
„Zilele schiului pentru tineret"

200 DE VOINICI AU TĂIAT PlRTII 
PRIN ZĂPEZILE NĂSĂUDULUI

La o comandă, detașamente
le de copii au rămas nemișca
te, șiruri lungi de băieți și 
fete, într-un imens „U“ dese
nat pe culmea Budacului din 

Start în proba „Complexul aplicativ pentru apărarea patriei*  
din programul „Zilelor schiului pentru tineret*  de la Bistrița

siluete de-o șchioapă și mai 
mari și din nou mai mici : 
sportivi în treninguri albastre, 
roșii, galbene. în dreptul fie
căruia, strînsă cu brațul sting, 
stă perechea de schiuri. Din
colo de careu urmează tabăra 
de corturi — pentru ceai fier
binte. pentru odihnă — iar mai 
departe... o ceată lăptoasă aco
peră totul : jaloanele, pîrtiile. 
văile, întreaga zonă pentru 
sport de iarnă a bistrițenilor, 
cunoscută sub denumirea de 
Pășunile Budacului. Dar urmă
rind fețele voinicilor si ale fe
tițelor cu obrajii roșii, înțe
legem că nimeni nu se gîndeș- 
te la perdeaua lăptoasă a cetii 
ce umple văzduhul, că nimănui 
nu-i este frică de ea. Cei pes
te 200 de sportivi care cu un 
ceas mai devreme au străbă
tut în coloane artera principa

lă a orașului Bistrița în marș 
de fanfară sint copii de la 
munte. Au fost invitați din în
tregul județ să participe, sub 
genericul „Daciadei", la „Zi

lele schiului pentru tineret" — 
lăudabilă inițiativă a C.J.E.F.S. 
Bistrița-Năsăud. materializa
tă cu sprijinul Inspectoratului 
școlar și al celorlalte organe 
cu răspunderi și atribuții în 
domeniul sportului. Au fost, 
deci, invitați și au venit. în 
frunte cu cei mai inimoși pro
fesori de educație fizică. Au 
venit de pe Valea Someșului 
Mare și dinspre Salva-Vișeu, 
de pe Valea Sălăutei (urmașii 
celor pe care Coșbuc îi va fi 
văzut în „Iarna pe uliță"), de 
pe valea Ilvei, copii în co- 
jocele și pieptare din piele de 
miel, de pe Bîrgău, prichindei 
deprinși cu schiuri din doagă

Viorel TONCEANU
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ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL, GREUL ABIA ÎNCEPE
• Sîmbătă și duminică, returul „sferturilor1* • Dinamo și H.C. Minaur

vor avea adversari de înaltă valoare în semifinale
Este aproape cert că „obsta

colul" sferturilor de finală ale 
cupelor europene la handbal 
masculin a fost trecut de re
prezentantele noastre cu bine. 
Vineri, la Giessen (R. F. Ger
mania), în Cupa cupelor, H. C. 
Minaur a reușit să învingă pe 
T. V. Huttenberg, reducind la 
minimum emoțiile suporterilor 
săi pentru meciul retur de 
sîmbătă. de la Baia Mare. Du
minică, în Palatul sporturilor 
din Capitală. Dinamo Bucu
rești a realizat un „scor flu
viu" (23—14) în partida cu 
Balonmano Calpisa Alicante, 
nelăsîndu-i acesteia nici o șan
să de a continua cursa în Cupa 
campionilor europeni.

O trăsătură comună a evolu
ției celor două echipe româ
nești este jocul bun din punct 
de vedere tactic. La Giessen, 
băimărenii au reușit printr-un 
joc exact, calm, lucid să tem
pereze elanul gazdelor și să-și 
impună maniera care le conve
nea. Ruperile de ritm și varie
tatea acțiunilor au obligat e- 
chipa vest-germană să se re
cunoască învinsă. în repriza I, 
cel mai bun jucător al lui H. C. 
Minaur a fost de departe Ni- 
colae Voinea. Incursiunile sale 
rapide pe extremă au semănat 
panică, âu atras cîte doi apă
rători (lâsînd spațiu de mane
vră pe centrul semicercului) și 
în 5 rînduri s-au încheiat cu 
goluri deosebit de spectacu
loase. în partea a doua a 

meciului, Iosif Boroș a fost 
cel care a punctat în momen
tele decisive, apoi și loan 
Palko, și Panțiru, șî Mironiuc... 
Așa se face că Spengler et 
comp, n-au putut obține — pe 
teren propriu — victoria. că 
spectatorii din tribunele de 
la Osthalle, pregătiți să-și săr
bătorească favoriții. i-au a- 
plaudat In final pe băimăreni.

Duminică, Dinamo București 
a aplicat In teren citeva ele
mente care s-au dovedit deci
sive. Disciplina ducătorii n-au 
mai fost preocupați nici un 
moment de arbitri sau de inu
tile discuții cu adversarii), • 
tactică de joc adecvată (care 
a dus la retragerea apărării (Continuare în pag. a 4-a)

adverse pe semicerc) șl un 
pressing permanent — iată 
elementele hotărîtoare ale vic
toriei. Bedivan, Grabovschi. 
la începutul reprizei a doua, 
Ștef, In mod deosebit, Licu, 
omniprezent, și, mai ales, 
portarii (Cornel Penu și, 
deopotrivă, Claudiu Ionescu) 
sînt evidențiații unei echipe 
care a jucat — In totalitate șl 
pe întreg parcursul meciului — 
foarte bine.

Ca o concluzie — desprinsă 
după evoluția In manșa I a

Hristache NAUM

„Cupa Caraiman“ a probat : TINERII SCHIORI ROMÂNI
SÎNT DOTAȚI PENTRU CURSELE DE FOND

Ghiță Licu, excelent ți ieri ca in atitea și atitea alte meciuri, 
s-a înălțat, a tras și a înscris ! Foto : Dragoș NEAGU

Pregătirile sportivilor fruntași
lin lider de necontestat

Prima verificare importantă 
a tinerilor noștri schiori fnn- 
diști a avut loc sîmbătă și du
minică, cu prilejul competiției 
internaționale „Cupa Carai- 
man", la care au fost prezenți 
sportivi și sportive din Uniu
nea Sovietică și Bulgaria, a- 
flați în plin sezon competițio- 
nal și de pregătire în vederea 
participării la „Cupa Priete
nia", la fel ca și schiorii noș
tri. întrecerea ne-a dat posi
bilitatea să apreciem valoarea 
atinsă de tinerii fondiști la 
această oră.

Cursele individuale au ară
tat că dispunem de cîțiva
schiori cu frumoase posibili
tăți de progres și afirmare în
arena internațională. în pri
mul rînd, avem în vedere fap
tul că Iuliana Popoiu, Ga
briela Mihalcea, Maria Toma, 
Piroșka Abos, Camelia Cor- 
fariu sînt încă foarte tinere, 
făcînd parte din categoria ju
nioarelor mici. Aceasta în
seamnă că ele dispun de im
portante resurse calitative, că 
printr-o îndrumare atentă, te
meinică, în perspectivă, ar 
putea realiza saltul valoric ne
cesar pentru a se impune în 
competițiile internaționale ale 
fondistelor. Schioarele român
ce au concurat de la egal cu 
sportivele din U.R.S.S. și Bul
garia — consacrate în mari 
concursuri anterioare — și

MECI DE VERIFICARE A ECHIPEI 
DE TENIS A ROMÂNIEI

în vederea meciului cu e- 
chipa U.R.S.S. din cadrul Cam
pionatului european de tenis 
pe teren acoperit — „Cupa 
Saab" — lotul țării noastre, a- 
flat la Focșani (locul de des
fășurare a întîlnirii), va sus
ține o gală de verificare. 
Maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Viziru, antrenorul

ION LUNGOCI
doar trei căzături 
(intr-adevăr în 
porțiuni dificile 
ale traseului) au 
făcut cu Iuliana 
Popoiu să nu se 
claseze pe primul 
loc. De subliniat 
că atît Elena La- 
gusis, cit și Ga
briela Mihalcea au 
ocupat — cu ex
cepția ciștigătoa- 
reț Natalia Ko
nova — locuri su
perioare șchioape
lor străine. An
trenorii au dotoria 
să persevereze pe 
acest drum care, 
acum la început, 
pare bine ales.

Tinerii 
un lider 
contestat 
LungocL Liceanul 
din Predeal — 
originar din tra
diționala vatră de 
fondiști Fundata 
— este o autentică 
speranță. El a con
firmat acest lucru 
15 km, In care — 
companie selectă 
fondiști din Uniunea Sovieti
că și Bulgaria — s-a situat pe 
primul loc, dovedind apti’u-

Paul IOVAN

schiori au 
de ne- 

: Ion

în cursa de 
Intrecînd o 
de tineri

(Continuare în pag. 2—3)

echipei României, a alcătuit 
două formații : A — Dumitru 
Hărădău, Traian Mareu ; B — 
Andrei Dirzu, Liviu Manca? și 
Marian Mîrza. Cele două e- 
chipe vor susține între ele un 
meci (patru partide de simplu 
și una de dublu, sistem „Cupa 
Davis"), care este programat 
miercuri și joi.

Gheorghe Stroie, un tinăr 
moose perspective

fondist cu 
Foto : N. DRAGOȘ

Finala campionatului de patinaj viteză

ÎN PRIMA ZI-APLAUZE
PENTRU JUNIORII MICI!

MIERCUREA CIUC, 29 (prin 
telefon). După o amînare de 
48 de ore, finala campionatului 
național de patinaj viteză, re
zervată juniorilor de toate ca
tegoriile, a început luni di
mineață pe pista naturală din 
localitate. La start s-au aliniat 
26 de concurenți din 9 cluburi 
și asociații sportive.

în prima probă din program 
(500 m), Teodor Faraoneanu 
(fără antrenor, deoarece vi- 
teziștii de la I.E.F.S. continuă 
să fie lăsați singuri la com
petiții 1) și-a confirmat valoa
rea de sprinter. El s-a dove-

ȘI CONȘTIINCIOZITATE LA LOTUL DE HOCHEI
Pentru hocheiștii noștri 

fruntași, anul 1979 este foarte 
important. între 16 și 24 mar
tie, pe patinoarul artificial din 
Galați, ei vor susține — in fa
ta propriilor suporteri — în
trecerile din cadrul campiona
tului mondial (grupa B). vi- 
zînd. desigur, evoluții cit mai 
bune pentru obținerea dreptu
lui de a participa în 1980 la 
J.O. de Ia Lake Placid.

