
Cronică sportivă sălmăreană

„GRĂUNTELE DE AUR SE ALEGE 
CU MIGALĂ DINTRE MILIOANE 

DE FIRE DE NISIP..."
La Voința Satu Marc, activitatea dc masă merge mind 

performantain mină cu
...Plouă întruna, cînd mai 

domol și uniform — ploaie 
rece de toamnă tîrzie, cînd în
tețit, pieziș, vijelios, ca pri
măvara. Pe străzi, sătmărenii 
se ascund sub umbrele care 
însă nu-i mai ocrotesc deplin. 
N-a rămas nici urmă din abun
denta zăpadă căzută cu o lună în 
urmă. „Oare sus, Ia Mogoșa, o 
mai fi rămas ceva zăpadă pen
tru școlarii care au urcat la 
concursul de schi ?“ se între
ba unul dintre activiștii spor
tivi localnici. între pîrtia de 
schi, care poate nici nu mai 
exista, și adăpostul sălilor de 
sport aleg în cele din urmă a 
doua variantă... Afară plouă 
continuu, agasant. în sala de 
lîngă stadionul Olimpia plouă 
însă cu;., săgeți. Sînt la an
trenament arcașii de la Voința 
Satu Mare, pregătiți de însuși 
secretarul acestei asociații, 
Francisc Fenyvesi, ajutat de 
doi dintre sportivii mai expe
rimentați, frații Mihai și 
Gheorghe Bîrzu. Sînt adunați 
într-un capăt al sălii sportivi 
cu vechime, dar și mulți ti
neri, care au optat de curînd 
pentru practicarea tirului cu 
arcul... Corzile se-ntind pînă-n

bărbie, săgețile zboară și iz
besc surd țintele fixate pe 
perne în capătul celălalt al 
sălii. între cei mai iscusiți țin- 
tași — cei doi frați Bîrzu și 
Al. Perstic, componenții echi
pei de seniori, cîștigătoare a 
titlului republican, V. Wese- 
lovschi, campion de juniori, 
Șt. Berendi, O. Silaghi, I. Mol
nar, Eva Gozner, Ecaterina 
Cozma, Lucia Micaș, Eniko 
Wass și alții... Ploaia săgeți
lor continuă pînă seara tîrziu. 
„Sînt mulți amatorii tirului cu 
arcul, îmi spune la sfîrșit F. 
Fenyvesi. Dealtfel, toate secți
ile noastre de performanță se 
sprijină pe o largă masă de 
iubitori ai sportului din coope
rativele noastre. Dintre cei 
peste 4500 de cooperatori care 
participă la acțiunile de masă 
organizate de asociație la dife
rite discipline sportive, circa 
85 la sută își indrumă copiii 
să facă sport de plăcere. Cei 
mal dotati îmbrățișează per
formanța, la Voința.

Aurelian BREBEANU
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SCHIMBARE DE LIDER ÎN CAMPIONATUL
DIVIZIEI A DE HANDBAL FEMININ I

Pe primul loc: 
Știința Bacău

Deși este „tatonat" de Gellert,
Rotaru va înscrie pentru I.C.E.D.,

in Divizia A de baschet,

STEAUA TINUTĂ „ÎN ȘAH" 
DE UNIVERSITATEA TIMIȘOARA!

Fază din meciul Confecția — Rapid, ciștigat (15—11) de prima
echipă. Șuteazi Eremia (Confecția) Foto : V. BAGEAC

Ieri, la București și în alte 
patru orașe din țară, s-au dis
putat jocurile unei noi etape 
a campionatului Diviziei A la 
handbal feminin. Dintre rezul
tatele înregistrate vom sublinia 
..egalul" obținut de Progresul 
la Constanța, 'în fața liderei

clasamentului, Hidrotehnica, 
ceea ce a făcut ca pe primul 
loc să treacă acum Știința Ba
cău, învingătoare ieri în fața 
Universității București.

Dar iată relatări de la cela 
cinci jocuri ale etapei :

ȘTIINȚA BACAU — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 
16—8 (6—2). Victorie pe deplia 
meritată a băcăuancelor Iul 
Eugen Barta care, cu cele două 
puncte cucerite, trec pe primul 
loc al clasamentului Diviziei 
A. Ele au dominat meciul de 
la un capăt la celălalt, avînd 
în Elena Vâcaru cea mai bună 
jucătoare a întîlnirii. Mobil-a- 
gresive în defensivă, gazdele 
sînt deficitare încă în ofensi
vă, eunoscînd bine doar lecția 
contraatacului. Universitatea 
București, cu o echipă încropl-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

De azi. la București, Cluj-Napoca, Bacău șl Baia Mare

in meciul cu „17“ Cluj-Napoca
Foto : Dragos NEAGU

Etapa a 14-a a Diviziei A 
la baschet masculin, desfășu
rată miercuri și joi, a adus o 
singură clarificare în clasa
mentul competiției : stabilirea 
certă a echipei Urbis pe locul 
12, ceea ce îi va aduce retro
gradarea. Pentru evitarea lo
cului 11, lupta continuă încă 
între C.S.U. Sibiu, Universita
tea Timișoara și Politehnica 
București. în privința poziți
ilor fruntașe, nici o schimbare. 
Rezultate și unele amănunte :

I.C.E.D. — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 2—0 : 91—66
(59—31) și 93—84 (52—51). O
excelentă evoluție a avut for
mația I.C.E.D. în prima re
priză a meciului de miercuri, 
cînd apărarea agresivă a de
terminat numeroase intercep
ții, urmate de contraatacuri, 
în plus, acțiunile poziționale 
au fost rapide, iar aruncările 
Ia coș au avut o frecvență ri
dicată și deosebită precizie.

Azi, la patinoarul ,,23 August"

Clujenii au cedat inițiativa cu 
mult prea mare ușurință, chiar 
dacă ținem seama că ei nu au 
beneficiat de aportul lui 
Schuller (accidentat) și Crăciun 
(suspendat). După pauză, ei au 
evoluat însă mai aproape de 
valoarea lor (este drept, ad
versarii nu au mai insistat). A 
doua zi, întîlnirea a fost deo
sebit de echilibrată. „U“ a con
dus CU 33—29 (min. 12), 69—60 
(min. 26), dar echipa antrenată 
de fostul internațional M. Cîm- 
peanu a avut de fiecare dată 
resurse pentru a egala, iar în 
final pentru a cîștiga. Subli
niem că. pe parcursul între
cerii, au părăsit terenul Molnar 
(min. 24, eliminat pentru pro
teste repetate și vehemente a- 
dresate arbitrilor), Grădișteanu 
(min. 36, 5 greșeli personale) 
de la I.C.E.D., Mate (min. 24, 
5 g.p.) și R&hrig (min. 30, 5 
g.p.), de la „U“. Coșgeteri : 
Chircă 18+25, Grădișteanu 14+ 
16. Molnar 18+8, Voicu 19+6. 
respectiv Barna 12+17, Gellert 
20+16, Roman 4+24. Au con
dus, cu competentă și autori
tate. cuplurile de arbitri 
M, Aldea — FI. Baloșescu

SFERTURILE DE FINALĂ 
CUPA ROMÂNIEI11 LA MASCULIN

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA,
LA HOCHEI (juniori)

La Suceava au început întrecerile pentru „Crosa de argint"
După dubla victorie din con

fruntările cu selecționata Un
gariei (7—4 și 10—7), repre
zentativa de hochei (juniori) a 
țării noastre va susține la 
București, pe patinoarul „23 
August11, patru meciuri de ve
rificare cu echipa de juniori 
mici (născuți în 1962) a Ceho
slovaciei. Este — credem — 
un excelent prilej pentru ca
^\\\\\\\\\\\\^^^
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tinerii elevi al antrenorului 
emerit Mihai Flamaropol și ai 
colectivului care-1 ajută (Al. 
Kalamar, V. Boldescu și M. 
Tudor) să confirme calitățile 
manifestate în partidele ante
rioare și să arate că sînt pe 
cale să lichideze lipsurile ară
tate în aceste jocuri, în spe
cial carențele din apărare.

Iată programul: azi, de la 
ora 17 (arbitru la centru: O. 
Barbu), mîine tot de la ora 
17 (arbitru la centru : FI. Gu- 
bernu) ; luni, ora 17 (arbitru 
la centru: Șt. Enciu); miercuri, 
ora 17 (arbitru la centru : 
Gh. Mureșeanu).

*
Pe patinoarul artificial din 

Suceava au început jocurile 
unei noi ediții a competiției 
dotate cu „Crosa de argint", 
rezervată echipelor de juniori 
mici.- Iată primele rezultate, 
comunicate de corespondentul 
nostru I. Mîndrescu : Metalul 
Rădăuți — S.C. Miercurea Cine 
5—3 (2—1, 2—1, 1—1) și Dună
rea Galați — Sel. de juniori 
Suceava 26—1 (9—0, 10—1,
7—0).

(Continuare In pag. 2—3)

ÎN „
Una-dintre competițiile hand

balistice care se bucură de 
multă popularitate și care a 
trezit un puternic ecou printre 
echipele noastre este „Cupa 
României11. După ce întrecerea 
formațiilor feminine a ajuns 
în preajma desfășurării ultimei 
etape, este acum rîndul băie
ților să evolueze, de azi, în 
„sferturile11 de finală.

Seria I, Cluj-Napoca (Sala 
sporturilor). Universitatea Cluj 
Napoca — Comerțul Constan
ța și Politehnica Timișoara — 
Universitatea Craiova (vineri) ; 
Politehnica — Comerțul și „U“ 
Cluj-Napoca — „U“ Craiova 
(sîmbătă)| „U* Craiova — Co
merțul și Politehnica — „U“ 
Cluj-Napoca (duminică). Seria 
a n-a, București (sala Flo- 
reasca). C.S.M. Borzești — 
Metalul Hunedoara și Steaua
— „U“ București (vineri) | 
Steaua — Metalul și „U“ Buc.
— C.S.M. Borzești (sîmbătă) ! 
„U“ Buc. — Metalul și Steaua

— C.S.M. (duminică). Seria a
III- a, Bacău (Sala sporturilor). 
Dinamo București — Dinam* 
Brașov și Știința Bacău — 
C.S.U. Galați (vineri); Dinamo 
Buc. — C.S.U. și Știința — 
Dinamo Bv. (sîmbătă) ; Dinamo 
Bv. — C.S.U. și Dinamo Buc.
— Știința, (duminică). Seria a
IV- a, Baia Mare (Sala spor
turilor). Gloria Arad — Relo- 
nul Săvinești și H.C. Minaur 
Baia Mare — Universitatea 
Iași (vineri) ; Gloria — Uni
versitatea și Minaur — Relo- 
nul (sîmbătă); Relonul — Uni
versitatea și Minaur — Gloria 
(duminică).

