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La ultimul antrenament al voleibaliștilor dinamovișii 

înainte de plecarea In Belgia 

„ȘTIM CĂ AM PUTEA CÎȘTIGA
CUPA CUPELOR, DAR CUNOAȘTEM

SI VALOAREA ADVERSARILOR..."
„Daciada" pe meleagurile Blajului

PERFORMANȚELE DE MIINE SE ANUNȚA, 
MAI ALES, PE PÎRTIILE DE SANIUȘ

O ninsoare abundentă, moa
le și catifelată ca o blană de 
hermină, ne-a însoțit cu puțin 
timp în urmă în primitoarea 
vatră a Tîrnavelor. ,>Dacă îmi 
amintesc bine, n-am mai avut 
atîta zăpadă de vreo 10 ani", 
ne mărturisea, cu vădită satis
facție, profesorul Martin 
Szakacs, prim-vicepreședinte al 
Consiliului orășenesc pentru e- 
ducație fizică și sport Blaj- 
Profesorul, om de ispravă, cum 
este cunoscut și apreciat de 
toți cei de prin partea locului, 
și-a convocat colaboratorii, in 
primul rînd colegii care predau 
educația fizică în școlile din 
Blaj și din așezările din bazi
nul Tîrnavelor, a întocmit un 
plan de bătaie (cuvîntul de 
ordine : ,,Nici un elev în afara

• Sute de copii asaltează zilnic derdelujurile din cartierul „Hula 
nouă* * Lingă ghiozdane - jocuri de șah • Ion Moina are ne- 

numărați adepți • A doua vocație a unui profesor de chimie

întrecerilor de iarnă ale ,.Da- 
ciadei*!) și a pornit la treabă. 

Firește, nu e prea ușor să 
organizezi activitatea sportivă 
in aer liber a unui număr de 
aproape 10 000 de copii și ti
neri — din Blaj și din nume
roasele așezări rurale înveci
nate —. dar activistul sportiv, 
cunoscind pasiunea reprezen
tanților tinerei generații pentru 
exercițiul fizic, a folosit din 
plin fiecare oră de sport, cele 
de activități educative, extra- 
școlare, pentru desfășurarea u- 
nor însuflețite întreceri in ca
drul etapei de iarnă a „Da-

Tehnicienii notației i$i improspălcazâ cunoștințele

TEORETIC SE CUNOSC MULTE
LUCRURI, PRACTIC INSĂ • • •

Printre 
preconizate 
specialitate 
dezvoltare a natației în țara 
noastră s-a înscris și recenta 
consfătuire de lucru a tehni
cienilor și antrenorilor, ''desfă
șurată la Snagov. Pentru pri
ma oară, după foarte mulți 
ani, s-au adunat la „masa ro
tundă" specialiști ai tuturor 
ramurilor natației (înot, polo, 
sărituri), dornici să-și reîm
prospăteze cunoștințele, să par
ticipe efectiv la un larg schimb 
de opinii.

La baza discuțiilor, în cele 
cinci zile de lucru, a stat — 
mai mult ca oricînd — un vast 
material informativ. Antreno
rii Cristina Șoptereanu. Mihai 
Mitrofan. Tiberiu Munteanu au 
oferit celor prezenți date exac
te și folositoare privind schim
burile de experiență efectuate 
în ultima vreme în S.U.A., 
U.R.S.S. și R.F. Germania, date 
privind atît organizarea acti
vității natației în aceste țări,

măsurile concrete 
de federația de 
pentru continua

cît și mijloacele folosite în an
trenamentul modern. Dr. Ion 
Drăgan. directorul Centrului 
de medicină sportivă, dr. Eca- 
terina Flora și dr. Adalbert 
Szogy șl-au axat expunerile 
pe actualitățile medico-biolo- 
gice experimentate de specia
liști ai natației din întreaga 
lume, iar tov. Nicu Alexe, di
rectorul Centrului de cercetări 
pentru educație fizică și sport, 
a adus în discuție modelul sin
tetic de pregătire și promovare 
a tinerilor sportivi în natație. 
Atj fost invitați. în același 
timp, antrenori cu multă ex
periență (Gh. Dimeca. F. 
Heitz), solicitați să dezerie or
ganizarea acavității în secțiile 
pe care la conduc.

Spre deosebire de alți ani, 
de această dată discuțiile la 
„masa rotundă" au fost urmate 
și de exemplificări practice

Adrian VASILIU

ciadei". Numai din Școala ge
nerală nr. 1 Blaj s-au înscris 
peste 700 de copii. „Toată lu
mea pe săniuțe F a fost în
demnul sub care elevii acestei 
școli s-au Îndreptat zilnic spre 
„Hula n<>uă“, cartier cu o așe
zare in pantă (200 metri dife
rență de nivel), tocmai bun 
pentru a pune in mișcare atî- 
tea energii. Organizată pe cate
gorii de virstă (7—10 ani și 
11—14 ani), „Săniuța de argint" 
a zburat de dimineață și pină 
seara, spre bucuria nemărginită 
a participanților, din rîndul că
rora urmează să se decidă și 
cîștigătorii. Aspiranți ? Claudia 
Luca. Gabriela Hațegan, Florin 
Crăciun, Doru Cirnațiu și, fi
rește. cei doi fii ai profesoru
lui Szakacs, Levente și Istvan.

La „generală" 4, aceeași ac
tivitate animată în jurul „Da- 
ciadei" de iarnă, aceleași ambiții. 
Sporturilor specifice iernii — 
săniușul și patinajul — li se ală
tură șahul, practicat aici la ni
vel de masă. Din 16 colective 
cite numără clasele III—VIII, 
12 cunosc zilnic pasiunea între
cerilor. Lingă ghiozdane, în 
pungi speciale din plastic sau 
în truse confecționate adesea 
chiar de ei. elevii vin la școa
la cu garniturile dc șah, pe 
care „după orele de cursuri,

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

Ultima zi, ulti
mul antrenament 
înainte de pleca
rea spre Belgia, la 
turneul final al 
..Cupei cupelor".

. Voleibaliștii dina- 
moviști sînt 
toții adunați 
cupola sălii 
șoseaua Ștefan 
Mare la lecția pre
dată de George 
Eremia, care a re
venit pentru o vre
me la timona „alb- 
roșilor", si . de 
antrenorul Wiliam 
Schreiber. Un an
trenament în ca
drul căruia tema 
principală a fost, 
firește, apărarea, 
mișcarea în linia 
a doua. Apărarea, 
care le-a creat 
dinamoviștilor, la 
sfîrșitul turului, 
multe probleme. 
Apărarea, care — 
îmbunătățită la în
ceputul returului 
— le-ă oferit des
tule satisfacții și 
speranța într-o re
venire fermă în 
prim-planul vo
leiului masculin 
intern.

Dar, acum, gîndul 
Dumănoiu, Tutovan, 
Enescu, Păușescu, 
Chiș, Băroiu și Căta-Chițiga se 
îndreaptă spre trofeul ce va fi 
pus în joc la Roeselare, în 
Belgia. Se îndreaptă spre jocu
rile de vineri, sîmbătă și du
minică, în compania unor for
mații remarcabile prin tenaci
tatea cu care luptă pentru vic
torie : Ruda lîvczda Trasa, 
Levski Spartak Sofia și Ge- 
meenservice Vught.

„Zecele" dinamovist se dedi
că, mai cu grijă ca oricînd, a-

Giinther Enescu încearcă lovitura de atac 
cu stingă, pentru a fi apt să mărească forța 
ofensivă a - - - —echipei sale Foto : N. DRAGOȘ

(Continuare fa pag. 2-3)

înaintea campionatului

lui Oros, 
Gîrleanu, 
Vrîncuț,

cestei teme importante. Băieții 
știu că de perfecționarea sis
temului defensiv vor depinde 
multe în jocurile din „Cupa 
cupelor". Execuțiile ies destul 
de bine, mobilitatea a crescut 
la toți jucătorii înalți. Moti
ve de satisfacție ușor deducti
bile pe fetele sportivilor și 
antrenorilor. Și de optimism, 
în legătură cu turneul final. 
„Nu ne va fi ușor să realizăm

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. 2-3)

DE AZI, CEI MAI BUNI SCHIORI ALPINI Al ȚARII 
TITLURILE DE CAMPIONI NAȚIONALI

*
din Predeal și din Miercurea 
Ciuc, capabile oricînd să pro
ducă surprize.

Organizatorii au luat toate 
măsurile pentru ca pîrtiile de 
concurs să se afle în 
bună stare.

IȘI VOR DISPUTA
De azi, pîrtiile Postăvarului 

vor fi, sperăm, gazde primi
toare pentru cei mai buni 
schiori alpini ai tării, care-și 
vor disputa titlurile de cam
pioni naționali pe anul 1979. 
întrecerile se anunță intere
sante, demne de urmărit, mai 
ales că tinerii au ajuns la ma
turitatea sportivă care le dă

TINERI HOCHEIȘTI DIN 7 ȚĂRI VOR FIeuropean,
la Miercurea Ciuc PRIMIȚI CU TRADIȚIONALĂ OSPITALITATE

3

dreptul să aspire la primele 
locuri ale clasamentelor. Afir- 
mînd 
faptul 
colan 
she, 
Frățilă, Csaba Portik,
Adorian ș.a. au făcut însemna
te progrese, confirmate în con
cursurile anterioare. în cursul 
cărora de fiecare dată. în ma
joritatea lor, 
s-au numărat 
niștL Schiorii 
periență. cum 
loan Cavași, 
Alexandru
Virgil Brenci, Dorin Munteanu 
nu vor ceda ușor ierarhiile 
prestabilite, căutind să-și men
țină poziția din anii trecuți.

