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După primul joc din sferturile C.C.E. la handbal

Duminica viitoare, partida revanșă in Spania
Dinamoviștii au făcut aseară 

•— în Palatul sporturilor, în 
. fața a peste 5 000 de specta

tori și a camerelor de luat 
vederi — o excelentă propa- 
gandă pentru handbal și o ve- 

^^^^►ritabilă demonstrație de vir
tuozitate, de valoare intrinse
că a campioanei de handbal a 
României. _ în partida^ cu cam
pioana 
Calpisa Alicante, 
pregătiți de antrenorul eme
rit Oprea Vlase au 
un admirabil spectacol spor
tiv, 
într-o victorie care — în mod 
normal — le asigură califica
rea în semifinalele Cupei cam
pionilor europeni : Dinamo 
București — Balonmano Calpi
sa Alicante 28—14 (16—7) !

Deși televizat, meciul a atras 
în tribune o asistență record. 
Și spectatorii au plecat în- 
cîntați. Disciplinată tactic, ho- 
tărîtă să-și materializeze atu-j- 
rile, deosebit de bine pregăti
tă fizic, formația Dinamo a 
început cu aplomb meciul. Ea 
a fragmentat atacurile extrem 
de iuți ale spaniolilor, obli- 
gîndu-și astfel adversarii să 
refacă fiecare fază de cîteva 
ori (firește, fără succesul ini
țial), a găsit antidotul tactic 
pentru apărarea avansată 
echipei lui Miguel Roca 
amețitoare mișcare pe 
cercul advers, efectuată 
cite doi-trei oameni, care 
determinat pe oaspeți să se 
retragă)* și a folosit la maxi
mum prilejurile pe care și 
le-a creat. înscriind în suită.

Spaniei, Balonmano 
handbaliștii

realizat

concretinzîndu-și verva

a 
(o 

semi
de 
i-a

La a patra victorie In Noua Zeeîandă

RECORD MONDIAL IN PRORA DE 0 MILĂ
Sîmbătă s-a desfășurat pe 

stadionul Mount Smart din 
Auckland un nou concurs in
ternațional, la startul căruia 
au fost prezenți și atleții ro
mâni care efectuează un tur
neu de pregătire în Noua Ze- 
elandă. Cu acest prilej, cam
pioana noastră Natalia Mă- 
rășescu a luat parte în cursa 
de o milă, distanță tradiționa
lă pentru atletismul de la 
Antipozi. La capătul celor 
1609,35 m ai cursei, Natalia Mă- 
rășescu a fost cronometrată în 
4:22,1. Rezultatul constituie un 
nou record mondial, care în
trece cu 1,7 s vechiul record, 
stabilit tot de Natalia Mără- 
sescu la București, la 21 mai 
1977.

Aceasta a fost a patra victo
rie consecutivă a Nataliei Mă- 
rășescu în cadrul turneului din 
Noua Zeeîandă.

Un frumos succes a înre
gistrat în cursa de 800 m și 
alergătoarea Fița Lovin, care a 
terminat învingătoare cu timpul 
de 2:03.37. Cele două atlete vor 
luat parte, în continuare, la 
sflrșitul lunii februarie, la în
trecerile campionatelor europe
ne de sală, de la Viena.

Sub genericul „Daciadei"

Scăpat de Juan Melo, 
plonjon

Liniștea avansului creat des
tul de repede (7—3 în nun. 
11, 9—5 în min 15 și 11—6 în 
min. 20) le-a dat posibilitatea 
campionilor noștri să desfășoa
re întreaga gamă a cunoștin
țelor lor, să realizeze faze de 
mare frumusețe, de mare spec
tacol sportiv. Dacă ar fi însă 
să răspundem la întrebarea 
„care a fost aseară principa
lul atu al dinamoviștilor ?“ am 
răspunde fără ezitare: forma 
excelentă a portarilor ! Mai

Pregătirile fotbaliștilor

OLIMPICII * PUN IN PRIM-PLAN 
SPIRITUL DE ECHIPĂ

Lotul olimpic, în fața căruia 
se află severul examen al ce
lor două jocuri în compania 
echipei similare a Ungariei, 
și-a încheiat ieri prima etapă 
a pregătirilor, la Poiana Bra
sov. A fost o etapă de lucru 
din care nu au lipsit sala de 
forță și suplețe, alergarea pe 
pantele înclinate ale Poienii 
si încercarea, nu întotdeauna 
reușită, de a readuce mingea 
în centrul atenției jucătorului. 
(Asta, în primul rînd ca 
re a absenței unui teren 
convenabil).

Lotul olimpic (atribuit 
norilor Florin Halagian 
Marica) a fost conceput 
prezența majoritară a jucători
lor de la F. G. Argeș, pentru 
a se rezolva astfel și dificultă
țile legate de conducerea unui 
lot național de către un antre
nor de club.

Lotul olimpic vrea să se 
constituie într-o ECHIPA, con
știent de faptul că numai ast
fel ar putea trece cu succes 
dublul examen din fața for
mației ungare.

Bineînțeles că anticipațiile 
asupra formulei pe care o va 
avea finalmente echipa olim
pică sînt premature, deoarece 
pînă la data primului joc cu 
Ungaria olimpică mai sînt 80 
de zile. dar. în linii mari, 
principiul F. C. Argeș se va 
păstra, cu corecturile de ri
goare. Fără a intra în intimi
tățile tehnico-tactice ale celor 
doi antrenori apare în prim- 
plan formula :

Coman — Zamfir, Cîrstca, 
Ștefănescu, Ivan II — Mulțes- 
cu, Augustin. Iovănescu — D. 
Nicolae, Radu II, Cămătaru. 
Acest „11“ are destule variante 
de schimb — T. Stoica, Bărbu-

lescu, FL Grigore (In cazul 
reluării lucrului), eventual Pu- 
rima și chiar. Stancu, dar me
canismul tactic nu poate su
porta mari modificări, deoarece 
„stilul F. C. Argeș» rămine, 
Mulțescu urmînd să preia 
funcțiile conducătorului de joc. 
un' joc în care capacitatea o-

Mircea Ștef înscrie printr-un spectaculos 
Foto : Dragoș NEAGU

întîi Cornel Pcnu (acciden
tat in min- 24) și, apoi, tî- 
nărul său coechipier Corneliu 
Ionescu au impresionat pu
ternic asistența, apărîijd arun
cări de la 7 m, contraatacuri 
în care s-au aflat singuri cu 
adversarii, lovituri puternice 
executate prin surprindere. Se 
poate spune că noul apărător 
al buturilor dinamoviste, Cor
neliu Ionescu, se arată ca un 
demn urmaș al celebrului său 
coechipier, Cornel Penu ! Avînd 
siguranța deplină a porții, 
jucătorii din cîmp au putut să 
evolueze decontractați, să riș
te chiar. De aici și scorul pe 
care nici 
porter al 
fi bănuit 
partidei.
Jucătorii_ ___  . .

au scuza de a fi sosit abia du
minică la prînz în Capitală, au 
arătat trăsăturile cunoscute ale 
handbalului spaniol.: rapiditate 
în construcția fazelor ofensive, 
joc bărbătesc — uneori chiar 
dur — în apărare, insistență 
(pînă la... enervarea adversa
rului) in atac și o permanentă 
tentativă de intercepție în de
fensivă. Le-a lipsit Insă forța 
de a face fată press jegului con
tinuu al gazdelor.

cel mai optimist su- 
lui Dinamo nu l-ar 
înaintea începerii

de la Calpisa, care

loan CHIRILA H.-irtoche NAUM

urma- 
de joc

antre- 
și Ion

CU

(Continuare în pag 2—3) (Continuare in pag. a 4-a)

CU UN
DE

f rMUNTE" DE ZĂPADĂ ACASĂ, SPORTIVII
LA VOINȚA AU
PE PlRTIA DE

pe stadionul Voința,Recent.
cooperatorii din Capitală s-au 
întrecut la schi-fond in cadrul 
„Daciadei”. Rezultatele 
gistrate in această etapă 
club nu sini deosebite.
sebit a fost concursul desfășu
rat intr-o perioadă cind. pen
tru multe asociații și cluburi 
sportive bucureștene, schi în
seamnă Sinaia, Predeal, adică 
pirtii cunoscute de pe Valea 
Prahovei. Iubitorii sportului de 
la Voința au „observat", însă.

înre- 
pe 

Deo-

FĂCUT SCHI-FOND
LA PIPERA

schiuri. Au mai constatai că în 
magazia clubului există vreo 
30 de perechi de schiuri și bo
canci. dar avind în vedere nu
mărul mare de participant! au 
mai închiriat și de la „Deser
virea". Firește, cu insistențele 
respective, deoarece „Deservi
rea" — obișnuită să „livreze" 
pentru cîteva zile — a trebuit 
să accepte și pentru cîteva o- 
re...

Numărul mare de partici
pant nu s-a datorat unei

Întreceri de schi-fond în Capitală, pe „pârtia* stadionului

un
Xu
tră
cu
că
bază sportivă de 
numai bună pentru alergare pe

lucru greu de sesizat 
specialiștii care 
pe stadioane 
primăvara. Ei 
zăpada căzută

Voința

pen- 
nu_ rein- 

decit odată 
au constatat 
pe frumoasa 
la Pipera e

S-au reluat campionatele de volei
W PARTIDA DERRY,
DINAMO A ÎNVINS

PE EXPLORĂRI
Campionatul Diviziei A de volei s-a reluat 

din programe detașîndu-se derbyul Explorări B. 
Mare — Dinamo, echipe aflate pe poziții fruntașe 
in întrecerea băieților. Iată amănunte:

. MASCULIN

Mariana Ionescu, 
bine servită de 
Alexandrina Con- 
stantinescu, va a- 
duce un nou punct 
pentru Dinamo in 
intilnirea cu Chim- 

pex
Foto :. I. MIHĂICA

ieri,

explorări baia mare — 
DINAMO 2—3 (—12, —13, 14, 8,
—8). Cel dLntîi derby din retur 
a confirmat așteptările în pri
vința interesului iubitorilor vo
leiului, care au umplut oină la 
refuz Sala sporturilor din loca
litate. Acestui imens interes,

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. 2—3)

mobilizări anume. Tinerii șl 
vîrstnicii veniți la Voința au do
rit pur și simplu să meargă pe 
schiuri in București ! Să mear
gă două-trei ture pe culoarele 
de omăt ale pistei de atletism, 
după care să reintre — pentru 
o cană de ceai fierbinte — in 
vestiarele puse la dispoziție. 
Iar dacă timpul mai permite, 
să treacă și pe la sala de po
pice. oprindu-se mai întîi în 
hol. pentru o partidă de tenis, 
tot în cadrul „Daciadei".