Meciurile încep la ora 17. 
Sîmbătă, în Capitală, prima 
confruntare este programată 
la ora 12,45, iar cea de-a doua 
la ora 13,50.

Programul de duminică din 
sala Floreasca: Universitatea 
București — Metalul Hunedoa
ra (ora 15,20) și Steaua — 
C.S.M. Borzești (ora 18,50).

Pregătirile sportivilor fruntași

OBIECTIVUL Nr. 1 AL HALTEROFILILOR: 
OBȚINEREA UNOR PERFORMANTE 
COMPETITIVE PE PLAN MONDIAL

Mai devreme ca în alți ani, 
pregătirile lotului olimpic de 
haltere pentru marile compe
tiții din 1979 au început cu o 
intensitate deosebită, cu un 
program adecvat marilor obiec
tive Drevăzute in actualul se
zon. în minunatul decor de 
iarnă pe care-1 oferea stațiunea 
Slănic Moldova, 12 sportivi 
fruntași — din partea cărora 
așteptăm în acest an preolim- 
pic rezultate superioare, care 
să le asigure prezența la ma
rele eveniment sportiv găzduit 
anul viitor de Moscova — s-au 
antrenat cu multă pasiune și 
seriozitate.

„Dar — cum ne spunea an
trenorul federal Lazăr Baroga 
— examenele din acest an vor 
fi hotărîtoare pentru startul 
halterofililor noștri la Jocurile

Olimpice. Criteriul este unul 
singur : obținerea unor perfor
manțe competitive pe plan 
mondial". Iată de ce în calen
darul internațional din acest an 
sînt prevăzute numeroase com
petiții, pe care le putem consi
dera „repetiții generale" înain
tea Olimpiadei Printre cele mai 
importante : în martie — „Cu
pa Dunării* și „Turneul Prie
tenia", în mai — campionatele 
europene, în octombrie — cam
pionatele mondiale, în noiem
brie — Balcaniada. La acestea, 
se mai adaugă alte concursuri 
de mai mică amploare, dar im
portante, oa și întrecerile pre-

lon OCHSENFELD

(Continuare fn pag. 2—3)

Un antrenament inedit al hal
terofililor : alergarea pe poteci 

înzăpezite
Foto: M. BI1AGOJ



CONFECȚIA - HIDROTEHNICA, 
FINALĂ FEMININĂ INEDITĂ
CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL

a- 
de 

clu-
JJ

Brașov și Brăila, în cele 
i grupe semifinale ale „Cu- 
României" la handbal femi- 
(edițla a II-a), sosirile au 
la... fotografie. Hidrotehnica 
departajat de principalele 

adversare — Știința Bacău

La 
două 
pei I 
nin 
fost 
s-a 
sale ________
și Constructorul Bala Mare — 
doar prin golaveraj, iar Confec
ția a smuls, cu greu, un punct 
urmăritoarelor.

Așadar, la 4 martie, în Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca, își 
vor disputa trofeul Hidrotehnica 
Constanța și Confecția București. 
Nici Universitatea Timișoara — 
campioană a țării șl cîștigătoare 
a primei ediții a „Cupei Româ
niei" —, nici Constructorul Baia 
Mare — surprinzătoarea finalistă 
de anul trecut (activa în Divizia 
B) — n-au avut acces la finala 
din acest an. Pentru Hidroteh
nica Constanța era o chestiune 
de orgoliu. Șirul de succese din 
sezonul trecut constituia o obli
gație. Mai era însă șl faptul că 
în „sferturi" se calificase la „ma
sa verde" în dauna lui TEROM 
Iași. Traîan Bucovală, antrenorul 
constănțencelor, este un ambi
țios. A vrut să dovedească tu
turor că „episodul TEROM" a 
fost un accident, iar valoarea

Hidrotehnicii este cea atestată de 
rezultatele sezonului trecut.

La Confecția a revenit, după 
pauza impusă de un grav acci
dent, antrenorul care i-a dat a- 
cestei echipe stil șl personalitate, 
Valeriu Gogâitan, tehnicianul ca
re dorește elevelor sale tricouri 
de campioane și medalii de în
vingătoare în „Cupa României" 
muncind pentru ca visul să nu 
rămînă doar... vis.

Cum nimic nu este Intim plator, 
nici calificarea acestor două for
mații în finala „Cupei României" 
n-are ca suport hazardul. La 
Constanța se muncește enorm, nu 
întotdeauna în condițiile cele mai 
bune (jucătoarele au program 
diferit), de școală sau de servi
ciu, se încearcă adaptarea sti
lului la actualele exigențe inter
naționale. Confecția, tributară în
că accentului pus numai pe teh
nica handbalului, se îndreaptă și 
spre completarea Iul cu forța și 
vitalitatea necesare integrării în 
„noul val". Sîntem siguri că se 
muncește șl în alte părți, dar 
rezultatele se văd mai bine aici, 
la aceste colective, și avem con
vingerea că nu întâmplător...

Hristache NAUM

CAMPIONATE
O NOUĂ COMPETIȚIE 

ATLETICĂ : 
„CUPA STEAUA0 

Un nou concurs în sala de 
tletlsm de la „23 August**, 
data aceasta în organizarea
bulul Steaua. El este deschis se
niorilor șl juniorilor de categoria 
I. întrecerile, programate sîm
bătă, de la ora 16, vor avea loc 
la următoarele probe : 60 m, tri- 
plusalt, prăjină, înălțime șl greu
tate la bărbați, 60 m, lungime șl 
greutate la femei.

La concurs, în afara unora din
tre cel mai buni atlețl români, 
vor lua parte șl cîțiva sportivi va
loroși, reprezentînd cluburile mi
litare Honved Budapesta șl 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname 
sofia.

Duminică, de la ora 9,15, va 
vea loc, tot la „23 August", 
competiție pentru juniorii H

SCHIMBARE DE IIDED III
(Urmare din pag. I)

tă, a încercat mult dar a reu
șit puțin, de fapt, pe măsura 
posibilităților sale. Punctele au 
fost marcate de TSrok 5, Văca
rii 4, Marian 2, Vieru 2. Lup- 
șor 2, Florea — Știința ; Cara- 
malău 2, Băzărincă 2, Arghir, 
loan, Andronache și Anton — 
Universitatea. Excelent arbitra
jul cuplului ieșean alcătuit din 
Tiberiu Dăian și loan Serden- 
ciuc.

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 13—13 (5—7). Handba
listele bucureștence au opus 
o dîrză rezistență, reușind ceea 
ce puțini ar fi Crezut, și anu
me să tină în șah. chiar pe 
terenul ei, pe lidera competiți
ei. Ele au realizat acest lucru 
printr-un joc foarte exact în 
apărare și prin faptul că au 
acționat calm și cu răbdare în 
atac. Echipa gazdă, nervoasă, 
a ratat mult, risipir.du-și în 
cele din urmă șansele de a ob
ține ambele puncte puse în joc. 
Cele mai multe goluri : Hobin- 
cu 6. Frîncu 3 — Hidrotehnica, 
Butan 4, Popa 3 — Progresul. 
Au condus : Gh. Lungu și C. 
Bening, ambii din Brașov. (P. 
ENACHE — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
RULMENTUL BRAȘOV 10—9 
(7—5). După un început promi
țător al gazdelor (min. 15: 
5—2). meciul s-a echilibrat, sco
rul fiind în final de trei ori 
egal. Au marcat : Dudaș 5. Pe- 
reș 2, Gali 2, Dorgo — Mure
șul : Marcov 3, Radu 2. Pătruț 
2, Oancea și Nan — Rulmentul.

Arbitri: O. Schuster, C. Gur- 
ban — Sibiu. (A. SZABO — 
ooresp.).

CONFECȚIA — RAPID 15—11 
(7—4). Victorie meritată datori
tă jocului bun de ansamblu, 
prestat de handbalistele de la 
Confecția, care au dominat clar 
în primele 30 de minute. In 
continuare, ele au avut o scurtă 
perioadă de relaxare, ceea ce 
a permis mai tinerei formații 
feroviare să revină și să ega
leze (min. 38 : 9—9). Finalul a 
aparținut echipei Confecția, 
care a realizat astfel o me
ritată victorie. Au marcat . 
Eremia -8, Serediuc 4, V. Con
stantinescu, Pițigoi, G. Constan
tinescu — Confecția ; Iagăru 6, 
Ignat 2, Mălai 2, Matei — Ra
pid. Arbitri: P. Cîrligeanu, M. 
Stanciu — București.

Ion GĂVRILESCU
CONSTRUCTORUL BAIA 

MARE — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 15—12 (8—8). In 
prima repriză, datorită jocului 
bun în atac, băimărencele iau 
conducerea cu 3—0, pentru ca 
în finalul reprizei timișorence- 
le să se regrupeze și să egaleze 
scorul : 8—8. După pauză cam
pioanele joacă mai atent, dar 
pe fondul unor reușite acțiuni 
pe contraatac gazdele reușesc 
să-și înscrie o victorie, necon
vingătoare. însă. Au înscris : 
Bartha 7, Sasu 5. Iacob 1, Feier 
1. Carban 1 — pentru Con
structorul ; Luțaș 5, Ștefanovici 
4, Cojocaru 1, Vișan 1, Popa 1. 
Au arbitrat P. Radvani (Cluj- 
Napoca) șl M. Grebenișan (Tg. 
Mureș). (V. SASĂRANU — co
resp.).

a- 
o 

___ ,__ _ r____ .----------- --- șl 
HI, organizată de clubul Rapid.

★
La sflrșltul săptămtnli, pe pista 

sălii de atletism de la Nepstadlon 
din Budapesta, vor evolua și pa
tru dintre atletele noastre frun
tașe. sărltoarea în lungime Gina 
Panait-Ghioroale șl semlfondis- 
tele Natalia Mărășescu, Fița Lo
vin. Mariana Suman. Cu acest 
prilej ele vor încerca să îmbună
tățească actualele recorduri na
ționale : lungime 6,57 m, Gina 
Ghioroaie 1978. 400 m 55,14, Ibolya 
Korodl 1976, 800 m 2:01.6, Mariana 
Suman 1978, 1500'm 4:05.0. Natalia 
Mărășescu. Ultimul dintre acestea 
este si record al lumii.
COMPETIȚII IMPORTANTE 

PE PIRTIILE DE SCHI
Și acest sfîrșit de săptămînă 

se anunță bogat în competiții 
rezervate schiorilor. Astfel, 
vineri și sîmbătă, cei mai buni 
alpiniști ai țării își vor disputa 
tradiționala „Cupa Valea Carp" 
de la Sinaia, la slalom special 
și slalom uriaș. întrecerile 
constituie un bun prilej de 
verificare pentru schiorii al
pini seniori, cu numai o săp
tămînă înaintea campionatelor 
naționale, care vor avea loc 
la Poiana Brașov. Deci, la Si
naia vor fi prezenți Dan Cris- 
tea, loan Cavași, Gheorghe 
Vulpe, Ion Bobiț, Alexandru 
Manta, Virgil Brenci. Nicolae 
Barbu, Daniela Uncrop, Mino- 
dora Munteanu, Mariana A- 
xinte, Aurelia, Nițu ș.a.