La fete. Daniela Uncrop și 
Minodora Munteanu au de su
portat asaltul mai tinerelor lor 
colege de sport de Ia Liceal

aceasta avem în vedere 
că Alin Năstase,

Barbu, Nicolae 
Gheorghe Barbu,

, Ni- 
Stin- 
Dan 

Carol cea mal

cei de mai sus 
printre protago- 

cu mai mare ex- 
sînt Dan Cristca, 
Gheorghe Vulpe, 

Manta, Ion Bobit,

PROGRAMUL : Joi, 
ora 10, pe Sulinar, cu 
de lingă Cabana 
Mare și sosirea lingă teleca- 
bină, vor avea loc cele două 
manșe ale slalomului uriaș, 
atit pentru fete, cît și pentru 
băieți | vineri, de la aceeași 
oră, pe plrtia din Buia, de sub 
teleferic, se vor disputa cele 
două manșe ale slalomului spe
cial ; Iar sîmbătă, pe pîrtia 
Lupului, vor avea loc antrena
mentele controlate de coborîre, 
urmînd ca această spectaculoa
să probă să se desfășoare du
minică. cu începere de la ora 
11.

de ia 
plecarea 

Cristianul

Ospitalierul Palat de gheață din 
(ionele de hochei

Miercurea Ciuc — gazdă tradițională a marilor competiții interna- 
Foto ; Dragoș NEAGU

în atmosfera iernatică de la 
Miercurea Ciuc, după-amiezele 
sfîrșitului de săptămînă sînt 
invariabil dedicate spectacole
lor hocheistice de sub țesătura 
de ferme metalice a Palatului 
de gheață din imediata vecină
tate a hotelului „Bradul". Ce
tățenii orașului de la ..polul 
frigului" românesc iubesc cu

ardoare acest sport și-1 încu
rajează cu statornica lor pre
zență în jurul mantinelelor. 
Nu-i de mirare, în aceste con
diții, că reședinței harghitene 
i se oferă din nou posibilita
tea de a găzdui o competiție 
mare, de astă dată cu caracter 
continental : între 4 și 8 martie 
se va disputa la Miercurea Ciuc

campionatul european de ho
chei pe gheață (grupa B), re
zervat echipelor naționale de 
juniori. Vor fi prezente 8 echi
pe, repartizate în două grupe, 
astfel : 1. Norvegia, Iugoslavia,

Victor BANCIULESCU

SELECȚIE PENTRU
I.a u martie, pe un traseu va

riat, la Kosovo, in Iugoslavia, se 
vor desfășura întrecerile din ca
drai tradiționalei competiții „Cro
sul Balcanic*. Pentru participa
rea la acest concurs, atleții noș
tri fruntași se pregătesc cu sîr- 
guinjâ. în cadrul acestor pregă
tiri va avea loc, duminică. un 
concurs republican de selecție, 
la Băile Felix. Trialul, la care 
au drept să participe primii 30 
dc concurențl clasați la campio
natele naționale de cros din 1978 
sau cei care figurează pe listele 
celor mai buni 30 de atleți în 
probele de semifond și fond, se 
va desfășura pe distantele Cro
sului Balcanic. Adică : 2000 m
junioare, 6000 m juniori, 8000 m 
tineret, 4000 m senioare și 12000 
m seniori. Primul start se va da 
la ora 11.

CROSUL BALCANIC

(Continuare în pag. 2-3)

• LA CLUJ-NAPOCA, în ulti
mele săptămlnl, au avut loc nu
meroase concursuri care s-au 
bucurat de o largă participare. 
Cîteva rezultate : seniori : 50 m 
— Ad. Darvas 5,7 ; 60 mg —
P. Palffy 8,1 ; lungime — I. Scar-

la» (Baia Mare) 7,44 m ; triplu
— V. Preda (Oradea) 14,14 m ; 
greutate — C. Csakany 15,11 m ; 
senioare : 50 m — Șt. " 
Kulcsar 6,8 ; 60 mg —
8.7 ; lungime — S. Vlad 
Mare) 5,74 m ; înălțime 
Giurglu-Preda (Oradea) 
m ; Juniori I : 50 m — Al. Ciocan 
5,9 ; 60 mg — H. Giurgluman 8,4; 
lungime — Giurgluman 6,71 m ; 
junioare I : 50 m — D. Perde
6.7 ; 60 mg — Perde 8,8 ; greu
tate — D. Sumelan (Reșița) 13,64 
m; juniori H : 60 mg — A. Aști- 
leanu 8,7 ; înălțime — Aștileanu 
2,00 m — rec. județean ; prăjină
— Aștileanu 4,00 ; junioare 11 : 
50 mg — L. Pop 7,8 : lungime — 
A. Honig (Arad) 5,24 m.

• „CUPA VRANCEA" va fi 
organizată în sala din Focșani 
de către C.J.E.F.S. Vrancea. Este 
vorba de trei concursuri. la 
24—25 februarie pentru juniori 
II. 3—4 martie — juniori I șl 
10—11 martie — juniori iii, la 
care pot participa atleți șl atlete 
din întreaga țară. înscrierile se 
fac la sediul C.J.E.F.S, Vrancea»

Sasu- 
Kulcsar 

(Bala 
M.

1.75



AZI, IN SALA FLOREASCA, „CUPA VOINȚA" 
LA SANIE

a

INTENSĂ ACTIVITATE PUGIIISTICA IN ȚARA
TREI MECIURI IN DIVIZIA A

DE HANDBAL FEMININ
Formațiile feminine din Divizia 

A de handbal se vor întilni astăzi 
pentru a-și disputa meciurile eta
pei a IV-a, meciuri programate 
Inițial ia 21 ianuarie și aminate 
— după cum se știe — din cauza 
vremii nefavorabile. Dintre cele 
trei fruntașe, doar Hidro'e’- 
evoluează în deplasare, așa îneît 
este greu de prevăzut o schim
bare spectaculoasă a clasamentu
lui. Programul este următorul:

« Baia Mare: CONSTRUCTO
RUL — RULMENTUL BRAȘOV

• Bacău: ȘTIINȚA — RAPID 
BUCUREȘTI.

• București: PROGRESUL — 
MUREȘUL TG. MUREȘ

CONFECȚIA — HIDROTEHNI
CA CONSTANȚA

UNIVERSITATEA — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA

Meciurile din Capitală se dis
pută în sala Floreasca, cu înce
pere de la ora 15,50.

Pentru prima oară 
handbalului nostru,______
Diviziei A are două... părți, 
prima (locurile 1—6) se află for
mații provinciale, iar în cea de 
a doua (locurile 7—10) echipele 
bucureștene Confecția, Rapid, U- 
niversitatea și Progresul. Ce se 
întîmplă oare cu handbalul femi
nin bucureștean 7 Care * ~ 
zeie care îl plasează la 
nei ierarhii valorice și 
care (vezi campionatul 
din Cehoslovacia) 7

« Antrenorul Lascăr Pană, pre-

tn istoria 
clasamentul 

In

sînt cau- 
coada u- 
asa pre- 
mondlal

la tragerea la sorți a semi-zent _
finalelor cupelor europene, care a 
avut loc la Basel, a fixat — In 
principiu — cu delegații clubului 
S. C. Magdeburg (R. D. Germană) 
următoarele date de desfășurare a 
meciurilor din penultima etapă a 
„Cupei cupelor": 24 martie — la 
Magdeburg si 31 martie — la Baia 
Mare.
• Clubul Dinamo București a 

transmis propunerea sa clubului 
Empor Rostock (R. D. Germană) 
pentru disputarea jocurilor din 
cadrul semifinalelor Cupei cam
pionilor europeni: 19 martie — la 
Rostock și 1 aprilie — la Bucu
rești. Urmează ca Empor Rostock 
să-și spună părerea cel mal tirziu 
pînă la sCrșitul săptăminii viitoa
re.
• Simbătă și duminică — pro

gram oficial, atit la fete cit și Ia 
băieți. Echipele masculine își vor 
disputa întilnirile din cadrul se
mifinalelor „Capei României" — 
simbătă și duminică, la Craiova 
și Tg. Mureș (echipele care luptă 
pentru calificarea în finale) sau 
la Pitești și Tulcea (formațiile a- 
flate în turneul de consolare, 
locurile 9—16). iar cele feminine 
vor participa, duminică, la cea 
de a vin-: etapă — penultima a 
turului Diviziei A.
• Startul In returul campiona

tului Diviziei A — atit la băieți. 
cit și la fete — este programa: 
pentru * aprilie.

(prin telefon). Ul- 
de sanie, la probe

SINAIA, 14 
timul concurs_ __________ .
individuale, dinaintea competiției 
internaționale „Cupa Bucegi- și a 
campionatelor naționale de se
niori (care se vor desfășura sim- 
bătă și duminică, pe pirtia din 
localitate), a avut loc miercuri 
dimineață, pe o vreme nu toc
mai favorabilă (lapovită) și pe o 
pistă destul de moale. întrece
rea, dotată eu „Cupa Voința, s-a 
bucurat de o largă participare — 
80 de sănieri (49 băieți. 31 fete) 
din Sinaia, ... . 1 '
București și Miercurea Ciuc — 
și s-a încheiat la seniori eu vic
toria așteptată a lui Gheorghe 
Dumitrescu, iar la senioare cu 
surpriza produsă de succesul lui 
Carmen Popovici asupra Elenei 
Stan, campioana tării.

Rezultate. SENIORI (distanța : 
1 203 m, două manșe): 1. Gh. Du
mitrescu (A S. Armata Brașov) 
2:19,01; Z L ispas (A.SA-) 2U9.M; 
3. V. An-bel (A.S.A.) îril,« ; A 
L Apostol (C.S.O.) lri3J«; S. L 
Batista (A.S.A.) 223^9, 6. GK
Scridan (Tractorul Brașov) 
2.-23,99 ; SENIOARE: (distanta : 
980 m. două manșe): 1. Carmen 
Popovici (LLFS) 12824 : 3-
Elena Stan (CS.O. Sinaia)

; x Rozeta Moiceanu 
(ILFS ) 22225 ; A Daniela Po
pescu (T.E.F.S.) 22321 ; X Ro
diră Găgeatn (Teiefericul Bra
șov) 2 2629 ; X Doina Roșculeț 
(Carpați Sinara) 2.252X
• In continual ea tUiiiătfl. 

joi dimineață se dispută „Cupa 
AS. Armata Brașov* pentru e- 
chipajeie de dui£u. printre care 
si cri format din Cristinel Pido- 
rea și Viorel Florea, riasati pe 
locul 8 la campionatul european 
de juniori desfășurat, recent, în 
Polonia, la Kryrica.

Brașov, Predeal.

„DACIADA" PE MELEAGURILE BLAJULUI
(Urmare din pag. 1)

intr-o competiție, non-stop, Ie 
dau viață, fac din acest sport 
al minții o intreoere fără pre
cedent, inedită în întregul ju
deț Alba", cum ținea să subli
nieze Viorel Berța. secretar al 
C.J-E.F.S- Petru Iluț. Tereza 
Baranescu, Dorn Isăilă și Delia 
Zorica trec, în acest sens, 
drept colaboratorii cei mai a- 
propiati ai profesoarei de edu
cație fizică Maria Fuior și ai 
organizației de pionieri.

