
noastră
„ștacheta" exigenței printr-o 
nouă premieră : înscrierea la

din antrenamentele efectuate pe pirita din 
Foto : Dragoș NEAGU

pista înghețată artificial 
la Konigssee. Adăugind că, 
lingă participarea la „mon- 

fruntășii săniei din 
.__ ____ i au în program
campionatele europene de se
niori (3—4 februarie, în R. D. 
Germană, la Oberhof) și cam
pionatele europene de juniori 
(11—12 februarie, în Polonia,

Dumitru STĂNCULESCU

pe
de 
pe
diale",
țara noastră

tradiție. Această 
promițătoare a 

forul diriguitor al 
amintit din 

ca, în 1979, să
țara 
urce

(Continuare in ’’pag. 2—3)
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Dialog cu a'pinista Taina Duțescu „Cupa Unirii" la

PRIMELE SURPRIZE IM CONCU

Alpinista Taina Duțescu-Co- 
liban se 
Are 35 
că este 
ceea ce 
știind că a realizat trasee de 
mare dificultate in munții noș
tri, ca și în Caucaz și Alaska. 
I-am cerut să se explice :

— Am inceput alpinismul la 
19 ani. la clubul l.T.B. Origi
nea acestei pasiuni poate li 
căutată in drumeția montană, 
pe care am practicat-o intens, 
sau poate... in dorința de că- 
țărare pe care o aveam de ci nd 
eram mică. Cind s-a desființat 
secția de alpinism de la l.T.B.. 
am trecut la Progresul, de aici 
la Sănătatea și. acum, sint iar 
la l.T.B., unde s-a reînființat 
secția respectivă. Asta demon
strează că... pămintul este ro
tund.

— Performanțe ?
— Trasee din ce in ce mai 

grele. In anul 1977 am parcurs 
trasee de gradul VI. împreună 
cu Sanda Isăilă : „Fisura Al
bastră" din Bucegi. „Santinela 
de la Gitul Iadului", de la Bi- 
caz — ambele fiind premiere 
pentru alpinismul feminin din 
România. Cu soțul meu. Emil 
Coliban. alpinist și el. am es
caladat „Fisura Speranțelor" 
timp de iarnă.

— Am auzit că ați fost 
Caucaz în Alaska.

— In Caucaz am urcat 
Upșa, la 4 800 m. iar in Alaska 
m-am cățărat pe virful Steele, 
care are 4 800 m, și pe Luca- 
nia. 5 200 m. din Munții Cen
tennial.

— Spuneați, Ia începutul 
discuției noastre, că sînteți

află in floarea v.rscei. 
ae ani și ne declară 
din fire... o fricoasă, 
ni se pare paradoxal,

v-a

pe

in

pa

ALPINISMUL mEltAZA CARACTERUL, 
TE FORMEAZĂ PENTIIU VIAȚĂ"

o... fricoasă. Alpinismul 
insuflat curaj ?

— M-a invățat să-mi stăpi- 
nesc frica. Practicind acest 
sport, am obținut stăpinirea 
nervilor, obișnuința de a-mi 
cintări gesturile și faptele, de 
a calcula fiecare pas (in alpi
nism un pas greșit poate costa 
mult), obișnuința de a lua de
cizii conștiente. Iată de ce iu
besc alpinismul, 
tehnic, complex, 
turizează...

— Credeți 
este accesibil

— Da, cu condiția să se per
severeze. Acest sport nu se în
oată bătind din palme. Iți tre
buie mulți ani și o expe
riență îndelungată pentru a 
deveni un bun alpinist. Există, 
pe drept, o tendință de a se 
invăța tehnici elementare, le-aș 
zice „de supraviețuire", care 
trebuie știute de masa de tu
riști. iubitori ai 
montane.

— O ultimă 
pînă la ce vîrstă 
veți practica alpinismul ?

— Reputata alpinistă June 
Leman a bătut primul piton 
intr-un perete stincos la 51 de 
ani. In ce mă privește, 
continua să practic 
pină la bătrinețe. 
il consider unul 
mai educative, mai 
sport care modelează caracte
rul. te formează pentru viață 
te învață să lupți cu tine în
suți, 
sport 
tatii, 
dere,

E un sport 
care te ma~

că alpinismul 
tuturor ?

drumeției

întrebare : 
credeți că

voi 
acest sport 

11 iubesc, 
dintre cele 
bine zis un

ca și cu muntele. E un 
al răbdării, al tenaci- 

Din acest punct de ve- 
l-aș recomanda oricui.

Sever NORAN

La radiotclcgraiic-saia pentru Juniori
ELEVA JANET A MANEA, CAMPIOANA ABSOLUTA
Pruna competiție republicană 

de radioamatorism din acest an, 
campionatul de radiotelegrafie — 
sală pentru Juniorii mici și ju
niorii mari (băieți și fete). s-a 
desfășurat timp de trei zile ia 
radioclubu' județean din Sucea
va, Deși numărul particpantCor 
nu a fost mai mare dedt In anii 
trecuți, nivelul întrecerilor si. 
mai ales. rezultatele obținute 
a-*u dovedit cu mult supertcare 
celor din edițule precedente. La 
eateeoria Jurticgt mart, -eăe tre: 
oro» la care f-a coomx, ee 
fapt tre: eampictizte — r*4rxlart- 
taxe, transmitere vttrxâ si recep
ție viteză — au fost cisușate de 
eleva bucuresteancă Jaaeta Ma
nea. Cu această triplă neserte. 
care i-a adus titlul de eampi’oa- 
nă absolută, talentata 
gratis tă și-a încheiat 
la categoria junioare 
urmind să treacă în 
nioarelor Un frumos

cu cele ale seniorilor (20—23 ia
nuarie), cind participarea ar fi 
fost sensibil mai redusă. Dar și 
cu această măsură, numărul con- 
curenților (28) nu a fost cel aș
teptat. Nu știm de ce au lipsit 
de la această intîlnire reprezen
tanții unor județe cu posibilități 
K chiar cu tradiții frumoase in 
această disciplină tehnico-sporti- 
vl. cum sînt Mures. Hunedoara, 
Doij. Argeș, Galați și altele. Re- 
odiale tehnice : regularitate —
— ir. — •<- : 1. stelieă Limona 
p-amp-o.-,), 2. KarI Lux 
poara). X. Adrian Udrescu 
rești) ; juniori mari — 1. 
Manea (campioană), 2. 
Costache (Iași), 3. Floarea 
naru (Suceava) ; recepție
— juniori mici : 1. Adrian

raăâxeie- 
scxvlseea 
ta ezrtad 
rîafeî »e- 

__ sseees ia
juniorii miei a obturat M S*e- 
llcâ Limona fin Coostasta. rare 
a cucerit titlurile la resBiarttaie 
și transmitere viteză. Faane M- 
ne a Drceedat federația de spe
cialitate cin -i a statriH dcs*M<a- 
rarca acestor intree-eri ale tine
rilor ratSoteleenfiști la ttapal 
vacantei de iarnă si ira adată

(Tlml- 
(Bucu- 
Janeta 
Mihai 
Gemă- 
viteză 

Udres- 
eu (campion). 2. Stelică Limona, 
3. Manuela Ailincăi (Bacău) ; ju
niori mari : 1. Janeta Manea
(campioană), 2. Mihai Costache, 
X Ey Lux (Timișoara) ; trans
mitere viteză — juniori mid : 1. 
Stelică Limona (campion), 
drian *
Im căi ; juniori mari : 
Manea (campioană). 
Costache 3. 
(București).

1.

. . .. 2. A-
Udrescu, 3. Manuela Ai- 

Janeta
Mihai

Alexandru Hera

1.
2.

1. HOABÂN

în Sala sporturilor din Tg. 
Mureș s-au desfășurat, timp de 
o săptămînă, concursurile de 
calificare pe echipe de seniori 
și juniori la tenis de masă, în 
vederea participării la campio
natele din acest an. S-au • cla
sificat, în ordine, promovînd 
în campionatul Diviziei A pe 
echipe, următoarele formații: 
feminin — C.S.Ș. Slatina, 
C.S.M. lași și C.S.Ș. Viitorul 
Pitești (aceasta beneficiind de 
locui rămas liber prin desfiin
țarea formației C.S.M. Cluj- 
Napoca) ; masculin : Universi
tatea Craiova II și A.S.A. 
București. La juniori, feminin : 
Voința Buzău. C.S.Ș. Petroșani, 
C.S.Ș. 2 București și înfrăți
rea Tg. Mureș țC.S-M. Cluj- 
Napoca nu și-a mai înscris for
mația, iar ;un:oare!e Politeh
nicii Buc. au devenit se
nioare) ; msseulin : Comerțul 
Tg. Mureș. Universitatea Cra
iova II și C.S.Ș. Bistrița II.