în Paring, fondiștii juniori 
își vor măsura 
de la 3 km la 
petiția dotată 
ring".

La Predeal, 
de pe Cioplea 
sînt programate 
naționale de combinată nordi
că — sărituri + fond — pen
tru juniori.

La Fundata se va desfășura 
„Cupa Carpați" la biatlon, cu 
participarea unor cunoscuți 
sportivi din Uniunea Sovieti
că, Franța și România. Deci, 
iubitorii sporturilor de iarnă 
au de unde alege...
DUMINICĂ, IN CIULEȘTI, 
GALĂ DE BOX CU MULTE 

CAPETE DE AFIȘ
Apropierea turneelor pe cate

gorii de greutate la box (Galați 
și Brăila, 19 și 25 februarie) se

forțele în curse
15 km, în com-

cu „Cupa Pa-

pe trambulina 
și în Poliștoacă 

campionatele

PREGĂTIREA SPORTIVILOR FRUNTAȘI
(Urmare din pag. 1)

văzute în cadrul calendarului 
competițional intern.

Federația de specialitate a 
alcătuit un lot reprezentativ 
mai larg decît în alți ani, toc
mai pentru a avea posibilita
tea să selecționeze pe cei mai 
buni dintre cei buni. Printre 
aceștia se află medaliații la 
C.E. și C.M. (seniori și juni
ori), campioni balcanici de a- 
nul trecut și elemente care au 
perspective în marea perfor
manță. Iată actualul lot, aflat 
în pregătire, sub conducerea 
antrenorilor Șt. Achim, Gh. 
Mănăilescu. si M. Constantines
cu, coordonați de antrenorul 
federal Lazăr Baroga : V. Co- 
cioran, Gh. Maftej (cat. mus
că), C. Chiru, M. Tuli (cat. 
cocoș), M. Grigoraș (cat. pa
nă), V. Dociu (cat. ușoară), 
M. Purdilă, V. Căpriceru (cat. 
mijlocie), V. Groapă, I. Anghe- 
luță (cat. semigrea), M. Para
pancea (cat. grea) și St. Krei-

cik (cat. supergrea). La aceș
tia se maj adaugă Ion Buta, 
care urmează un tratament 
medical și de recuperare, în 
urma accidentului suferit la 
umăr la C.M., și Dumitru Pe
tre, care se antrenează sub 
conducerea lui Lisias Ionescu, 
la Chimpex Constanța.

Prin intermediul antrenoru
lui M. Constantinescu am aflat 
amănunte interesante, care do
vedesc seriozitatea cu care s-a 
muncit După un examen me
dical riguros s-a constatat că 
toți eomponenții 
perfect sănătoși, . ___  _
mari eforturi în pregătire. Chiar 
și Marin Parapancea — ope
rat de apendicită — este acum 
complet restabilit. în program 
au figurat 8 antrenamente spe
cifice și două de pregătire fi
zică generală. „Cit de impor
tante sînt alergarea prin ză
padă, exercițiul fizic in aer 
liber la temperaturi sub 0 gra
de, s-a dovedit prin pofta de 
muncă a sportivilor, supuși zil
nic unui efort considerabil** —

lotului sînt 
capabili de

spunea antrenorul M. Constan- 
tinesc-'.

La Slănic Moldova au fost, 
într-adevăr, îndeplinite toate 
condițiile pentru pregătirea u- 
nor
ca, 
atît 
eliminarea toxinelor din corp 
și reglarea, greutății corporale 
—, un bazin de înot, o sală 
bine utilată, intr-un cuvint to
tul pentru ca munca sportivi
lor să se desfășoare la nivelul 
celor mai înalte exigențe.

Așteptăm, așadar, primele 
roade ale acestei activități . ob
ținerea unor performanțe cît 
mai bune în marile întreceri 
ale anului.

valoroase. 
pildă: sauna —
importantă pentru

PE MICUL ECRAN

performanțe 
de 
de

SlMBATA 10 FEBRUARIE, 
ora 15 : „Stadion" — Magazin 
sportiv realizat de Gheorghe 
Frunză și Cornel Pumnea ; 
ora 17,50 : Baschet feminin, 
Rapid — Politehnica (repriza 
a n-a) transmisiune directă de 
la Sala Floreasca (comentator 
— Sorta Satmari).

tlma). In cuprins, „finala mi
că", Brazilia — Italia, șl 
nala mare". Argentina - 
landa ;
n) : Telerama 
slune

„fl-
_ ._ _____ o-
ora 19,35 (programul 

_ _ _____ Sport (eml-
de Dumitru Tănăsescu).
15 FEBRUARIE, ora 
„Cupa Mondială" ia

DUMINICA 11 FEBRUARIE, 
ora 15,30 : „El Mundial Ar
gentina" — partea a V-a (ul-

JOI
17,45 : _____
schi aplln (selecțlunl înregis
trate din concursurile lunii 
Ianuarie ; comentator — Cris
tian Topescu).

• COMPETIȚII 
face tot mal mult simțită In di
ferite centre pugilistlce ale țării, 
unde se intensifică activitatea 
competițională. După clteva re
uniuni în care majoritatea com
batanților au fost juniori saiu se
niori de o valoare mai modeslă, 
iată că și în București încep 
acum galele cu participarea bo
xerilor fruntași care simt nevoia 
unor meciuri publice de verifi
care.

Duminică dimineața, în sala 
Glulești, de la ora 10, este pro
gramată o reuniune atractivă, 
prilej cu care vor ti revăzuțl în 
ring campioni naționalii maeștri 
al sportului, cîțiva dintre cei mai 
buni boxeri al secțiilor bucu- 
reștene. Gala va cuprinde 11—12 
meciuri, multe dintre ele anun- 
Îîndu-se deosebit de atractive, 
n rîndul acestora se situează 
tntilnirea „semimuștelor** Remus 
Cozma (Dinamo) — Marcel Con
stantin (Steaua). La categoria 
mijlocie mică, fostul campion 
Vasile Didea (Dinamo) îl va a- 
vea ca adversar pe craioveanul 
Marcel Sîrba, laț* Vasile Cicu (Di
namo) va fi opus metalurgistului 
Nedeiea Mocanu. Un alt fost 
campion național, Florian Liva- 
daru (Steaua), va încerca să-I 
depășească pe Hnărul muscelean 
Viorel Ioana, component al echi
pei reprezentative, participantă la 
campionatele mondiale de " 
grad.

O partidă așteptată cu 
este și cea dintre tinerii 
Crăciun (Dinamo) și 1 
Șchiopu (Steaua), Mihai 
teanu (Metalul), trecut la catego
ria cocoș, îl va avea ca adversar 
pe Ștefan Băiatu, fost campion 
la ... semimuscă.

In fine, purtătorul centurii „se- 
mimljlociilor". Ion Budușan (Me
talul), îl întîlnește pe Mihai Teo- 
fil (Voința). în concluzie, o gală 
interesantă, cu multe capete de 
afiș, pe care așteptam să o ve
dem în sala Floreasca sau (de 
ce nu ! 7) la Palatul sporturilor 
fi culturii.

MIINE, CEI MAI BUNI 
POPICARI EVOLUEAZĂ IN 

„CUPA F.R.P."
Miine Începe noul sezon com

petițional, la nivel de perfor
manță, în sportul popicelor, cu 
disputarea primei etape a tra
diționalei Întreceri individuale, 
„Cupa Federației române de po
pice", ediția a Vl-a. Pe pistele 
arenelor Gloria (!) șl Olimpia 
(m) se vor alinia cei mal buni 
40 de jucători șl jucătoare, eoni- 

naționale de 
sportivi din 
care s-aure- 
din toamna 
bărbați, de 

în frunte cu

DE SERVICIU LA

La Bel-

i interes 
Nicolae 

Dumitru 
Ploieș-

Școala generală nr. 76 din 
Capitală a mai organizat o 
„Duminică sportivă" î A cita 
în ultima vreme 7 Cine mal 
știe 1 I Conform planificării, de 
data aceasta „de servlei" la 
„Dacladă" a fost prof. Nicolae 
Gheorghe. Deci, legătură cu 
C.E.F.S. al sectorului 4 (Alo, 
rețineți : duminică avem iar 
„Dacladă" !), legătură cu di
recția școlii, legătură cu echi
pele participante etc. Iar în 
timpul întrecerilor... In timpul 
întrecerilor calvar 
mare ! Arbitru la 
șah, arbitru la tenis 
de masă, arbitru la 
fotbal, „comisie de disciplină", 
„secretariat", oficial, responsa
bil cu distribuirea materialelor 
de sport, „juriu", șet-grup de 
premiere etc. Adică, absolut 
singur! Față în față cu zeci de 
competitori mici, gălăgioși după 
fiecare punct înscris și, bine
înțeles, la vîrsta întrebărilor : 
„Tovarășe profesor, eu mai 
joc dacă am pierdut la Dinu 7“ 
„Nu mai joci, se cheamă că ai 
fost eliminat". „Dacă e pat, 
tovarășe profesor, cine cîș- 
tlgă"7 „Nu ciștigă nimeni". 
„Atunci, mal facem o partidă 
de șah". „Faceți, pînă - -
unul din voi !...“

Dar. totul e bine cînd 
mină cu bine I Copiii 
disputat intîletatea cu ardoare 
și au plecat spre case comen- 
tînd cu entuziasm întrecerile la 
care n-a asistat nimeni, tntr-un 
tîrzlu. a plecat șl prof. Nicolae 
Gheorghe, mulțumit — pe

ponenți al loturilor 
seniori, precum și 
echipele divizionare 
marcat în jocurile 
anu’ul trecut. La 
pildă, vor evolua, _ _______ ___
campionul mondial Iosif Tismă- 
nar, toți jucătorii care au alcă
tuit echipa națională la C.M. *78, 
medaliată cu aur. La fete, pe 
Ungă o serie de sportive tinere, 
vor fi prezente Elena Andreescu, 
dublă vlcecampioamă a lumii, și 
Elena Trandafir, căpitana echi
pei campioane a țării. Laromet 
București, clștigătoarea ediției de 
anul trecut a „Cupei campioni
lor europeni". Reamintim cistigă- 
torii „Cupei F.R.F." "78 : Elena 
Andreescu (Voința București) si 
Gheorghe Silvestru (Petrolul Te- 
leajen Ploiești).

d
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ltoar

in Divizia A de baschet STEAUA
(Urmare din pag. 1)

(miercuri). A. Atanasescu — 
V. Pruncu (joi). (D. STANCU- 
LESCU).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — STEAUA 0—2 : 
77—79 (43—37) și 104—114 (45— 
59). Realizînd unul dintre cele 
mai bune jocuri ale sale în 
actualul campionat. Universi
tatea a condus majoritatea 
timpului în disputa de miercuri, 
cedată abia în final. Meciul a 
fost echilibrat și în ziua a 
doua, cînd steliștii s-au des
prins cu greutate. Coșgeteri : 
Copăcianu 28+32, Stratulat 
14+14, Gali 14+10, respectiv 
Căpușan 25+36, Cernaț 22+19, 
Pîrșu 6+22. Au arbitrat, bine, 
A. Guță și I. Niculescu. (C. 
Crețu, coresp.).

