
Pregătirile sportivilor fruntași

OPT DEBUTANTI ÎN LOTUL 
OLIMPIC DE POLO!

In 1979 — șase meciuri cu campionii lumii

ANUL XXXV - Nr. 9075

Sondajul nostru

La un antrenament al lotului olimpic (in 
prim plan Nastasiu și FI. Slăvei) se exer

sează situația de „om în plus"

Ca în fiecare 
an. luna ianuarie 
este pentru po- 
loistii din pri
ma reprezentativă 
a României o pe
rioadă de intense 
acumulări. începu
te încă din de
cembrie, la munte, 
cu un scurt sta
giu de oxigenare 
și fortificare, pre
gătirile au conti
nuat — pe traseul 
Mamaia — Bucu
rești — Cluj-Na
poca — acolo unde 
piscinele oferă. în 
egală măsură, po
sibilități de îmbu
nătățire a pregă
tirii fizice genera
le. a rezistenței la 
înot și a forței 
specifice, unde se 
poate lucra în con
diții mai bune 
pentru continua 
eliminare a defi
ciențelor de ordin 
tehnic pe care le 
mai manifestă unii 
dintre jucători.

Lotul lărgit cu
prinde 22 de jucă
tori. Antrenorii 
Paul Niculescu și 
Iuliu Capșa au 
menținut pe cei
11 „tricolori" care în august ’78, 
la C.M. din Berlinul Occidental, 
și-au cucerit dreptul de a par
ticipa la J.O. din 1980 și au 
promovat pe cei mai talentați 
juniori, care s-au remarcat în 
sezonul trecut. Așadar. „7“-le 
reprezentativ va miza și în 
1979 pe Doru Spînu, Claudiu 
Rusu și frații Slăvei, pe cvar
tetul dinamovist Popescu—Nas
tasiu—Rus—Râducanu. exem
plu în ceea ce privește serio
zitatea în pregătire. Pe rînd, 
fiecare ne-a destăinuit că nu
trește ambiția de a depăși în 
acest an cifra deplinei consa
crări : peste 200 de jocuri în 
naționala României ! Adrian 
Schervan. omul nr. 1 al Rapi
dului în 1978. se gîndește în 
egală măsură la turneele ma
jore ale anului („Cupa F.I.N.A.", 
..Cupa Ligii Europene". ..Cupa 
României") și la posibili!a*ea 
de a readuce. împreună cu co-

echipierii săi. titlul național în 
Giulești.

Infuzia de tineret în primul 
lot al țării este masivă. Aproa
pe jumătate din cei prezențî 
sînt debutanți sau abiavnumă- 
ră cîteva partide internaționa
le la activ. Șerban Popescu, 
Mihai Tudor, Dorin Costrăș,

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2—3)
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Pe teme actuale — gimnastica la locul de muncă

ZECE MINUTE OE SĂNĂTATE»
IN FOLOSUL ACTIVITĂȚII PRODUCTIVE

la două întreprinderi de confecfii
S-a demonstrat nu o dată că 

îjți aduc o contribuție importantă 
rirea organismului, ferindu-l de

Gimnastica la locul de muncă, în calitate de componentă a 
educației fizice exercită o influență notabilă nu numai in păstra
rea stării de sănătate a oamenilor, ci in aceeași măsură la creș
terea capacității de efort, contribuind la sporirea productivității. 
Este argumentul care a determinat o extindere a acestei activități 
in întreprinderi și instituții, indeosebi in ultima vreme, sub im
pulsul insuflețitor al „Daciadei“. Grupajul de reportaje prezentat 
azi se înscrie in suita acțiunilor de apropiere a oamenilor muncii 
de gimnastică, activitate tot mai mult îndrăgită, apreciată pentru 
caracterul ei larg utilitar.

OHCIALE DE HANDBAL
Amînate din cauza intempe

riilor, competițiile oficiale de 
handbal au fost reprogramate 
de către F.R.H. astfel :

Sferturile de finală ale „Cu
pei României" (masculin) se 
vor desfășura în localitățile 
Cluj-Napoca, București. Bacău 
și Baia Mare la 9, 10 și 11 fe
bruarie, semifinalele urmîna 
să aibă loc la 17 și 18 februa
rie, la Tg. Mureș și Craiaza, 
iar finalele la 25 februarie, la 
București.

Etapa a 
minine A 
pentru 21 
pută joi 15 februarie.

IV-a a Diviziei fe- 
(programată inițial 

ianuarie) se va dis-

HOCHEIȘTII, 14 ORA
INTERNAIIONAIE

In această perioadă, cînd 
cea mai importantă competiție 
internă a hocheiului, campio
natul Diviziei A, este întrerup
tă, atenția se îndreaptă, desi
gur, spre activitatea din ca
drul loturilor reprezentative. 
Cel de seniori, avînd ca o- 
biectiv participarea la grupa 
B a C.M., care se va desfășu
ra Ia noi în țară, pe patinoa
rul artificial din Galați, între 
16 și 24 martie, și-a început 
pregătirile, ritmul activității 
fiind foarte viu, antrenamen
tele desfășurîndu-se cu inten
sitate. Este vorba, lesne de 
înțeles, de ședințe de pregăti
re fizică (majoritatea dintre 
ele), alternate cu ședințe de 
pregătire tehnico-tactică, ca 
și de unele jocuri-școală. în 
care se urmărește omogeniza-

educația fizică, sportul ca atare 
la menținerea sănătății, la intă- 
influența unor factori de risc.

BOTOȘANI : „EXERCIȚIILE NE SINT DE MARE FOLOS, 
DORIM SĂ LE --------EXECUTĂM DE DOUĂ ORI PE ZI"

Intreprin- 
din Boto- 

prelung

Fix la ora 10, Ia 
derea de confecții 
șani soneria anunță _ _
pauza. Este o pauză de o ju
mătate de oră, pe care perso
nalul muncitor, în marea sa 
majoritate femei, o așteaptă, 
firesc, cu nerăbdare. Cu ne
răbdarea izvorită din activitățile 
variate programate in decursul 
celor 30 de minute de odihnă. 
Timp de 5—10 minute, in toate 
secțiile se desfășoară, cu maxi-

mă rigurozitate, gimnastica la 
locul de muncă, se servește 
apoi micul dejun, iar periodic 
au loc și diferite activități cu 
caracter cultural-informativ.

Aflindu-ne în întreprindere, 
tovarășa Ana Timofte, pre
ședinta Comitetului sindicatu
lui, ne invită să asistăm, la 
secția de lenjerie, la derularea 
programului de gimnastică în

Constantin MACCVEI

FOCȘANI : PRIMII PAȘI 
SPRE ACTIVITATEA 

SPORTIVĂ
Intre cele 9 unități 

triale din municipiul 
în care gimnastica în 
ție „se practică șnur", 
exprima ~ '
cretarul C.J.E.F.S, Vrancea, 
întreprinderea de confecții o- 
cupă un loc prioritar. Expli
cația este simplă : inițiativei 
comitetului sindical de a intro
duce gimnastica în producție 
în cît mai multe sectoare și 
secții i-au răspuns prompt, a- 
lăturîndu-i-se. în acțiunea 
popularizare și 
organizare, atît 
ciației sportive 
și conducerea 
prin ing. Dan

Și astfel, la „Confecția" Foc
șani. printr-o colaborare rod
nică, s-a ajuns ca aproape două 
treimi din angajate să practice

Tiberiu STAMA

indus-
Focșani 
produc- 
cum se 

Stere Bataragă, se- 
C.J.E.F.S,

de 
de 

aso-
mai ales 
consiliul 
nou ales, cît 
întreprinderii, 

Cioarec.

(Continuare în pag. 2—3) (Continuare în pag. 2—3)
Sferturile de finală ale C. C. E. la handbal masculin

DINAMO BUCUREȘTI PREGĂTEȘTE INTENS
MECIUL CU CALPISA ALICANTE

Dinamoviștii bucureșteni 
și-au continuat cu asiduitate 
pregătirile în vederea dublei 
întîlniri cu formația spaniolă 
Balonmano Calpisa Alicante, 
din cadrul sferturilor de fina
lă ale Cupei campionilor eu
ropeni la handbal masculin.

Patru ore de pregătire pe zi, 
jocuri de verificare (dintre 
care se remarcă cel de ieri, 
din sala Floreasca, cu H. C. 
Minaur Baia Mare), discuții 
pentru însușirea schemelor tac
tice — iată succint programul 
campionilor noștri din ultime
le zile. Antrenorul Oprea Vla- 
se s-a oprit asupra următoru
lui „12“ — pe care-1 va în-' 
scrie pe foaia de arbitraj: 
Cornel Penu, Claudiu Ionescu 
— Cornel Durau, Adrian Cos- 
ma. Mircea Grabovschi, Olim
piu Flangea, Mircea Ștef, Ghi- 
ță Lieu, Mircea Bedivan, Ion 
Tase, Paul Matei și Dumitru 
Paizan. Există cîteva proble
me de recuperare a unor ju
cători ușor accidentați, dar

doctorul Mircea Cristea asigu
ră prezența lor — în plenitu
dinea forțelor — 
ciului.

Echipa spaniolă 
sosească vineri 
în Capitală. După 
anunțat, meciul dintre Dinamo 
București și Calpisa Alicante 
se dispută duminică după a- 
miază, la ora 17,45, în Palatul 
sporturilor din Capitală. Par
tida retur are loc la 4 februa
rie la Alicante.
• Iată și un prim rezultat 

din „sferturile" C.C.E.: T.S.V. 
Grosswallstadt — V.S.Z. Ko
sice 17—12.

la ora uie-

urmează șă 
după-amiazâ 
cum am mai

ÎN MUNȚI, EXCELENTE CONDIȚII OF SCHIAT

Boxul nostru in plin efort de reafirmare

NICI UN PUGILIST RESIȚEAN 
ÎN LOTURILE NAȚIONALE!

Pirtiile de schi de pe muntele 
Bucin cunosc, in aceste zile, o 
afluență deosebită, numeroșii 
sportivi care vin aici de la So- 
vata, Gheorghieni ori de la 
Tirgu Mureș găsind condiții 

excelente de întreceri.

Foto: A. CZERAN-Tg. Mureș

Ce părere aveți, tovarăși antrenori ? A TREIA

vechi

PRIMELOR TURNEE
ALE ANULUI

• Un 
pugilistic in
• Mii de elevi 
internat și 
sportivi în sala
box I • Exemplul an
trenorului (voluntar)

din Rm. Sărat

centru 
derivă 

la 
numai 8 

de

rea perechilor de fundași și a 
„terțetelor" ofensive.