Astfel. îa in’recerile campio
natului Diviziei A pe anul 19<9 
vor participa următoarele e- 
chipe : senioare — seria I — 
C. S. Arad II, Progresul Buc., 
C. S. Arad I. C.S.Ș. Craiova, 
Spartac Buc.. C.S.Ș. Rm. Vil
cea '. seria a 17-3 : Gloria Bu
zău, Voința Buzău. Politehnica

Buc., C.S.Ș. Slatina. C.S.M. 
Iași. C.S.Ș. Viitorul Pitești ; 
masculin : seria I — C.S.M. 
Cluj-Napoca, Universitatea Cra
iova, Gloria Buzău, Progresul 
Buc., Comerțul Tg. Mureș, Lo
comotiva Buc. ; seria a H-a : 
C.S.Ș. Craiova, Tractorul Bra-, 
șov, C.S.Ș. Odorheiul Secuiesc, 
Politehnica Buc.. Universitatea 
Craiova II, A.Ș.A. Buc. Prima 
etapă : la 10—îl martie.

La campionatele de juniori 
pe echipe vor participa : femi
nin — seria I: C. S. Arad, 
Gloria Buzău, Comerțul Tg. 
Mures, C.S.Ș. Viitorul Pitești, 
C.S.Ș.' 1 Buc., C.S.Ș. Petro
șani și C.S.Ș. - 2 Buc. ; seria a 
ii-a : C.S.Ș. Craiova. C.S.Ș. 
Rm. Vilcea, C.S.Ș. Slatina, 
C.S.M. Iași, Metalurgistul Cu- 
gir. Voința Buzău și înfrățirea 
Tg. Mureș; masculin — seria 
I : C.SAL Cluj-Napoca, Pro
gresul Buc., Voința Satu Mare, 
Metalurgistul Cugir, C.S.Ș. 
Craiova. Comerțul Tg. Mureș 
și Universitatea Craiova II ; 
seria a H-a : Gloria Buzău. U- 
niversitatea Craiova I. C.S.Ș. 
Odorheiul Secuiesc, C.S.Ș. Bis
trița I, C.S.M. Cluj-Napoca II, 
C.S.Ș. 1 Buc. și C.S.Ș. Bistrița 
II. Turul se va disputa la 
15—18 februarie, la Arad.

DEVA, 17 (prin telefon). 
Competiția de tenis „Cupa U- 
nirii" — găzduită de Sala spor
turilor din localitate — a pro
gramat marți după-amiază și 
miercuri citeva partide care 
s-au încheiat cu eliminarea 
unor favoriți de pe tablourile 
de simplu ale seniorilor. în- 
tr-unul din meciuri, tânărul te- 
nisman de la Politehnica Cluj- 
Napoda, V. Sălăjan (17 ani), 
l-a întrecut pe favoritul nr. 5, 
Florin Niță (Steaua). Deși con
fruntarea nu a avut virtuți 
tehnice deosebite, ea a plăcut 
datorită ambiției cu care s-a 
jucat de-a lungul celor trei se
turi. Sălăjan a cîștigat cu 7—6, 
4—6, 6—4. Intr-un alt meci,
jucătorul dinamovist Laurențiu 
Bucur — o autentică speranță 
a tenisului nostru — l-a eli
minat cu 6—4, 6—4 pe Adrian 
Viziru (Sănătatea Satu Mare), 
favorit nr. 4. A început și con
cursul feminin, meciurile- des- 
fășurîndu-se, pînă acum, fără 
surprize.

Citeva 
turul I:
— L. Bukuresti 
tu Mare) 6—3, 
povici (Steaua) 
(Sănătatea Satu

rezultate. Masculin, 
M. Mîrza (Steaua) 

(Sănătatea Sa- 
6—1 ; C. Po- 
— L. Revesz 
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ORAȘE MICI,
(Urmare din pag. 1)

gimnastică (un exercițiu în 32 
de timpi). Pionierii se întrec 
în cadrul grupelor, apoi pe 
unități și pe municipiu în sis
tem turneu, tur-retur, primă
vara și toamna, la handbal, 
volei (băieți și fete) și fotbal. 
Liceele își dispută „Cupa Po- 
taissa", pe același sistem, iar 
reprezentativele de liceu par
ticipă și la „Trofeul Mihai Vi
teazul", care se desfășoară 
timp de 3 zile, la atletism, vo
lei, handbal și fotbal.

La Turda s-au organizat și 
concursuri de orientare spor
tivă, îmbinate cu acțiuni de 
marcare a unor trasee (Cheile 
Turzii — cascada Ciucaș, 
creasta munților Trascăuluij. 
Cercurile tehnico-aplicative 
din asociațiile sportive 
lare și sindicale, ale 
Casa pionierilor și 
patriei numără circa
pasionați ai acestor activități, 
deopotrivă interesante și utile. 
Plac, mai ales copiilor și tine
rilor, sporturile de iarnă. în 
sezonul trecut, 509 de copii au 
deprins patinajul, iar schiul se 
practică în zona r'*'“:1"'
Turzii.

în întreprinderi, la 
cinste se află fotbalul , _ .
cele. Cupa pusă în joc la „Ci
mentul" a fost disputată de 
10 echipe de fotbal, cu peste 
160 de tineri și mai puțin ti
neri.

îl rugăm pe tovarășul Cor
dea să se refere la sportul de

sco- 
U.T.C., 

șoimilor 
1000 de

Cheilor

mare
și popi-

1

DEâUTUL LA CAMPIONATELE MONDIALE DE SANIE
(Urmare din pag I)

la Krynica), constatăm că a-
cestui sport i s-au creat post- 

‘ i cele 
efi-

bilități de afirmare la 
mai însemnate competiții 
ciale internaționale.

Pentru realizarea 
propus — o comportare 
mai bună și clasarea pe , , 
ziții onorabile în ierarhia in
ternațională a sardei — pre
gătirile au fost, ca durată și 
intensitate, evident superioare 
celor efectuate in anii trecuți. 
eăutindu-se și mijloace inedite 
de îmbunătățire a procesului 
de antrenament Așa, de pildă, 
in lunile de toamnă au fost fo
losite săniile cu rotile, care au 
permis practicanților 
coborîri de antrenament 
pista betonată din Sinaia _
condiții apropiate de cele e- 
fectuate cind pista este înghe
țata. La venirea iernii. Iotu
rile naționale de seniori și de 
juniori s-au deplasat, așa cum 
au făcut și reprezentanții al
tor țări. în stațiunile gazdă 
ale viitoarelor competiții ofi
ciale la Oberhof, Konigssee 
și. respectiv, la Krynica. Se
niorii au făcut doar antrena
mente . juniorii, în schimb, 
iu luat parte la concursurile 
(cu caracter de verificare) dis
putate la Krynica, unii dintre 
ei obținînd rezultate bune : 
Constantin Răducanu a ocupat 
locul 4 în compania seniorilor 
și locul I tn întrecerea junio-

scopu-n 
cit

DO-

săniei 
pe 
în

rilor, Ruxandra Bărtușică a 
cuceri’ și ea locul I, iar Ga
briela Soare s-a clasat pe lo
cul secund. Menționăm că la 
aces’e concursuri au participat 
sEcrtivi din Cehoslovacia, R.D. 
Germană și, bineînțeles. 
Polonia.

în aceste zile, pînă la ple
carea spre stațiunile care 
eăzdui competițiile oficiale, 
loturile noastre naționale se 
pregă’esc ia Sinaia, unde con
dițiile atmosferice din ulti
mele zile au Dermis amenaja
rea pistei la un nivel optim 
de desfășurare a antrenamen
telor. într-o convorbire avută, 
îeri dimineață, cu Ion Gales- 
cu, antrenorul lotului de ju
niori, acesta ne-a declarat: 
„Pîrtia este splendidă — în
ghețată „tun", temperatura 
suficient de scăzută și vizibi-

din

vor

litatea bună. Putem efectua 
cite două antrenamente pe zi, 
in cursul cărora ne străduim 
să aducem ultimele retușuri in 
pregătirea de coborîre". Ion 
Galescu împreună cu Valentin 
Paiuc (antrenor al lotului de 
seniori) și cu Constantin Iovan 
(antrenor coordonator) alcătu
iesc colectivul care se ocupă 
de pregătirea sportivilor vizați 
să alcătuiască reprezentativele 
României la campionatele mon
diale și europene din acest 
an. Deocamdată loturile sînt 
formate din : Elena Stan, Ma
na Maioru, Gheorghe Dumi
trescu, Iacob Ispas, Ion Apos
tol, Victor Anghel (seniori) ; 
Ruxandra Bărtușică, Cornelia 
Vasîle, Mariana Carp, Gabriela 
Soare Constantin 
Cristin?) Piciorea,
Pleșa si Dan Comșa (juniori).