RAPID — C.S.U. GALAȚI 
1—1 : 75—88 (35-44) și 93—68 
(46—36). Evoluțiile ambelor e- 
chipe au fost contradictorii în 
cele două jocuri. In primul 
meci, gălățenii au jucat foarte 
bine, avînd în Corjoș (32 de 
puncte) un atd principal. La 
rapidiști, doar Turcanu si Gh. 
Dumitru și-au luat rolurile în 
serios. In al doilea meci a

fost 
„zbur 
s-au., 
realiz
Coșge
Dum,i

BULETINUL ZĂPEZII
Prin omabilitalea meteorologului 

Doina Damian am aflat de la Insti
tutul de Meteorologie și Hidrologie, 
pentru iubitorii «porturilor de ramă, 
grosimea stratului de zăpadă in 
principalele lone montane ale tării :

Sinaia- 44 cm Semenic 
Cota
1500
Predeal to cm Stîno de Vale 
Vf. Omu 141 cm Vlădecsa 
Bilea L 120 cm Băișoara

Paring 
Obirșia 
Lotrului 
Păltiniș 
-Sibiu

84 cm

39 
1«
20

em 
cm 
cm

procticarea schiului In zăpadă mare.
Temperaturile se mențin sub 0 gra

de, dar în caz de creștere, schiorii 
amatori trebuie să devină foarte pru
denți.

Pe platoul Bucegilor timpul este bun 
pentru drumeții și excursii, dar avind 
în vedere schimbările dese ale vre
mii. este bine ca cei ce pornesc la 
drum să se echipeze corespunzător.

0—2 : 
(41—4 
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a țări 
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întîln 
33+6. 
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Spînu

PO 
— C 
(43—30 
tide e 
forma 
reșten 
șit să 
ciuri; 
o vre 
in fin 
rinach 
greșea 
32+23, 
pectiv 
15 + 4'..

45

«4
11

cm Ceahlău—Toaca

Re rău 
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6
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După . ... __ _____ _____ ___ ____
padă se menține in bună stare, in 
cea mai mare porte a orinc.paielor 
zone de practicare o schiuljr. Am a- 
flat, de asemenea, de o Institutul de 
Meteorologie și Hidrologie, co In a- 
ceste zile, la altitudini mai mari de 
1000 de metri va ninge, ceea ce 
pentru iubitorii schiului înseamnă con
diții excelente de practicare a acestui 
frumos sport Se recomandă ca acolo 
unde stratul de nea este 
gros, să se Io măsuri de 
pirtlllor, evitindu-se, pe

cum se vede, stratul de zâ-

destul de 
bătătoriră o 
cit posibil.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMAI ASTAZI ȘI MIINE mal 

puteți depune buletinele 
concursul PRONOSPORT 
minică 11 februarie 1979

pentru 
de du- 

!
progra-Meciurile cuprinse în __ „__

mul acestui concurs se anunță a 
fi viu disputate ; numeroase e- 
chipe din cele două divizii ale 
campionatelor Italiene vor în
cerca să cucerească puncte pre
țioase, fie pentru a părăsi zona 
retrogradării, fie pentru a se 
menține pe poziții fruntașe în 
clasament. După toate probabili
tățile, unele meciuri se vor în
cheia eu rezultate greu de antici
pat. Care vor fi surprizele 7 Este 
o întrebare destul de grea, dar 
participarițll care vor da răspun
suri cît ma! exacte pot avea sa
tisfacții dintre cele mai frumoase.

MAI MULTE VARIANTE JU
CATE — MAI MULTE POSIBI-

LIT AȚI DE A VA NUMĂR A 
PRINTRE MARII CIȘTIGÂTORI !

Tragerea LOTO de astăzi are 
loc la ora 17, în sala clubului 
Progresul din București, str. dr. 
Stalcovicl nr. 42. Panoul cu nu
merele cîștigătoare va fi televizat 
în jurul orei 19.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 2 FEBRUARIE 1979. Cat. 1: 
3 variante 25% (autoturisme Da
cia 1300) ; cat. 2 : 4,25 a 27.251 lei; 
cat. 3 : 19,25 a 6.016 lei ; cat. 4 : 
35,50 a 3.262 lei ; cat. 5 : 228,75 a 
506 lei ; cat. 6 : 442 a 262 lei ; cat. 
X : 2.511,50 a 100 lei. Report la 
cat. 1 : 234.675 lei. Autoturismele 
„Dacia 1300“ au revenit partici- 
panțllor : COSTICA JlTCA 
Tecuci, IONEL BADESCU 
București șl GHEORGHE MOISE 
din Consfanț-a.

din 
din

CRONICA SPO
(Urmare din pap. 1)

A doua zi, după-amiază, 
cînd ploaia trecea treptat în 
lapoviță și ninsoare, aveam 
să-i reîntîlnesc pe reprezen
tanții asociației Voința la cea
laltă sală a lor — de tenis de 
masă. în discretul sediu alipit 
sălii sînt adunați aproape toți 
activiștii. Tînărul antrenor de 
box Liviu Ghețe ’
„maistrului" Tomofie Pogăceaș 
care activează aici de la înfi
ințarea secției, acum 25 de ani 
— vorbește mai puțin despre 
pugiliștii consacrați ca Al. 
Toth, chemat în lotul olimpic, 
P. Ciocan, „un greu de mare 
perspectivă, junior", chemat și 
el în lotul celor tineri, sau 
Fr. Kosor. Insistă mai mult a- 
supra acțiunii 
care au venit 
220 de tineri, 
nut 60 pentru 
bila artă". Antrenorii E. Tere- 
besi și Al. Szabo, de la tenis 
de masă, se fălesc, firește, cu 
tinerii lor sportivi care au a- 
dus Voinței două titluri de 
campioni republicani, cu cei 4 
băieți selecționați în loturile 
de juniori și de perspectivă — 
G. Makoldi, V. Hodaș, V. Șa
cal și Șt. Murvai, dar par mai 
satisfăcuți să remarce faptul 
că „sînt mulți copii în jur ca
re bat mereu Ia porțile Voin
ței, pentru a juca tenis de ma
să și din rîndul cărora for
măm grupele de inițiere". Și

ajutorul

de selecție Ia 
nu mai puțin de 
din care a reți- 
inițiere în „no-

iarăși 
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După jocul de la Stanke Dimitrovo

ELEMENTE POZITIVE $1 NOI
KJUSTENDIL, 8 (prin tele

fon). Să revenim, deci, asupra 
jocului de la Stanke Dimitrovo, 
în care lotul A a realizat o 
primă repriză bună, cu un 
joc de devieri care a plăcut 
publicului, o primă repriză 
dominată de evoluția excelentă 
a lui Bălăci și de organizarea 
eficace a apărării asigurată de 
Dinu. După pauză însă, am 
asistat timp de 20 de minute 
la o bulversare a echipei — 
situație devenită oarecum tra
dițională în jocul „tricolorilor" 
— și la o perioadă în care 
doar elanul trioului Boloni — 
Sameș — Dinu a reușit să țină 
în șah acțiunile ofensive, e 
drept cam dezordonate, ale e- 
chipei bulgare. în sfîrșit, ulti
mele 25 de minute au fost pe
rioada unor reușite contra
atacuri, soldate cu cel puțin 
trei mari ocazii de gol.

Cum au evoluat jucătorii ? 
LUNG (nota 7). Debut bun. 

Siguranță la șuturile de la dis
tanță, îngreunate și de terenul 
moale. N-a avut de rezolvat 
situații „imposibile". TILIHOI 
(6). O primă repriză slabă, cînd 
n-a găsit o soluție adecvată 
pentru contracararea extremei 
sale retrase. După pauză a 
jucat mai bine, ajutat însă și 
de replierea tactică a lui Bo- 
loni. SAMEȘ (7+). Dîrz, bun 
„la cap", stoperul stelist este 
într-o evidentă revenire după 
dificultățile obiective avute în 
Prima etapă a pregătirilor. 
DINU (9). A jucat fără gre
șeală. Dublaj prompt pe tot 
terenul. Intercepții reușite. A 
servit mingi utile tuturor mij
locașilor. A ..ieșit" în jumăta
tea adversă.
mele de pe vechiul său post 
de mijlocaș. * ~~
sub așteptări. Nu și-a găsit 
locul. S-a complicat, întîrziînd 
rezolvarea fazei defensive. Ti
mid în atac, n-a depășit trei
mea de mijloc. Un real semn 
de întrebare. ROMILA (5). Lip-

angajînd extre-
VIGU (5). Mult

Isit de impetuozitatea cunos
cută. Fără forță in contactul

direct cu adversarul. N-a șu
tat. N-a găsit un limbaj co
mun cu Crișan. După pauză, 
o suită de pase la adversar a 
fost la originea forcingului 
bulgar, care a determinat și 
retragerea mijlocașului ieșean. 
BOLONI (7+). A excelat în jo
cul defensiv, așa cum ne-a o- 
bișnuit dealtfel în meciurile 
susținute în deplasare, dar n-a 
produs așteptatul joc combina- 
tiv spre care lăsa impresia că 
se îndreaptă. în momentele di
ficile de după pauză a intuit 
bine situația și 1-a dublat pe 
„săritorii" Dinu și Sameș, an
gajați în contracararea aeriană 
a înalților și insistenților frați 
Petrov. RADULESCU (5). Han
dicapat mult de terenul greu. 
Chiar și în aceste condiții însă 
i se pot reproșa pasele defec
tuoase în situații simple. N-a 
luat nici o acțiune pe cont 
propriu. CRIȘAN (6). într-o 
oarecare revenire, deși și-a 
redus mult aria de joc. A în
cercat să demareze, dar a în- 
tîlnit un fundaș dîrz. Anga
jat într-un duel de orgoliu 
cu acesta, a renunțat, în min. 
82, la o centrare simplă, în 
superioritate numerică cu D. 
Georgescu și Voicilă, singuri 
în fața porții, preferind o „în
toarcere" pentru ridiculizarea 
adversarului direct Mai are 
mult de lucru. D. GEOR
GESCU (6+). încearcă să re
devină... Dudu, dar nu e la 
plafonul fizic optim. Lipsin- 
du-i centrările, a venit să-și 
culeagă mingile, dar a pier
dut mereu cîte un tempo, care 
a permis regrupări. Are meri
tul deschiderii scorului, dintr-o 
poziție mai dificilă decît a ace
lora care au ratat BĂLĂCI (9). 
Un joc excelent ccmparabil cu 
meciurile sale de referință 
(Praga 2—3 eu Cehoslovacia și 
finala Cupei României cu 
Steaua). $i-a pierdut pe drum 
adversarii ta cel puțin cinci 
acțiuni personale, inclusiv cea 
a golului. A făcut pressing în 
repetate rîndurl, pini fa ulti-

PROBLEME..
mele minute, amintind în acest 
fel jocul de la Madrid (Spa
nia — România 1—1, în 1975). 
Bălăci s-a odihnit, s-a antre
nat și... s-a văzut. Numai de-ar 
ține. VOICILA (6). A jucat doar 
30 de minute. S-a angajat 

n-a găsit culoar 
de revăzut.