Intr-o scurtă convorbire pe 
care am avut-o cu antrenorul 
Șt. Ionescu, la Poiana Brașov, 
unde își au acum „cartierul 
general" hocheiștii fruntași, a- 
cesta ne-a comunicat ultimele 

A 
a 

Io- 
Bi- 
tt-

vești : scoaterea din lotul 
pentru abateri disciplinare 
lui Valerian Netedu și Ion 
niță (măsură aprobată de 
roul federal), promovarea 
nărului Mihai Popescu pe pos
tul de fundaș, el urmînd să 
facă pereche cu Justinian, for
ma bună și pofta de lucru 
manifestate la primele antre
namente de Cazacu, Tureanu,

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Acum, cînd factorii cu atribuții in 
domeniul boxului depun eforturi 
susținute pentru redresarea pugllis- 
mului românesc, un rol deosebit de 
important revine secțiilor din prin
cipalele centre de box din țară, cele 
chemate 
elemente 
formanțe 
țional.

să depisteze și să formeze 
talentate, capabile de per- 
pe plan intern și interna-

cu 
în

Reșița este im centru 
veche și frumoasă tradiție 
sportul cu mănuși. Din orașul 
oțelarilor bănățeni au pornit 
spre loturile naționale boxeri 
ca Gheorghe Fiat, Vasile Seco- 
șan, Augustin Rouă, Lazăr 
Borduz, Constantin Ciucă, Ni- 
colae Puiu, Ion Hodoșan, Con
stantin Buzuliuc, Pavel Nedel- 
cea, Constantin Văran etc., 
sportivi apreciat! și în arena 
internațională. In ultima vre
me însă, boxul resițean tra
versează o perioadă de criză, 
contribuția sa la creșterea va
lorică a acestei discipline fiind 
tot mai nesemnificativă. De 
pildă. în cele două loturi na
ționale (seniori și tineret) con
stituite la începutul acestui an

(aproape 60 de sportivi) NU fi
gurează nici 6n pugilist reși- 
țean sau care să fi deprins 
tainele acestui sport în- ora
șul de pe malurile Bîrzavei.

Această stare de lucruri 
ne-a determinat să întreprin
dem un raid prin sălile de box 
reșițene. să luăm legătura cu 
factorii de răspundere pentru 
a stabili cauzele care au de
terminat această nedorită si
tuație și, de asemenea, să în
cercăm să scrutăm căile pentru 
redresarea sportului cu mănuși 
în acest fost puternic centru 
pugilistic bănățean. Primele

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2-3)

VICTORIE
A NATALIE!
MARAȘESCU

WELLINGTON, 24 (Ager- 
pres). — Atleta româncă Nata
lia Mărășescu a repurtat a 3-a 
victorie in turneul pe care-1 
întreprinde în Noua Zeelandă, 
cîștigînd, în concursul de la 
Hamilton, proba de 1 500 m cu 
timpul de 4:08,29. Cursa a pri
lejuit un duel palpitant între 
Natalia Mărăsescu și norvegia
na Grete Waitz, românca de- 
tașîndu-se irezistibil în ultima 
linie dreaptă, relatează cores
pondentul agenției Reuter.

Proba 
plat a 
Markus 
mat de 
și finlandezul 
O performanță remarcabilă, a 
obținut atletul

masculină de 3 000 m 
revenit

Ryffeit în 7:55,7, 
românul Ilie Floroiu 

Martti Vaînio.

elvețianului
ur-

obținut atletul John Walker 
din Noua Zeelandă, cîștigător 
în proba de o milă cu timpul 
de 3:56,85. In proba de 800 m 
pe primul loc s-a situat 
sportivul kenian James Maina-

situat



„Cupa Steagul roșu" la fond REPROGRAMAREA ETAPEI

0 SIMPLĂ EROARE DE... 4 KILOMETRI
Zilele trecute, schiorii fondiști 

au fost supuși unui nou examen 
clnd, ' _
vului. 
Steagul 
tras la 
sportivi 
seniori)__ _____
asociațiilor și cluburilor sporti
ve din țară. Dacă disputele au 
fost interesante, atractive, fru
moase, nu aceleași aprecieri le 
avem la adresa corpului de ofi
ciali care, de data aceasta, a co
mis erori supărătoare atît pen
tru concurențl, cit și pentru pu
blicul spectator. Cea mai gravă 
o considerăm îndrumarea greșită, 
pe traseu, a schiorilor juniori, 
care in cursa de 15 km au par
curs cu 4000 de metri mai mult! 
Este cu atît mal neplăcut cu cît 
corpul de arbitri brașovean a dat 
plnă acum dovadă de fiecare 
dată că este exigent, competent...

Ion I.ungoci (deși junior mic) 
a cîștigat disputa pe... 19 km a 

juniorilor mari, Iar Ion Țențiu, 
Învingător în cursa pe 10 km a

in Poiana mică a Brașo- 
șl-au disputat „Cupa 
roșu". Întrecerile au a- 

start un mare număr de 
și sportive (juniori și 
din majoritatea secțiilor

juniorilor mici, demonstrează că 
are resurse pentru a deveni un 
fondist de clasă. REZULTATE 
TEHNICE, 3 km, junioare II : 1. 
Elena Urs (Tractorul) 14:15, 2. 
Elena Raus (L.P.) 14:33, 3. Rodi- 
ca Pelin (Tractorul) 14:52 ; 5 km, 
junioare I : 1. Elena Lagusis
(Tractorul) 20:46, 2. Gabriela Mi- 
halcea (V. Dornei) 21:27, 3. Pi- 
roșka Abos (M. Ciuc) 21:34 ;
10 km, senioare î 1. Lucia Per- 
ciog 52:57, 2. Elena Tișcă 55:48, 
3. Ioana Foriko (toate de la 
Tractorul) 59:00 ; 10 km, juniori
11 : 1. Ion Tențiu (L.P.) 49:58, 2.
Ludovic Gyorgy (Gheorghieni) 
52:12, 3. Andrei Bilț (St. roșu) 
52:20 ; 15 km, *—
Lungoci (L.P.) 
Stoian (* " * *

juniori : 1. Ion
_ lh03:40, 2. ion

sudul (AS A) lhO5:42, 3. Moise
Pelin (St. roșu) lh06:58 ; 30 km, 
seniori : 1. Andrei Perciog
lh51:20, 2. Petre Ceobanu ih52:45, 
3. Gheorghe Ionetecu (toți de la 
Dinamo Brașov’) lh53:00.

2.
3.

P. OLTEANU

NICI UN PUGILIST
(Urmare din pao 1)

de 
am 
în 

lu

informații le-am cules de la 
președintele C.S.M. Reșița, Ion 
Bălan : „Ca fost boxer și în 
prezent arbitru, eu iubesc a- 
ceastă disciplină sportivă. Toc
mai de aceea sînt necăjit cînd 
imi dau seama că boxul la noi, 
în Reșița, a decăzut. Declinul 
a început in anul 1975, cînd, 
din lipsa de preocupare a 
vechii conduceri a C.J.E.F.S., 
Care se ocupa numai de fotbal, 
vechea sală de box din oraș 
a fost cedată, devenind depozit 
al muzeului de arheologie. De 
atunci, boxerii dc la C.S.M.R. 
s-au antrenat cum au putut, 
schimbindu-și mereu locul 
pregătire. în ultima t reme, 
reușit să intrăm din nou 
posesia ei și, în prezent,
crările de reamenajare sînt pe 
sfîrșite. O altă cauză este lipsa 
de colaborare dintre C.S. Șco
lar și C.S.M.. unitatea sporti
vă școlară trebuind să transfe
re secției de performanță bo
xerii talentați care și-au în
cheiat studiile sau au depășit 
vîrsta junioratului. în ultimii 
zece ani C.S.M. n-a primit de
cît un singur sportiv mai valo
ros (Ion Motroc) ' de la C.S. 
Școlar. In aceste condiții, este 
îyeu ca boxul reșițean să se 
mai mențină la cotele valorice 
de altă dată. în ultima vreme 
(n.r. interlocutorul nostru este 
președinte al C.S.M. Reșița nu
mai de un an) s-au luat mă
suri pentru redresarea activi
tății pugilistice și sperăm ca 
în următorii ani boxul reșițean 
să redevină ceea ce a fost".

Aurel Gherghina, prim-vice- 
președinte al C.J.E.F.S. Caraș- 
Severin, fost boxer și antrenor 
de box. ne-a spus : „Situația 
materială și baza de pregătire 
sînt bine asigurate. Există oa
meni pasionați care sprijină 
permanent boxul în orașul 
nostru, directori de școli și în
treprinderi care fac tot ceea 
ce le stă în putință pentru 
progresul 
ing. Liviu Iacob. la Liceul in
dustrial nr. 2, care numără a- 
proape 2009 de elevi (se mîn- 
drește cu elevii boxeri, cărora 
le asigură condiții speciale de

boxului reșițean :

DIN CADRUL 
CAMPIONATULUI ȘCOLAR 
SI DE TINERET

ACTUALITĂȚI
DIN SPORTUL

LA JUDO
campiona- 
tineret Ia

a 
de 
după cum se
timpului ne-

Prima etapă 
tului școlar și 
judo, amînată, 
știe, din cauza 
favorabil, a fost reprograma- 
tă în zilele de 3 și 4 febru
arie, odată cu etapa a II-a.

Ele se vor desfășura în 
orașele Iași, Sibiu, Pitești, 
Arad, Miercurea Ciuc și 
București, după următorul 
program:

Sîmbătă, 3 februarie, în
tre orele 9—13 etapa I ; în
tre orele 15—20 continuarea 
etapei I și turul I al eta
pei a II-a.

Duminică, 4 februarie, de 
la ora 9, continuarea etapei 
a II-a.

POPICELOR
• Zilele trecute a avut loc 

plenara Comitetului Federației 
române de popice, în care s-a 
analizat activitatea pe anul tre
cut și s-a dezbătut planul de 
măsuri pe 1979. Plenara a subli
niat, în mod special, succesele 
repurtate de către popicarii ro
mâni în 1978 : obținerea ‘ " 
lui loc în clasamentul pe 
la C.M. din Elveția prin 
medalii cîștigate — 2 de 
de argint și 2 de bronz;
rea pe primul loc în turneul fi
nal al „Cupei campionilor euro- 
peni“ a echipei feminine Laro- 
met București.

LA CORNELIU

REȘIȚEAN ÎN LOTURILE NAȚIONALE!
pregătire spor- 
industrial nr.

învățătură și de 
livă) ; la Liceul 
4, directoarea Elena Hegheduș, 
a renunțat la una dintre cele 
două săli ale liceului, oferin- 
du-le mișcării sportive. în a- 
ceastă unitate școlară învață 
(in condiții de internat I) peste 
2000 de elevi. Aici învață bo
xeri, luptători și gimnaste. Din 
această școală a depistat și in
struit sute de boxeri regretatul 
antrenor Petre Pop. Am amin
tit aceste două exemple pe 
care le consider suficiente pen
tru a demonstra că ADEVĂ
RATELE CAUZE ALE STAG
NĂRII PERFORMANȚELOR 
BOXERILOR REȘIȚENI TRE
BUIE CĂUTATE ÎN LIPSA 
DE PREOCUPARE SI PASIU
NE A ANTRENORILOR. Ei 
muncesc cu superficialitate. 
Lucrează cu cei care vin sin
guri la sală, fără să se preocu
pe să selecționeze elementele 
cele mai talentate. Nici proce
sul de instruire nu se situează 
la nivelul cerințelor actuale. 
Noi am analizat situația boxu
lui, am stabilit sarcini precise 
pentru antrenori. Dacă nu ic 
vor îndeplini, vom fi obligați 
să luăm măsuri. Altfel, 
mai poate...".