Virgil Todeasa, profesor de 
specialitate la Liceul industrial 
forestier, este prezent la rin- 
du-i cu mai bine de 800 de e- 
levi la întrecerile „Daciadei". 
L-am găsit pe pirtia de la 
„Fîntina Domnișoarei" și în 
pădurea Cărbunari, însoțit de 
elevi, de alte cadre didactice, 
cu săniuțe și schiuri și mai a- 
les cu dorința, citită pe fețele 
multora, de a păstra școlii — 
și prin sport — faima dintot- 
deauna. de pe vremea cind 
.forestierul" găzduia fosta 
școală normală. avind printre 
elevi și un nume cu rezonanță 
în performanță, actualul pro
fesor universitar I°n Moina. 
După exemplul lui „Moa". cu 
care, dealtfel, se Întâlnesc a- 
nual, Intr-un schimb de opinii 
deosebit de util și tinerilor și 
apreciatului pedagog clujean, 
elevii din Blaj doresc, la rin- 
du-le. să se afirme in atle
tism. Emil Stănilă, fost record
men la maraton redus (25 km) 
Și loan Marcu, fruntaș printre 
demifondiști, înțeleg că, pen
tru a se ajunge la marea per
formanță, pregătirea fizică prin 
schi fond și crosuri pe zăpadă 
constituie cel mai eficace an
trenament. Directorul liceului, 
prof. îng. Vaier Stiînea, este.

in acest sens, un aliat al ele
vilor, creindu-le condiții 
practicarea sportului (o bară 
materială printre cele mai 
frumoase din județ), contribu
ind astfel la devenirea multor 
tineri în atletisn, ca și in alte 
discipline.

Un dascăl de chimie, acum 
pensionar, Anton Zeiler, nu 
mai mmuiește eprubeteie cu 
acizi și baze ci. in calitate de 
președinte al asociației sportive 
Tiraavele. este sufletul atietis- 

__ al centrului înființat 
cu cîțiva ani in trmă. Ca 

care a îndrăgit sportul ir.că 
copilărie. înțelege bine ros- 
intrecerilor sporuve de jar- 
pîedează pentru o largă

mulul, 
aici 
om 
din 
tul 
nă, _ __ __ ___
participare la. ..Daciadă", orga
nizează si conduce crosuri sau 
concursuri de săniuțe. ea

treaptă spre măiestria sportivă. 
O face eu multă dezinvoltură, 
char dacă a trecut de prima 
tinerețe (lucrul acesta se vede 
prea puțin), fiind cum poate 
«•natala chiar și un neavizat 
— mina dreaptă a prof- Martin 
Szakacs. în concursurile din 
-Daczadâ* organizate nu numai 
la Blaj, ci și in așezările de pe 
Târna.-, c, la Cergâul Mare și 
Since!. la Sona și Cetatea de 
Baltă, la Jidvei și Mihalț, la 
Teiuș sau Obreja. Adică loca
litățile din. care centrul de at
letism din Blaj își selecționea
ză viitorii alergători, săritori 
sau aruncători.

Iar „Dociada", prin întrece
rile ediției de iarnă, reprezintă 
un minunat prilej pentru a se 
face acest prim pas ..

DECI, SE POATE ! EXP

ACCENTE |

sesc și ia Oradea, unde se 
organizează des reuniuni pu- 
gilistice. Echipa înfrățirea a 
primit vizita formației Electro- 
mureș Tg. Mureș, iar clubul 
Crișut a făcut o deplasare la 
Cîmpia Turzii, dar a și ' 
gazda echipei c.S.M. 
Napoca.

Exemplele pot fi larg 
tinse, cu galele de la Hune
doara (unde oaspeți au fost 
boxeri de la Otelul Roșu), de 
la Bistrița (cu sportivi din 
Zalău și Sf. Gheorghe), de la 
Rm. vilcea (cu vizitatori din 
Craiova) etc.

Această fugară trecere în 
revistă are menirea de a sub- 
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Relatările corespondenților 
noștri — telefonice sau prin 
scrisori — aduc tot mai frec
vent, In ultima vreme, vești 
despre o intensă activitate 
pugilistică pe întreg teritoriul 
țării. Fenomenul, oricum îm
bucurător, se datorește grijii 
de a asisura meciuri publice 
candidaților potențiali la pri
ma tradițională competiție a 
anului «Turneul primăverii*4, 
mai bine cunoscut sub titu
latura de «Turneul pe cate
gorii de greutate**. Activitatea 
de care vorbim s-a manifes
tat sub diverse forme și 
chiar această trăsătură meri
tă a fi evidențiată.

Iată și citeva e- 
xemple. Box Club 
Galați — la înăl
țimea renume-
lui său — nu
s-a mulțumit cu tr.nl...... mi
nare. ă — înainte de a pleca 
la Focșani — a invitat succe
siv, la meciuri dificile, echi
pele cluburilor bucureștene 
Metalul și Rapid, pe care 
le-a și învins. Pe Ungă pu- 
gi-iști consacrați, s-au remv-- 
cat și una juniori gălăteni 
de talent (S. Petrescu, Genu 
Rusu etc). Clubul Farul a 
procedat la fel, invitind la 
Constanța echipa B.C. Brăila, 
In cadrul căreia a reintrat 
Coetică Dafinoiu.
Formația Steagul roșu Bra

șov a Întreprins două depla
sări. una la Cimpulung Mus
cel (unde favoritul Gheorghe 
Muram a fost întrecut la 
puncte de localnicul Florie! 
Ungureanu) si la Tg. Mureș, 
unde a IntCnit o combinat! 
A.S A.-Vo.nt-a Reghin. Fer- 
venți iubitori de bcx șe gâ-

linia că i 
cînd există i 
ța de a 
un lucru bun, 
voința e nestrămu

tată. cînd se renunță la ca
lea celei mai slabe rezisten
țe. se poate trece la o boga
tă activitate pugilistic! ! Im
portant ni se pare efortul 
de a găsi acele elemente care 
să facă reuniunile mai atrac
tive, să Ie sporească deci in
fluența propagandistică. Exis
tă multe mijloace pentru a- 
cest scop. Iată una aparent 
minoră, sesizată la ultima 
gală bucureșteană : în cursul 
reuniunii, tânărului boxer *— 
Joița, campion european 
juniori la cat. semigrea, 
fost laminată insigna 
maestru al sportului.
men: sugestiv pentru ‘ _
publicul și mai ales pentru 
sportivii prezenți. Cu puțină 
inventivitate vom găsi întot
deauna căile spre acțiuni fa
vorabile redresării boxului 
nostru.
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TEHNICIENII NATAȚIEI ÎȘI ÎMPROSPĂTEAZĂ
(Urmare din pag. 1)

pentru ca toate cunoștințele 
căpătate cu acest prilej să se 
poată fixa. Astfel, Cristina 
Șoptereanu și eleva sa Carmen 
Bunaciu au demonstrat „pe 
viu" conținutul unei ședințe de 
antrenament intensiv, iar Paul 
Niculescu și lulîu Capșa, îm
preună cu componenții lotului 
olimpic de polo, au prezentat 
modelul unei zile de lucru a 
sportivilor noștri fruntași.

Pe baza unor referate boga
te și bine documentate, pre
zentate de antrenorul federal

ÎNAINTEA CAMPIONATULUI EUROPEAN DE HOCHEI DE IA M. CIUC
(Urmare din pag. 1)

Austria ți Ungaria ; 2, Franța, 
România. Olanda ți Danemar

La Miercurea Ciuc. pregăti
rile sînt în toi. Comisia de 
organizare, cu subcomisiile ei. 
se străduie să asigure desfă
șurarea optimă a programului 
competiției. loan Ferencz, pre
ședintele C.J.E.F.S. Harghita, 
ne spunea : -Facem tot ce ne 
stă ia putință pentru I E la 
înălțimea cinstei de a găzdui 
această competiție internațio
nală. Noi avem. în acest sens, 
o bună experiență. întrucit 
orașul Miercurea Ciuc a mai 
găzduit, in 1972, grupa C a 
campionatului mondial de ho
chei al seniorilor și consider

că ne-am făcut datoria și a- 
tunci. Pentru evenimentul de 
acum, lucrările de reamenaja- 
re a Palatului de gheață sînt 
în curs. Se montează mantinele 
din material plastic ; se cons
truiesc vestiare noi: se mon
tează o saună si un bazin pen
tru refacere. îmbunătățiri se 
aduc si sălii, in așa fel incit 
cei 3000 de spectatori să aibă 
condiții bune de vizibilitate la 
cele 16 meciuri eșalonate în 
patru zile de joc (meciurile a- 
vind loc dimineața, la prînz. 
după-amiaza si seara). Comisia 
de organizare, axînd ca pre
ședinte pe tovarășul Raduly 
Alexe, primarul orașului nos
tru. și-a propus, ca de obicei, 
să ofere musafirilor — tineri 
jucători, tehnicieni și oficiali

din toate colțurile Europei — 
o mostră a ospitalității noastre 
tradiționale. In ziua liberă 
(marți 6 martie), participanții 
vor face o 
Roșu și vor 
tacol oferit 
cîntece și 
-Harghita», 
transformăm 
ție intr-o adevărată sărbătoare 
a prieteniei sportive".

De la 15 februarie se pun în 
vinzare abonamentele pentru 
toate meciurile. Dar încă la 
ora vizitei noastre răsunau 
primele apeluri telefonice care 
solicitau rezervări de bilete...

Cornel Mărculescu și Tiberiu 
Munteanu. antrenor coordona
tor al loturilor de înot, a fost 
analizată activitatea secțiilor 
din țară in anul 1978. iar dis
cuțiile purtate au subliniat, cu 
simț de răspundere, o serie de 
lipsuri în conținutul planuri
lor de pregătire (volumul de 
lucru scăzut) 
mijloacele 
cestora.

