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0 frumoasă victorie a ten ism anilor români în Crmiienatal europeaa

ROMÂNIA BELGIA 2-1
© Echipa țârii noastre se află pe primul loc în clasamentul grupei C, cu un 
setaveraj superior © Următorul meci din grupă: România — Iugoslavia

Echipa de tenis a României — 
care evoluează în grupa C 
(categoria a II-a) a Campiona
tului european de tenis pe te
ren acoperit, „Cupa Saab“ — 
a susținut joi seara întîlnirea 
cu formația Belgiei. Tenisma- 
nii români au cîșligat cu 2—1, 
la capătul unui meci echilibrat, 
în care adversarii reușiseră să 
egaleze după cele două me
ciuri de simplu, iar în partida 
de dublu au cedat doar în ul
timă instanță. Rezultate : Tr. 
Marcu — Mnqtnnei 7—5. 6—0 ; 
Hărădău — Boileau 3—6, 6—7 ;

Marcu, Hărădău — Boileau, 
Hombergen 6—3, 7—6.

Meciul următor al echipei 
României, cu echipa Iugosla
viei, este programat la Brașov. 
In cazul victoriei împotriva 
tenismanilor iugoslavi, echipa 
țării noastre ar urma, în tur
neul final (la care iau parte 
cîștigătoarele grupelor A, B 
și C3, să susțină la Focșani, 
la 4 februarie, întîlnirea cu 
echipa U.R.S.S. (cîștigătoarea 
grupei B), iar la 11 februarie 
(în deplasare) cu formația Da-

r.emarcei sau a Finlandei 
(grupa A).

într-un alt meci al grupei 
C viitoarea noastră adversară, 
reprezentativa Iugoslaviei, a 
dispus cu 3—0 de cea a Polo
niei (Ostoja — Nowicki 6—2, 
6—4 ; Din — Wieczorek 6—2, 
6—3 ; Ilin. Ostoja — Nowicki, 
Drzymalski 6—4, 1—6, 6—3).

Clasamentul grupei C :
1. ROMANȚA 2 2 • 5—1 11— 3 2
Z. ru ros la via 2 2 0 5—1 10— 4 2
S. Polonia 2 11 2—7 5—12 1
<- Belgia 2 0 2 3-4 5—12 0

Pregătirile sportivilor fnmtași

„FLOTILA DE AUR" NAVIGHEAZĂ PRIN...NĂMEȚI!
„mondia- 

Și totuși :
® Patzaichin, Diba, frații Simionov, Eșeanu, Birlădeanu vizează medaliile 
lelor" ® La Predeal și Sinaia — același climat de muncă intensă • 

de la Snagov?"
ceastă „încălzire**, 
fost deloc o joacă, 
sălile de forță.

Antrenoarea Maria Nava
sart anunță timpii înregis
trați de grupul fetelor, care 
au trasee prestabilite, pe care 
le parcurg în 
Agafia Orlov, 
tov, Adriana 
Ivanov-Nicolae 
frunte. Ele sînt convinse 
numai printr-un efort susținut 
pot înregistra performanțe va
loroase pe apele lacurilor, 
unde se vor desfășura marile 
competiții. Fetele iau locul bă
ieților în sala de forță. Antre
norul Nicolae Navasart ne face 
cîteva precizări: „Muncim in
tens, susținut. Numai așa pu
tem aspira la medalii în ma
rile competiții. Chiar în acest 
an vom ataca primele locuri 
la campionatele mondiale de 
la Duisburg. Nu uităm nici o

Paul IOVAN

„Cind va avea loc reîntîlnirea cu «pistele*,
care nu a 
se trece In

ritm susținut 
Nastasia Nichi- 
Mjhala, 1 

aleargă
Maria 

în 
că

SPORTIVII AU RĂSPUNS „PREZENT" 
LAACIIUNEADEDESZĂPEZIREDINCAPITALĂ

Alături de oamenii muncii din Capitală, angrenați, în cursul 
dimineții de ieri, la degajarea căilor de acces acoperite de nă
meți. in primele rinduri se aflau și sportivii marilor cluburi 
bucureștene, tineri din grupurile școlare de pe lingă întreprin
deri. elevi din licee și școli generale.

t

O mare parte dintre sportivii dinamovițti a participat, în cursul 
dimineții de ieri, la acțiunile de deszăpezire. Atît a căilor de 
acces din parcul sportiv, cit ți a trotuarelor străzilor ce încon
joară clubul. Imaginea noastră i-a surprins la lucru pe atleții 
Stelian Văduva ți Mioara Boros, pe voleibalistul Marius Căta- 

Chițiga, ca ți pe handbalistul Cristian Bacicheri 
Foto : I. MIHAîCĂ

Conducătorii mașinilor grele 
care iși făceau cu dificultate 
drum pe Șoseaua Pipera, ieri 
dimineață, păreau surprinși 
cînd, in dreptul stadionului 
Voința, găseau „cale liberă*. 

Cei care degajaseră drumul. înăl- 
țind pe marginile lui ziduri înal
te de zăpadă, tăiau acum pir- 
tie largă spre stadion. Erau 
sportivii de la Voința, tineri cu 
brațe vinjoase, harnici și en
tuziaști, organizați pe grupe 
de intervenție. In fruntea lor: 
Spiridon Niculescn, i 
nil echipei de fotbal, 
ghe Neagoe, antrenorul 
de ciclism, Gheorghe 
Constanța Diaconescu. 
tineri sportivi au venit 
dion — ne spunea Spiridon Ni- 
culescu — din proprie iniția- 

-----  - si.
de
un

antreno-
Gheor- 

I echipei 
Vlad, 

JWulți 
la sta-

tivă, știind că în asemenea 
tuații este nevoie de brațe 
nădejde. Au venit ca la 
fluier de arbitru".

După deszăpezirea căilor 
acces spre Șoseaua Pipera,

de 
au

fost degajate drumurile spre 
Calea Floreasca, iar apoi s-a 
acționat chiar pe această mare 
arteră de circulație.

Și activul clubului ■ fost la 
datorie, in frunte cu Aurel Cu- 
gereanu, secretarul de partid, 
și Puiu Anghel, președintele 
clubului — pe strada ColteL 
In cîteva ceasuri de muncă., 
contracronometru, accesul din
spre Strada Hristo Botev șl 
Bulevardul 1848 se prezenta ia 
condiții optime. Echipele „Vo
inței* s-au îndreptat apoi spre 
alte obiective...

★
La I.E.F.S., studenții anilor 

III și IV, ca și cei ce ur
mează cursul de antrenori la 
judo și lupte, au răspuns 
prompt chemării comandamen
tului alcătuit în acest institut 
de învățămînt superior, la ini
țiativa Comitetului de partid, 
încă de ieri de la ora 7, ti-

(Continuare în pag. 2—3)

In ciuda zăpezii abundente

Antrenoarea emerită Maria Navasart cronometrează grupa caia- 
cistelor de ' ~

Ne-am obișnuit să-i găsim 
la Snagov, j>e valuri domoale 
sau pe un „calm plat“ perfect, 
unde s-au plămădit și cizelat 
atîtea talente, și s-au pregătit 
marile performanțe ale „floti
lei de aur“ a caiacului și ca- 
noei românești. Dar, în aceas
tă iarnă geroasă, 
bătrinului lac pot 
doar cu... săniile 
lotul olimpic de 
și-a mutat sediul 
la altitudine.

la Predeal
navighează în forță, prin ză
pada afinată...

„Porția** de cros — 10.000 de 
metri — este gata. După a-

FOTBALIȘTII LOTURILOR A SI OLIMPIC 
ÎȘI INTENSIFICĂ PREGĂTIRILE

cînd apele 
fi străbătute 
și patinele, 
caiac-canoe 
pregătirilor 

Reporterul a 
pornit pe urmele lui Diba și 
Patzaichin, ale fraților Simio- 
nov și ale celorlalți sportivi, 
care în aceste zile geroase a- 
cumulează oxigenul atît 
necesar curselor din luna 
gust

Predeal. Pe Cioplea este_
diul grupei antrenorului eme
rit Nicolae Navasart. Ninge 
din belșug. Cei 40 de sportivi 
și sportive luptă din greu cu 
nămeții, dar programul de an
trenament este respectat întoc
mai. Cronometrele nu iartă ni
mic. Alergarea în pantă (și ce 
pantă) cere eforturi susținute. 
Nicușor Eșeanu și Ion Birlă- 
deanu — caiacul de argint al 
„mondialelor** — sînt mereu 
în frunte, iar canoea fraților 
Gheorghe și Toma Simionov

de 
au-

se-

(Continuare in pag. 2—3)

Antrenorul emerit Radu Huțan și elevii tăi, intr-un moment de 
răgaz in piscina de la Sinaia Foto : D. NEAGU

• Lotul A și olimpic lucrea
ză non-stop. Joi dimineața, lo
tul A a continuat pregătirea 
fizică cu mingea pe terenul da 
parking de la intrarea in Po
iana Brașovului. După-amiază, 
pregătirile au îmbrăcat forma 
exercițiilor speciale, 3X1 (arta 
deposedării), 5X5 și 9X9 (mar
caj si rezistență în regim de 
viteză). Apoi, s-au jucat două 
reprize a 30 minute. A doua 
repriză, „din două atingeri*, 
i-a supus pe jucători la un 
efort deosebit
• Vineri, cros de 9 000 m, 

în trei reprize de cîte 3 000 m, 
cu pauză de 5 minute. După- 
amiază, in sală, exerciții de 
suplețe, mobilitate, în circui
te.
• Antrenorul Staicu : „Ex

celentă dispoziție de lucru. Se 
remarcă la crosuri Iordănescu 
și Romilă. La dificilul exerci
țiu 3X1, să notăm rîvna lui 
Vigu, Dumitru și Romilă. Și 
ceilalți nu-și menajează deloc 
forțele*.
• A fost perfectat un joc de 

pregătire la Codlea, cu echipa

din localitate. Pentru joi ur
mează să se perfecteze un alt 
meci de pregătire.

