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Titlul de vicecampioni ai Europei,

SALT VALORIC SPECTACULOS 
AL TINERILOR BOBERI ROMÂNI

loan Palko străpunge — inci 
o dată — cu un șut puter
nic poarta echipei vest-ger- 

mane
Foto : Drago; NEAGU

In cupele europene la handbal
De la început se cuvine să 

menționăm că rezultatul echi
pajului Paul Neagu—Gheorghe 
Pieptea, cîștigătorul medaliei 
de argint la campionatul eu
ropean de tineret desfășurat în 
Italia, la Cervinia, constituie 
o performantă care îmbogă
țește panoplia bobului ro
mânesc și, în același timp, 
prilejuiește constatarea vigu
rosului progres al pilotu
lui, pînâ de curînd frînar al 
echipajelor conduse de Drago; 
Panaitescu. într-adevăr, anul 
trecut, pe pista de la Winter- 
berg, Paul Neagu s-a clasai 
abia pe locul 14 la campio
natul european de tineret, în 
vreme ce actualul campion eu
ropean, elvețianul Kalpf Pichler, 
ocupa locul secund. Dealtfel, 
trebuie subliniat că Pichler 
este apreciat ca o mare spe
ranță. primul în ierarhie după 
supervedetele Erich Schărer, 
Peter Schărer și Hans Hille- 
brand.

Revenind la reprezentanții 
tării noastre, vom reda o de
clarație făcută de Paul Neagu 
într-o convorbire telefonică 
purtată ieri : „Sînt mulțumit 
de performanța realizată și 
sper ca în întrecerea echipa

jelor de 4 persoane să mă aflu 
tot printre fruntași, mai ales 
dacă vom avea o tragere la 
sorți ceva mai favorabilă''. 
Antrenorul Dumitru Focșe- 
neanu a ținut să completeze: 
„Pîrtia, excelent înghețată și 
amenajată, a oferit condiții 
bune de întrecere. La obține
rea titlului de vicecampioni ai 
Europei, un rol important l-au 
avut starturile, echipajul ro
mân avind în toate cele patru 
manșe printre cei mai buni 
timpi**.

In continuare, sportivii aflați 
la Cervinia se pregătesc pen
tru campionatul european la 
bob-4. în vederea căruia au 
început coborîrile de antrena
ment. România va fi repre
zentată — sîmbătă și duminică — 
de echipajul format din Paul 
Neagu — pilot. Constantin Bă- 
descu, Nicolae Androne st 
Gheorghe Pieptea — împingâ- 
torl

• Dragoș Panaitescu. Gheor
ghe Lixandru, Dorel Cristudor 
și Ion Duminicel au plecat, 
ieri, în Austria, la Igls, pen
tru a lua parte, sîmbătă și 
duminică, la „Cupa națiunilor** 
la bob-4.

H.C. MINAUR-PERFORMANȚĂ UNICĂ:
6 PARTIDE-6 VICTORII!

în cupele europene la hand
bal lucrurile s-au liniștit pen
tru... o lună de zile. S-au cali
ficat în semifinale T. V. 
GROSSWALLSTADT (R. F. 
Germania). HONVED BUDA
PESTA (Ungaria), S. C. EM- 
POR ROSTOCK (R. D. Ger
mană) și DINAMO BUCU
REȘTI — în Cupa campionilor 
europeni VfL GUMMERS
BACH (R. F. Germania), H. C. 
MINAUR BAIA MARE. TA- 
TABANYAI BANYASZ (Unga
ria) și S. C. MAGDEBURG 
(R. D. Germană) — în Cupa 
cupelor. Ciudată simetrie : 
două formații din România, 
două din Ungaria, două din 
R. D. Germană și două din 
R. F. Germania în mănunchiul 
celor mai bune echipe de club 
ale handbalului european și — 
de ce nu ? — ale celui mon
dial I Excepție făcînd forma

țiile din Ungaria (Tatabanyai 
s-a calificat prin eliminarea 
de către I.H.F. a echipei islan
deze Vikingur, iar Honved a 
avut o adversară de mîna a 
treia, pe Stella St. Maur), ce
lelalte echipe au trecut de 
„sferturi** în dispute grele, u- 
nele chiar veritabile derbyurl 
Și, iată, de pe acest tablou 
lipsesc echipe din Uniunea So
vietică, din Iugoslavia, din 
Cehoslovacia și din alte țări 
cu performanțe în lumea hand
balului...

Ce să însemne aceasta ? în 
primul rind, că după Copen
haga s-a relansat campania de 
pregătire a celei de a IlI-a 
ediții a J.O. în care se află 
și handbalul masculin pe afiș. 
Firesc, ierarhiile devin mișcă
toare, ascensiunile și căderile 

fiind — în atari condiții — un
lucru obișnuit 

Fără îndoială, 
nespus înscrierea 
nostru pe linia

ne bucură 
handbalului 
ascendentă.

Cele două partide — Dinamo 
București — Calpîsa Alicante 
(în Palatul sporturilor din Ca
pitală) și H. c. Minaur — 
T. V. Huttenberg (în Sala spor
turilor din Baia Mare) — au 
dovedit celor aproape 10 000 de 
spectatori și sutelor de miî de 
telespectatori că ambele noas
tre reprezentante in cupele 
europene au un nivel valorie 
ridicat, in evidentă creștere 
față de anii trecuți, că atit 
Oprea Vlase cît și Lascăr Pană

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2—3)

Boxul nostru in plin clort de reafirmare
0 constatare îmbucurătoare după derbyul 

baschetbaliste Dinamo - Steaua

ROMAN OPȘITARU (2,10 m) A CONHRMAT 
ÎNIR-0 PARTIDĂ Dl MARI Dlf ICUITATE!

în fața unui public numeros, 
care a făcut sala Floreasca 
neîncâpătoare (în acest sens, 
întrebăm din nou : pentru ce 
nu este folosit Palatul sportu
rilor și al culturii pentru în- 
tîlnirile de baschet, interne și 
internaționale, de mare inte
res ?), fruntașele baschetului 
nostru masculin — Dinamo și 
Steaua — au făcut o convin
gătoare pledoarie pentru spec
taculozitatea acestui joc spor
tiv, în special în disputa de 
duminică, deosebit de atracti
vă și deseori de un ridicat ni
vel tehnic. A fost evident că 
ambele echipe s-au pregătit cu 
asiduitate și cu responsabilita
te în vederea acestor meciuri, 
decisive — după cum s-a vă
zut — în lupta pentru cuceri
rea titlului care, după dubla 
victorie a dinamoviștilor, va 
reveni, în mod normal, aces
tora.

Sub egida „Daciadei", la Sibiu

ACȚIUNEA „PĂDUREA - STADIONUL NOSTRU" CONTINUĂ 
ÎN 1979 CU NOI ȘI VARIATE FORME DE ÎNTRECERE

Desigur, se cu
vin citeva subli
nieri după parti
dele respective, ca, 
de pildă, prestația 
mai omogenă, mai 
limpede și mai ce
rebrală a formației 
Dinamo pe par
cursul întîinirilor 
și, mai ales, în fi- 
nalurile lor, evo
luția excepțională 
a lui Costel Cer- 
nat care, ajuns la 
deplina maturitate 
sportivă, dovedește 
(ca și în meciurile 
susținute in ca
drul echipei naționale) o
valoare certă, aportul hotă- 
ritor al lui Dan Nica-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare In pag. 2—3)

Valoroasă și unică în felul 
ei, acțiunea întreprinsă în ul
timii a.j de „Clubul de o- 
rientare** — Sibiu, în strînsă 
colaborare cu organele si or
ganizațiile cu atribuții în 
sport, pentru atragerea mase
lor largi de copii și tineret în 
practicarea „Sportului păduri
lor" — la care. în 1978, au 
participat peste 20 000 de tineri 
— va continua cu o suită de 
întreceri, una mal interesantă 
ea cealaltă.

— în anul 1979 vom urmări 
nu numai cantitatea, ci și ca
litatea — ne-a declarat cunos

Popa, Novac șt Georges
cu (de la stingă la dreap
ta) nu l-au mal putut 
contracara pe Opșitaru 
care a înscris un nou coș 
pentru Steaua

Foto : N. DRAGOȘ 

cutul specialist Dezideriu 
Heintz. Vrem ca la „Ziua o- 
rientării" să depășim recordul 
Suediei țara de baștină a a- 
cestui sport, mobilizînd la start 
peste 16 000 de participanțl 
De-a lungul secolelor, pădurea 
a fost scut și aliat al poporului 
nostru. De aceea, nu întâmplă
tor am dedicat unul dintre 
concursurile din acest an ani
versării împlinirii a 2050 de 
ani de la formarea primului 
stat dac centralizat și inde
pendent. Prin .Concursul de 
creație" dorim să demonstrăm 
că orientarea constituie un act

>> EȘALONUL SECUND" AL
REZERVĂ PERMANENTĂ

Lotul de perspectivă și-a în
cheiat stagiul de pregătire de 
la Constanța. E, firește, pre
matur să ne pronunțăm asupra 
eficacității acestei etape prepa
ratorii. dar putem afirma, de 
pe acum, că apreciem iniția
tiva recentă a Federației de 
box de a alcătui un eșalon se
cund — compus din tinerii cei 
mai talentați (ba chiar și din 
unii juniori, cum ar fi Florian 
Țîrcomnicu) — care să asigure 
o rezervă permanentă, pe cît 
posibil abundentă, pentru lotul 
naționaL La fel de natural ni 
se pare a construi perspectiva 
acestor tineri pugiliști mai ales 
cu gîndul la Jocurile Olimpice 
de la Moscova din 1980, dată 
la care maturitatea lor spor
tivă se poate împlini cu apor
tul unei indispensabile expe
riențe de concurs.

Iată deci cîteva dm ideile 
preliminare în legătură cu lo
tul (asa-numit) de perspectivă. 
Antrenorul emerit Teodor Ni- 
culescu ne confirmă justețea 
acestor gînduri. El a condus 
stagiul de pe Litoral, urmărind 
dezvoltarea fizică multilaterală 
a celor 24 de băieți (dintre 
care nu toți se prezintă cu 

de cultură inclus in Festivalul 
național „Cîntarea României**. 
Sub aspect calitativ, ne pregă
tim să depistăm talente care 
ne vor reprezenta in viitoarele 
concursuri mondiale. Aș dori 
să închei prin a arăta că ex
periența pe care am cîștigat-o 
pină acum va prilejui obiectul 
unui simpozion și al unei ex
poziții

Spicuim din bogatul calen
dar al acțiunilor „Clubului de

Die IONESCU-coresp.