Am vizitat apoi toate 
de box din Reșița. La
plexul sportiv pentru atletică 
grea din lunca Bîrzavei există 
o excelentă sală de box, do
tată cu toată aparatura nece
sară unei bune instruiri a pugi- 
liștilor de performanță, așa 
cum și-ar dori mulți antrenori 
din țară. Aici lucrează antre
norii Vasile Secoșan si Cornel 
Mărășescu (C.S. Șc.). în ultima 
vreme, tot aici se antrenează 
și cei cîțiva boxeri seniori de 
la C.S.M. (antrenor Nicolae 
Brînzeanu), care se pregătesc 
pentru turneele pe categorii de 
greutate ce vor avea loc. la 
sfîrșitul lunii februarie, la Ga
lați și Brăila.

La ora vizitei noastre, în 
frumoasa sală sus-amintită 
erau prezenti 9 Juniori ai C.S. 
Șc. (ai celor doi antrenori), 
care se pregăteau sub condu
cerea lui V. Secoșan (C. Mă
rășescu era absent). în caietul 
de prezență al antrenorului

nu se

sălile 
com-

erau notați aproape 30 de 
sportivi, dar dintre aceștia 
foarte mulți nu trecuseră pe 
la sală în ultima lună ! Des
pre alții (dintre care, unii 
erau considerați de perspecti
vă). antrenorul r.e-a spus că 
și-au încetat activitatea spor
tivă. Nu mai vin la box.

Grupa lui N. Brînzeanu — 
cea „de performanță" — este 
foarte redusă : 5—6 boxeri.
Dintre aceștia, numai Nicolae 
Toth, Iosif Covaci și Ion Sala 
speră să obțină rezultate pro
mițătoare. De asemenea, doi 
juniori : D. Onciu (muscă), E. 
Desagă (grea) sînt sportivi pe 
care antrenorii îi apreciază a 
fi talentați, capabili de perfor
manțe viitoare.

La sala din care au plecat 
multi boxeri spre marea per
formanță (unde a lucrat Petre 
Pop) l-am găsit pe antrenorul 
Vasile Bala, care se ocupa de 
pregătirea a 8 (? !) boxeri (co
pii și juniori).

Apreciem că nu mai este ca
zul să facem referiri la con
ținutul lecțiilor de antrena
ment. la metodica instruirii. 
Este evident faptul că atunci 
cînd se 

în
atît de 
boxului 
șanse să apară reale talente, 
de care are acum atîta nevoie 
pugilismul din țara noastră. Și 
astfel, avem și răspunsul la 
întrebarea pe care ne-o puneam 
la începutul materialului de 
față. în același timp, sperăm 
într-o schimbare totală a opti
cii antrenorilor reșițeni vizavi 
de modul cum se 
fesia aleasă. în 
le-am oferi un 
Km. Sărat. înlr-o 
țață cu cîțiva
(Victoria Rm. Sărat), lipsită de 
condițiile materiale existente 
la Reșița, cu un antrenor vo
luntar (!), Radu Enache, există 
un campion balcanic de juniori 
— Costel Burlacu. De aseme
nea, pasiunea acestui tînăr an
trenor l-a ajutat să aibă și alți 
elevi care s-au remarcat în 
întrecerile juniorilor... CE PĂ
RERE AVEȚI, TOVARĂȘI AN
TRENORI DIN REȘIȚA?

tivi

primu- 
națiuni 
cele 7 
aur. 3 
clasa-

• In aceste zile are loc în 
București, in organizarea F.R.P., 
cursul de perfecționare a antre
norilor divizionari, precum sl 
de calificare a noi îndrumători 
tehnici. Printre cursanțil care 
vor deveni antrenori se numără 
o serie de jucători fruntași, corn- 
ponenți al loturilor naționale 
și ai echipelor divizionare, ca, de 
pildă, Ana Petrescu, Elena Pană. 
Ildico Grozăvescu, Silvia Berin- 
de, Marin Grigore, Radu Pa
vel. Conducătorul cursului este 
Constantin Neguțoiu, antrenorul 
reprezentativei feminine.

• Activitatea competițională 
s-a dezvoltat mult în anul care 
a trecut, intrînd in circuitul com
petițiilor toate cele 39 de jude
țe. La ora actuală există 1506 
secții afiliate, cu peste 30 000 de 
jucători legitimați.

• Se apropie reluarea activită
ții competiționale pe 1979. Etapa 
de masă (pe localități) a cam
pionatului republican individual 
și perechi a și început. Sportivii 
fruntași, care se pregătesc intens 
în secțiile din cluburi si asocia
ții vor începe noul sezon la 10 
februarie, odată cu participarea 
la prima etapă a „Cupei F.R.P.“, 
competiție individuală rezervată 
membrilor loturilor naționale de 
seniori șl senioare și unor ju
cători evidențiați din echipele 
divizionare. La 15 februarie va 
începe returul campionatului re
publican pe echipe pentru cali
ficare în Divizia A. Partea a 
doua, decisivă, a campionatului 
Diviziei A va fi reluată la 24 
februarie, cu disputarea etapei 
a 10-a. Reamintim că pe prime
le locuri, după încheierea turu
lui Diviziei A. se află echipele : 
Rapid București (seria Sud), Vo
ința Tg. Mureș (seria Nord) — 
la femei, Constructorul Galați 
(seria Sud) și Electromureș Tg. 
Mureș (seria Nord) — la băr
bați. (t.r.l.
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Unul, vîrf de atac cu 
„ghete de aur", celălalt ri- 
dicător-coordonator cu „mi
nă de aur“. Unul fotbalist, 
celălalt voleibalist. Ce le
gătură poate fi, vă veți în
treba, desigur, între fotba
listul Dudu Georgescu și 
voleibalistul Corneliu Oros ? 
La prima vedere, punerea 
lor „în aceeași ecuație" 
pare o asociere forțată în 
căutarea unui subiect cu 
orice preț...

Rîndurile de față își pro
pun să vă înfățișeze care 
au fost — și mai sînt — im
plicațiile „cazului Dudu 
Georgescu" și cele ale „ca
zului Corneliu Oros", ur- 
mînd ca. la urmă, să soco
tiți dumneavoastră care este 
prețul real- al su- 
biectului.

Preluînd ștafeta 
de la Dumitrache,
Dudu Georgescu a fost, mul
tă vreme, cam singurul vîrf 
de atac de valoare în schema 
fotbalului nostru. Cît a fost 
în formă, cît s-a pregătit 
bine, cît a avut un randa
ment superior, selecționerii 
erau liniștiți : „îl avem pe 
Dudu". Cînd Dudu nu a 
mai fost în formă, cînd s-a 
și accidentat, toți tehnicie
nii și-au dat seama ce mare 
gol se află în spatele vîrfu- 
lui de atac dinamovist. O- 
bligați de situație, au în
ceput căutările, la început 
mai... comode, apoi mai în
drăznețe. mai temeinice, mai 
serioase. Așa au apărut 
numele unor vîrfuri de a- 
tac la care acum un an nu 
se gîndea absolut nimeni : 
Stan, Voicilă, Paraschives- 
cu. Lor adăugîndu-li-se mai 
vechea speranță craioveană 
Cămătaru, „procesul vîrfului 
de atac" oferă, de pe acum, 
soluții promițătoare. Stan a 
început să confirme, despre 
Voicilă se spun lucruri bu
ne, Paraschivescu se află 
la ora testării. Problema 
începe să fie rezolvată.

...Ponova, Mușat. Che- 
rebețiu, Mircea Crîstea, Fie- 
raru, Drăgan sînt doar șase 
nume de ridicători-coordo- 
natori de mare clasă pe

maxim 
mentuli 
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Doui 
problei 
ceeași 
pățim, 
minte !

lucrează cu 8—9 spor- 
sală, dintr-un număr 
mic de Practicanți ai 

dxîstă foarte puține

practică pro- 
acest sens, 

exemplu : la 
secție înfiin- 

ani in urmă

OPT DEBUTANTI IN LOTUL OLIMPI9

(Urmare din pag. 7)

CORESPONDENT/!  NOSTR!

Cornel Gordan, Eugen Iones- 
cu. Simion Mihai. sau mai 
„experimentalii" Adrian Mun- 
teanu, Ivan Fejer vor avea în 
1979 suficiente teste pentru a 
confirma speranțele celor doi 
tehnicieni de a-1 promova, pe 
cei mai buni, în reprezentati
va olimpică. Este si motivul 
pentru care pretențiile antre
norilor, exigența lor față de 
„boboci" sînt tot mai mart Se 
înoată după haremuri foarte 
pretențioase ; la fel sînt și tim
pii care trebuie îndepliniți în 
alergarea pe teren variat. Cine 
nu rezistă se elimină singur, 
dar pînă acum, 
le efectuate, nu 
un caz._

Ce obiective 
fată sezonul 
1979 ?