Tehnicienii noștri, conștienti 
de dificultățile realizării unui 
asemenea obiectiv, au luat mă
suri speciale pentru optimiza
rea pregătirilor. Astfel, zilele 
trecute am întîlnit un grup de 
hocheiști. îndrumați de antre
norul Vîrgil Crihan, alergînd 
pe pantele înzăpezite ale Po
ienii Brașovului. în timp ce... 
portarul Gheorghe Huțan con
ducea detașat plutonul alergă- 

dit cel mai rapid dintre ju
niorii mari, avind in brașovea
nul Ion Opincaru principalul 
adversar. Cei doi sportivi 
fost cronometrați cu 45,2 
respectiv, 45,3. în schimb 
junioare mari, rezultatele 
fost mai slabe, dar în pofida 
cifrelor scăzute toate sporti
vele au urcat pe.„ podium, în- 
trucît in lupta pentru titlu se 
află doar 3 patinatoare ! Pă
cat 1

au
Și. 
la 
au

Troian IOANIȚESCU

(Continuare în pag. 2—3) 

torilor de cros, conducătorul 
antrenamentului ne-a făcut 
precizarea : „Am stabilit un 
traseu de aproximativ 6 km 
pe care fiecare component al 
lotului îl străbate zilnic In a- 
lergare. Timpul realizat tre
buie să fie sub 40 de minute. 
Cine nu-și îndeplinește nor
ma. repetă alergarea. Res
tul pregătirii fizice îl comple
tăm cu gimnastică în aer liber, 
exerciții cu partener, sprinturi 
etc".

Părăsim grupa în care se a- 
flau Tureanu, Costea, Antal, 
Gali, Gh. Huțan și alți ho
cheiști mai tineri, coborim 
panta șl ne îndreptăm spre pa
tinoarul artificial. Antrenorul 
principal al lotului. Ștefan Io- 
nescu. dirijează pregătirea teh- 
nicb-tactică a celeilalte grupe, 
în care-i recunoaștem pe Mo- 
roșan. Cazaca, Olenici. Axinte, 
V Huțanu etc. „Mai iute !“, 
„dribling scurt !“, „pasează I" 
— se aud intervențiile scurte 
si precise ale fostului compo
nent al echipei naționale.

După aproape o oră de la 
venirea noastră, timp în care 
component» lotului au lucrat 
intens cu crosa si pucul, cei 
15 jucători s-au aliniat la 
mantinela din spatele porții pe 
linii de cîte 5. La un semnal 
scurt, prima linie a pornit în 
sprint pe toată lungimea pati
noarului, apoi a pornit și linia 
următoare. Și exercițiul a fost 
repetat de multe ori. Cu toată 
viteza !

Virgil Crihan a terminat în
tre timp antrenamentul cu 
grupa sa și a început pregăti
rea specială a portarilor, iar

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)



NUMEROASE CONCURSURI
DE SCHI IN ȚARĂ

e „CUPA DINAMO" la schi 
alpin s-a desfășurat cu parti
ciparea celor mai buni schiori . . . a.- țarj

făcut 
pe 

mai 
fiind 

programat un alt slalom uriaș. 
REZULTATE, slalom uriaș 
seniori, Sulinar, o singură 
manșă, 86 de porți, 2500 m 'un- 
gime: 1—2. Dan Cristea și 
loan Cavași (ambii Dinamo) 

* Alexandru Manta 
2:59,9 : senioare • 1.
Uncrop (Dinamo) 

Daniela Tampa (St. 
roșu) 3:51,8, 3. Elisabeta Stroie 
(L>.) 3:52,1 ; juniori: 1. Zolt

Balasz (M. Ciuc) 1:53,3, 2. Vili 
Podaru (Dinamo) 1:53,5, 3. Mi
hai Bâră (Dinamo) 1:53,5, ju
nioare : 1. Mariana Axinte 
(L.P.) 2:07,5, 2. Erica Codrescu 
(L.P.) 2:12,3 : 3. Maria Balasz 
(M. Ciuc) 2:14,3 ; slalom spe
cial, 2 manșe, 72 de porți ; se
niori : 1. I. Cavași 1:22,9, 2.
Gh. Vulpe (Teleferic) 1:25,3, 3.

Stinghe (A.S.A.) 1:26,3; sc- 
Daniela Uncrop 

Minodora Munteanu 
,____ , _ Doina Fră-
țiiă (L.P.) 1:58,3; juniori; FI. 
Vintilă (St. roșu) 1:17,5, 2. Gh. 
Fulea . (Brașovia) 1:18,9, 3. FI. 
Zîrnoveanu (St. roșu) 1:23,5 ; 
junioare: 1. Erica Codrescu
1:39,3, 2. Csilla Peters (M. 
Ciuc) 1:44,1, 3. Hanelore Heitz 
(Brașovia) 1:47,2; slalom uriaș, 
2 manșe, 74 de porți, 2200 m, 
seniori: 1. I. Cavași 4:57,5, 2. 
D. Cristea 5:02,6, 3.' Gh. Vulpe 
5:04,3; senioare: 1. Daniela

juniori și seniori din 
Creșterea temperaturii a 
ca proba de coborîre de 
pîrtia Lupului să nu se 
desfășoare, în locul ei

2:57,0, 3.
(A.S.A.) 
Daniela 
3:45,2, 2.

Zolt

N. 
nioare : 1. 
1:44,4, 2.
(A.S.A.) 1:52,6 3.

fUrmare din pap. 1)

dini de schior de clasă. Desi
gur, cei ce răspund 
tirea acestui sportiv 
ria de a veghea la 
sale viitoare, de a-i 
cu mare grijă pașii, 
lncît la întrecerile 
teaptă să poată înregistra per
formanțe și mai 
de el se află 
Gheorghe Stroie, 
tineri înzestrați, 
perspective. Dar, 
apar și mai tinerii Ion Țențiu 
(care în proba de ștafetă a 
realizat al doilea timp, după 
sovieticul Vladimir Sevcenko), 
Adrian Potîngă, Vasilică Ite- 
breanu. Ion Stoian, precum 
și două noi descoperiri ale 
prof. Ion Dudu: elevii Con-

de pregă- 
au dato- 
evoluțiile 
îndruma 

în așa fel 
ce-1 aș-

bune. Alături 
Gyula Kiss, 
Moise Pelin, 
cu frumoase 
din urmă,

Minodora 
Elisaaeta 
juniori : 

Mlhai 
5:19,1; 

Axtnte 
3:07,9.

(M.

Uncrop 3:05,6, 2. 
Munteanu 3:07,5, 3. 
Stroie (L.P.) 3:09,3 ; _ 
1. Vili Podaru 5:15,3, 2. 
Bâră 5:16,5, 3. Gh. Fulea 
junioare : 1. Mariana 
2:58,8, 2. Csilla Peters 
3. Maria Balasz 3:08,0. 
BARĂ).
• CONCURS LA BUȘTENI. 

Pe Valea Albă a avut loc, du
minică, un interesant concurs 
organizat în cadrul „Daciadei" 
de Comitetul județean al 
U.T.C. și de Consiliul județean 
al sindicatelor Prahova, la 
care au fost prezenți peste 
100 de tineri și tinere. S-au 
disputat întreceri de fond și 
slalom uriaș. IATĂ CÎȘWGA- 
TORII : fond, 5 km : juniori : 
Ion Mușat (Cîmpina) ; seniori: 
Nicolae Șovăială (Azuga) ; 
slalom uriaș, junioare: Doina 
Rosculeț (Sinaia) ; senioare : 
Olga Bonta (Bușteni) ; juniori: 
Mihai Urse (Sinaia) ; seniori : 
Cornel Mureșan (Bușteni). (V. 
ZBARCEA-coresp).

a „CUPA UNIRII" LA 
COMBINATA ȘI SĂRITURI. 
Simbătă și duminică la Pre
deal s-a disputat „Cupa Uni
rii" la combinată nordică și 
sărituri, pentru copii și ju
niori. IATA CÎȘTIGÂTORII, 
combinată nordică, juniori I: 
Virgil Ghiujdea (Brașovia) ; 
juniori n : Dorin Rusen (Bra
șovia) ; copii: Ion Runceanu 
(Rîșnov) ; sărituri, juniori I : 

‘ (Brașovia);
~: Dorin Rusen (Bra- 
copii: Ion Runceanu 

(I. CODLEANU-C0-

Cristinel Chirciți 
juniori II: 
șovia) ; c.
(Rîșnov). 
resp.).

SINT DOTAȚI
stanlin Apafi și Sorin Benga, 
care de pe acum, la vîrsta de 
14—15 ani, pot aspira Ia rezul
tate valoroase.

Deci, in „Cupa Caraiman" 
tinerii schiori români au fă
cut o primă probă a capaci
tății lor. Rămîne ca întrecerile 
viitoare, la care vor fi pre- 
zenți mulți dintre cei enurne- 
rați, să ne convingă că 
tr-adevăr schiul nostru 
fond se află în plină campa
nie de redresare.
• Ieri au plecat la Pamporovo 

(Bulgaria), pentru a participa, 
alături de tineri schiori fon- 
diști din mai multe țări, 
„Cupa Rodope“, sportivii 
mâni Ion Lungoci, Gyula Kiss, 
Iuliana Popoiu, Piroșka Abos 
și Gabriela Milialcea. Antie- 
nori : Nicolae și Ion Dudu.

BIJCliREȘTENIHALTEROHII
sala Olimpia din 

desfășurat tntrece- 
campionatului mu-

Duminică, în 
Capitală, s-au 
rile etapei la . 
nicipal de haltere rezervat juniori
lor mici. Clasament : 1. C.S.S. 
Energia 96 p, 2. Olimpia 84 p, 
Rapid 70 p, 4. Viitorul 49 p.

Aspect din cursa s

ATLEȚII LA STARTUL CONCURSURILOR

CONCURS DE SAfcr’lE
LA SINAIA

CROS

Vi- 
du- 

..23 Au-

>pii 
■Și.

juniori ; în; 
Gorbănes- 

i Junioare (

Cornel llotiuț — maestru

ia crosul dotat cu „Cupa Oumpta 
Foto : Dragoș NEAGU

© Concursul dota*, cu ..Cupa 
ltorul", desfășurat sîmbătă și 
minică, în sala din parcul ~ 
gust", a reunit circa 400 de atleți 
din Caracal. Tîrgoviște șl Bucu
rești. Cîștlgători : juniori I :

© Peste 40) de coneurenți tu 
și juniori UI) din Bacău, I . 
Suceava. Botoșani. Dorohoi. Plo
iești. Piatra Neamț și Roman au 
participat la concursul desfășurat 
în sala din Roman. în program au 
figurat două probe : 50 m : S. Tă- 
nase (Bacău) 7.0 și Elene Anc- 
șoala (P. Neamț) 7.4 la copii. D. 
Marcu (Pl.) C.2 la (—•—' * 
țime : Magdalena
(Dorohoi) 1,55 m la 
GROAPĂ — coresp.)

sporiiilui

vremii nu a fost 
ri-

în- 
de

la 
ro-

Deși starea 
prea favorabilă (temperatura 
dicată nu a permis desfășurarea 
concursurilor de bob programate), 
duminică dimineață s-a putut, to
tuși. disputa competiția de sanie 
„Cupa Clubului sportiv școlar Si
naia", la care au luat parte unii 
dintre cei mai buni practicant! ai 
acestui sport din țara noastră.