(Continuare în pag. 2-3)

TINERILOR PUGILIȘTI- »
A LOTULUI NATIONAL
structuri musculare corespun
zătoare — unul dintre defi- 
cienți, în acest sens, fiind Ion 
Joița). precum și perfecționa
rea lor pe plan tehnic.

Care sînt, la sfîrșitul sta
giului, concluziile antrenorului 
T. Niculescu ? „Din tinerii pe 
care l-am avut la îndemină, 
pot oricînd răsări elementele 
de care lotul național ar avea 
nevoie la un moment dat, pen
tru a suplini o indisponibili
tate. Iar o asemenea posibili
tate justifică deplin măsura. 
Sînt sigur că în urma turne
elor pe categorii de greutate, 
de la Brăila și Galați, la sfîr-

(Continuare in pag. 2—3)

Daniela Popa, de 16 ani, au
toarea singurului record na
tional individual de la cam
pionatele naționale pentru ar
me cu aer comprimat, ediția 
1979 *’oto : Vasile BAGEAC

ARMELE CU AER COMPRIMAT,
UN DIVERTISMENT

HIVERNAL ?
Citiți în pag. 2—3 un co

mentariu pe marginea com
portării trăgătorilor fruntași 
la campionatele naționale de 
tir redus, recent disputate.



După campionatele naționale de tir redus

ARMELE CU AER COMPRIMAT, DIVERTISMENT HI VERNAL ?
Ei ne semnalau printre cauzele 
acestei stări neplăcute de fapt 
insuficienta concentrare de 
concurs, lipsa de adaptabilitate 
Ia condițiile specifice ale între
cerii, absența de pe standuri a 
climatului de efort intens. 
Am mai adăuga noi și o altă 
cauză pe care o considerăm 
cel puțin la fel de importan
tă : trăgătorii și antrenorii de 
la cluburi mai consideră, încă, 
probele de aer comprimat ca 
pe un fe] de divertisment al 
activității lor în sezonul de 
iarnă și nu ca pe o componen
tă esențială a pregătirii gene
rale a unui performer adevărat 
în tir, pregătire care țintește, 
în final, buna comportare la 
probele olimpice 1 Netratarea 
cu seriozitate a activității din 
întregul sezon pentru arme cu 
aer comprimat 
pildă, unul din 
nării prelungite 
picioare și, în 
probei olimpice 

Cea de a doua adresă 
care trimite excelenta compor
tare a tinerei reprezentante a 
C.S.Ș. 1 București este chiar 
aceea a colegilor de categorie. 
Nu putem să nu remarcăm in
dividual țintașii care bat, cu 
șanse, la porțile afirmării sau 
pe cei care, deși practică tirul 
de relativ puțină vreme, au 
„scos" rezultate notabile. Lista

Dacă la recentele campiona
te naționale de tir pentru ar
me cu aer comprimat, junioara 
mică Daniela Popa, în vîrstă 
de 16 ani, ar fi concurat la 
categoria senioarelor, s-ar fi 
clasat, cu cele 375 de puncte 
reușite, pe locul III. O prea 
onorabilă clasare, deci, pe po
diumul consacratelor...

Acest fapt, oarecum curios, 
trimite la două adrese.

Prima este adresa trăgători
lor fruntași. La întrecerile 
găzduite de sala din 
sportiv Dinamo, nici un 
tor senior (includem și 
oarele) nu a corespuns 
prisma rezultatului. Mulți din
tre .cei prezenți au acuzat, pe 
bună dreptate, cele doar 
grade existente, sîmbătă, 
sală, în timpul concursului. E 
greu, foarte greu, să execuți 
corect o declanșare cu dege
tele aproape înțepenite. La a- 
cest capitol se cuvin critici ce
lor răspunzători. Dar reproșu
rile trebuie extinse, căci nu 
doar temperatura scăzută a 
fost cauza eșecurilor țintașilor 
fruntași. înșiși conducătorii 
celor două principale secții 
din tirul nostru, T. Coldea de 
la Steaua și G. Maghiar de la 
Dinamo, se arătau nemulțu
miți nu atît de numărul titlu
rilor cîștigate de elevii lor cît 
de nivelul scăzut al cifrelor.

parcul 
trăgă- 

seni- 
prin

11 
în

constituie, de 
motivele stag- 
a poziției 
consecință, 

de 3x40 f.

în 
a

la

ar fi lungă. Am vrea să re
marcăm secțiile cărora le a- 
parțin aceste speranțe ale ti
rului nostru : C.S.Ș. 1 Bucu
rești, Dinamo, 
și ’ Constructorul j 
Crișul și A.S.U.
C. S.M. Cluj-Napoca, 
„Deschizătoarea" acestei 
se face cu deosebire remarca
tă, mai ales prin rezultatele 
antrenorului de pușcă Dan 
Staicu. Din mina acestui spe
cialist au ieșit actuala campi
oană europeană la pușcă stan
dard, Niculina Iosif, și alți 
trăgători fruntași, printre care
D. Pantazi și V. Popa. (Prin
tre realizări se numără și cele 
9 recorduri naționale, 8 titluri 
republicane și 2 balcanice 
flate în posesia juniorilor 
la C.S.Ș. 1). Iată o temă 
meditație pentru federația 
specialitate care trebuie să 
gîndească 
cointeresa 
tă secție 
bite.

Centrul de tir 
Alexandria, 

Oradea, 
, Olimpia, 

serii

a- 
de 
de 
de 
se 
?ila a sprijini 

mai profund aceas- 
cu rezultate deose-

Radu TIMOFTE

NOII CAMPIONI DE SALĂ LA TIR CU ARCUL
In sala Armatei din Cluj- 

Napoca, 76 de arcași din șase 
orașe s-au întrecut pentru 
titlurile de campioni ai țării 
la probele de sală (2 X 18 m 
și 2 X 25 m). Cele mai multe 
titluri au revenit sportivilor 
de la Voința Tg. Mureș, prin 
Aurora Chin — senioare 1.076 
p, Andrei Berki — seniori 
1121 p și Laszlo Sandor — ju
niori II 859 p. în celelalte

probe, victoria a revenit urmă
torilor : Irina Kerekes (A.S.A. 
Cluj-Napoca) — junioare I, cu 
911 p. Victor Weselowski (Vo
ința Satu Mare) — juniori I, 
cu 1 005 p și Dorina Damian 
(Minerul Aninoasa) — junioare 
II, cu 778 p. Competiția s-a 
bucurat de o bună organizare 
din partea A.S.A. Cluj-Napoca. 
(Mircea RADU, coresp.).

PE ACEȘTIA l-AM TERMINAT, DAȚI-NE AEJTI!
Biroul executiv al clubului 

sportiv Progresul București 
și-a propus să analizeze acti
vitatea 
masă, 
ziarul 
trecut 
cară. .
spus, 
zilele 
mod 
mun ___ __ ___
deobște o analiză principială, 
exigentă. explicînd astfel, 
în fond, de ce a ajuns aceas
tă secție o umbră palidă a 
aceleia care a fost cindva un 
etalon de calitate al tenisului 
de masă românesc.

Să ne explicăm.
De la ședința biroului — 

deosebit de utilă, sintem de 
părere — a lipsit un număr 
important de membri, între 
care maesira emerită Maria 
Alexandru, cea care 
duce greul secției 
și-i mai justifică la 
urma-urmei, existen
ța. Maria era pe drum, întor- 
dndu-se de la internaționa
lele Cehoslovaciei. ‘ ‘ ‘
prezent nimeni 
secției, nici măcar 
le Nicolae Safta. 
zi de audiențe. Se . 
cuvlnt de spus are Ella Con- 
stantinescu, antrenoarea fede
rală, fostă componentă a sec
ției de la Progresul si care 
cunoaște bine lucrurile, dar 
se știa că e plecată cu Maria 
Alexandru.

De ce s-a ales o asemenea 
zi? De ce atita grabă? Ce s-a 
vrut, în fond ? De ce au fost 
aduși, in schimb, antrenori șl 
activiști al clubului care 
n-Sveau nici în din. nici în 
minecă cu problema în dis
cuție ? Clar : de ochii lumii ! 
Să mal spunem că șl secre
tarul federației a fost... invi
tat cu cîteva ore înainte ? Că 
de la C.M.E.F.S. n-a fost ni
meni ?

Desfășurarea „analizei" a 
fost pe măsura „mobilizării". 
O dare de seamă în care suc
cesele splendide ale Măriei 
Alexandru erau puse de-a 
valma cu locurile precare ale

secției de tenis de 
aflată — așa cum arăta 
nostru încă din anul 
— într-o situație pre- 

A făcut-o (mai corect 
a încercat să o facă, 
trecute), dar tntr-un 

care nu are nimic co- 
cu ceea ce este în-

N-a fost 
din biroul 
președinte- 
care avea 
știa că un

celorlalți sportivi, fără a se 
Încerca cea mai vagă referire 
la modul cum a fost condusă 
secția, cum s-a muncit, cine 
a făcut treabă și cine a pă
călit clubul, cine a luat banii 
degeaba. Fiindcă mențiunea 
Jn ultimul timp nu a fosț o 
atmosferă de muncă și colabo
rare • nu explica în fond ni
mic, nu supăra pe nimeni.

Rar ne-a fost dat să auzim 
un asemenea „raport de acti
vitate" și asemenea discuții, 
în care s-a bătut apa In piuă 
două ceasuri bune, cu toate 
încercările președintelui clu
bului, Constantin Dumitrescu, 
ale vicepreședintelui Dorel 
Cioară și secretarului organi
zației de partid, Gheorghe 
Zărnea, de a pune cit de cit 
lucrurile la punct.

Și. totuși, raportul șl dis
cuțiile au avut ceva foarte 

concret, au dat... so
luția redresării sec
ției : au fost citate 
numele
jucătoare 

cluburi, care 
— „trebuie 

transferați la 
fiindcă nu e just ca

unor jucă- 
de la 
— d- 

(s.n.) să 
Progre- 

_____ ___ __ ____’ o 
secție cu tradiție șl prestigiu 
să se desființeze !- La obser
vația că normele de transfer 
nu îngăduie și că, dacă — 
prin absurd — ar fi încălca
te, nu există garanții că sec
ția l-ar valorifica pe sportivii 
respectivi, s-a răspuns cu in
transigentă, exponentul prin
cipal fiind vicepreședintele 
Flavlu Filip, care răspunde de 
această secție șl care șl-a a- 
sumat ingrata misiune de a 
conduce ședința, deși președin
tele clubului era de față.

