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Noul — hotăritor și in progresul sportului

GÎNDIREA CREATOARE A ANTRENORILOR- 
UNUL DIN IZVOARELE MARILOR SUCCESE

De la înalta tribună a Con
gresului al XII-lea al partidu
lui, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU a adresat un în
flăcărat îndemn' la dezvoltarea 
și promovarea, potrivit cerin
țelor actuale, a gîndirii crea
toare, cutezătoare, în toate do
meniile de activitate, în scopul 
asigurării progresului tot mai 
puternic al forțelor de produc
ție, creșterii susținute a avu
ției naționale, ridicării continue 
a nivelului de trai material și 
spiritual, al întregului popor și 
afirmării tot mai active a 
României în lume.

Viața ne-a demonstrat și ne 
demonstrează zi de zi ce rol 
puternic joacă gîndirea cuteză
toare și în activitatea sportivă 
de masă și de performanță. A- 
naliza oricărui succes de răsu
net al sportivilor noștri în are
na internațională va arăta că 
la baza acestuia a stat neapă
rat — alături de condițiile 
create de partidul și statul nos
tru mișcării sportive, de mun
ca susținută, exemplară, a spor
tivilor respectivi în procesul 
instructiv-cducativ, de înaltul 
lor patriotism — gîndirea crea
toare a antrenorului șl a ce
lorlalți tehnicieni și specialiști 
care au răspuns de selecție șl 
pregătire.

Este un lucru îndeobște cu
noscut că selecția și antrena
mentul reprezintă un proces 
complex, fundamentat științific 
și supus unor legi obiective,
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a căror cunoaștere se aprofun
dează tot mai mult, odată cu 
intensificarea prezenței științe
lor în arenă. Dacă ne referim 
la procesul instructiv^educativ, 
știm — de pildă — că el are 
părți componente în strînsă in
terdependență, vizînd pregăti
rea fizică, tehnică, tactică și 
psihică, a căror pondere în do
zare variază în funcție de eta
pele de pregătire pînă la com
petiție. Oamenii de știință din 
sport au stabilit chiar modele, 
proporții, străduindu-se să op
timizeze acest proces, în scopul 
asigurării succesului. Și dacă 
astăzi toată lumea antrenorilor 
cunoaște, adesea pînă în cele 
mai mici amănunte, toate aces
tea și le aplică, victoria nu 
este, nu poate fi, a tuturor. Ea 
revine celui care, cunoscînd le
gile generale, le aplică în mod 
creator la condițiile concrete ale 
sportivului sau lotului său, ac- 
ceptînd că nici în performanță 
nu există o - rețetă universală, 
căi se impune o gindire cute
zătoare, într-o continuă căutare, 
care să-i asigure acel plus de 
eficiență, de valoare, în stare 
să-i urce sportivii pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului de 
premiere.

Spre mîndria noastră, miș
carea sportivă românească, 
creație a partidului nostru, dis
pune de asemenea tehnicieni 
valoroși, artizani ai unor suc
cese de mare prestigiu șl, mal 
ales, trainice In timp, tin exem-

j Marți 13 decembrie 1979

piu pe care ni-1 oferă actuali
tatea imediată și la care, sîn- 
tem siguri, se gindește citito
rul nostru este cel din gim
nastică, antrenorii Beia și Marta 
Karoly confirmînd din nou, la 
campionatele mondiale de la 
Fort Worth, înalta lor profe- 
sionalitate, bazată mai ales pe 
o gindire creatoare, într-un 
sport în care 
concurența în lume au 
tins cote atît de

perfecțiunea și 
a- 

mari. Se 
vorbește cu deplin temei des
pre o școală românească de 
gimnastică, ce se adaugă în mod 
fericit la școlile create de ro
mâni și în alte sporturi ; box, 
handbal, lupte, caiac-canoe și 
altele. Spunem „școală” refe- 
rindu-ne la concepția care a 
stat și stă la baza întregii ac
tivități din aceste discipline șl 
care a adus succese de primă 
mărime șl de lungă durată, stîr- 
nind admirația și interesul teh
nicienilor șl celorlalți specia
liști din toată lumea. Patru ti
tluri mondiale la handbal — și 
nu întîmplător luăm acest e-