*
cuvînt, lotul A

forță, dar 
șut. Este

în 
de

s-aîntr-un 
bazat, simplificînd lucrurile, pe 
siguranța stoperilor și forma 
deosebită a lui Bălăci. Mijlo
cașii, care reprezintă o cheie 
în fotbal, sînt mult prea in
dividualiști. Jocul omogen al 
echipei în prima repriză s-a 
datorat mai curînd angajărilor 
utile de către Dinu și a tra
gerii în atac prin intermediul 
lui Bălăci. E adevărat că' Ro- 
milă și Rădulescu au fost han
dicapați de terenul moale, dar 
problema colaborării rămîne în 
picioare, ea repetînd într-un 
fel mecanismul nu prea reglat 
al liniei de mijloc, cu Dumi
tru și Iordănescu. în fața a- 
cestei situații, atacul s-a pro
dus mai mult prin acțiuni in
dividuale (cu excepția frumoa
sei acțiuni colective din faza 
golului) și printr-o bară a lui— 
Sameș.

*
Reprivind echipa care a ju

cat și legînd-o de aporturile 
posibile ale „olimpicilor" — cu 
mențiunea că observațiile sînt 
oarecum premature — ne gîn- 
dim că fundașii laterali re
prezintă o problemă, compen
sată insuficient de reintegrarea 
probabilă a lui Zamfir. Ne 
gîndim, de asemenea, la Mul- 
țescu. pentru că jocul nu poate 
fi legat doar de un libero ex
perimentat și de un înaintaș ta 
bună dispoziție. Se vorbește 
mult despre Cămătaru. Să 
sperăm că tînărul înaintaș 
craiovean va face și saltul de 
la o „presă bună" la o evo
luție potrivită așteptărilor.

Ioan CHIRILA

I
I
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I
I
I 
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in turneul de la Split

EVOLUÎND MODEST, OLIMPICII AU PIERDUT CU 2-1 (2-0) 
PARTIDA CU STEAUA ROȘIE BELGRAD

SPLIȚ, 8 (prin telefon). Deși 
scorul strîns ar putea eventual 
lăsa să se înțeleagă că a fost 
un meci foarte disputat, un 
meci de mare luptă, adevărul 
este că partida a avut o des
fășurare liniștită și o calitate 
modestă, fiind privită ca atare 
de cei 7 000 de- spectatori, cît și 
de specialiști. învinsă miercuri 
de Hajduk Split cu 2—0, Steaua 
Roșie nu a strălucit nici astăzi 
(n.r. ieri), jucînd în repriza a 
doua chiar slab. De ce a cîști
gat, totuși, partida ? întîi de 
toate pentru că echipa din 
Belgrad a deschis scorul încă 
de la începutul meciului, grație

w
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uneori uimitoare și care, îm
bujorat de efort, se îndîrjește 
într-o dispută cu un partener 
mai experimentat. îi fac semn 
peste mantinelă Se aprinde la 
față și mai și, se apropie pri
vind cînd la mine cînd la an
trenor. Răspunde 
zinvolt: „r 
ani... clasa a V-a... 
Lazuri". Antrenorul 
tează : „Face naveta 
ori pe săptămină. îi 
nisul de masă și este 
talentat. A fost descoperit la 
competiția de masă „Paleta de 
argint", ca și partenerul lui 
Ștefan Less, ca și alți copii de 
perspectivă, cum sînt Emeric 
Cseh, Attila Domokos, ambii 
în clasa a IV-a la Școala ge
nerală 5. Dar baza selecției 
ne-o oferă Liceul industrial 
nr. 5, al cărui director, prof. 
Tiberiu Vilany, ne sprijină din 
toată inima". Apoi, mutîndu-și 
privirea de * 
ce se aflau 
gă : „Dar, 
de inițiere, 
din jur să 
Pe unii ii 
des, pe alții îi văd pentru pri
ma oară. Și între ei pot exis
ta viitori performeri!... Grăun
tele de aur se alege cu migală 
dintre milioane de fire de 
nisip..." Ceea ce, la urma ur
mei, poate fi o inspirată defi
nire a relației dintre sportul 
de masă și cel de performan
tă...

scurt,
,Iosif Caricaș. 

comuna 
comple- 

de cinci 
place te- 
un copil

de- 
...12

la
pe 
in
v*n
joace aici în sală, 
cunosc fiindcă vin

mese către cei 
margini, adău- 
afara grupelor 
mulți alți copii

TEME DE 
NU! TEME

REFLECȚIE ?
DE ACȚIUNE!

unei lovituri libere de la 16 m 
executată de MUSLIN în min. 
4, iar în min. 20 tabela de 
marcaj arăta 2—0 pentru Steaua 
Roșie, in urma penalty-ului 
transformat de SAVICL Cris
pată. emotivă, nesigură, gre
șind deseori pasele și chiar 
preluările, echipa noastră nu 
s-a regăsit întreaga repriză în
tîi, în pofida eforturilor lui 
Stan și Mulțescu, care au în
cercat să lege cît de cît jocul. 
Față de căderea progresivă a 
echipei adverse în repriza a 
doua, fotbaliștii noștri au înțe
les prea tîrziu că pot întoarce 
soarta meciului, hotărîndu-se 
abia în ultimele 10—15 minute 
ale partidei să atace cu toată 
vigoarea, să susțină în 3—4 
jucători fiecare pătrundere o- 
fensivă, să lifpte cu adevărat 
pentru gol. Dealtfel. în ulti
mele 10 minute Stan și Cîrstea 
au avut golul în vîrful bocan
cului. dar cel care a marcat a 
fost IOVANESCU. în min. 88, 
cînd partida era ca și încheiată.

Firește, din punctul de ve
dere al echipei noastre, nu

scorul a interesat în primul 
rînd, ci EXAMENUL DE JOC 
al olimpicilor noștri, aflați în
tr-un proces de constituire a 
unui „11“ care la 18 aprilie și 
30 mai va evolua în compania 
echipei olimpice a Ungariei, în 
două partide eliminatorii. Față 
de obiectivul prioritar de joc, 
trebuie să spunem că acest 
prim test (mai puțin sever 
decît ne așteptam) nu a fost 
trecut. Să vedem cum se va 
comporta formația noastră mîi- 
ne (n.r. azi) în cel de al doilea 
joc al turneului. în fața echi
pei Hajduk Split. Posibilități 
are (după cum a dovedit în 
finalul acestui joc), rămîne să 
le și confirme.

Arbitrul Z. Rebac a condus 
următoarele formații: STEAUA 
ROȘIEj Stoianovici — Iovano- 
vici, 
vin), 
sici,
(min. , _____
viei, Milosavlevici (min. 30 Mi- 
lovanovici). LOTUL OLIMPIC: 
Bucu — Purima, Ștefănescu, 
Cîrstea. Ivan — Mulțescu, 
Stoica, Iovănescu — D. Nico- 
lae (min. 46 Radu TT). Stan, 
Marcu (min. 65 Bărbulescu).

Marius POPESCU

Crîmpotici (min. 40 Io- 
Muslin, Jelikici — Juri- 

Blagoevici, Borovnika 
65 Lukici) — Sestici, Sa-

MECIURI AMICALE
AVlNTUL UBZICENI — STEA

UA 3—4 (0—1). ștefănescu și Con
stantin (2) au marcat pentru lo
calnici, N&stase și A. lonescu (3), 
pentru bucureștenl, eare au ali
niat următoarea formație: N. Ră- 
ducanu — Nlțu, Agiu, FL Marin, 
Gh. Ion — Dumitru, Iordănescu, 
Aelenei — I. Marin, M. Răducanu, 
Năstase. Au mal jucat: Iordache. 
Zahlu, A. lonescu șl C. Zamfir. 
(M. TABARCEA, eoresp.).

C.S. TIRGOVIȘTB — METALUL 
PLOPENI 1-0 (0—0). Singurul gol 
al meciului a fost înscris de Sava. 
Divizionara A a utilizat următorul 
„11“: Stancu (Bărbulescu) —
Ghcorghe (Dumitrescu), Enache 
(Ene), Alexandru, Pitaru — Tă- 
taru, Furnică, Kallo — Marinescu, 
Sava, Nlculescu. (M. AVANU, co- 
resp.).

GLORIA BUZĂU — F.C. BRĂ
ILA 1—0 (0—0). A marcat Nego- 
escu.

SIRENA BUCUREȘTI — 
RUL SCORNICEȘTI 3—3 
Partida s-a disputat pe 
de zgură al complexului 
Dinamo. Divizionara C a 
replică dîrză liderului 
Il-a a Diviziei B. Au înscris: Sta- 
manichl șl Crlstache, respectiv 
Badea, P. Manea și Martinescu.

Revanșa acestei întîlniri se dispu
tă astăzi, de la ora 15,30, pe tere
nul F.R.B. (N. TOKACEK, CO- 
resp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — CJ.R. 
CLUJ-NAPOCA 1—0 (1—0).

METALUL AIUD — CHIMICA 
TIRNAVE.NI 3—1 (2—0).

AURUL BRAD — MUREȘUL 
DEVA 3—1 (0—1).

OLIMPIA RM. SĂRAT — POIA
NA CÎMPINA 0—1 (0—0).

PROGRESUL CORABIA — DI
NAMO SLATINA 1—1 (0—1).

ȘOIMII SIBIU — OLTUL — 
GHEORGHE 0—0.

GLORIA BISTRIȚA — D.V.S.C. 
DEBREȚIN (Ungaria) 1—1 (1—0).

SF.