Sugerăm Consiliului Muni
cipal pentru Educație Fizică 
și Sport București să deter
mine o analiză adevărată, a- 
sigurînd cadrul șl atmosfera 
necesare, pentru că simula
crul de ședință la care am 
asistat nu va putea să curme, 
ci va perpetua serioasele lip
suri care au făcut dintr-o 
secție de tradiție șl prestigiu 
o umbră palidă a acesteia.

Mircea COSTEA

ACTUALITA fl VOLEIBALISTICE
• DUPĂ 13 ETAPE în campio

natele Diviziei A de volei, clasa
mentele au 
rație :

următoarea configu-

FEMININ

1. DlNAMO 13 13 0 39: 8 26
2. „U“ Craiova 13 11 2 34:14 24
3. Penicilina lași 14 10 4 33:17 24
4. „U" Timișoara 14 9 5 35:22 23
5. C.S.U. Galați 13 8 5 29:24 21
6. Știința Bc. 13 8 5 26:25 21
7. Chimpex C-ța 13 6 7 24:25 19
8. Farul C-ța 13 5 8 27:27 18
9. Rapid 13 5 8 19:32 18

10. C.S.M, Sibiu 13 2 11 16:34 15
11. Maratex B. Mare 13 2 11 12:34 15
12. ,,U“ Cj.-Napoca 13 0 13 7:39 13

MASCULIN

1. STEAUA 13 13 0 39: 3 26
2. Dinamo 13 12 1 37: 9 25
3. Explorări B. Mare 13 8 5 29:20 21
4. Tractorul Bv. 13 8 5 26:26 21
5. Delta Tulcea 13 7 6 27:27 20
6. Politehnica Timiș. 13 4 7 26:24 19
7. C.S.M. Suceava 13 8 7 23:27 19
8. Viitorul Bc. 13 5 8 21:30 18
9. Silvania Ș. Silv. 13 4 9 21:28 17

10. „U“ Craiova 13 3 10 20:34 16
11. C.S.U. Galați 13 3 10 15:34 16
12. „U" Cj.-Na poc a 13 3 10 13:35 16

O AVlND ÎN VEDERE_ partici
parea echipelor Steaua și Dinamo 
la faza finală a cupelor europene, 
partidele Steaua — C.S.U. Galați 
șl Dinamo — Silvanla S. SUvanlei,

In Divizia A la baschet feminin.

CRIȘUL ORADEA, CAMPIOANA A TURULUI
Jocurile ultimei etape a turului 

Diviziei A la baschet feminin au 
adus cîteva modificări spectacu
loase în clasamentul competiției, 
dintre care cea mai importantă 
este promovarea echipei Crișul O- 
radea (antrenor Traian Constan- 
tinescu) pe locul I. Datorită com
portării constant bune, „acasă" și 
în deplasare, formația orădeană 
a cucerit titlul onorific de cam
pioană a turului Diviziei A și păs
trează șanse apreciabile pentru 
menținerea acestei poziții, la care 
rîvnesc, cu pretenții justificate, 
Voința București, Rapid, Universi
tatea Timișoara, Politehnica Bucu
rești și Mobila Satu Mare. La 
băieți, Dinamo s-a detașat In 
fruntea clasamentului, iar Urbis, 
prin pierderea a două meciuri (cu 
C.S.U. Galați) în sala Floreasca, 
mai are șanse minime pentru evi
tarea retrogradării.

MASCULIN
1. DINAMO 30 29 1 3283-2051 59
2. Steaua 30 27 3 2765-2202 57
3. Farul 30 20 10 2737-2573 504. „U“ Cj.-Nap. 30 17 13 2643-2523 47
5. C.S.U. Brașov 30 17 13 2537-2551 47
6. I.C.E.D. 30 17 13 2549—2624 47
7. Rapid 30 13 17 2219-2274 43
8. C.S.U. Galați 30 12 18 2315-2658 42

9. Univ. Timiș. 30 8 22 2402-2821 38
10. C.S.U. Sibiu 30 8 22 2388-2908 38
11. Pol it. Buc. 30 7 23 2501-2801 37
12. Urbis 30 5 25 2255-2608 35
• în clasamentul coșgetsrllor :

MASCULIN : 1. FI. Ermurache

FEMININ

CLASAMENTE

1. CRIȘUL 22 18 4 1653-1280 40
2. Voința Buc. 22 16 6 1498-1400 38
3. Rapid 22 16 6 1696-1448 38
4. Univ. Timiș. 22 15 7 1863—1698 37
5. Polit. Buc. 22 13 9 1634-1425 35
6. Mobila 22 13 9 1639-1597 35
7. „U- Cj.-Nap. 22 11 11 1801-1665 33
8. Voința Brașov 22 9 13 1595-1608 31
9. Progresul 22 8 14 1425-1515 30

10 Olimpia 22 7 15 1303-1403 29
11. C.S.Ș. Ploiești 22 4 18 1447-1934 26
12. P.T.T. 22 2 20 1278-1859 24

(Politehnica) 741 p, 2. C. Moraru 
(C.S.U. Brașov) 718 p, 2. P. Gră- 
dișteanu (I.C.E.D.) 628 p; FEMI
NIN: 1. Diana Bălaș (Mobila) 466 p, 
2. Ștefania Borș (Voința Buc.) 443 
p, s. Iudith Gross (Univ. Timi
șoara) 400 p.
• Rezultate din Divizia B : 

MASCULIN : Electrica Fieni — 
Știința M.I. Ploiești 121—104 (56— 
56), Carpațt București — C.F.R. 
București 83—69 (42—41), Marina
Constanța — Academia Militară 
98—34 (41—40), „U“ n Cluj-Napoca 
— C.S.Ș. Satu Mare 86—58 (49—19), 
P.T.T. București — Politehnica 
Iași 74—113 (39—62), Constructorul 
Arad — Știința Petroșani 80—59 
(41—33), Dlnamo Oradea — Comer
țul Tg. Mureș 108—80 (53—43) ;
FEMININ : Comerțul Tg. Mureș — 
C.S.Ș. Deva 78—52 (32—13), C.Ș.B. 
București — Politehnica n Bucu
rești 55—50 (25—22). Corespondenți: 
Elena Ciorăscu, N. Ștefan, G. Ta- 
maș. R. Mircea, I. Timnc, 
Strejan, P. Lorincz, C. Albu, 
Guțu.

N.
O.

DUPĂ DERBYUL BASCHETBALISTIC
(Urmare din pag. 1)

lescu în momentele „cheie" 
ale întrecerilor, continuarea 
crizei conducătorilor de joc 
la echipa Steaua (nici Nicolae 
Pîrșu și nici Anton Netolitz- 
chi nu au fost capabili să-și 
coordoneze coechipierii) Petre 
Brănîșteanu nici nu a fost in
trodus în teren) etc. Dar, pri
vind prin prisma intereselor 
lotului reprezentativ (să nu 
uităm, din cei 16 membri ai 
actualului lot, 13 sînt legiti
mați la Dinamo și la Steaua), 
apreciem că cea mai impor
tantă și îmbucurătoare consta
tare este comportarea singu
rului jucător pivot cu talie 
competitivă pe plan interna
țional al baschetului românesc 
din toate timpurile: Roman
Opșitaru — 2,10 m. 22 de ani. 
Timid în jocul de sîmbătă (în 
care, însă, deși a fost „oco
lit" de partenerii lui, a în
scris 8 puncte), Opșitaru a fost 
de-a dreptul impetuos dumini
că, zi în care a recuperat mul
te mingi și a marcat 23 de 
puncte, cu o dezinvoltură de 
mare pivot. Venit de la Arad

OFICIUL JUDEȚEAN 
DE TURISM 

MARAMUREȘ
OFERĂ :

Condiții excelente de practi
care a sporturilor de Iarnă în 
stațiunile Borșa și Izvoarele — 
cazare și masă In vile șl ho
teluri echipate cu tot confortul 
modern. Pentru pîrtla de pe 
vîrful --------- ------- ' '
scaun 
masa 
Mare.
de la _ , _ ____
Bala Mare (telefon 994/11 M3) $1 
din Sighet (telefon 12815). Pen
tru sfîrșit de săptămînă se pot 
procura bilete pînă In ziua de 
vineri.

Mogoșa, dotată cu tele- 
și schi-lift, cazarea și 
în hotelurile din Bala 
Biletele se pot procura 
Agențiile de turism din

ACȚIUNEA „PĂDUREA-STADIONUL NOSTRU"
(Urmare din pag. I)

orientare" — Sibiu pe semes
trul I 1979 : concursul de crea
ție „Pădurea — stadionul nos
tru" — 15 februarie ) concursul 
teoretic „ABC de orientare" — 
10 martie ,' simpozionul clubu
lui cu tema : „Orientarea — 
sport de masă" și expoziția 
„Pădurea — stadionul nostru" 
— 23—25 martie ) „Ziua orien
tării", dedicată împlinirii a 
2050 de ani de la formarea 
primului stat dac centralizat 
si independent, „Cupa 1 Mai"

pe municipiul Sibiu — 29 apri
lie, „Drumeție și orientare tu
ristică" (campionatul școlar), 
„Cupa U.T.C. a cercurilor teh- 
nico-aplicative" (faza pe ju
deț) — 13 mai, „Cupa pionie
rul" (faza județeană) — 19—20 
mai, „Campionatul școlar" (fi
nala) — 3 iunie. 
Iilor" — 24 iunie, 
nium", cu trofeele oferite 
ziarele locale.

Toate aceste competiții 
monstrează că sibienii sînt 
tărîți să doboare recordul 
care vorbea Dezideriu Heintz.

„Ștafeta șco-
„Cupa Cibi- 

de

de- 
ho- 

de

cu 3 ani în urmă (unde se re
marcase ca săritor în înălți
me), Roman Opșitaru a consti
tuit o preocupare directă și 
permanentă a antrenorului Mi
hai Nedef care, cu tenacita
tea care l-a caracterizat în
totdeauna, a izbutit să contri
buie la dezvoltarea calităților 
atletice ale lui Opșitaru și la 
-însușirea de către acesta a 
procedeelor tehnico-tactice spe
cifice jucătorului pivot. Faptul 
că Roman Opșitaru a fost fo
losit cu succes de-a lungul u- 
nui meci întreg Steaua — Di
namo, în care se știe prea bi
ne cum se luptă, ne dă spe
ranța că selecționata României 
va avea la campionatul euro
pean pivotul după care tînjeș- 
te de mulți ani și a cărui ab
sență s-a făcut întotdeauna re
simțită. Bineînțeles, prima con- 
diți“ a promovării absolute a 
lui Opșitaru o constituie însăși 
atitudinea acestuia față de 
propriul viitor ca performer, in 
primul rînd prin eliminarea 
sau. măcar, diminuarea defec
țiunilor persistente, încă. Ne 
referim, de pildă, la simplifi-’ 
carea jocului (înlăturarea ex
cesului de dribling și fentelor, 
pe care uneori le folosește fă
ră a fi necesare), la evitarea 
coborîrii ■ mingii la nivelul ge
nunchilor ș.a.