„Pentru 
acțiune a 
gă scopul 
mine rezultate cit mai eficien
te — a spus în încheierea con
sfătuirii tovarășul Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S. —. va 
trebui ca participanții să nu 
se mulțumească doar cu aspec
tul informațional. Fiecare, Ia 
locul său de muncă, va trebui 
să găsească o cale pentru apli
carea creatoare a noilor cu
noștințe la condițiile locale. Fi
rește. vom face eforturi pentru 
continua îmbunătățire a dotării

și au precizat 
pentru evitarea a-

ca această frumoasă 
F.R. Natație să atin- 
propus și să deter-

i
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CORESPONDENȚI NOȘTRI
• „CUPA POLUL FRIGU

LUI" s-a intitulat concursul 
de orientare pe schiuri ce ă 
avut loc zilele trecute în jude
țul Harghita și Ia care au 
participat sportivi din patru 
județe. Printre cîștigătoril pro
belor s-au numărat : Marcela 
Bocancea (Voința P. Neamț), 
Melania Birta (Tricotajul M. 
Ciuc), J. Zoltan (Tricotajul M. 
Ciuc) și Șt. Nagy (Voința Za
lău). • IN PARCUL CHINDIA 
din Tîrgovlște, aproape 900 de 

-------- întreprin- 
' 1 „Crosul 

cîștlgă- 
numele: 

(Șc. gen. 
(C.s. Șco- 

(Șc. gen. 
Gheorghe 

TEA- 
Brașov

elevi și tineri din t 
derl s-au întrecut în 
primăverii". Pe lista 
torilor și-au înscris 
Mlhaela Pascalache 
8). Ștefania Oproiu 
Iar), D. Constantin 
3 Moreni) șl N. 
(C. S. Tîrgovlște).
TRUL MUZICAL din ___ ...
a prezentat marți seara spec
tacolul „Prietenul meu Bun- 
bury“ — muzica de Gerd 
Natschlnskl (R. D. Germană) 
— pentru sportivii fruntași 
din oraș șl membrii lor de fa
milie. « COMISIA MUNICI
PALA DE BOX București or
ganizează în aceste zile un 
curs pentru arbitri. Printre 
cursanțl se află o serie de 
foști pugiliștl fruntași, ca, de 
pildă, P. Dobrescu, Gh. Chi- 
văr. Gh. Pușcaș și alții. « LA 
ANCORA galați se desfă
șoară o frumoasă activitate

sportivă de masă. în prezent, 
se întrec intr-un campionat 
de casă ia popice 12 echipe 
reprezentative ale secțiilor de 
producție, a ECHIPA DE ȘAH 
a Liceului naval din Tulcea a 
ciștigat campionatul munici
pal, după ce a dispus in fi
nală cu 5,5—2,5 de formația 
Șantierului naval. a JUNIOA
RELE Ana Ene șl Niculina 
Radu, din echipa divizionară 
de popice Gloria București 
(antrenor — c. Neguțoiu), au 
fost distinse eu titlul de ma
estru al sportului. a RUG- 
BYȘTI1 de la Politehnica Iași, 
care se antrenează intens în 
vederea noului sezon (antre
nor — ing. Gh. Dobrotă), vor 
susține, în fine, meciurile lor 
de campionat pe stadionul lo
cal .23 August". • SPORTUL 
LUPTELOR are din ce în ce 
mai multi adepți în orașul 
minier Motru, iar unii dintre 
luptători s-au afirmat deja pe 
plan județean. La recentele 
întreceri de libere (faza jude
țeană a campionatului repu
blican) nu mai puțin de opt 
juniori din Motru au devenit 
campioni: V. Purdescu, V. Po
pescu. C. Ștefănescu — la ju
niori I. N. Grigorescu, L. Ne- 
deru, V. Micu, Șt. Dăianu și 
L. Sbenghea — la juniori H. 
« CAMPIONUL JUDEȚULUI 
SIBIU la tenis de masă din 
cadrul „Daciadei", Gheorghe

Vaida — muncitor la între
prinderea Flamura roșie — a 
devenit instructor și, cu spri
jinul Comitetului municipal 
U.T.C.. a organizat un centru 
de inițiere la această ramură 
de sport, care funcționează la 
Casa de cultură a tineretului. 
Centrul este frecventat de 46 
de copil * UN LOT DE TI
NERI pugiliștl (născuți In 1961 
și 1962) a evoluat In trei reu
niuni la Cimpulung Muscel, 
meciurile fiind urmărite de 
peste 2000 de spectatori. Prin
tre cei care au fost -aplaudați 
la scenă deschisă s-au aflat C. 
Bălută (Arad). I. Stan (Bucu
rești), C. Robu (Tîrgovlște), 
D. Pătrunjel (Tulcea), FI. Po
pa (Pitești). P. Drăgan (Urzl- 
ceni) și Șt. Bacinski (Oradea). 
• LA NOUA FABRICA de în
călțăminte din Hunedoara a 
luat ființă asociația sportivă 
Viitorul. Cei peste 100 de 
membri, care s-au înscris pînă 
acum în asociația sportivă, 
vor activa în secții de fotbal, 
volei, handbal și șah, • ECHI
PA de handbal nou creată 
la A S. Filatura Focșani este 
antrenată de un profesor de 
educație fizică cu specializa
rea baschet Aceasta deoarece 
cei opt specialiști în jocul cu 
mingea mică din oraș au re
fuzat să pregătească echipa 
fetelor de la Filatura.

RELATĂRI DE LA : C. Mal- 
nași, M. Avanu, C. Gruia, D. 
Diaconescu, T. Siriopol, P. 
Comșa, O. Guțu, Al. Nour, G. 
Jugănaru, I. Ionescu, D. Ră- 
dulescu, I. Vlad și M. Viorel.

$

excursie la Lacul 
asista la un spec- 
de ansamblul de 
dansuri folclorice 
Ne străduim să 
această competi-

DINAMO RAPID
ÎN „CUPA 16 FEBRUARI

La bazinul Floreasca din Ca
pitală au început întrecerile 
„Cupei 16 Februarie" la polo, 
comnetiție organizată de clubul 
Rapid. Iată primele rezultate: 
Dinamo — Lotul national de ju-

______ __ ______ .....- .............. —OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM VĂ FAC 0 INVITAJIE 
PE ADRESA DV. LA CĂLIMÂNEȘTI-CĂCIULATA

Izvoarele sale cu ape termale și atermale 
eficiență in afecțiunile tubului digestiv, he- 
căilor urinare și ale aparatului locomotor,

Renumită pentru 
care acționează cu 
patobiliare, renale,_____ ________________ __ ___________ _________,
In bolile de nutriție și metabolism etc. stațiunea Călimănești- 
Căeiulata oferă în sezonul de iarnă condiții excepționale pentru 
efectuarea unei cure balneare eficace.

O bază de tratament ultramodernă instalată în noile hoteluri 
construite pe malul Oltului, Intr-o zonă pitorească, asigură prin 
întreaga sa dotare, celor veniți în stațiuni, tratamentul medi
cal de specialitate.

Piscină, saună, filme, jocuri distractive, excursii în împreju- 
‘ citeva din posibilitățile de agre- 

In stațiune, pe care gazdele vi
riml, biblioteci slnt numai 
mentare a timpului petrecut 
pun la dispoziție.

De reținut: la transportul 
reducerea tarifului.

Informații suplimentare și __ ____
filialele OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM.

pe calea ferată se beneficiază

rețineri de locuri la agențiile

niori 9- 
de junii 
pid 9—1

m:
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
O NOUA TRAGERE SPECIA

LA PRONOEXPRES-OLIMPIC. 
Duminică, 18 februarie 1979, A.S. 
Loto-Pronosport organizează pri
ma tragere specială Pronoexpres- 
Olimpic din acest an. Ca și la 
tragerile similare anterioare, 
participanții pot obține autoturis
me („Dacia 1300“ și „Skoda 
105 L“), mari cîștiguri în nume
rar (50.000, 25.000, 10.000 lei etc.), 
excursii atractive peste hotare 
(la Moscova, cu prilejul Jocuri
lor Olimpice din 1980, în R.D. 
Germană — Danemarca, R. P. 
Bulgaria — Turda sau R. D. 
Germană). • Autoturismele se 
acordă pentru 5 numere din pri
mele 6 la una din extragerile fa
zei a Il-a 1 • Se efectuează 5 
extrageri în 3 faze • In total se

extrag 34 de numere a Cîștlguri- 
le se atribuie pe 20 de catego
rii 1 • Se cîștigă și cu 3 nume
re
16
se

din 8 extrase sau cu 4 din 
extrase a Pe biletele seria „T“ 
pot obține cîștiguri cumulate 
Cîștigurile de la faza a IlI-a 
suportă din fondul special alse ,   ____ — _

sistemului Pronoexpres. Ultima zi 
pentru procurarea biletelor — 
sîmbâtă 17 februarie 1979. Nu 
uitați : NUMAI CINE JOACA 
POATE CIȘTIGA !

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
14 FEBRU-.RIE 1873. Extragerea I: 
2 11 6 13 33 12; extragerea a n-a: 
42 38 40 21 23 25. Fond total de 
cîstieuri: 1.108.505 lei din care:
116.673 Iei report la categoria 1.
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Mare, strădaniile lui Pop. Țer- 
bea și A. Ion nefiind sufi
ciente pentru a contracara 
jocul localnicilor, care au fost 
încurajați frenetic de peste 
2000 de spectatori. Așadar : 
3—1 (11, —4, 5, 8) pentru Ex
plorări. Arbitrii timișoreni O. 
Drăgan și C. Păduraru au 
condus următoarele formații: 
EXPLORĂRI — Paraschivescu 
(Corcheș), Băgăian. Marinescu, 
Ignișka, Bălaș, Arbuzov (Mi- 
halca) ; STEAUA — Pop, Ter- 
bea (Iuhasz), Chifu, lonescu 
(Manole). A. Ion. Macavei

V. SASARANU — coresp.

SHfCȚIONATA OLIMPICA A BULGARIEI
LOTUL RLPRLZfNTATIVI

I
I
I
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vindecat la mină..." într-ade- 
văr, Giinther Enescu, care a 
avut pînă acum o săptămină 
mîna în ghips, încearcă să se 
convingă că totul este în ordi
ne. Antrenorii îi urmăresc cu 
atenție atacurile cu stînga. Da, 
merge destul de bine, nu-1 mai 
încearcă durerile. „Pînă acum, 
precizează George Eremia. Ia 
antrenamentele de după scoa
terea ghipsului l-am pus să a- 
tace cu dreapta, ceea ce îl va 
fi de folos, dar noi avem ne
voie mai ales de stînga Iui, 
fiindcă un «stingaci» în echipă 
înseamnă ceva..."

La sfîrșitul antrenamentului, 
George Eremia pare mulțumit, 

’ îndeosebi de perspectiva rein
trării Iui Enescu, dar și de 
faptul că la turneul final va 
avea încă un trăgător excelent 
încadrat în sextet. în perioada 
de absență a stîngaciului, îl va 
avea de schimb sigur pe tînă- 
rul Emilian Vrîncuț, care ni 
s-a părut și nouă a fi cel mai 
bun jucător - dinamovist din 
retur. Este satisfăcut și de in
tegrarea ridicătorului Marius 
Căta-Chițiga în diagonală CU 
Oros, în situațiile cînd echipa 
trece de la. sistemul 5+1 la 
4+2, în scopul de a se redu
ce solicitările coordonatorului 
de joc.