„Practic nu

iștii italieni, de cite 5 ori cu 
cei sovietici și iugoslavi si de 
trei ori cu campioana olimpi
că, echipa Ungariei — ne a- 
mintește I. Capsa. Vom întîlni, 
fără excepție, toate formațiile 
care candidează la suprema
ție, în turnee, unul mai greu

decît C' 
mărim 
mai roi 
care să 
partide 
uri, asi 
ne găsi 
întrece;

PE TEME ACTUAL:
BOTOȘANI : „EXERCIȚIILE NE SÎN 

DORiM SĂ LE EXECUTĂM DE

(Urmare din pag. I)

din Controale- 
a existat- nici

ne aduce în 
competițional

avem nici o 
competiție oficială de mare an
vergură. Dar vom juca de 6 
ori cu campionii lumii, polo-

METALUL HUNE
DOARA a luat ființa o secție de 
box — antrenor Alexe Pescar. 
Pentrj noua secție au fost selec
ționați, din liceele orașului, 40 
de tiner’ Tot la Metalul s-a dat 
recent în folosință o nouă solă 
de antrenament, avînd dimensiu
nile de 30 X 12 m. • SPORTIVII 
de la Dunărea Galați l-au sărbă
torit zilele trecute pe maestrul 
sportului la hochei Octavian Cor- 
duban eu ocazia retragerii lui 
din activitatea competițională. O. 
Corduban—a jucat timp de 23 de 
ani la trei echipe - Meta
lul Rădăuți, Dinamo București și 
Dunărea Galați și a îmbrăcat de 
37 de or tricoul echipei națio
nale I • IN CAMPIONATUL DE 
POPICE a! sectorului 8 din Capi
tală, din cele 11 echipe masculine 
10 aparțin unităților feroviare. De 
organizarea campionatului se o- 
cupâ, cu bune rezultate, instructo
rul voluntar Nicolae Brâdescu, care 
este și arbitru de cateqoria I • 
REDACȚIA COTIDIANULUI în limba 
maghiară, „ELORE**, a organizat și 
anul acesta, sub egida „Dacia- 
dei", „Cupa Elore", competiție re
zervata echipelor de copii de ho
chei pe gheață din mediul sătesc, 
întrecerile s-au desfășurat în co
muna Remetea (jud. Harghita) cu 
participarea a 10 echipe. Primul 
loc a revenit formației Scolii ge
nerale Ciumani, care a dispus în 
finala cu 7—0 de $c. gen. Reme
tea. O TURNEUL DE ȘAH, care a

avut loc nu de mult la Băile Olă- 
nești și kj care au evoluat 97 de 
jucători a revenit
lui Comei Socaciu.
CIAȚIA SPORTIVA
BRAȘOV a organizat pe pa- 
tinoarjl artificial propriu tradi
ționalul carnaval pe gheață, 
la care au demonstrat 151 de... 
măști. Pentru frumusețea costume
lor, au fost premiate Diana Mazilu 
(Șc. gen. 15) — costumată taranca 
și Cristina Țurcanu (Grădinița 
C.F.R.) — costum „fulg de nea* 
• ATLETA Eva Zorgo-Raduly, boxe
rul Alexandru Turei și poloistul 
Cîaudiu Rusu au ocupat primele 
trei locuri pe lista' celor mai 
buni sport vi clujeni ce 1978. •
LA -------- ---------------- -----------------------
de utilaj 
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ță o 
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ci ujeenu- 
• ASO- 
PETROLUL

ÎNTREPRINDERII 
Borzești (jud. 

în 
sală

folosin- 
perrtru 

• PRE- 
______ _______ . pe ză
padă la Miercurea Ciuc, așa se 
poate def:ni concursul de îndemî- 
nare care a avut loc duminică în 
centriri orașului. La această ine
dită confruntare s-au încumetat 
să participe 17 echipaje din ju
dețul Harghita, lată și cei doi cîș- 
tigâtori : clasa 1100 cmc — V. 
Bîrlea (M. Ciuc) și clasa 1300 
cmc — L. Szocs (Gheorgheni).

RELATĂRI DE LA : I. Vlad, Ț. 
Siriopol O. Guțu, Cs. Malnasi, 
D. Moraru-Slivna, C. Gruia, M. 
Radu si V. Pa șea nu.

HOCHEIȘTII, LA ORA PRIMELOR TURNEE
(Urmare din pag. 1)

portarul Gh. Huțan și Olenici, 
precum si faptul că timp de 
cîteva zile, alături de colecti
vul tehnic al lotului va lucra 
și un reputat antrenor sovie
tic : Valeri Fomenkov.

între 1 și 4 februarie, re
prezentativa de seniori va e- 
volua la Budapesta la un tur
neu alături de selecționatele 
Ungariei, Iugoslaviei și Dane
marcei, după care va juca în 
R,F. Germania (la 7 februarie 
în orașul Kempten, iar la 8 
februarie la Bayreuth), turneul 
încheindu-se prin cîteva parti
de în Cehoslovacia 
și 15 februarie), unde 
rii noștri fruntași vor 
formații din prima ligă 
pionatului cehoslovac.

O susținută activitate 
gătire desfășoară și lotul de 
juniori, care se află la Miercu
rea Ciuc pentru cîteva zile de 
antrenament. Tinerii noștri ho- 
cheiști vor avea, de asemenea, 
în luna februarie cîteva jocuri

(între 10 
jucăto- 
întîlni 
a cam-

de pre-

internaționale, care vor con
stitui utile teste de verificare 
în vederea campionatului eu
ropean, grupa B ce se va des
fășura la Miercurea Ciuc în
tre 4 și 8 martie. Iată, pe scurt, 
și programul acestor jocuri in
ternaționale ale juniorilor : la 
3 și 4 februarie la Miercurea 
Ciuc cu echipa similară a Un
gariei, la 9 și 11 februarie la 
București cu selecționata de 
juniori II a Cehoslovaciei, și la 
24 și 25 februarie la Miercurea 
Ciuc cu reprezentativa de ju
niori a Bulgariei.

Important de subliniat este 
faptul că, în această perioadă, 
se află în activitate și selec
ționata secundă, de a cărei 
pregătire se ocupă cuplul de 
antrenori ai clubului Steaua, 
Z. Czaka și N. Zografi. Este 
vorba de o echipă alcătuită în 
majoritate din sportivi ai clu
burilor Steaua și Dinamo care 
va lua parte la' un turneu or
ganizat în localitatea Nowy 
Târg din Polonia între 24 fe
bruarie și 4 martie.

producție. Sub conducerea in
structoarei Elena Bojniță, mun
citoarele execută ritmic o sui
tă de exerciții, pe care se vede 
clar că le cunosc bine. „Este 
un program pe care l-am ela
borat de comun acord cu me
dicul întreprinderii — ne spu
ne tovarășa Ana Timofte — șl 
el ține seama de specificul 
mișcărilor pe care le fac mun
citoarele în cadrul procesului 
de producție".

Ni se spune că. în ultima 
vreme, gimnastica la locul de 
muncă este îndrăgită de către 
personalul muncitor de la în
treprinderea de confecții din 
Botoșani, pentru că muncitoa
rele și-au dat seama, din pro
pria lor experiență, de utilita
tea celor zece minute de exer
ciții. Firește, la început nu a 
fost la fel de ușor. A trebuit

JOCLIHIE DIVILIEI B

DE HOCHEI-LA PLOIEȘTI
Calendarul competițiilor interne 

programează pentru perioada 
imediat următoare jocurile Divi
ziei B, cu participarea echipelor 
Energia F 
Rădăuți, 
și Liceul 
Meciurile 
patinoarul 
ianuarie 
care. _
se va disputa cel de al 5-lea tur, 
ultimul, al Diviziei de juniori, în 
care partidele seriei I au loc la 
Suceava, iar cele ale seriei a 
II-a la Miercurea Ciuc.

Suceava, CI. sp. școlar 
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PREGĂTIRILE LOTURILOR REPREZENTATIVE

LOTUL A - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (1-0)
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BRAȘOV, 24 (prin telefon). Pe 
terenul n (de zgură) al Stadio
nului Tineretului, în prezența a 
peste 3000 de spectatori (plasați 
pe unde au putut), lotul A a 
susținut un meci de pregătire în 
compania Politehnicii Iași. Tere
nul, aproape impracticabil (băl
toace, denivelări), a supus la 
mari eforturi ambele echipe. Lo
tul A a obținut o victorie la li
mită (1—0), in urma loviturii de 
pedeapsă transformată de D. 
Georgescu (min. 38), lovitură 
dictată în urma unui fault asu
pra lui Bălăci. Am putea spune 
că cele 90 de minute au asigurat 
mai curînd o pregătire fizică a 
ambelor echipe, deoarece nu s-a 
putut pune problema unor des
fășurări tactice în condițiile par
tidei de astăzi. Ieșenii au servit 
o replică viguroasă, angajîndu-se 
cu toate forțele in joc. In tabăra 
selecționabIJilor a n remarcat

travaliul lui Vigu 
insistența deosebită a lui 
chivescu, care l-a înlocuit 
pauză pe D. Georgescu, 
jucătorii * * —
pe Florean, Simionaș, Naște.

Arbitrul I. Smeu (Brașov) a con
dus următoarele formații :

LOTUL A : Cristian (min. 46 — 
Lung) — Anghelini, B. Grigore 
(min. 46 — Ghiță). Dinu, Vigu — 
Romilă, Boloni, Rădulescu — Bă
lăci (min. 40 — Crișan), D. Geor
gescu (min. 46 — Paraschivescu), 
Voicilă (min. 65 — Cernescu). 
Sameș și Dumitru, accidentați, 
nu au putut fi utilizați.

POLITEHNICA IAȘI : Naște — 
Micloș, Anton, Mureșan, Sofian 
— Bănu, Simionaș, C. Ionescu — 
D. Ionescu (min. 46 — Dănilă), 
Costea, Florean.

loan CHIRILĂ

LOTUL OLIMPIC

și Boloni și 
* * Paras- 

după 
Dintre 

ieșeni să-i remarcăm

MOBILA MĂGURA CODLEA 
(2-3)5-3

CODLEA, 24 (prin telefon). Lo
tul olimpic a susținut miercuri, 
la Codlea, al treilea meci de ve
rificare din cadrul pregătirilor 
sale, întâlnind divizionara C Mo
bila Măgura Codlea de care a 
dispus cu 5—3 (2—3). Gazdele au 
dat o puternică replică olimpi
cilor, conducînd, la un moment 
dat, cu 3—0 ’ Treptat, selecționa- 
bilii olimpici au pus însă stăpî- 
nire pe joc, au acționat mai in
sistent și, datorită gradului su
perior de pregătire, au reușit să 
reducă, pînă la pauză, din. han
dicap (2—3).

în repriza secundă, datorită In
troducerii, de către antrenorul 
FL Halagian, a cinci jucători 
proaspeți, lotul olimpic a domi
nat cu autoritate și a reușit pînă 
în final (nu fără dificultate !) să 
obțină victoria la ' 
diferență. Trebuie 
tem că și terenul, 
uri strat de zăpadă 
prezentat un mare _______ ____
desfășurarea acțiunilor. în con
trolul mingii. Lotul olimpic nu a

beneflciat de aportul lui Stoica 
și Marcu, ambii indisponibili.

Cele opt goluri ale partidei au 
fost marcate de : D. Nicolae 
(min. 35), Augustin (min. 43), 
Cămătaru (min. 47 și 63) și Mul- 
țescu (min. 48) pentru lot, res
pectiv de N. Andrei (min. 2), 
ispas (min. 3 și 27).

Arbitrul Gh. Racz 
condus formațiile :

LOTUL OLIMPIC 
(min. 46 — Bucu) —__ ________
(min. 46 — Tilihoi). Al. Nicolae

Ștefănescu), Cîrstea, 
’ (min. 46 — 

Mul ț eseu — 
Stan (min.

(Brașov) a

Cuman
M. Zamfir

I
I
I
I
I
I
I
I

PESTE 100 km PARCURȘI, DAR Șl 0 PRIMĂ
PANA NEAȘTEPTATA: NERVII LU! KUN.• • •

două goluri 
să recunoaș- 
acoperit, cu 
moale, a re- 
handicap in

(min. 46 _____
Purima — Bărbulescu 
Iovănescu), Augustin. 
D. Nicolae, Radu II, 
46 — Cămătaru).