în rest, referitor la compo- 
nenții lotului, repetăm apre
cierile pozitive adresate lui 
Cernat și Niculescu, mențio
năm prestațiile inegale ale lui 
Popa și Căpușan, faptul că 
Fluturăș, Mihuță, Uglai și Ne- 
tolitzschi au stat prea puțin 
în teren, Brănîșteanu nu s-a 
dezlipit de banca rezervelor, 
iar David nici nu s-a dezbră
cat (în aceste condiții, prezen
ța ultimilor doi în lotul na
țional este nejustificată). Cît 
privește pe Ivascenco și Ocz.e- 
lak, capacitatea lor a fost e- 
vident afectată din cauza in
completei restabiliri a sănătății

• In

(Urm

SFERTUR

programate în etapa a XVI-a 
campionatului masculin, se 
disputa miine în Capitală.

a IN CAMPIONATUL DIVIZIEI 
B s-au desfășurat partidele etapei 
a n-a din cadrul turului trei. Iată 
rezultatele :

MASCULIN : „7 Noiembrie" Si
biu — SARO Tîrgoviște 3—2, Pro
gresul Buc. — Electra Buc. 3—2, 
Calculatorul Buc. — A.S.U. Pitești 
3—0 (neprezentare), Voința Alba 
Iulia — Didactica Zalău 3—0, Pro
gresul Brăila — Relonul Săvlnești 
1—3, Constructorul Brăila — Pe
trolul Ploiești 0—3, Dinamo Brăila
— Steaua li Buc. 3—1, Metalul 
Hunedoara — Metalul Oțelu Roșu 
0—3. Farul Constanța — PECO 
Ploiești 1—3, Electroputere Craiova
— Rapid Buc. 0—3, Motorul B. 
Mare — Foresta Arad 3—0, C.FJL 
Buc. — Metalul Suceava 3—2 ;

FEMININ : I.T.B. — Ceahlăul P. 
Neamț 1—3, Penicilina n Iași — 
Voința Buc. 1—3. Bralconf Brăila
— G.I.G.C.L. Brașov 1—3. C.S.S. 
Suceava — Prahova Ploiești - 3—1, 
Albatros Constanța — Calculatorul 
Buc 3—2. Voința Craiova — Con
fecția Buc. 3—0. Metalotehnica 
Tg Mureș — Olimpia Oradea 1—3. 
voința M. Ciuc — Constructorul 
Arad 3—1, C.S. Zalău — Corvlnul 
Deva 3—1.

Corespondenți : I. Ionesco, N. 
Mateescu. I. Fllipescu, Tr. Enache, 
N. Costin, I. Vlad, G. Tamaș, V. 
Ponovici. V. Săsărann, G. Lazăr, 
D. Diaconescu, I. Mlndrescu, Șt. 
Gurgui. A. Szabo, V. Pașcanu, I. 
Domuța.

SELECȚIE PENTRU GIMNASTICĂ
LA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR

Tehnicienii clubului sportiv 
școlar din București (Aleea 
Ștrandului nr. 2 telefon 18 20 18) 
continuă acțiunea de selecție 
pentru gimnastică sportivă, în 
scopul depistării celor mai dota
te și mai talentate elemente spre 
a fi incluse în Centrul de mare 
performanță care ființează pe 
lîngă acest club. Orele practice 
se vor desfășura zilnic între 
orele 16—18, în sala de gim
nastică din incinta Ștrandului 
tineretului, iar înscrierile se 
fac în fiecare zi la sediul clu
bului sau direct la sala de 
gimnastică.

iMTiLNIRI ECHILIBRATE
IN ETAPA RESTANTA

LA LUPTE
nr. 2 din 
loc între- 
(restanță) 
greco-ro- 

fost inte- 
datorită echilibrului

în Sala sporturilor 
Timișoara au avut 
cerile primei etape 
din Divizia de lupte 
mane. întîlnirile au 
resante
de forțe existent între echi
pele din seria a IV-a. Clasa
mentul : 1. C.S. Arad 48 p, 2. 
C.F.R. Timișoara 45 p, 3. A.S A. 
Cluj-Napoca 45 p, 4. C.S.M. 
Reșița 40 p, 5. SIMARED Baia 
Mare 40 p, 6. Steagul roșu 
Brașov 27 p, 7. Vulturii Lugoj 
23 p. Cei zece cîștigă'tori (pe 
categorii) sînt următorii : Fi- 
Gheorghe (Timiș.), Gh. Toader 
(Brașov), I. Mîndreanu și N. 
Mitroi (Reșița), N. Marinescu 
(Brașov), V. Romocea (Baia 
Mare), St. Potoreț (Arad), St 
Ciuntă (Arad), Z. Szilak (Ti
mișoara), R. Codreanu (Arad). 
(Șt. MARTON, coresp.).

După furt 
semifinalele 
handbalul 
reintră In
fiind acum 
tapă de ca 
este progra 
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care munc 
a conferi 
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petiții cc 
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și H. C. 
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la acțiune 
faimei ha

Și, chit 
finale. H. 
o perform 
diat, în t
pelor euro 
gura echi 
victorioasă 
ciuri dispu 
mâții — 
europeni 
lăsind pe
mai multe 
posibile 
Baia Mare 
namo Buc 
și reală
să însemn 
imbold ca 
forturi ma 
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spunem, a 
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nicei conc 
a cuceri t 
Dinamo a 
mierii, da
rece se afl 
competiții 
tru arnjp 
deopotrivă 
fieîndu-se 
românesc.

DUMINICA, O ATRACTI 
DE BOX LA GIUL

Duminică dimineața, în sala 
Giulești, din Capitală, va avea 
loc o in'eresantă gală de box, 
prilej cu care vor fi revăzuți 
în ring pugiliști valoroși ca Ion 
Budușan, Mihai Ploieșteanu, 
Nedeiea Mocanu (Metalul), Ke-

mus Cozms 
sile Cicu, 1 
namo), V 
Florian 
Șchiopu, V 
Marcel Sir 
Ioana (Cin

EȘALONUL SECUND" AL TINER
5

(Urmare din pag. I)

șitul lunii februarie, ba chiar 
după «Centura de aur» din 
martie, vom avea surpriza con
vocării unora dintre tinerii mei 
pentru echipa ce va fi ali
niată la campionatele europe
ne. Dar. oricum, cert este că 
dintre acești băieți se vor 
alege speranțele pentru turne
ul olimpic. Iată, de pildă, pana 
craioveană Țîrcomnicu — nici 
nu a împlinit încă 17 ani și se 
arată cel puțin la fel de bun 
ca Viorel Ioana, reprezentantul 
nostru la campionatele mondi
ale în 1978. Pot să evidențiez, 
de pe acum, semimusca, Nico
lae Crăciun, care a reușit să 
scoată din luptă pe consacra-

tul Săli i 
tru Voincs< 
semimijloc 
apoi Marc 
Gîrgavu ( 
semigreul 
numai cîți 
care puten 
privința st 
buie să n 
încerc să- 
diul consa 
tirii la nț 
deocamdaf 
lare cu ce 
te, la altit 
cheia fără 
deosebit d 
rat la Co 
autoritățile 
țvib).
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Programul meciurilor, 
rești : Confecția — Rapid 
Floreasca, de la ora 18) ; Constan
ța : Hidrotehnica — Progresul 
București ; Tg. Mureș ; Mureșul — 
Rulmentul Brașov ; Baia Mare : 
Constructorul — Universitatea Ti
mișoara ; Bacău : Știința — Uni
versitatea București.

CLASAMENT (după
1. HIDROTEH. C-ța
2. Știința Bacâu
3. Rulmentul Bv.
4. „U* Timișoara
5. Constructorul B. M.
6. ,,U“ București
7. Mureșul Tg. Mureș
8. Confecția
9. Progresul București 

10. Rapid București
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A ALE „CUPEI ROMÂNIEI" I
Intra și divizionarele A I

SPLIT -NOVT SADu

CELE
Lotul olimpic — cel

un

MAI VIABILE?

Steaua și-a încheiat pregăti
rile (din prima etapă) la Bra
șov. Intre timp, echipa a reve- 

- cu
du- 
fină 
lu- 
îm-

competiție șl echipele diviziona
re A, astfel că este de așteptat 
să asistăm la meciuri atractive, 
mai ales în cazul confruntărilor 
dintre formațiile care activează 
in primul eșalon valoric al ’ "" 

Intanirile vor avea loc in : 
de 9, 10 și 11 februarie, ■
următorul program :

Seria I, Cluj-Napoca i 
sporturilor)

Universitatea Cluj-Napoca 
Comerțul Constanța ; Politehnica 
Timișoara — Universitatea Craio
va (vineri) ; Politehnica 
șoara — Comerțul 
Universitatea 
Universitatea 
Universitatea 
țul Constanța . 
șoara — Universitatea Cluj-Napo
ca (duminică).

Seria a n-a, București (Sala 
Floreasca)

C.S.M. Bo-rzești — Metalul Hu
nedoara ; Steaua București — 
Universitatea București (vineri) ; 
Steaua — Metalul ; Universitatea
— C.S.M. Borzești (simbătă) ; 
Universitatea — Metalul ; Steaua
— C.S.M. Borzești (duminică).

Seria a Iii-a, Bacău (Sala 
sporturilor)

Dinamo București — 
Brașov ; Știința Bacău - 
Galați" (vineri) ; Dinamo 
rești — C.S.U. Galați ;

celor 90 de minute s-a stins Ia 
prima surpriză de pe tabela de 
marcaj, așa cum avea să se în
tâmple, de pildă, în cazul bi
zarului 1—1 cu Chimia Rm. 
Vîlcea sau, și mai pregnant. în 
cazul meciului susținut la Bu
zău, cu Gloria.

Așa stînd lucrurile, conside
răm că principala sarcină a 
conducerii tehnice a echipei 
Steaua este aducerea tuturor 
jucătorilor Ia un numitor co
mun de VOINȚĂ, în primul 
rind, deoarece principala cau
ză a lipsei de omogenitate pe 
care o manifestă deseori echi
pa se află tocmai în inegalita
tea psihică a jucătorilor.