Ultimul care părăsește sala 
Dinamo este căpitanul echipei, 
Corneliu Oros. Mergem îm
preună o bună- bucată de 
drum. Vorbim despre adver
sari, despre șansele dinamoviș- 
tilor. „Plecăm în Belgia cu 
încredere în posibilitățile echi
pei noastre, spune el la des
părțire. cu un optimism cal
culat. Știm că am putea să 
cîștigăm, dar știm ți valoarea 
principalilor adversari, voleiba
liștii 
care 
nosc 
cred 
du-și 
adjudecarea 
concentrat întreaga atenție a- 
supra pregătirii meciului cu 
Dinamo București. Dar să spe
răm că miercurea viitoare, 
cînd ne vom întoarce, vă vom 
putea oferi puțină șampanie 
din... Cupa cupelor". Ei, da. 
Așa mai merge I

cehoslovaci ți bulgari, pe 
i-am mai intîlnit. Ne cu- 
și ei. Și, poate, de aceea 
că ți unii ți alții, punîn- 
la rindul lor speranța în 

trofeului, ți-au

MICUL ECRAN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Al ROMÂNEI 2-1 (1-1)

CÎND SE VA TERMINA
POVESTEA LOVITURILOR LIBERE"?

tlE, ora 
kprezenta- 
elecționa- 
rîel (rezu- 
I Blagoev- 
Radu Ur-

tă de la Paris; comentator 
Dumitru Tănăsescu). I

BRUARIE, 
la — Țara 

celor 5 
ie direc

DUMINICA 18 FEBRUARIE, 
ora 17,40: , Serbările zăpezii"
— emisiune de jocuri instruc- 
tiv-educative și sportive trans
misă de la Poiana Brașov (co
mentatori: Ion Mustață și 
Cristian Topescu); ora 19,35 
(programul n): „Telerama 
sport".

I
I
I

BLAGOEVGRAD, 14 (prin 
telefon). Lotul nostru repre
zentativ de fotbal a pierdut 
jocul amical cu olimpicii bul
gari la capătul unei dispute 
susținute în tempo viu, dar 
fără prea multe virtuți tehni
ce. Scorul a fost deschis (min. 
22) în urma unei erori copi
lărești, cînd mingea trimisă în 
urma unei lovituri libere peste 
„zid" a fost deviată de Crî- 
țan. din fața lui Lung, care 
venea s-o culeagă fără nici o 
dificultate. Din apropierea li
niei porții. MLADENOV a in
trodus mingea în got Văzîn- 
du-se condusă, echipa noastră 
forțează ți, în min. 33. Dudu 
Georgescu are o mare ocazie, 
cînd se trezește singur cu 
mingea in apropierea porții, 
dar ratează. După un minut. 
CRIȘAN ' "
Ion. se 
poartă ți

Echipa 
punctul de a lua conducerea, 
în min. 35. cînd Bălăci are o 
splendidă acțiune individuală, 
dar, ca și în primul meci, ra
tează de la numai 10 m.

După pauză, lotul nostru do
mină mai mult, se află deseori 
în superioritate numerică (în 
această direcție remarcîndu-se 
D. Georgescu. Crișan și Ră- 
dulescu). dar toate situațiile 
bune se irosesc. In schimb, e- 
chipa gazdă nrcia conducerea 
prin KERIMOV, care țutează 
de Ia 20 m mingea deviază din 
Dinu și intră in plasă.

interceptează un ba- 
indreaptă rapid spre 
înscrie plasat: 1—1. 

noastră este pe

în ultima jumătate de oră, 
jucătorii români insistă, sfnt 
mereu în jumătatea de teren 
adversă, dar execuțiile super
ficiale in zona de finalizare 
împiedică o egalare firească, 
în această parte a intîlnirii să 
notăm slalomul lui Bălăci, din 
min. 63. ezitarea lui Radules
cu, din min. 64. cînd s-a a- 
flat singur, suturile expediate 
de Tilihoi și Rcmilă ți multe 
alte situații de goL cea mai e- 
locventă fiind aceea din min. 
73, cînd trio-ul Crișan — D- 
Georgescu — Radulescu s-a a- 
flat in situație de 3 la 1. dar 
extremul dreapta al echipei 
noastre a ținut prea mult 
mingea, irosind posibilitatea de 
egalare.

Astfel s-a încheiat o parti
dă în care echipa română a 
irosit 
gol.

Arbitrul 
Grecia, a 
formații : 
LIMPICĂ 
Velinov — 
D. Kolev. Karakolev — Zlav- 
kov. Petkov (min, 46 Ivanov), 
Stretkov — Goranov (min. 70 
Koșarov). Mladenov, Kerimov 
(min. 80 Konstandincv).

LOTUL REPREZENTATIV 
AL ROMÂNIEI : Lung — Tili
hoi. Sameș. Dinu. Vigu — Ro- 
milă (min. 84 Voicilă), Boloni, 
Bălăci — Crișan. D. Georgescu, 
Rădulescu (min. 75 Cernescu).

loan CHIRILĂ

numeroase ocazii de

T. Tanaklidis, din 
condus următoarele 

SELECȚIONATA O- 
A BULGARIEI : 

- Nikolov, Dimitrov,

Povestea golurilor primite de 
selecționatele noastre, din lovi
turi libere (directe sau indirec
te) este veche și destul de tris
tă. Multe dintre aceste goluri au 
dus la eliminări din competiții 
importante, altele au văduvit pe 
internaționalii noștri de bune 
rezultate ia meciuri amicale cu 
parteneri prestigioșL Să ne rea
mintim citeva dintre „scurt-cir- 
cuitele* formațiilor noastre la 
fazele fixe, devenite — din ne
fericire — cronice : 20 sep
tembrie U72, Helsinki : finlande
zul Risanen egaleazâ (1—1) In 
meciul cu reprezentativa noas
tră, in minutul 86, 1a o lovitură 
liberă indirectă. Egalul avea să 
coste calificarea în turneul final 
al Campionatului european ; 26 
septembrie 1573, Leipzig : Bransch 
înscrie din lovituri libere (una 
indirectă) cele două goluri ale 
intîlnirii R.D Germană — Româ
nia, eșec care a reprezentat, 
practic, scoaterea din cursă a 
formației noastre din prelimina
riile C.M 1974 ; 23 martie 1974, 
Paris : Beretta marchează gingii- 
rul gol al partidei amicale Fran
ța — România, din lovitură li
beră ; 17 aprilie 1974, Sao Paulo:
ambele goluri ale meciului 
lia (campioană a lumii în 
moment) — România sint 
realizate in urma unor 
lovituri libere (Leivinha 
și Edu) ; 1 iunie 1975,

Queen e- 
în ulti- 

ale par- 
— Scoția, 

fixă, rezultat 
care se pierde calificarea în 
neul final al C.E.; 5 aprilie 
Buenos Aires : Passarella ____
autorul ambelor goluri înscrise 
— din faze fixe — de viitoarea 
campioană a lumii în jocul cu 
fotbaliștii noștri ; 13 decembrie
1978, Atena : Nikolidis realizează, 
dintr-o lovitură liberă indirectă, 
golul care avea să reprezinte 
prima înfrîngere a selecționatei 
noastre intr-un meci cu aceea a 
Greciei; 8 februarie 1979 : Muslin 
(Steaua - - - - -
mă, in 
beră în 
noștri...

...Am

în 
libere

Edu) ; 1
Bucureșu : Mc 
galează (1—1) 
mele secunde 
tidei România 
dintr-o fază

Brazi-
acel

trona, de a pune la punct Între
gul ansamblu de măsuri care se 
iau, in apărare, Ia loviturile li
bere. Condamnabil — in aceeași 
măsură — este insă și faptul că 
preocuparea, munca, stăruința in 
a căuta, a stimula și a perfecțio
na pe jucătorii apți de a deveni 
buni transformer! nu sînt intil- 
mte in cluburile noastre. Ne adu
cem aminte că regretatul Baratki 
a observat că Varga (Dinamo) 
avea aptitudini pentru executa
rea loviturilor libere. Și atunci a 
lucrat, suplimentar, cu el, adu- 
cindu-1 la un bun coeficient de 
realizări în această privință, Că 
Varga nu a ajuns — apoi — la 
clasa îndreptățită de virtuțile 
lui, aceasta n-a mai fost, o știm 
foarte bine, vina profesorului 
său. Platini, internaționalul fran
cez, lucrează — cum o mărturi
sește — zeci șf zed de ore, su
plimentar, exersind în fața si
luetelor tăiate in lemn și 
tind „zidul”, spre a-și menține 
și perfecționa spedalitatea 
maestru al loviturilor libere. La 
noi, prea puține, singulare 
întimplătoare eforturi spre 
descoperi și perfecționa pe fot
baliștii capabili să ajungă spaima - - -
turi

imi-

de

și 
a-i

OPINII
cu 

tur- 
1978, 
este

Roșie Belgrad) translor- 
minutul 4, o lovitură li- 
partida-test a olimpicilor

UN TEST UTIL
KIKINDA, 14 (prin telefon). 

Cel de al treilea meci al o- 
limpicilor români în Iugo
slavia le-a prilejuit jucătorilor 
noștri un test util în fața e- 
chipei O.F.K. Kikinda, divizio
nară B, care a jucat cu o ex
plicabilă mare ambiție pentru 
a obține un rezultat cît mai 
strîns, obiectiv pe care, dealt
fel, l-a și realizat.

Judecind meciul din punctul 
de vedere al echipei noastre, 
se cuvine a fi spus că, în pri
ma repriză, antrenorul Florin 
Halagian a fost exagerat de 
prudent, aliniind un atac cu 
numai doi înaintași veritabili, 
ca și în foarte dificila partidă 
cu fruntașa fotbalului iugo
slav Hajduk Split, omițînd 
faptul că echipa din Kikinda 
este departe de valoarea de 
joc și de forța fermației din 
Split. Structurată, așadar, „pe 
apărare", selecționata noastră 
n-a fost în stare să înscrie 
nici un gol în primele 45 
minute, ca urmare a unei 
voluții lipsite, în general, 
orizont.

Situația s-a schimbat după 
pauză, cînd au fost introduse 
în teren două extreme, Doru 
Nicolae și Marcu, care au 
spart, asa cum era de aștep
tat, de multe cri. frontul apă
rării adverse. Primul a și 
marcat unicul gol al meciului, 
în min. 60, ratînd alte citeva 
ocazii bune, ca și Marcu dealt
fel. și ca și Cămătaru, intro
dus și el în partea a doua a 
jocului.