Răducanu, 
Gheorghe

LA MIERCUREA CIUC, DCUA INTERESANTE
ÎNTRECERI DE PATINAJ VITEZA

Sflrșitul acestei săptămtni este 
deosebit de bogat în competiții de 
patinaj viteză. La Miercurea Ciuc. 
pe pista naturală — a cărei ghea
ța se prezintă tn bune condlțluni 
datorită, mal ales, nopților cp 
temperatură scăzută — se vor des
fășura. azi și mîlne, Concursul 
republican al copiilor (categoriile 
I și TI). iar simbătă șl duminică 
Concursul Internațional, la care 
vor fi prezenți vitezlștl din cinei 
țări.

La tradiție nala întrecere anuală 
a celor ma mici patinatori vor fi 
prezenți pe inelul de gheață din 
M Clue e^neurențl din București, 
Brașov, Clut-Napoca, Tg. r-------
Sibiu M Piue, precum șl 
orașele Ploiești șl Suceava, 
lltățl carr vor avea pentru 
ma oară reprezentantă la o 
petit!” d‘ amploare. In program 
figurează probele de 500 m, 1000 
m șl 1500 m.

Mureș, 
din 

loca- 
prl- 

eom-

AMBIȚII SPORTIVE MARI
performanță. Pe primele locuri 
s-ar afla modelismul, cu im
portante realizări, și boxul, în 
care antrenorii — prof Vir
gil Cenan (vi-1 mai amintiți?) 
și Edmond Donâoczi — pregă
tesc la asociația „Sticla Arie- 
șul Turda" 30 de sportivi, din
tre care 3 sînt în atenția se
lecționerilor pentru lotul lăr
git în vederea J.O. din 1980.

Gazda noastră face aici o 
pauză, după care, cu aceeași 
vorbă domoală, ne previne că, 
oricît de interesantă ar părea, 
activitatea de educație fizică 
și sport a orașului nu este 
încă la nivelul cerințelor și, 
precizează, a posibilităților 
municipiului. Iată, zice, toată 
lumea cunoaște străvechea lo
zincă „minte sănătoasă în trup 
sănătos", dar cîți o pun în 
practică ? Mișcare, mișcare în 
fel și chip, gimnastică de di
mineață, la locul de muncă, 

mers pe jos 
practicarea a 
ramuri spor- 
executanți și

la 
înot, 
iarna), 
multor 

mai mulți

mineață, 
excursii, 
(vara și 
cit mai 
tive, 
mai puțini privitori — asta în
seamnă trup sănătos, la mici 
și la mari. De aici și sănătate, 
vigoare, poftă de muncă și 
viață, de aici și performanță! 
Toată lumea iubește fotbalul, 
mulți îl joacă, dar să facă ți 
atletism, și gimnastică. Gimnas
tica place copiilor și părinților, 
Nadia a creat o adevărată e- 
mulație. De ce nu scot și pro
fesorii noștri de specialitate 
o Nadie din Turda ? Fotbalul 
turdean trăiește din amintirile 
isprăvilor Arieșului. Dar ce 
este acum această echipă? O 
umbră palidă, care se căzneș
te din greu. Și știți de ce? Ei

da, modul cum se pregătește. 
Și mai e un bai : selecția 1 
Știți cine i-a bătut, între al
ții ? Tineri crescuți aici, la 
noi, în școala profesională de 
la „Sticla", dar pe care antre
norii noștri nu i-au... văzut. 
Și așa, au plecat în alte între
prinderi muncitori și fotbaliști 
buni, crescuți la noi!... La fel 
se poate vorbi despre handbal, 
volei, judo și alte sporturi, în 
care masa de practicanți tre
buie întregită de calitate. Va 
trebui să se dezvolte mai pu
ternic, 
ceasta, schiul și săniușul, pen
tru că Apusenii și Cheile Tur
zii sînt la doi pași. Etapa de 
iarnă a ediției a Il-a a „Da- 
ciadei" va marca un serios 
progres în această privință.

Municipalitatea — ne asi
gură primarul — se îngrijește 
permanent de dezvoltarea ba
zei materiale a sportului. 
Curțile școlilor sînt adevărate 
micro-baze sportive, există 6 
săli — două la școli generale, 
4 la' licee —, în timp vor fi 
făcute și altele, poate și o sală 
de sport a orașului, toate la 
vremea lor. In prezent este în 
curs de realizare o sală de 
șah și una de tenis de masă, 
o bază de sport și agrement 
la Poiana, lingă Ărieș, pe un 
teren neproductiv, iar parcul 
din oraș a fost încredințat ti
neretului și găzduiește o tot 
mai bogată activitate cultural- 
sportivâ.

Am făcut un raid pe la aso
ciațiile sportive Cimentul 
Sticla, am fost în curțile șco
lilor și în săli de sport, 
Parcul Tineretului. Am întâl
nit pretutindeni oameni 
sionați pentru sport și 
peie dintr-o activitate sportivă 
bogată.

Despre sportul din 
piui Turda se va vorbi 
curînd, vă asigurăm.

începînd din iarna a-

Și
în

pa- 
crîm-

munici-
în

RAPIDUL DESCHIDE LARG PORȚILE
mate de întreceri demonstra
tive ; participarea obligatorie a 
antrenorilor rapidiști ia fazele 
de masă ale. „Daciadei" în 
școli, întreprinderi și instituții; 
desfășurarea unor acțiuni de 
muncă patriotică (circa 10 000 
ore) pentru buna întreținere .a 
bazelor sportive ale clubului ; 
organizarea unor 
racter educativ, 
sportivi, cit și 
terii clubului.

Pregătirea și 
tuturor acestor 
fi asigurate de 
misie special constituită, 
cațe fac parte membri ai 
siliului clubului, antrenori, 
sportivi fruntași, activiști spor
tiv’ din sectoarele 7 și 8, re
prezentanți 
pidului.

Apreciind 
inițiativă, 
„Daciadei", .
unei politici sănătoase a noii 
conduceri a clubului Rapid 
(președinte — Liviu Mihăi- 
Iescu, vicepreședinți — Eugen 
Ignat și Petre Vrînceanu) pen
tru selecția și promovarea ti
nerelor talente, așteptăm acum 
demararea ei practică, primele 
acțiuni din planul destul de 
amplu stabilit.

(Urmare din pag. 1)

gestii ce i s-a făcut, clubul ar 
extinde această inițiativă și 
ar lua efectiv sub patronajul 
lui și tradiționalele întreceri 
de masă, la diferite ramuri de 
sport, care se organizează 
pentru oamenii muncii din sec
torul transporturilor fero
viare).

Dintre acțiunile concrete pe 
care, în cadrul remarcabilei 
sale inițiative, clubul și-a 
propus să le realizeze, sînt de 
reținut îndeosebi : organizarea, 
cel puțin lunar, pe bazele spor
tive ale clubului și sub direc
ta îndrumare a antrenorilor 
lui, a „ZILEI DACIADEI", 
cuprinzind întreceri de masă 
deschise tuturor copiilor și 
tinerilor din sectoarele 7 și 8, 
ca și din alte cartiere bucu- 
reștene ; instituirea „CUPEI 
RÂPID“, rezervată elevilor, la 
ramurile de sport in care clu
bul giuleștean are grupe de 
juniori (atletism, box, lupte, 
haltere, handbal, volei, polo, 
caiac-canoe, rugby și fotbal) : 
organizarea de întâlniri intre 
sportivii de performanță ai 
clubului si tineretul din școli
le și unitățile economice, ur-
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POLITEHNICA TIMISOARA VREA
SĂ AJUNGĂ LA ATACUL ÎN 10...
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în precedentele stagii de pre
gătire de iarnă, studenții timi
șoreni au... umblat prin locuri 
depărtate de casă. Păltinișul 
Sibiului a fost unul dintre a- 
cestea. Iată însă că, de astă- 
dată, „alb-violeții“ din orașul 
de pe Bega au descoperit la 
o aruncătură de băț. cum se 
spune (aproximativ 150 km. în 
județul Caraș-Severin). un loc 
excelent de pregătire. Moder
nul complex hotelier de aici, 
cu nume legendar (Scorilo), 
construit în liniștitorii munți 
ai Banatului, nu a intrat îfică 
în traseul obișnuit al turiști
lor. Este aici un foarte bun 
loc de antrenament și de re
flecție, pentru că Politehnica, 
după cum recunosc 
ponenții ei, are și 
mediteze...