Steaua are, în continuare, la 
dispoziție nenumărate variante 
pentru constituirea echipei. Ia
tă, de pildă, internaționalii 
fundași laterali au două rezer
ve în ascensiune — Nițu și L 
Gheorghe. Linia de mijloc, deși 
dominată de trio-ul „supercon- 
sacrat“ Dumitru — Stoica — 
Iordănescu, are de asemenea 
nenumărate variante,_ printre 
care se numără, în primul 
rind, Zahiu (cîndva golgeter) și 
înaintașii (tip M. Răducanu și 
Aelenei) care se simt la fel de 
bine în linia de mijloc. In sfîr- 
șit, atacul poate alinia două 
linii, ca la hochei. Suporterii 
sint încă de pe acum atrași de 
perspectiva unui trio dornic de 
revanșă (M. Ion, fostul stelist 
împrumutat Metalului, V. Năs- 
tase și C. Zamfir), care este 
opus trio-ului mai... clasic 
A. Ionescu, M. Răducanu, Ae
lenei, care a jucat destule 
din jocurile turului. (în afară 
de asta, se speră și în recupe
rarea lui Troi).

Așadar, ceea ce numeroșii su
porteri ai echipei Steaua aș
teaptă de la echipa lor favorită 
este constituirea unui „11“ DE 
LUPTA, care să ofere un ran
dament mai mare decît „ll“-le 
DE SPECTACOL. Constituirea 
acestui „11“ depinde de elimi
narea tuturor oscilațiilor din 
jocul și, mai ales, atitudinea 
lui Dumitru (problemă-cheie), 
de reintegrarea Iui Iordănescu 
în colectivul echipei, după a 
perioadă în care jocul pe cont 
propriu (pînă la exagerare) a 

de mult acestui 
jucător. In 

unei linii 
constante, 
schemelor

nit în Capitală, a jucat 
Electronica (1—1 !), iar 
minică cu Mecanică 
(5—0) și își continuă 
crul. „Steliștii" au fost .... 
părțiți, prin forța împrejură
rilor, jucătorii din prima linie 
aflîndu-se la 12 km, în Poiana 
Brașovului. Așa stînd lucrurile, 
dificultățile de omogenizare — 
în această perioadă — au fost 
reale, lucru menționat și de 
antrenorul Gheorghe Constan
tin. Dar cum asta a fost cam 
întotdeauna soarta echipelor de 
frunte din fotbalul nostru, acest 
presupus handicap nu poate fi 
invocat în prim-plan.

Ce a făcut Steaua, fie că e 
vorba de „steliștii tricolori", fie 
că e vorba de jucătorii care a- 
parțin exclusiv clubului ? In li
nii mari, s-a lucrat egal, cu atît 
mai mult cu cît antrenorul 
Constantin a funcționat la e- 
chipa națională pînă în ultimele 
zile ale anului trecut.

Dacă cercetăm „posibilitățile" 
restului echipei, care a lucrat 
la Brașov, constatăm că ea ne 
oferă un „11“ pe care și l-ar 
dori destule echipe din prima 
divizie. Iată acest „11“: N. Ră
ducanu (Iordache) — Nițu, Sa
meș (care a fost mai 
drul echipei), Fl. 
Gheorghe — Zahiu. 
nei
Năstase (M. Răducanu), Zamfir. 
Așadar, un „11“ cu destule for
țe, care nu așteaptă decît să se 
constituie într-o echipă și să 
primească întăririle de rigoare 
care se numesc, în cazul unei 
forme acceptabile, 
Iordănescu, Vigu, 
Stoica.

Cu alte cuvinte. în perioada 
de pregătire de pînă acum, care 
a vizat în principal zestrea fi
zică a echipei, și mai ales In 
perioada care urmează, Steaua 
poate să fie o echipă de sine 
stătătoare, deoarece introduce
rea amintiților oameni de lot 
nu poate fi o problemă deose
bită în cadrul omogenizării, 
știut fiind faptul că cei cinci 
jucători fruntași ai echipei 
Steaua se pot integra în angre
najul echipei la orice oră din 
zi și noapte. Important e ca 
lucrul efectuat pînă acum să 
fi asigurat formației oxigenul 
necesar practicării unui joc 
mai dinamic, mai echilibrat, 
mai solid, adică trăsături care 
n-au caracterizat întotdeauna 
jocul echipei în turul campio
natului. Dinamismul a lipsit 
deseori în meciurile susținute 
ta deplasare, echilibrul ș-a 
rupt deseori, între atac și apă
rare, mai ales cu „concursul" 
celor doi ași ai formației de ba
ză (Dumitru și Iordănescu), 
iar soliditatea a fost absentă 
uneori, mai ales în momentele 
grele, cînd jocul plin de avînt 
practicat ta prima jumătate a

perfect pus la punct, S-A JU
CAT FOTBAL, ambele echipe 
evoluînd într-un tempo ridicat, 
străduindu-se să construiască, 
să realizeze combinații specta
culoase. In primul meci-test 
au jucat 17 din cei 18 com- 
ponenți ai lotului. Numai Spe- 
riatu — chemat la lot în lo
cul lui Coman. accidentat — 
și Al. Nicolae, fundașul cen
tral al Gloriei Buzău, n-au ju
cat. In atac, antrenorii au ales 
formula cu o extremă și două 
vîrfuri (Stan — Radu II — D. 
Nicolae, în prima repriză; Stan 
— Cămătaru — Marcu, în re
priza secundă). Varianta cu 
Cămătaru pe... dreapta a fost 
cea mai percutantă. In partida 
cu F.C.M. Reșița, Spcnatu a 
apărat bine, Ștefănescu și Al. 
Nicolae s-au suplinit oportun, 
Stoica — Augustin — Iovă- 
nescu au alcătuit un trio la
borios, iar atacul cu două a- 
ripi rapide — cînd s-a jucat 
pe extreme — s-a dovedit a 
fi foarte eficace.

„Etapa-Arad“ și-a atins 
pe deplin scopul. Ea a de
monstrat însă că antrenorii 
lotului continuă să se afle în 
fața unor ecuații pe care vor 
trebui să le rezolve în cel 
mai scurt timp : Ștefănescu — 
Cîrstea sau Al, Nicolae — Ște
fănescu ? T. Stoica, Bărbu- 
lescu sau Augustin în linia de 
mijloc, alături de Mulțescu și 
Iovănescu ? Cu două vîrfuri 
(din trei) și o extremă sau cu 
două extreme și un vîrf ? Va 
fl, oare, etapa a treia a pre
gătirilor (Split — Novi Sad), 
cea care va da soluțiile cele 
mai viabile ? Să sperăm...

Laurențiu DUMITRESCU

care va 
avea de susținut un dublu 
meci eliminatoriu cu selecțio
nata olimpică a Ungariei — 
s-a pregătit la Poiana Brasov, 
antrenorii Florin Halagian și 
Ion Marica, insistînd, cum era 
și firesc, pe mărirea capacită
ții de efort a jucătorilor. Trep
tat s-a trecut și la angajarea 
unor meciuri de verificare, pe 
parcursul cărora să se urmă
rească omogenizarea unui „11“ 
de bază. A urmat o scurtă 
pauză, după care, reunit, lotul 
s-a deplasat la Arad. Ce mo
tive i-a determinat pe antre
nori să aleagă acest oraș pen
tru etapa a doua a pregăti
rilor ? Răspunsul la întrebare 
ni l-a dat antrenorul principal 
al lotului. Florin Halagian : 
„Posibilitatea abordării unor 
partide pe terenuri mult mai 
bune decît cele pe care am 
jucat la Brașov sau Codlea și, 
în al doilea rind, întîlnirea u- 
nui adversar redutabil, selec
ționata de tineret a Cehoslova
ciei, aflată în turneu în țara 
noastră. In această echipă se 
află mulți 
cehoslovaci, ________
zumtivi dacă ne vom califica 
în etapa următoare a prelimi
nariilor”.

Intr-adevăr, așa s-au pre
zentat lucrurile. Terenurile au 
fost foarte bune pentru un în
ceput de februarie, iar echi
pele întîlnite au constituit ad
versari redutabili, care au ju
cat cu o mare ambiție, ambele 
partide căpătînd valențele u- 
nora oficiale. Șl n-a fost deloc 
rău. Dimpotrivă. în meciul de 
vineri, de pe stadionul C.F.R., 
lotul a fost supus — îndeo
sebi — unui veritabil TEST 
DE FORȚA ȘI REZISTENȚA. 
Selecționata Cehoslovaciei — 
alcătuită din jucători cu o ex
celentă pregătire fizică, dar și 
cu^ foarte buni tehnicieni, ca 

Zelenski, Herda — a 
echipa noastră să facă 
toate resursele ei de 
pentru a cîștiga. Și a 

datorită incisivității

I
I(Sala

I
I
I
I
I

I
I

(Sala

I
I
I

țării, 
zilele 
dujpă

Turc 
kg ; 
Gb.

dintre olimpicii 
adversari pre-

Sâvi- 
Mare 

Iași (vineri) ; 
Universitatea

I
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PROMOEXPRES
ASTĂZI - ULTIMA ZI DE PAR

TICIPARE LA TRAGEREA

Ttaii-
Constanța ; 

Cluj-Napoca — 
Craiova (simbătă) ; 
Craiova — Comer- 
; Politehnica Timl-

Dinamo
- C.S.U.

Bucu-
__________ , Știința 

Bacău — Dinamo Brașov (stmbă- 
tă) ; Dinamo Brașov — C.S.U. 
Galați ; Dinamo București — Ști
ința Bacău (duminică).

Seria a IV-a, Baia Mare 
sporturilor)

Gloria Arad — RedonuJ 
nești ; H.C. Minaur Baia 
— Un iversita tea 
Gloria Arad 
lași ; H.C. Minaur Baia Mare — 
Relonul Săvinești (simbătă) ; Re- 
lonul Săvinești — Universitatea 
lași ; H.C. Minaur Baia Mare — 
Gloria Arad (duminică).

I
I

Takaci, 
obligat 
uz de 
energie 
cîștigat 
lui Cămătaru și promptitudinii 
la finalizare a lui Mulțescu, 
dar și marelui travaliu făcut 
de T, Stoica, Augustin, Băr- 
bulescu. Două zile mai tîrziu, 
altele au fost datele proble
mei. In partida cu F.C.M. Re
șița. desfășurată pe un teren

CHIMPEX CONSTANT CONDUCI AUTORITAR

Timp de 4 zile, la Iași, s-au 
desfășurat întrecerile primei e- 
tape a campionatului de hal
tere pe echipe, pentru ju
niori. La startul acestei pri
me întreceri a anului s-au aliniat 
20 de formații din Diviziile A șl 
B, cu un efectiv de aproape 200 de 
participant!.