VIITO- 
(2-2). 

terenul 
sportiv 
dat o 

seriei a
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• Colegiul central al antre
norilor convoacă pentru azi, la 
sediul F.R.F., din București, str. 
Vasile Conta, următorii antre
nori : Teodor Dima. Constan
tin Popescu, V. Bambuleac, P 
Dragomir, Const. Deliu, Vir
gil Blujdea, Ion Cotruț și Pe
tre MoIdovcanU. în legătură 
cu recenta scmmbare a lccu-

Zilele pLnă la „lovitura de 
începere" a returului campio
natului s-au Împuținat. La o- 
rizont apare — apoi — una 
dintre cele mal dificile perioa
de competiționale Internațio
nale. In străbaterea ei cu suc
ces, campionatul reprezintă 
cea mai importantă pirghle. 
Dar, spre a realiza această 
misiune primordială a sa. pre
gătirea — prin competiție — a 
tuturor loturilor reprezenta
tive, intrecerea nr. 1 a fot
balului — ca și celelalte cam
pionate ale performanței (Di
vizia B ln primul rînd) tre
buie să-și Îmbunătățească 
structural o serie 
de parametri aflați, 
așa cum o să vedem 
imediat, sub cerin
țele cotei internaționale a per
formanței.

Nu spunem pentru prima 
oară că Întrecerea celor mai 
bune echipe ale noastre se 
prezintă Încă la un nivel ne
satisfăcător. Acest laitmotiv 
al comentariilor noastre din 
timpul competiției este dove
dit șl de situațiile statistice ale 
Diviziei, raportate la cifrele 
corespunzătoare ale unor 
campionate de înaltă perfor
manță. Una dintre aceste cifre, 
o cifră reprezentativă am spu
ne. o constituie media efica
cității campionatului. In turul 
actualei ediții, această medie 
se plasează la 2,437. Intr-un 
clasament al campionatelor 
europene, efectuat pe baza 
situației eficacității, Divizia 
noastră se plasează în a doua 
jumătate. Spre a constata di
ferența față de o serie de În
treceri cu ridicate medii de e- 
ficaditate să amintim că. de 
pildă, media campionatului 
R.F. Germania este de 3.152. a 
celui din Cehoslovacia de 
3.900. a celui olandez de 2.837 
etc. Aparent diferentele sint 
mici dar să ținem cont că este 
vorba de medii, ceea ce am
plifică simpla semnificație a 
cifrelor. Și Ia capitolele acu
mulărilor de puncte de către 
lider sau Ia acela al realizări
lor ofensive ale acestuia cifre
le sînt necorespunzătoare (1.23 
și, respectiv, 1,20), dacă le pu
nem față in față eu cele ale 
echipelor care conduc ln cla-

5
samentul continental — 1,92
(Dinamo Berlin, la acumulă
rile de puncte) șl 2,73 (Dukla 
Praga, la realizările ofensive).

Am amintit această situație 
acum, cînd reluarea campiona
tului se apropie, tocmai pentru 
a oferi o temă de acțiune, de 
inițiativă și de emulație con
curentelor din Divizia A, che
mate să realizeze prestații ca
litativ superioare primei părți 
a întrecerii. Exprimarea in 
teren, in dispută, a tarmații- 
lor-etalon trebuie să se deba
raseze de toate elementele 
care o frinează, care o minea
ză : lipsa de interes in pregă

tire ; participarea 
cu jumătate de mă
sură Ia meciuri (me
reu cu gindul la

punctele puse in joc și 
mult mai puțin la... joc) ;
indisciplina sub toate as
pectele ei ; acționarea reți
nută, fără dorința de a aplica 
ceea ce este modern in pre
gătire a unora dintre antreno
ri ; arbitraje care nu se de
barasează de nefastul „pro
centaj" acordat, ln decizii, 
gazdelor. Și alte, și alte cau
ze care scad calitatea campio
natului, care aduc jucători ne
pregătit! la loturi, care fring 
cariere ce se anunță prodigioa
se pe planul performanței (și 
ca echipe, și ca jucători).

Sezonul care începe solicită 
— cantitativ și calitativ — în
treg fotbalul nostru. Ultațl-vă 
numai la calendarul interna
țional al zilei de 4 aprilie (mo
ment asupra căruia vom re
veni). și veți constata că nicio
dată eșaloanele noastre repre
zentative nu au fost angajate, 
in aceeași zi, pe atltea planuri, 
cu adversari atit de puternici. 
Momentul acestui examen este 
extrem de aproape. Flecare 
dintre unitățile fotbal ului, clu
burile și asociațiile trebuie 
să-1 considere că are loc mîl- 
ne l Ritmul șl intensitatea vie
ții lor, a pregătirilor lor pre
tinde o asemenea stare de spi
rit. Prima șl marea ocaz’e a 
exprimării muncii lor — cam
pionatul — îșl are startul de 
primăvară foarte... aproape !

Eftimie IONESCU

„Șl CÎT DE MULT CONTEAZĂ 
DĂRUIREA, PLĂCEREA DE A JUCA!"

Dialog cu EMERICH JENEI (F.C. Bihor)
înainte ca F.C. Bihor să plece 

ln turneul de pregătire din Un
garia și cehoslovacia, am stat de 
vorbă cu antrenorul Emerich 
Jenei. Discuția s-a Înfiripat ușor, 
pentru că Jenei a rămas același 
om modest, un interlocutor mal 
mult decît agreabil, așa cum a 
fost dlntotdeauna jucătorul inter
național, cel care in anii de ac
tivitate n-a apărat decît culorile 
cluburilor U.T.A., care l-a for
mat, și Steaua, unde a cunoscut 
consacrarea și marile satisfacții 
ca fotbalist.

— Așadar, nu demult, în vara 
lui ’78, trăiai bucuria cîștigării 
campionatului cu Steaua, pentru 
ca, doar după cîteva luni, la sftr- 
șitul turului noului campionat, 
echipa pe care o pregătești acum 
să ocupe locul 18. Cum a supor
tat antrenorul Jenei această ver
tiginoasă „coborîre pe verticală"?

— Drumul antrenorului are atl
tea căi întortocheate și nelipsite 
de griji... Indiferent, insă, de po
ziția echipei, antrenorul trebuie 
să fie mereu exigent cu el în
suși, la fel de preocupat față de 
pregătirea și activitatea sa. Să 
știți că în cîteva luni eu nu 
m-am schimbat. Sint același cu 
care Steaua a cîștigat campiona
tul. Trebuie sd remarc un fapt 
pozitiv, că la Oradea nu mi s-a 
imputat această neașteptată pozi
ție a echipei, deși la insuccese 
antrenorul nu este scutit de cri
tici severe.

— Deci, în orașul de pe Criș 
atmosfera e bună. Dar echipa...

— Sint multe de spus. Au fost 
cauze obiective și subiective, dar 
trebuie sd recunoaștem că echipa 
a jucat slab, că multi dintre ti
tularii săi n-au dat randamentul 
așteptat. Am găsit un lot pestriț, 
mai ales din punct de vedere 
tehnic. Apoi, s-a făcut o întine
rire exagerată, la care s-au a- 
diugat numeroasele accidentări.

— S-a spus, nu o dată, că an
trenorul Jenei este prea blind cu 
jucătorii, că nu se poate Impune 
in fața unor... nume.

— Ciudată optică să fi etiche
tat îngăduitor, fără autoritate, 
dacă nu dai cu bita și nu tti 
înjuri jucătorii. Viorel Mateianu 
este o fire timidă, roșește ca o

fată, e un om fin și plin de res
pect și iată ce rezultate a ob
ținut. Eu la Steaua n-am avut 
conflicte cu jucătorii. Influențele 
veneau din afara echipei. Ce sd 
vă mai spun, cu blindețea mea 
și cu vorba bună, cit am fost 
antrenor la Steaua, echipa... a 
cîștigat de două ori campionatul 
și o dată Cupa. Poate cd Și eu 
am avut o contribuție la plămă
direa acestor succese.

— Cum ți s-a părut turul Di
viziei A 7 ,

— Ml-au plăcut trei echipe : 
Steaua (dragostea mea din tine
rețe), care a jucat bine la Ora
dea șl a cîștigat. Apoi, F.C. Ar
geș, care confirmă de la an la 
an. Fericit caz, acolo, la Pitești, 
unde centrul de juniori scoate 
mereu, ,,fără goluri de produc
ție", jucători de talent și de 
reală perspectivă. Mi-a plăcut 
F.C. Bala Mare, cu fotbaliști fără 
nume sonore, dar cu inimă mare 
pentru acest joc și cu o tehnici
tate medie bună. Așa a fost po
sibil ca o echipă de Divizia B 
să domine campionatul nostru, 
fapt ce ar trebut să dea de gin- 
dit echipelor cu pretenții mult 
mai mari. Jucătorii mai vechi, 
internaționali, au părut blazați, 
plictisiți, comparativ cu entuzias
mul echipei din Bala Mare. Și 
cît de mult contează dăruirea, 
plăcerea de a juca I Campiona
tul ne-a arătat că sîntem încă 
departe de nivelul international, 
mai blne-zls de nivelul competi
țiilor oficiale. Iată, Steaua a cîș
tigat turneul de la Atena, pri
mind laude, Dinamo și Universita
tea Craiova lăsau o excelentă 
impresie in Spania. Dar era 
vorba de inttlmri amicale, fără 
miză. Ce e de făcut ? Echipele 
noastre să joace tot mai mult cu 
formații de prima mină, de care 
să nu le fie teamă. Formațiile 
mari susțin 70—80 de partide pe 
an, iar noi jucăm doar 60. ln 
această idee, am contractat tur
neele din Ungaria și Cehoslova
cia, deși unii poate vor spune 
..ce le mai trebuia ?“ Avem foar
te multi jucători tineri in echipă, 
pe care trebuie să-i rodăm...

Constantin ALEXE

ACTUALITĂȚI
rilor lor de activitate profe
sională.
• Simbătă și duminică se va 

desfășura in Capitală o consfă
tuire cu arbitrii divizionari B și 
C. Vor participa arbitrii din 
București și din județele Ialomi
ța, Teleorman, Dîmbovița. Pra
hova, Ilfov și Constanța. Consfă

tuirea va avea loc ln sala A.S.E. 
(intrarea prin Calea Dorobanți) 
și va începe simbătă la ora 8

• Viza carnetelor de antre
nori pe anul în curs va fi 
făcută numai de către Colegiul 
central al antrenorilor, pînă la 
data de 15 martie, în baza ta
belelor înaintate F. R. Fotbal 
de cnțo-Hlo )nd“țene și muni
cipale de antrenori.