Munca a început 
rele din plin. Marți 
timișorenii au -! 
antrenament 
te maximă, 
cerea cuplului 
nori Angelo Niculescu — Cos- 
tică Kădulescu se află pre
zenți aici următorii jucători : 
Bathori I. Catona. Păltinișau, 
Mehedințu, Floareș, Barna, 
Nadu, Tornoreanu, Șerbănoiu. 
Dembrovschi, Cotec. 
Roșea, Anghel, Petrescu, 
Iuga, Mușat. Alături de 
venit și cîțiva juniori 
tați din pepiniera 
portarii Moldovan 
mijlocașul Bodea.
Boc și Ștefanovicî. Lipsesc 
Volaru (operat, recent, pentru 
a doua oară, de menise) și Vi- 
șan (plecat să-și satisfacă sta
giul militar). Medicul echipei, 
fostul jucător al C.F.R.-ului 
timișorean. Petre Manciu, ne-a 
pus în temă cu starea gene
rală de sănătate a jucătorilor : 
„Nu sînt probleme deosebite, 
în afară de faptul că unii au 
intrat, pe timpul vacanței. în-

toți coro
la ce să

Șl 
de

Sub 
de

cu motoa- 
dimineața, 
făcut un 
întensita- 

> condu- 
antre-

Lața, 
Nucă, 
ei au 
talen- 

proprie : 
și Popa, 

atacanții

... _ ______  ___  cînta-
O problemă care se 

rezolva ușor. Trebuie 
mai spun că „lelî-

a făcut recuperările
12 jucători.

tr-un ușor conflict cu., rul. " - - -
va 
să 
xul‘ 
necesare pentru 
iar Batbori și Lața, marii ab
senți ai turului, urmează un 
program de intensitate gra
dată".

Nimic nu le lipsește jucăto
rilor timișoreni pentru a ob
ține în stagiul de la munte 
acei înalți parametri care să 
asigure echipei rămînerea în 
Divizia A. Pentru că, de fapt, 
acesta este obiectivul ei ma
jor. Disciplina, conștiinciozita
tea, participarea efectivă la e- 
fort. la creație personală — 
iată ce a cerut încă din prima 
zi antrenorul Angelo Nicu
lescu. Dealtfel, in cele trei ore 
și jumătate care au urmat, 
împărțite judicios într-un pro
gram dimineața—după-amiaza, 
Ia atelierele de forță și în aer 
liber (sprinturi, crosuri, jocuri 
cu balonul în stratul gros de 
zăpadă) pulsul a fest din plin 
solicitat. Semnalul fusese re
cepționat, fără nici o văică
reală, fără nici o sustragere 
de la efort. în noaptea de 
marți spre miercuri, toți ju
cătorii au dormit fără vise... 
Iar antrenorii i-au asigurat că 
așa vor fi toate nopțile petre
cute la Poiana Mărului. în
tr-un moment de răgaz, am fă
cut o scurtă investigație prin
tre componenții caravanei ti
mișorene. punîndu-le o între
bare aparent banală: 
mîine „Poli" ar reîncepe cam
pionatul. ce ar trebui să arate 
ea din primul minut de joc ? 
Iată cîteva răspunsuri : „Acasă 
să fie în permanentă ofensivă, 
o ofensivă neprecipitată, pen
tru a nu mai avea surprize; 
în deplasare să joace tăios pe 
contraatac și foarte exact în 
apărare, ca în campionatul

trecut" (Anghel) ; „Să existe 
prospețime fizică, mult calm, 
să aplice riguros sarcinile du
ble, să arate o mai mare frec
vență și precizie in șutul la 
poartă" (Lața) ; „O mărire a 
vitezei de joc, prin repunerea 
în funcțiune 
tre de pase" 
riat în atac, pentru hărțuirea 
permanentă _____
(Floareș)î „Coeziune sufletească 
deosebită, pe fondul unei 
inalte pregătiri fizice" (Șerbă- 
noiu). în sfirșit, un ultim răs
puns, aparținînd lui Angelo 
Niculescu : „In atac să jucăm 
10, în apărare 11. Și, rețineți. 
Politehnica să arate în teren 
că nu este o simplă execu
tantă a unor scheme învățate 
la tabla de demonstrații, ci o 
echipă cu creație personală, re
zultată din personalitatea fie
cărui jucător în parte".

Mărturii sincere ale unor 
deficiente manifestate în turul 
campionatului ; subiecte ac
tuale de reflecție căutări fe
brile, menite să faciliteze tre
cerea cu succes a tuturor co
rigentelor din toamna trecută. 
După „perioada — Poiana Mă
rului". „Poli" va susține o 
suită de întîlniri amicale, din
tre care le amintim pe cele 
cu U.T.A. (28 și 31 ianuarie), 
lotul de tineret al Cehoslova
ciei (4 februarie), Slovan Bra
tislava (7 februarie).

a mașinii noas- 
(Roșcâ) ; „Joc va-

a adversarului'

A ajuns un obicei ca în 
preajma fiecărei întîlniri 
internaționale importante 
să vorbim despre pregăti
rea moral-volitivă a fotba
liștilor, să mizăm și pe ea, 
să le cerem jucătorilor să 
lupte din răsputeri, să nu 
cedeze etc. întîmplarea face 

•— sau poate nu întîmplarea 
— ca după destule aseme
nea partide antrenorii noș
tri să se plingă de puterea 
de luptă scăzută, de lipsa 
de angajament, de lipsa de 
dăruire, intr-un cuvint de 
capacitatea moral-volitivă 
redusă, insuficientă, 
torilor.

Ne oprim asu
pra acestei pro
bleme pentru că 
ea este depar
te de a fi secundară. 
Oricît ar părea de elemen
tar, pregătirea moral-voli
tivă este o problemă de... 
pregătire, în timp, la 
se apelează uuma.i 
cînd ai nevoie, cînd 
ajuns cuțitul la os. 
ceasta ordine de 
Ce-ne permis să
tradiționalele și intermina
bilele „ședințe de remi“ în- 
tîlnite la numeroase echipe 
de Divizia A (ba, „modelul" 
a fost preluat și la B!) în 
preajma partidelor de cam
pionat. Desfășurate sub o- 
chii 
rilor 
ieții 
nori 
Poți 
partidele de remi 
de obicei, o mare parte din 
timpul liber al zilelor care 
premerg meciurile de eta
pă. Greu de imaginat că în 
timpul remi-ului antrenorii

a jucă-

ea nu 
atunci 

ți-a 
In a- 

idei,
evocăm

dacă Stelion TRANDAFIRESCU

înțelegători ai antreno- 
— „se destind și bă- 
puțin" —, adeseori in 
de fum pe care nu-i 
tăia nici cu cuțitul, 

ocupă,

Stop-cadru pe eșalonul secund

ALEXANDRIA PREGĂLEȘTE MAREA SURPRIZĂ
Spectaculoasa ascensiune a e- 

chipei Rulmentul din Alexandria 
a început la... Tumu Măgurele, a- 
colo unde echipa antrenată de 
Petre Gavrilă și Ion Catană a 
cîștigat greu, la limită, dar pe 
deplin meritat. Ajungînd în gru
pul fruntașelor, datorită și com
portării foarte slabe a trio-ului 
Petrolul, Rapid, Progresul—Vul
can, Rulmentul a reușit să se men
țină în disputa pentru primul loc, 
ca- urmar a etalării unui joc vi
guros. percutant, în centrul liniei 
sale de atac evoluînd Voicilă, cel 
care avea s5 îmbrace la încheie
rea sezonului și tricoul echipei 
naționale.

Formația din Alexandria a re
început pregătirile la 8 ianuarie, 
propunîndu-și ca obiectiv promo
varea în Divizia A, după cum ne 
spunea Constantin Suciu, consilie
rul tehnic a’ secției de fotbal. Și 
pentru ca afirmația să aibă aco
perire în fapte, cu sprijinul orga
nelor de partid locale și al con
ducerii întreprinderii, s-a trecut 
deja la materializarea unor măsuri 
preconizate mai demult. Lotul

Rulmentului are acum bune mij
loace de recuperare, o cantină 
proprie, ur club pentru petrece
rea timpului liber etc. Există și 
cîteva noutăți în lot. Dar, în a- 
ceastă privință, să dăm cuvîntul 
antrenorului P. Gavrilă, sub con
ducerea căruia echipa a efectuat 
saltul pe care foarte puțini îl 
prevedeau : „Sigur că, acum, 
pretențiile au devenit mai mari. 
Facem tot posibilul pentru întă
rirea lotului. încă din toamnă s-a 
constitui* o selecționată a județu
lui, cu care am jucat mai multe 
meciuri-test, tn vederea descope
ririi unor jucători talentațl. Așa 
au ajuns în lotul care a reînceput 
pregătirile portarul Pepa, fundașii 
Ciocîrlan și Alexandru, mijlocașii 
Olaru, Greere și Voicu, atacanții 
Cristea, Mitrana și Ifrim, cu toții 
între 17 și 22 de ani. Sperăm ca în 
primăvară să jucăm mai bine 
decît în prima parte a campiona
tului. Și, cine știe, poate că Rul
mentul va produce marea sur
priză...-.