Au schiat, așadar, pe... pîrtia 
„Voința" din Capitală, coopera
torii de la asociațiile sportive 
Tehnometalica, Sporul, Auto- 
mecanica. Fotografia. Triootex- 
til, Muncă și artă. Igiena, în
călțămintea manuală etc. Cel 

'mai buni la schi-fond. în or
dinea locurilor ocupate : FE
TE : Evelina Vartolomei (Mun
că și artă). Georgeta Nicolae 
(Tehnometalica), Elena Năstase 
(Igiena) ; BĂIEȚI : Petre 
tran (Fotografia). 
(Muncă și artă), 
Rusu (Fotografia), 
rii la tenis de masă : 
Tănase (Tehnometalica), Geor- 
gică Văduva (Manochinerii). 
Printre sportivele care s-au re
marcat la întrecerile de popice: 
Magda Luțu (Igiena), Florica 
Avarvarei (Sporul), Tereza Pă- 
trașcu (încălțămintea manuală).

Pe cind vești de la alte în
treceri de schi-fond organizate 
pe bazele — acum solitare și 
înzăpezite — ale Capitalei ?

Vasile TOFAN

Mi
lon Voinea 

Gheorghe 
învingăto- 

Silvia



în Divizia A la baschet feminin „Cupa Caraiman" la schi-fond Camp

PROGRESUL ÎNTRECE CU 2-0 PE RAPID!
FEMiNiN

RAPID BUCUREȘTI — PF.O- 
GKtaCL BUUUKhȘxl 0—2 : 59—63 
(38—33) și 56—58 (20—33). Marea 
surpriză a campionatului, baschet
balistele Progresului reușuid să 
întreacă in ambele -partide forma
ția campioană. învingătoarele s-au 
apărat cu mare dirzenie și au a- 
tacat mai organizat. Feroviarele 
(iară Mariana Andreescu — sus
pendată) au făcut eforturi pentru 
a cîștiga cel puțin al doilea joc, 
dar ,,5"-ul Progresului, care a a- 
vut inițiativa in cea mai mare 
parte a timpului, s-a dovedit de 
neîntrecut. Principale realizatoa
re : Aiixsandru 16+20, Hagiu 19+ 
9, Grecu 10+8, respectiv Bosco 
20+21, Barta 18+4. (Nicolae ȘTE- 
FAN-coresp.).

C.S.Ș. PLOIEȘTI — POLITEH
NICA BUCUREȘTI 0—2 : 76—69
(43—39) și 72—96 (38—52). Coșgete
re : Murariu 16+18, respectiv Ro- 
șianu 39+26. (I. TANASESCU- 
coresp.).

MASCULIN
C.S.U GALATI — C.S.U.

ȘOV 1—1 : 76—67 (41—37) și 
(48—49). Partide echilibrate, 
tate echitabile. Coșgeteri : Cernat 
II 174-23 Stratan 284-12, respectiv 
Moraru 234-29, Tecau 154-22. (Gh. 
ARSEN IE-coresp.).

BEA-
85—93 
rezul-

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — OLIMPIA BUCUREȘTI 1—1: 
74—69 (30—27) și 71—73 (43—40). .
Partide echilibrate, decise de fie
care dată in ultimele minute. Sim- 
bătă, Floarea Anca a avut un a- 
port decisiv în favoarea clujence- 
lor ; duminică, a fost rindul Ale
xandrinei Biră și Alexandrinei 
Tarantino să determine succesul 
bucureștencelor. La „U“ nu a ju
cat Doina Prăzaru—Mate, suspen
dată. Coșgetere : Anca 21+9, Ciu- 
băncan 19+11. Bolovan 10+17, res
pectiv Tarantino 12+26, Biră 
17+19, Iatan (care șl-a făcut a- 
cum reintrarea, după o absență 
de un an) 12+10. (M. RADU- 
coresp.).

C.S.U. SIBIU — BAPID BUCU
REȘTI 2—0 : 76—72 (36—44) și 77— 
71 (31—24). Ambele intilniri au 
oferit jocuri spectaculoase și echi
librate. ale căror rezultate au fost 
decise ' ____
Tacaci 26+12. Ciiirilă 7+20, Șerbă- 
nescu *" ~ '
14+13. 
CU-coresp.).

in finaluri. Coșgeteri :

12+11, respectiv Suciu
Plămădi 18+S. (I. IONES-

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — DINAMO BUCUREȘTI 0—2 : 
76—90 (40—56) șl 85—103 (46—43).
Studenții s-au străduit și deseori 
au reușit să 
nivel cu 
care s-a impus, doar in 
datorită ritmului 
Coșgeteri : 
20+22, Barna 12+24, 1
Uglai 18+18, Niculescu
Georgescu 12+U, Novac 
(B. MiRCEA-coresp.).

evolueze la același 
formația dinamovistă, 

Lnaluri, 
rapid impus. 

Roman 24+10, Crăciun 
respectiv 

i 144-16, 
10+11

ORADEA — UNTVER- 
TIMIȘOARA 2—0 : 103— 
ș! 103—61 (60—30). Ma-

CRIȘUL 
SITATEA 
79 (46—37) . 
nifestînd o formă sportivă remar
cabilă și prestînd permanent o a- 
părare agresivă de mare eficiență, 
orădencele au învins net o echipă 
în care absența Rodicăi Golan — 
suspendată — s-a făcut simțită. 
Coșgetere : Niculescu 20+22, Ta
bără 14+24, Grigoraș 11+12, 
11+14, resoectiv Așteleanu 
Gross 16+4, Cristea 16+6. 
GHIȘA-coresp.).

Varga 
22+16, 

(I.

STEAUA — I.CJLD. 2—0 : 103- 
95 (62—45) și 85—80 (41—42). Bas
chetbalist  ii de la LC.E.D. au opus 
o vie rezistență campionilor. In 
special duminică, zi In care nu au 
fost departe de a cîștiga meciul. 
Coșgeteri : Cernat I 25+23. Opsi- 
taru 23+18. Căpușan 194-10. res
pectiv Chirci 28+19, Grădîșteanu 
23+22. (D. MORAEU—SLIVNA,
coresp.).

P.T.T.MOBILA SATU MARE
2—0 : 96—80 (47—42) și 93—71 (45— 
37). Coșgetere : Bălaș 42+30, Balai 
—Ciocan 16+30, Horvath 20+10, 
respectiv Ilie 18+30, Pană 11+6. 
(Șt. VlDA-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— URBIS BUCUREȘTI 1—1 : 90—98 
(47—44) și 85—103 (51—49). Coș
geteri : Morărescu 19+16, Minzat 
17+12. Copăcianu 24 +20, respec
tiv Mitrică 15+16, Cimpeanu 
22+26. Ioneci 18+10, Neagu 20+24. 
(P. ARCAN-coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — VOINȚA 
BUCUREȘTI 0—2 : 6S—71 (33—32) 
și 64—70 (33—33). Coșgetere : Pe
trie 23+13, Iftimie 18+13. respectiv 
Borș 18+23, Leabu 20+6. Rădu- 
lescu 16+12. (V. SECAREANU-
coresp.).

FARUL CONSTANTA — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 2—0 : 103— 
101 (52—49) șl 118—96 (49—39).
Coșgeteri : Băiceanu 364-43 (!), 
Spinu 24+23, Mănăllă 18+18, Mar- 
tinaș 8+14, respectiv Ermurache 
36+33, Dragnea 12+10, Popovici 
19+0 (!). (G. TAMAȘ-coresp.).

CAMPIONATELE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

cele două echipe i-au răspuns 
printr-un spectacol de calitate, 
cu multe momente de suspense, 
cu faze lungi, aplaudate. Virtu
țile acestui derby — care n-a 
fost lipsit însă și de unele fa
cilități și greșeli, datorate fa 
principal mizei — au constat in 
jocul combinativ in atac și foar
te flexibil și sigur in apărarea în 
linia a n-a, practicat de ambele 
formații. Desigur, Dinamo pre
zenta un lot mai valoros decît 
Explorări, echilibrul urmînd să-1 
dea terenul propriu. Dinamovlștii, 
în formă bună fa ultimul timp, 
au evoluat calm, economicos,

colau — București. (T. Siriopol 
— coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 3—0 
(13, 13, 9).

C.SJM. SUCEAVA — SILVANIA 
Ș. SILVANTEI 3—0 (9, 8, 5).

FEMININ

fără trac, păstrind în bună mă
sură avantajul valoric. Gazdele 
s-au menținut în fiecare set în 
plasa adversarilor și, nu de 
puține ori, au avut conducerea. 
Astfel, în setul I, echipa lui Al. 
Manț a revenit spectaculos de la 
8—14 la 12—14, nerezistînd însă fi
nalului ; în cel de al n-lea s-a de
tașat, aparent decisiv (13—6), ne- 
putînd împiedica Insă cursa In
teligentă a dinamovlștilor care au 
realizat 9 puncte consecutiv I ; în 
cel de al in-lea. Explorări a con
dus cu 3—0, 6—1, 9—6, 11—9, di
nam o viștii revenind, ca și în setul 
precedent, la conducere, dar pler- 
ztnd în prelungiri. ; în setul IV, 
băimărenii au condus cu 7—2, au 
fost egalați la 7 și apoi au sprin- 
tat sec : în cel decisiv, localnicii 
au revenit de la 4—10 la 8—10, 
Dinamo rezistînd însă mal bine 
la efortul cerut de mec! pe par
cursul a trei ore.

Arbitrii V. Chioreanu si O. 
Manițiu au condus satisfăcător 
următoarele formații : EXPLO
RĂRI — Marinescu (Corcheș), 
Icnișca (Mihalca). Paraschlvescu 
(Ghtc). Bălaș, Băgăian, Arbuzov; 
DINAMO — Oros, Dumănoiu, 
Păusescu, Vrincuț (Chiș), Tuto- 
van (Băroiu), Gîrleanu.

STEAUA — TRACTORUL BRA
ȘOV 3—o (4, 11, 12). Partidă spec
taculoasă, oaspeții opuinSnd o dlr- 
ză rezistență campionilor, care 
au reușit să depășească ambițioa
sa garnitură brașoveană. Remar
cați : Pop, Chifu (Steaua), Ste- 
re.a, Hinda (Tractorul). Arbitri : 
C. Mușat — Constanța, N. Gă- 
Icșe-inu — București. (D. Diaco- 
nescu — coresp.).