MOBILA MĂGURĂ ________ _
Kelb (min. 60 — Csasar) — Brea- 
zu (min. 60 — Tecușan), Chele?, 
Dumitrescu, Ghișoiu — Gheracos- 
tea, M. Andrei, V. Alexandru — 
N. Andrei, Ispas, Drîngă.

CODLEA :

Gheorghe NERTEA

La Stîna de Vale, aproape de 
r Bihor a venit cu tot 

"ri Sadurile și
înfrunte pan- 
zăpadă, să a- 
necesare pen- 
in primăvară, 
ea) mai grea 

J conducerea

casă, F.C. 1 
efectivul său, c* 
speranțele sale, sâ' 
teie cu nămeți de 
cumuleze energiile 
tra o bătălie care, 
se anunță (pentru 
ca orieînd. o știe „ 
tehnică a echipei, o știu jucăto
rii. S-au făcut și calcule : „Dacă 
ta primele cinci etape (n.n. — 
acasă cu U.T.A. și F.C. Baia 
Mare, in deplasare cu Steaua, 
Politehnica Iași șl jiul) realizăm 
6 puncte, F,C. Bihor nu va mai 
fi o victimă sigură, cum cred 
unii-. Dar pentru o asemenea 
fm-noasă perspectivă, pentru ca 
aceste calcule să se reaZzeze, e 
nevoie de o bază reală. Și baza 
aceasta o constituie pregătirea 
de acum. Așa a ajuns F.C. Bi
hor sâ alerge la Stina de Vale, 
in „zi de virf-, multe mii de 
metri, adunați ta trei ansena- 
mente. ta nouă zile, elevii lui 
E. Jenei și I. Buda au parcurs 
100 de kilometri. Programul de 
pregătire s-a fixat astfel, incit 
la Începutul sezonului capacitatea 
de efort să fie maximă, adică 
de la primul meci, pentru ca e- 
chipa (care nu are voie să piar
dă puncte acasă) să se angajeze 
la maximum ta solicitările pe 
care le va cere returul. „Nu a- 
vem voie să nu ne prezentăm 
bine pregătiți dacă aspirăm să 
îndreptăm situația din sezonul 
de toamnă. Dacă din punct de

■* iotnj nostru nu
omogen, ne spu- 
E. Jenei, această 
compensată cu o 
fizică. Rezistența 

baza. Dar nu ui- 
fotbaliști, că tre-

vedere tehnic 
este destul de 
nea antrenorul 
carență trebuie 
bună pregătire 
la efort va fi 
tăm că sîntem______ ______ ____
buie să dăm o pasă bună, dacă 
se poate și gol — și avem ne
voie de cit mai multe goluri — 
și ca atare am lucrat in conse
cință. Am avut condiții bune și 
pină acum am realizat tot ce

nc-am propus din punct de ve
dere fizic".

Dar F.C. Bihor nu a lăsat min
gile acasă. Sub raportul tehnico- 
tactic, s-a lucrat mai puțin, dar 
s-a lucrat. Pe ua platou de 
70x35 m. amenajat cu... forțe 
proprii, s-au angajat miuțele de 
7 la 7. ta timp ce restul de ju
cători iși consumau porția de 
ture de aproximativ 2000 m. O 
dată, tacă o dată. Se consultau 
cnonometrele.

F.C. Bihor s-a pregătit șl altă 
dată poate la fel de bine, dar ta 
toamnă randamentul a fost cu 
totul nesatis făcător. Ce factori 
i-au influențat comportarea î In
tr-o seară, la capătul unui pro
gram destul de intens, am Încer
cat să aflăm răspunsurile. Ni s-a 
vorbit de accidentările in lanț 
(Ghergheli, Kuo, Georgescu. Vi
dac, Fildan, SL Marian), de re
plica neașteptată a unor echipe, 
de unele arbitraje care au defa
vorizat echipa orădeană. Dar tre
buie spus, fără ocol, că randa
mentul lui Albu, Naom. Kun, 
Lupău, Fildan a fost cu totul 
sub așteptări. Echipa n-a fost 
remaniată cînd și cum trebuia. 
Se regretă că s-a renunțat deo
dată la Popovici, Lucaci și Flo
rescu. Zare a progresat, dar mai 
are nevoie de acumulări, de ex
periența unui fundaș central. 
Kiss e □ speranță ca fundaș, dar 
mai are atît de ‘ '
Ce e de făcut 1

A fost readus 
(„Am tost scos ___ __ ________
eram bătrta, că aveam 27 de ani. 
A mai trecut citva timp, dar re
vin cu dorința să fac totul nen- 
tru echipă") care, cu toa*.e lip
surile lui, la pregătiri s-a do
vedit un exemplu de conștiincio
zitate. Numai să continue. A fost 
transferat și mijlocașul Mureșan, 
de la înfrățirea Oradea. Mai tre
buie ca medicul echipei. Ov. Bă- 
lăneanu, împreună cu o comisie 
de specialiști, să decidă in cazul 
lui Georgescu. De ani de zile, 
tacă de cină era antrenor R. 
Cosmoc, Georgescu e mereu in
disponibil din cauza genunchiu-

mult de lucrat.

în lot Flores cu 
din lot fiindcă

lui. Și acum are un program 
special. El figurează în lot mai 
mult cu nunele. Nu se știe cînd 
va juca. Kun II, fotbalistul cel 
mai reprezentativ al orădenilor, 
a rămas același capricios, oferin- 
du-ne o surpriză și mai neplăcută, 
în timpul „miuței" de la Stina de 
Vale, cînd Vidac a vrut să-1 de
posedeze de balon, fără intenția 
de a-1 accidenta, Kun a început 
să-l înjure pe colegul lui, și. de 
necrezut, să-1 lovească cu num- 
nuL Vidac a răspuns și scena a 
fost penibilă. Gestul lui Kun a 
lăsat un gust amar celor pre- 
zenți. ca și al lui Albu, care l-a 
faultat grosolan pe Lupău. Aceas
tă stare de nervozitate din rindul 
jucătorilor orădenj. cu toate e- 
forturile depuse de cei mai 
mulți dintre ei în perioada de 
pregătire, poate compromite e- 
forturile de salvare a echipei. Ni 
s-a spus că e un caz unic, insă 
trebuie căutat fondul problemei.

F.C. Bihor s-a prezentat la 
pregătiri cu următorill lot de ju
cători : Vidac și Albu — por
tari ; Z. Naghi, Bigan. Zare, 
Kiss, Dumitrescu (remarcabile e- 
forturile acestui jucător, care a 
slăbit 8 kg ca să 
tatea optimă), ' 
dași ; , _ ,__t__ _____
rian, Pușcaș — mijlocași ; Geor
gescu, Kun. Ghergheli, Fildan, 
Lupău, Florescu, Pato — ata- 
canți. Acestora ii s-au adăugat 
Sebesteyn (21 de ani — portar 
adus de la Tricolorul Beiu?) și 
juniorii Dirjan (portar), Galovici 
și Fodor (atacanți), David și 
Cavai (apărători). (Au fost scoși 
din lot : Petrovici, Pataki. Mol
nar, Negrea).

★
După ce a coborit de la Stîna 

de Vale, sîmbătă, F. C. Bihor a 
jucat la Beiuș, cu Tricolorul, iar 
după o zi de odihnă și-a reluat 
pregătirile pe... traseul Crosului 
Balcanic de la Băile Felix, pentru 
a doua serie de kilometri aler
gați.

revină la greu-
Horvath — fun-

Naom, Mureșan, M. MaM.

MINERUL LUPENI SE PREGĂTEȘTE PENTRU ASCENSIUNE
cînd echipa a activat, meritoriu, 
în Divizia A. Este cota cea mai 
înaltă, singurul termen de com
parație cu ea însăși, borna de 
plecare șl cea de sosire a orică
ror evaluări, a oricărui obiec
tiv... Dar, deocamdată, Minerul 
Lupeni se află Iarăși în Divizia 
C, unde a căzut anul trecut 
după o luptă dramatică pierdută 
pe ultima turnantă. Nemulțumi
tă de propria-i comportare, cu 
aspirații largi îndreptățite de is
toria sa, de dorința de a răs
punde cu aceeași monedă dragos
tei pentru fotbal a publicului 
său minunat. Minerul Lupeni 
s-a angajat la o reconstrucție 
calmă, chibzuită, forte, cu in
tenția mărturisită de a escalada 
intr-un viitor apropiat treptele 
divizionare.

Practic, ce a întreprins ea ?
• A confirmat la cîrma for

mației pe Teodor Mihalache, fos-

Minerul Lupeni este o echipă 
tradițională care polarizează dra
gostea pentru fotbal a minerilor 
dintr-un vechi centru muncito
resc. In planul performanței ea 
a pendulat între ~ 
staționări ____ _____
cundă. în 50 de ani de existen
ță această echipă mică a 
pașaportul consacrării unor 
cători care au rămas pe răbojul 
fotbalului românesc : frații Car- 
pineț, Nicșa, Onisie, Farkaș n, 
Vasiu, Romoșan, Gabor, Crîsnic, 
Gram, Cozma, Szdke, Mihalache, 
Creinioeanu, Cărare, Șoptereanu, 
Uilecan. Ultimele „produse", a 
căror afirmare viitoare este 
scontată: Florescu, un bun îna
intaș în formația „U“ Cluj-Na
poca, atacantul Dosan, de la 
„Jiul'4.

Desigur că punctul de referin
ță în viața Minerului Lupeni îl 
reprezintă perioada 1959—1963,

,.C" și „A", cu
lungi în divizia se-

dat 
ju-

ASTICA LA LOCUL DE MUNCA
LOS, 
ZI"
pul de 
racter 
orga- 

kj»i de 
toare- 
în fo
lie un 
k^de 
Bortiv 
el cu 
r în- 
kstrui- 
bp de 
fea ca 
expu- 
toare- 
cestea 
Itivita- 
nece- 

b mult 
kastica

în producție s-a desfășurat 
chiar și cînd s-a întîmplat ca 
instructoarele să lipsească. A- 
tunci muncitoarele au executat 
singure programul.

Iar dovada cea mai elocven
tă a ceea ce reprezintă azi 
gimnastica în producție la în
treprinderea botoșeneană a- 
veam s-o aflăm la sfîrsitul 
vizitei noastre. cînd cîteva 
muncitoare ne-au spus : „Aces
te exerciții ne sînt de marc 
folos, astfel incit am solicitat 
conducerii ca pauza pe care o 
avem acum să fie împărțită în 
două, pentru a putea executa 
de două ori pe schimb gimnas
tică la locul de muncă".