Clasamente : băieți : 1. Gh. Du
mitrescu (A. S. Armata Brașov) 
1:16,25 ; 2. I. Apostol (C.S.O. Si
naia) 1:17,11 : 3. D. Cornșa (C.S.Ș. 
Sinaia) 1:20.60 : fete : 1. Gabriela 
Soare (C.S.Ș. Sinaia) 2:01,59 ; 2. 
Cornelia Vasile (C.S.Ș. Sinaia) 
2:02,04 ; 3. Roxana Bărtusică
(C.S.O. Sinaia) 2:02.52 ; dublu bă
ieți : 1. Gh. Dumitrescu — I. A- 
postol 1:00.c>2 ; 2. C. Piciorea
(C.S.Ș. Sinaia) — V. Florea (Trac
torul Brașov) 1:02,37 ; 3. L. Pop 
(Telefericul Brasov) — I. Aszlalos 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 1:6-1,23. 
(V. FELDMAN — coresp.).

ZILELE SCHIULUI PENTRU TINERET
(Urmare din pag. I)

sau școlari harnici, cu vorba 
dulce, din părțile Șieului. Unii 
au... experiența concursurilor : 
Maria Șteff, din Bistrița Bîr- 
găului, a ocupat anul trecut lo
cul VIII pe țară la finala de 
schi a „Daciadei". Gheorghe 
Scurtu, din Parva, a cîștigat 
locul II în „Cupa pionierilor", 
la Sîngeorz-Băi. Apoi, ceilalți 
sînt schiori ai C.S.Ș. Bistrița. 
Dar Marioara Timiș, de pildă, 
n-a mai concurat niciodată și 
strînge cu putere schiurile 
piept ..(„Unde ai învățat 
schiez!, Marioară 
drum !“ „Cum, adică,
drum ?“ ' ... _ ________ __
departe de școală, la 6 km și 
dintr-a doua merg iarna la 
școală pe schiuri"). Elevul Io
nel Simionca, din Sebiș. și-a 
meșterit, ca mulți alții, singur 
schiurile, și legăturile, dar a 
scris pe ele „Campion", 
„Ehei ! Ce mai alunecă as

la 
să 

,.Pe 
pe 

„Așa. Casa noastră îi

tea"! — ne spune. Ce-o face 
pe traseu ?...

Așadar, copiii 
start. Mai mici, 
schiuri moderne 
ei. Organizatorii 
toate. „Pentru marea masă am 
instituit trofeul „Prietenii vî
nătorilor de munte" — ne spune 
responsabilul comisiei de or
ganizare, tovarășul Paul Ghir- 
coiaș —, pentru cei cu o oa
recare experiență, trofeul 
„Parcursul speranțelor". Tine
rii din formațiile de pregătire 
pentru apărarea patriei se în
trec în cadrul „Cupei U.T.C.", 
iar elevii clubului și ai sec
țiilor de schi, in cadrul etapei 
județene a campionatului na
țional de schi pentru copii".

Oficialii, o excelentă echipă 
condusă de prof. — 
Șteff, sînt la posturi, 
mărătoarea inveisă a 
— mai sînt 10 minute 
starturi. Parcă anume pentru 
a oferi competitorilor — și in- 
vitaților — o privire de an-

sînt gata 
mai mari, 
sau făcute 
s-au gîndit

de 
cu 
de 
la

Dumitru 
iar nu- 
început 
pînâ la

A APĂRUT Nr. 1/1979 AL REVISTEI 

„EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT"
Recomandări din sumar : perfecționare a personalului
® „Educația sportivilor — 

problemă permanent actuală", 
de prof. dr. Mihai Epur an ;

© „Predarea atletismului în 
lecțiile de educație fizica șco
lară" (VI), de conf. unlv. Ti- 
beriu Ardelean ;

© „Actualități — noutăți în 
volei (III). Aspecte din tactica 
colectivă în atac", de conf. u- 
niv. Ștefan Stroie ;

© „Educarea forței în dife
rite ramuri sportive", de prof. 
Lazăr Baroga ;
• „Terapia activă a schiu

lui de fond", de prof. Ion Ma
tei șl prof. Elena Matei.
• „Se antrenează sau nu 

probele de control ?", de prof, 
dr. Vasile Dumitrescu.

IMPORTANT DE REȚINUT 
— Revista publică în acest nu
măr „Programa cursurilor de

didactic la educație fizică", iar 
în numerele viitoare, cei inte
resați vor găsi : „Programa 
pentru examenul de definiti
vare în învățămint" și „Teme 
orientative pentru elaborarea 
lucrărilor metodico-științifice 
de gradul I*.

NU UITAȚI ! Procurațl-vă 
de urgență acest interesant 
număr al revistei „EDUCAȚIE 
fizica și SPORT- care s-a 
pus în vînzare la toate centrele 
și punctele de difuzare a pre
sei din Capitală șl din țară.

Reamintim că modul cel mai 
sigur pentru ca revista „EDU
CAȚIE FIZICA și sport- să 
nu lipsească din biblioteca fie
cărui profesor de educație fi
zică. antrenor, activist al miș
cării sportive este abonamen
tul individual.

samblu peste 
treceri, iată, 
brusc, se văd 
elor de fond, 
ligonul de tir, pîrtiile pentru 
slalom și cele de coborîre.

Start ! Plecăm pe traseu în
soțiți de
Pîrvulescu. 
C.J.E.F.S. 
nul dintre
Zăpada e moale, traseul greu, 
dar copiii nu se lasă. Un băie
țaș își ajunge adversarul din 
urmă șl îi strigă peste umăr : 
„Schiurile astea-s 
merg și la deal !“ 
nul de tir auzim 
precipitîndu-se 
„Ce fac, tovarășe
N-a luat foc !“ Simionca, cel 
cu schiurile făcute de el. se 
necăjește pe traseu : „N-am 
spor deloc. Nu-mi mai fac în 
viața mea schiuri din frasin..." 
De pe culme 
starterului 
coborîre : 
pleacă 1“

Bucurii, 
rii. Peste 
lung și lat Pășunile Budacului, 
adunați aici de nobila idee a 
„Daciadei" : prin mișcare, 
sport, să crească viguroși 
îndrăzneți, și luminați în 
biția autodepășirii.

...Bem cu toții ceai cald 
ascultăm pe copii povestindu-și 
peripețiile. „Zilele schiului 
pentru tineret" au ținut sîm
bâtă și duminică. De la festi
vitățile de premiere notăm cî- 
teva nume de cîștigâtori, cî- 
teva echipe : Maria Șteff, cîș- 
tigătoare a patru titluri, cole
gul ei Gavrilă Boitiș. un exce
lent fondist, Căluș Petre, din 
Parva, neîntrecut la coborîre, 
echipele C.S.Ș. Bistrița, Școa
la generală Șanț. Școala gene
rală Mureșenii Birgăului... Cu 
toții au trăit marea sa
tisfacție de a fi promovat exa
menul de intrare în rîndurile 
„Prietenilor vînătorilor de 
munte".

cîmpurile de în
ceată s-a ridicat 
marcajele trase- 
jos. în vale, po-

tovarășul Gheorghe 
activist al 

Bisțrița-Năsăud, u- 
inițiatorii acțiunii.

nebune, mă, 
In poligo- 
pe cineva 
nedumerit : 

profesor ?

se aude vocea 
de la pîrtia pentru 
„Trei, doi, unu,

mici necazuri, buou-
200 de copii taie în

prin 
și 

am-

și îi

60 m : D. Petrescu (Din.) 6,9 ; 
lungime : N. Nițu (Viit.) 6,67 m ; 
triplu : St. Clocirlle (C.S.S.A.) 
14,12 m ; înălțime : Eug, Popescu 
(Lie. 2) 2,03 m ; prăjină : R. Stă- 
nescu (Lie. 2) 4.00 ni ; greutate : 
S. Tiriehiță (C.S.S.A.) 16,18 — (H.C. 
la înălțime — Ad. Proteasa 2,15 m, 
D. Albu 2,05 m) ; junioare I : 
60 m : Tereza Costache (Lie. 2) 
7,3 ; 60 mg : Mihaela Profir
(C.S.S.A.) 9,6 ; lungime : Mihaela 
Banca (Viit.) 5,46 m ; înălțime : 
Monica Matei (Lie. 2) 1,70 m ; ju
niori u : 60 m : I. Buiac (C.S.S.A.) 
7,1; triplu: D. Gheorghe (C.S.S.A.) 
13,15 m ; junioare II : 60 m : Mi
haela Berbecaru (Lie. 2) 8,0 ; ju
niori III : 50 mg : V. Oațu (Viit.) 
7,5 ; lungime : V. Dăscăiița (Viit.) 
5.81 m ’; înălțime : Ad. Sîrbu 
(C.S.S.A.) 1,74 m ; prăjină : V. A- 
iionte (Viit.) 3,10 m ; junioare III: 
50 m : Fl. Hera (Șc. 190) 7,2 ; lun
gime : Diana Olănescu (Viit.) 
514 m ; înălțime : Oct. Niff (Șc. 
190) 1.59 m : greutate : L’Jiana 
Isac (C.S.S.A.) 13,15 m (Andi VI- 
LARA — coresp.)
• în incinta stadionului Olimpia 

s-a desfășurat competiția de cros 
dotată cu „Cupa Olimpia", într-o 
organizare toarte bună. Câștigăto
rii : Niculina Niță (C.S. Triumf 
Buc.) și V. Negoiță (Gloria Buzău)
— juniori III, Paula Die (Șc. 190) 
și Gh. Dionisie (C.S. Tîrgoviște)
— juniori II, Mioara Ionlță (C. S. 
Tîrg.) și Gh. Roșu (Gloria Euzău)
— juniori I, Aurica Michiș (Pro
gresul) și Nic. Dumitru (Metalul) 
—seniori (N. D. NICOLAE — co
resp.)

Sala Giulești a fost gazda 
unei interesante reuniuni de 
box, desfășurată în cadrul „Cu
pei 16 Februarie", sub egida 
marii competiții naționale „Da- 
ciada". Trofeul pus în joc a 
revenit clubului organizator, 
Rapid (antrenor Luca Romano), 
care a cucerit cele mai multe 
victorii. Cu prilejul reuniunii, 
ing. Ion Bănuță, vicepreședin
tele secției de box Rapid, a 
înmînat carnetul si insigna de 
maestru al sportului, boxeru
lui rapidist Cornel Iloduț.

Rezultate tehnice : R. Ne- 
delcu (Rapid) b.p. M. Vișan 
(Metalul), Gh. Brumă (R) b.p. 
D. Grigore (M), I. Ignea (R) 
b.p. N. Găinaru (R), V. Stan- 
cu (R) b.p. Șt. Dincă (M), N. 
Popa (M) b.p. V. Duchin (R), 
V. Moraru (R) b.p. T. Diaco- 
nescu (R), M. Stamatescu (M) 
b.ab. 3 V. Nuțu (R), N. Mo- 
drogan (R) blab. 2 N. Vișan 
(M), N. Mocanu (M) b.k-o. 1 D. 
Petropavlovschi (R) și C. Flo- 
rea (R) b.p. L. Bacică (M). 
Daniel DIACONESCU, Coresp.