DELTA TULCEA — „U« CLUJ- 
NAPOCA 3—1 (13, 8, —U, 8). Lo
calnicii au învins pe merit, la 
capătul unui meci de slabă fac
tură tehnică. S-au detașat Ispas 
și Gavrilă de la gazde, respectiv 
Piroa. Arbitri: I. Șușelescu — A. 
Nede’.cu, ambii din București. (P. 
Comșa — coresp.).

C.S.U. GALAȚI — VIITORUL 
BACAU 3—2 (3, —12, 19, —14, 9). 
Partidă echilibrată, care a durat 
inel ore. Din păcate meciul a 
fost umbrit de protestele repeta
te șl nejustificate, la deciziile 
arbitrilor, ale jucătorilor Nedel- 
cți, pustiu, Zaharescu de Ia gaz
de, respectiv lonescu. Arbitri': 
B.' Dobreacu — ploiești, M. Nl-

DINAMO — CIHMPEX CON
STANȚA 3—1 (—13, 12, 3, 3). In 
prima parte a meciului dinamo- 
vistele au acționat nervos, fără 
hotărire, în timp ce constănțen- 
cele au avut un blocaj eficace și 
o bună orientare in teren. In 
aces-t moment, antrenoarea Doi
na Ivănescu a introdus In for
mație pe Alexandrina Constanti- 
nescu și aceasta a schimbat as
pectul jocului, ceea ce a permis 
campioanelor să se impună apoi 
cu ușurință. Remarcări: Alexan
drina Constantinescu, respectiv 
Doina Săvoiu. Arbitri: Gh. Sta» 
— Brașov, M. Albuț — Bucu
rești. (N. Mateescu).

C.SJW. SIBIU — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 
—11, —11). Joc bun, 
ritată a studentelor, 
în acțiunile la fileu.
Maria Rusu, Anca _____ „______
de la oaspete, respectiv Marlle- 
na Țurlea. Arbitri: D. Vasile si 
A. Dinicu, ambii din București. 
(I. lonescu — coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA 
ȚA BACAU 2—3 (—9, —xj, ., □, 
—12). Cu un plus de experiență, 
băcăuancele au depășit Intr-o 
partidă de mare luptă pe stu
dente, care au avut fa Adriana 
Farago și Valerica Maier pe 
ceie mai bune. De la Știința 
s-au evidențiat Kate Teacenko 
șl Margareta Bake. Arbitri: V. 
Szakacs — B. Mare, L. Grifa — 
Tg. Mureș. (I. Pocol — coresp.)

FARUL — RAPID 3—1 (9, —10, 
4, 10). Joc dominat de gazde, 
care ar fi putut cîștiga în trei 
seturi. Evidențieri: Maria Ena
che, Gulniza Gelil, Cornelia lo
nescu, Luxa Racovițan de la în
vingătoare, respectiv Mariana 
Ciobotaru și Eugenia Rebac. (C. 
Popa — coresp.).

MARATEX B. MARE — PENI
CILINA IAȘI 0—3 (—3, —13, —9). 
Cu un joc complet, ieșencele au 
«dștigat, pe merit, într-o oră. 
S-au evidențiat: Ana Martinas, 
Carolina Nan, Aurelia Ichim de 
la oaspete, respectiv Petruța l 
Tache. Arbitri : O. Manițiu — 
Brașov, V. Chioreanu — Cluj- 
Niapoca. (V. Săsăranu — coresp).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
C.S.U. GALAȚI 3—0 (6, 14, 12).

1-3 (5, -9, 
victorie me- 
mai precise 
Remarcări : 

Gheorghițoiu

— ȘTHN- 
—13, 8, 5,

CAMPIONATUL CAPITALEI
în sala Olimpia din Capitală 

s-a desfășurat campionatul mu
nicipal de sală la tir cu arcul, 
pe distanțele de 18 și 25 de 
metri. La seniori a cîștigat 
Aurel Robu (Olimpia), cu 559 p,

CURSE SPECTACULOASE PE „VALEA CERBULUI" DIH BUȘTENI 
internațional realizat de una 
din primele speranțe ale schiu
lui românesc de fond, elevul 
Liceului din Predeal, Ion Lun
goci. Acesta, în compania unor 
valoroși parteneri de între
cere din Uniunea Sovietică și 
Bulgaria, a făcut o cursă de 
mare campion. Plecat din start 
cu numărul 11, nefavorabil, 
deoarece după el au pornit și 
alți favoriți, Lungoci nu a 
dat nici o șansă adversarilor 
săi și cu o primă buclă de 5 
km realizată în 15:21,48 s-a 
distanțat de principalii urmă
ritori. Deși a depus un mare 
efort în prima 
el a menținut 
lergare ridicat 
cursa pe locul 
entuziaste ale
De remarcat că doi dintre 
protagoniști, românul Gh. 
Stroie și bulgarul Kiril Mos- 
kov, au fost nevoiți să aban
doneze după ce au încercat za
darnic să se apropie de I»n 
Lungoci.

în probele de ștafetă, tine
rii schiori români au condus 
mult timp, dar nu s-au putut 
impune în finiș.

REZULTATE --------------
km, junioare : 
nova (U.R.S.S.) 
liana Popoiu 
20:29,96, 3. Elena 
(România I) 21:16,63, 4. Ga
briela Mihalcea (România II) 
21:33,43, 5. Tatiana Creajeva 
(U.R.S.S.) 22:11,07, 6. Mana
Manoleva (Bulgaria) 22:49,32 ; 
15 km, juniori : 1. Ion Lungoci 
(România) 53:48,60, 
Simitciev (Bulgaria) 
3. Vladimir Serov 
54:43,67, 4. Mano 
(Bulgaria) 55:42,84, 
Kiss (România I) 56:27,15, 6.
Moise Pelin (România II) 
56:42,01 ; ștafeta 3X5 km fete : 
1. U.R.S.S. 59:56,80, 2. România 
I 1 h 00:19,52, 3. România II 
1 h 03:46,62 ; 3X10 km, băieți: 
Combinata U.R.S.S. — Româ-

I 
h

Ion Lungoci, în plin 
Ion Dudu

efort, este încurojat de antrenorul său 
Foto : Dragoș NEAGU

de senioi
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parte a cursei, 
un ritm de b- 

și a încheiat 
I în aplauzele 

susținătorilor, 
doi 

românul

Eforturile depuse 
nizatorii competiției 
ționale de schi fond dotată 
cu „Cupa Caraiman- au fost 
mai mult decît lăudabile. Va
lul de căldură din ultimele 
zile a topit stratul gros de 
zăpadă într-un timp record. 
Cu toate acestea, in „Valea 
Cerbului” din Bușteni zăpada 
s-a mai menținut, traseul mar
cat pentru cea de a IX-a 
ediție a întrecerii supunîndu-i 
pe competitori unui examen 
sever care, in mare măsură, 
a fost absolvit cu brio, chiar 
de mulți dintre tinerii schiori 
români. Din cauza condițiilor 
meteo — ceață deasă — spor
tivii din R. D. Germană nu au 
mai putut ajunge la timp la 
Bușteni, astfel că în concurs 
au fost înscriși juniori și ju
nioare din U.R.S.S., Bulgaria 
și România. Sîmbătă, pe o vre
me frumoasă, cu soare mult 
și zăpadă grea, au avut loc 
cursele individuale pe distan-

de orga- 
interna-

țele de 5 km (fete) și 15 km 
(băieți). Ambele au fost ex
trem de frumoase și disputate. 
Schioarele s-au angajat 
din start într-o luptă 
pentru întîietate. Iuliana 
poiu a imprimat un ritm sus
ținut și lăsa impresia că va 
realiza o frumoasă victorie. 
Dar, trecând prin unele punc
te dificile ea a căzut de trei 
ori și, pierzînd secunde pre
țioase, a trebuit să se mul
țumească cu locul secund, 
fiind întrecută de schioara 
sovietică Natalia Konova, care 
a fost mai atentă la „încuie ta
rile** traseului.

întrecerea juniorilor a fost 
deosebit de spectaculoasă. 
Miile de spectatori înșirați 
de-a lungul pîrtiei au urmărit 
o cursă epuizantă, în care a- 
proape toți concurenții au fă
cut tot ce le-a stat în puteri 
pentru a se clasa cit mai ono
rabil. în sfirșit, putem să 
consemnăm un frumos succes

In Divizia A la handbal feminin

STIINTA BACAU A ÎNVINS•»

PE UNIVERSITATEA
Foarte echilibrată această e- 

tapă a campionatului Diviziei 
A la handbal feminin ! înfrîn- 
gerea campioanei „en titre** 
(„U“ Timișoara) pe teren pro
priu, o remiză la Brașov și în 
majoritatea cazurilor rezultate 
strînse — iată ce caracteri
zează această rundă a între
cerii. Dar iată cîteva scurte 
consemnări de la cele 5 jocuri:

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — PROGRESUL 12—11 
(8—5). Victorie meritată, la ca
pătul unui meci în care echipa 
învingătoare a fost pusă de 
cîteva ori în situația de a-și 
vedea avantajul risipindu-se, 
iar formația învinsă aflîndu-se 
de tot atîtea ori la un pas de 
egalare. Au înscris : Sandu 4, 
Andronache 3, Băzărincă 2, 
Anton 2, Cruceru — Univer
sitatea. Popa 9, Achim și Flo- 
rea — Progresul. Au condus 
M. Dumitrescu și Em. Niță — 
ambii din București.

RAPID — CONSTRUCTO
RUL BAIA MARE 18—14 
(10—8). Prima victorie a fe
roviarelor, realizată, însă, și 
pe fondul unui joc foarte slab 
al băimărencelor. Cele mai 
multe puncte : Mălai 6, Ignat 5, 
Iagăru 4 — Rapid, Sasu 4 — 
Constructorul. Au condus C. 
Ștefănescu și M. Pașek — am
bii din Craiova.

Ion GAVRILESCU

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — ȘTIINȚA BACAU 12—13 
(4-8). Deși surprinzătoare, vic
toria este meritată, fiind ob
ținută la capătul unui joc ra
pid. de angajament total, 
chipa învingătoare a fost a- 
plaudată la „scenă deschisă** 
de publicul timișorean, mai a- 
les pentru jocul său din finalul 
partidei. Formația gazdă a ju
cat static, doar Cojocaru și 
Lutaș evoluînd mai aproape de 
valoarea lor reală. în aceste 
condiții, a fost evident că nu 
se putea face mai mult și că 
de Ia 8—9 (min. 43) victoria 
oaspetelor s-a conturat destul

E-

LA TIR Cl ARCH (indoor)
iar la senioare, s-a impus Da
niela Bălescu (Olimpia), cu 
522 p. La juniori s-a impus 
Nicolae Bîrsan, cu 471 p. (Oc
tavian Guțu-coresp.).