• Lotul olimpic valorifică, 
de asemenea, terenul din zona 
parkingului. Stratul gros de ză
padă împiedică controlul asu
pra mingii. „Se poate spune — 
completează Florin Halagian — 
că mingea are doar rolul de 
catalizator, deoarece pregătirea 
fizică se efectuează în propor
ție de 3'4 din timpul de antre
nament*.
• Vineri dimineața, terenul 

fiind acoperit cu un strat gros 
de zăpadă, s-a apelat la bună
voința agregatelor de deszăpe
zire de pe șosea, care au „mă
turat* terenul de joc. în aces
te condiții, în cursul după-a- 
miezii a fost posibil un antre
nament tehnic-tactic mai apro
piat de condițiile normale.
• Lotul olimpic acuză o sin

gură indisponibilitate : tîrgo- 
vișteanul Florin Grigore, care 
a plecat pentru tratament, în 
urma unei crize renale.

(Continuare In pag. 2-3)

„Daciada"—ediția de iarnă 
in plina desfășurare

»>

FLORIN SEGĂRCEANU 
A CÎȘTIGAT TURNEUL 

DE TENIS DIN PORTO RICO 
în finala turneului de tenis 

pentru juniori de la Humacao 
(Porto Rico), tînărul jucător 
român Florin Segărceanu l-a 
întrecut cu 6—4, 6—2 pe ar
gentinianul Roberto Arguello, 
în partida pentru locul trei, 
americanul Ben Testerman a 
dispus cu 6—4, 6—2 de sÂ mio- 
lul Luis Pagola.

DAR SI UNELE BARIERE
Acolo unde condițiile meteorologice sînt prielnice, zăpada 

și gerul constituind „materii prime** de primă importanță pen
tru organizarea de către asociațiile sportive a unor acțiuni in
teresante, în aer liber, dar și in săli, cetățenii de cele mai di- 

oferite vîrste participă la întreceri sportive care se bucură de 
largă audiență.

TREPTE SPRE PERFORMANȚĂ

NEDORITE

Pînă în urmă cu cîteva zile, 
cînd zăpada nu-și făcuse apa
riția pe străzile Capitalei, ac
centul s-a pus pe desfășurarea 
întrecerilor de tenis de masă 
și șah, discipline prevăzute în

calendarul ediției de lamă a 
„Daciadei", dar și la alte spor
turi care se puteau desfășura 
atît în săli cît și în aer liber. 
Un scurt sondaj în sectorul 8 
ne-a permis să constatăm că

există o preocupare crescîndă 
pentru ca acțiunile să fie mai 
bine ancorate în realitate, a- 
dică să țină seama de pre
ferințele oamenilor, de posibi
litățile de practicare, să aibă 
un grad sporit de atractivitate. 
In acest sens se remarcă aso
ciațiile Grivița Roșie, Tehno- 
metal, Locomotiva, I.C.P.T.T„ 
Direcția transporturi poștale, 
unde atît numărul manifestă
rilor planificate și organizate, 
cît și modul cum au avut loc 
denotă un interes deosebit din 
partea celor cu sarcini în a-

cest domeniu, dar și din par
tea colectivelor de oameni ai 
muncii de la unitățile mențio
nate, pentru care sportul re
prezintă o eficientă modalitate 
de a petrece în mod plăcut o 
parte din timpul liber. La po
lul opus se situează, spre e- 
xemplu, Marmura, Textila-Gri- 
vița, I.P.I.C.-C.F., Laromet, 
unde se observă multă delă
sare. Cu toate criticile formu
late cu diverse Drileiuri. sta-

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. 2—3)



FESTIVITATEA
PREMIERII 

CELOR MAI BUNI 
AUTOMOBILISTI 

ROMÂNI
I-am văzut, tn anul care a 

trecut, gonind ca niște năluci 
în noapte, pe șosele desfun
date. în „Raliul zăpezii"... stră- 
bătînd temerar Transfăgărășa- 
nul în „Raliul Dunării"... go
nind în cursele de viteză în 
coastă de la Păltiniș și Stîna 
din Vale...

Pe mulți dintre aceștia, mai 
precis pe cei mai buni piloți 
de automobilism și karting, 
l-am întîlnit recent în sala de 
festivități a hotelului „Turist" 
din Capitală. Evident fără 
căști, nu în cunoscutele com
binezoane de concurs, ci ele
ganți, bine dispuși, așa cum se 
cade să arate niște partici
pant la o festivitate. De fapt 

loc o mani- 
tradițională : 

de automobi- 
premia pe 

1978 au ocu-

O scurtă, dar interesantă sec
vență a întrecerii pentru titlul 
național la hochei s-a consumat in 
primele zile ale acestui an, prin 
programarea a șase etape, gru
pate în trei runde cu jocuri du
ble. Un important eveniment al 
acestei perioade l-a constituit re
intrarea în circuitul competițional 
a patinoarului artificial din Ga
lați, devenit, prin numeroasele re- 
amenajări șl utilări ce 1 s-au a- 
dus, cel mai modern și mai fru
mos din țară.

Revenind la Divizia A, precizăm 
ei cele 18 partide disputate la 
București. Galați și Miercurea 
Ciue în prima jumătate a lunii ia
nuarie au confirmat părerile care 
se conturaseră după primele 20 
de etape consumate In lunile oc
tombrie și noiembrie ale anului 
trecut. Astfel, a continuat să 
crească preocuparea pentru di
versificarea mijloacelor tehnice și 
pentru îmbunătățirea jocului de 
ansamblu, prin creșterea numă
rului de combinații tactice reușite 
In condițiile măririi vitezei de ac
țiune. In acest fel evoluția for

(In 
sur- 

s. c. 
echipă

mațiilor fruntașe Dinamo 
mare progres), Steaua și — 
prlnzător, dar meritat l 
Miercurea Ciue, azi o 
disciplinată, care a început să 
joace ordonat și viguros, se apro
pie de parametrii hocheiului mo
dern. Este o constatare Îmbucură
toare șl care — așa cum 
chiar antrenorul echipei 
zentatlve, Șt. lonescu — 
reflecta in comportarea 
naționale, aflată pe _ 
unei mai viguroase afirmării 
plan internațional.

Așadar. Divizia A se întrerupe 
acum, urmînd să se reia in zilele 
de 4 și 5 aprilie, clnd vor fi pro
gramate partidele " *
tapelor a 27-a și

Iată clasamentul 
campionatului :

DINAMO 
Steaua 
S.C. M. Ciue 
Unirea Sf. G. 
Dunărea Gl.

1.
2.
3.
4.
5.
6. A.SJE. Sp. St.

in sfîrșit, a fost inaugurat sezonul la bob !

ECHIPAJUL PANAITESCU - ANDRONE,
spunea 
repre- 

se va 
echipei 

drumul 
pe

din cadrul e-
28-a.
la întreruperea

PRIMUL ÎNVINGĂTOR

26 
U 
2f 
26
26
26

24 0
22 0
13 1
9 1
8 1
0 1

4
12 
16 
17
25

238- 63 48
229- 83 44
143-132 27
98-170 19

100-160 17
70-270 1

la „Turist" avea 
testare devenită 
Federația română 
lism și karting 
sportivii care în 
pat locuri fruntașe în cam
pionatele republicane. Au ur
cat cu acest prilej pe scenă 
pentru a primi diplomele, cu
pele și medaliile cuvenite ti
neri ca Mihaela Ceacu (din 
Călărași) și Emilian Petrescu 
(București), campioni la kar

ting. precum și o serie de au- 
tomobiliști cunoscuți, campioni 
în anul care a trecut: Ilie 
Olteanu (cel mai bun automo
bilist al anului), Ștefan Ian- 
covici și Eugen lonescu Cris
tea (piloți cu multă experiență 
și rezultate bune peste ho
tare), Doru Gindu (sportiv cu 
două titluri de campion), An
drei Bellu (campion absolut 
la viteză în coastă, cîștigător 
a 3 titluri). Nicu Grigoraș (o 
mare speranță a curselor de 
viteză pe circuit ți excelent 
mecanic), învingătorii din „Tu
rtii Europei" ș.a.

O festivitate frumoasă, In
timă, la care în afara piloților 
au participat soțiile și rudele 
acestora, mulți prieteni ai 
automobilismului.

Modesto FERRAR1NI

ROMÂKIA - BULGARIA
LA SCRIMA (TINERET)

De azi ș! pînă marți, în sala 
Floreasca II din Capitală se 
desfășoară întîlnirea internațio
nală de scrimă dintre echipele 
de tineret ale României și Bul
gariei, la toate cele patru 
arme, individual și pe echipe.