Nu avem nici o îndoială că 
— la fel ca pînă acum — con- ■ 
ducerea întreprinderii va stu
dia cu maximă solicitudine o 
asemenea propunere.

nor sectoare sau secții au 
mers mai departe : urmînd e- 
xemplul tinerelor instructoare 
și-au dedicat cîteva ore din- 
tr-o săptămînă sportului. Este 
deosebit de încurajator . acest 
proces în care gimnastica în 
producție se constituie într-un 
fel de liant între tinerele mun
citoare de la „Confecția" ți 
activitatea sportivă de masă, 
prin „Daciadă", excelent popu
larizată aici. Cîteva 
muncitoare cîștigate 
sport vor însemna ceva, mîine, 
în dinamica sportului _ 
toți, într-un oraș aflat intr-o 
vertiginoasă prefacere nu nu
mai ca înfățișare, ci și ca 
mentalitate...

mii de 
pentru

pentru

tui ei portar, și la bine și Ia 
rău, 30 de ani ta slujba echipei, 
dintre care 18 ca jucător activ, 
ceilalți 12 ca antrenor la centrul 
de copii și juniori. O fidelitate 

" -----care
sine de calități- 
noului pedagog.

• —l de
în fruntea aso- 

____ fiind ales Mihail 
un om tînăr, energic, 

pentru sport 
_______ ______ suprapune cu 
simpla conjunctură. Iar la con
ducerea secției a fost cooptat 
un fost jucător, ing. Gh. Varho-; 
nic. • Promovarea a 6 juniori 
(cei mai valoroși: Popa, Rad, 
Gurghian, Rădoi), care au luat 
locul unor jucători cu randa
mentul tocit de vîrstă sau de 
recidivă în nerespectarea antre
namentului invizibil. <9 Recupe
rarea pentru fotbal, în primul 
rînd prlntr-o aliniere educațio
nală la un mediu serios, munci
toresc a unui fotbalist cu certe 
calități, Octavian lancu, eșuat 
pe la diverse cluburi mari în 
postură de „vedetă".

Pe locul 4 în seria a Vil-a a 
Diviziei C, în plasa pretendenți- 
lor cei mai autorizați la promo
vare, cu 19 puncte, cu un „activ" 
de +15, fără nici un cartonaș 
roșu ; așteptînd terminarea — 
prin resurse locale — construc
ției noului stadion de 12 000 
locuri ; cu dorința de a-și com
pleta magazia cu echipament, 
astăzi insuficientă; preconizind în
ființarea a două grupe de copil și 
juniori care să „exploateze" re
zervorul sigur al Grupului șco
lar miner din localitate, echipa 
Minerul Lupeni năzuiește să re
vină, neapărat, în prima scenă. 
Iși pregătește reintrarea cu gri
lă.

de durată impresionantă, 
vorbește de la
le morale ale ---------
• A întreprins reorganizări 
suprastructură, 
ciației sportive 
Moisescu, u- — 
a cărui pasiune 
pare că nu se

Ion CUPEN

Constantin ALEXE

»■ ÎN TREI ANI AM SCHIMBAT 0 ECHIPĂ -V»

u

De vorbă cu prof. C. Costinescu, președintele lui S. C. Bacău
Președintele lui Sport Club Ba

cău, prof. Corneliu Costinescu, 
se bucură, in rtadurile activiști
lor din domeniul fotbalului, de 
o meritată reputație ca tehnician 
(cu ani în urmă, pînă în 1974, 
a antrenat, cu bune rezultate, 
divizionara B Știința Bacău) și, 
ta același timp, ca om de idei 
și de acțiune în calitatea 
conducător de club. In 
odată cu revenirea ta 
vizie a S.C. Bacău, 
cu sprijinul secției 
curajoasă campanie 
a lotului de jucăto-ri 
timp de promovare ______  „ _
lementelor locale provenite de la 
propriul centru de juniori și 
copii șl de la Liceul de fotbal.

—■ Am riscat, trebuie să recu
nosc, cînd am trecut la reali
zarea unui astfel de obiectiv, a 
Început interlocutorul nostru 
convorbirea. ■ Momentul, socotit 
de noi potrivit, a fost plecarea 
lui Dembrovschi la Timișoara și 
retragerea din activitatea compe- 
tițlonală a lui Ghiță și Velicu. 
Pierdeam atunci trei „piese 
grele" și totuși am zis : să În
cepem treptat să ridicăm o par
te din copiii care se formaseră 
sub ochii noștri. Era, dealtfel, 
și o necesitate obiectivă acest lu
cru, pentru că producția locală, 
destul de bogată, nu mai găsea 
calea deschisă pe verticală și era 
amenințată cu plafonarea timpu
rie. Momentele doi șl trei ale ac
țiunii au însemnat renunțarea la 
alți șase titulari : Duțan, Volmer, 
și Sinăuceanu. după care au ur
mat Pruteanu, Margasoiu și Bă- 
luță* Astfel, in mai puțin de trei 
ani am schimbat o echipă, blaza
tă și fără perspectivă, dar am 
dștigat alta, foarte tinără, vigu- 

’ și alcătuită ta marea ei 
fotbaliști băcă-

sa de 
anul 1975, 
prima di- 
a inițiat, 
fotbal, o 
întinerire 
in același

el 
de 
de 
Și 
masivă a e-

chipei și l-au susținut prin fap
te. Este adevărat că primii doi 
au stat destul de puțin in Bacău, 
dar acest lucru se datorează unor 
cauze cu totul obiective. In ceea 
ce-1 privește pe Traian Ionescu, 
aș vrea să menționez și preocu
parea sa sub aspectul revalori
ficării unora dintre jucătorii de 
vîrstă medie socotiți prea devre
me terminați. Cazul cel mai e- 
locvent este acela - - • 
rezervă ani de-a 
portari — Ghiță, 
nescu, Coman și 
— care acum a

AȘI SPRE ACTIVITATEA SPORTIVĂ

ercîțîi 
igerea 
>ar de 
ii ob- 

de o 
)r, de 
joziție, 
al, un 
s cali- 
varășa 
i co- 

aces-

itajele
„chiar 
aproa- 
eama", 
îaistru
A) ti- 
„Con- 

o pre
surile"

organizate ad-hoc, conduse 
chiar de tovarășele lor de 
muncă: Vasilica Mihu la sec
torul A, Elena Cazacu (sectorul 
B), Paula Vasile (secția a
II- a, Produl 13 B), Viorica 
Cazan (secția a II-a, Produl 
12), Geta Cioveanu (secția a
III- a) etc. Nu sînt instructoa
re alese la întîmplare, cum 
ne-am convins, ci tinere mun
citoare sau tehniciene care în
trunesc, în principal, două 
calități : sînt printre cele mai 
harnice la locurile lor de 
muncă, totodată participante 
însuflețite la activitatea spor
tivă de masă, atlete, voleiba
liste, handbaliste sau jucă‘oare 
de tenis de masă.

Nu-i de mirare, de aceea, 
că multe dintre angajatele ca
re mai timid la început au 
completat ansamblurile de 
gimnastică în producție ale u-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI SI NUMEROASE CÎȘTI- 

GUK LA LOZ IN PLIC. Zi de zi, 
cel mai popular sistem de joc, 
Lozul în plic, iși confirmă din plin 
atraclivitatea. Numai in ultimele 
săptămini au fost atribuite 15 
AUTOTURISME „Dacia 1300“, 
„Skoda 105 S“ și „Skoda 105 L“, 
cîștigate de : Apăvăloaie Mihai 
din Cimpina, Ion Gheorghe din 
Botoșani. Babeș Eugeniu din Pi
tești. Velicu Nicolae, Herea Tudor 
și Splais Carol din București, Co
jocarii Gheorghe din Tulcea, Po- 
povici Constantin din Suceava, 
Antal Alexandru din Apahida, 
jud. Cluj, Șerban Vasile din com. 
Gîrla Mare jud. Mehedinți, Cos- 
tache ion din corn. Curcani, jud. 
Ilfov, Oana Vasile din Galați, 
Soos Tibor din com. Păneț. jud. 
Mureș, Bezdadea Emilian din Ol
tenița șl Sas Petru din Arad. In 
aceeași perioadă au fost Înregis
trate ZECI DE CÎȘTIGURI A CITE 
20.000 și 10.000 Iei, precum și foarte 
numeroase lozuri a 5.000, 2.000 lei 
etc. LOZUL IN PLIC — un joc 
simplu, la îndemîna oricui, poate 
aduce satisfacții dintre cele mai 
frumoase. Nu uitați : NUMAI 
CINE JOACA POATE CÎȘTIGA !

In atenția iubitorilor de Loto : 
astăzi este ULTIMA ZI pentru

procurarea biletelor la tragerea 
de mîine, 26 ianuarie 1979.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 24 
IANUARIE 1979. Extragerea I : 22
20 31 10 13 29; extragerea a n-a:
21 15 17 41 7 9. FOND TOTAL DE 
CIȘTIGURI: 1.036.404 lei. din 
care 238.172 lei REPORT LA CA
TEGORIA 1.

roasă . 
majoritate din 
uani.

— A existat,
ță, desigur o
mai in cadrul
secție și antrenor 2

— Da. Această colaborare a .
fost unul din principalii factori
al reușitei. Antrenorii Gh. Con
stantin, D. Nicolae-Nicușor și. a- 
cum, Traian Ionescu s-au mani
festat deschis in favoarea aces
tui proces de metamorfoză a e-

în această privin- 
coîaborare nu nu- 
secției, ci și între

al lui Ursache, 
rîndul a patru 
M. Constanti- 
chiar Mîndrilă 
devenit titular 

ocupînd un remarcabil 
clasamentul de toamna 
rilor divizionari A.

— Socotiți încheiată 
aceasta, să-i zicem 
T“ ?

— într-un fel, da.
închis, totuși, porțile ,_____ _
chipe pentru că de jos se ridică 
mereu alții. Și asta-i bine, pen
tru că concurența crește șl exis
tă in permanență condițiile ti
tularizării celor mai buni. Deo
camdată, am luat, in lotul lăr
git al seniorilor, Încă trei ju
niori — Albu, Borcea, Fișic. Ei 
sînt viitorii „oameni de schimb". 
N-am renunțat șl nu vom renun
ța nici la jucătorii vîrstnici, atî- 
ta vrene cit avem, de pildă, un 
Catargiu sau Pană, exemple de 
seriozitate și conștiinciozitate in 
pregătire și joc.

— A venit pentru dumneavoas
tră, cum se spune. momentul 
consolidării...

— ISte adevărat. Acum media 
de virstă a echipei este de 22 
de ani și 7 luni. Tinerețea asi
gură condiția de vigoare, de e- 
lan. Performanța insă pretinde 
și maturitate și experiență com- 
petițională care se realizează în 
timp. De aceea, cred că ne mai 
sînt necesari încă vreo 2—3 ani 
ca să închegăm un „11“ real
mente valoros, care să Îndrăz
nească să atace și virful pirami
dei. Ca să ajungem însă acolo 
sus va trebui să muncim mult, 
să nu ne lăsăm amețiți de suc
cese și mal ales să nu ne mul
țumim niciodată cu puțin.

loc II în 
al p o ria

acțiunea 
„acțiunea

Da.r n-am 
primei e-

Mihai IONESCU

Stațiunile de odihnă ți cură balneară VĂ AȘTEAPTĂ !
De la filialele de turism I.T.TLR. din str. Mendeleev nr. 14, Bd. 