Laurențiu DUMITRESCU

dere că organele locale din 
orașul Tg. Bujor (jud. Galați) 
au încetat să mai acorde spri
jin centrului de lupte de aici, 
înființat anul trecut. Și e pă
cat, deoarece luptătorii din Tg. 
Bujor au obținut în acest in
terval de timp cîteva rezultate 
notabile o aeromodeliștii 
de la A.S. Dacia Pitești au a- 
vut un an rodnic în 1978. Ei au 
cuceri* 3 titluri de campioni

naționali (M. Colonescu — pla
noare A 1, echipe planoare A 1 
și A 2 — tineret), obținînd și 
trei locuri doi în aceeași com
petiție • UN NUMĂR RE
CORD de tineri, peste 500, au 
fost prezenți la Tg. Mureș, pe 
Dealul Stejeriș, la , întrecerile 
de schi și sanie din cadrul 
„Daciadei" Zăpada abun
dentă și timpul frumos - au 
contribuit din plin la reușita 
competiției, care a avut ca 
protagoniști pe I. Silea (Lie. 
„Papiu ilarien"), Margareta 
Lucaci (Sc. gen. 10) — la sanie 
10—14 ani. Z. Jakab — la schi 
fond. Ana Rettegi — coborîre. 
Șt. Barabas — coborîre (toți 
de Liceul ..Bolvai"). In con
cursul „Săniuța de argint" au 
terminat victorioși Eugenia

Pitea (Lie. economic) și S. 
Popov (Șc. gen. 17). * LA 
ȘCOALA GENERALA NR. 3 
din Hunedoara, din inițiativa 
prof. ion Mătăsaru și 
cu sprijinul directoarei, prof. 
Doina Candrea, a luat ființă o 
clasă specială de handbal. • 
IN UNITĂȚILE cooperativelor 
meșteșugărești din Brașov, în
trecerile „Daciadei" se bucură 
de multă popularitate. Astfel, 
recent. 1115 cooperatori (din
tre care 380 fete) s-au întrecut 
la patinaj, sanie, șah și tenis 
de masă Printre primii clasa
ți, care vor reprezenta clubul 
Voința la etapa municipală a 
întrecerilor, se numără Lucia 
Cîmpeanu (Coop. „Munca co
lectivă") — la tenis de masă, 
Monica Vonu („Prestarea") și
E. Dombel („Munca colecti
vă") — ia patinaj viteză. T. 
Biriș (Depozit U.J.C.M.) — la 
șah Ana Bezuș („Progresul") 
și A. Topliceanu („Munca co
lectivă — la sanie. A AU 
ÎNCEPUT ÎNTRECERILE ce
lei de a X-a ediții a competi
ției sibiene „Cupa de iarnă" la 
handba’ Pe lista participan
telor se află 14 echipe din Si
biu și din alte localități ale 
județului. Primele rezultate • 
Independența — C.S.Șc. 2 26— 
11. Metalul Copșa Mică — 
A.S A. II Sibiu 26—27 (b) și 
Textila Sebeș — Nitramonia 
Fă^ăra* 11 — 12 'f>.

RELATĂRI DE LA î Tr. E- 
nache. 1. Toma, I. Gh’sa, I. 
Iancu, P. Bîndea, T Sinope’.
F. Hie. I. Păus, O. Guțu, C. 
Gruia si I. lonescu.

se mai pot ocupa și de for
tificarea moral-volitivă a 
elevilor lor... E adevărat, 
se mai vizionează, în co
lectiv, cu toată echipa, și 
cite un film. Ce fel de 
film ? De regulă, un „film 
cu pac-pac!“ (cu împușcă
turi, adică), denumire pe 
care am aflat-o tot de la 
antrenori, care pe deasupra 
se mai și plîng cîteodată : 
„ce să le faci, asta vor, 
asta-i destinde...".

Păi dacă numai remi-ul 
îi destinde și numai „pac- 
pac“-ul îi destinde (destin
deri care le ocupă vreme 
destulă, care ar putea fi fo

losită cu mare e- 
fect și'pentru for
tificarea caracte
relor), de unde să 

fotbaliștilor capaei-le ceri 
tate moral-volitivă la greu, 
Ia_ meciuri în care într-ade- 
văr trebuie să lupți pînă la 
ultima picătură de energie 
pentru onoarea clubului și 
uneori pentru tricolorul 
patriei ?

Da, capacitatea moral-vo
litivă este o componentă 
esențială a pregătirii gene
rale a fotbalistului. Dar 
este o componentă care se 
pregătește îndelung, se cul
tivă cu toată atenția, cu 
toată răspunderea, cu inte
ligență și strădanie 
gogi că.

De ce am scris 
rînduri ?

Dumneavoastră, 
cititori, credeți, de 
că echipa noastră de „_
deți“ care a pierdut cu 7—1 
meciul de la Tirana avea 
pregătire moral-volitivă?

Subsemnatul Crede că nu.
Marius POPESCU

peda-

aceste

stimați 
pildă, 

„ca-

„AVEM NEVOIE DE MAI MULTA
____ ______ ___ A

OPRIȘAN

ÎNCREDERE IN FORȚELE
Camil Oprișan, mijlocașul 

coordonator și decanul de vîr- 
stă al Gloriei Buzău, este și 
azi, ca și în timpul primei 
sale tinereți sportive, un exem
plu de conștiinciozitate în pre
gătire și de fair-play în joc. 
De-a lungul îndelungatei sale 
activități ca jucător, începută 
la Petrolul în 1962, i-a avut 
ca parteneri de întrecere pe 
cei mai mulți dintre actualii 
antrenori divizionari A — Gh. 
Constantin, Ion lonescu, V. 
Mateianu, I. Nunweiller, M. 
Pigulea, Gh. Ene, M. Oaidă, 
FI. Halagian și Al. Badea, ul
timii doi fiindu-i, un timp, și 
coechipieri în perioada cît a 
jucat la Ploiești.

— Al cîtclea retur în 
prima divizie este cel pen
tru care te pregătești a- 
cum ?

— Al 9-lea în total. 8 cu Pe
trolul și acesta, primul, cu 
Gloria

— Cum ți se pare actuala 
pregătire de iarnă?

— Ca de fiecare dată, grea, 
dar foarte necesară. Cine o 
face bine și mai ales cine o 
întreține apoi printr-o viață 
ordonată, nu are decît de cîș
tigat, mai tîrziu, pe parcursul 
competiției. Atunci cînd pe pri
mul plan apare miza și cînd 
fără o bază fizică solidă con
struită la timp nu poți face

față marilor dificultăți ale în
trecerii.

— Cum vezi returul Glo
riei ?

— După părerea mea, el va 
da singurul calificativ valabil 
echipei noastre. Vreau să spun 
că returul este hotărîtor sau, 
cu alte cuvinte, primăvara și 
nu toamna se numără bobocii 
la noi. De aceea și tragem tare 
acum, ca să putem respira 
ușurați în' final.

— Ce crezi că ar trebui 
echipei ca să poată respira 
ușurată in final ?

— Mai multă încredere in 
forțele ei. La începutul cam
pionatului, societatea primei 
divizii părea prea înaltă pen
tru mulți dintre noi. Treptat, 
însă, am văzut câ-i putem face 
față. Și încă bine. Am învins 
pe Steaua la scor, am învins 
și ambele Politehnici, . chiar 
la ele acasă. Acum am deve
nit și noi cineva, nu mai sîn- 
tem un fel de nimeni pentru 
alții. Și totuși, pe undeva, mai 
stăruie încă ideea unei in
complete integrări în dreptu
rile de divizionari A. Să cre
dem, deci, mai mult în noi. 
Și cei tineri și cei mai vîrst- 
nici.

PROPRII"
— Apropo de tineri și 

„bătrîni". Se, simte în ca
drul echipei o diferență in
tre randamentul unora și 
al celorlalți ?

— Prea puțin. Noi, cei mai 
în vîrstă, forțăm ca să ținem 
pasul și aș spune chiar că-i 
stimulăm adeseori pe cei mai 
tineri ca să lucreze mai mult 
și mai bine.