HI P I S M

MIRCEA ȘTEFĂNESCU N-A
Așa cum arătam in ultima noas

tră cronică, stagiunea hipică 18 
• fost dominată de formația an
trenorului G. Tănase, acesta cla- 
Bîndu-se pe primul loc cu un a- 
vans substanțial (15 și, respectiv, 
22 victorii) față de Tr. Marinescu 
(formații) șl V. Gheorghe (dri- 
verl). Dacă performanța realizată 
te G Tănase nu a surprins pe 
nimeni (dublul campion fiind so
cotit o „mină" de talie europea
nă), in schimb, lipsa din primele 
locuri a celuilalt mare talent al 
turfulul nostru, M. Ștefănescu, a 
stirnit multe comentarii in rîndul 
amatorilor de trap. Dublu cam
pion în '77, cînd a reușit să-l în
treacă chiar pe potou (a se citi 
ultima zi de curse) pe veșnicul 
său rival (dar șl prieten) G. Tă
nase, el nu a realizat de data a- 
ceasta decît un modest loc 7, ela- 
slndu-se tn urma unor antrenori 
(Tr. Marinescu, N. Gheorghe, I. 
Oană, V. Gheorghe) pe care în 
alți ani i-a dominat cu autoritate. 
Cu un start mai puțin exploziv 
decît ne obișnuise (după 15 reu
niuni se afla abia pe locul 10), 
M Ștefănescu a încercat să re
facă terenul pierdut forțînd vic
toria de fiecare dată cînd a aler-

SPORTIVII AU RĂSPUNS „PREZENT"

SINAIA, 19 (prin telefon). 
După o muncă intensă depusă 
de echipa de întreținere și de 
către boberi, pista betonată din 
Sinaia a putut găzdui, în sfir- 
?it, concursul de inaugurare 
a sezonului de bob. întrece
rile, la care au luat parte 17 
echipaje întrunind pe cei mai 
buni practicanți ai acestui 
sport (cu excepția lui Gheor- 
ghe Lixandru), s-au desfășurat 
în condiții atmosferice și or
ganizatorice bune și au prile
juit o dispută atractivă, cîstî- 
gată de echipajul Dragoș Pa- 
naitescu — Nicolae Androne.

Clasament : 1. Panaitescu — 
Androne (I.E.F.S.) 1:51.57) 2.
Neagu — Pieptea (Tractorul)

1:52,23) 3. Iancu 
(I.E.F.S.) 1:52,45 ) 
Apostol 
1:53,87 ;
nicel
1:54,02 ;
(C.S.O. , , ,
cui — Mitrofan (Voința) 154,14; 
8. Pascu — Preda (Telefericul 
Brașov) 1:54,35 ; 9. Bunea — 
Mitu (C.S.O.) 1:54,44 ; 10. Graef 
— Bara (Tractorul) 1:55,94.

în cursul după-amiezii, au 
avut loc 
ment 
soane

Tot
tinuă
performanță prin antrenamente

(Urmare din pag. 1)

nerii sportivi, în frunte cu 
conf. univ. TituS Tatu și lec
tor univ. Dumitru Hîtru, au 
trecut la acțiunile de deszăpe
zire a căilor de acces pînă 
în strada Uranus, a împreju
rimilor clădirii administrației 
și cantinei, a incintei institu
tului. Studenții au lucrat în 
schimburi, pînă la ora 13, după- 
amiază programul de curățire 
a zăpezii 
ora 14.

continuînd de la

★
clubului STEAUASportivii 

au contribuit la acțiunile de 
degajare a străzilor ce încon
joară baza sportivă din Calea 
Plevnei, Ștefan Furtună, Ca
lea Plevnei și Virgiliu. Antre
norul Aurel Drăgan șl volei
baliștii săi Macovei și Pop, 
handbaliștii Gațu. Stockl, Chic- 
sid, Munteanu, Drăgăniță, an
trenorul Cosmănescu și rug- 
byștii Murariu, lonescu, Pos- 
tolache și Munteanu s-au si
tuat în primele rînduri ale ac
țiunilor de deszăpezire. Ulti
mii au muncit 3 ore și jumă
tate în cursul zilei de joi și 
4 ore vineri. în cursul zilei de 
astăzi, se va trece și la des
zăpezirea terenului central de 
fotbal de la Ghencea 
barcaderului 
pentru a se 
pregătirile.

norii și, bineînțeles, jucătorii 
au hotărît să muncească la 
deszăpezire. S-a fixat „front 
de lucru" — drumul de Ia 
clădirea clubului spre șoseaua 
Pantelimon — și la ora 11, 
cum fusese programat, a în
ceput „antrenamentul". Au luat 
parte la el antrenorii Paul 
pescu și Emil Floruț, toți 
25 de jucători ai lotului, 
tre care am remarcat pe 
Ion, „veteranul" Georgescu, 
Șumulanschi, Popa Ștefan. 
„V-o spunem, ne declară Ni
colae Mureșan, vicepreședin
tele clubului Metalul — a fost 
un antrenament tare, cu ritm 
— de peste două ore — in 
care s-a făcut treabă bună. 
Cred că s-a deszăpezit peste 
1 km de drum, inclusiv o por
țiune din șoseaua Pantelimon". 
în același timp, „secția de 
box" lucra la deszăpezirea 
străzii Claudiu, unde există 
sala de box a clubului. Intre 
cei care au muncit cu spor 
s-au aflat și antrenorii Eugen 
Dinu și Constantin Anton, 
campionul Ionel Budușan, bo
xerii Nedelea Mecanu, Iulian 
Simion, Nicolae Vișan.
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Concursul republican al copiilor, la patinaj viteză

Pe pista naturală din Miercurea 
Ciue, timp de două zile, o Intere
santă și utilă competiție de pati- 
naj-viteză : Concursul republican 
al copiilor, care s-a bucurat de o 
bună organizare (F.R. Patinaj șl 
C.J.E.F.S. Harghita). Gheața, de 
calitate excelentă, a permis obți
nerea unor rezultate valoroase, 
printre care și 6 noi recorduri na
ționale. Au participat 83 de con- 
curenți din 12 secții, din 10 loca
lități.

Realizatorii noilor recorduri sînt: 
Carol Lang (C.S.Șc. Viitorul Cluj- 
Napoca) — copii II la 500 m — 51,5 
(v.r. 54,4), 1000 m — 1:45,6 (v.r. 1:50,3) 
și biatlon 1<04,300 p (v.r. 112,050 p); 
Simona Todoruț (C.S.Șc. Viitorul 
Cluj-Napoca) — copii n — la 500 
m 50,9 (v.r. 51) și Zsolt Zakariaș 
(C.S.Șc. M. Ciue) — copil I — Ia 
1500 m — 2:37,1 (v.r. 2:40,6) șl la 
trlatlon 153.567 p (v.r. 157,450 p.).

Iată cîștigătorii probelor și cla
samentele generale — copii I fete: 
500 m, 1000 m și 1500 m — Ibolya 
Szatmari (Mureșul Tg. Mureș) 51,8, 
1:47.6 și 2:45,6. Clasament general: 
1. Ibolya Szatmari 160,800 p, 2. 
Erzs^bet Papp (Mureșul Tg. Mu
reș) 174,753 p. 3. Rodica lonescu

(Casa pionierilor Galați) 186,217 p; 
băieți : 500 m, 1000 m șl 1500 m — 
Zsolt Zakariaș (C.S. Șc. Miercurea 
Ciue) 49,7, 1:43,0 șl 2:37,1. Clasa
ment general : 1. z. Zakariaș 
153,567 p, 2. Vivian Duțu (Casa 
pionierilor Galați) 135.067 p, 3. Ion 
Dorobeeki (C.S.M. Cluj-Napoca) 
157,983 p Copii n — fete — 500 
m și 1000 m — Simona Todoruț 
(C.S.Șc. Viitorul Cluj-Napoca) 
50.9 și 1:47,3 ; băieți — 500 m șl 
1000 m — Carol Lang (C.S.Șc. Vii
torul Cluj-Napoca) 51,5 și " 
Clasament general : fete 
mona Todoruț 104,550 p, 
marie Vollmer (C.S. 
București) 116,550 p, 3. 
Timiș (C.S.Șc. Viitorul 
poca) 117,180 p. Băieți : 
Lang 104,300 p, 2. Ovidiu 
(C.S. Școlarul Buc.) 117,100 p, 
Viorel Moruzi (C.S. Școlarul Buc.) 
117,950 p.
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înconjurat stadionul ___
din Capitală au trecut ieri, cu 
greu, fotbaliștii — „diviziona
rii B“ — care urmau să facă 
antrenament. Condițiile speciale 
au dat naștere însă unui alt 
gen de antrenament Antre-

care a
Metalul

Retrospectiva 73

MAI URCAT PE PODIUM!
dar. tn duda eforturilor de- 
(de 26 ori locul 2 și de 37 

__ 2;;^ “. el nu a reușit să 
prindă plutonul fruntaș, așa că 
lupta pentru primul loc s-a des
fășurat, spie surprinderea gene
rală, fără cel care in perioada 
’61—*77  a cucerit de 7 ori titlul 
de campion. M. Ștefănescu, dri
verul cu nervi de oțel șl curaj de 
cascador (slalomurile făcute de el 
printre adversari au accelerat de 
multe ori pulsul spectatorilor), 
n-a mai urcat de data aceasta pe 
podiumul de onoare. Poate că șl 
condițiile întUnite de pensionarii 
formației sale tn unele alergări 
(s-a observat o supraestlmare a 
posibilităților acestora la Întocmi
rea programului) au făcut ca re
zultatul final să nu fie cel aș
teptat. Rămîne ca acest talentat și 
apreciat profesionist (elogiat și 
peste hotare de către specialiști) 
să dovedească tn stagiunea ’79 că 
locul pe care a terminat anul tre
cut nu reflectă posibilitățile sale 
reale și că el rămîne tn continua
re unul din elementele cele mal 
Înzestrate ale turfulul nostru. 
Așteptăm.