1848 nr. 4, Bd. Republicii nr. 68, Bd. N. Băleescu nr. 35 și Calea 
Grivițel nr. 140 se pot procura biletele !n stațiunile de odihnă : 
Sinaia, Bușteni, Predeal, Păltiniș, Durău, Crlvaia, Borsec, Sovata. 
Balvanyoș, Poiana Mărului, Muntele Mic, Tușnad.

Plecările au loc zilnic și durata minimă a seriei este de 3 zile. 
De reținut că din stațiunile Borșa, Izvoarele și Balvanyoș se pot 
face excursii în R. P. Ungară.

In 18 zile se pot trata afecțiunile aparatului locomotor la Amara, 
Balta Albă, Bazna, Bălțătești, Căclulata, Felix, Govora, Hercu- 
lane, Lacu Sărat, Ocna Sibiului, Pucioasa, Sovata, Vîlcele, Slănic 
Prahova, Eforie Nord, Mangalia. De la Geoagiu șl Vața se fac 
excursii în R. P. Ungară. Pentru aparatul digestiv se recomandă : 
Călimănești, Olănești, Slănie Moldova, Sîngeorz Băi, Borsec.

Sînt necesare 20 zile pentru tratamentul bolilor cardiologice la ! 
Buziaș (plecări zilnice), Covasna (excursie în R.P. Ungară), Va
tra Dornei ; bolilor căilor respiratorii la Govora, Slănic Prahova, 
Slănic Moldova ; nevrozei la Bușteni, Moneasa, Sinaia, Tușnad.



Pc pista de la Sinaia

BOB 
NON-STOP!

Menținerea temperaturii la un 
nivel suficient de scăzut pentru 
a permite întreținerea pistei din 
Sinaia a facilitat desfășurarea 
antrenamentelor pe întregul tra
seu de 1 500 m ai pîrtiei atît 
pentru boburile de 2 persoane, 
cit și pentru cele de 4 persoane. 
S-au înregistrat și primele re
corduri pe 1 500 m, la bob 2 
fiind deținut de Dragoș Panai- 
tescu cu 1:07,14 și la bob 4 de 
Paul Neagu cu 1:06.65.

Primul concurs pe traseul 
complet al pistei are loc astăzi 
dimineață (2 manșe) și după 
amiază (2 manșe), el fiind dotat 
cu ..Cupa federației". Și-au a- 
nunțat participarea toți boberii 
fruntași ai țării, printre care 
piloții Dragoș Panaitescu, Paul 
Neagu, Constantin Iancu. Ale
xandru Pandrea — component! 
ai loturilor naționale de seniori 
și de tineret. Ștefan Chițu — 
campion al țării. Mihai Secui, 
Dumitru Pascu ș.a.

Programul competițional pre
vede. în continuare. disputarea 
— sîmbătă și duminică — a con
cursului internațional „Trofeul 
Carpați" (cu participarea repre
zentanților Cehoslovaciei, R. D. 
Germane și, bineînțeles, ai Ro
mâniei) și a campionatului na
țional.

SPORTULZBINLUME
FLORIN GHEORGHIU 

ÎN TURNEUL ZONAL DE
VARȘOVIA, 24 (Agcrprcs). 

După 3 runde, în finala tur
neului zonal de șah de la Var
șovia conduc marii maeștri 
Florin Gheorghiu (România), 
Gyula Sax și Andras Adorian 
(ambii Ungaria), cu cite 2 p, 
urmați de Smejkal (Cehoslo
vacia) 1 p (1), Mihai Ghindă

BIATLONIȘTII ROMANI AU PLECAT 
LA CAMPIONATELE MONDIALE
Miercuri după amiază a pă

răsit Capitala lotul biatloniș- 
tilor români, care vor partici
pa la campionatele mondiale 
ce se vor desfășura In locali
tatea Ruhpolding (R.F. Ger
mania). Au făcut deplasarea 
sportivii Gheorghe Gîrniță, 
Cornel Potroanchcnu și Joan 
Cimpoia. Primii doi vor parti
cipa la cursele individuale re
zervate seniorilor, „iar ultimul 
va lua parte la întrecerea ju

PRINTRE FRUNTAȘI
ȘAH DE LA VARȘOVIA

(România), Ribli (Ungaria) cite 
1V« P, Sznapik (Polonia) */, p 
(1) și Prandstctter (Cehoslova
cia) 0 p. în runda a 3-a, Fio- 
rin Gheorghiu jucînd cu pie
sele albe l-a învins pe Prands- 
tetter. iar Mihai Ghindă a re
mizat cu Sax.

niorilor. Biatloniștii români 
sînt însoțiți de antrenorii Cos- 
tică Tîron și Gheorghe Vilmoș 
și de medicul Constantin Novac.

Duminică, de la ora 9. par- 
ticipanții la campionatele mon
diale vor lua startul în curs3 
individuală pe distanța de 20 
km. Luni, juniorii își vor dis
puta intiietatea pe distanța de 
15 km. La 31 ianuarie va avea 
loc cursa de viteză a seniori
lor pe 10 km.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
CEHOSLOVACIA

TERENURI UE TENIS ÎN Mim»NElE DIN BRATISLAVA
„Noile construcții edilitare și 

social-culturale din Bratislava 
— se spune în ziarul local 
„Sport" — au luat o mare am
ploare, dar. pînă nu de mult, 
numeroase microraioane au 
fost lipsite de terenuri sporti
ve. Este lesne de înțeles că te
renul de sport care se află în 
imediata apropiere a locuințe
lor constituie o atracție cotidia
nă pentru toți cetățenii în 
practicarea exercițiului fizic. Și 
in bună măsură această dolean
ță a copiilor și părinților a fost 
rezolvată, iar viitorul este pro
mițător. Primul pas a fost fă
cut de către Federația de tenis 
din Slovacia care, cu ajutorul 
municipalității din Bratislava, 
a reușit să amenajeze cîteva 
zeci de terenuri de tenis sim
ple. cu gazon sau din material 
plastic. în anul trecut, pe a- 
ceste terenuri au învățat să 
joace tenis cîteva sute de co
pii. Văzînd rezultatele bune, 
forurile sportive din localitate 
au hotărât să înființeze trei 
centre pentru învățarea tenisu-

CUBA 

lui, conduse de antrenori cali
ficați și care sînt coordonate 
de un antrenor emerit. Ba mat 
mult, s-au organizat și cam
pionatele orașului, pe grupe de 
vârstă. Rezultatul a fost exce
lent : un număr de 84 de ti
neri au fost imediat legitimați 
de cluburile și asociațiile spor
tive din Bratislava I Despre a- 
cești copii incă anonimi vom 
auzi, probabil, peste cițiva ani, 
de unii chiar în marile turnee 
internaționale. Vor fi. cu sigu
ranță. demni urmași ai lui No
des, Zednik, Marsikova.

Pentru activitatea din timpul 
iernii, școlile din aceste micro- 
raioano au pus la dispoziția ti
nerilor jucători de tenis sălile 
lor de gimnastică, unde. în a- 
numite ore, au loc zilnic antre
namente. Și în actualul sezon, 
oficialitățile orașului au ame
najat săli de tenis, unde acti
vitatea se desfășoară non-stop. 
Iată o măsură bună, care va 
stimula cu siguranță și mai 
mult dezvoltarea acestui sport".

în Cupa cupelor la handbal masculin RECORD DE PARTICIPANJI LA JOCURILE SPORTIVE MUNCIT01EȘTI

T.V. HOTTENBERG-O ECHIPĂ CU ATACANȚI REDUTABILI
DAR CU CEI MAI

Mai înainte de toate trebuie 
precizat că T.V. Huttenberg, 
partenera lui H.C. Minaur 
Baia Mare în Cupa cupelor, 
nu este cîștigătoarea Cupei 
R. F Germania la handbal 
masculin, ci doar finalistă. 
Apariția ei la startul Cu
pei cupelor se datorează fap
tului că VfL Gummersbach, 
cîștigătoarea Cupei R.F.G.. este 
și învingătoarea ediției trecute 
a Cupei cupelor si că. deci, ca 
era calificată de drept în în
trecerea internațională. T.V. 
Huttenberg se află acum pe 
locul VIII în prima ligă și-și 
bazează jocul pe cunoscutul

H. C. MINAUR BAIA MARE JOACA 
VINERI SEARA LA GIESSEN

Handbaliștii băimăreni si 
antrenorul lor, Lascăr Pană, 
s-au aflat în această săptâmî- 
nă în Capitală. Ei au jucat 
două meciuri de antrenament 
(marți cu Steaua. 25—23. si 
miercuri cu Dinamo, 27—26), 
urmînd ca astăzi să efectueze, 
pe calea aerului, deplasarea Ia 
Frankfurt pe Main si de acolo, 
cu autocarul, pînă la Giessen, 
localitate situată la 60 km de 
Frankfurt. După cum se știe, 
vineri seara, la ora 20,45 (ora 
României). H.C. Minaur Baia 
Mare va susține în sala din 
Giessen meciul cu T.V. Hutten- 
ber." din cadril! sferturilor de 
finală ale Cupei cupelor.

Antrenorul Lascăr Pană 
ne-a comunicat componența lo
tului care efectuează deplasa
rea : Ion Belu, Ion Negovan —

„PANTOFUL DE AUR" 1978: 
MARITA KOCH Șl PIETRO MENNEA

Manta Koch (R.D.G.), deți
nătoarea recordurilor mondiale 
la 200 și 400 m și Pietro Men- 
nea (Italia), campion european 
la 100 și 200 m, au fost desem
nați cîștigătorii tradiționalei 
anchete anuale organizată de 
ziarul „Ceskoslovenski Sport" 
fiindu-le atribuit pentru anul 
1978 trofeul „Pantoful de aur",

AUTO 0 După 5 probe spe
ciale în „Raliul Monte Carlo“ 
conduce suedezul Waldegaard 
(„Ford Escort'-), urmat la 3 sec. 
de fostul lider, finlandezul Han- 
nu Mikkola („Ford Escort").

baschet • tn sferturile de 
finală ale „Cupei Koraci"; Inter 
Bratislava — Cibona Zagreb 
83—63 : Orthcz — Rietti 83—36 : 
Gorizia — Antibes 104—91 ; Par
tizan Belgrad — Hapoel Haifa 
103—96 : Caen — Monceau 100— 
71 ; Olimpia Liubliana — B. C. 
Liege 105—85.

schi • în Clasamentele gene-

SLABI PORTARI...
pivot Horst Spengler (105 jocuri 
în națională, căpitanul repre
zentativei R.F. Germania), pe 
Harald Ohly și Axel Huth — 
și ei componenți ai formației 
lui Vlado Stenzel, Walter Don 
— specialist în aruncările de 
la 7 m și Klaus Meineke. Din 
păcate, portarii Stoy și Kovac 
sînt cei mai slabi din prima 
ligă... Deși Spengler. Don și 
Weber au fost sancționați cu 
lungi suspendări pentru că 
i-au bruscat pe arbitrii meciului 
lor cu Grtinweiss Dankersen, 
botărîrea a fost infirmată de 
comisia de apel și astfel împri- 
cinații vor juca. Antrenorul

Nicolae Voinea, Iosif Boroș, 
Petre Avramescu. loan Palko, 
Măricel Voinea. Mihai Miro- 
niuc. Constantin Panțîru. Con
stantin Odae. Iosif Oros, Gheor
ghe Răzor și Iuliu Lupul. Me
ciul retur este programat la 
3 februarie, ora 18.15. în Sala 
sporturilor din Baia Mare.