Mircea COSTEA
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De vineri pînă duminica, la Focșani

CAMPIO"iATtl [ BALCANICE DE GIMNASTICA .flINIOIII

cu plus, Mariana

gitte Prass notate

Para schi*

minus

Irinel Pănulescu,

Cristine Seidl, Bri

valori

Poate și din ca
uza datelor de 
desfășurare (ma
joritatea înotăto
rilor, de peste ho
tare, ca șl cei 
din țara noastră, 
dealtfel, se află în 
plină perioadă pre
gătitoare), ediția 
din acest an 
campionatelor 
ternaționale 
României nu 
bucurat de oaspeți numeroși, 
singurele veritabile 
mondiale prezente pe blocstar- 
turile piscinei sibiene — ex- 
ceptîndu-le pe fetele noastre 
— fiind Petar Koceanov și Pla- 
men Doncev, marile speranțe 

' ale înotului din Bul- 
doi excelenți spatiști 

Vladimir Dolgov și 
Pospelov. Aceasta nu 

a Împiedicat 
nil, dar mai 
nele noastre 
recorduri (9 
juniori) pentru bazin de 25 m, 
timpi care vor putea fi din 
nou corectați peste clteva zile, 
la Cracovia, In cadrul meciu-

1 

olimpice 
garia șl 
sovietici, 
Serghel

Insă pe campio- 
ales pe campioa- 
să realizeze 18 noi 
de seniori șl 9 de

lui bilateral Polonia — Româ
nia.

Vedeta competiției a fost — 
nu este, desigur, nici o sur
priză — Carmen Bunaciu. 
Marea noastră campioană și 
recordmană, fără să se pregă
tească In mod deosebit pentru 
aceste starturi, și-a respectai 
promisiunea, oferind concita- 
dlnilor săi două rezultate de 
excepție. Despre cursa de 100 
m (63,11), greșită de puțin la 
ultima întoarcere am mal vor
bit în ziarul anterior. Dumini
că, în proba de 200 m, in care 
Bunaciu se simte mult nud 
bine (deși a avut 4 întoarceri 
în plus, întoarceri care nu-i 
avantajează citușl de puțin 

pe spatiștiî cu gabarit), crono- 
metrele ne-au arătat un grafie 
excelent : 32,05 (Ia 50 m) —
33,57 — 33,28 — 33,43; adică,
65,62 pe prima „sută” și 66,71 
pe cea de a doua. Rezultat 
final : 2:12,33 — cea mai bună 
performanță mondială a anului 
ia bazin de 25 m. Comparativ

LOTUL REPREZENTATIV DE LUPTE GRECO-ROMANE 
EVOLUEAZĂ ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ

' Ieri dimineață a plecat in 
Uniunea Sovietică lotul repre
zentativ de lupte greco-roma- 
ne al țării noastre pentru a 
susține două Intîlniri amicale 
cu selecționatele R.S.S. Gruzine 
și R.S.S. Armene. Au făcut de
plasarea C. Alexandru (cat. 48 
kg), N. Gingă (52 kg), M. Bo-

țilă (57 kg), Șt Rusu (68 kg) 
Gh. Ciobotaru și Gh. Mine* 
(74 kg), L Draica (82 kg), P. 
Dleu (90 kg), V. Andrei (100 
kg) și V. Dolipschi (+100 kg). 
Luptătorii sint Însoțiți de an
trenorii emeriți Ion Corneanu 
șl Ion Cernea șl de medicul lo
tului, Nicolae Ploeșteanu.

După Istanbul și Salonic, o- 
rașul Focșani găzduiește o 
nouă ediție a Campionatelor 
balcanice de gimnastică pentru 
juniori și junioare. întrecerea 
va avea loc, de vineri pînă du
minică, In noua și moderna 
sală de sport din orașul moldo
vean și va reuni pe cele mai 
bune tinere (pînă la 14 ani) și 
tineri (plnă la 16 ani) glmnaști 
din România, Bulgaria, Iugo
slavia, Grecia și Turcia.