Gh. ALEXANDRESCU

gat, 
puse 
ori locul 3)

FLOTILA DE AUR“ NAVIGHEAZĂ PRIN... NĂMEȚI!
natală. El așteaptă încrezător 
marea competiție a acestui an, 
campionatele mondiale. Fetele, 
în frunte cu Maria Cosma, nu 
se lasă în urmă. Nu se ad
mite nici un rabat. Radu Hu
țan ne spune : „Acumulările 
din această perioadă vor da 
roade la vară, in plin sezon 
competițional. Ne pregătim 
pentru campionatele mondiale 
din acest an, unde sper să cu
cerim mai multe medalii, din
tre care unele să fie din cel 
mal prețios metal. Dar, obiec
tivul nostru principal îl con
stituie întrecerile din 
Jocurilor Olimpice din 
viitor. Pînă atunci, 
muncă și iar muncă".

La lotul olimpic de 
canoe pregătirea se desfășoară 
in condiții bune, indiferent că 
este vară sau iarnă. în aceste 
zile caiaciștii și canoiștii se 
pregătesc ia —10 grade cu gin- 
dul la medaliile campionatelor 
mondiale și ale Jocurilor O- 
Jimpice...

(Urmare din pag I)

clipă că Jocurile Olimpice de 
la Moscova sînt foarte aproa
pe, iar caiaciștii și 
români vizează —■ 
— poziții fruntașe".

Sinaia. în piscina 
telul „Montana" se 
lalt grup din lotul 
condus de antrenorul 
Radu Huțan. După kilometrii 
parcurși pe cărări de munte, 
campionii olimpici și mondiali 
Ivan Patzaichin, Vasile Diba, 
împreună cu colegii lor, efec
tuează numeroase lungimi în 
ritm susținut. După înot, se , 
trece la haltere. Antrenorul 
Stavru Todorov face însem
nări. Intensitatea antrenamen
tului este bună. Fiecare sportiv 
știe că numai printr-o muncă 
susținută în această perioadă, 
efortul depus în vară, în tim
pul curselor, va fi mai ușor 
de suportat De aceea, desigur, 
toți sînt bine dispuși. 
Varabiev înoată ca în
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îndreptățit

de la ho- 
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cadrul 
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Luni 22 Ianuarie 1919, In sala Dalles
EXPUNERE PE TEMA: „CREȘTEREA VALORILOR CANTITATIVE 
Șl CALITATIVE ALE PROCESULUI DE PREGĂTIRE DIN UNITĂȚILE

NOASTRE SPORTIVE'*

Lipat 
Delta

DE LA C. N. E. F. S
Avind in »edere condițiile atmosferice nefavorabile, Con

siliul Național pentru Educație Fizică ți Sport a hotărît sus
pendarea tuturor competițiilor sportive interne, republicane 
ți locale, programate a se desfășura in zilele de simbătă 20 
ți duminică 21 ianuarie a.c.

Universitatea cultural-știlnțl- 
fică București, In colaborare 
cu Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport șl Cen
trul de cercetări pentru edu
cație fizică și sport al 
C.N.E.F.S., anunță ținerea 
cursului de reciclare cu tema: 
„CREȘTEREA VALORILOR 
CANTITATIVE ȘI CALTTA-

TIVE ALE PROCESULUI DE 
PREGĂTIRE DIN UNITĂȚILE 
NOASTRE SPORTIVE". Vor 
prezenta expuneri reprezen
tanții clubului Rapid șl Clubului 
sportiv școlar București. Ma
nifestarea va avea loc in sala 
Dalles, luni 22 ianuarie 
la ora 12,30. Va urma un film 
artistic.

1319,

Drăgan

Alexandru
o producție a Casei de filme
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EDIȚIA DE
(Urmare din pag. 1)

rea de inactivitate continuă. 
Ce părere au tovarășii din co
mitetele sindicale, din cele ale 
organizației de tineret, mem
brii consiliilor asociațiilor spor
tive ? Credem că un schimb 
de experiență între unitățile 
cu rezultate bune și cele unde 
munca mai șchioapătă ar pu
tea impulsiona activitatea și în 
acestea din urmă.

Despre școli, în general nu
mai cuvinte bune. Faza de 
masă a întrecerilor de tenis 
de masă și șah s-a încheiat 
la termenele prevăzute, cîștigă- 
torii urmînd să se prezinte la 
faza pe sector. După cum ne 
spunea I. Pândele, secretar al 
C.E.F.S. se intenționează ca 
„Ia această etapă să nu mai 
fie o reprezentare individua
lă, ci pe echipe, pentru 
a se facilita, astfel, selecția 
unor tineri talentați. De fapt, 
ne-am gîndit la o asemenea 
formulă la cererea unor aso
ciații ca Regionala C.F.R., Lo
comotiva, Dacia, M.E.F.M.C.,

INSTANTANEE
• O duminică geroasă (—15 

grade) a acestui ianuarie. Din 
coșurile caselor fumul urcă, 
anevoie parcă, spre cer. Deși 
este abia ora 5 dimineață, în 
comuna Păulești, la multe fe
restre s-a aprins lumina. Ză
pada scîrțîie sub pașii tinerilor 
care încep să se strîngă în 
grupuri. „Te-ai sculat, Ioane? 
Hai, vino repede că te aștep
tăm", „Gata, Mărie, cu gătitul, 
că pleacă mașina". Freamăt 
neobișnuit, în același timp, în-
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ROMÂNI AFILM PREZINTĂ DRUMURI ÎN CUMPĂNĂ

scenariul: Ion Brad și 
Brad 
regia : Virgil Calotescu 

imaginea : Vivi Vasile 
muzica : Anton Șuteu 
decoruri: Mihai Bociu 
costume : Oltea lonescu 
montaj : Eugenia Naghi 
sunetul : Alexandru Ureche 
cu : Mircea Albulescu, Gheorghe Dini- 
că, Colea Răutu, Dorina Lazăr, Costel 
Constantin, Sergiu Nicolaescu, Stela 
Popescu, Ioana Ciomârtan, Dorina 
Done, Mariana Calotescu, Silviu Stăn- 
culescu. Ernest Maftei, Ion Dichisea- 
nu, George Mihăiță, Maria Ploae, Do- 
rel Vișan.
Film realizat tn studiourile Centrului 
de Producție Cinematografică „Bucu

rești"
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IOAN FRENȚIU — Hune
doara. Forul de specialitate, 
sesizat șl de alții, a luat in 
discuție acea „anomalie" din 
regulament privind limita de 
virstă a partlclpanților In 
campionatul școlar. După cum 
sintem informați, s-a făcut 
corectura necesară de natură 
să nu mal „descurajeze" pe 
acela care au avut (sau au) 
„neșansa" să se nască in pe
rioada 1—15 septembrie...

ION CALINA — Mehedinți. 
Nu știm de unde ați scos-o 
sau unde ați văzut dv. că 
„un executant al unei lovi
turi de la 11 m nu a tras la 
poartă, ci a pasat lateral la 
un coechipier, marctad un 
gol perfect valabil". Regula
mentul nu prevede așa ceva ! 
Dealtfel, de ce nu vă puneți 
Întrebarea : cum se face că 
atunci cînd se execută un 
penalty nici un jucător nu 
este admis de conducătorul 
de joc in suprafața de pe
deapsă 7 Așa că, pe viitor, 
ori vă documentați, ori vă 
lisați de pariuri.

CONSTANTIN BRlNZÂ — 
Constanța. „Eu aș dori ca 
fiul meu să învețe tainele 
sportului „klmono" De ce 7 
Consider că judo este o 
disciplină care cultivă la ti
neri curajul, indemlnarea, 
forța, abilitatea, in general 
el modelează caracterele, asi
gurând o dezvoltare armonioa
să a organismului. Să știți că 
stat mulți părinți amatori de 
a-și Îndruma copiii spre o ast
fel de ramură a sportului, 
dar la noi, in Constanța, nu 
prea există asemenea posibi
lități de Inițiere în judo. 
Invățațl-ne unde să ne adre
săm, ce să facem Noi
credem că este bine să vă 
adresați organelor sportive 
locale, respectiv Consiliului 
municipal de educație fizică 
și sport care ar putea să dea 
curs unei dorințl, după cum 
am reținut din pledoaria dv., 
a numeroșilor amatori de 
sport „kimono". Succes I
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ediție a competiției naționale : 
Gheorghe Ionescu (Vărbilău), 
Vasile Manolescu (Păulești) și 
Gheorghe Vasîi (Izvoarele).
• N-a mers prea bine acti

vitatea sportivă din Bucov In 
anul care a trecut. Fapt criti
cat la adunarea de dare de 
seamă și alegeri a asociației 
sportive respective. Printre 
participanți și președintele co
operativei agricole de produc
ție din comună, Costică Mișcă, 
Erou al Muncii Socialiste, 
care, afectat de cele auzite, a 
criticat starea existentă și a 
promis sprijin neprecupețit 
sportului din comună.