AZI ÎNCEPE TURNEUL FINAL SPORTUL TELEX e TELEX

AL CUPEI CUPELOR LA VOLEI (f)
Penicilina lași întîlnește, în ordine, pe Ruda Hvezda

Praga, Start Lodz $1 Traktor Schwerin

Ieri a plecat spre Schaan 
(Liechtenstein) echipa femini
nă de volei Penicilina Iași, 
care va lua parte, începînd de 
mîine și pînă duminică, Ia tur
neul final al Cupei cupelor. 
Antrenorul Nicu Roibescu a 
deplasat următorul lot: Asta 
Marlinaș, Aurelia Ichim, Caro
lina Hatură, Nadia Sava, Geor- 
get* Popescu, Diona Stoian- 
Bischin, Gabriela Coman, Ilea
na Dobroschi, Lucreția Mirea,

PE TERENURILE

DE TENIS
de ju- 
a pri- 
tînăru-

S Turneul internațional 
niorl, desfășurat la Sofia, 
lejuit un frumos succes 
lui jucător român Mihai Șovar 
(16 ani), cîștigător al probei 
masculine de simplu : 6—1, 6—2 
in finală cu bulgarul Bacev. La 
feminin a cîștigat Adriana Vel- 
ceva, învingătoare cu 6—2, 7—6 
asupra Evei Bendlova (Ceho
slovacia). Aceasta a dispus cu 
6—2, 6—3 de Marilena Totoran, 
In semifinale. La dublu, perechea 
Marilena Totoran — Cosmlna 
Popescu a ocupat tocul doi. iar 
cuplul M. Șovar — 
a-a clasat pe

Mariana Zamfir, Cristina Dră
guț și Marina Bejenaru.

în sala de sport „Resch a 
Schaan" formația ieșeană a e- 
fectuat joi seară un antrena
ment de acomodare, iar astă- 
searâ va susține meciul de 
deschidere a competiției, în 
compania puternicei echipe 
Ruda Hvezda Praga, meci du
pă care se vor întîlni celelalte 
două participante la turneul 
final, Traktor Schwerin și 
Start Lodz. Programul de sîm- 
bătă cuprinde partidele: Peni
cilina — Start Lodz și Ruda 
Hvezda Praga — Traktor Schwe
rin. iar duminică, în ulti
ma zi, sint programate meciu
rile : Penicilina — Traktor 
Schwerin și Ruda Hvezda Pra
ga — Start Lodz. Arbitrii de
semnați să conducă partidele 
de vineri, sîmbătă și duminică 
sînt: Roland Bays ;
Heiner Loose, Hans Polizaeus 
(R.F.G.) și Laszlo Szalay (Un
garia))

(Elveția),

D. Antonescu 
locul trei.

a In cadrul 
de la Seattle 
von). Virginia ____  _ __ .__ ___
americanca Maria Fernandez cu 
6—4, 6—4. tn alte partida : Marita 
Redondo — Frangoise Dur 3—6, 
6—3, 6—2 ; Kerry Reid — Bar
bara Potter 6—1, 6—4 ; Betty
Stove — Lisa Doherty 6—3, 6—2; 
Ann Kyomura — Ruta Gerulaitis 
6—4. 6—2.

turneului feminin 
(statul Washing- 

Kuzici a dispus de

Dc mîine, In sala „Ifristo Dotcv" din solia

BALCANIADA DE TIR
SOFIA, 8 (prin telefon). 

Gazdă, pentru a cincea oară, 
a Balcaniadei de tir pentru 
arme cu aer comprimat, fede
rația bulgară de specialitate a 
făcut și anul acesta pregătiri 
intense, care să asigure un de
plin succes acestei tradiționale 
competiții. Astfel, a fost aleasă 
pentru a găzdui întrecerile mo
derna și spațioasa sală „Hristo 
Botev“, In care s-au asigurat 
condiții organizatorice optime 
pentru ca rezultatele celor mai 
buni trăgători din Balcani să 
fie cit mai ridicate.

Pînă în momentul de față 
au sosit la Sofia delegațiile de 
(intași din România. Iugosla
via și Grecia, urmînd ca spor
tivii turci să sosească miine. 
Se apreciază că actuala ediție 
a Balcaniadei de tir redus va 
fi foarte echilibrată, de vreme 
ce valoarea trăgătorilor din 
Bulgaria. România și Iugosla-

via este apropiată, iar progre
sele din ultimii ani ale țintași- 
lor eleni sint remarcabile.

In echipele reprezentative 
ale țării gazdă au fost selec
ționați cel mai In formă tră
gători, multi dintre ei cu
noscut! pe marile poligoane ale 
lumii. Printre aceștia figurează 
pușcașii I. Mandov, L. Diakov 
și L. Popov, la seniori, Anka 
Pelova 
cum și 
Iankov 
ceștia 
printre . _ 
lor din anii precedenți.

Trăgătorii români au efec
tuat în cursul dimineții un 
prim antrenament de acomo
dare. Probele de pușcă și pis
tol de la 10 metri urmează să 
se desfășoare slmbătă și du
minică.

și Ana Vasilieva, pre- 
trăgătorii de pistol E. 
și E. Ivanov. Toți a- 

și-au înscris numele 
câștigătorii balcaniade-

TOMA HRISTOV

PROGRAMUL MARILOR COMPETIȚII 
ATLETICE DIN ACEST AN

HOTĂRÎRI

ALE FEDERAȚIEI
VIENA 

pkmatele 
pe teren 
în zilele .. ,________ ___
Viena. tn vederea acestui impor
tant eveniment, organizatorii fac 
intense pregătiri. Comitetul de
organizare a anunțat oficial că 
ptnă acum s-au primit înscrieri 
de participare din partea a 24 
de federații naționale.

Federația Internațională de at
letism a anunțat că întrecerile

(Agerpres). — Cam- 
europene de atletism 
acoperit se vor disputa 
de 24 si 15 februarie la

campionatelor mondiale de cros 
se vor desfășura la 15 martie In 
orașul irlandez Limerick. Tot
odată. a f ast confirmat programul 
Internațional atletic din acest an. 
care cuprinde, printre altele, ur
mătoarele evenimente mal im
portante : 4—5 august, Torino:
..Cupa Europei" (finalele la mas
culin șl feminin) ; 16—19 august, 
Bydgoszcz (Polonia) : campiona
tele europene pentru juniori ; 1—2 
septembrie. Dresda (R.D. Germa
nă) „Cupa Europei" (probe combi
nate) ; 24—M august, Montreal : 
„Cupa Mondială- pe echipe.

INTERNAȚIONALE

DE BIATLON
de

...FOTBAL, UN TERITORIU 
NEEXPLORAT ? CAMPIONATELE DE SCHI FOND

ATLET1SM A Rezultate înre
gistra te in concursul de sală de 
la Berlin : lungime — Lutz Fran
ke R,OG m. too m (f) — Marlies 
G6hr-Olsner 11,29. • La Milano : 
60 m — Hasely Crawford (Trinl- 
efiad-Tobago) 6,70 ; înălțime — Fe- 
renez Jambor 2.25 m ; .........
(f) — Andrea Matay 
1,92 m.

HANDBAL a Tntr-un 
masculin de verificare. 
Bulgaria — Zeleznlciar .... __ __ 
(3—8). In primul joc, gazdele au 
cîștigat cu 21—17. • în meci
masculin, ia Sagunto (Spania): 
Spania—Iugoslavia 27—21 (14—11).
a La Cheb (Cehoslovacia), selec
ționata de junioare a R.D. Ger
mane a intrecut cu 11—10 (8—5) 
echipa similară a tării gazdă.

HOCHEI a Tn turneul echipelor 
de tineret, de la Minsk : Finlan
da — U.R.S.S. 5—4 ; Suedia — 
Cehoslovacia 3—1.

SCHI a în concursul pre- 
olimpic de schl-fond de la Lake 
Placid (S.U.A.), proba masculină 
de 30 km a fost cîștigată de nor
vegianul Odvar Braa, cu 1 h 
26:05,41, urmat de Nikolai Zi- 
miatov (U.R.S.S.) 
și Sven-Aake Lundbaeck 
dia) — 1 h 26:50,S0.
feminină de 10 km a fost do- 

de schioarele sovietice,

înălțime 
(Ungaria)

nou med 
la Sofia:

Ni? 13—16

cu
Nikolai
1 h 26130,70 

(Sue- 
Proba

minată
clasate pe primele 3 locuri, 
cîștigat
31:30,S7,

'^9
A

Raisa Smet anin-a —
urmată de Galina Kula

kova — 31:49,29 și Nina Roceva 
_  31:54.81.

TENIS DE MASĂ * Localitatea 
engleză Belper a găzduit meciul 
dintre selcționateie mixte ale An
gliei și Ungariei, pentru „Cupa 
ligii europene". Oaspeții au cîș
tigat cu 5—2. Gergely l-a între
cut cu 2—1 pe Douglas șl a ciș- 
tigat cu 2—0 în fața Iul Jarvis. 
La feminin, Jill Hammersley a 
dispus cu 2—0 de Judith Magos. 
• La Paris, în aceeași competi
ție Franța învinge Suedia cu 6—t. 
Din echipa suedeză a lipsit S, 
Bengtsson, care este accidentat.

La Leningrad, în turneul international de minlfotbal desfășurat 
in sală, alături de cele mal bune echipe de club sovietice a par
ticipat și selecționata olimpică a Finlandei. în perioada de Între
rupere a campionatului, în sezonul rece, protagonistele primei 
divizii din Ungaria au evoluat într-o competiție de sală. Mtnltot- 
balul practicat in sală reunește de mai mult timp, la fiecare în
ceput de an, într-un turneu internațional desfășurat in Berlinul 
occidental, echipe cunoscute in soccerul european. La recenta 
ediție au participat Grasshoppers Zurich, Hajduk Split, Fener
bahce Istanbul, F.C. Koln, Hertha B.S.C., Werder Bremen. Re
centul turneu de la Frankfurt pe Main a fost cîștigat de Dukla 
Praga. tn Statele Unite, Phill Woosman, principalul animator al 
soccerului pe continentul nord-american, a ajuns la concluzia că 
sezonul oficial în aer liber, de șase luni (din martie pînă in sep
tembrie) este insuficient pentru ca fotbalul european să poată 
Intra realmente la concurență cu fotbalul american printre prefe
rințele spectatorilor de sport. Șl, în consecință, intenționează să 
lanseze în sezonul rece o competiție Indoor, care să se desfășoare 
în lunile decembrie—februarie, pe arenele de hochei, echipele 
fiind alcătuite din 6 jucători, fiind permise trei înlocuiri.