— Ai 32 de ani, Camil 
Oprișan. Și inevitabil, mai 
devreme sau mai tîrziu, va 
veni și momentul retrage
rii de pe gazon...

— Sincer vorbind, aș vrea 
să mai fiu încă util echipei 
mele, să contribui efectiv ia 
consolidarea ei in Divizia A. 
Spunînd acest lucru, mă gm- 
desc la faptul că Gloria Buzău, 
o formație tînără. căreia ii lip
sește în primul rînd experien
ța competițională. mai are ne
voie de... bătrîni Fiți însă si
gur că nu voi aștepta să mă 
scoată alții din echipă Pentru 
că aș vrea să ies. cum se spu
ne, pe ușa din față, pe acee
ași pe care am și intrat de
altfel în urmă cu 17 ani, în 
fotbal.

Mihai IONESCU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI CIȘTIGURI LA LOZUL 

ANULUI NOU
Agențiile Loto—Pronosport și 

vinzâtorii vclanți din întreaga ța
ră continuă să ofere amatorilor 
de loz în plic LOZUL ANULUI 
NOU, care ce bucură de un fru
mos succes în rindurile pârtiei pan- 
ților. Printre cele mai plăcute sur
prize pînă în prezent se nu
mără autoturismele .Dacia 1300“ 
și Skoda 105 S“ obținute de 
Bodea Maria din Timișoara și. 
respectjv Băia Nicolae din Rupea 
(jud B^șcv), cîștigurile de cîte 
50.000 lei realizate de Bejan Vasile 
(Mangalia). Menciu Ioan (Bacău), 
precum si numeroase lozuri a cîte 
10.000 5.070 ’ei etc.

Beneficiind de ciștiguri suplimen
tare în valoare de 1.700.000 lei. 
acordate din fond special de A.S. 
Loto-Prono®cort, LOZUL ANULUI 
NOU rezervă in continuare parti- 
cipanților nenumărate alte sur
prize ^semănătoat e.

★
ASTAZ1 FSTE ULTIMA ZI pen

tru procurarea oiletelor la trage
rea obișnui'ă LOTO de vineri 19 
ianuarie ip-g
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRO\OEXPRES DIN 17 

' V'.’UARTE U>'9
Extragerea J : 45 7 33 32 15 24 
Extragerea a Il-a: 10 44 17 41 35 16

FO D TOTAL DE CtSI .-Rl : 
1.105.59'’ lei. din care 240.716 lei 
ELPuWl LA CATEGORIA 1.

• UNDE VOH FI TRECUTE 
NORMELE DE CONTROL ? 
După cum se știe, și în a- 
cest an componenții echipelor 
divizionare A și B vor trebui 
să dea examenul probelor de 
control.' Iată localitățile în care 
vor fi susținute aceste norme. 
București : Steaua. Dinamo, 
Sportul studențesc. Arad : F. C. 
Bihor. U.T.A... Politehnica Ti
misoara. Bacău : S. C. Bacău. 
Politehnica Iași. Gloria Buzău. 
Pitești : F. C. Argeș. Chimia 
Rm. Vîlcea. C. S. Tîrgoviște, 
Universitatea Craicva. Hune
doara : F. C. Corvinul. Jiul 
Petroșani. Eaia Mare : F. C. 
Baia Mare. Olimpia Satu Mare. 
A.S.A. Tg. Mureș. Diviziona
rele A vor da normele în ziua 
de 20 februarie, iar echipele 
din eșalonul secund — în or 
ganizarea consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport 
— în perioada 12—17 februarie.

• DATELE DISPUTĂRII 
PRIMELOR ETAPE ALE RE
TURULUI. Campionatul se va 
relua la 4 martie, cu etapa a 
18-a. tn aceeași lună mai sînt 
programate încă cinci etape, 
în zilele de 7. 11. 17—18. 25 si 
28 martie. Ca și în anii tremți. 
sezonul competițional oficial se 
va deschide. însă, cu „16“-imile

„Cupei României", programate 
la 28 februarie. La 16 mai se 
vor disputa „optimile", la 6 iu
nie — sferturile de finală, la 
13 iunie — semifinalele, iar la 
20 iunie — finala. Reamintim 
că tragerea^ la sorți a „16“- 
imilor „Cupei" va avea loc 
mîine, la Tîrgoviște.

PE MICUL 
ECRAN

DUMINICA 21 IANUA
RIE ora 16 : Campionatul 
european de tenis pe teren 
acoperit . România - Iu
goslavia (transmisiune di
rectă de la Brasov . comen
tator — Cristian Țopescui . 
ora 20.15 (programul II) 
„Telerama sport" (emisiune 
de Dumitru Tânăsescu).

MIERCURI ?4 IANUA
RIE ora 18 10 ..Turneul 
celor 4 trambuline- ia să
rituri cu schiurile (selec- 
tium înregistrate de la Obers- 
dorf. Garrmsch Partenkir- 
chen Innsbruck si Bischofs- 
hofen).



SPORTIVI ROMÂNI IN COMPETIJil PESTE HOTARE
HANDBALIȘTII DE LA STEAUA - 7 VICTORII IN R.F.G.

gen 12—1 și cu Sel. olimpică 
a U.R.S.S. 6—8. In continuare, 
handbaliștii pregătiți de Cor
nel Oțele» și Otto Telman au 
jucat cu Wuppertal 
Hulheim (27—22), ’
weier (17—16),
(30—18) și Trosingen (32—19).

ȘAHIȘTII IN TURNEE
în turneul zonal de șah de 

la Varșovia, după opt runde, 
în grupa 1 conduc Ribli (Un- 

---- „î Prandstetter (Ceho- 
cu cîte 5*/2, urmați 
Gheorghiu (Româ-

Intre 4 și 14 ianuarie, echipa 
de handbal Steaua a între
prins un turneu in R.F. Ger
mania. Evoluînd în turneul 
fulger de la Singen (2X10 mi
nute), Steaua a înregistrat ur
mătoarele rezultate : cu Berli
nul Occidental 9—5, cu Sin-

1 (26—16), 
TUS Hoff- 
Goppingen

DA, A FOST SEZONUL LUI RAINEA!
• Compatriotul nostru a condus un număr-record de 
meciuri importante, între care două finale © Alți „cava
leri ai fluierului" remarcați în stagiunea trecută © Go

nella continuă să se afle sub „tirul" olandez

garia) și 
slovacia), 
de Florin 
nia) și Radulov (Bulgaria) — 
cîte 41/, p. Lengyel (Ungaria), 
Sznapik (Polonia) — cîte 4p 
și alții.

în runda a 8-a, Florin 
Gheorghiu a remîzat cu Ribli, 
rezultat consemnat și în parti
dele Ferenc Portisch —Inkiov, 
Lengyel — Șkrobek și Radu
lov — Prandstetter. Jansa l-a 
învins pe Sznapik. Partida 
dintre Florin Gheorghiu și In
kiov (Bulgaria), întreruptă în 
runda anterioară, s-a încheiat 
remiză.

In grupa a II-a, pe primul 
loc al clasamentului a trecut 
Smejkal (Cehoslovacia) — 5V, 
p, urmat de Sax (Ungaria),

Ermenkov (Bulgaria) — cite 
5 p, Mihai Ghindă (România), 

' Adorjan (Ungaria) — cîte 4«/»
p, Popov (Bulgaria) — 4 p, 
Theodor Ghițescu (România), 
Szmidt (Polonia) — cîte 3’/j p 
etc. In runda a 8-a, 
Ghindă și Theodor 
au remizat partidele 
cu Adorjan și, 
Szmidt.

Mihai
Ghițescu 
disputate 
respectiv.

★

rundă a 
la Belgrad, 

cu

turneului 
Victor 
piesele

In prima 
de șah de 
Ciocâltea, jucînd 
negre, l-a învins pe iugoslavul 
Kniezevici. Tringov (Bulgaria) 
a cîștigat Ia Baretici, Szabo 
(Ungaria) la Rajkovici, Pribil 
(Cehoslovacia) la Todorcevici, 
iar partida Marianovici — 
Djukanovici s-a terminat re
miză. Celelalte partide s-au 
întrerupt.

ILIE NĂSTASE CÎSTIGĂ LA FRANULOVICI, IAR ION TIRIAC 
---------- LA VILAS

nors a dispus cu 6—2, 6—4 
coechipierul său Charles 
wens. Alte rezultate: 
zutti 
7—5, 
7—5, 
6 4, 
Teacher 6—3. 2—6. 6—4 ■ 
rulaitis — Vance 6—1. 7—5.

PIERDE
NEW YORK. 17 (Agerpres). 