Chiar de a doua zi unele 
promisiuni au și prins viață. 
Succes I
• In Valea Doftanel.„ „o 

lume a schiului1* *.  Aici, sub 
patronajul Clubului sportiv 
orășenesc Sinaia, s-a înființat 
un centru de schi, dotat cu 
toate cele necesare, sprijinit 
de organele județene. Antre
norul, Dinu Clinei, localnic, 
fost sportiv de performanță, a 
și obținut succese pe linia 
depistării unor elemente talen
tate din mediul rural. Evident, 
mulți dintre cei „formați" aici 
au participat duminică la di
ferite concursuri de schi din 
Valea Prahovei.
• „Primari care sînt in 

fruntea mișcării sportive din 
comunele lor, care o sprijină 
neprecupețit ? Vă dăm numele 
a patru dintre ei — ne spunea 
Octavian Bâlteanu, secretar al 
C.J.E.F.S. Prahova : Ion Pan- 
tazi (Albești), Aurel Stroe (Vîl- 
cănești), Emil Cojocărescu (Va
lea Doftanei), Gheorghe Ian- 
cu (Cornu).

• în cursul dimineții de 
azi, lotul olimpic partici
pă la un cros, jucătorii fiind 
„încărcați" de la caz la caz
• Lotul olimpic va susține 

un prim joe de pregătire cu 
Sportnl studențesc, pe terenul 
Metrom. Este prevăzut si an al 
doilea meci de pregătire, cu 
I.CJ.M., pe un teren ne
desemnat la ora coresponden
ței.
• Antrenorul Florin Hala- 

gian intenționează să ruleze 
întreg lotul, astfel ineît cele 
două jocuri de pregătire să fie 
susținute de două formații com
plet diferite.

• Antrenorul C. Cernăianu, 
care se află la Praga pentru o 
consfătuire, este așteptat să re
vină luni ...

total depășite) pentru a ne 
compara experimentele Doastre, 
pentru a învăța unii de la alții. 
Cu chiu cu vai, reușim să mai 
dăm peste o revistă, din care 
luăm lucruri pe care încercăm 
să le filtrăm, să Ie aplicăm la 
specificul fotbalului românesc". 
(Viorel Mateianu).

„Ne cunoaștem așa de puțin 
munca, preocupările și expe

rimentele, avem așa de pun. 
surse de documentare, îneît te 
întrebi — este aceasta un lu
cru normal ?“. (Nicolae Proca).

Antrenorul Leonida Antohi 
ne declara și el : „S-a promis, 
cîndva, că se va face o sin
teză a campionatului mondial 
din 1974, cu noutățile de ri
goare. dar... vorbe în vînL Eu 
știu că federația primește zia
re, reviste, publicații și mă în
treb de ce nu se ia inițiativa 
traducerii și difuzării celor 
mai interesante articole pentru 
a ni le pune la dispoziție

M. FERARU
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I.H.R. MANGALIA
oferă cluburilor și asocia
țiilor sportive condiții op
time pentru pregătire : sală 
de sport, sală de forță, sau
nă, piscină cu apă de mare 
încălzită, tratament tera
peutic, terenuri de sport 
practicabile și pe timpul 
iernii.

Informații suplimentare 
Ia telefonai 917/51656—52052.

OSPORT INFORMEAZĂ
TRA- 

NUARIE

I 88 52 72
48 54 89

provizo

riu : 943.942 Iei din care 132.242 lei 
report Ia categoria 1.

ASTAZI este ultima zi pen
tru DEPUNEREA BULETINE
LOR LA ATRACTIVUL CONCURS 
PRONOSPORT DE DUMINICA 21 
IANUARIE 1979. Nu uitat! : NU
MAI CINE JOACA POATE ClȘ- 
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In perspectiva 

noului sezon

CHIMIA RM. VÎLCEA ALEARGĂ
Șl ADUNĂ MEREU 13 CU 18...

Fotbaliștii vllceni au ales și 
ei Snagovul, făcind casă 
comună cu F. C. Baia 
Mare. Marcel Pigulea ex
plică motivul acestei alegeri : 
„In sihăstria de la Snagov lu
crul e parcă mai eficace. Tim
pii morți se reduc. Nu există 
nici un tonomat, nu există re
staurant, nu se aude nici o or
chestră, nu e fum în holul re
cepției. E suficient să ieși pe 
ușă, pentru ca totul să te Îm
bie la mișcare. In față e tere
nul, acoperit de zăpadă, prin 
tot parcul sînt poteci, în dreap
ta e „balonul", care, deși ne mai 
oferă surprize, rămine o bună 
„sală" de lucru. Intr-un cuvint, 
avem condiții bune. Dacă ar fi 
ceva mai cald în cameră, ar fi 
șl mai bine, dar administrația 
ne-a promis că se va rezolva 
și asta".

Chimia Rm. Vîlcea nu are, 
desigur, o situație strălucită cu 
numai cele 13 puncte in clasa
ment, cu atît mai mult cu cit 
aproximativ 32 de puncte re
prezintă o marjă de siguranță 
pentru clasamentul final. Și 
totuși, Chimia speră. Speran
țele sînt legate, aritmetic, de 
faptul că vîlcenii au 9 jocuri 
acasă și, lucru nu lipsit de im
portanță, primesc la Vîlcea 
multe din echipele cu dificul
tăți : Politehnica Timișoara, 
Corvinul Hunedoara, Jiul, 
U.T.A. și chiar Gloria Buzău. 
Dincolo de argumentul aritme
tic (vîlcenii nu omit și faptul 
că mai au o mică șansă la O- 
radea, In deplasare, intr-una 
din ultimele etape ale campio
natului), echipa pare conștien
tă de faptul că aceste calcule 
nu reprezintă mare lucru dacă 
nu stnt întărite prin argumen
te de fond. „Ceea ce ne tre
buie la startul returului — e 
de părere Ștefan Dumitru — 
sînt încrederea in forțele pro
prii și eliminarea fluctuațiilor. 
In sezonul de toamnă, majori
tatea jucătorilor au păcătuit 
prin nenumărate fluctuații. A- 
bia spre finalul sezonului, cîți- 
va jucători au manifestat o a- 
numită constanță. Ne gindim 
la Savu, după ce a devenit li
bero, la Carabageac și la 
Basno".

Dominanta în antrenamentele 
Chimiei Rm. Vîlcea, în aceste 
zile la Snagov, este alergarea, 
mai ales prin intermediul miu- 
ței prin zăpadă. Marcel Pigu
lea are un calcul foarte sim
plu : „Avem o echipă eu un

ACTUAL ITĂȚI
a TRAGEREA LA SORTI A 

„16"-IMILOR CUPEI ROMÂNIEI A 
FOST AMÎNATÂ. După cum am 
anunțat, Ieri urma să albă loc la 
TIrgoviște tragerea la sorți a „In
imilor Cupei României. Din cauza 
condițiilor atmosferice nefavora
bile, delegații echipelor calificate 
nu au putut ajunge la TIrgoviște. 
In această situație. F.R.F., prin 
comisia de competiții, a hotă rit 
ca tragerea la sorți să albă loc 
săptămina viitoare.

Activitatea de ridicare cali
tativă a fotbalului nos
tru implică. în mod lo
gic, și ridicarea cunoș

tințelor profesionale ale corpu
lui de tehnicieni, perfec
ționarea lui continuă. Și a- 
ceasta se realizează fie prin 
metoda reciclării antrenorilor, 
prin diverse cursuri organiza
te de F.R.F. (de lungă sau de 
scurtă durată, vezi și cursul 
recent), prin reuniunile de lu
cru anuale (unde se facilitea
ză schimbul de experiență), 
prin trimiterea la stagii în a- 
numite țări cu fotbal avansat 
a celor mai merituoși antrenori 
(practică, folosită cu ani in 
urmă), fie prin acea muncă de 
documentare personală a antre
norilor. Aceasta din urmă ar 
trebui să fie la îndemîna ori
cărui tehnician, întrucît ea se 
prezintă sub aspectul informă
rii, pe baza parcurgerii unor 
articole de specialitate apăru
te prin reviste, cărți de pro
fil, buletine ale organismelor 
internaționale, buletine infor
mative periodice difuzate de 
federația de specialitate. Din 
păcate, însă, un lucru care pare 
atît de simplu și care neîndo
ielnic ar costa infinit mai pu
țin în comparație cu celelalte 
acțiuni, nu este pe deplin acce
sibil slujitorilor gazonului, deși 
federația s-a angajat cu multe 
promisiuni și pe linia ușurării 
muncii de documentare. Nu 
mai departe, după reuniunea 
de la Snagov, de anul trecut, 
apreciată la timpul cuvenit de

Pe potecile înzăpezite ale Snagovului, Chimia mărește tempoul 
pentru... maratonul returului
lot foarte mic. Doar 13 jucă
tori am rulat, in linii mari, 
de-a lungul turului : Roș
ea — Basno, Pintilie, Savu, 
Cincă — Stan, Iordan, Caraba
geac — Teleșpan. Coca, Stan
ca. Dacă punem in paranteză, 
lingă Basno, pe Lepădata, și 
pe C. Nicolae lingă Stanca, am 
cam epuizat posibilitățile echi
pei. Sigur că în momentul de 
față avem citeva rezerve și 
cîțiva juniori, dar astea sînt 
doar speranțe. Sînt convins că 
singurul mijloc de a supra
viețui în divizie este de a avea 
nn plus de mișcare față de ce
lelalte echipe. Chiar dacă o să 
vi se pară cam primitiv ceea 
ce spun, vreau să alergăm mai 
mult și mai bine decit cel pu
țin 13 echipe divizionare. Abia 
atunci vom putea spune că a- 
vem o șansă reală în lupta 
pentru evitarea retrogradării".