ÎNTRECERILE TINERILOR

TRĂGĂTORII VIZEAZĂ
La întoarcerea în țară a lo

turilor olimpice române de tir, 
după un scurt stagiu de pregă
tire efectuat în orații! Naming, 
din RP. Chineză, am conside
rat utilă o convorbire, pe a- 
ceastă temă, cu tovarășul Vio
rel Mamei ii, secretar responsa
bil al federației de specialitate, 
conducătorul delegației.

ACTUALITĂȚI VOLEI3ALISTICE
6 CLASAMENTELE DIVIZIEI 

A. După desfășurarea primei eta
pe a returului, clasamentele 
viz iei A de volei :

MASCULIN

Di-

1. STEAUA 12 12 0 36: 3 24
2. Dinamo 12 11 1 34: 8 23
3. Explorări B. M. 12 8 4 27:17 20
4. Delta TI. 12 7 5 26:24 19
5. Tractorul Bv. 12 7 5 23:25 19
6. „Poli" Tim. 12 6 6 25:21 1«
7. C.S.M. Sv. 12 6 6 22:24 18
8. Viitorul Bc. 12 4 8 18:28 16
9. Silvania Ș. 12 3 9 18:27 15

10. C.S.U. Galați 12 3 9 14 :31 15
11. „U" Cj.-Napoca 12 3 9 12:32 15
12. „U“ Craiova 12 2 10 17:33 14

FEMININ
1. DINAMO 12 12 0 36: 6 24
2. Penicilina Iș. 12 10 2 31:11 22
3. „U" Craiova 12 10 2 31:14 22
4. „U" Timișoara 12 7 5 29:19 19
5. C.S.U. Galați 12 7 5 26:22 19
6. Știința Bc. 12 7 5 23:23 19
7. Chimpex C-ța 12 6 6 24 :22 13
8. Farul C-ța 12 5 7 25:24 17
9. Rapid 12 4 8 16:31 16

10. C.S.M. Sb. 12 2 10 14:31 14
11. Maratex B. M. 12 2 10 10:31 14
12. „U“ Cj.-Nap. 12 0 12 6:36 12
• ASTĂZI LA TIMIȘOARA 

va disputa, In sala Olimpia, de 
ora 18, meciul

se 
la 

ora 18, meciul din campionatul 
feminin Universitatea — Penicilina 
Iași, din etapa a 16-a.
• PARTIDA Universitatea Cra

iova — Dinamo, programată ini
țial pentru ziua de 31 ianuarie, se 
va desfășura în 11 februarie, odată 
cu celelalte partide ale etapei a

15-a. deoarece formația bucureș- 
teană nu s-a calificat în turneul 
final al C.C.E.
e ETAPA din 21 ianuarie a Di

viziei naționale de juniori a fost 
reprogramată pentru 25 mariie.

© AU FOST RELUATE ȘI ÎN
TRECERILE DIVIZIEI B. Iată re
zultatele înregistrate-: Masculin : 
Steaua II — Farul 3—2, SAKO 
Tîrgoviște — Calculatorul Buc. 
1—3, Motorul B. Mare — Metalul 
Hunedoara 3—0, Petrolul Ploiești
— C.F.R. București 3—0, Construc
torul Brăila — Progresul Brăila 
3—1, C.P.L. Arad — Voința Alba 
Iuiia 2—3, „7 Noiembrie" Sibiu — 
Electroputere Craiova 3—1. Di
namo Brăila — Progresul Bucu
rești 3—0, Metalul Suceava — Re- 
lonul Săvinești 3—1, PECO Ploiești
— Electra 3—0 (neprezentare) ; 
Feminin : C.S.S. Suceava — I.T.B. 
3—0, Calculatorul Buc. — Braiconf 
Brăila 0—3, Confecția Buc. — Da
cia Pitești 3—0, Albatros Constanța
— C.P.B. 3—0, Voința Buc. — Cea
hlăul P. Neamț 2—3, Universitatea 
Buc. — Voința Craiova 3—0, Alu
mina Oradea — C.S.S. Zalău 3—0, 
G.I.G.C.L. Brașov — Flacăra Ro
șie Buc. 3—1, Metalotehnica Tg. 
Mureș — Voința M. Ciuc 3—2, Cor- 
vinul Deva — Constructorul Arad 
3—1. (Corespondenți: N. Mateescu, 
D. Lazăr, N. ștefan, A. Szabo, C. 
Gruia, G. Tamaș, I. Mîndrescu, O. 
Guțu, 1. Ionescu, N. Strejan, ,N. 
Cosfln, I. Tănăsescu, I. Jura, V. 
Săsăranu. I. Fețeanu, P. Lorincz).
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CAMPIONATUL DE PATINAJ VITEZĂ
(Urmare din nag I)

,și mai 
fost probele 

de a-

Mult mai populate 
interesante au £ —
juniorilor mici. Dornici 
firmare, unii dintre acești pa- 

reușit să obțină 
multora 

mari.

tinatori au
rezultate superioare 

lor mai ___
Maria Pardi, 
Anghel

Kopacz,

dintre colegii 
S-au remarcat 
Suzana Hallo, 
rin, Tibor 
Szatmari și fetița Simona To- 
doruț (13 ani), autoarea unui 
nou record la 1500 m copii II 
cu 2:47,3 (v.r. 2:49,6). .

So-
Ibolya

(f) 500 m — 1. Maria Pardi (C.S.S. 
Viitorul CIuj-Napoca) 49,9, 2. Su
zana Hallo (C.S.S. M. Ciuc) 50.0, 
3. Ibolya Szatmari (Mureșul Tg. 
Mureș) 50,6 ; 1 500 -m — 1. Suzana 
Hallo 2:37,9, 2. Maria Pardi 2:45.5, 
3. ibolya Szatmari 2:45,6 ; (b)
500 m — 1. Anghel Sorin (C.S.S. 
Viitorul Cluj-Napoca) 45,4, 2. Ti- 
beriu Kopacz (S.C. M. Cluc) 45.6, 
3. Arpad Szekeli (Mureșul Tg. Mu
reș) 47,1 ; 3 000 m — 1. T. Kopacz 
5:06,8, 2. A. Szekeli 5:10,4, 3. A. 
Sorin 5:12,1. întrecerile continuă.

Clarii 
cătoare 
„stat ț 
și Ecat 
nica, I 
xandra 
rești), 
rea al
de la 1 
Univers 
alta, a 
portant 
lor res 
dispută 
pentru 
special

REZULTATE TEHNICE : juniori 
I, 500 m (f) — 1. Eva Molnar (S.C. 
M. Ciuc) 49,7, 2. Emeșe Ruth 
(C.S.S. M. Ciuc) 51,4, 3. Iudith Ba- 
lint (Mureșul Tg. Mureș) 53,5 ; 
1 500 m — 1. Eva Molnar 2:38,6, 2. 
Emeșe Ruth 2:45,0, 3. Iudith Ba- 
lint 2:52,1 ; (b) 500 m — 1. Teodor 
Faraoneanu (I.E.F.S. Buc.) 45,2, 2. 
Ion Opincaru (Tractorul Brașov) 
45,3, 3. Atila Bakos (Mureșul Tg. 
Mureș) 45,4 ; 3 000 m — 1. I. Opln- 
earu 4:58,1, 2. A. Bakos 5:07,4, S. 
T. Faraoneanu 5:13,1 ; Juniori îl

AUTOTURISME — IN FRUN
TEA CtȘTIGURILOR LA FIE
CARE TRAGERE PBONOEXPRES 
Tradiția marilor cîștigurl la tra
gerile obișnuite Pronoexpres este 
continuată și în noul an. Astfel, 
după ce la 10 ianuarie lista cîști- 
gurilor în autoturisme a fost 
inaugurată de Trăilă Dumitru 
din satul Mihălța, jud. Dolj, care 
a jucat pe un bilet achitat 100%, 
o săptămînă mai tirzlu același 
succes a fost realizat de Gri- 
goraș Florian din București, pe 
un bilet achitat 25%. Miine, iubi-

toril di 
posibilii 
RISME 
GURI t

CIȘTIG 
PREȘ DII 

1 voricn 
1 300 ; 6 
14.964 le 
l«i ; cot 
4 : 127.7 
148 lei : 
cot. 7 : 
o 40 le 
206.342 I 
plus o s 
goril cu 
ghe dm



E VEDERE NEGATIV
[Unirea 
[amiază 
I ce în 
kportu- 
tenisu- 
numeș- 
Recon- 
ku an- 
Irgescu, 
Ițe „te- 
[plicîn- 
la om, 

rnpioni. 
p • sc- 
| Ale-

că și este convinsă că tot 
.munca multă și stăruitoare 
o pot urca mai sus, dar far
mecul ei cel mare ni s-a 
părut modestia. O modes
tie de elevă premiantă care 
știe bine care-i mai sînt 
lipsurile, pe care le și e- 
numeră ca o i------ î-—*•»
conștiincioasă : 
de vedere negatn 
tipul de 
pe care 
noastră : 
apreciat

«âuUivvie^U’
sale 

despre 
I viito- 
Bțecon- 
Itimistă 
resante 
bre in- 
tatoru- 
u avut 
caiali-

premiantă 
,Dln punct 

Iată 
conștiință sportivă 

o cultivă societatea 
deși fruntaș, deși 

de toți, să ' '
și să fii 
tu, in 
rînd, că 
de luptat 

pentru a
mereu, <

înțelegi 
convins 
primul 
mai ei 

t și de 
te per- 

spre a

Lsținem 
1°
bpurtat 
La te- 
Itninin ■ 
[bunul 
noastră 
ps că I mate, 
I mare 
ligentă, 
fentelor 
solidă, 
tă, nu 

mari, 
pi
înde se 
L mun-

lucrat 
fecționa 
urca tot mai sus pe trep
tele măiestriei
„Pe moment, nici nu mi-am 
dat scama ce înseamnă vic
toria mea asupra lui Wa
de...", „Am să muncesc din 
răsputeri spre a mă apro
pia de Evert și Navratilo
va, cele mai bune jucătoare 
ale lumii" — iată declara
ții convingătoare de spor
tiv care te solidarizează cu 
efortul 
crezi 
sportiv și merită să crezi 
în el.

Reținem în final judecata 
lui Alexandru Lăzărescu 
care spunea că „noi mizăm 
în tenis pe interacțiunea 
dintre vîrful și baza pira
midei, care se sprijină și 
se ajută reciproc". Așa 
este. Iar emisiunea TV la 
care ne referim a slujit 
perfect acest obiectiv.

lui. E normal să 
într-un asemenea

Marius POPESCU

sportive. reunit la 15 ia-s-a

c.

după etapa a

ACEL+2DIN„CLASAMEWTUL ADEVĂRULOI“

ADAM, DELEANU,
REAPAR ÎN

„DECARI"!I MULTI
7

chinezi, 594 p 
Marin Stan 
595 p (299 p 
luga a reușit 
ment 5 scrii 
puncte și una 
rea ‘' 
toi 
află 
rea.
anul , _  _______
Liviu Stan a executat irepro
șabil temele de antrenament, 
cu rezultate foarte bune ; Ro
mulus Nicolescu a reușit, în 
luna ianuarie, deci in plin se
zon. care altă dată constituia o 
vacanță netulburată, 1151 p. la 
pușcă liberă 3X40 f (pe locul 
2 Dumitra Matei, cu 1140 p.„); 
Hie Codreanu a cîștigat pușca 
liberă 60 f c, cu 598 p, pe locu
rile următoare situîndu-se Ma
rian Oncică și din. nou Dumi
tra Matei, ambii cu 596 p; me
dia lotului la această poziție a 
fost de 593,8 p. tn concluzie, 
pentru această perioadă de 
pregătire, rezultatele sînt pro
mițătoare, arătîndu-ne că, retu- 
șînd cîteva lucruri, ne aflăm 
pe un drum bun.