Echipele României, care au 
dominat edițiile precedente, se

pregătesc intens In vederea a- 
cestul examen internațional, 
cu dorința de a Înscrie noi șl 
prestigioase succese.

A. VASlLIU

(Continuare tn pag. 2—3)

Final nedecis In întrecerea șahiștilor

DEOCAMDATĂ, DOI... VICECAMPIONI- 
VICTOR CIOCÂLTEA Șl VALENTIN STOICA

HOCHEISTII NOȘTRI IN TURNEU ÎN NORVEGIA SI SUEDIA
9 1 V Titlul se va hotărî într-un meci de baraj

• La sfîrșitul lunii, două meciuri în București cu V. S. Z. Kosice
• în ianuarie, „Cupa Federației" la Calați și în Capitală

După cele 3 jocuri de veri
ficare susținute săptămîpa tre
cută la București In compania 
divizionarei A cehoslovace 
C.H.Z. Litvinov, lotul repre
zentativ de hochei al țării 
noastre își continuă pregătirile 
pentru marile competiții ale se
zonului efectuînd un turneu în 
țările scandinave.

Ieri dimineață, lotul condus 
de antrenorii Ștefan Ionescu și 
Ion Tiron a plecat la Oslo un
de — astă-seară și mîine seară 
— va susține două jocuri cu 
reprezentativa Norvegiei, for
mație care face parte din „gru
pa albastră'* a turneului olim
pic de hochei, ca și echipa 
României. în continuare, jucă
torii români vor susține două 
sau trei meciuri în Suedia, îm
potriva unor adversari încă ne
desemnați dar printre care va 
fi în mod cert reprezentativa 
de tineret a țării gazdă.

Au făcut deplasarea : nuțan 
și Netedu (portari). Gall, E. 
Antal, Justinian, Popescu, Mo- 
roșan, Ballog și Berdilă (fun
dași), Costea, Turcanu, Axinte, 
Z. Naghi. Solyom, B. Naghi, 
Nistor, Olenici, Cazacu, Hălău- 
că și Pisăru (atacanți).

După 24 decembrie (data re
venirii în țară) lotul de hochei 
își va continua pregătirile In 
București. Pe patinoarul „23 
August”, în zilele de 28 și 29 
decembrie. sînt programate 
două meciuri cu echipa ceho-

Fază din meciul Selecționata divizionară — C.H.Z. Litvinov 
(4—2) : portarul oaspeților oprește un atac al primei noastre linii 
Costea, Tureanu, Axinte. Foto : |on MIIIAICA
slovacă V.S.Z. Kosice, din pri
ma ligă.

în cursul lunii ianuarie (In 
cea de-a treia decadă) se va 
disputa tradiționala competiție 
internațională „Cupa Federa
ției”, în două tururi, primul la 
Galați, al doilea in Capitală 
La această întrecere, In afara 
lotului A al țării noastre vor 
mal lua parte o echipă sovie
tică din prima divizie, repre
zentativa de tineret (20 de anii 
a Cehoslovaciei și selecționata 
de tineret a țării noastre.

De azi plnă duminică, In sala de scrimă Floreasca 
VOR FI CUNOSCUTE ECHIPELE CAMPIOANE Șl ClȘTIGĂTORII „CUPEI ROMÂNIEI*!

De astăzi și pînă duminică 
inclusiv, sala Floreasca din Ca
pitală va găzdui ultimul pro
gram compact de scrimă al anu
lui. Se vor decerna cu acest 
prilej titlurile de campioană 
națională pe echipe la toate 
cele patru arme, și vor fi cu
noscute formațiile care și-au

După c« Stoica a cîștigat, 
ieri dimineață, întrerupta cu 
Grunberg (partida Ștefanov — 
Șubă s-a dat remiză fără joc), 
ultima rundă a campionatului 
național de șah a început, du- 
pă-amiază, sub semnul unui 
mare derby : CIOCÂLTEA — 
STOICA, egali pe primele două 
locuri în clasament, fiecare 
avîndu-și, cum se spune, soar
ta în propriile mîini. .. „Der- 
by“-ul a durat, spre decepția 
spectatorilor, doar... 11 mu
tări, după care cei doi lideri 
au convenit asupra remizei, sa- 
lutîndu-se cordial și amînînd 
pentru mai tîrziu (probabil, In 
ianuarie) „sentința” celui de-al 
43-lea campionat de șah al ță
rii. în acest meci (probabil, de 
asemenea, de 4 partide) Cio- 
câltea beneficiază de clauza 
rezultatului egal, avînd un 
punctaj al coeficienților Sonne- 
born—Berger superior.