După această etapă clasamentele 
pe echipe se prezintă astfel :

DIVIZIA A — 1. Chlmpex Con
stanța 91 p ; 2. C.S.M. Cluj-Na
poca 65 p ; 3. Olimpia București 
49 p ; 4. C.S.M. Sibiu 48 p ; 5.
Gloria Bistrița 41 p ; 6. C.S. Șc. 
Constanța 41 p ; 7. Clujana 33 p ; 
8. Dunărea Galați 28 p ; 9. Steaua 
28 p ; 10. Gloria Arad 20 p.

DIVIZIA B î Unirea Iași 79 p ; 2. 
Unirea Alba Iulia 52 p ; 3. A.S.A. 
Tg. Mureș 50 p ; 4. Rapid Oradea 
44 p ; 5. Rapid Arad 41 p ; 6.
Șoimii Sibiu 28 p ; 7. C.S.Șc. Ga
lați 26 p ; 8. Rapid Buc. 26 p ; 9. 
Q.S. Șc. Bistrița 20 p ; 10. Steagul 
roșu Brașov 19 p.

Pe categorii, rezultatele au fost 
destul de modeste. Iată învingă
torii din cat. A, ta ordinea cate
goriilor : M. Șeic (Chlmpex Con
stanța) 185 kg ; I. Balas (Dunărea 
Galați) 200 kg ; Gh. Benning 
(C.S.M. Sibiu) 230 kg ; A. Tecu 
(Chlmpex) 250 kg ; I. 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 270 
C. Dinu (Chimpex) 285 kg ; 
Scheckmann (Chlmpex) 287,5 kg ; 
V. Blaga (C.S.M. Cluj-Napoca) 
280 kg ; T. Popa (Olimpia Buc.) 
260 kg ; M. Schuster (C.S-M. Si
biu) 255 kg. In Divizia B, locurile 
1 au fost ocupate de : B. Tănase 
(Unirea Iași) 165 kg ; P. Pirvu
(Unirea lași) 175 kg ; D. Balint
(Rapid Oradea) 190 kg ; I. Hreot- 
eă (Unirea Iași) 220 kg ; E. Chivu 
(A.S.A. Tg. Mureș) 245 kg : L 
Găină (Rapid Arad) 235 kg ; Gr. 
Morozan (A.S.A. Tg. Mureș) 260 kg.

înaintea începerii competiției a 
avut loc plenara Comitetului Fe
derației Române de Haltere și Cul
turism. (D. DlACONESCU-coresp.)

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Cine va continua seria marilor 

ciștigători la tragerea Pronoex- 
pres de mîine, 7 februarie 19797

Nu uitați : astăzi este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor la 
această tragere ; MAI MULTE 
BILETE JUCATE — MAI MUL
TE ȘANSE DE A CtȘTIGA 1

A. Ionescu

mult în ca-
Marin, I. 

Agiu, Acle- 
(M. Ion),

Dumitru, 
Anghelini,

LOTUL REPREZENTATIV
A PLECAT IERI

IN BULGARIA
Ieri la amiază a plecat 

Bulgaria lotul reprezentativ 
țării noastre. Tricolorii vor 
susține trei meciuri amicale 
dintre care două cu selecțio
nata Bulgariei. Au făcut de
plasarea următorii jucători: 
Lung, Cristian, Anghelini, Ti- 
lihoi, Sameș, Dinu, B. Grigore, 
Vigu, Romilă, Boloni, Rădules- 
cu, Voicilă, Bălăci, Crișan, D. 
Georgescu, Paraschivescu, Cer- 
nescu.

în 
al

dăunat atît __ . 
atît de talentat 
sfîrșit, constituirea 
de atac cît de cît 
pentru exersarea _________
tactice care să ia loc elanului 
deseori necontrolat, este încă, 
una din condițiile de bază pen
tru ca suporterii echipei Steaua 
— care nici nu văd altă cam
pioană ! —, să fie răsplătiți pe- 
ipăsura valorii lotului, iar fot
balul nostru să dobîndească o 
echipă mai dinamică, mai echi
librată și mai solidă decît aceea 
care s-â clasat după F.C. Ar
geș și F. C. Baia Mare. f.

Gheorghe NERTEA

Dialog cu arbitrul Gheorghe Retezan

INFRINGEREA E GREA, DAR TREBUIE
S O ACCEPȚI CHIAR Șl DIN PENALTY '

Continuâ seria marilor ciști
guri la Pronoexpres. La cele trei 
trageri omologate ptaă ta pre
zent In acest an, pe lista mari
lor ciștiguri au figurat de fiecare 

autoturismele, alături de 
numeroase ciștiguri substan- 
ln numerar. Cel mai re- 

,,performer" este Gh. Gheor- 
din București, care la tra

gerea din 24 ianuarie a obținut 
un autoturism „Dacia 1300“ și o 
suită de ciștiguri ta numerar la 
alte categorii, pe o variantă 
combinată de 7 numere achitată 
25%.

CIȘTIGURILS TRAGERII PBO- 
NOEXPRES DIN 31 IANUARIE 1973

Categoria 1 : 2 variante 25% au
toturisme Dacia 1300 ; categoria a 
2-a : 1 variantă 100% a 23.755 lei și 7 variante 25% - - - •
goria a 3-a 
tegorla a ' 
tegoria a 
tegorla a 
categoria 
categoria ____  .. __ __

Report categoria I : 131.669 lei.
Autoturismele Dacia 1300 de la 

categoria I au fost obținute de : 
BARBIERU NICOLAE din Pia
tra Neamț Și C. IOAN din Bucu
rești.

a 5.939 lei ; cate-
38,25 ■ 1.708 lei ; ea-

4- a : 117 a 558 lei ; ca-
5- a : 361,50 a 181 lei ; ca- 
6-a : 10773,75 a 40 Iei ; 

a 7-a : 341.50 a 200 lei ; 
a 8-a : 5785,25 a 40 leL

Gheorghe Retezan are ta tom
balul nostru o îndelungată acti
vitate. A fost jucător de D 
A la Politehnica Timișoara, ctad 
apărarea din fața iul Curcan a- 
vea alcătuirea Zbircea, Brinzei, 
Retezan. A mal jucat la Loco
motiva Constanța șl CF.R. Ti
mișoara. Dia 1960 s-a dedicat 
arbitrajului, căruia Inginerul 
Gheorghe Betezan, șeful serviciu
lui de investiții de la întreprin
derea de mașini grele București, 
l-a dăruit o mare parte din 
timpul său liber. Fără să se nu
mere printre figurile de „prim- 
plan" ale arbitrajului nostru, el 
s-a remarcat prin sobrietate, mo
destie, obiectivitate, adică prin- 
tr-o tinută Ireproșabilă, calități 
care l-au adus acum în grupul 
arbitrilor fruntași. Iată de ce 
l-am solicitat pe Gh. Betezan să 
ne răspundă la clteva întrebări.

— Se pare că sezonul tre
cut a fost cel mal fructuos 
pentru dumneavoastră, tovară
șe Gheorghe Retezan. Me
dia notelor obținute a fost 
depășită în clasamentul ziaru
lui „Sportul" doar de Nicolae 
Rainea. Care sînt „secretele" 
acestei frumoase performanțe ?

— Experiența celor 19 ani 
de arbitru, pregătirea și, zic 
eu, încrederea celor care 
acordat girul să conduc 
mai grele.

— Care a fost unul 
aceste jocuri ?

— F. C. Argeș — Universi
tatea Craiova. Există între a- 
ceste echipe o veche ri
valitate sportivă. în toamnă 
a fost greu si pentru că oas
peții au deschis scorul foarte

mi-au 
jocuri

dintre

repede ; pitețtenii abia aa reu
șit, în final, un 2—2 și atmos
fera a fost fierbinte, pe teren 
și în tribune. La noi, gazdele 
nu prea sînt obișnuite ca așa 
ceva, se împacă greu eu ideea 
că pot pierde. Cînd sînt con
duși, jucătorii echipei locale 
se năpustesc peste adversari, 
îi masează în careu și trebuie 
să fii foarte atent * “
fază. Uneori și 
11 m, deși nu

— S-a scris 
arbitrajele din 
apreciat realizările, 
și criticat cîteva prestări eu 
totul sub așteptări. Ați arbi
trat în Grecia, Turcia, Anglia 
și ta alte țări. De curtad ați 
făcut parte din brigada care 
a condus meciul Manchester 
City — Standard Liăge. Avem 
impresia că arbitrii noștri 
conduc mai bine peste hotare. 
Așa este 7

— Un meci în străinătate 
este ca un examen Ia un in
stitut superior celui pe care-1 
urmezi zi de zi. In plus, acolo 
publicul și echipele — aș vrea 
să rețină jucătorii noștri — 
se ocupă mai puțin de arbitri 
si mai mult de joc. Sînt și la 
noi exemple pozitive, ca Poli
tehnica Iași. F. C. Baia Mare, 
dar. în genere, jucătorii noștri 
vorbesc foarte mult în teren, 
protestează, gesticulează și nu 
se preocupă doar de joc.

— Ca fost fundaș, ce »enti-

la fiecare 
„tribunele" cer 
e.
destul despre 

toamnă. S-au 
dar s-au

ment aveți cînd acordați pe
nalty ?

— M-am lăsat de fotbal Ia 
27 de ani, din cauza unui acci
dent Ia genunchi. Mi-a părut 
rău. Am iubit mult fotbalul 
și am apărat cu toată onesti
tatea culorile echipei unde am 
jucat. Știu, infringerea e grea, 
dar trebuie s-o accepți, chiar 
și din lovitură de la 11 m. Am 
ținut ca arbitrul... Retezan să 
fie cit se poate de imparțial 
și cît mai puțin sentimental pe 
gazon. Mie de altceva îmi pare 
rău. Cele mai multe infrac
țiuni din suprafața de pedeap
să se comit la noi foarte ușor, 
copilărește, în 
reclamă o 
venție. Am văzut cazuri cînd 
un atacant a fost faultat în 
momentul în care avea inten
ția să iasă din careu sau cînd 
era pe undeva, pe lingă linia 
de fund, cu spatele Ia poartă. 
Greșeli care nu numai că, în 
final, costă echipa respectivă, 
dar au implicații și asupra 
randamentului jucătorilor, a 
calității fotbalului practicat.