în turul anterior. H.C. Min
aur Baia Mare a eliminat pe 
H.K. Aalborg (Danemarca) cu 
32—19 și 24—21.

Celelalte partide ale .sfertu
rilor" : MAI Moscova — VfL 
Gummersbach și Hutnik Cra
covia — S.C. Magdeburg. După 
cum am anunțat. Tatabanyîa 
Banyasz s-a calificat in semi
finale prin eliminarea din com
petiție a lui Vikingur Reykja
vik.

ce răsplătește cele mai bune 
performanțe ale alergătorilor 
europeni. Cei doi laureați 
(ambii au fost clasați la ediția 
1977 a respectivei anchete pe 
locul 5) vor participa la întîl- 
nirea atletică „Pantoful de 
aur" ce se va desfășura, la 5 6 
iunie, la Ostrava, cu care pri
lej vor primi trofeele.

TELEX • TELEX
rale ale „Capei Mondiale" lideri 
sînt Ingemar Stenmark (Suedia) 
și, respectiv, Annemarie Proell- 
Moser (Austria).

ȘAH • în runda a 7-a a tur
neului de la Belgrad, Victor Cio- 
câltea a remizat cu iugoslavul 
Baretici. în clasament conduce 
Marianovici (iugoslavia) — S1/*» 
p. Ciocâltea ocupă locul 9, cu 
3 p.

tenis d La Hollywood (Fio- 

echipei este Rudolf Spengler, 
tatăl lui Horst Spengler, el 
definind și funcția de secund 
al antrenorului echipei națio
nale. Vlado Stenzel. în runda 
anterioară a Cupei cupelor, 
T.V. Huttenberg a eliminat pe 
Blau Wit Dumphouse (Olanda) 
cu 31—19 și 13—19.

JOACHIM NEUSSER
S.I.D. Dusseldorf

PROBLEMELE SOCCERULUI MONDIAL
SI PROIECTELE PREȘEDINTELUI F.I.F.A.

Cu citva timp In urmă. Joao 
Havelange, președintele F.I.F.A., 
a acordat un interviu ziarului 
francez ..Nice-Matin*. In care a 
abordat atit o serie de probleme 
ale fotbalului mondial cit și cîteva 
din proiectele președintelui 
F.I.F.A. iată fragmente din acest 
Interviu, reluate din publicația 
„F.I.F.A. News-, unde a fost re
publicat :

— Principala dv. preocupare in 
clipa de față este creșterea numă
rului de țări calificate pentru vi
itorul turneu final (cel din 1382, 
din Spania), de la ÎS la 24. Credeți 
că vă veți atinge scopul 7

— Da. Numai că eu propun șl 
biroul executiv dispune. Cred insă 
că proiectul se află pe calea cea 
bună. în 1982. „Mundlalul- va avea 
ceva mai mult de 50 de ani. Or, 
In 1930 sistemul de organizare pre
vedea 16 echipe In total, suficient 
pentru fotbalul de atunci. Ar fi o 
onoare deosebită pentru Spania să 
fie, într-un fel, locul de naștere 
al Cupei lumii „moderne". Dealt
fel. conform noilor prevederi. Eu
ropa va fi oarecum favorizată 
pentru că numărul țărilor din ve
chiul continent va crește de la ju
mătate Ia aproape două treimi.

— Dacă vi s-ar da posibilitatea 
să alegeți o țară pentru a organiza 
Cupa lumii care ar fi aceea 7

— Italia. Este fantastic ceea ce 
poate reprezenta pentru un italian 
un meci de fotbal. Mai mult chiar 
declt tn Brazilia.

— Ce v-ar place să intreprindeți 
Înainte de a părăsi președinția 
federației internaționale 7

— îmi place foarte mult fotba
lul în 5. in sală. Sintem pe cale 
să unificăm regulile de joc, pen

rida). Virginia Ruzid a invins-o 
cu 7—5, 6—2 pe Yvonne Ver- 

maak. în alte partide: Fromholtz 
— Selgal 6—2. 6—1 ; Nagelsen — 
Hunt 6—2, 6—4 ; Holladay —
Walsh 6—2. 6—4 ; Kruger — Des- 
for 6—1, 6—1. • Rezultate din 
indoor-ul de la Philadelphia : 
Năstase — Joubert 6—4, 6—4 ; 
Connors — Winitsky 6—4, 6—3; 
Dibbs — Okker 6—4, 7—6 ; Mot- 
tram — Gunthardt 3—6, 7—5, 
6—1 ; Fibak — Amaya 6—2, 6—1 ; 
Gottfried — Tom Gullikson 6—4, 
6—4 ; Mayer — Tim Gullikson 
6—4, 6—3.

Activitatea sportivă de masă 
constituie unul din obiectivele 
de prim ordin al sindicatelor 
cubaneze șl ca atare compe
tiția polisportivă anuală. Jocu
rile sportive muncitorești, nu
mără de la o ediție la alta un 
număr tot mai mare de parti
cipant. Ajunse în 1978 la cea 
de a 4-a ediție, aceste jocuri 
s-au bucurat de o participare 
record (1 100 000 de oameni ai 
muncii de diferite vîrste șl 
profesii) la etapa I a între
cerilor care au un puternic 
caracter de masă. Organizatorii 
Întrecerilor estimau, in raport 
cu precedenta ediție, că vor

tru că ele diferă de la țară la țară. 
In Brazilia, R. F. Germania sau 
aiurea. In Brazilia, aceste partide 
suscită un interes extraordinar.

‘ Sălile cu cite 30 000 de locuri sint 
pline Mă gîndesc să organizăm 
(in 1980). in Brazilia, chiar o Cupă 
a lumii pentru fotbalul in sală. 
Țările vor fi invitate să participe 
ca la* prima ediție a C.M., aceea 
din 1930. din Uruguay. Faza eli
minatorie se va disputa în 7 orașe, 
finala urmind să albă loc Ia Bra
silia.

— Credeți că fotbalul din Statele 
- Unite va fi intr-o zi competitiv 

pe scară mondială 7

— în clipa de față americanii 
asistă la „spectacole" de fotbal. 
Mai important este ca el să fie 
cuceriți de acest nou sport, rezul
tatul părind a fi foarte bun întru- 
cit media de spectatori a ajuns la 
40 000. Pînă acum au jucat vedete 
importate din diverse colțuri ale 
lumii, dar în cel mult zece ani, 
după părerea mea, tineretul, care 
pînă acum doar „a văzut", va dori 
„să și încerce". Există în S.U.A. 
tineri foarte dotați. Dar problema 
cea mai spinoasă este aceea a ar
bitrajului. Am asistat la întîlniri 
complet falsificate de conducăto
rul jocului mai curînd naiv decît 
imparțial.

— Ce părere aveți despre pre
zența R. P. Chineze la F.I.F.A. 7

— Făptui că această țară nu fi
gurează de 25 de ani pe „harta 
fotbalului" revine mereu în dis
cuțiile din cadrul F.I.F.A. Chinezii 
sînt pasionați ai fotbalului. Au 
stadioane cu cite 100 000 de locuri. 
Potențialul lor este impresionant. 
Dealtfel, eu nu sînt demn să fiu 
considerat ca președinte al fotba
lului mondial din moment ce o 
cincime din Univers nu este afi
liată.

— Care a fost emoția cea mai 
mare pe care ați trăit-o 7

— Pe plan sportiv, extraordina
rele ovații care au salutat victo
ria Argentinei la Cupa mondială 
— 1978. Cred că nu voi uita ni
ciodată momentele acelea.

— Vă gîndiți la retragerea dv. 7

— Da. Voi pleca de la conduce
rea F.I.F.A. în 1982. Am făcut un 
jurămînt In această direcție șl 
l-am anunțat în mod oficial pe 
Artemlo Franchl, președintele 
U.E.F.A., de hotărîrea mea.

lua startul îri diferitele com
petiții ale Jocurilor sportive 
muncitorești circa 750 000 per
soane. dar pe foile de concurs 
s-au înregistrat cu 350 000 mai 
mult.

Cel mai ridicat procent în 
ceea ce privește mobilizarea la 
întreceri s-a obținut la Havana, 
iar sindicatele sanitare s-au 
dovedit cele mai active în a- 
tragerea membrilor lor în dife
ritele competiții ale Jocurilor. 
Este demn de subliniat, de a- 
semenea, faptul că Ia prima 
etapă a acestor întreceri au 
luat parte aproape 260 000 fe
mei. J

Intre două ninsori și două vis
cole, campionatele din țările 
din vestul Europei se desfășoa- . 
rd cu întreruperi și aminiri.'1- 
Totuși, se joacă, cum se vede 
in această imagine din prima 
ligă engleză, ce surprinde o 
fază din meciul Tottenham —: 

Leeds
Telefoto : A.P.-AGERPRES

ȘTIRI • REZULTATE
• Fostul selecționer al repre

zentativei vest-germane Helmut 
Schon a fost invitat în S.U.A., 
unde, timp de trei luni, a ținut 
numeroase conferințe în fața an
trenorilor americani de fotbal,’ 
privind tehnica și tactica jocului 
modern. El a fost solicitat de 
către federația de fotbal din 
S.U.A. să pregătească selecțio
nata olimpică a țării, dar a re
fuzat oferta primită.
• Jucătorii din diviziile A și 

B ale campionatului Poloniei sint 
obligați să încheie contracte cu 
cluburile lor în ce privește ter
menele de rămînere în echipele 
respective.
• Revista vest-germană „Kic

ker" alcătuiește în fiecare an un 
clasament al jucătorilor din pri
ma ligă a campionatului vest- 
german. în categoria „jucători
lor de valoare mondială", figu
rează un singur jucător... en
glezul Keegan, de la S. V. Ham- 
burg.
• în meci amical la Praga : 

Dukla — Dynamo Dresda 3—0 
(1—0). Au marcat : Nehoda, 
Kriz și Samek.
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