Exemplul a fost, se pare mo
lipsitor, și alte 4 partide s-au 
dat repede remiză : Ghindă — 
Ghițescu (12 mutării), Pavlov — 

dobindit dreptul de a evolua 
tn anul următor în primul eșa
lon, etapa a treia a Diviziilor 
naționale A și B stabilind ie
rarhiile finale. De asemenea 
întrecerile individuale vor de
semna ctștigătorli ..Cupei Ro
mâniei" pe anul 1979.

Ștefanov, Voiculescu — Miti- 
telu și GrQnberg — Ilijin. In 
schimb, debutantul C. Ionescu 
l-a Învins pe fostul său antre
nor Radovici, realizînd o ex
celentă performantă tn turneu, 
și obținînd calificarea pentru 
finala „A“ de anul viitor. Foi
șor a încheiat turneul cu o 
frumoasă victorie la Georges
cu.

Iată clasamentul final: 1—2. 
V. Ciocâltea și V. Stoica 91/2, 
3—5. M. Ghindă. M. Pavlov, 
C. Ionescu 9, 6—9. Th. Ghi
țescu, P. Ștefanov, C. Rado-r 
viei, M. Șubă 81'2, 10—12. V. 
Georgescu, Em. Ungureanu, 
Gh. Mititelu 61/2, 13. S. Grun
berg 6, 14—15. N. Ilijin, O. 
Foișor 51/2, 16. P. Voiculescu 
31/2 puncte.

Să consemnăm, în încheiere, 
modul ireproșabil în care au 
condus concursul arbitrii M. 
Anffhel șî A. Micicu.

Valeriu CHIOSE

Iată programul (reuniunile 
incepind in fiecare ti la ora 
8) : marți — „Cupa Româ
niei”, miercuri și joi — Divi
ziile A și B la floretă mascu
lin și sabie, vineri — „Cupa 
României”, sîmbătă și dumini
că — Diviziile A șl B Ia flo
retă feminin șl spadă.



ANUL TENISULUI ÎNCĂ NU S-A ÎNCHEIAT!
Meciul România — Ungaria, la Țlrgoviște, la 28-29 decembrie

• CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPH
TIMIȘORENCELE DOMINĂ FINALA FEMININA DE ȘAH

în ciuda aparențelor, turneul 
indoor de la Brașov nu a în
cheiat activitatea internaționa
lă pe anul acesta a tenismani- 
Jor noștri. Abia în ultimele zile 
ale lui 1979 — mai precis la 
88—29 decembrie — în noua 
Sală a sporturilor din Tîrgo- 
Viște, jucătorii români frun
tași vor întîlni, în interesante 
meciuri duble amicale, pe cei 
mal buni tenismani ai Unga
riei. Sînt anunțați că vor face 
deplasarea in România : Szoke, 
Benyik, Kuharszky și Ma- 
ehan. De asemenea, re 
poate sconta, de pe acum, pe 
prezența la Tîrgoviște a spor
tivilor noștri : Dumitru Hără- 
4ău, Florin Segărceanu, Lau- 
rențiu Bucur, Liviu Mancaș, 
Jean Bîrcu, Cristinel Ștefănes- 
«a etc.

Dincolo de această perspecti
vă imediată, turneul de la Bra- 
fov trebuie analizat în raport 
cu meciurile inaugurale în .Cu
pa Saab“ și „Cupa Davis", din 
cursul lunilor ianuarie-februa- 
sie 1980. Dacă jucătorii privesc 
cu mai multă sau mai puțină 
seriozitate aceste împrejurări, 
in schimb antrenorii federali și 
de lot Iși fac griji de pe acum 
ta legătură cu alcătuirea vii
toarelor formații naționale. Din 
•cest unghi de vedere, jndo- 
er-ul brașovean a oferit — în 
plan masculin — ci te va con
cluzii.