— Ce program de pregătire 
va urma, în continuare, lotul?

— Cu un antrenament co
mun pe zi. trăgătorii fruntași 
se vor afla, în rest, la dispo
ziția cluburilor, pentru a în- 
tîmpina în bune condiții apro
piatele campionate naționale 
de sală (2—4 februarie, in sala 
Dinamo). Vor urma pregătiri
le pentru Balcaniada
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țintașii'

ÎN
hor ju
pă au 
Roșianu 
Politeh- 
Ei Ate-

Bucu- 
bpenda- 
dreescu 
b de la 
pe de 
Iri lm- 
lechîpe- 
ază o 
Iblbrată 
și în 
titlului

o nouă 
JTOTU- 
CÎȘTI-

ONOEX-
Cot. 1 : 

Dacia
a 

o 4.241 
si : cat. 
258,50 a 
40 lei ; 
4.421,75 

■ia 1 î 
a 1300 
te cate- 

Gheor-

I
și. apoi, 595 p ; 
a realizat și el 
+ 296 p) ; Dan 
la un antrena- 
do cite 50 de 

de 49, la trage- 
de 4 secunde (!) ; la pis- 
liber, Laurențiu Pop se 
pe drumul bun în căuta- 
formei care l-a consacrat 
trecut (549 p. in concurs);

le finale ,_____  ________
indoor de la Sofia (8—12 fe
bruarie) și reluarea antrena
mentelor pentru arme cu glonț 
la București și Ia Focșani.

Radu T1MOFTE

iSESCESCE^

I
I
I
I

Olimpia Satu Mare a avut o 
toamnă destul de bună. Ea ar 
fi putut să fie și mai bună 
dacă, vorba unui suporter, 
„băieții nu ar fi considerat tu
rul încheiat ‘ _ ă 
XVI-a, adică înaintea jocului 
cu Sportul studențesc, 
s-au apucat 
casă, uitind 
amendament .. _____ ________
0—5 în compania studenților 
bucureșteni și la gustul amar 
pe care l-au lăsat proporțiile 
scorului.

Olimpia 
nuarie. Se vede că gluma su
porterului 
un oarecare
Helvei și Smarar.dache s-au 
prezentat cu 7 și, respectiv, S kg 
în plus. După o scurtă perioa
dă de acomodare la Satu Mare, 
sătmărenii au venit în Poiana 
Brașovului, sub conducerea 
antrenorului secund Ștefan 
Czako, poate și din dorința de 
a fi la cîțiva pași de „princi
palul" Gheorghe Staicu. aflat 
la Lotul A.

Startul Olimpiei a fost foar
te decis, ca urmare a aminti
tului 0—5 și a rîvnei celor 
doi... supraponderali. Lucrul a 
început tare. Olimpia nefiind 
convinsă că acel +2 din „cla
samentul adevărului" o scu
tește de griji, cu atît mai mult 
cu cît el este însoțit de un mi
nus 5 la golaveraj.

Timp de cîteva zile, Olimpia 
a alergat pe pantele de asfalt 
ale Poienii, între Poiana Ur
sului și Capra Neagră, ajun- 
gînd la 9 km pe zi. Curînd, 
„tempoul de revenire" avea să 
cedeze loc bucăților de 1 000 și 
800 m. Și astfel, după numai 5 
zile, s-a putut constata că 
Helvei și ' Smarandache au o 
greutate normală, lucru care 
i-a bucurat nu numai pe cei 
doi „nepoți ai lui Pantagruel", 
ci mai ales pe antrenori, care 
și-au dat seama că echipa în
treagă s-a angajat spre limita 
eforturilor intense.

După această introducere în 
atmosferă, să prezentăm lotul 
care a lucrat la Poiana Bra
șov : portari Pusztai.

cînd 
să taie porcul, a- 
de fotbal“. Acest 
se referă la acel

sălmărean a avut 
temei, deoarece

mat, încă. După cum se poate 
vedea, lipsesc Mate, operat de 
menise, și Kaiser, care nu s-a 
prezentat la lot din... orgoliu. 
Olimpia e convinsă insă că 
mijlocașul ei a și depășit faza 
supărărilor copilărești.

Ce șl-a propus Olimpia la 
startul pregătirilor ?

Antrenorul Gheorghe Staicu, 
nelipsit, zilnic, „printre pică
turi", de la antrenamentele e- 
chipei sale. în pauzele pe ca
re 1 le oferea Lotul, comen
tează : „Cu acest +2 avem 
mai mult ca oricind obligația 
de a crede că numai un joc 
mai bun ne poate feri de pri
mejdii și poate confirma un a- 
nume plus de mișcare inter
venit in jocul echipei noastre. 
Olimpia poate fi o echipă a 
primei jumătăli a campionatu
lui numai dacă aleargă. Pe a- 
cest fundament se bazează tot 
jocul nostru. în general, ju
căm cu două 
ve, cultivăm 
ales acasă, 
schimbăm jocul de pe un flanc 
pe celălalt. Toate aceste dez
voltări tactice sinf posibile 
doar în urma unei pregătiri 
fizice foarte bune. Acest lucru 
a fost realizat, aici, la Poiană, 
sub conducerea competentă a 
colaboratorului meu Ștefan 
Czako. Vom continua să apă
sam pe accelerator, pentru a 
rezolva și un mare neajuns al 
echipei noastre, marcajul, care 
îmbracă uneori formele lui 
„gură cască". Așa se face că 
în meciurile cu Jiul și S. — 
Bacău am primit cite trei go
luri, din erori de marcaj inad
misibile". Antrenorul Ștefan 
Czako remarcă participarea lâ 
efort a tuturor jucătorilor, în 
prima linie fiind mereu Sabou, 
Bathori șl Stețka. „în campio
natul nostru, care oferă un 
pachet de echipe, orice acci
dent te poate coborî cu 5—6 
locuri. Iată dc ce nu ne gîn- 
dim deloc Ia actuala poziție în 
clasament. Știm că ne așteap
tă un retur greu, deși avem 9 
jocuri acasă. Am citit în ziar 
că Dinamo pregătește jocul cu 
Baia Mare, din prima etapă.

„Grupul precoce*4, al arbi
trajului nostru s-a fintîlnit, 
simbătă și duminică, la Bucu
rești. E vorba de foștii jucă
tori (în majoritate) care au 
schimbat tricourile de diverse 
culori (pe care le-au îmbrăcat 
in echipe de prima sau se
cunda divizie) cu acelea de 
„cavaleri ai fluierului44. A- 
cest pluton de „speranțe44 
ale arbitrajului nostru a ur
cat un „traseu intensiv44 de 
pregătire și chiar de promo
vare. El a ajuns. într-un sin
gur an, să conducă jocuri de 
Divizia C, la centru, iar unii 
dintre componenții săi să ar
bitreze, ca tușieri, și la Di
vizia B. Marșul acestor 
foarte tineri arbitri spre ccl 
mai înalt eșalon al fotbalu
lui nostru continuă !

In acest scop a avut loc și 
reuniunea de care am pome
nit. Mai întîi s-a făcut o a- 
naliză a comportării fiecă
ruia dintre cei ce alcătuiesc 
„promoția rapidă*4. S-au a- 
rătat meritele dar n-a fost 
scutit nimeni nici de critică. 
Concluziile Colegiului sînt, în 
general, optimiste. Tinerii 
arbitri au justificat alegerea 
?i Încrederea. După atenta 
și obiectiva privire înapoi 
(prezentată, în numele cole-

MUSTĂTEA, IANUL 
DIVIZIA A?
giului de specialitate, do 
V Grosu) au urmat ore și 
ore de instruire, de demons
trații, de discuții și ele teste. 
Filme, planșe, diapozitive au 
însoțit expunerile prezentate 
de G Gherghe, E. VI ai cu- 
leseu și alți competenți re- 
ferenți. O exigentă probă 
scrisă, cu probleme numai 
din arbitraj, a încheiat con
sfătuirea. .Remarcabile re
zultatele acestui test ! Nici 
o notă sub 7, majoritatea 
între 8 și 9,50. Sînt semne 
că evoluția „grupului pre
coce*4 decurge conform anti
cipărilor. Care anticipări vor
besc despre o posibilă apa
riție, încă în cursul acestui 
an competițional. in Divizia A 
a celor mai buni dintre elevii 
promoției. în orice caz. încă 
din primăvară, premianții ei 
vor fi văzuți conducind la 
centru jocuri de Divizia B. 
Deci n-ar fi exclus ca Mihai 
Adam, Augustin Deleanu, 
Alexandru Mustățea, Vasile 
lanul și ceilalți (la cursul de 
la București au participat 25 
de tineri arbitri) să reapară 
în Divizia A. In alte costume 
și cu alte roluri, bineînțeles !

Eftimie IONESCU
vîrfuri alternati- 
pressingul, mai 

și încercăm să

SĂTMĂREANU II: 
„0 LUNĂ PE TUȘĂ 

TE CONSUMĂ 

MAI MULT DECIT

-Ars»*.»

I
I
I
I

Crosul Olimpia, la Poiana Brașov. Conduc Smărandache, Both, 
Hațeganu

ralambie, Feher ; fundași — 
Popa, Smarandache, Matei, 
Mureșan, Pinter. Pop ; mijlo
cași —- Sabou, Marcu, Bathori 
II, Both ; înaintași — Hațega- 
nu, Helvei, Pataki, Stefka, Po
loni (o extremă stingă de la 
Victoria Cărei), Goia și Demar- 
cek, acesta din urmă nelegiti-

DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ
de campioană a țării, la baschet. 
Deocamdată, am asistat la sur
prinzătoarea
(iei Progresul _____ _________
nei, Rapid, și la tnfringerea" ca
tegorică a Universității Timi
șoara în fața echipei Crișul Ora
dea, într-un meci care, inițial, 
se anunța echilibrat. La băieți, 
rezultatele nu au modificat cla
samentul în pozițiile importante. 
Fruntașele — Dinamo șl Steaua 
— continuă să se detașeze și ur
mează ' ca întâlnirile dintre 
programate să se dispute 
bâtă și duminică, în sala 
reasca, să clarifice în mare 
sură situația luptei pentru 
mul loc.
samentele

victorie a forma- 
asupra campioa-

ele, 
sîm- 
Flo- 
mă- 
P ri
da-

fi Pataki...

342 p, 3. Mariana Andreescu (Ra
pid) 327 p.