Așa după cum s-a văzut ți 
la Split, incapacitatea ofensi-

folosi- 
Kikin- 
direc-

AMICALE • MECIURI AMICALE
- GWAR- 
Cunoscuta 

ia ți-a lo
re II hvtre- 
meciul de 

sa avut ca .
București, 

d ionul Re- 
irezența a 
tătari, nu 
Iltatlv deo- 
noroios — 

dioap pen- 
xitante. La 
te de ioc, 
făcut mare 
loviștil 
□ , cu 
meciul 

> pase 
desfundat), 
□spetii i-au 
atacuri pe- 
emaționalui 
;tea, bucu- 
pe de des- 
stov (min. 
. Moldovan 
lin. 40) au

au
1-0

a
pe

ratat din apropiere. Gwardia o irosit 
o bună situație prin Baran (min. 19). 
După pauză, dinamovițtii au avut 
minute in șir inițiativa, dar ou fost 
deficitari la finalizare. Cu 5 minute 
înainte de final, cînd meciul „curgea" 
spre i n scor alb, mijloooșul Pu- 
likowski a trimis cu capul spre pro
pria-' poartă, mingea poposind Io 
plasă l

Arbitrul N. Petriceanu a condus 
formați'le : DINAMO : Ștefan — Bădi
ța?, I. Marin, Cheran, Lucuță — I, 
Moldovan. Dragneo, Custov — ț ăl nor. 
Țevi, Vrinceanu (min. 66 Mușot). 
GWARDiA : Pactalik (mîn. 15 Sikorski 
I) — Bartzonowicz, Mila, Szydzowski, 
Sikorski II — Waurek, Baran, Pu- 
likowski - Kiemo (min. 46 BonesIcie- 
wici), Masztaler, Wisniewski. (Gheor- 
gfie NERTEA).

• RAPID BUCUREȘTI - C.S. TRl- 
GOVIȘTE 3—2 (1—0). Portida s-a dis
putat pe stadionul Giutești, în fața a 
5 000 de spectatori. Golurile au fost 
maraase de Petcu (min. 15 șl 64) șl 
Rontea (min. 70) pentru Rapid, res
pectiv Niculescu (min. 52) si Tătaru

de 
e- 
de

vă a echipei olimpice. este o , 
problemă esențială, după opi
nia noastră, prima problemă 
care se cere soluționată, știut 
fiind adevărul elementar că 
nu poți viza nici o calificare 
cu o formație care nu este în 
stare să înscrie goluri.

Considerînd. totuși, 
toare verificarea de la 
da, care a arătat și ea
țiile de urmat în activitatea 
viitoare a acestui lot. vom re
veni cu o analiză a stadiului 
atins de olimpicii noștri.

Cunoscutul arbitru iugoslav 
D. Maximovici a condus ur
mătoarele formații : LOTUL 
OLIMPIC : Speriatu — M. 
Zamfir. Cîrstea, Ștefănesc’J. 
Purima — Augustin (min. 46 
Cămătaru). Al. Nicolae, Iovă- 
nescu — Bărbulescu. Radu II 
(min. 46 D. Nicolae). Stan 
(min. 46 Marcu). O. F. K. KI
KINDA : Baici — Trezkici E- 
celia, Trișici. Roșiei Erdelian, 
Grubor. Miiievici, Georgevici, 
Milkovici Hun.

Marius POPESCU

reținut golurile din Jocu
rile cele mai importante șl lista, 
se vede, e destul de lungă. Ero
rile s-au repetat, parcă, ritmic. 
De fiecare dată s-a vorbit, s-a 
comentat, s-a teoretizat asupra 
acestei mari lacune a selecțio
natelor noastre, dar — efectiv — 
nu s-a întreprins nimic. Pentru 
că. — și asta trebuie spus răspi
cat — începutul trebuie făcut cu 
campionatul, cu echipele noas
tre fruntașe. Selecționații vin de 
acolo slab sau deloc pregătiți in 
această privință ; e vorba — deci 
— de o neglijare inadmisibilă, in 
cadrul antrenamentelor și al 
jocurilor, de către cluburi și an
trenorii lor, a unui aspect atit 
de dăunător performanțelor in
ternaționale ale fotbalului nos
tru. Ce se intim plă șl ce n-ar 
trebui să se întîmple, la acest 
capitol, al loviturilor libere ?

PREA PUTINI SPECIALIȘTI AI 
loviturilor libere. Pornim 
de la cauză. In campionatul nos
tru, pe temuții executanți de 
asemenea lovituri îi descoperim 
cu greu. Din peste 300 de jucă
tori de prima categorie, după 
opinia noastră, există doar patru 
veritabili executanți, recunos- 
cuți... de apărările adverse ca 
atare ți adeveriți și de golurile 
marcate din asemenea momente 
ale meciurilor : In primul rind, 
Iordănescu. apoi Dumitru, Do- 
brin și Broșovschi. Simionaș, 
Mulțescu, Beldeanu au realizat 
și ei ceva în această privință. 
Exiști nd o asemenea sărăcie de 
transformer: a intervenit ți o 
neglijare (greu de admis) din 
partea antrenorilor de a perfec-

apărărilor adverse la lovi- 
iibere.

MASURILE DE APĂRA
RE LA LOVITURILE LI
BERE — O LECȚIE CE 
TREBUIE ȘTIUTA PER
FECT. A doua fațetă a 
problemei o reprezintă an
samblul de mijloace ce tre
buie utilizate pentru con

tracararea loviturilor libere : de 
la fixarea precisă a alcătuirii 
„zidului" pînă la obligațiile ju
cătorilor ce nu intră în „zid“ de 
a marca pe adversar ; de la mi
siunea de dirijor al fazei, ce re
vine portarului, pînă la exerci
țiile îndelungate ca „zidul" să 
nu se rupă, să nu se desfacă in 
momentul executării loviturii etc., 
etc. Nici acest aspect nu este 
privit cu toată grija și responsa
bilitatea șl defecțiunile observa
te în campionat — e drept, în 
rarele cazuri cînd se transformă 
o lovitură liberă — le reîntâlnim 
și la echipele naționale.

9 METRI SA FIE 9 METRI ! 
In fine, dacă nu avem o ima
gine reală a posibilității de trans
formare a loviturilor libere, dar 
și a multelor greșeli ale contra
carării unor asemenea lovituri,1 
este și pentru că, în campionat, 
rareori aceste lovituri se exe
cută în condițiuni regulamentare, 
adică „zidul" să fie plasat la 9 
metri de locul infracțiunii (cei 
15 cm., în plus, prevăzuți de re
gulament, hai să-i trecem cu 
vederea, fiind greu de măsurat). 
Arbitrii fac de regulă condam
nabile rabaturi. Dacă sînt 7 me
tri între executant și „zid" (mai 
cu seamă dacă de lovitură bene
ficiază... oaspeții) e mare lucru! 
Și, în asemenea condițiuni, pe 
de o parte chiar și un bun spe
cialist al loviturilor libere 
transforma greu (de unde și 
dintre explicațiile puținelor 
lizări în această privință), 
pe de alta — ceea ce este 
pectul cel mai grav pentru pre
gătire — „zidurile" par bine fă
cute și eficiente fiindcă sînt lă
sate să acționeze în mod nere
gulamentar. Cînd vin jocurile in
ternaționale însă, cînd arbitrii nu 
ne mai fac „cadouri" de 2—-3 
metri Ia așezarea barajului de 
jucători, atunci întreaga slăbi
ciune a« jucătorilor noștri iese la 
iveală. Și, cum ați văzut, cu 
efecte pe tabela de marcaj, în 
calificări importante. E momentul 
ca, pentru remedierea Întregii 
stări de lucruri, să nu ne mai 
limităm la tristele constatări, ci 
să se ia taurul de coarne J

EftirMe tONESCU

va 
una 
rea- 
iar 
as-

(min. 88). C.S. Tîrgovițte o folosit 
formețio : Stoncu - Dumitrescu, Ena- 
Che, Ene, Pitaru — Furnică, Tâtaru, 
Kollo — Fl. Grigore, Marinescu, Nicu
lescu. Au mai fost folosiți Bărbulescu 
ți Miu. (D. MORARU-SL1VNA - co
resp.)

• PETROLUL PLOIEȘTI - STEAUA 
0—0. Meci frumos, disputat în pre
zența a 12 000 de spectatori. Cea moi 
mare ocazie a partidei a fost irosita 
de Simaciu (min. 88). PETROLUL : 
Constantin Pisau, Sotir, Stanciu,
Butufei - Simaciu, Gh. Dumitrescu, 
Angeiescu — State, Toporan, Fl. Dumi
trescu. Au mai jucat : Dinu, N. Flo
rian, ' ' " ’ *
dache 
Gh. Ion 
Aelenei — 
Zamfir. Au 
FI. Marin, 
coresp.)

MoWoveanu.
Nițu,

- Dumitru,
A. lonescu, nasrase, v. 
mai jucat : N. Râducanu,

M. Ion. (I. TĂNĂSESCU -

STEAUA : lor- 
Agio, Zahiu, 

iordănescu, 
Nâstose, C.

• C.F.R. 
(1-0). Au ______ . ............ .
ți Bocânicî (mia. 60). Antrenorul N. 
Oaidâ a utilizat formația : Caval,

TIMIȘOARA - JIUL 2-0 
înscris : Tompo (min. 44)

ACTUALITĂȚI
• ASTAZI, noi meciuri a- 

MICALE. Patru divizionare A sus
țin noi meciuri amicale cu ca
racter de verificare. A.S.A. TG. 
MUREȘ va întilni pe SLOVAN 
BRATISLAVA. Partida este pro
gramată, de la ora 15,45. DINA
MO bucurești se va deplasa 
la Brăila pentru partide cu FOT
BAL CLUB din localitate (ora 
15,30). La Sibiu, divizionara B 
șoimii va primi replica echipei 
CHIMIA RM. VILCEA (ora 15,30).' 
Tot astăzi, de la ora 15,30, este 
programat, la Piatra Neamț, me
ciul dintre CEAHLĂUL și S.C. 
BACĂU.

DinamotHsiui Țevi (nr. 9), flancat de doi 
pătrundă spre poarta adversă.
Gwardia Varșovia)

• F.C.M. REȘIȚA - UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 1-0 (8-0). Singurul gol al 
acestui meci a fosr marcat de Da
mian in minutul 65. Craiovenii au ali
niat următorul ,.11“ : Boldici — Un- 
gureanu, Bumbescu, Negrilâ, Badea 
— Donose, Țicleanu, Beldeanu — Po
pescu, _ Geoigâu, Irimescu. Au mai 

Ghîneșțeanu. De re mar
in ultima perioada de 
au mai susținut încă 
încheiate cu urmâtoa- 

: 1-0 cu Victoria, la

jucot Dinu ți 
cot foptui cd 
timp rețițenii 
patru moaruri 
rele rezultate . . „ _______
Câlan, 1—1 cu C.S.M., la Drobeta Tr. 
Severin, 2-0 cu Minerul Anina ți 1-0

(Fază din
adversari, încearcă să 

meciul Dinamo — 
Foto : Dragoș NEAGU

cu U.M.
propriu Astăzi, F.C.M. Reșița susține 
un meci revanșa cu C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin, iar duminica, tot la Re
șița va evolua în compania liderului 
primei noastre divizii, F.C. Argeș. 
(D. GLAVAN - coresp.)