— în turneul de tenis de la 
Birmingham (Alabama), jucă
torul român Ilie Năstase I-a 
învins cu 7—6. 6—4 pe Zeliko 
Franulovici (Iugoslavia).

Argentinianul Guillermo Vi
las l-a întrecut cu 6—1, 6—4 
pe jucătorul român Ion Țiriac, 
iar americanul Jimmy Con-

de 
O- 

Baraz- 
(Italia) — Pfister (S.U.A.)
6—2 : Smith — Masters 
6—3 ; Zednik — Bailey 
4—6, 6—4 : Stockton — 

Ge-

Astăzi poposim în lumea ar
bitrilor. Pentru (iarăși) cîteva 
fugare priviri înapoi, asupra 
sezonului 1978. Ca să dispu
nem de o bază de pornire și 
de discuție, vă propunem ta
belul marilor meciuri ale a- 
nului trecut, cu „cavalerii flu
ierului" care le-au condus. 
Așadar...

Finala C.M. 1978 : Argentina 
— Olanda 3—1 : S. Gonella 
(Italia).

Finala Supercupei continen
tale — Manșa I ’ Anderlecht — 
Liverpool 3—1 : K. Palotai 
(Ungaria) ; Manșa a II-a : Li
verpool — Anderlecht 2—1 : 
hi• ,1»„■

Finala 
europeni: Liverpool 
Bruges ' - -
landa).

Finala 
derlecht 
Aldinger

Finala Cupei U.E.F.A.: Man- 
Bastia — Eindhoven 

D. Maksimov ici (Iugo- 
Eind- 

, Rai-

Rainea (România).
Cupei Campionilor 

F. C.
1—0 : C. Corver (O-

Cupei cupelor : An- 
— Austria 4—0 : 
(R. F. Germania).

H.

șa I: 
0—1 : 
slavia) : Manșa a II-a : 
hoven — Bastia 3—0 : N. 
nea (România).

Iată-i acum pe arbitrii 
au „bisat" prezența la un 
neu final al C.M. După ce au 
oficiat. în 1974. pe stadioanele 
din R. F. Germania, cei șapte 
de mai jos s-au reîntîlnit pe

care 
tur-

Simbătă, start in „Turneul celor 5 națiuni44

0 ÎNTRECERE ECHILIBRATĂ, ÎN CARE RUGBYSTII
a

FRANCEZI AU, TOTUȘI, PRIMA ȘANSĂ
gat, bine închegat, cu nu
meroase meciuri cu adversari 
dintre cei mai diverși, cum ar 
fi bunăoară și aceia care joacă 
în cealaltă mare întrecere con
tinentală. campionatul euro
pean — F.I.R.A. (la care bri
tanicii nu participă), ceea ce 
conferă, fără doar și poate, 
francezilor un plus de expe
riență și diversificare compe- 
tițională. Există la francezi și 
o stabilitate în „clubul tricolo

rilor". Așa se face, de pildă, 
că „pack“-ul (grămada), funda
ția oricărei... case rugbystice, 
care a rezistat atît de bine la 
București (se știe că românii

Ambianța extraordinară, care 
creează competiției un cadru- 
cu totul special, unic în fe
lul său, și valoarea sportivă 
înaltă conferă „Turneului ce
lor cinci națiuni*- — în lipsa 
unui campionat mondial — 
titlul de cea mai importantă 
întrecere internațională din 
sfera rugbyului.

Aflat la a 50-a ediție, „Tur
neul" ia sîmbătă un nou start, 
așteptat pretutindeni cu un in
teres mereu sporit, poate și 
datorită excelentelor transmi
sii TV care fac din multe mi
lioane de europeni martori de 
visu ai acestor spectacole de

5
cu loviturile sale de 
întors multe rezultate

cel care 
picior a 
in favoarea francezilor.

IRLANDEZII - REDUTABILI 
IN FIEFUL LOR

Adversarii de sîmbătă 
francezilor nu se bucură 
prea mare credit : ei nu i 
cîștigat in ultimii doi ani decit 
un singur meci 1 Cu toate a- 
cestea, în fieful lor, de pe 
Lansdowne Road, ei sint de 
fiecare dată redutabili. Echipa 
pe care o vor prezenta va cu
noaște citeva noutăți. Doi din- 

celebrii) lor

ai 
de 
au

arenele argentiniene : N. Hai
nea (România), R. Baretto (U- 
ruguay), K. Palotai (Ungaria), 
C. Thomas (Ț. Galilor), A. 
Archundia (Mexic). Y. N’Diaye 
(Senegal).
tria).

Reaiizir.d a doua participare 
la un campionat al lumii, per
formanță înregistrată pentru 
intîia oară de un „cavaler al 
fluierului" de la noi, N. Rai- 
nea culege satisfacția, pe de
plin meritată, a marii sale pa
siuni pentru arbitraj, a unei 
conștiinciozități și sîrguințe în 
pregătire ce depășește (uneori) 
chiar pe ale jucătorilor în ac
tivitate. Recordul Iui a fost 
întregit de încă unul, poate și 
mai prețios : a fost singurul 
arbitru european care a con
dus două finale de competiții 
oficiale intr-un singur sezon, 
cum ne arată tabelul de mai 
sus : manșa a doua a finalei 
Cupei U.E.F.A. și tot al doi
lea act al finalei Supercupei 
europene. Toate delegările ar
bitrului bîrlădean (inclusiv 
cele două întîlniri din Argeh- 
tina : Franța — Italia și Bra
zilia — Peru) au reprezentat 
succese, fiind bine cotate și 
notate, impunîndu-1 drept u- 
nul dintre cei mai valoroși „ca
valeri ai fluierului" din anul 
trecut ; după noi, față de nu
mărul întîlnirilor la care a 
fost programat (să mai amin
tim de partida Austria — 
Portugalia. încheiată cu o 
mare surpriză : înfrîngerea
gazdelor, iar în palmaresul u- 
nui arbitru o victorie a oaspe
ților are dublă valoare!) și do 
nivelul la care a condus, N. 
Hainea poate fi considerat ar
bitrul nr. 1 
Credem că 
nostru „cavaler al fluierului" 
cea mai mare satisfacție. în 
continuare, ar fi să vadă și 
alți colegi de pasiune călcîn- 
du-i pe urme.

Dintre ceilalți conducători de 
jocuri, oficiind la marile par
tide ale anului, elegii și notări 
bune au mai primit: C. Cor
ver (Olanda). K. Palotai (Un
garia), H. Aldinger (R. F. 
Germania). C. Thomas (T- Ga
lilor). Dar n-au lipsit 
putea oare ? 
controversate 
Unul dintre 
ale lui 1978 va rămîne. indis
cutabil, cel al elvețianului J.

E. Linemayr (Aus-

al anului 1978. 
pentru inimosul

se
— și arbitrajele 
sau contestate, 
celebrele cazuri

țre vechii (și
jucători vor lipsi: cen-
trul și aripa Mike Gib-
son. de aproape 40 de ani,
a pus ghetele în cui. iar lide-
rul înaintașilor. Willie Dug-
gan. în formă slabă, a fost

Clementă și Rives (in centru) asistă la o deschidere a mijloca
șului la grămadă Lafarge. Faza 
Iești, cu prilejul ultimului meci 
decembrie
înaltă ținută sportivă. Cum se 
prezintă lucrurile de astă dată? 
T“4’ —-----djntre

tehni- 
brita- 

actualul
- —. ------—..viei, vivat
parizian l’Equipe:

opinia
mai

ai
Noel Murphy,
al XV-lui Irlandei, citat

Iată 
cei 
cieni 
nic. 
coach 
de ziarul 
„Turneul '79 nu are favoriți. 
Gîndesc că este întrecerea cea 
mai deschisă din ultimii ani. 
Fiecare echipă din Turneu o 
poate învinge 
toate acestea, 
jucători plini 
va beneficia 
de a juca acasă cu Tara Ga
lilor, are prima șansă".
„COCOSUL GALIC" MENȚINE 