MASCULIN
28 27 1 3122-1901 55
28 27 1 2615-2041 55
23 19 9 2599-2413 47
28 16 12 2473-2354 44
28 15 13 2342-2388 43
28 15 13 2362-2463 43
28 12 16 2059-2136 40
28 10 18 2157-2504 33
23
23
28
28

Noi sîntem, oarecum, în ace
eași situație. Pregătim, încă de 
pe acum, jocul 
prima etapă, la

Intre timp.
Mare a revenit 
și a și jucat a 
chipa sovietică 
Ujgorod. Rezultatul 
fost negativ : 1—2. , 
mine de 
rezultat sub așteptări. în com
pania unei echipe de Divizia 
C, se datorează oboselii dru
mului sau efortului de acumu
lare prea intens și nedigerat 
pe care l-au făcut jucătorii la 
Poiana Brasov. Oricum, rezul
tatul este binevenit, el avind 
darul de a întreține starea de 
„atenție mărită" pe care echi
pele noastre nu o mai au după 
revenirea de la munte.

cu Steaua, din 
Satu Mare".
Olimpia Satu 
acasă, simbătă, 
doua zi cu e- 
Goverla din 

l final a 
Acum ră- 

stabilit dacă acest

Rapid
Cri șui 
Univ. Tini. 
Voința Buc. 
Poli Buc.

1.
2.
3.
4.
5.
6. „U“ Cj.-Nap.

Mobila 
Voința Bv. 
Olimpia 
Progresul 
C.S.S. PI. 
P.T.T.

Deocamdată, iată 
la zi :

FEMININ
18 15 3 1461-1
18 15 3 1371-1
18 13 5 1530-1
18 12 6 1216-1
18 10 8 1303-1
18 10 8 1487-1
18 10 8 1275-1

8 10 1326-1302 26
6 12 1059-1114 24
6 12 1144-1232 24
3 15 1154-1574 21 
0 18 981-1516 18 
coșgeterelor :

(Voința Buc.) 
(Mobila)

7.
8.
9.

10.
11.
12.

In clasamentul
1. ștefania Borș
351 p, 2. Diana Bălaș

18
18
18 
18 
18

UN CAMPIONAT..."
în minutul 72 al meciului Di

namo — Politehnica Timișoara, 
din turul actualei ediții de cam
pionat, extrema dreaptă a oas
peților, Nadu, l-a faultat grav 
pe jucătorul dinamovist Sătmă
reanu, producînd.u-i o fractură 
de peroneu cu smulgere de liga
mente. Imediat după accident 
ambii jucători au părăsit tere
nul : vinovatul a fost trimis la 
vestiare de antrenorul său An
gelo Niculescu ; iar victima lua 
drumul spitalului de urgență. 
Aceasta se întîmpla anul trecut 
la 5 noiembrie, în etapa a Xl-a. 
Ce a urmat după aceea ? Are 
cuvîntul Alexandru Sătmăreanu :

— Mai bine de două luni am 
rămas complet in afara fotbalu
lui. A trebuit, mai intîi, să stau 
patru săptămini In ghips, altele 
două în bandaj ghipsat, după 
care am fost supus unul trata
ment special prelungit, la Băile 
Felix. La 15 ianuarie "m-am re
integrat în lotul echipei. Am 
început să lucrez separat la Slă- 
nicul Moldovei, sub supraveghe
rea dr. Mircea Ciortea, voi con
tinua pregătirea din etapa jo
cului precompetițional alături de 
ceilalți coechipieri cu .speranța 
și convingerea că îmi voi relua 
locul in formația de bază încă 
din prima etapă a returului.

— E greu pe tușă...
— Puțin zis, greu. O lună pe 

tușa te consumă mai mult de- 
cit un campionat întreg în te
ren ! Mai ales atunci cînd ești 
imobilizat tn ghips. Și, totuși, pe 
lingă toată amărăciunea pe care 
ți-o aduce izolarea de fotbal, 
de competiție, „tușau iți oferă 
— dacă se poate spune așa — 
și un avantaj : vezi jocul mai 
bine, parcă cu alți ochi, mai 
analitic, mai obiectiv. Iți dai 
seama cu mare ușurință de con
secințele fiecărei greșeli, de 
prejudiciile pe care le pot adu
ce cei care se exceptează de la 
disciplină fi efortul colectiv. Alt
fel spus, „tușa- poate fi un 
prilej de reflecție și un mijloc 
de pregătire — evident, neplani
ficat Fi nedorit — dar util atî-' 
ta vreme cît nu te complaci in 
situația de simplu spectator.

— Deși prezent numai 11 eta
pe în toamnă, ai ocupat totuși 
un onorabil loc n în clasamen
tul postului de fundaș central 
de marcaj.

— Daci jucam tot turul aveam 
mari șanse să cîștig duelul cu 
Sameș, de care m-au despărțit 
doar două sutimi. Spun asta 
pentru că am lipsit de la trei 
meciuri importante — cu Steaua, 
Universitatea Craiova și F.C. Ar
geș — considerate derby-uri la 
care, de regulă, se acordă note 
mai mari. Atunci cînd, firește, 
joci bine.

— Ai prilejul sâ-ți iei revanșa 
în retur. Numai că în primă
vară se va pune problema cum 
veți juca trei fundași centrali 
la Dinamo...

Sătmăreanu II lucrînd intens
cu piciorul la care a suferit

accidentarea din toamnă
Foto : N. DRAGOȘ

— In formă să fim, că loc 
avem toti trei. Și Dinu, și Ghiță, 
și eu. in urmă cu doi ani tot 
trei fundași centrali am fost : 
Dobrău, Gabriel Sandu și cu 
mine, și am ieșit, atunci, cam
pioni.

— Speri acest lucru și acum ?
— Oricum vom fi pe podium 

In finalul acestui campionat. Și 
se știe x că orice festivitate de 
premiere începe cu locul I. Dar 
n-aș putea, in nici un fel, să 
separ dorințele de împlinire ale 
echipei mele de club de cele ale 
echipei naționale. Vreau să spun 
că mă voi strădui să-mi recîștig 
locul in lotul reprezentativ și, 
mai mult chiar, să fiu în 
tricolor în sezonul oficial care 
vine.

...La 27 de ani neîmpliniți, 
Alexandru Sătmăreanu are tot 
dreptul să privească, cu încre
dere, numai înainte.

Mihai IONESCU

La 27 ianuarie a.c. s-a stins din 
viață, după o lungă suferință, 
Octav Luchide, în vîrștă de 78 anî.

Timp de o jumătate de secol el 
a servit cu pasiune și competen
ță sportul românesc, îndeosebi 
fotbalul. Intre anii 1928 și 1939 a 
fost secretar al F. R. Fotbal și se
lecționer al echipelor naționale. 
După 1944 el a funcționat în ca
drul organismelor noii mișcări 
sportive, în calitate de consilier la 
U.C.F.S. și C.N.E.F.S., experiența 
sa îndelungată fiind deosebit de 
utilă. In repetate rînduri Octav 
Luchide a fost și un prețios cola
borator al ziarului. „Sportul**.

Toți cei care l-au cunoscut îi 
vor păstra o pioasă amintire.

înhumarea va avea loc miercuri 
31 ianuarie a.c.,, ora 14,00, la 
cimitirul Belu.3 20 2241-2634 26

8 20 2225-2713 36
6 22 2332-2636 34
5 23 2101-2450 33 

ooșgeterilor : 
(Politehnica) 

i (C.S.U. Bra-
Grâcliștcanu

loan CHIRILÂ

1. Dinamo
2. Steaua
3. Farul
4. „U“ Cj.-Nap
5. C.S.U. Bv.
6. I.C.E.D.
7. Rapid
8. C.S.U. Gl.
9. Univ. Tim.

10. C.S.U. Sibiu
11. Poli Buc.
12. Urbis

In clasamentul 
1. FI. Ermurache 
689 p, 2. C. Moraru 
șov) 661 p, 3. 
(I.C.E.D.) 567 p.

© Rezultate din 
masculin : Electrica
Marina Constanța 89—66 (44—33), 
Știința Invățămînt Ploiești — 
Combinatul chimic Craiova 93—94 
(47—47), Comerțul Tg. Mureș — 
Constructorul Arad 108—87 (50—
33), Academia Militară — A.S.A. 
Bacău 66—76 (41—37), Automa
tica — Știința Petroșani 65—58 
(28—23) ; feminin : C.S.Ș. Arad — 
Metalul Salonta 56—45 (24—17). 
(Corespondenți : Elena Ciorăscu, 
I. Tănăseseu, C. AIbu, N. Stre- 
jan, Daniel Diaconcscu).

p.

Divizia B :
Fieni —

• TURNEU IN SALA ORGANI
ZAT de F. c. bala mare. Du
minică a avut loc la Bala Mare 
un turneu fulger organizat în Sala 
sporturilor din localitate. Au par
ticipat 4 echipe compuse din cite 
6 jucători. F. C. Baia Mare I și n, 
Universitatea Cluj-Napoca I și n. 
Jocurile au avut o durată de două 
reprize a cite 20 de minute fiecare. 
In finală s-au întîlnit F. C. Baia 
Mare I și „U“ Cluj-Napoca I, vic
toria a revenit primei formații cu 
scorul de 3—2 (1—1). Golurile au 
fost marcate de Condruc, Drago- 
mirescu și Terheș, respectiv Ba- 
tacliu (2). (V. Săsăranu — coresp.) 
• OLIMPIA SATU MARE — GO- 
VERLA UJGOROD 1—2 (0—1). • 
METALUL PLOPENI - STEAUA

ACTUALITĂȚI
0—1 (0—1). A marcat Sameș (min. 
27).
• CARP AȚI MIRȘA — VIITO

RUL SCORNICEȘTI 1—1 (0—0).
• VOINȚA ORADEA — VICTO

RIA CĂREI 1—0 (1—0).
• DANUBIANA ROMAN — 

C.F.R. PAȘCANI 3—2 (3—0).
• F. C. BAIA MARE ȘI F. C. 

BIHOR — TURNEE IN UNGARIA 
ȘI CEHOSLOVACIA. Divizionarele 
„A44 F.C. Baia Mare și F.C. Bihor 
întreprind turnee în Ungaria și 
Cehoslovacia. Băimărenil pleacă 
mîlne spre Budapesta, unde vor 
susține mai multe meciuri, Iar 
bihorenii susțin mîlne un joc de

verificare la Oradea, cu Olimpia 
Satu Mare, după care vor pleca și 
ei în Ungaria. în ultima parte a 
turneului, ambele formații vor e- 
volua în Cehoslovacia.
• LA INVITAȚIA F.R.F.. SE 

afla IN ȚARA NOASTRĂ an
trenorul Paul Franz, șeful cate
drei de fotbal de la Facultatea 
de educație fizică din Stras
bourg. Oaspetele francez va ține 
azi, de la ora 17, în sala de la 
etajul 8 din strada Vasile Con
ta 16, o conferință cu. următoarea 
temă : „NOUTATI DE LA CAM
PIONATUL MONDIAL DIN AR
GENTINA*4. Sînt invitați să ia 
parte antrenori, arbitri, activiști 
sportivi oare lucrează in dome
niul fotbalului.