Constantin ALEXE

faze care nu 
asemenea inter-



ROMANEȘTIPE GHEATAa

SI PE ZAP ADA
a

• Campionatul mondial femi
nin de patinaj viteză la poiiatlon 
s-a încheiat la Haga cu succesul 
sportivei americance Beth Heiden, 
în vîrstă de 19 ani, care a ter
minat învingătoare în 
patru probe totalizînd
urmată de Natalia
(U.R.S.S.) 181,722 p
Burka (Canada) — 181,995 p. In
ultima zi, Beth Heiden a obți
nut victoria în probele de 
— 1:26,14 și 3 000 m —

toate cele 
179,030 p. 
Petruseva 
și Sylvia

1 OOO m 
4:41,24.

• Proba masculină de 
uriaș disputată la Jasna ____
slovacia) a revenit lui Ingemar 
Stenmark cu 2:53,47, urmat de 
iugoslavul Bojan KrizaJ — 2:57,53 
și elvețianul Heini Hemmi —
2:57,68. în clasamentul 
al „Cupei Mondiale44 se 
lider elvețianul Peter 
cu 173 p, urmat de 
Stenmark — 135 p șl______
Wenzel (Liechtenstein) — 122 p.

slalom 
(Ceho-

general 
menține 

LOscher, 
Ingemar 
Andreas

• Proba feminină de coborâre 
din cadrul concursului 
țional de la Piron ben 
contînd pentru „Cupa Mondială-, 
a revenit schioarei americance 
Cindy Nelson, urmată de 
line Attia (Franța) $1 Rene 
CR.F.G.).

interna-
(R.F.G.),

Caro- 
Epple

• Desfășurat pe pîrtia• Desfășurat pe pîrtia de la 
Winterberg (R.F. Germania), cam- A..1 de bob pentru

fost cîștigat de 
R.D. Germane 
Gerhardt, Va- 
cu timpul to-

pionatul european 
■patru persoane a 
primul echipaj al 
(Germenschausen, Dock șl Nehmer)_ ____ ,__ ___
tal de 3:42,46. Medaliile de argint 
și de bronz au fost cucerite de 
echipajele Elveției — 3:43,19 șl, 
respectiv. R.D. Germane (II) 3:43,78.

R.D.

PREZENȚE
PATINATORUL VASILE COROȘ 

PE LOCURI FRUNTAȘE 
LA INZELL

în concursul de patinaj vî- 
", care a reunit 

mai buni 
sportivul 
a ocupat 
de 1 000

teză de la Inzell, 
pe unii dintre cei 
tinatori ai lumii, 
mân Vasile Coroș 
cui doi în proba 
cu timpul de 1:20,15 (nou 
cord național), fiind urmat de 
campionul canadian Gaetan 
Boucher — 1:21,37, Victoria a 
revenit japonezului Kazuaki 
Ichimura, cronometrat în 1:19,11. 
In proba de 500 m cîștigată de 
Gaetan Boucher — 39:04, Vasile 
Coroș s-a clasat pe locul trei 
cu timpul de 40,52.
JUCĂTORII DE TENIS DE MASĂ 

IN R.D. GERMANA
în clasamentele finale ale 

campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale R. D. Ger
mane sportivii noștri apar pe 
următoarele poziții : echipe, fe-

U.R.S.S.

pa- 
ro- 
lo- 
m, 

re-

minin și masculin — locurile 
III, după Bulgaria și R. D. 
Germană, respectiv Ungaria și 
Cehoslovacia: simplu f. — Cri- 
nela Sava pe locul III, după Mi- 
teva și Gurcearova (Bulgaria) ; 
simplu m. — Cristinel Romanes- 
cu și Simion Crișan — pe locu
rile III ; dublu m- — Z. Bohm, 
S. Crișan, pe locul II (0—3 in 
finala cu Harasty, Burzy — 
Ungaria) ; dublu mixt — Cri- 
nela Sava, Z. Bohm, pe locul 
II (2—3 in finala cu Rappe, 
Schroder — R.D. Germană).
RUGBYSTII IEȘENI ÎNVINGĂ

TORI iN POLONIA
Echipa de rugby Politehnica 

Iași, aflată in turneu in Polo
nia, a susținut un meci amical 
la Lublin cu formația locală 
Budowliani, în fața căreia a 
cîștigat cu 20—0 (12—0) !

S.U.A
7 — 3, LA BOX

S.U-A. 
un al 

ectupeS 
au ob- 
ca-ego-

de-a doua

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

atletism • in concursul pe 
teren acoperit de la Edmonâon 
(Canada) irlandezul Eamon 
Coghlan a cîștigat proba de o 
milă, cu 3:57,70, urmat de Sydney 
Maree (S.U.A.) 3:59,17 și Juergen 
Staub (R.D.G.) 4:01,30. Proba de 
greutate a cîșt:gat-o englezul 
Capes cu 20,18 m. Americanul AL 
Feuerbach, a ocupat locul 2 cu 
19,57 m. • La Vilnius, în „Cupa 
U.R.S.S.", Vera Komisova a sta
bilit cea mai bună performanță 
mondială pe teren acoperit ta 
proba feminină de 60 m.g. cu 
7,89. Proba de triplu salt a fost 
câștigată de Iak Uudemiae cu 
16,82 m. La Înălțime, Ghenadi. 
Belkov a ocupat primul loc cu 
2.28 m.

HANDBAL • în meci retur 
pentru sferturile de finală ale 
„C.C.E.* (masculin), echipa T.V. 
Grosswallstadt a întrecut în de
plasare, eu 17—15 (7—7), forma
ția V.S.Z. Kosice. învingători și 
In primul joc (scor 17—12), hand- 
bal:știi vest-germani s-au califi
cat pentru semifinalele competi
ției. • La Geneva, în cel ele-al 
doilea meci amical masculin : 
Elveția — Franța 17—18 (10—10).

NATAȚIE • In concursul de

In C.M. de
JACQUES LAFFITE DIN
După ce tn urmă cu două săp

tămâni ciștigase la Buenos Aires, 
prima cursă de formula L pilo
tul francez Jacques - — 
terminat Învingător în 
premiu al Braziliei*,____ .___
pe circuitul de la Inte.-lagos. în
vingătorul a realizat o medie

Laffite a
..Marele 

desfășurat

SCRIMA, INTRE HAMBURG '78 SI MELBOURNE '797 s

mai face pe unii să ezite ta a-șl 
trimite reprezentanții ta Australia. 
Dealtfel, faptul că „momentul 
Hamburg* ■ însemnat un moment 
de cumpănă, de despărțire dar și 
de ir.terpătrundere a generațiilor, 
ta vederea decantării valorice 
pentru J.O. ’80, este atestat, sta
tistic. de clasamentele publicate la 
încheierea sezonului trecut șl ta 
care. Lresc, girul principal n 
pcariă cel al „Cupei Mondiale*, al
cătuit de către Federația Interna
țională de Scrimă, pe baza punc
tajului obținut de trăgători ta 
marile competiții Internaționale 
ale anului 1078.

CONSTANȚA LA UN NIVEL ÎNALT
tivii de bază al echipelor repre
zentative pentru Melbourne șl 
Moscova. Multe elemente Inedite 
găsim însă dacă privim listele pri
milor 10 clasați la cele patru arme. 
Apariția unor nume noi (nu pe 
planșele internaționale, ci lntr-o a- 
semenea ierarhizare), aparținînd 
unor tineri și foarte tineri scri- 
rneri șl scrim ere, stă mărturie a- 
saltulul „noului val*. Iată,, de 
pildă. Philippe Riboud (Franța), 
marele nedreptățit (alături de 
floretistul nostru Țiu) al finalelor 
CJ4. de la Hamburg, ta urma u- 
nor arbitraje incorecte are totuși 
satisfacția de a încheia un an pro
digios pe primul loc al „Cupei 
Mondiale* la spadă, deși nu are 
dedt M de ani. Pe locul 8, norve
gianul Koppang, campionul mon
dial de tineret. La sabie, sovieticul 
Mihal Burțev (locul 2) șl ungurul 
G. Nebald (loc 5) au avut ntal

multă constanță decît bătrînll 
Maffei șl Gerevich (care s-au „vă
zut* doar la „mondiale") sau 
Sldiak, Irimiciuc și Montano, care, 
se pare, au pierdut cadența. Flo
retistele Dorina Vaccaronl (locul 8 
la vîrsta de 15 ani !) șl Marcela 
Moldovan (locul 7,. 22 ani) — pri
ma învingătoare la „Martini", de 
la New York, cealaltă la „Jeanty* 
— marchează deschiderea unui 
arc de cerc al marilor speranțe la 
această armă. Italienii Maura 
Numa șl Andrea Borella (încă ju
niori), primul clasat pe locul 6, 
secundul pe 8, au pus pe gîndurl 
lumea scrimei, încă impermeabilă, 
se pare, la asaltul „coplllor-mtau- 
ne“, chiar dacă la Hamburg s-au 
zbătut mal mult decit au realizat 
printre floretlștL Aceste exem
ple ale „noului val* Înseamnă că 
„vechea gardă* a depus armele 7 
Hamburg n-a furnizat asemene* 
dovezi dacă ținem cont de reveni
rea spectaculoasă a floretlstel 
franceze Marie—Chantal Demaille 
(peste 35 de ani), locul 4, sau de 
sulta victorioasă a sabrerulul ro
mân Alexandru Nilca (tot locul 4) 
în fața campionului mondial Kro- 
vopuskov, din păcate nereeditată 
la Hamburg. Evident, la ultima e- 
dlțle a C.M. au fost și clasări sur
prinzătoare ta finalele probelor in
dividuale, oa de pildă locul 4 al 
floretlstel franceze Pascale Trln- 
quet, 5 al floretistulul cehoslovac 
Frantisek Koukal, sau 6 al sabre- 
rului român Marin Mustață, dar, 
in general, apariții meteorice, 
gen Dal Zotto la Montreal (flore- 
tistul italian ocupă in clasamentul 
*78 locul... 28 I) nu s-au semnalau

automobilism LA ECHIPE - SUMA TINERELOR TALENTE

NOU ÎNVINGĂTOR !

conduce Jacques Laffite. cu ÎS 
urmat de Carlos Reut^rr-ana 
11 ; Si Patrick Depa^ler — * p-

LA SCHI, ACTIVITATE COMPETIȚIONALÂ NON-STOP
„CUPA LICEULUI DIN PREDEAL*4 A TOST DOMINATA

DI SCHIORII TONDIȘTI DIN. tinropt'HiM
Pe pîrtia Poliștoacă s-a 

desfășurat „Cupa Liceului din 
Predeal" la schi fond. La con
curs au fost prezenți peste 150 
de copii și juniori din întreaga 
țară. Multi dintre competitori 
au lăsat o bună impresie, în 
special cei din Gheorgheni ca
re au obținut cele mai multe

locuri fruntașe. REZULTATE 
TEHNICE, 15 km, juniori I : 
L Gh. Stroie (ASA Bv.) 56:01,
2. I. Stoian (ASA Bv.) 57:01,
3. Gh. Brezeanu (ASA Bv.) 
57:45 ; 10 km, juniori 
Țențiu (L.P.) 39:32, 2.
(Sibiu) 40:24, 3. G. 
(Gheorgheni) 41:14? 5 
nioare 1: 1. Elena

CONTINUA SERIA CONCURSURILOR
OE FOND LA AZUGA

La Azuga, pe Valea Urechea, 
a continuat seria concursurilor 
de fond organizate cu perseve
rență de localnici. Indiferent de 
condițiile atmosferice, întrece
rile de schi fond pentru copil 
au loc cu regularitate și sin- 
tem convinși că nu peste multă 
vreme se va vorbi despre schi
orii fondiști crescuți și formați 
la Azuga. fată ctștigătorii în
trecerilor dotate cu .Cupa spe
ranțelor" : 2 km, fete : Mihaeîa 
Constantin (Șc. gen. Azuga) ;
3 km, fete: Violeta Trandafir 
(Șc. gen. Azuga) ; 3 km, băieți: 
Eugen Popa (Șc. gen. Azuga) ;
4 km, băieți : Constantin Do- 
bre (Liceul Sinaia). învingăto
rii în „Cupa U.T.C." : 1,5 km, 
fete: Adela Barbu (Liceul Si
naia) ; 3 km, băieți : Vasile lă
trate (Liceul Sinaia).
■ Victor ZBARCEA — coresp.