Timișoara, ambele pe teren

• DINAMO SLATINA - VIITORUL 
SCORN1CEȘTI 2-0 (1-0). Au marcat: 
Frăjilă II (min. 20) ți Vlâdut ' 
75). (D. MIHAIL - coresp.)

(min.

(UN- 
obți-

• UNIREA DEJ - TATABANYA 
GARIA’ 0-2 (0-1). Oaspeții au 
nut victoria prin golurile înscrise de 
Schmith (min. 40) ți Aranyi (min. 
84). (D. VAS'LE - coresp.)

• F.C. BAIA MARE IN CEHO
SLOVACIA. După turneul efec
tuat In Ungaria, unde a obținut 
o suită de frumoase victorii, prin
tre învinsele sale numărîndu-se 
și divizionarele A Vasas și 
Dyosgyor, echipa F.C. Baia Ma
re a plecat ieri în Cehoslovacia. 
In această (ară, fotbaliștii băimă- 
reni vor susține două jocuri. In 
prima partidă. F.C. Baia Mare 
întîlnește, astăzi, pe V.S.S, Ko
sice.

SPORTUL STUDENȚESC
VICTORIOS LA RUSE

SOFIA, 14 (Agerpres). — în 
primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în Bulgaria, 
echipa de fotbal Sportul stu
dențesc a jucat la Ruse cu 
formația locală Dunav. Fotba
liștii români au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (2—0).



SPQRTUL<OII\I LUME După un bogat sezon international la tenis de masă

PE TERENURILE DE TENIS
• Turneul internațional femi

nin de la Los Angeles a progra
mat ultimele partide din turul I, 
în care jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzici a întîinit-o pe Leslie 
Allen (S.U.A.), în țața căreia a 
cîștigat cu 7—6, 6—3. Tn alte par
tide : Chris Evert — Regina Mar- 
sikova 6—3, 6—2 ; Ann Kiyomu- 
ra — Stacy Margolin 7—6, 6—4 ; 
Marita Redondo — Betty Stove 
6—3, 0—6, 6—4 ; Barbara Potter — 
Renata Tomanova 3—6, 6—3, G—0; 
Mima Jausovec — Hana Mandli- 
kova 6—3, 6—I : Kathy Jordan — 
Bettina Bunge 7—5. 6—4.

■ In Turneul de la Sarasota 
(Florida), Jucătorul român Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—1, 6—2 
pe australianul John James. In 
turul doi, Năstase 11 va intîlni 
pe cehoslovacul Tomas Smid. 
care a dispus cu 6—3, 7—6 de 
americanul Joel Bailey.
• Surpriză de proporții în 

turneul de la Palm Springs (Ca-

RECORD MONDIAL DE TIR EGALAT
In cadrul unui concurs inter

național de tir pentru arme cu 
aer comprimat, desfășurat la 
Berlin, Harald Vollmar (R. D. 
Germană) și-a egalat propriul 
record mondial în proba de 
pistol, cu performanta de 393 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au situat coechipierul său Pot- 
teck — 391 puncte și țintașul po
lonez Zapedzkl — 388 puncte.

In proba de pușcă, victoria a 
revenit lui Hartstein (R.D. Ger
mană), secundat de Pekar fCeho- 
slovacia) — ambii cu cite 38S 
puncte.

/

ClND VOM AFLA CARE ESTE 
CEA MAI BUNĂ REPREZENTATIVĂ

DE HOCHEI DIN
Un eveniment deosebit în 

lumea hocheiului ! După ..di
vorțul canadian* din anii '70, 
cînd reprezentanții țârii de 
baștină a acestui sport au pă
răsit campionatul mondial, du
pă revenirea lor atunci cînd 
C.M. au fost declarate „open" 
(în 1977, Ia Viena) și după re
centele discuții purtate pentru 
a pune de acord programul 
competițional al celor două 
„părți". în așa fel încît con
fruntările oficiale să desemne
ze REALMENTE cea mai bună 
echipă din lume — iată că. de 
curînd. a avut loc o triplă în- 
dîlnire. să zicem, la ..cel mai 
înalt nivel". în zilele de 8. 10 și 
11 februarie, sub cupola de 
oțel și aluminiu a uriașei săli 
new-yorkeze „Madison Square 
Garden" s-au confruntat în 
trei ,.test-match“-uri selecțio
nata Uniunii Sovietice, dețină
toarea titlului suntem. selec
ționata lui National Hockey 
League.

Echipa Uniunii Sovietice este 
cunoscută amatorilor de sport 
(și din numeroasele transmisii 
TV), iar numele unor jucători 
ca Mihailov, Tretjak. Tigan- 
kov. Harlamov. Petrov. Balde- 
ris au astăzi o largă „circula-

TELEX • TELEX
ATLETISM. • Crosul de la 

Manresa (Spania) a fost cîștigat 
de atletul englez Barry Smith 
(11,200 km în 33:12,5).

BASCHET. • Pentru semifina
lele „Cupei Koracl» s-au califi
cat echipele Jugoplastika Split, 
Partizan Belgrad, Rlelti și Ba- 
dalona.

BOX • La Slupsk. în meci 
amical: Polonia — Finlanda 14—6,

CICLISM • Cursa desfășurată 
la St. Raphael (Franța) a reve
nit belgianului Koger Rosiers, 
care l-a întrecut la sprint pe en
glezul Graham Jones — ambii 
fiind cronometrați pe distanța 
de 125 km cu 3 h 05:0.

FOTBAL a Prima echipă a 
Poloniei, sub conducerea noului 
antrenor Ryszard Kulcsza, a ple
cat în Tunisia pentru un turneu 
de trei meciuri.

HANDBAL • Echipa feminină 
a R. D. Germane a Învins la 
Kyoto (Japonia) selecționata lo
cală cu 26—13 (10—9).

HOCHEI a La Szikesfehervâr 
turneul internațional a fost cîs- 
tigat de echipa locală Volan, 
oare în meci decisiv a învins cu 
7—6 formația iugoslavă H. C. 
Jesenice.

SCHI • Austriacul Ewald Zlr- 
blsseger a cîștigat slalomul uriaș 
de la Aprlca (Italia). In clasa
mentul general al „Cupei Euro
pei» lider este elvețianul Raeber, 
cu 78 p.

SCRIMA a Concursul de sabie 
desfășurat la Paris a revenit 
scrimerului Gedovary. urmat de 
Hamming — ambii din Ungaria 
cu cîte 4 v. 

lifomla): tînărul Jucător ameri
can Bruce Manson, clasat al 
112-lea în ierarhia mondială, a 
reușit să-1 elimine în primul tur 
pe campionul suedez Bjorn 
Borg, cu 6—7, 7—5, 6—1. Alte 
rezultate : Connors — Zednik
6— 2, 7—5 ; McEnroe — Tom Gul- 
likson 6—4, 6—3 ; Fillol — Panatta
7— 6, 6—2 ; Higueras — Riessen 
6—4, fi—2 ; Solomon — McNamara 
6—2, 6—2 ; Gottfried — Moor 
G—3, G—2 ; Okker — Smith 4—6, 
6—1, 6—4.

RONO DIN NOU ÎNVINS !
MONTREAL, 14 (Agerpres).

— Proba de 3 ooo m plat din ca
drul concursului internațional de 
atletism, desfășurat pe teren a- 
coperit la Ottawa, a fost ciști- 
gată de atletul tanzanian Suleiman 
Nyambul, cu timpul de 7:48.7, 
urmat de Eamonn Cogh’.an (Ir
landa) — 7:48.8 și Mirtus Yifter 
(Edopla) — 7:51.3. Recordmanul 
mondial al probei, kenyanul 
Henry Rono, s-a situat pe locul 
5, cu timpul de 8:05,5. tn proba 
de aruncarea greutății, englezul 
Geoff Capes a realizat 20.49 m. 
întrectndu-1 pe americanul Al. 
Feuerbach, clasat pe locul doi. 
cu performanta de 19.54 m.

Alte rezultate, la masculin : 
50 mg — Nehemiah (S.U.A.) 
6,38 : săritura cu prăjina — Tully 
(S.U.A.) 5,40 m : o milă — Scott 
(Canada) 4:00.6: săritura in
Înălțime — Jacobs (S.U.A.) 
2.24 m: feminin : 1 500 m — Mary 
Purcell (Irlanda) 4:15.0 : 800 m
— Wendy Knudson <S U.A.) 
2 :07,5.

Makarov 
Celia-

LUME?
ție" în lumea ho
cheiului interna
țional. Poate că 
doar unii mai ti
neri componenți ai 
selecționatei so
vietice să fie mai 
puțin cunoscuți. 
cum sînt atacanții 
Serghei 
(Traktor 
binsk, 21 de ani. 
care a evoluat și 
la București) și 
Vladimir Kovin 
(Torpedo Gorki, 23 
de ani) său fun
dașii Vladimir Fe
tisov (ȚSKA Mos
cova. 21 de ani) și 
Vasili Pervuhin 
(Dinamo Moscova. 
22 de ani).

Ce echipă au 
întîlnit însă jucă
torii sovietici la 
„Madison Square 
Garden" ? Este vor
ba de o selecțio
nată a lui Natio
nal Hockey League.ț cea mai 
puternică uniune profesionistă 
canadiano-americanâ, avînd 18 
echipe din New York, Boston, 
Montreal, Pittsburg, St. Louis, 
Colorado etc., care a organizat 
primele jocuri amicale încă de 
la începutul secolului și care 
s-a înființat oficial în 1918. Se
lecționata NHL a fost pregăti
tă de antrenorul celei mai bu
ne și mai vechi formații din 
cadrul uniunii : Monlreal Ca- 
nadiens. Este vorba de Scotty 
Bowman, care după ce a selec
ționat 21 de jucători a fost 
obligat (printr-un referendum 
public 1) să mai adauge listei 
sale încă 6 nume : Tony Es- 
posif (Chicago Black Hawks) 
— portar, Denis Potvin (New- 
York Islanders), Larry Robin
son (Montreal Canadiens). 
Bobby Clarke (Philadelphia 
Flyers), Guy Lafleur (Mont
real Canadiens) și Steve Shut 
(Montreal Canadiens). Pentru 
a. putea organiza aceste partide 
și pentru a da posibilitatea 
jucătorilor de a face cîteva 
antrenamente împreună PEN
TRU PRIMA OARA din 1918 
(deci, după 60 de ani !) au fost 
întrerupte jocurile lui' National

HOCHEIȘTII DL U POLDI KLADNO
CÎSTIGAT „CUPA

„Cupa campionilor europeni" 
la hochei pe gheață — ediția 
1978—1979 a fost cucerită de 
echipa cehoslovacă Poldi Klad- 
no. în meciul retur al finalei, 
hocheiștii cehoslovaci au în
tîlnit pe teren propriu forma
ția Spartak Moscova, cu care

CANDIDATII LA CAMPIONATELE MONDIALE
ÎN ETAPA

S-a încheiat o etapă impor
tantă de pregătirc-verificare a 
jucătorilor de tenis de masă 
aflați în evidența loturilor al
cătuite în vederea campiona
telor mondiale de. seniori (25 
aprilie — 6 mai, la Phenian).