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

NOI OPINII FAVORABILE INTRĂRII ROMÂNIȚI 
ÎN TURNEUL NAȚIUNILOR LA RUGBY

, ROMÂNIA INTRĂ IN 
TURNEUL NAȚIUNILOR î“. 
Sub acest titlu anticipativ, cu
noscuta revistă de specialitate 
franceză „Miroir du Rugby**  a 
lansat, la finele anului trecut, 
o vastă anchetă printre iubi
torii balonului oval, solicitîn- 
du-i să se pronunțe în legă
tură cu o idee care cîștigă tot 
mai mult teren, și anume dez
voltarea relațiilor rugbystice 
internaționale. Este vorba des
pre crearea unei „Cupe Mon
diale", care ar putea ține lo
cul unui campionat al lumii, 
și despre lărgirea celei mai 
importante competiții oficiale

noi am avut o scurtă discuție 
cu antrenorul Șt. Ionescu.

— Cum răspund băieții soli
citărilor din această perioadă 
de pregătire ?

— Există un climat foarte 
bun de muncă, conștiinciozitate 
si disciplină. Tinerii cooptați 
în lot. între care-i amintesc 
pe M. Popescu, I. Berdilă și 
E. Gherghișan, au adus un 
suflu nou. favorabil bunei pre
gătiri. Dealtfel, exemplul ce
lor doi eliminați din lot (Ne- 
tedu și Ioniță), pentru indis-

ATLETISM O La Varșovia (concurs 
de sala) Wladislaw Kozakiewicz a 
cișt.gat sâritura cu prăjina, cu 5,51 m
• In concursul „Indoor" de la San 
Francisco, amercanul Houston McTear 
a cîștigat 50 m plat cu 5,76, iar ir
landezul Eammon Coghlan s-a clasat 
primu' pe 3 000 m plat, cu 7:57,0. 
Alte rezultate : 800 m — Robinson
1:53,6 înălțime — Jacobs 2,23 m, tri- 
plusalt - Livers 16,22 m, qreutate — 
Feuerbach 20,17 m, o mila femei — 
Mary Purcell (Irlanda) 4:40,0 • La 
MaHi (R.F.G), sprinterul vest-german 
Fritz Heer (19 ani) a egalat cea ma4 
bună performanță mondială pe teren 
acoperit oe 60 m plat : 6,4.

CICLISM • Desfășu-rat la Sacco- 
îongo (Italia), campionatul mondial 
de ciclocros rezervat prof esion. ști lor a 
revenit elvețianului Albert Zweifel 
(21,100 km în 1h 28:33).

CAMPIONATELE MONDIALE
DE BIATLON

Proba de 15 km, pentru ju
niori, din cadrul campionate
lor mondiale de la Ruhpolding 
a fost dominată de sportivii 
din R. D. Germană clasați pe 
primele locuri. REZULTATE : 
1. Thomas Klinger (R.D.G.) 
51:45,77, 2. Mathias Jung
(R.D.G.) 51:47,76, 3. Serghei 
Șuravliov (U.R.S.S.) 52:23,85 (2 
min. penalizare), 4. Vladimir 
Belorusov (U.R.S.S.) 53:22,36
(1), 5. Serghei Dantîș (U.R.S.S.) 
53:31,28 (2), 6. Wolfgang Schul
tze (R.D.G.) 53:43,81 (3).

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

sferturilor de finală ale cupe
lor europene — se poate spune 
că reprezentantele noastre s-au 
distins prin tehnicitate, prin 
mijloace tactice variate, prin 
apărări ferme și prin portari 
de înaltă clasă. Sigur, să nu-I 
uităm pe antrenori, coautori 
ai acestor succese, pe Oprea 
Vlase și Lascăr Pană. cărora 
le adresăm sincere felicitări.

Urmează manșa a II-a, retu
rul „sferturilor". H. C, Minaur 
Baia Mare va Juca sîmbătă, 1» 
ora 18,15. cu T. V. Huttenberg 
în Sala sporturilor din Baia 
Mare, în timp ce Dinamo va 
evolua duminică la Alicante.

în Cupa campionilor euro
peni se profilează și ceilalți 
semifinaliști. Cum era și firesc, 
Honved Budapesta a întrecut 
la St Maur pe Stella și și-a 
asigurat participarea la penul
tima etapă a C.C.E. O victo
rie la 5 goluri are la activ 
T. V. Grosswallstadt în „sfer
tul" cu V.S.Z. Kosice, în timp 
ce Ț.S.K.A. Moscova deține 
numai două goluri avantaj du
nă meciul tur, de acasă, cu 
Empor Rostock. Pînă dumini
că lucrurile se vor lămuri, dar 
pronosticul nostru este că în

CONȘTIINCIOZITATE LA
(Urmare din vag. 1) 

existente : „Turneul celor cinci 
națiuni".

în fruntea țărilor vizate a 
intra în rîndul protagonistelor 
acestor competiții internaționa
le de anvergură este ROMÂ
NIA, a cărei echipă de rugby 
a cules, prin jocul ei avîntat 
și tehnic, numeroase sufragii. 
După ce Albert Ferrasse, pre
ședintele Federației franceze 
de rugby. Bill Clement, secre
tarul forului de specialitate din 
Tara Galilor. Jean-Pierre Ri
ves, căpitanul XV-lui francez, 
s-au pronunțat favorabil prin 
intermediul revistei „Miroir 
du Rugby", iată acum o altă 
personalitate din lumea rugby- 
ului, Jean-Claude Bourrier, se
cretarul general al federației 
franceze, Iși spune cuvîntuL 
Astfel, în ziarul L’Equipe. din 
20 ianuarie, zi ce coincidea cu 
debutul noii ediții a Turneului 
națiunilor" — 1979. Jean-Clau
de Bourrier sub titlul „Turneu 
al celor șase națiuni . decla
ră : Nu sînt adeptul unei Cupe 
Mondiale— dar. sînt pentru lăr
girea rugbyului. Nu putem as
cunde dificultățile pe care Ie 
avem în a-1 extinde în cadrul 
F.I.R.A. Ceea ce nu ne împie
dică să considerăm că intrarea 
României în Turneu nu este de 
fel o utopie. Și nu cred că pen
tru a vedea realizat acest pro
iect va trebui să așteptăm anul 
2 000“.

semifinale se vor califica Di
namo București, Honved Buda
pesta, T. V. Grosswallstadt și 
Empor Rostock.

H. C. Minaur Baia Mare, a 
cărei calificare în semifinalele 
Cupei cupelor este indubitabi
lă, poate avea ca parteneri pe 
VfL Gummersbach (meci egal 
cu MAI la Moscova), Tataba- 
nyai Banyasz și S. C. Magde
burg.

Desigur, nici pentru Dinamo, 
nici pentru H. C. Minaur nu 
rămîn adversari... comozi. Sîn- 
tem siguri însă că jucătorii și 
antrenorii echipelor noastre 
nici nu și-au imaginat că vor 
putea avea în semifinale par
tenere lipsite de valoare. Sin
gura posibilitate de a ajunge 
în vîrful ierarhiei este munca, 
pregătirea asiduă, non-stop, a- 
nularea oricăror rabaturi fă
cute vieții sportive.

Mai întîi meciurile retur — 
care nu trebuie considerate 
nici o clipă simple formalități, 
apoi jocurile semifinalelor vor 
trebui să solicite intens aten
ția șl eforturile cluburilor, an
trenorilor și sportivilor. Cupe
le europene pot reprezenta ram
pa pentru relansarea handba
lului românesc șl prilejul se 
Impune a fi folosit

LOTEL DE DOCUEI
ciplină, a fost foarte educativ, 
întreg lotul manifestă preo
cupare pentru perfecționarea 
cunoștințelor tehnico-tactice și 
pentru îmbunătățirea capacită
ții de efort a organismului. 
Tocmai de aceea, pentru o cît 
mai bună eficientă a antrena
mentelor făcute aici, la mun
te. lucrăm pe grupe. De 3—4 
ori pe zi.„

Sper ca după turneele pe 
care le vom efectua în Unga
ria, R.F.G. și Cehoslovacia să 
putem obține cea mai bună 
formă sportivă pentru o cît 
mai bună prezentare la cam
pionatul mondial.

TELEX • TELEX
FOTBAL • La Proga, In med ami

cal, Dynamo Dresda a întrecut cu 
3-0 (2—0) pe Sparta • In turul IV 
oi „Cupei Angliei" : Ipswich — Orient 
0—0, Newcastle — Wolverhampton 1—1, 
Nottingham Forest — York 3-1, Ar
seno' — Notts County 2—0, Shrewsbury 
— Manchester City 2-0.

HANDBAL • In C.C.E. (feminin) : 
S. C Leipzig — Boerlange 23-16 
(11—7). învingătoarele s-au calificat 
pentru sferturile de finală • In med 
tur pentru sferturile de finală a4e 
„Cupei cupelor" (masculin) : Hutnik 
Cracovia — S. C. Magdeburg 23-22 
(14-14).
SCHI • Proba feminină de coborîre

C.M. DE SĂNIUȚE
La Konigssee (R.F. Germa

nia) s-au încheiat campiona
tele mondiale de săniuțe. Tit
lul masculin a revenit lui Det
tlef Giinther (R.D. Germană), 
iar cel feminin compatrioatei 
sale Melitta Solmann. Aceasta 
din urmă a întrecut-o pe a 
doua clasată, vest-germana 
Elisabeth Demleitner. cu 0,21 
sec., după 4 manșe.

noi Întreceri
ALE BOXERILOR
• O echipă de pugiliști so

vietici, cuprinzînd pe campio
nul european David Kvaceadze, 
Viktor Kotovșikov, Aleksandr 
Dugarov, Șarmil Sabirov, Vik
tor Demianenko, Iuri Prohorov, 
a plecat în Indonezia pentru 
a participa la turneul inter
național de la Jakarta.

• Selecționata de box a 
R.D- Germane va pleca la sfir- 
șitul lunii martie în S.U.A. 
pentru a susține două meciuri 
în compania reprezentativei a- 
cestei țări. Prima intîlnire este 
programată la 31 martie, iar 
cea de-a doua la 2 aprilie.

BOBERII CAUTĂ IN ACEST AN PÎRTIA
IDEALĂ PENTRU... LAKE PLACID '80

„Bobul“ românesc de 4 care la „Batliner Cup", in decembrie, ■ 
obținut un prestigios loc 3 — Mitrofan, Panaitescu, Lixandru, 
Cristudor (de la stingă la dreapta) — fotografiat pe pîrtia de la 
Igls (Austria)

Ne aflăm în pragul sezonului 
oficial de bob, care va debuta cu 
C.E. de tineret ce vor avea loc 
între 4 și 11 februarie pe celebra 
pîrtie naturală de la Cervinia (ita
lia) și C.M. de seniori găzduita 
de sinuoasa pîrtie bavareză de la 
Kdnigssee (R.F.G.) între 17 și 25 fe
bruarie. Cele 5 concursuri desfă
șurate in noiembrie și decembrie 
pe pîrtiile artificiale au con
stituit tot atîtea prilejuri de 
verificare a potențialului fiecărei 
reprezentative. Sezonul se află 
sub seninul unor continue căutări, 
el fiind, practic, ultimul înaintea 
J.O. de iarnă de la Lake Placid, 
S.U.A.