în fiecare seară, Pigulea stă 
de vorbă cu Mateianu. Amîn- 
doi antrenorii dialoghează prin 
intermediul colilor albe pe ca
re 'aștern semnele cabalistice 
ale tacticii fotbalului. Viorel 
Mateianu crede in sansa Chi
miei. El susține că la Baia 
Mare, deși a cîștigat detașat 
In fața echipei lui Pigulea, 
vîlcenii s-au dovedit adversari 
deosebit de curajoși, ei practi
cing un joc foarte aerisit.

Libero-ul Savu reia tema 
fortificării psihice a echipei. 
„Dacă sintem unde sintem in 
clasament, asta se datorează în 
primul rind punctelor pierdu
te acasă. Cred că zăpada abun
dentă din această iarnă, care 
ne ingreunează atît de mult 
lucrul, ne va ajuta să înțele
gem $i mai bine că e păcat să 
irosești, mai tîrziu, ceea ce *-

• ARBITRII DIN CAPITALA 
IȘI REIAU PREGĂTIRILE. In ve
derea sezonului oficial de primă
vară. arbitrii bucureștenl din lo
turile divizionare A, B d C tși 
reiau de sâptâmîna viitoare pre
gătirile. Antrenamentele vor avea 
loc, de douâ ori pe sâptâmlnâ 
(marți șl joi), în sala Institutului 
politehnic, din strada Ștefan Fur
tună nr. 140.

toți prin bogatul material in
formativ și vizual prezentat de 
valoroși tehnicieni (mai tineri 
sau mai vîrstnici), s-a avansat 
promisiunea că totul se va pu
blica Intr-un buletin special, 
pentru a fi difuzat antrenori
lor. Totul a rămas însă baltă. 
Dealtfel, unii dintre antrenorii 
participanți la recenta con
sfătuire de lucru și-au mani

„ESTE OARE NORMAL SĂ AVEM 
ATÎT DE PUȚINE 

SURSE DE DOCUMENTARE?"
• Antrenorii iți pun această intrebare

festat deschis . nemulțumirea 
față de modul cum privește 
federația activitatea de per
manentă documentare a antre
norilor ei chemați și îndru
mați zi de zi (tot de F.R.F) 
să modernizeze procesul de 
pregătire, să introducă mereu 
noul în antrenamentele și ;• 
cui echipelor. Iată citeva o- 
pinii.

..Tehnicienii noștri sînt sen
sibili la nou, însă, din neferi
cire, prea puține materiale ac
tuale ni se pun Ia indemină 
(ca să nu spun că uncie sînt

Foto : D. NEAGU
cumulezi astăzi cu atita trudă. 
Se spune în general că fotba
liștii se achită întotdeauna bi
ne de obligațiile lor in peri
oada fundamentală, adică cea 
de acum, dar că apoi, în cele 
citeva zile de relaxare, pierd 
aproape o jumătate din ceea ce 
au acumulat. In situația in ca
re ne aflăm noi nu e nevoie 
de nici un apel special. Avem 
obligații foarte mari față de 
publicul vilcean, care așteaptă 
18 puncte în retur și care le 
adună mereu cu cele 13 pe ca
re le avem acum. Nu știu cum 
vom face cele 18 puncte, nu 
știu dacă le vom lua de acasă 
sau le vom aduna și de afară, 
cum s-a intimplat chiar pe 
Ghencea, cu Steaua, dar știu 
eă ne pregătim ea pentru 18 
puncte".

~ La ora la care apar aceste 
rânduri, Chimia Rm. Vîlcea fa
ce un antrenament obișnuit, 
după care va urma cel de du- 
pă-amiază, de asemenea, în 
aer liber, pentru a încheia o- 
bișnuita miuță — dacă permi
te „balonul" — în compania 
băimărenilor. pigulea și jucă
torii lui simt că acest contact 
cu F.C. Baia Mare nu le poate 
fi decit folositor...

loon CHIRILA

LOTURILE A Șl OLIMPIC
(Urmare din pag. 1)

„CABRINI,

PLUS
ÎNCĂ CEVA"

Un fundaș român (Munteanu) 
marchează 6 goluri (in 8 meciuri) 

pe terenurile italiene
în perioada 19 decembrie — S 

ianuarie, echipa de fotbal Auto
buzul din Divizia B a întreprins 
un turneu de locuri amicale în 
Italia, in organizarea Uniunii ita
liene a sportului popular (U.I.S.P.),' 
cu sediu) la Ravenna. Am avut 
prilejul si însoțesc echipa româ
nă în toi timpul turneului. Iată 
rezultatele : 1—0 cu Piombino (Di
vizia C), 4—3 cu Cerretese (C),' 
1—0 cu Latina (C), 3—2 cu Fro- 
sinone (C), 1—0 cu Sanbenedettese 
(B), 0—2 cu Lecco (B), 1—1 cu 
Lamezla Terne (C), 3—1 cu Ra
venna (D). Menționez faptul că în 
fotbalul italian există o Divizie A 
de 16 echipe, una de B cu 20 de 
echipe șl 2 de C cu cite 16 echipe. 
Cu alte cuvinte, toate echipele în- 
tîlnlte, cu excepția celei din Ra
venna, au fost practic, echipe de 
Divizia B, daeă judecăm prin 
prisma organizării Diviziei B în 
România.

Autobuzul a produs o foarte 
bună impresie in Italia. Comen
tatorii italieni, care au scris des-, 
pre acest turneu, au remarcat în 
mod cu totul special pregătirea 
fizică a echipei după Încheierea 
unui sezon greu. (Să mal mențio
nez faptul că meciul cu Sanbe
nedettese a fost transmis In direct 
la televiziune). Jucătorii români 
au demonstrat de asemenea o 
frumoasă tehnică Individuală. Din 
acest punct de vedere, aș vrea să 
remarc ta mod cu totul deosebit 
pe fundașul stingă Munteanu, care 
a marcat nu mai puțin de 6 go
luri ta acest turneu, toate din șu
turi ta afara careului de 16 ml 
După meciul transmis In direct 
de T.V., ta care victoria echipei 
românești fost obținută prin- 
tr-un gol marcat de Munteanu ta 
mln. 88, cotidianul torlnez „Tutto 
Sport" a scris : „Munteanu este 
un Cabrini, plus încă ceva !“ Co
mentatorul se referea la faptul că 
Munteanu la acțiunea pe cont 
propriu direct spre poartă, neli- 
mltîndu-se la centrări. Cronicarii 
Italieni, care au făcut dese refe
riri la Munteanu, s-au întrebat 
doar dacă fundașul român ar pu
tea juca cu același succes ta ca-' 
drul une4 apărări om la om și nu 
„ta zonă", cum practică echipa 
Autobuzul.

Echipa bucurește'ană a fost foar
te bine primită ta Italia. Infrtn- 
gerea de la Lecco are o explica-, 
țle. In ziua de 30 decembrie, Au
tobuzul a jucat la Sanbenedettese. 
A doua zi, la Lecco, urma să joace 
naționala Cehoslovaciei, care sus
ținuse trei jocuri la Perugia, la 
Roma șl la Bari. Cum echipa 
Cehoslovaciei n-a mal putut sus
ține al patrulea meci, cel de la 
Lecco au solicitat echipei române 
susținerea acestui joc suplimen
tar pe drumul spre Lamezla. Au
tobuzul a acceptat, dar a pierdut 
o zi de refacere, cu atît mal mult, 
cu cit călătoria s-a făcut ta au
tocar — 800 km — cu o creștere 
de temperatură de la minus 4 
grade (la Sanbenedettese) la plus 
32 (la Lecco). Gestul echipei ro
mâne a fost apreciat In mod deo-i 
seblt

Turneul echipei Autobuzul a 
prezentat o echipă de bună va
loare șl un fundaș (Munteanu) 
care l-a Impresionat pe comenta
tori șl spectatori.

ERMANNO ZACCHIN1 ‘ 
din secția Internațională a U.I.S.P.

Antrenorul Ion Ionescu (Buzău) 
făcea o remarcă și mai plină 
de conținut: „Documentarea 
tehnicianului pornește de Ia 
cea mai simplă informație, 
dacă vreți, pină la articolul 
de sinteză. A citi, a fi la cu
rent cu tot ce se întîmplă în 
activitatea internă și pe mapa
mond, înseamnă a ține și con
deiul in mină, a pune capul la 
contribuție, a-ți face educație 
profesională. Intr-un cuvint, 
adevărata documentare nu te 
lasă să lenevești, te ajută să 
inovezi, să-ți evaluezi puterea 
de muncă și de receptivitate, 
să dai un caracter științific 
meseriei pe care ți-ai ales-o. 
Unul sau altul mai pot face 
rost de o revistă, de o publicație 
de specialitate, însă cred că 
pentru marea masă a tehnicie
nilor, federația de specialita
te ar trebui să întreprindă o 
activitate sistematic organizată 
pentru facilitatea schimbului 
de opinii, a schimbului de ex
periență, a acumulării noilor 
cunoștințe".