încă 
dîrză

Po-
TEHNICE, 5

1. Natalia Kq^ 
20:10,16, 2. Iu" 
(România I) 

Lagusis 
4.

2. Atanas 
54:37,34, 

(U.R.S.S.) 
Ketenliev 

5. Gyula

(România

Combinata U.R.S.S. ____
nia 1 h 47:06,24, 2. România 
1 h 48:25,05, 3. Bulgaria 1 
49:13,22.

Paul IOVAN

: LA TIMIȘOARA ! 
de limpede. Au marcat : Lu- 
țaș 5, Cojocaru 4. Ștetanovici 2, 
Vișan — Universitatea, Torăk 4, 
Văcaru 3, Florca 3. Cătineanu 
2, Lupșor — Știința. Au cou- 
dus VI. Cojocaru și I. Mihăi- 
lescu, ambii din Craiova (C. 
Crețu, coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 13— 
13 (6—6). A fost o partidă e- 
chilibrată. în care gazdele au 
avut mai mult timp inițiativa, 
dar au ratat foarte mult. E- 
chipă bucureșteană și-a valo
rificat calm și metodic calită
țile. obținînd un rezultat de 
egalitate. Au marcat : Radu 5, 
Nan 3, Andrei 2, Pătruț 2, 
Drăgușe! — Rulmentul, Eremia 
7, Serediuc 3, Pițigoi 2. Bidiac 
— Confecția. în lipsa arbitri
lor delegați, au condus bra
șovenii R. Antohi și G. Boh- 
ner. (C. Gruia, coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA
19—18 (11—9). După o repriză 
destul de echilibrată. în par
tea a doua gazdele s-au de
tașat rapid (min. 33 : 13—10, 
min. 46 : 19—15), dar în fi
nal scorul a devenit ceva mai 
strins. Realizatoarele puncte
lor : Hobincu 5, Cotîrlă 3, 
Frîncu 3. Negru 3, Onet 3, 
Tomescu 2 — Hidrotehnica,
Dorgo 7, Gali 5, Peres 3, Băr
bat 3 — Mureșul. Au condus 
A. Vîrlopeanu și S. Georgescu 
— București. (P. Enache, co
resp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ

sc

MIERCUREA CIUC, 28 (prin 
telefon). Campionatul național 
de patinaj viteză, rezervat ju
niorilor din toate categoriile, 
care trebuia să înceapă sîmbă- 
tă dimineață pe pista naturală 
din localitate, a fost amînat 
(din cauza unui val de căldură) 
cu 24 de ore. Specialiștii fe
derației prezenți aici au fost 
de părere însă, în unanimitate, 
că iacă sîmbătă noaptea tem
peratura va scădea pînă la 
minus 4—5 grade, duminică di
mineață concursul se va putea 
desfășura în bune condițiuni. 
Aceasta ținînd seamă de fap
tul că stratul de beton al pis
tei va conserva gheața chiar 
și la o încălzire bruscă în 
cursul zilei. Noaptea, tempera
tura a scăzut pînă la minus 8 
grade, iar duminică la ora 9
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Divizia d

ECHIPA RAPID A
Sîmbătă și duminică, la 

București, Iași și Craiova, s-au 
disputat întrecerile primei e- 
tape a Diviziei de lupte greco- 
romane, turneul seriei a IV-a 
urmînd a se desfășura la Ti
mișoara, în zilele de 3—4 fe
bruarie.

întîlnirea de la București, 
în care au participat majori
tatea componenților lotului na
țional, a fost interesantă, cu 
multe meciuri spectaculoase, 
evidențiindu-se buna pregătire 
a formațiilor Dinamo (62 p), 
Steaua (54 p), Farul Constanța 
(46 p), Metalul București (35 
p). Progresul București (34 p), 
Delta Tulcea (30 p) si mai pu
țin, Progresul Brăila (18 p — 
proaspătă promovată în prima 
Divizie), clasate în această or
dine.

Ca în fiecare etapă a Di
viziei, cîteva întîlniri intre 
mai vechi rivali (I. Păun — șt. 
Negrișan, I. Draica — P. Dicu, 
M. Petrescu — I. Savin, N. 
Zamfir — Gh. Angliei), ca și 
multe alte meciuri echilibrate, 
în care combatanții și-au apă
rat cu dirzenie șansele, au fă
cut ca întrecerile din seria a 
II-a să se ridice la un nivel 
spectacular superior. La cat. 
68 kg, I. Păun (Dinamo) și Șt. 
Negrișan (Farul) au realizat o 
partidă care a ținut încordată 
atenția tuturor celor prezenți

termometrele indicau minus 4 
grade. Cu toate acestea între
cerile au fost amînate din nou 
cu 24 de ore pe motiv că 
gheața nu ar fi fost, chipurile, 
de bună calitate, deși în anii 
trecuți s-au desfășurat campio
nate le seniori pe piste mai 
grele. Prin urmare condițiile 
meteorologice au fost prielnice. 
A fost gheață, dar organizato
rii n-au avut ' suficiente forțe 
și materiale pentru buna ei în
treținere. Oficialii concursului, 
în număr de 24. aproape egal 
cu cel al concurenților, au pre
ferat să stea a doua zi conse
cutiv în liotei sau în fața me
selor de jocuri distractive în 
loc să-i ajute pe organizatori 
în pregătirea gheții pentru 
concurs.

Traian IOANIȚESCU
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F. C. ARGEȘ:
Lidera clasamentului 

toamnă, F.C. Argeș, se află
Poiana Brașov. Această opțiu
ne are o anumită logică. An
trenorul principal al piteșteni
lor, Florin Halagian, căruia t-a 
fost încredințată pregătirea lo
tului olimpic, din care fac par
te 9 jucători de la F.C. Argeș, 
s-a gîndit să-i aibă în preajmă 
și pe ceilalți componenți ai lo
tului piteștean, să le urmă
rească îndeaproape pregătirile 
de la munte. Așa se explică 
faptul că lotul diminuat al pi
teștenilor și-a stabilit 
rui general" al 
chiar la hotelul Ciucaș 
Poiana Brașov, sub același 
periș cu lotul olimpic.

Sarcina instruirii a fost 
luată de 
Constantin Oțet, 
Leonte Iar.ovschî, 
echipei de juniori. De fapt, cu 
cine lucrează acești doi tehni
cieni ? Cu portarii Speriatu și 
Istrate, cu jucătorii de cîmp 
Moisescu, Ionașcu, Vlase, Toma, 
Chivescu, Iatan, Radu ni și 
Moiceanu, cărora li s-au ală
turat trei juniori talentați, toți 
atacanți. Este vorba de Meiles- 
cu, Nica și Bizoi. Un total de 
13 jucători. Iată 
Leonte Ianovschi: 
acordăm tuturor 
noștri, titulari sau 
celeași condiții de 
dorința eliminării unor 
laje cel puțin din punct de ve
dere fizic".

F.C. Argeș lucrează intens la 
munte de la 15 ianuarie axîn- 
du-și antrenamentele pe urmă
toarele obiective : 1. Ridicarea 
gradului de pregătire fizică ge
nerală. 2. îmbunătățirea calită
ților fizice de bază (forță, vite
ză, detentă, mobilitate). 3. A- 
profundarea unor execuții teh
nice specifice condițiilor de 
joc. Realizarea acestor obiec
tive s-a făcut prin mărirea du
ratei volumului și intensității 
antrenamentelor duble, efectua
te atît în aer liber cit și 
sălile de sport Tractorul 
Dinamo din Brașov, ambele do

„cartie- 
pregătinlor 

din 
aco-

pre- 
antrenorul secund 

ajutat de 
antrenorul

ce spunea 
„Vrem să 

jucătorilor 
rezerve, a- 

pregătire în 
deca-

în
Și

ico-romane

Păun 
cap" 

ie de 
at“ și

2—2. 
lamo- 
și ia 

conti- 
imesc 
sment 
3). In 
:eanul 
ilează 
părea 
i bine 
imină 
minut

st și 
’’arul) 
lutată 
tul a 
mar- 
con- 

aver- 
ie cu 
tutele 
donul 
parte 
ișește 

care 
oarea 
eaua) 
3—10) 
ir a- 
ă nu 
1 loc 
fru- 

• umi- 
ănoiu 
lamo) 
. Sa- 

(Fa- 
- D. 
irimii

tegorii : A. Gliiță (48 kg), I. 
Băbăleanu (68 kg), Șt. Rusu 
(74 kg) și L. Eizic (90 kg). Cei
lalți învingători sînt C. Turcu 
(52 kg) și A. Hodorogea (100 
kg), de la S. C. Bacău. P. Iu- 
raș (62 kg), C. Ignat (+100 kg) 
de la Nicolina Iași, C. Filipov 
(A.S.A. Bacău), la 57 kg și L. 
Tipa (C.S.M. Suceava), la 82 
kg. Clasamentul pe echipe se 
prezintă astfel : 1. Mobila Ră
dăuți 47 p, 2. C. S. Botoșani 
46,5 p, 3. A.S.A. Bacău 46 p, 
4. Nicolina Iași 38,5 p, 5.
C. S.M. Suceava 36 p. 6. Du
nărea Galați 34 p, 7. S. C. Ba
cău 32 p. (D. DIACONESCU, 
coresp.).

CRAIOVA. Surpriza în seria 
a IlI-a a fost înfringerea e- 
chipei clasată pe locul II a- 
n-ul trecut. Aluminiu Slatina. 
Rapidiștii bucureșteni s-au cla
sat de patru ori pe primul loc :
D. Aiacoboaie, I. Gheorghe,
Gh. Minea și Z. Felea. Au cîș- 
tigat trei sîătineni : C. Scutu- 
rici, Gh. Panaite și N, Man
dea. Dacia Pitești are doi în
vingători (M. Boțilă, FI. Ene), 
iar Carpați Sinaia unul (FI. 
Avram). Clasamentul etapei 
este următorul : 1. Rapid 55 p, 
2. Aluminiu Slatina 52 p, 3. 
Dacia Pitești 43 p, 4. Electro- 
putere Craiova 38 p. 5. Chi
mistul Rm. Vilcea 34 p, 6. Car
pați Sinaia 30 p, 7. C.S.U. Pi
tești 25 p. POPOVICI,
coresp).

tate cu aparatură adecvată 
scopului urmărit.