Activitatea la cluburi și lo
turi a alternat, periodic, cu 
participări la turnee interna
ționale europene, majoritatea 
de cea mai ridicată valoare. 
După cum am anunțat la timpul

G. VAL1UKEVICI - 17.29 m 
LA TRIPLUSALT

Cu prilejul unui concurs dis
putat la Minsk, atletul sovie
tic Ghenadi Valiukevici a sta
bilit cea mai bună performan
ță mondială pe teren acoperit 
în proba de triplusalt, cu re
zultatul de 17,29 m. Vechiul re
cord îi aparținea, cu 17.18 m. și 
fusese realizat în cadrul cam
pionatelor unionale, desfășura
te la sfîrșitul săptămînii tre
cute în același oraș.

latăV in prim-plan pe Serghei Makarov, 
noua vedetă a hocheiului sovietic, rupîn- 
du-fi... crosa intr-o ciocnire cu cel mai bun 

jucător canadian, Guy Lafleur

Hockey League, la care bile
tele se vînd prin abonamente, 
în proporție de 90—92 la sută, 
încă cu o lună înainte de în
ceperea competiție...

Totuși, pînă la urmă, nici a- 
ceste trei teste nu au fost pe 
deplin revelatoare. în selecțio
nata NHL au jucat, de pildă, și 
trei suedezi (Hedberg, Salming și 
Nilsson), care sînt sub contract 
la unele echipe din NHL. Așa 
că tot nu s-a asistat la o con
fruntare directă între ce are 
mai bun hocheiul din țara lui 
de baștină (echipă alcătuită 
numai din jucători canadieni) 
și cel care da ora actuală de
ține „cununa de lauri". Cînd 
va fi posibil acest lucru 7

Se pare că un prim pas a 
fost făcut prin organizarea a- 
cestor teste și a „Cupei Mon
diale". dotată cu „Cupa Cana
da". Treptat, pe măsură ce dis
cuțiile de care am amintit vor 
avansa și vor fi acceptate une
le schimbări de date și unele 
modificări ale sistemului de 
organizare a C.M., canadienii 
vor fi. în măsură să alinieze 
cea mai bună reprezentativă. 
Sau, poate, nici ahinci ?

Călin ANTONESCU

CAMPIONILOR
au terminat la egalitate: 4—4 
(1—1. 3—1. 0—2). rezultat în
registrat și în prima manșă 
disputată la Moscova. Victoria 
echipei Poldi Kladno a fost 
decisă în urma executării lo
viturilor de penalitate.

DECISIVĂ DE
cuvenit, au fost obținute une
le rezultate bune, car nu au 
lipsit nici evoluțiile nesatisfă
cătoare. Să încercăm, ținînd 
seama — în principal — de 
opiniile antrenoarei federale 
Ella Constantincscu și ale an
trenorilor Panețh I'arkas și 
Emil Prokopecz, caie au pre
gătit sau condus pe sportivi 
în concursuri, să schițăm o 
imagine a stării de pregătire 
a selecțlonabililor.

O mențiune, absclut necesa
ră : confruntările cu reprezen
tativele naționale europene o- 
feră posibilitatea unei aprecieri 
obiective, cu trimitere la cam
pionatele mondiale unde, după 
cum știm, participă și puter
nice formații din Asia. în 
frunte cu multiplii campioni 
mondiali — sportivii din R.P. 
Chineză.

Referindu-ne la evoluția 
sportivilor noștri în turneele 
europene, trebuie să spunem 
că satisfacția cea mai deplină 
a dat-o Maria Alexandru, care 
continuă să surprindă prin 
prospețime în pregătire și în 
marile concursuri. Ea a obți
nut cea mai bogată recoltă de 
locuri fruntașe — în (oale pro
bele —, dovedindu-se. in con
dițiile eforturilor mari la care 
a fost supusă, jucătoarea de 
bază a echipei României pen
tru campionatele mondiale. 
Dintre băieți, au dat satisfac
ție — la nivelul posibilităților
— Simion Crișan. Șerban Do- 
boși și Iosif Bohm. în creștere
— Cristinel Romanescu. în ce-1 
privește pe Zsolt Bohm. în ul
tima vreme el a fost marcat, din 
r.ou, de oboseală si bine ar fi 
ca acest talentat jucător să 
spună el însuși cînd arc nevoie 
de odihnă. Lotul băieților, din 
ianuarie sub bagheta lui F. 
Paneth (incluzînd recent pe 
Teodor Gheorghe, fără evolu
ții notabile în ultima vreme), 
se dovedește mobilizat, ambi
țios, gata de eforturi maxime.

împotriva așteptărilor, toc
mai lotul fetelor pare să dea 
probleme. Există pericolul ca 
Liana Mihuț să nu mai poală

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Corespondență din Sofia

AFIRMĂRI ALE HALTEROFILILOR BULGARI
Afirmările sportului bulgar 

în arena marilor competiții ale 
halterelor datează de multă 
vreme. Numai în perioada din
tre anii 1973 și 1977, haltero
filii bulgari au cîștigat 12 me
dalii de aur la campionatele 
mondiale. 10 la campionatele 
europene, precum și alte 5 cu
cerite la Jocurile Olimpice de 
la Milnchen '72 și Montreal '76.

în anul 1978, prețioase vic
torii în întrecerile halterofili
lor a obținut tînărul sportiv 
bulgar Ianko Rusev (născut în 
1958 Ia Ivanski, lingă Șumen). 
El a devenit campion european 
și mondial la categoria ușoară. 
A început într-o altă disciplină 
sportivă, remareîndu-se în 
,.ll“-le de juniori al echipei de 
fotbal din localitatea natală. 
La vîrsta de 15 ani. îmbrăți
șează. însă, cu pasiune sportul 
halterelor, căruia avea să-i ră- 
mînă credincios în continuare, 
în 1974, cîștigă medalia de aur 
la întrecerile de haltere pen
tru juniori din cadrul Sparta-

PREGĂTIRE
fi considerată „jucătoarea nr. 
2“ și asta nu pentru că a cedat 
titlul republican la simplu, ci 
pentru că, în continuare, nu 
se mai pregătește cu sîrguință, 
fapt asupra căruia am atras 
atenția încă în anul trecut. Ea 
pendulează între București 
(unde învață) și Arad (unde 
joacă), dar nu se mai pregă
tește serios nicăieri. Forma 
foarte slabă a determinat și 
înlocuirea ei din formația pen
tru turneul de la Cardiff. Eva 
Ferenczi — exceptînd campio
natele internaționale ale Țării 
Galilor — în ultimele luni nu 
a mai dat satisfacții în com
petițiile internaționale de se
niori. Ceea ce îngrijorează este 
slabul ei aport lâ sarcinile 
echipei și jocurile de simplu, 
fiind întrecută cu regularitate 
de sportive pe care le învinse
se nu demult. Eva (și antreno
rul E, Prokopecz) trebuie să 
tină seama că la campionatele 
mondiale nu va mai face pere
che cu renumitul jucător Milan 
Orlowski, că ea — ca și Lia
na Mihuț — trebuie să joace 
foarte bine îndeosebi la echi
pă, secondind cu succes pe 
Maria și nu trăind în umbra 
ei 1

Cuvinte bune au specialiștii 
pentru Maria Păun, referin- 
du-se la jocul ei în cadrul 
echipei la campionatele inter
naționale ale Italiei, de la care 
a trecut însă cam multișor. 
Să sperăm că la Politehnica 
București nu va avea „soarta" 
noilor sale colege, care au fost 
în pericol (dacă nu venea ea) 
să retrogradeze din divizie.

Mai sînt două luni pînă la 
campionatele mondiale. Nu e 
mult, dar nici puțin. Cunoscînd 
capacitatea de mobilizare a 
sportivilor noștri, nu o dată cu 
evoluții slabe înaintea întrece- 

-rilor decisive. în care au ju
cat, de regulă, bine, sînlem 
convinși că ei vor face lotul, 
alături de reputații lor antre
nori. pentru a se prezenta în 
deplinătatea posibilităților la 
întrecerea supremă din aprilie.

Mircea COSTEA

chlădei republicane. Doi ani 
mai tîrziu făcea parte din re
prezentativa Bulgariei la cam
pionatele mondiale de la Stutt
gart, adjudeeîndu-și locul doi 
la categoria pană. între timp 
devenise campion balcanic și 
deținător al „Cupei Dunării". 
Cota performanțelor a conti
nuat să urce neîntrerupt pînă 
în trecutul sezon, care a repre
zentat o adevărată culme a 
carierei sale sportive.

în campionatele Europei, des
fășurate Ia Havirov (Ceho
slovacia). conourînd în noua sa 
categorie de greutate, haltero
filul bulgar a avut drept prin
cipali adversari pe polonezul 
Kaczmarek, medaliat cu aur la 
J.O.. și fostul deținător al 
titlului continental, sovieticul 
Pevzner. Demonstrmd o supe
rioritate convingătoare. Ianko 
Rusev îi întrece pe amîndoi, 
cu un total de 312,5 kg (137,5 
kg Ia smuls și 175 kg la arun
cat), Și, în sfîrșit, a sosit ora 
consacrării definitive pentru 

tînărul sportiv bul
gar. la campiona
tele mondiale de la 
Getysburg (S.U.A.). 
Cu o nouă remar
cabilă performan
ță — 310 kg la 
total — Ianko Ru
sev urcă pe pri
ma treaptă a po
diumului în cea 
mai importantă 
întrecere a disci
plinei halterelor,

IVAN FiCEV

Ianko Rusev (21 
de ani), cel mai 
tînăr campion 
mondial de hal
tere, in plin efort 

spre victorie 
Foto : B.T.A.
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