Ar fi de prisos să adăugăm 
lucruri In plus. Este clar că 
în activitatea de documentare 
a antrenorilor noștri sînt încă 
multe de pus la punct. De ace
ea, F.R.F. are datoria să-și 
reconsidere propriile promisi
uni în acest domeniu, pornind 
de la faptul că îmbunătățirea 
muncii de documentare este o 
cerință primordială pentru asi
gurarea noii calități în fotba
lul nostru.

Traian STELESCU



Aii, în „Cupa Balcanică" la volei

EXPLORĂRI BAIA MARE-

VARDAR SKOPLJE

CHRIS EVERT,
PRIMA „EXTRATERESTRĂ" A TENISULUI

BAIA MARE, 19 (prin tele
fon). în localitate, interesul 
pentru cea de a doua manșă 
a finalei „Cupei Balcanice" în 
care vor evolua formațiile Ex
plorări și Vardar Skoplje este 
deosebit. Iubitorii voleiului de 
aici vor să vadă, bineînțeles, 
un nou succes al echipei lor 
favorite, avînd în vedere fap
tul că și în precedentul tur 
băimărenii au avut satisfacția 
realizării unei victorii care le-a 
deschis largi posibilități de cu
cerire a trofeului acestei com
petiții aflată la prima ediție. 
Sosiți marți seară, elevii an
trenorului Alexandru Manț au 
efectuat a doua zi antrena
mente intense pentru că, așa 
cum jie spunea antrenorul : 
,,Echipa iugoslavă nu este un 
adversar ce poate fi depășit 
ușor, chiar dacă victoria noas
tră din primul tur Iasă să se 
întrevadă acest lucru. De ace

ea noi vom aborda partida cu 
maximum de atenție". Sîm- 
bătă după amiază în sextetul 
băimărean vor apare Balaș, 
Băgăian, Arbuzov, Marinescu, 
Ignișca. Paraschivescu, adică 
același sextet care a evoluat 
cu succes și la Skoplje. Desi
gur, ceilalți componenți ai lo
tului sînt și ei capabili să ia 
oricînd locul titularilor.

Voleibaliștii iugoslavi au so
sit joi și, de asemenea, au e- 
fectuat antrenamente în Sala 
sporturilor pentru că, așa cum 
ne asigura antrenorul forma
ției oaspete W. Bukinski „Vom 
face totul pentru a da o 
replică cit mai puternică, de 
a încerca chiar victoria", buc. 
în sextetul echipei Vardar nu 
sînt modificări față de prima 
partidă, titularii fiind Bo- 
goevski, Tasevski, Petkovski, 
Sîrbilevski, Mitrevski, Mari- 
novski.

TREI MECIURI DE BOX
S. U. A. U. R. S. S;

NEW YORK, 19 (Agerpres). 
— Echipele de box ale S.U.A. 
și U.R.S.S. se vor întîlni în 
trei meciuri programate la 27 
ianuarie (Las Vegas), 1 febru
arie (Lafayette) și 3 februarie 
(Albany). Din lotul american 
fac parte, între alții, Richard 
Sandoval, Jerome Coffe, Ber
nard Taylor, Elmer Martin și 
Jimmy Clarck, ultimul la ca-

tegoria grea. La 11 februarie, 
reprezentativa S.U.A. se va 
deplasa la Havana unde va 
disputa un meci cu selecționata 
Cubei. Din 
nu va lipsi 
și olimpic 
Stevenson.

formația cubaneză 
campionul mondial 
al greilor Teofilo

Pentru a descrie mai bine 
chipul Christinei Evert, cam
pioana de supraclasă a tenisu
lui feminin de astăzi, trebuie 
să apelăm la amintiri proprii. 
Ele datează dintr-o zi de sfir- 
șlt de mai a anului 1973, petre
cută pe terenurile 
de la Roland Gar
ros. Eram, poate 
din întîmplare, pe 
courts-ul nr. 8, din 
spatele tribunelor 
cenușii ale „cen
tralului", cel foar
te des afectat an
trenamentelor, pe 
durata de două 
săptămîni a tur
neului. Așteptam 
ceva nedefinit și 
așteptarea avea să 
ne fie răsplătită 
cu un adevărat 
„regal" hors-con- 
cours. Atunci cînd 
am văzut intrind 
o pereche, el și 
ea, un tinăr cu o- 
brazul pistruiat, 
ochi jucăuși 
mers legănat 
marinar coborit de 
pe vas, iar alături 
o fată blondă, cu 
siluetă de școlă
riță cuminte, strîn- 
gind la piept un 
vraf de rachete. 
El era Jimmy Con
nors, ea — Chris
mindoi, in pragul 
Nu numai sportivă,
una mondenă, căci 
pariziană ii prezenta ca lo
godnici, mistuiți de aprins 
amor. Iubire de-o fi fost, e de 
mult stinsă acum. Faima lot

de campioni a continuat să 
crească insă necontenit, de a- 
tunci și pînă azi. Ce ne-au 
arătat cei doi, ln acea neuiiată 
secvență de antrenament, avea 
să fie revelatoare întru totul.

S-au așezat față în față, pe

și 
de

Evert. 
celebrității.

ci și 
presa

PREGĂTIRI PENTRU
„CURSA PĂCII"

MOSCOVA, 19 (Agerpres). — 
Lotul de ciclism al U.R.S.S. 
va participa în luna februarie 
la o cursă pe etape în Cuba, 
o altă grupă de rutieri sovie
tici urmînd a se pregăti în 
Bulgaria. întrecerea principală 
de selecție pentru „Cursa Pă
cii" din acest an se va disputa 
pe' șoselele din Crimeea în pri
ma săptămînă a lunii aprilie.

im Henrii Bono 1 s-a
decernat „Fiarele Premiu"
aJ Academici de sport

din Paris
PARIS, 19 (Agerpres). — 

Membrii Academiei de sport, 
reuniți la Paris sub președin
ția lui Jean de Beaumont, au 
decernat „Marele Premiu" pe 
anul 1978 atletului kenyan 
Henry Rono, recordman mon
dial în probele de 3 000 m plat, 
5 000 m, 10 000 m și 3 000 m 
obstacole.

STATUI FINLANDEZE
Cunoscutul sculptor 

finlandez Pentti Monto- 
nen a terminat recent o 
sculptură în lemn, ca
re-1 reprezintă pe cva
druplul campion olim
pic Lasse Viren, țlnlnd 
o cunună de lauri dea
supra capului, după 
una din numeroasele 
sale victorii. Statuia Iul 
Viren a fost expusa la 
Muzeul sportului din 
Helsinki. După cum se 
știe, Înaintea Iul Vlren, 
un alt alergător 
fond finlandez.

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
FLORIN GHEORGHIU - IN FAZA FINALA 

A „ZONALULUI* DE ȘAH DE LA VARȘOVIA
Au luat sfîrșit întrecerile din 

grupele preliminare ale tur
neului zonal de șah de la Var
șovia. în grupa I, marele ma
estru român Florin Gheorghiu 
s-a calificat pentru faza fina
lă, alături de Zoltan Ribli 
(Ungaria), Eduard Prandstetter 
(Cehoslovacia) și Aleksandr 
Sznapik (Polonia).

Din grupa a Il-a sînt califi
cați pînă în prezent Jan Smej- 
kal (Cehoslovacia), Gyula Sax

și Andras Adorjân (ambii din 
Ungaria). Șanse de calificare 
are și Mihai Ghindă, în cazul 
cînd va cîștiga partida între
ruptă în ultima rundă cu Er- 
menkov.

După cum s-a mai anunțat, 
primii patru clasați din fieca
re grupă participă la un tur
neu final de opt jucători, dintre 
care primii cinci vor obține 
calificarea pentru turneul in
terzonal.

CUPLUL NĂSTASE - OKKER ÎNVINGĂTOR
rantes, Vijay Amritraj 6—7, 
7—6, 6—3 ; Dupre, Moor — Mo- 
ttram, Franulovici 4—6, 6—2, 
6—3. Rezultate în turul II al 
probei de simplu : Stockton — 
Gottfried 7—6, 2—6, 6—3 ; Mo- 
ttram — Mayer 6—1, 6—4 ; 
Dibbs — Dupre 6—2, 6—7, 6—4.

• In primul tur al probei de 
dublu din cadrul turneului de 
tenis de la Birmingham (Ala
bama), cuplul Ilie Năstase 
(România), Tom Okker (Olan
da) a învins Cu 6—3, 6—3 pe
rechea americană Ken Richard
son, Joe Garcia. Alte rezulta
te : Alexander, Masters — O-

CIOCALTEA PRINTRE FRUNTAȘI LA BELGRAD
După trei runde, în tur

neul de șah de la Belgrad 
conduc Tringov (Bulgaria) și 
Prybil (Cehoslovacia), cu cite 
2V2 P, urmați de Victor Cio- 
câltca (România) și Adamski

(Polonia) — cu cîte 2 p. Ma- 
tulovici (Iugoslavia) — l‘/i p 
(1) etc. în runda a 3-a marele 
maestru român Victor Ciocâl- 
tea a remizat cu Szabo (Unga
ria).

Nurml, a avut statuia 
sa fiind Încă în viață, 
statuie amplasată la In
trarea principală a sta
dionului olimpic din ca
pitala Finlandei.