Antrenorul C. Oțet ne-a co
municat cîteva din constatările 
lui. „Toți componenții lotului 
nostru lucrează cu multă ardoa
re la antrenamente. De e- 
xemplu Speriatu rămine un 
ambițios în dorința de a nu 
pierde teren în lupta cu Cris
tian pentru 
poartă.
care — 
jucat la 
Kempes 
de bine 
are suficiente calități cu 
poate candida la postul 
fundaș lateral. Nici Moiceanu 
nu precupețește nici un efort 
la antrenamente. El nu se mai 
împacă cu gindul de a fi me
reu introdus în teren numai 
după pauză".

Sigur că această... ruptură a 
lotului piteștean, care se pre
gătește dispersat, constituie un

titularizare în 
La fel și Moisescu 
în treacăt fie spus, _a 
Valencia împotriva lui 
și s-a descurcat destul 
— și-a dat seama că 

care 
de

oarecare handicap mai ales în 
privința omogenizării echipei. 
Cu toate acestea, antrenorul 
Florin Halagian, care supervi
zează pe cit posibil și antre
namentele rezervelor sale, spe
ră ca această dificultate să nu 
constituie o cauză esențială în 
bunul mers al evoluției ' echi
pei. „Ne cunoaștem bine posi
bilitățile și chiar dacă ne-am 
pregătit în două grupe cred că, 
în cele cîteva jocuri de veri
ficare pe care Ie avem planifi
cate în a doua jumătate a lunii 
februarie, cind jucătorii din 
lotul olimpic se vor întoarce la 
club, să ne regăsim cadența 
de .„ concurs, să ne aliniem 
la startul returului bine pre
gătiți. Ocupăm o poziție care 
ne obligă să privim cu opti
mism meciurile din sezonul de 
primăvară, pășind în campio
nat cu un singur gind, acela al 
cîștigăriî titlului".

Gheorghe NERTEA

„OLIMPICII" PUN IN PRIM-PLĂN

SPIRITUL DE ECHIPĂ
(Urmare din pag. I)

fensîvă cunoscută a piteștenilor 
ar putea fi mărită prin forța 
lui Cămătaru și (poate) prin 
jocul mai tăios a lui FI. Gri- 
gore — în raport cu D. Nico- 
lae. omul de travaliu, pe am
bele fronturi.

Ce ne oferă acest „proiect" 
de echipă, așa cum apare în 
11-le teoretic ?

Linia de fund piteșteană 
(susținută de fostul piteștean 
Coman) primește suportul unui 
jucător cu un plus de expe
riență, Ștefănescu, craioveanul 
fiind un libero cu aptitudini 
de constructor. Linia de mijloc 
are o conformație interesantă, 
cu un bun distribuitor de mingi 
(Mulțescu), cu un combativ 
mijlocaș de acoperire (Augus
tin) și cu un insistent volante 
(Iovănescu). așa cum îi denu
mesc argentinienii pe mijlocașii 
care „pleacă" mereu întru sus
ținerea atacului. In sfîrșit, tri
oul ofensiv (cu D. Nicolae) 
pare să se orienteze spre jocul 
cu_ două vîrfuri (Radu și Că
mătaru), în măsura în care 
extremul piteștean „rătăcește" 
pe tot terenul, cu intenția de 
a crea superiorități numerice 
de circumstanță. In cazul re
venirii lui FI. Grigore. atacul 
ar avea un traseu mai direct, 
cu trei vîrfuri.

în cadrul acestei echipe, ma
turitatea (Ștefănescu și Mul
țescu) ar primi sprijinul for
ței (Cămătaru. Augustin) și pe 
cel al subtilității (Iovănescu,

Radu II). Antrenorul Halagian, 
care pare să fi calculat apor
tul acestor cupluri, adaugă :

„Sînt pentru un joc echili
brat, fără excese, cu două tăi
șuri, ale atacului și apărării, 
deoarece în partidele de cali
ficare e foarte important să 
nu primești gol. Formula 4— 
4—2 spre care ne îndreptăm 
este o formulă suplă, verificată 
în repetate rinduri 
echipe. Sper ca toți 
să înțeleagă rolul 
duble, fără de care 
nu stă în picioare.
asta, nu ne gindim nici pe de
parte să-i scutim pe înaintași 
de efortul absolut obligatoriu 
al pressingului. întreg lotul a 
lucrat cu elan. Nu pot face 
mențiuni speciale. Peste cîteva 
zile, vom juca cu selecționata 
de tineret a Cehoslovaciei, pro
babil la Arad, după care vom 
susține trei meciuri cu adver
sari de talie, in Iugoslavia. 
Sper sp reducem la minimum... 
variantele. ~ ~
BUIE SA 
RlND O 
rent de
un conglomerat de nume. Ar 
fi fost mai bine, desigur, ca 
toate aceste eforturi de con
cepție, spre organizarea unui 
ansamblu legat, să fi început 
mai de mult, dar dacă băieții 
vor _ înțelege să se subordoneze 
spiritului de echipă, așa cum 
au făcut-o și la Poiana Brașov, 
avem șanse reale în dubla în- 
tilnire cu echipa olimpică a 
Ungariei".

LOTUL A - TRACTC
Lotul A a susținut sîmbătă 

al treilea joc de verificare din 
cadrul pregătirilor efectuate 4a 
Poiana Brașov. Pastida cu 
Tractorul s-a jucat în prezența 
a aproximativ 8 000 de spec
tatori, care au asistat la o 
dispută echilibrată, cu destul 
de multe faze la cele două 
porți. Cu toate acestea, nu s-a 
marcat nici un gol, una din 
cauze fiind terenul acoperit cu 
un strat de zăpadă, care a fă
cut dificil controlul balonului. 
Dar s-a și ratat nepermis. Ata
cul din prima repriză al selec- 
ționabililor a fost mai pericu
los, dar Radulescu. Dudu Geor
gescu și Voicilă au ratat oca
ziile mari ale primei reprize 
la poarta lui Covaci, iar Sfri- 
jan, Sima și Chireanu, la poar
ta lui Lung.

Repriza secundă, ca urmare 
și a modificărilor făcute in 
cele două formații, n-a mai 
fost la fel de atractivă ca pri
ma. Tractorul — o echipă vi-

LOTUL OLIMPIC - STEAGUL
Duminică dimineață, pe sta

dionul Tineretului din Brașov, 
in fața a aproximativ 10 000 de 
spectatori, lotul olimpic a sus
ținut un nou joc de verificare, 
de data aceasta în compania 
divizionarei B Steagul roșu. 
Mai hotărîți în fazele decisive, 
olimpicii au cîștigat cu 2—0 
(0—0), prin golurile înscrise de

F. C. BIHOR - LOTUL
1-0

>RUL BRAȘOV 0-0
guroasă și extrem de ambițioa
să — putea marca prin Chio- 
reanu (min. 54), iar ..tricolorii", 
în final, prin Voicilă (min. 76 
și 80). Impresia generală a fost 
că jucătorii din lot n-au for
țat (sau n-au putut să forțe
ze !), deși ar fi trebuit s-o facă, 
pentru a nu lăsa o impresie 
nefavorabilă miilor de specta
tori.

Au jucat următoarele forma
ții : LOTUL A : Lung (min. 46 
Cristian) — Anghelini (min. 46 
Tilihoi), Dinu, B. Grigore, Vi- 
gu — Romilă (min. 60 Ghiță), 
Boloni, Rădulescu — Crișan 
(min. 46 Paraschivescu). D. 
Georgescu (min. 46 Iordănescu), 
Voicilă.

TRACTORUL : Covaci—Roșu, 
Hintea, Dobre, Șarpe — Oan- 
cea, _ Chioreanu, Aldea •— 
Sacaci, Sfrijan, Sima. In re
priza secundă au mai jucat: 
Tampa, Golanu, Dumitru. Bori- 
ceanu, Marcăș și Nica.

Lourențiu DUMITRESCU

ROȘU BRAȘOV 2-0 (0-0)
Augustin (min. 53) și D. Nico
lae (min. 89).

Lotul olimpic a folosit ur
mătoarea formație: Bucu — 
M. Zamfir, Ștefănescu, Cîrstea, 
Purima — Mulțescu (Bărbu- 
lescu), Iovănescu, Augustin — 
Cămătaru (Al. Nicolae), Radu 
II (Stan). D. Nicolae. Schimbă
rile s-au efectuat după pauză. 
(C. Gruia-coresp).

NATIONAL DE JUNIORI 
(1-0)

MECIURI
• U.T.A. — SELECȚIONATA 

DE TINERET A CEHOSLOVACIEI 
2—2 (1—1). Pe stadionul Gloria 
din Arad s-a disputat întâlnirea 
internațională amicală dintre di
vizionara A U.T.A, și reprezen
tativa de tineret a Cehoslova
ciei. Partida (urmărită de 1000 
de spectatori) a fost deosebit de 
atractivă. Jocul s-a încheiat la 
egalitate: 2—2 (1— 1), prin golu
rile înscrise de Leac (min. 43) $1 
Broșovschi (min. 55), respectiv 
Srubas (min 40) și Herda (min. 
60). Arădenii au aliniat următoa
rea formație : Jivan — Bubela, 
Gali, Schepp, Bitea — Leac, Bro
șovschi, Tisa — Cura, Domide, 
Coraș. Au mai fost folosiți: Du- 

stre-cadam, Boîcu, Tamaș. (N 
jan — coresp.).

a POIANA CI.AIP2NA — 
VBRSITATEA CRAIOVA 
(0—0). A Înscris Libiu (min. 50). 
Studenții au folosit urnă to a rea
echipă: Boldici — Ungureanu, 
Bumbescu. Volcu, Negrilă — Bel- 
dcanu, Donose, Țicleanu — Tres- 
cliin Irimescu. Au

UNI-
1—0

Ion Păun a prins centura lui Șt. Negrișan și încearcă să realizeze 
o nouă acțiune ofensivă Foto : Vasile BAGEAC

lență 
ltima 
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i, FI.
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). D. 
aiul), 
rmă- 
1, N. 
.rapu 
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sarcinilor 
o echipă 
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OLIMPICII TRE
FIE ÎN

ECHIPA
formulă)

AMICALE

PRIMUL 
(indife- 
și nu

jucat: Bădeleanu și A. Popescu. 
(C. Virjoghie — coresp.).
• AURUL BRAD — F.C. COR- 

VLNUL HUNEDOARA 1—0 (1—0). 
Autorul golului: Ghiță (min. 19). 
Divizionara A a utilizat următo
rul ,41“: I. Gabriel — Bucur, 
Galan, Angclescu, Bogdan — 
Petcu, Dumitriu IV, Economu — 
Lucescu. Nicșa, Văetuș. Au mai 
fost folosiți: Bologan, Klein, 
Merii, Dina. Agud, Șurenghin și 
Georgescu. (Al. Jurcă — coresp.).