L Se poate conta in continu
are pe experiența com petițio
nară ți tenacitatea celui mai 
Vfrstnic membru al lotului, Du
mitru Hăr&dău, capabil să se 
mobilizeze pentru momentele 
•rele, precum ți (în contrast) 
pe tinerețea foarte dotatului 
nostru campion Florin Segăr- 
ceanu, dator să persevereze în 
perfecționarea serviciului și să 
acorde mai multă atenție ore
lor de antrenament, pentru a 
putea evita eșecuri inexplica
ble, ca cel din meciul cu 
Crisiinel Ștcfănescu.

2. Iureșul pină în finală al 
celui mai înainte citat dove
dește capacitatea tenisului nos

TALM1Ș-DALMIȘ ȘI DEZINTERES
1NTR-0 COMPETIȚIE El! PRETENȚII...

Desigur, hotărîrea forului 
voleibalistic de a organiza In 
acest an ..Cupa României'*, 
amin în d campionatele primu
lui eșalon pentru toamna vi
itoare, a avut în vedere mal 
toții asigurarea condițiilor de 
pregătire a loturilor repre
sentative în vederea partici
pării echipelor naționale, în 
Bulgaria (20—27 ianuarie), la 
turneele de calificare pentru 
J.O. în al doilea rind, com
petiția a fost instituită în 
■copul de a prelungi activita
tea competițională a 
divizionarelor A, 
dar șl de a da 
posibilitatea rodăril
unor elemente tinere ca
re, altminteri, în condi
țiile mizei pe care o pre
supune campionatul, nu 
prea aveau șanse să treacă 
de pe banca rezervelor în 
sextetele de bază. După con
sumarea a 10 etape, putem 
■pune că, sub acest ultim as
pect, .Cupa României" șl-a 
dovedit utilitatea, pentru că 
cele mal multe dintre echipe 
au avut prilejul să rodeze în 
întrecere o masă largă de «re- 
ierve“ șl chiar de juniori (cu 
dublă legitimare). De aseme
nea, absentlnd crisparea spe
cifică jocurilor de campionat, 
unele echipe exersează cu le- 
jerltate, în cursul meciurilor, 
■cheme tactice noi. Dar aces
te laturi pozitive sînt estom
pate de interesul scăzut pe care 
fi generează, to esență, compe
tiția, atît m rîndul sportivilor 
«ît șl al antrenorilor. Și acest 
lucru se vede din nivelul de 
pregătire arătat de echipe : 
SLAB î De pildă, cu excepția 
formațiilor feminine C.S.U. 
Galați (lideră merituoasă), 
Farul Constanța, care se re

CURĂ BALNEARĂ ODIHNĂ PENTRU SPORTIVI
După eforturile mari depuse pe întreg parcursul anului se re- 

axnandă sportivilor ca pentru recăpătarea forței fizice și inte- 
lectuale, pentru refacerea supleței și elasticității organismului să 
amieze — cu avizul medicului — cura balneară sau tratiamentol 
Adecvat, in diferite stațiuni balneodllmjatice din țară.

lată cîteva recomandări care vă vor ușura alegerea stațiunii 
pentru tratarea afecțiunilor în cauză :
• pentru afecțiuni reumatismale

Amara, Bazna, Câllmănești-Căclulata, Eforie Nord, Geoagiu, 
Govora, Herculane, Mangalia, Pucioasa, Slănlc Moldova.

• pentru afecțiuni ale aparatului cardiovascular
Btalvanyos, Borsec, Buziaș, Vatra Dorn el, Tușnad.

• pentru afecțiuni ale aparatului respirator
Slănic Prahova, Govora, Slănic Moldova

• pentru afecțiuni ale tubului digestiv, glandelor anexe, boH de 
nutriție
Boresc, CălLmăneștl-Cădulata, Olăneștl, Sîngeorz, Slănic Mol
dova, Vîlcele.