,,IL CAMPIONlSSlMO"
REVINE...

semnarea celui mal 
loros sportiv italian 
tuturor timpurilor, 
unanimitate a fost ales 
ciclistul Fausto Coppl, 
cîștlgător a cinci tu
ruri ale Italiei, de două 
ori învingător In Turul 
Franței șl in alte nu
meroase Întreceri pe 
velodrom șl pe șosea.

va- 
al 
In

i‘/i p

tlve. La Întrecere, care 
s-a desfășurat la Tokio, 
au participat 339 con- 
curenți.

NEFERICITA 
ATERIZARE

STANLEY ROUS, 
MEMORIALIST

de
Paavo

Peste 40 de publicații 
di.i Italia au participat 
la o anchetă pentru de-

Intr-o editură londo
neză a apărut cartea in
titulată „Lumea fotba
lului — o viață consa
crată sportului", avînd 
ca autor pe fostul pre
ședinte al F.I.F.A., Sir 
Stanley Rous, acum in 
virstă de 83 de ani.

RECORD LA COARDA

Moment prost ales...
(din ,,Kicker‘‘“-Stuttgart)

Shozo Hamada, un 
profesor japonez de e- 
ducație fizică, în virstă 
de 27 de ani, a stabilit 
recent un nou record 
mondial la săritura pes
te coardă, cu 58 768 să
rituri 
tuate 
timp 
chiul 
42 299

consecutive, efec- 
fără oprire 
de 5h 47:07. 
record era 
sărituri consecu-

ln 
Ve

de

Telma Paiva este 
sportivă braziliană, 
virstă de 20 de ani, 
performanțele sale n-ar 
fi meritat o publicitate 
deosebită, dacă n-ar fi 
fost eroina unei întlm- 
plări cu totul neobiș
nuite. După un curs 
de inițiere în parașu
tism, la primul său salt 
de concurs, parașuta i-a 
fost luată de vlnt șl 
dusă spre o șosea cu 
circulație intensă. CI- 
teva manevre reușite 
au fost suficiente pen
tru ca Telma să ateri
zeze, dar... in mijlocul 
unei prisăci de albine. 
Cupola parașutei a răs
turnat stupii, provoctnd 
panică Intre harnicele 
producătoare de miere. 
Urmările sînt lesne de 
Imaginat. La spital, din 
obrajii șl mîinile Tel- 
mei au fost sedase sute 
de ace veninoase. Iar 
însănătoșirea pacientei a 
durat 
lună.
cut-o 
tistă
sportul favorit.

o 
tn 

Iar

mal bine de o 
Ceea ce nu a fă- 
pe tinăra parașu- 
să renunțe la

liniile de fund ale celor două 
jumătăți de teren, adversari in
tr-o partidă imaginară. Timp 
de o jumătate de oră au jucat 
numai „rever" (backhand). El, 
stingaci, cu două mîini pe mi
nerul rachetei, i-a trimis par
tenerei sale adevărate „ghiu
lele" in lungul liniei, iar de 
dincolo de fileu, ea, aparent 
fragila Chris, îi răspundea cu 
aceeași monedă, rever cu două 
mîini, numai long-line. Ceea 
ce surprindea nu era numai 
forța in lovituri, ci și fantas-

tica precizie a mingilor. „Pro
iectilele albe" aterizau invaria
bil la 2—3 cm de linia late
rală, in interior, și la vreo ju
mătate de metru de linia de 
fund. Schimburile de mingi 
durau neîntrerupt, nu se măi 
sfirșeau, erau parcă „progra
mate". Cei doi păreau adevă- 
rați roboți, descinși dintr-o 
lume „extraterestră". O dată, 
după 30—40 de lovituri, Jimmy, 
parcă exasperat de rezistența 
adversarei, rupse brusc sime
tria mingilor și aruncă un 
„cros" de răzbunare, în colțul 
opus al terenului. Nu l-ar mai 
fi luat nici Ilie Năstase... Pen
tru Chris, incidentul nu avu 
altă urmare decît o ușoară gri
masă de 
zelor. ti 
încă un
„adine", incit racheta acestuia 
abia putu să-l atingă. Era im
perturbabilă.

1973 a fost ultimul an în 
care vizitele „prințesei tenisu
lui" la Roland Garros nu s-au 
încheiat cu victorii, tn finală, 
Chris Evert pierdea in fața 
Margaretei Court cu 7—6, 6—7, 
4—6. Vechea școală, a tenisului 
deschis, ofensiv, mai avea pri
lejul să strălucească o dată, 
față cu „noul val" al stilului 
rece și computerizat. Campioa
na australiană număra 31 de 
ani. Americanca — 18.

Ceea ce m-a impresionat a- 
tunci, în jocul „extraterestrei* 
Chris, a fost nu numai incre
dibila exactitate a loviturilor 
de rachetă. Poate, mai mult, 
detașarea cu care se mișca in 
teren. Luciditatea, echilibrul. 
Acel calm cu adevărat olim
pian, izvorît din superioritate 
reală. Niciodată n-aș fi cre
zut că o fată care arată așa 
poate să sfarme munți de re
zistență între liniile unul teren 
de tenis.

dispreț din vîrful bu- 
lansă celui recalcitrant 
rever, dar atît de

Radu VOIA

La sfîrșitul lunii noiembrie, 
Bjorn Borg, aflat la București, 
a fost întrebat de comentato
rul de tenis al ziarului nostru 
cine va fi, după părerea sa, 
primul campion mondial al 
tenisului, știut fiind faptul că 
la începutul acestui an urma 
să fie atribuit acest titlu de 
către federația internațională. 
„Cred, a răspuns cunoscutul 
campion suedez, că victoriile 
mele de la Wimbledon, Roland 
Garros și Roma mă așează prin
tre candidați! autorizați. Fi
rește, contracandidatul prin
cipal ar fi Jimmy Connors, 
care m-a invins in open-ul a-

merivati șl conduce în Marele 
Premiu".

Și iată că a trecut și „Tur
neul campionilor" (la care Borg 
n-a participat, iar Connors a 
abandonat) și joi, la Paris, pe 
celebrul Roland Garros, acolo 
unde în vară a ieșit din nou 
învingător, Bjorn Borg a fost 
declarat, de către Philippe 
Chatrier, președintele F.I.L.T, 
(ambii, ln foto) pe baza re
zultatelor obținute In 1978 
și apreciate ca atare de că
tre o comisie sub egida Fe
derației internaționale, cam
pion mondial de tenis. (Telefo- 
to: A. P. — Agerpres)

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • In grupele sfertu

rilor de finală ale „Cupei Liliana 
Ronchetti" : LKS Lodz — Slsport 
Torino 70—73 ; Marița Plovdiv — 
AS Orly 82—51 ; B.C. Szăkesfehăr- 
văr — Levski Spartak Sofia 84—87; 
Spojnla Gdansk— Slovan Bratis
lava 71—79 • în C.C.E. (masculin), 
Varese a învins pe teren propriu 
cu 92—67 (45—39), pe Olymplakos 
Atena.

CICLISM • Desfășurat la Koer- 
sel, campionatul de ciclocros al 
Belgiei s-a încheiat cu victoria lui 
Jan Teugels (25 km in l'h03,0), 
Roger de Vlaemlnck s-a clasat pe 
locul doi.

FOTBAL ■ în preliminariile 
campionatului sud-amerlcan (ju
niori) Argentina a învins cu 5—0 
selecționata Ecuador.

HANDBAL • în meci tur pen
tru optimile de finală ale C.C.E. 
(feminin) SC Leipzig a învins în 
deplasare, cu 17—10 (6—4), forma
ția suedeză H.K. Borlaenge.

SCHI • Concursul de sărituri de 
la Willingen (R.F.G.) a fost cîștl- 
gat de norvegianul Tom Christian
sen, cu 233 p (cu două sărituri de 
96 m) a Proba feminină de cobo- 
rîre de la Diablerets (Elveția) a

de

revenit schioare! elvețiene Zoe 
Haas. în clasamentul general al 
„Cupei Europei" se menține lideri 
Christa Zechmelster (R.F.G.) —
62 p, urmată de Fablenne Serra» 
(Franța) — 56 p.

șah • La Moscova, meciul din
tre echipele Burevestnlk (U.R.S.S.) 
și Partizan (Iugoslavia). contind 
pentru sferturile de finală 
„Cupei campionilor europeni" 
încheiat cu victoria șahiștilor 
vletici • 7—5.

TENIS • In finala turneului
la Perth (Australia), australianul 
Mark Edmondson l-a întrecut cu 
4—6, 7—6, 6—1 pe compatriotul său 
John Marks, a In optimile de fi
nală ale turneului de la Towson 
(Maryland). Solomon 1-a eliminat 
cu 7—6, 6—3 pe Carmichael. Tay- 
gan — Saviano 6—2, 6—2 ; Fleming
— Moore 6—4, 6—4 ; Sadri — Ja
mes 7—5 6—4. a Rezultate in
turul n din turneul feminin de la 
Houston (Texas) : Kathy Jordan
— Mima Jausovec B—1, 6—?, 
Wendy Turnbull — Terra Holladay 
6—1, 6—4, Martina Navratilova — 
Marlse Kruger 7—5, 6—3, Rose
mary Casals — Kate Latham 6—2, 
6-3.
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