I.C.IAI. BRAȘOV — JIUL 
(0—0). A marcat: Lie (min. 
(P. Dumitrescu — coresp.). 
VULTURII TEXTILA LUGOJ 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

_ (0—0). Pentru timișoreni au 
Înscris Dembrovschi (min. 65) șl 
Șerbănoiu (min. 70), iar pentru 
localnici Birbulescu (min. 85). 
Politehnica a aliniat formația: 
Popa (Moldovan) — Floareș, Me
hedinții, Vișan, Barna — Roșea 
(Mușat), Șerbânoiu, Dembrovschi 
— Nadu, Anghel (Iuga), Petrescu. 
(C. Olaru — coresp.).
• IZVORUL TG. SECUIESC —

F.C. ARGEȘ 4—4 (2—2)
scris : Szabo șl 
două goluri) . 
pentru oaspeți — 
Buzea. Piteștenii 
mătoarea echipă: 
țu) — Moisescu,

t—o 
«).

1—2

. Au in- 
Sovejan (cite 

pentru gazde, iar 
Radu ni (3) și 
au utilizat ur- 
Speriatu (Ni- 

. Vlase, ionașcu, 
Nica — Chivescu, Chiotaru, To
ma — Buzea, Moiceanu, Radu III. 
(Gh. Briotă — coresp.).
• F.C. Șoimii Sibiu — Con

strucții Sibiu 3—1 (1—0), C.S.M. 
Suceava — Minerul G. Humoru
lui 3—1 (1—0).

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO Z DIN 28 
1979

IANUARIE

46 40 ; ex-
75 26 ; ex-

Extragerea I : 32 S3 
tragerea a n-a : 19 44 
tragerea a m-a : 57 42 22 5.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 
730.371 lei.

Plata cîștlgurilor se va face In 
Capitală tncepînd din 6 februarie 
pînă la 2S martie, tn țară aproxi
mativ din 9 februarie pînă la 2S

Pe stadionul Voința (teren 
greu, desfundat), divizionara A 
a intilnit Lotul de juniori 
U.E.F.A. ’79, în fața căruia a 
cîștigat cu 1—0, prin golul în
scris de Lupău (min. 18). F. C. 
Bihor : Vidac (Albu ; Sebeșty- 
en) — Horvath, Zare, Bigan, 
Kiss — Naom, M. Marian, Kun

II (Pato) — Lupău, Murcșan, 
Florescu (Fodor); Lotul de ju
niori : Pavel (Paniță) — Laca- 
taș, Pop (Luncă), Iovan, Red- 
nic — Geolgău, Costescu, Ilie 
(Mărgineanu) — Păunescu 
(Suciu), Zamfir (Frunză), Turcu 
(Ralea). (I. Ghișa — coresp).

10» «» (U.T.A): „FOTBALUL SUFERĂ CEL MAI 
MULT DIN CAUZA LIPSEI DE FERMITATE..."

„Am lăsat la Timișoara casă 
și post universitar și am venit 
la Arad să mă dedic în totalita
te fotbalului și să realizez ceva 
cu U.T.A.“. Antrenează, caută 
mereu rezolvări, studiază, a scris 
și o carte despre -fotbal, îm
preuna cu jucătorul Cornel Dinu. 
Prin felul lui de a fi, Ion Io- 
nescu de la U.T.A. este un an
trenor discutat, comentat.

— Ne-am gîndit la un interviu, 
tovarășe Ion Ionescu.

— De ce nu ? Cu toată plăce
rea.

— Și cu ce ați vrea să înce
pem ? Să presupunem că dum
neavoastră sînteți reporterul. Ce 
l-ați întreba pe interlocutor ?

— Sd-mi spună de la început, 
de pildă, cine poartă responsabi
litatea față de U.T.A. ; să+găseas- 
că cauzele reale care aîr. provo
cat recentele discuții de la echi
pă, de la această formație care, 
a însemnat, ani ți ant, ceva tn 
fotbalul românesc. Dar să ne 
reluăm, totuși, rolurile pe care 
le avem.

— Se spune că în anumite mo
mente exagerați. Mal cu seamă 
în situațiile peste care i-ar pu
tea trece mai ușor.

— Da,, sînt exagerat cind apar 
lucruri care frtnează progresul, 
care ne țin pe loc, ne opresc 
să facem pasul înainte, atlt de 
așteptat în fotbalul nostru. Pri
vite din afară, unele par mă
runte, neînsemnate, dar tu, an
trenor, vezi că echipa nu mer
ge. Sint exagerat In interesul e- 
chipei, al clubului U.T.A. și al 
fotbalului românesc.

— Sînteți dur ?
— Să nu se confunde exigen

ța cu duritatea ! Dacă o admi
tem pe ultima, voi spune că în
cerc să am o duritate cit mai 
umană. Eu fi iubesc pe toți ju
cătorii pe care-l pregătesc, țin 
la ei. Starea de adversitate, cre
ată de o nereușită, de un re
zultat care te afectează, nu a 
durat, la echipele la care am lu
crat, decit cel mult o zi. Cel 
puțin din punctul meu de ve
dere. Apropo, dacă nu am fost 
de acord în cazul jucătorului 
Nedelcu, adică să aprob un sta
tut special, înseamnă că am fost 
dur ? Să nu uităm că fotbalul 
suferă cel mai mult din cauza 
lipsei de fermitate pe multiple 
planuri.

— Aveți prieteni în echipă ? 
Se spune că nu rldeți niciodată.

— In limita în care prietenia 
slujește echipei și asigură efici
ența muncii pe care o faci, tre
buie să ai prieteni. Rid la glu
mele foarte bune ale băieților, la 
cele care nu jignesc pe nimeni. 
La spiritele lui Broșovschi, de 
pildă, puțini ar reuși să nu 
rtdă...

— Oameni apropiați de U.T.A. 
vă impută că nu dați mina cu 
arbitrii, că aceasta contează, ve
deți dumneavoastră. . .

— Sînt om. Poate la un insuc
ces, am găsit vinovatul și in 
persoana arbitrului și atunci 
n-am găsit cu cale că trebuie să 
mă duc să-i dau mina, doar așa 
ca să fac impresie, ascunzîn- 
du-mi sentimentele reale. Pînă tn 
sezonul trecut, plecam extenuat 
de la teren, nu mai ajungeam 
nici la jucători.

— Ați realizat cu U.T.A. ee 
v-ați propus ?

— Nici pe departe. Aspirațiile 
noastre tint mult mai mari. 
Fiecare dorește să obțină mal 
mult. Nu e o noutate dacă spun 
că valoarea antrenorului este 
cotată in funcție de rezultatele 
echipei. Ca unul pentru care fot
balul constituie și profesie și pa
timă, cred în progresul echipei 
mele șl al fotbalului național 
căruia, trebuie s-o spun, nu i-am 
adus, încă, o suficientă contri
buție.

— Nu credeți că, uneori, U.T.A. 
joacă destul de lent, chiar bă- 
trînește ?

— Aveți dreptate. U.T.A. are 
nevoie, uneori, de mai multă vi
goare, trebuie să devină mai 
sprintenă. In această perioadă 
încercăm să asigurăm rezerva de 
energie, pentru că fără o mișca
re continuă, acolo pe gazon, i- 
deile tactice, cit ar fi de bune, 
rămîn doar teorie.

— O ultimă întrebare : ce pă
rere aveți de valoarea primei 
părți a campionatului nostru ?

— Cred că s-au făcut unele 
progrese pe plan tactic, în or
ganizarea echipelor. Divizionarele 
A se așează mai bine în teren, 
joacă mai gîndit. Pot exista și 
păreri opuse, susținute de ulti
mele rezultate pe plan interna
țional. în competitive interna
ționale oficiale, jucătorii noștri 
nu evoluează însă la valoarea 
lor reală. încă o latură pe care 
trebuie s-o tratăm serios.

Constanlin ALEXE

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
martie 1979 Inclusiv, Iar prin 
mandate poștale aproximativ din 
9 februarie 1979.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 28 IANUARIE 

1979

L Ascoll — Napoli X
TL Atalanta — Catanzaro 2

ni. Avelllno — Milan 1

IV. Fiorentina — Torino X
V. inter — Bologna X

VL Juventus — Lazio 1
vn. Lanerossi — Perugia X

vin. Roma — Verona 1
IX. Cagliari -- Foggia X
X. Monza — Brescia 1

XI. Nocerina — Spal X
XU. Palermo •— Udinese 2

XIII. Taranto — Sampdoria X

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 
367.013 LEI.



PESTE HOTARE
FLORIN GHEORGHIU IN 

CURSA PENTRU CALIFICARE
înaintea ultimei runde a fi

nalei Turneului zonal de șah 
de la Varșovia în clasament 
conduce Ribli (Ungaria) — 4 p, 
urmat de Florin Gheorghiu 
(România). Smejkal (Ceho
slovacia). Sax si Adorian (Un
garia) cu cîte 3'/j p. Ghindă 
(România) 2'/i p. Prandstetter 
(Cehoslovacia) — 2 p și Szna- 
pik (Polonia) — l'/i p.

în runda a 6-a marele maes
tru român Florin Gheorghiu a 
remizat cu Sax. după ce obți
nuse egalitatea si în partidele 
cu Sznapik (runda a 5-a) și 
Ribli. în runda a 5-a, Ghindă 
a pierdut la Ribli.

★
în Cupa Europei la șah pen

tru junioare, de la Kula, după 
primele 5 runde. în clasa
ment conduce Nana Ioseliani 
(U.R.S.S.) cu 4 p. Tînâra sa- 
histă româncă Viorica Ilie, 
care în runda a 5-a a învins-o 
pe olandeza Van der Vent, a 
acumulat 2‘A p și se află pe 
locul trei. Marina Pogorevicl 
are l'/ș p.