într-un Interviu acordat la sfirșitul anului trecut de către loao 
Havelange, întrebat ce l-ar place să întreprindă înainte de a pă
răsi președinția federației internaționale, a răspuns că-i place 
foarte mult fotbalul în 5, practicat in sală. „Sîntem pe cale să 
unificăm regulile de joc, pentru că ele diferă de la o țară la alt*. 
In Brazilia, aceste partide suscită un interes extraordinar. Sălile 
cu cite 30 000 de locuri sint pline. Mă gindesc să organizăm (In 
1980), în Brazilia, chiar o Cupă a lumii pentru fotbaim in sală"

La noi, muguri firavi ai fotbalului în sală, în acest sezon so- 
sindu-ne vești de Ia un turneu din Baia Mare (acest tinăr centru 
sportiv modern, ferment pozitiv in multe discipline) și de la cel 
organizat la Pitești, singurul cu un început de tradiție, adresin- 
du-se celor mal mici fotbaliști, care au in clubul F.C. Argeș un 
statornic susținător. Succesul de public la aceste meciuri de sală 
relevă că, de fapt, ceea ce lipsește în alte centre din țară cu con- 
dițlunl asemănătoare este doar inițiativa forurilor de resort.

Ce dovedesc toate aceste exemple 2 Că și în fotbal, sportul eu 
cea mai largă răspindlre pe glob, care se bucură de cea mal mare 
popularitate In lume, mai sint încă teritorii neexplorate sau insu
ficient valorificate.

ALE FINLANDEI
In campionatul 

Liljerooț a

Federația Internațională 
blatlou a stabilit ca viitoarea 
dlție a campionatelor mondiale 
pentru seniori șl juniori să se 
desfășoare In 19S1 in localitatea 
finlandeză Lahti. In 1942, cam
pionatele lumii vor fi organizate 
de federația sovietică de spe
cialitate, M Minsk.

Pe de altă parte, federația in
ternațională a autorizat organi
zarea In viitor a competițiilor 
feminine de biatlon. In prezent, 
tn opt din cele M de țări afiliate 
la Federația Internațională de 
biatlan se desfășoară concursuri 
feminine, care cuprind întreceri 
in probele de 5 km șl 1* km.

ILRNEl.L EUROPEAN 19Î9 
AL CAMPIOANEI MONDIALE 

DE EOTBAl
Antrenorul Cesar Menotti a a- 

nunțat că se va ocupa șl in ur- 
njjitoril ani de pregătirile echipei 
reprezentative de fotbal a Argen
tinei, deținătoarea titlului de 
campioană mondială.

Antrenorul argentinian a pre
zentat de asemenea, programul 
echipei naționale pentru anul 
1979. La 22 mal fotbaliștii argen
tinieni își vor inaugura turneul 
în Europa, jucînd cu selecționata 
Olandei, meci care va constitui 
o reeditare a finalei campionatu
lui mondial In continuare, repre
zentativa Argentinei va susține 
intîlnlri in Italia, Anglia, Franța 
șl Scoția.

TRAGEREA LA SORȚI lN CUPELE EUROPENE

LA HANDBAL MASCULIN
La 29 februarie, La Barcelona 

— cu prilejul desfășurării Grupei 
B a Campionatului mondial — 
va avea loc tragerea la sorți 
pentru stabilirea jocurilor din

cadrul semifinalelor 
ropene de handbal 
Pentru această fază 
cat : Dinamo

Paul SLĂVESCU

• O SAPTÂMÎNA LINIȘTITA, parcă 
lipsită total de surprize, a intrat pe fi
șele de rezultate și în statistica croni
carilor de specialitate. Cununile de 
lauri au revenit îndeobște favoriților, 
recordurile au fost rare. Spunem aceas
ta, deoarece Jacques Laffite, reînnoin- 
du-și victoria în al doilea Mare Premiu 
al âutomobiliștilor de formula 1, a de
venit, 
veritabil 
adăugăm 
lui de 
campionul „en titre" Mario Andretti și 
predecesorul său Niki Lauda s-au si
tuat pe ultimele două locuri din între
gul pluton al celor 23 de bolizi. Exact, 
ultimii I • CUMINTE A FOST aceas
tă săptămînă și pentru schiorii „Cupei 
Mondiale", liderii Annemarie Proll-Mo- 
ser și Peter Luscher, rămînînd solid an
corați, pe primele locuri ale clasamen
telor generale. Cu mențiunea că pis- 
truiata Annemarie este încriminată de a 
a fi cochetat prea fățiș cu reclama co- 
-e.-cială, pusă la index de forurile o- 

e. încep cercetările, cu gîndul la 
; d... • UN EXEMPLU TIPIC

’ .’NOTONIEI pare să ni-1 ofere pa- 
- - au.is’.ic, In care aceleași nume
■e - z'.-, >■ mereu pe podium. Fapt con- 
' . - :;riele C.E. de la Zagreb,

între timp, 
favorit.

amănuntul 
la Interlagos 
„en titre"

■e.

ÎNTÎLNIRI DECISIVE ÎN COMPETIȚIILE
EUROPENE DE BASCHET

Intr-unul din derbyurile tur
neului final al „Cupei campio
nilor europeni” la baschet 
masculin, echipa italiană Va
rese a învins pe teren propriu, 
cu scorul de 100—96 (47—51), 
formația Real Madrid Unul 
dintre arbitru partidei a fost 
George Chiraleu (România). 
La Sarajevo. în cadrul acele
iași competiții, echipa locală 
Bosnia a întrecut cu scorul de 
72—69 (39—36) pe Olympiakos

i“

Pireu. tn clasament conduc 
Real Madrid, Varese și Bosnia 
Sarajevo, cu cite 6 puncte.

Rezultate înregistrate in 
grupele sferturilor de finală ale 
„Cupei cupelor": Sinudyne 
Bologna — Radnicki Belgrad 

94—81 (43—32) | Șlask Wroclaw 
- Gabetti Cantu 81—108 (41- 
54) ; UBSC Viena — B. C. 
Barcelona 84—91 (44—16) ; Vil- 
leurbanne — Den Bosch (O- 
landa) 68—73 (39—42).

din
Mai 

că.
out-sider. 

ales dacă 
pe circui- 

(Brazilia),

unde numai absența... motivată a Irîneî 
Rodnina (viitoare mamă) a făcut ca nu 
toate cele patru probe să rămînă cu Iau- 
reații de anul trecut. Promovează pe
rechea Marina Cerkasova — Serghei 
Șahrai, își vizează „abonamentele" de 
campioni Jan Hoffmann, Anett Potzsch 
si dansatorii Irina Moiseeva — Andrei 
Minenkov. • NICI CELALALT PATI-

NAJ, al vitezelor pe turnantă, nu pare 
să mai aibă noutăți. De cînd lui Eric 
Heiden i s-a alăturat sora sa, Beth 
(19 ani), amîndoi colecționînd în șir 
„aurul“ tuturor concursurilor, masculi
ne și feminine. • IN TENISUL „INDO
OR", Bjorn Borg și Martina Navratilo
va au ținut să ne reamintească 
(la Richmond și Chicago) distanța 
care-i separă de ceilalți ași ai rachete
lor de lemn sau metal. Atunci, bineîn
țeles, cînd lipsesc de la start un Con
nors sau o Evert. • PENTRU A CĂU-

TA SURPRIZELE, ar fi trebuit să re
ținem, totuși, o știre din Porto Rico, 
unde la mini-maratonul de 21 km de 
Ia Coamo, celebrul alergător finlandez 
Lasse Virren nu reușește să termine de- 
cît al 42-lea! Cîștigător, etiopianul My- 
rus Yifter, poate un succesor al neuita
tului Bikila. • PENTRU FONDIȘTII 
SCHIULUI, însă, maratoanele se lun
gesc pînă la 71 km, cum a fost cel din 
Italia, intitulat „Marcia Longa“. Aci, e 
drept, un finlandez a fost primul, nu 
mai puțin celebrul Jorma Kinnunen. 
Timpul său ? „Numai" 4h 19:03,7. Un 
mars fprțat pe pîrtia argintată a zăpe
zii. • ' SURPRINZĂTOARE POATE FI 
declarația președintelui comisiei de or
ganizare a „Cupei Davis", americanul 
VV. Harcourt Woods, care ține cu tot 
dinadinsul să ne convingă că s-a mers mult 
prea departe cu reformele în suprema 
competiție a tenisului și a venit timpul 
să se revină Ia vechiul „challenge
round". Campioana — în speță echipa 
S.U.Ă. — trebuie scutită de concurența 
adversarilor din turneele zonale și să 
intre direct în finală. Ca la 1900! Greu 
de crezut că o asemenea propunere va 
primi acordul celorlalți participanți la 
întrecere. Și sînt, astăzi, vreo cinci
zeci...

Radu VOIA

cupelor eu- 
masculin. 

_ ,_  s-au calili- 
___ _____    București, T. V. 
Grosswallstadt (R. F. Germania), 
Honved Budapesta (Ungaria) și 
S.C. Empor Rostok (R. D. Ger
mană) — în „C.C.E.". H.C. Mln- 
aur Baia Mare, VfL Gummersbach 
(R. F. Germania), Tatabanyal 
Banyasz (Ungaria) și S.C. Mag
deburg (R. D. Germană) — In 
„Cupa cupelor"._________ '

în C.E. de fotbal

ANGLIA - IRLANDA

Peste 90 000 de spectatori au 
urmărit pe „Wembley" din Lon
dra meciul dintre Anglia și Ir
landa de Nord, contînd pentru 
grupa I a campionatului euro
pean. Fotbaliștii englezi au obți
nut victoria cu 4—0 (1—0), de-
vansind astfel în clasament pe 
adversarii lor direcți, 
raj. Golurile au fost 
Keegan (mln. 25), 
(mln. 46 șl min. 64) 
(min. 50). Gazdele au 
mația : Clemence — l___
Watson, Hughes, Brooking, 
rrie, Keegan, Coppel, I.....'...' 
Earnes. Clasamentul grupei :

1. Anglia
2. Irt. Nord
3. Irlanda
4. Danemarca
5. Bulgaria

• Selecționata 
U.R.S.S. a evoluat

, la golave- 
Inscrl&e de 

Laitchford 
șl Watson 

aliniat for- 
Neal, Mills, 

■ ■ 7, cu- 
Latchtord,

1 
1
3
2
1

9 9—45 
14—55 
0 4—43 
2 0—11 2 
12—41 

i
secundă a 

la Monterrey 
in oompania reprezentativei Me
xicului. Gazdele au 
1—0 (0—0), prin golul 
(min. 64).

cîștigat cu 
lui Sanchez

• Echipa Servette_______. _______ Geneva a 
jucat la Jaffa cu formația locală 
Maccabi cu care a terminat la 
egalitate : 4—4 (2—1).
• Rezultate în turul IV (me

ciuri tur) din „Cupa Spaniei" : 
Real Madrid — Las Palmas 4—2 ; 
Zaragoza — Cadiz 5—2 ; Malaga
— Valladolid 2—1 ; Santander — 
Celta Vigo 0—1 ; Real Socledad
— Valencia 1—0 ; Osasuna Pam
plona — Almelra 2—1. Partidele 
retur se vor disputa la 21 febru
arie.