II : 1. I. 
H- Oros 
Szekely 

km, ju- 
Lagusis 

(Tractorul) 19113. 2. Emilia Raus 
(L.P.) 20:21, 3. Rafira Peters 
(M. Ciuc) 20:32 ; 3 km, juni
oare II : 1. Elena Urs (Tracto
rul) 12:42, 2. Eva Rakoly 
(Gheorgheni) 13:23, 3. Rodica 
Călin (Tractorul) 13:55 ; 3 km, 
fete 1: 1. Magdalena Hîrlav 
(Toplița) 13:22, 2. Ioana Vtl- 
can (Toplița) 14:05, 3. Maria
Tanko (Gheorgheni) 15:16; 2 
km, fete II : 1. Rodica Tabcaș

1.

(Toplița) 10:21. 2. Ana Benedek 
(Gheorgheni) 11:41, 1 Marga
reta Benedek ' 
14:45 ; 3 km, băieți II : 
Szekely (Gheorgheni) 
Z. Sara (Gheorgheni) 
Ad. Sipoș (Toplița) 
km. băieți 1: 1- G. 
(Gheorgheni) 17:25, 2.
bla (Gheorgheni) 1730, 3. F. 
Alb (Gheorgheni) 1835 ; șta
feta 3x10 km, juniori I : L 
A.S.A. Brasov I 1 h 57:40, 2. 
A.SA Brașov II 1 h 58 .-45. 3- 
Steagul roșu 2 h 07:02 ; 3x5 
km. junioare I : 1. Tractorul 
1 h 11:02, 1 Liceul Predeal 
1 h 11:14, 3. Sihiu 1 h 21:30 ; 
3x5 km, juniori II 
gheni lh 05:45, 2. 
șu lh 09:02, 3.
III 1 h 10:02 ; 3x3 
re n : 1. Toplița _ 
Gheorgheni I 46:15, 3. Miercu
rea Ciuc I 46:35.

, 3. Marga- 
(Gheorgheni)

L- 
a 
a 
i 

Laszlo
A. Csa-

L 
14:41, 
15:07, 

15:28 ;

: 1. Gheor- 
Steagul ro- 
Gheorgheni 
km, junîoa- 
I 45:45, 2.

Ion CODLEANU coresp-

AMBIANȚĂ PLĂCUTĂ lN...
Zilele trecute, pe pârtiile din 

Paring s-a desfășurat „Cupa 
U.G.S.R." la schi fond și al
pin. Au fost prezenți la startu
rile diferitelor probe aproape 
100 de concurenți din Brad, 
Hunedoara, Deva, Orăștie, Pe
troșani șa. întrecerile au be
neficiat de o organizare bună, 
iar zăpada abundentă a permis 
desfășurarea în excelente con
diții a curselor. Iată ciștigăto-1 
rii : slalom special, fete : Li-

PARING
dia Kelț (Petroșani) ; băieți : 
Carol Lauran (Petroșani) ; 3
km, fete : Maria Sipoș (Petro
șani) ; 5 km, băieți : Ioan Ma- 
gheru (Lonea).

Consiliul județean al sindi
catelor Hunedoara, organizato
rul oompetiției, a acordat pri
milor clasați diplome și pre
mii în echipament și material 
sportiv.

Staicu BĂLOI — coresp.

In schimb, probele pe echipe au 
stat sub semnul ont-siderelor, ie
rarhiile anterioare suferind serioa
se demolări. Surprize ? Nu, după 
părerea noastră, ci o valorificare 
deplină prin suma tinerelor ta
lente aflate In ascensiune. Astfel 
se explică, credem, succesul e- 
chipelor de floretă ale Poloniei 
(cea masculină, campioană mon
dială. cea feminină, medalii de ar
gint). chiar dacă băieții nu au re
prezentanți Intre primii 10 la indi
vidual Iar fetele o au pe „bă- 
trina* Wysoezanska lideră, pe lo
cul i« _ Au avut, însă, echipe, eu 
elemente de valori sensibil egale, 
excelent pregătite fizic și tactic, cu 
o evidentă dispoziție ofens!^. Așa 
cum s-au prezentat și echipa fe
minină de floretă a R.D.G. (locul 
4), cele masculine de floretă ale 
Franței (locul 2) și Italiei (locul 5), 
cele de spadă ale Franței (locul 4) 
și Elveției (locul 5). cea de sabie 
a Italiei (locul 3). Din acest punct 
de vedere, echipele României se 
află pe un drum bun ta ceea ce 
privește schimbul de generații. 
Echipele de floretă și, mai ales, 
cea feminină an ajuns la un punct 
de echilibra valoric, atît de favo
rabil marii performanțe, mal alee 
dacă vor da credit mal mare lup-

tei ofensive, păstrării inițiativei in 
asalt. Floretistele, cu un lider de 
talia Ecaterinei Stahl și cu aseme
nea puncte de susținere ca Mar
cela Moldovan, Viorica Turcan, 
Magdalena Chezan, Suzana Arde- 
leanu, cu o „ucenică14 de mare 
perspectivă ca Gabriela Betuker, 
pot aspira la cele mai mari satis
facții. Floretiștii, cu speranța va
lorificării (în sfîrșit !) a acestui 
real talent care este Petru Kuki și 
a ascensiunii marcate a mezinului 
Florin Nlcolae, susținuți de mereu 
tînărul șl experimentatul Mihal 
Tia (care a trecut, la Hamburg, 
pe lingă victoria carierei lui) sînt 
acum într-o postură favorabilă, 
iar sabreril, a căror echipă este în 
reconstrucție, pe „trunchiul* 
Pop, Mustață, Marin, „altoindu-se* 
mugurii Pantelimonescu și Dumi
tru (s-a renunțat la irimiciuc șl 
Nilca), păstrează aceleași șanse ca 
șl în trecut pentru un loc pe po
diumul marilor competiții. Vor 
rezista, în aceste condiții, echipe
le Ungariei, campioane mondiale 
la sabie și spadă, alcătuite în 
mare măsură din trăgători trecuți 
de prima tinerețe? La Melbourne 
i-ar mai putea, nu credem însă ©a 
si la J.O. din 1OT0.

Paul SLĂVESCU

CAMPIONATE • CAMPIONATE
SPANIA (eu 19) : Hercules A- 

licante — Atletico Madrid 0—0 ; 
Gljon — Espanoi Barcelona 0—0 ; 
Huelva — Real Socledad 1—2 ; 
Burgos — Rayo Vallecano 1—1 ; 
Athletic Bilbao — Sevilla 2—3 : 
Las Palmas — Santander 1—2 ; 
C.F. Barcelona — Valencia 1—1 ; 
Real Madrid — Salamanca 3—1 1 
Ceita Vigo — Zaragoza 5—3. Cla
sament : 1. Real Madrid 27 P 1 
2. Gijon — 25 ■ p 3. Atletico Ma
drid — 22 p.

FRANȚA (et 26) : Lille — 
Reims 4—0 ; Bordeaux — Laval 
1—1 ; Bastla — Valenciennes 2—0 ; 
Angers — Nantes 1—1 ; Nimes — 
Strasbourg 0—0 ; Nisa — Lyon 
4—0 ; F.C. Paris — Monaco I—71, 
Socha ux — Marsilia 2—2 ; St. 
Etienne — St. Germain Paris 
4—1. Clasament : 1. Strasbourg
— 36 p (un joc mal puțin) ; 
Nantes — 35 p ; 3. * 
35 p.

BELGIA (et. IS) : Racing White 
Molenbeek — Beveren 0—1 ; Lo- 
keren — Beringen 2—1 ; Beerehot

F.C.
St.

Monaco
2.

— Anxierlecht 1—â ; Winterslag — 
TX2. Liege 0—0 ; S.K. Lierse — 
Anvers 0—0 ; Standard Liege — 
Waterschei 0—0. Clasament : L 
Beveren — 27 p ; 2. Anderlecht
— 23 p ; 3. Anvers — 22 p.

GRECIA (et. 18) : A.E.K. — 
Aegaleo 5—0 ; Panlonlos — Pan- 
seraikos 1—0 ; Arls — Rhodos 
2—1 ; Larissa — Olympiakos Pi
reu 1—2 ; Panahaiki — Panathl- 
naikos 0—0 ; Kavalla — P.A.O.K. 
0—3. Clasament : 1. A.E.K. — 30 p ; 
L Aiis — 29 p; 3. Olympiakos
— 29 p.

R.F. GERMANIA: s-au disputat 
trei partide restanță ; S.V. Ham
burg — VfB Stuttgart 1—1 ; Bo
russia Dortmund — VfL Bochum 
2—2 ; Eintracht Frankfurt pe 
Main — Bayern Miinchen 2—1.
• In continuarea turneului pe 

eare-1 întreprinde în Argentina, 
selecționata Cehoslovaciei a dis
pus la Mendoza de îndepsndiente 
Rlvadavia cu 6—0 (1—0) prin golu
rile înscrise de Panenka (3), 
Frantlșek, Nehoda șl Jarusek.

Redacția fl administrația • cod 70139 Bucuraftt. st» V Canto if. a» R.f.f.R t, tel. centroid H 10 05 , secția coresp. 11 51 09 . interurban 437 » telex 10 350 romsp. Fi parul I. P „informația* 
rentai itrâinâlate i abonamente prin iLEXIM • departamentul export import presA. P.O. Box 136-137, telex 11 226, București, rtr. 13 Decembrie nr. 3 R. 1 2. 3. 4. 10363