După 10 runde, în Turneul 
internațional de șah de la Bel
grad conduce iugoslavul Ma- 
rianovici cu 7!/j p, urmat de 
bulgarul Tringov — 7 p. Șa- 
histul român Victor Ciocâltea 
se află pe locul 11 cu 4 p și 
o partidă întreruptă.

MARIA ALEXANDRU A 
ÎNVINS-O PE JILL HAMMERSLEY

La Campionatele de tenis de 
masă ale Cehoslovaciei care 
au loc la Usti-nad-Labem, în 
sferturile de finală ale probei 
de simplu femei jucătoarea ro
mâncă Maria Alexandru a In- 
vins-o cu 3—1 (23—21, 14—21, 
21—13, 21—11) pe Jill Ham- 
mersley (Anglia).

VIRGINIA RUZICI ELIMINATA 
DE VIRGINIA WADE

La Hollywood, în sferturile de 
finală ale turneului internațio
nal feminin de tenis, Virginia 
Wade (Anglia) a învins-o cu 
7—5. 7—5 pe Virginia Ruzicl 
(România). în semifinale: 
Fromholtz — Wade 6—4, 6—1 ; 
Stevens — Kruger 6—2, 6—1.

ÎMPOTRIVA
APEL AL O.N.U.

APARTHEIDULUI ÎN SPORT
TELEX • TELEX

(Agerpres).NEW YORK
— Adunarea Generală O.N.U. 
a adresat un apel tuturor sta
telor, organizațiilor sportive 
internaționale și naționale, 
precum și sportivilor, să apli
ce cu strictețe Declarația in
ternațională împotriva apart
heidului în sport. în rezoluția 
adoptată la cea de-a 33-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. se subliniază „importan
ța deosebită a măsurilor efec
tive pentru încetarea completă 
a tuturor schimburilor sporti-

ve cu Republica Sud-Africană" 
țară unde se practică discrimi
narea rasială în sport.

Adunarea a propus Comite
tului special pentru elabora
rea unei convenții internațio
nale împotriva apartheidului în 
sport să continue activitatea 
în scopul elaborării proiectu
lui de convenție pentru a fi 
prezentat celei de-a 34-a sesi
uni a Adunării Generale, care 
se va deschide în toamna aces
tui an.

CAMPIONATE MONDIALE'
BIATLON

a campionatelor 
biatlon, ce 
stațiunea

ȘTIINTILICE Șl SPORTIVE
LONDRA (Agerpres). La 26 

ianuarie, la Londra a fost 
semnat programul de schim
buri în domeniile științei, în- 
vățâmîntului și culturii pe pe
rioada aprilie 1979 — martie 
1981, între Republica Socia
listă România și Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord.

Programul prevede dezvol
tarea relațiilor și schimburi
lor reciproce pe multiplele 
planuri ale științei, învăță- 
mîntului, artei și culturii, pre-

DL SCHIMBURI CULTURALE,
ÎNTRE ROMÂNIA §1 ANGLIA

sei, radioteleviziunii și cine
matografiei, precum și schim
buri între organizații de tine
ret și sportive din România și 
Marea Britanie.

în prima zi 
mondiale de 
desfășoară în 
germană Ruhpolding, a 
loc, duminică, proba de 
km individual. înregistrînd un 
timp foarte bun la alergarea 
pe schiuri și primind doar 1 
minut penalizare la trageri, 
concurentul Klaus Siebert 
(R. D. Germană) a cucerit net 
locul I, învingîndu-1 pe cu
noscutul campion sovietic' 
Aleksandr Tihonov. Pe locul 
3, norvegianul Sigleif Johan
sen.

Clasament: 1. 
1.07:40,13(1), 2. 
1.09:22,11(2), 3. 
1.09:37,41(1), 4.
(R.D.G.) 1.09:48,78(4). 5. R. Se-

se 
vest- 
avut

20

ppânen (Finlanda) 1.09:57,39(0), 
6. J. Simunek (Cehoslovacia) 
1.10:03,89(0), 7. H. Ikola (Fin
landa) 1.10:43,74(2).

K.
A. 

S.
F.

Siebert 
Tihonov 

Johansen
Ullrich

SANIE
Desfășurată pe pista artifi

cială de la Konigssee (R. F. 
Germania), probele individua
le ale campionatelor mondia
le de sanie s-au încheiat cu 
victoria reprezentanților R. D. 
Germane. în disputa feminină, 
cîștigătoare este Melitta So- 
llmann — 3:11,35 — care a in- 
trecut-o pe consacrata sporti
vă Elisabeth Demleitner (R.F. 
Germania) — 3:11,56. Pe locul 
3, italianca Maria-Luisa Rai
ner — 3:12,29.

în întrecerea 
noul campion al 
Dettlef Gunther 
mană) — 3:16,79 — urmat pe 
podium de doi concurenți ita
lieni : Karl Brunner — 3:17,05 
— si Paul Hildgartner — 
3:17,14.

masculină, 
lumii este 

(R. D. Ger-

NEW YORK, 28 (Agerpres). 
— Disputată la Las Vegas, în- 
tîlnirea de box dintre selec
ționatele S.U.A. și U.R.S.S. s-a 
terminat cu scorul de 6—5 în 
favoarea gazdelor. în limitele 
categoriei grea, Tony Tubbs 
l-a învins la puncte pe Ev- 
gheni Gorstkov, iar la „semi
grea" Nikolai Erofeev a cîști- 
gat prin k.o. în fața lui Elmer 
Martin. Tot înainte de limită 
a cîștigat Aleksandr Mihailov 
(muscă) la Felix Castillo. Sur
prinzătoare e înfrîngerea lui 
Valeri Racikov (semimijlocie) 
în meciul cu tînărul Edward 
Green.

SURPRIZE IN „

baschet a Rezultate Înregis
trate în sferturile de finală ale 
„Cupei Liliana Ronchetti" (femi
nin) : Kralovopolska Brno — Mariț-a 
Plovdiv 54—«8 (32—32), Slavia Pra- 
ga — L.K.S. Lodz 85—98 (38—54), 
Faenza (Italia) — Szekesfehervar 
48—53 (24—26), Pognossin Trevisio 
— Spojnia Gdansk 78—70 (38—34).

CICLISM ș Cursa internațională 
desfășurată in zece etape pe șo
selele din Venezuela s-a încheiat 
la San Cristobal cu victoria lui 
Jose Daux Hernandez (Venezuela), 
urmat de Viktor Okolelov 
(U.R.S.S.) — la 26 sec. șl Arca- 
dlo Mendez (Venezuela) — la 45 
sec. Polonezul Ryszard Szurkows- 
ki, unul dintre favoriți, s-a situat 
pe locul 37, la 39:16. Ultima eta
pă a fost cîștigată de Hernan
dez. a Pe traseul de la Sacco- 
longo (Italia) s-a disputat simbă- 
tă campionatul mondial de ciclo- 
cros rezervat amatorilor. Titlul a 
fost cucerit de italianul Vito di 
Tano, care a parcurs 19,500 km 
în lh 10:13.

handbal o Reprezentativa 
masculină a Bulgariei a susținut 
două meciuri, de verificare, la 
Sofia, în compania formației iu
goslave Zelezniciar Niș. In pri
mul joc, oaspeții au cîștigat cu 
21—19, iar in al doilea gazdele au 
terminat învingătoare cu 21—18. « 
La St. Maur. într-un meci tur 
contând pentru sferturile de fi
nală ale C.C.E. (masculin), Hon- 
ved Budapesta a învins cu 25—19 
(15—10) echipa franceză Stella-St. 
Maur.

patinaj ■ La Davos, Chris
ta Rothenberger (R. D. Germană) 
a ocupat primul loc în cursa 
de 500 m, cu 42,28. In proba mas
culină de 3 000 m victoria a re
venit australianului Colin Coates, 
cronometrat In 4:16,65.

SCHI • Slalomul special de 
la Mo'.cson (Elveția) a revenit 
schiorului norvegian Jostein Nas- 
dal, urmat de compatriotul său 
Knud Johannesen șl suedezul 
Tarsten Jakobsson • In cadrul 
campionatelor de fond aie R. D. 
Germane, proba masculină de 
30 km a fost cîștigată de Jilr- 
gen Wolf, in lh 36:55,81. Proba 
de sărituri pentru combinata nor
dică. a revenit campionului o- 
limpîc Ulrich Wehling, cu 227,5 p. 
• „Cupa U.R.S.S.", la combinată 
nordică s-a disputat la Baku- 
riani șl a fost cîștigată de Ser- 
ghei Omelcenko, cu 423,64 p. Pe 
locul secund s-a clasat juniorul 
Serghei Ccrviakov — 417,75 p.

ȘAH • La Tallin, In „Memoria
lul Paul Keres", pe primul loc 
s-a clasat Boris Gulko — 9 pune
te din 11 posibile, urmat de Mi
hail Tal cu aceiași număr de 
puncte.

TENIS a Rezultate din sferturile 
de finală ale turneului de la phi
ladelphia: Jimmy Connors — 
Geoff Masters 6—3, 6—3; Vites 
Gerulaitis — Harold Solomon 6—2. 
6—3 ; Roscoe Tanner — John Me. 
Enroe 7—6, 6—2. In semifinale: 
Connors — Tinner 6—3, 6—3, 3—6,
6— 1; Ashe — Geruiaitis 1—6, 4—6,
7— 6, 6—4. 6—1.

ÎNFRÎNGERE CONSECUTIVĂ!
In gala de box de la Las Vegas

S.U.A.-U.R.S.S. 6-5

HENRY BONO LA A DOUA

MENOTTI DEZVĂLUIE SECRETUL SUCCESULUI SAU

Recordmanul mondial de fond, 
kenyanul Henry Rono, a suferit 
a doua înfrîngere consecutivă în 
decurs de opt zile, terminind pe 
locul 7, cu un timp mediocru 
in proba de o milă a concursu
lui de la Portland, probă ciști- 
gată de atletul american Rudy 
Chapa în 4:04,99. In cursa de
două mile, tanzanianu! Suleiman 
Niambui a sosit prinul cu
timpul de 8:24,24, în timp ce pro
ba feminină de o milă a revenit 
americancei Debbie 
4:33,46.

Redutabil slalomist, elvețianul 
Peter Luscher, continuă să fie 
unul dintre protagoniștii „Cu
pei Mondiale". El a ciștigat ieri 
slalomul special de la Garmisch 
Partenkirchen.