Cum se prezintă situația pe plan 
mondial ? Vom începe cu repre
zentanții R.D. Germane, protago
niștii ultimei ediții a J.O. și C.M. 
Prevăzători, ei au construit la 
Oberhoff o copie pe gheață a star
tului de la Lake-Placid și testează 
noi materiale de concurs. Foștii 
frînari Germeshausen și Lehmann 
se dovedesc cei mal In formă la 
bobul de 2, în timp ce Nehmer și 
Schonau par a se specializa pen
tru bobul de 4. O echipă reduta
bilă, dublată de o asistență teh
nică de o rară eficiență. Sporti
vii din R.D. Germană sînt con- 
ștlenți de faptul că Jocurile anu
lui 1980 vor fi infinit mal greu de 
abordat ca cele de la Innsbruck, 
pe pîrtla căreia au zburat. Se 
mizează încă pe clasa marelui 
Nehmer, dar șl pe știința de a

a campionatelor europene pentru 
juniori, de Ic Achenkirch (Austria), a 
revenit austriecei Andrea Haaser. In 
pnoba similară mascuHnă a cîștigat 
Erwin Resch (Austria).

SCRIMA • Proba pe echipe de sa
bie de la Moscova a fost cîștigată de 
selecționata U.R.S.S., care a între
cut în fi* *nală  formația Poloniei.

ȘAH • După 8 runde, în turneul 
de Ic W'k aon Zee (Olanda) conduce 
marele maestru sovietic Lev Polu- 
gaevskl, cu 5’/j p.

TENIS • In finala de simplu a cam
pionatelor pe teren acoperit ale S.U.A 
de la Philadelphia : Connors — Ashe 
6—3, 6—4 6—1. In finala de dublu : 
Fibak, Okker — McEnroe, Fleming
5— 7 6—1 6-3 • în finala turneului
feminin de la Hollywood (Florida) : 
Gree*  Steevens — Dianne Fromholtf
6- 4, 2-6 6—4.

REMIZE INTRE 
ȘAHISTELE JUNIOARE

La Kula (Iugoslavia), în runda 
a Vl-a a „Cupei Europei" la șah 
pentru Junioare, Viorica Ilie a re
mizat cu Helen Grant (Anglia). 
Rezultatul de egalitate a mai fost 
înregistrat și în partidele Iose
liani — Kovacs, Vân der Veht — 
Ranc, Hund — Wize și Velici — 
Peters. In clasament continuă să 
conducă Nana Ioseliani (U.R.S.S.) 
cu 41/, puncte, urmată de Bar
bara Hund (R.F. Germania), 
Marta Kovacs (Ungaria). Mal- 
gorzata Wize (Polonia) — cîte 
3Vi P, Viorica Ilie (România) și 
Kelen Grant (Angjia) — cîte 3 p.

„ARGINTUL" LUPTĂTORULUI 
VASILE PUȘCAȘU

In concursul internațional de 
lupte libere desfășurat la Tbilisi, 
sportivul român Vasile Pușcașu 
s-a clasat pe locul doi la cate
goria 100 kg, fiind urmat de 
bulgarul Valentin Petkov. La a- 
ceastă categorie victoria a reve
nit luptătorului sovietic Ilia

BOBERI ROMÂNI LA C.E. DE TINERET
Boberii Paul Neagu, Ale

xandru Pandrea (piloți). Nico- 
lae Androne, Gheorghe Piep- 
tea și Constantin Bădescu (îm- 
pingători) au plecat, ieri, în 
Italia pentru a participa, în 
stațiunea Cervinia, la campio

modela noil piloți In forța Ober
hoff-ului.

Resch. Gaisreiter și Hell sînt 
piesele grele ale unul angrenaj 
condus de Zimmerer, gloria de 
altădată a team-ului R. F. Ger
mania. Nu este exclus ca Alois 
Schnorbus, revelația C.E. de tine- 
neret de anul trecut, să devină ti
tular pentru J.O. ; are toate cali
tățile. Greu de crezut că le va 
scăpa victoria la actuala ediție ■ 
C.M.

Elvețieni! rămîn fideli unul sis
tem de pregătire în care princi
piul de bază este selecția continuă. 
Titularii echipei sînt stabiliți în 
urma unui punctaj acumulat în 
două sezoane șl a formei sportive 
la ora H. Nu au abdicat de la a- 
cest principiu nici la C.M. de a- 
nul trecut și nici în prezent (La 
Cupa Batliner au prezentat 12 e- 
chlpaje la bobul de 4 !). Vedeta 
echipei rămîne Erick Scharer, un 
sportiv de mare clasă, demn con
tinuator al celebrilor Wicky, Stad
ler, Candrian. El este secondat 
de fratele său Peter, mal ales la 
bobul de 4. Foștii campioni mon
diali Hiltebrand șl Leutenegger 
fac față cu greu asaltului tinerilor 
Pichler șl Giobelina și el ele
mente de excepție. Remarcabilă la 
elvețieni rămîne și preocuparea 
pentru îmbunătățirea materialelor 
de concurs.

Austriecii bat încă pasul pe loc 
în ciuda unor condiții de pregă
tire de invidiat. Sperling, fostul 
campion european (pe pîrtla de 
la Igls), traversează un moment 
dificil după accidentarea suferită 
la St Moritz, dinaintea C.M. Wal-

în „Cupa Mondială" la schi

PETER LOSCHER TRECE PE PRIMUL IOC
MUNCHEN, 29 (Agerpres). — 

Proba masculină de slalom spe
cial, programată la Garmisch 
Partenkirchen (R.F. Germania) 
în cadrul „Cupei Mondiale- la 
schi, a fost cîștigată de elveția
nul Peter Lflscher — 1:26,11, ur
mat de americanul Phil Mahre — 
1:26,14, bulgarul Petar Popanglie- 

Mate. La întreceri au partied pat 
concurenți din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R. D. Germană, 
R.P. Mongolă, Polonia, România. 
Ungaria, S.U.A. si U.R.S.S.

MARIA ALEXANDRU ÎNVINSA 
ÎN SEMIFINALE

In finala probei de simplu femei 
a campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslovaciei, 
desfășurate la Ustinad Labem, 
Gordana Perkucin (Iugoslavia) a 
Întrecut-o cu 3—0 (19, 6, 14) pe 
Baskutova (U.R.S.S.), iar în cea 
masculină Klampar (Ungaria) l-a 
învins cu 3—1 (11, 18, —14, 17) pe 
compatriotul său Gcrgely. In se
mifinale. Gordana Perkucin cîști- 
gase cu 3—2 (—15, —12, 22, 17, 14) 
în fața Măriei Alexandru (Româ
nia) Finalele probelor de dublu : 
feminin : Orban. Szabo (Ungaria)
— Uhlikova, Silhanova (Cehoslo
vacia) 2—1 (—11, 16. 19) ; mascu
lin : Secretin, Birocheau (Franța)
— Orlovskl (Cehoslovacia), Ger- 
gely (Ungaria) 2—0 (14, 17) ; mixt: 
Perkucin. Kalinicl (Iugoslavia) — 
Csiko, Klampar (Ungaria) 2—4 
(13, 19).

natele europene rezervate e- 
chipajelor de tineret. Sporti
vii români vor alcătui două e- 
chipaje de bob 2 (întrecerile 
vor avea loc în zilele de 3 și 
4 februarie) și un echipaj la 
bob 4 (10—11 februarie).

ter Delle Karth, la apogeul ca
rierei, încurajat și de rezultatul 
de la C.M., rămîne un pilot care a 
acumulat multă experiență, mai 
ales la bobul de 4. in progres par 
a fi Saiseck și Stengl, iar tinerii 
Krenn și Paulweber au șl ei o va
loare certă.

Italienii, consecvenți noii orien
tări, încearcă să iasă din Impas 
acordînd credit exclusiv tinerilor. 
După mult-e căutări se pare că au 
găsit în Benoni, Jory și Melotto 
piloți capabili, dar.- „ou sont Ies 
neiges d’antan

Interesantă ni se pare evoluția 
cehoslovacilor, care au în tinărul 
Dvorak un pilot de clasă.

Japonezii și canadienii s-au pre
gătit în Europa. In schimb, ameri
canii, cu excepția unul singur e- 
chlpaj de tatonare trimis la Ober
hoff. au preferat să se pregătească 
acasă. In mod sigur vor fi redu
tabili la J.O. O garantează preo
cuparea actuală pentru selecție, 
întărirea echipajelor, constituita 
din atlețl de renume, grija fată 
de material.

I-am lăsat la urmă pe reprezen
tanții noștri, nu pentru că ar fi 
ultimii din cel prezenți mal sus. 
Echipa olimpică, aflată în plin 
proces de formare, traversează o 
perioadă de acumulări cantitativa 
și calitative. în afara lui Panai
tescu, pilot consacrat, de clasă in
ternațională, echipa Include trei 
tineri piloți formați în ultimii 2 
ani : Iancu, Neagu, Pandrea (Nea
gu ocupînd un merituos loc 6, la 
bobul de 4 din cadrul C.E. de ti
neret). Alături de aceștia, nenu
măratele acțiuni de selecție pen
tru împingătorl au permis selec
ționarea unor elemente valoroase: 
Lixandru, Cristudor, Dolofan, An
drone, Pieptea, Duminicel, Bă
descu, Bocșa. A sporit potențialul 
de start (la ultimul concurs la 
bobul de 4 locul 1) ; a crescut va
loarea tehnlco-tactlcă a plloților 
(peste 130 de coborîri pe pîrtll di
ferite pînă la ora actuală) ; s-a 
îmbunătățit materialul de concurs. 
Rezultatele obținute în acest în
ceput de sezon la bobul de 4, prin 
Panaitescu și echipierii săi, sînt 
încurajatoare și probează că ac
tualii „tricolori- pot fi competi
tivi pe plan internațional, în ciuda 
faptului că nu pot fi pregătiți mal 
intensiv pe pîrtia din Sinaia. Pe 
măsură ce vor cîștlga experiență, 
și ceilalți tineri piloți vor obține 
rezultate pe măsura talentului lor 
cert

Există, deci, premise stimula
tive, condiția de bază rămînînd o 
muncă perseverentă, plină de dă
ruire, pusă sub semnul readucerii 
bobului la cotele performanțelor 
din trecut.

ION MATEI

Iov — 126,26 și suedezul Inge- 
mar Stenmark — 1:26,76.

In urma acestei victorii, Pe
ter Ltlscher trece pe primul loc 
în clasamentul general al „Cupei 
Mondiale-, cu 173 puncte, fiind 
urmat de Ingemar Stenmark — 
135 p șl Andreas Wenzel — 122 p.