ECHIPĂ CARE A CÎST1GĂT 
LA BUCUREȘTI

Așadar, prima șansă Franței. 
De ce ? Pentru că are o mare 
masă de jucători valoroși, apoi 
fiindcă în 
în țările britanice, se 
rește un 
naționale,

unui* 
reputați 

rugbyului

pe cealaltă— Cu 
Franța, cu ai ei 
de talent, care 

și de avantajul

Franța, mai mult ca 
urmă- 

program al echipei 
cu un calendar bo-

s-a petrecut pe stadionul Giu- 
România — Franța, disputat in 

Foto : R. KRIEGER
sînt recunoscuți în lume pen
tru forța pachetului lor de îna
intași), nu va fi schimbat sim- 
bătă, în meciul de debut al 
„cocoșilor" de la Dublin. Deci: 
Paparemborde. Paco, Cholley 
— Imbernon. Haget — Rives 
(căpitanul echipei). Clemente, 
Joinel. (De notat că Bastiat, 
accidentat la începutul sezo
nului de toamnă, nu este încă 
în măsură a-și relua impor
tantul post de închizător al 
grămezii). Mijlocaș la grămadă 
va fi Gallion (absent la Bucu
rești), 'care este preferat . lui 
Lafarge pentru experiența sa 
mai bogată. La deschidere, 
Caussade, care-1 elimină defi
nitiv, se pare, pe celebrul Ko- 
meu, cu un joc mai sigur, dar 
învechit. Puține noutăți și pe 
treisferturi ; la centru, Bcr- 
tranne (cu 52 de selecții în na
țională !) și Sangalli ; la aripi 
Noves și (probabil) Gourdon, 
care revine după o „penitență" 
de doi ani. în fine, fundaș — 
celebrul Jean-Michel Aguirre,

îndepărtat din echipă. îl va 
înlocui un alt... Mike Gibson 
(de la Lansdowne), un uriaș 
de 26 ani, de 1.98 m și 98 kg. 
Ceilalți trei debutanți : Roger 
Spring (tot de la Lansdowne), 
fundaș, de 28 de ani, 
1.88 m, 78 kg ; Peter Tucker 
(Shannon), o aripă de grămadă 
de 25 de ani, 1.83 m, 93 kg ; 
George McLoughlin (Shannon), 

pilier, 26 de ani, 1,83 m, 
101 kg. Căpitanul echipei va ti 
temperamentalul John Slattery. 
Vor fi „verzii" în măsură să 
alcătuiască o echipă care să-i 
înfrîngă pe francezi ? Greu 
crezut.

Al doilea meci al zilei 
avea loc la Edinburgh și va 
opune echipele Scoției și Țării 
Galilor, aceasta din urmă cîș- 
tigătoarea ultimelor două edi
ții ale „Turneului". Galezii, 
fără patru dintre piesele lor 
de bază : Gareth Edwards, 
I'hîll Bennett, Gerald Davies 
și Terry Cobner — care au 
abandonat activitatea interna
țională —, cu greu vor putea 
reedita performanțele trecute, 
în ceea ce-i privește pe en
glezi. ei vor debuta abia peste 
dpuă săptămîni, dar „echipa 
trandafirului" va avea și de 
astă dată doar un rol de out
sider.

Dimitris CALLIMACHI

de

va

STOCKIIOLM, 17 (Agerpres). 
— Cunoscutul jucător de tenis 
suedez Bjorn Borg a fost de
semnat drept cel mai bun 
sportiv al anului 1978 din ță
rile scandinave. Este pentru a

Dubach. în partida Argentina 
— Franța (vă amintiți cu si
guranță de ea din transmisiile 
.televizate), el a dictat un pe
nalty după ce unul dintre tu- 
șieri i-a... furnizat amănunte 
suplimentare, deși cel în cau
ză, canadianul Winsemann, 

la o 
mare de 
în fine, 
află încă

se afla 
mult mai 
Dubach ! 
finalei se 
plin al olandezilor, 
iunie și pînă astăzi 
tat ocazie în care ziarele, ra
dioul și televiziunea din „Țara 
lalelelor" să nu încerce să de
monstreze prin statistici, re
luări de faze și opiniile cele 
mai diverse, că italianul S. 
Gonella a dezavantajat, prin 
maniera sa, prin optica arbi
trajului său, echipa Olandei. 
Ceea ce, vă spunem cu since
ritate, este și opinia noastră. 
Un asemenea arbitraj ni se 
pare mai condamnabil decît u- 
nul care are o singură (chiar 
și foarte importantă) decizie 
greșită. Dealtfel, graba cu care 
Gonella s-a retras din activi
tate după „Mundial** spune și 
ea mult...

>

distanță 
fază decît 
arbitrajul 
sub focul 
De la 25 
n-a exis-

Eftimie IONESCU

ȘTIRI, REZULTATE
• Meciuri amicale susținute de e- 

chîpe franceze : F.C. Paris — Viare- 
ggia 4—2.; Metz — Sel. Luxemburg 
3-0 ; Strasbourg — Sarajevo 5—1 ; 
Guodalajaro (Mexic) — Nancy 2—1 ; 
Casablanca - Monaco 1—1.
• Intre 3 și 5 august va avea 

la Amsterdam un turneu la care
participa echipele Ajax, Arsenal, 
Hamburger S V. si AZ 67 Alkmoor.
• Cunoscute1 Internațional brazilian

loc
vor

Dirceu va juca în formația mexicană 
„America".
• Agenția vest-germonă „Interna

tionale Sport Korrespondenz" din 
Stuttgart a alcătuit un clasament ol 
celor mai bune 35 echipe naționale 
din lume in 1978 : 1. Argentina ; 2. 
Brazilia ; 3. Olanda ; 4. Italia : 5. 
Polonia ; 6 Austria. Echipa României 
ocupă locul 19, înaintea Cehoslovaciei, 
Ungariei, Iugoslaviei, Bulgariei, Elve
ției, Turciei ș.a.

TELEX • TELEX • TELEX O TELEX ® TELEX
ATLETISM ® Concursul de ma

raton de la Miami (Florida) a 
revenit englezului Stan Curran 
(42,195 km in 2 h 19:12). Frank 
Shorter (S.U.A.), campionul o- 
limpic de la Miinchen, a ocupat 
locul trei.

BASCHET • în grupele sfer
turilor de finală ale „Cupei Ko- 
raci" echipa franceză Lorthez a 
întrecut pe teren propriu cu 
84—75 formația Bratislava. Alte 
rezultate : Badalona — Olimpia 
Liubliana 94—82, Hapoel Haifa — 
Antibes 75—74 ; Slavia Praga — 
Eveil Monceau (Belgia) 85—33 ; 
pagnessin Gorizia — Partizan 
Belgrad 103—93 (după prelungiri).

CICLISM ® Pe circuitul de la 
Versailles, campionatul de ciclo
cros al Franței a fost cîștigat de 
Andre Wilhelm (22,350 km in 
1 h 05:43). • Ciclistul francez
Bernard Hinault, revelația anu
lui 1978 tn sportul Internațional 
cu pedale, șl-a fixat ca obiectiv 
anul acesta cîștigarea din nou a 
„Turului Franței" în care a cu-

oară consecutiv cînd 
cucerește acest trofeu.

doua
Borg
La anchetă au participat zia
riști de sport din Danemar
ca, Finlanda, Islanda, Norve
gia și Suedia.

cerit primul loc anul trecut. în 
programul său de pregătire fi
gurează participarea la unele în
treceri de anvergură : Turul
Flandrei, cursele Milan — San 
Remo, Paris 
Campionatul 
veției a fost 
nul mondial 
nometrat pe .
km cu 1 h 00:30.

HANDBAL a La Olomouc, în 
cel de-al doilea meci dintre se
lecționatele masculine ale Ceho
slovaciei șl Spaniei, gazdele au 
cîștigat cu 25—16 (14—7).

SCHI • In urma rezultatelor 
de la Reit im Winkl (R.F.G.), în 
clasamentul general 1 .. . '
Mondiale" la schi-fond conduce 
italianul Maurlllo de Zolt — 46 
p. urmat de norvegianul Oddvar 
Braa — 43 p, suedezul Sven- 
Aake Lundbaek — 39 p și po
lonezul Josef Luszczek — 37 p. 
Proba de combinată nordică de 
la Reit im Wîhkl a fost ciștigatâ 
de Hallstein Boegseth (Norve
gia • Miercuri la Meiringen (El
veția), In cadrul „Cupei Mondia
le", s-a disputat o probă feminină 
de coborîre care a 
triecei Anne Mărie 
cu timpul 
următoare, 
Germania) 
Zurbriggen

TENIS a 
neului 
(Texas), 
ricană Bety Ann Stuart a în
vins-o cu 6—3, 6—3 pe olandeza 
Betty Stove Alte rezultate: Wade 
— Jordan 7—3, 6—1, Hunt — 
Redondo 6—3, 6—4.

anvergură : 
cursele Milan

— Roubaix ș.a. • 
de ciclocros al El- 
cîștigat de camplo- 

Albert Zweifel, cro- 
distanța de 19,930

al „Cupei

revenit aus- 
_ __  . Moser-Proell
de 1:36,14. Pe locurile 

Irene Epple (R.F. 
1:37,44 și Bernadette 
(Elveția) 1:37,66.

_ In primul tur al tur- 
feminin de la Houston 

ttnăra jucătoare ame-
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