Telefoto : AP-Agerpres

CUPA MONDIALA"

LA SCHI
• în cadrul Trofeului Kan

dahar, contind pentru „Cupa 
Mondială" la schi, la Garmisch ' 
Partenkirchen (R. F- Germa
nia) s-a disputat sîmbătă_ o 
probă masculină de coborîre, 
care a fost cîștigată de aus
triacul Peter Wirnsberger cu 
timpul de 1:57,44. El a fost 
urmat în clasament de Uli

Spiess 
Herbert

(Austria) 1:57,82 Și
Plank (Italia) — 1:57,85.

Mellau (Austria), o

AVANTAJ SUBSIANJIAL
(Urmare din pag. 1)

•La ________  .
proba de slalom special, con
tind pentru „Cupa Mondială" 
la feminin, a revenit surprin
zător italiencei Maria Rosa 
Quarto cu timpul de 1:27,99, 
realizat in două manșe, ur
mată de Annemarie Moser 
(Austria) — 1:28,45 și Perrine 
Pelen (Franța) — 1:29. După 
disputarea acestei probe, pe 
primul loc în clasament conti
nuă să se afle Annemarie Mo
ser (Austria) cu 196 p, urmată 
de Hanni Wenzel (Liechten
stein) — 133 p și Mărie The- 
rese Nadig (Elveția) 119 p.

Să Încheiem comentariul fe- 
licitindu-i pe dinamoviști și pe 
antrenorul lor pentru această 
memorabilă partidă, solicitîn- 
du-le insă aceeași concentrare 
și dăruire in partidele care vor 
urma în Cupa campionilor eu
ropeni.

Au înscris: Durau 8 (5 din 
7 m). Bedivan 5. Grabovschi 5 
(1 din 7 m). Ștef 4, Cosma 3, 
Tase 3, Lieu 1 și Flangea 1 — 
pentru Dinamo București, 
Uria 3 (1 din 7 m), Melo 3. Ta- 
ure 2, Caseallana 2 (1 din 7 m), 
Albisu 2, Gomez 1 și Lopez 1 
— pentru Balonmano Calpisa 
Alicante (Spania).

Au arbitrat Zlatko Mosnica și 
Branko Horvath (Iugoslavia).

Meciul retur dintre Dinamo 
București și Balonmano Calpi
sa Alicante — din cadrul sfer
turilor de finală ale C.C.E. la 
handbal masculin — se va dis
puta la 4 februarie, la Alicante.

COMPETIȚII 
DE SCRIMĂ

MOSCOVA, 28 (Agerpres). — 
Proba individuală din cadrul 
concursului internațional de sa
bie de la Moscova a fost ciști- 
gată de scrimerul sovietic Mihail 
Burțev, urmat de coechipierii 
săi Viktor Krovopuskov și Vik
tor Sidiak, Gyorg Nebald (Un
garia) și Michele Maffei (Italia).

★
PARIS, 28 (Agerpres). — 

Competiția masculină de floretă 
„Trofeul Martini", desfășurată la 
Paris, s-a încheiat cu succesul 
scrimerulul polonez Adam Ro- 
bak, învingător cu 10—8 în fi
nala susținută cu francezul 
Bruno Boscherie.

Astăzl, cîteva observații despre 
antrenorii anului 1978. Sezonul 
trecut, dominat de El Mundial, a 
reprezentat marea încununare a 
unui tehnician aproape necunos
cut pînă atunci — Luiz Cesar 
Menotti. Nu sînt puțini cel care 
afirmă că victoria echipei Argen
tinei reprezintă, în proporție de 
peste 50%. contribuția fostului 
coechipier al lui Pele la Santos. 
Șl chiar dacă cifra indicată poate 
să însemne o exagerare reporte
ricească, adevărul nu este de
parte de procentajul de mal sus. 
Menotti a transformat nu numai 
jocul, nu numai echipa alb-albaș- 
trilor, el a intervenit puternic in 
însăși comportarea individuală a 
jucătorilor. A mai semănat cam
pioana mondială cu precedentele 
formații reprezentative argenti- 
niene, sub raportul disciplinei ? 

■Bineînțeles că nu ! Menotti a a- 
sigurat nu numai disciplina pro- 
priu-zisă în echipa lui ci și pe 
cea de joc. Și, fără să aibă o for
mație cu valorile tehnice de la 
alte ediții, a ajuns la victoria 
cea mare tocmai pentru că jucă
torii lui au avut o idee tactică pe 
care au respectat-o. Pentru că au 
dispus de ceea ce atîtea generații 
de predecesori, repetăm mal în
zestrați decît ei. nu au avut : 
un deosebit spirit de echipă, al
truismul cerut de fotbal. De asta, 
mulți l-au numit pe Menotti 
„vrăjitorul44 ; într-atîta a schim
bat el nu numai fața ci și struc
tura reprezentativei Argentinei. 
„Nu, nu sînt un vrăjitor, preci
zează antrenorul campioanei mon
diale. Știam însă ce-i lipsește ju
cătorului argentinian spre a se 
exprima deplin, spre a culege roa
dele talentului său pentru fotbal. 
Șl, pentru a-mi atinge scopul, 
am renunțat uneori la jucători 
strălucitori sub raport tehnic dar 
care nu au Înțeles să accepte 
programul strict al pregătirii șl 
normele de disciplină impuse de 
la Incenut la antrenamente, jocuri 
și în viață-. Tată secretul „vrăji
toriei" lui Menotti. Este drept că 
grupul de jucători care a repre
zentat Argentina lâ C.M. a efec
tuat unul dintre cele mal lungi 
stagii de n’-egătiro comună cunos
cute în fotbal, că atmosfera su
porterilor a reprezentat un ajutor 
real. Dar elementul principal al 
succesului argentinian l-a repre
zentat programul de pregătire, 
neînduplecarea cu care Menotti 
l-a aplicat si adeziunea totală a 
jucătorilor la el. Perfumo, unul 
dintre cei mal celebri foști in-

temațlonaU argentinieni, declara 
cu amărăciune : „Ce păcat că 
generația noastră (n.n. generația 
lui Mas, Artime, Onega, Rattin. 
Roma etc.) nu a prins un cam
pionat mondial în Argentina. A- 
tunci și noi am fi constituit o 
echipă și o echipă care ar fi ju-
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• Perfumo regretă că generația 
lui n-a avut un

Argentina
• Triumfuri ți necazuri: Happel,

Paisley, Bearzot ți alții
• Se destramă nimbul marei 

victorii de pe River Plate ?

CM. în

cat cu o clasă peste ceea ce au 
arătat Passarella, Kempes, House
man și ceilalți". Opinia lui Per- 
fumo întărește rolul avut de Me- 
nottl în conducerea formației ar- 
gentiniene spre titlul suprem, justi
fică elogiile-avalanșă adresate an
trenorului din clipa fluierului fi
nal al meciului eu Olanda.

Menotti este, dealtfel, printre 
puținii antrenorii care a avut un 
sezon total reușit în 1978. Mulțl 
colegi al Iul, de la echipele re
prezentative sau de club au cu
noscut și eșecuri șl necazuri, după 
victorii, după reușite. Iată-1 pe E. 
Happel, antrenorul olandezilor 
(vlcecamplonl al lumii) șl al cam-

ploaneî Belgiei (F.C. Bruges) de
mis de clubul belgian, la jumăta
tea toamnei trecute, pentru eșecu
rile în serie ale acesteia. Iată-1 pe 
polonezul J. Gmoch, înlocuit la di
recția echipei naționale de antre
norul de la tineret, R. Kulesza. 
Iată-1 pe B Paisley, creatorul ac
tualei garnituri, de la Liverpool, 
eliminat de Nottingham Forest în 
C.C.E. și pe cale de a fi ajuns în 
campionatul englez unde, la un 
moment dat, echipa lui făcea un 
fel de „galop de sănătate". Iată-1 
pe E. Bearzot, selecționerul ita
lian, îngindurat de netul 3—0 apli
cat „formulei Argentina" de e- 
chipa Cehoslovaciei și de ..tobo
ganul" p'e care a intrat clubul ca
re dă baza reprezentativei, Ju
ventus. Iată-1 pe directorul tehnic 
G. Errikson salvat 
conducerea echipei 
suita de înfrîngeri 
baștrllor.

Viața frămîntată, _ __
de riscuri a directorilor ______
n-a făcut excepție de la regula sa 
nici în trecutul sezon. Chiar și 
Menotti, care a plutit pe laurii 
unei victorii așa de mari, începe 
să aibă necazuri în 1979. Ultimele 
știri vorbesc despre intenția sa de 
a părăsi direcția tehnică a selec
ționatei Argentinei. Din cauza ne
înțelegerilor privind realizarea 
condițiilor de pregătire pentru 
noua stagiune. Să se fi destrămat 
oare așa de repede aureola succe
sului mondial ?

Eftimie IONESCU

cu greu la 
Suediei, după 
ale gallpen-ai-

agitată, plină
tehnici

CAMPIONATE, TURNEE
ITALIA (et. 16). Ascoli — Napoli 

0—0 ; Atalanta — Catanzaro fl—2 ; 
Avellino — Milan 1—0 ; Fiorentina 
— Torino 0—0 ; Inter — Bologna 
0—0 ; Juventus — Lazio 2—1 ; La- 
neross! Vicenza — Perugia 1—1 ; 
Roma — Verona 2—0. In clasament 
conduce Milan cu 23 p urmată de: 
Perugia 23 p, Torino și Inter 21 p.

R.F. GERMANIA. Din cauza 
timpului nefavorabil, nu s-au dis
putat decât wei partide: Bayern 
Mîinchen — Schalke 04 2—1 ;
Hertha B.S.C. — F.C. Niirenberg 
4—1 ; Arminia Bielefeld — Eint
racht Frankfurt 0—0.

• In cadrul turneului interna
țional de la Mar del Plata, repre
zentativa Cehoslovaciei a terminat 
la egalitate cu formația argentl-

niană Racing Buenos Aires : 3—3. 
OLANDA. Din cauza ninsorii și 

a Înghețului, care au făcut tere
nurile impracticabile, meciurile 
campionatului olandez de fotbal 
programate pentru duminică 28 
ianuarie au fost aminate.

BUENOS AIRES, 28 (Agerpres).— 
Miguel Benito, secretarul general 
al comitetului de organizare a 
Campionatului mondial de fotbal 
care va avea loc în anul 1982, în 
Spania, a sosit la Buenos Aires 
pentru schimb de experiență cu 
gazdele ultimei ediții a „Mundia- 
lului". Miguel Benito, care este 
însoțit de tehnicieni al federației 
spaniole, va vizita, de asemenea, 
stadioane din diferite orașe argon- 
tinlene.
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