Pentru odihnă vă propunem să optați pentru stațiunile : Buș
teni, Durău, Păltiniș, Stîna de Vale sau Borș.a, Predeal, Slmadta — 
unde puteți practica și sporturile de iarnă preferate.

Biletele pentru cura balneară sau odihnă se obțin de la toate 
«gențiile și filialele O.J.T.-Airibor din țară, precum și de Ja fiHala 
LTJH.R. București.

tru de a crea mereu noi valori. 
Ieșeanul Ștefănescu — trecut 
printr-un profitabil stagiu de 
pregătire la Hunedoara — se 
arată în stare de un notabil 
progres pe linie tehnică (servi
ciu puternic, retururi rapide, 
veniri la fileu), bine grefat pe 
o constituție psihică de invi
diat. Credem că tînărul jucă
tor poate fi imediat promovat 
în lotul seniorilor.

S. Confirmă calitățile lor re
cunoscute jucătorii din diverse 
generații, ca Jean Bîrcu, Lau- 
rențiu Bucur sau Octavian Vîl- 
eloiu, după cum alții ca Traian 
Marcu — prin imprevizibile re
cidive în accidentări și aban
donuri — se elimină singuri 
din rîndurile selecționaților.

Un cuvlnt aparte și pentru 
jucătoare, dintre care s-a de
tașat din nou, prin puterea și 
precizia direcțională a lovitu
rilor, prin cHrzenie și ambiție 
în joc, campioana noastră Lu

CARMEN BUNACIU TOT MAI APROAPE 
DE RECORDURILE LUMII

(Urmare din pag. 1)

cu graficul cursei record-mon
dial In bazin de 50 m (2:11,93) 
a] Undei Jezek (S-U.A.) —
30,94 — 33,26 — 33,39 — 34,32 
— vom vedea că sportiva ame
ricancă are un start mai rapid 
cu aproximativ o secundă și 
că prima sută a recordmanei 
mondiale este mai bună cu 1,40 
sec. ; în schimb, Bunaciu pare 
să fie mai rezistentă : 66,71 
față de 67,22, pe cea de a 
doua.

Discutând cu antrenoarea 
Cristina Șoptereanu, care era 
foarte mulțumită de stadiul 
pregătirilor recordmanei noas
tre, am aflat că Bunaciu a

marcă prin calitatea bună a 
prestațiilor, RStpld șl Univer
sitatea București, care în
cearcă serios să-și întărească 
potențialul, celelalte par să 
acorde o atenție mal «căzută 
pregătirii și competiției. La 
băieți (în situația în care Di
namo și Steaua, afectate de 
absența a numeroși titulari, 
dațl lotului, se preocupă ex
clusiv de rodarea tinerilor), 
Politehnica Timișoara, C.SJML 
Suceava șl chiar noua promo
vată, Calculatorul București, 

manifestă mal mult 
B interes ca de obi

cei, în timp ce res
tul echipelor pri

vesc cu Indiferență între
cerea. Neseriozitatea cu ca
re este tratată rezul
tă clar și din nerespecta- 
rea datelor de programare a 
etapelor. Dealtfel, în ultima 
vreme aproape că nu există 
zi din săptămînă «ă nu fie 
programat cite un meci, .Cu
pa" devenind un adevărat tal- 
meș-balmeș, cu meciuri juca
te cu anticipație sau amînate. 
Desigur, situația se datorează 
și lipsei de exigență a fede
rației, atît în ce privește con
trolul asupra pregătirii cît șl 
în impunerea unui mai mare 
respect față de competiție. Pe 
de altă parte, faptul că a- 
ceastă întrecere nu are un 
obiectiv stimulativ — cum ar 
fi, de pildă, promovarea cîș- 
tigătoarelor în «Cupa cupe
lor* sau adăugarea situației 
la campionatul național — 
menține nivelul scăzut al me
ciurilor, intențiile bune în ca
re a fost concepută .Cupa 
României" fiind știrbite de 
dezinteres...

Aurelian BREBEANU 

cia Komanov. Seriozitatea ei în 
pregătire este garanția unui 
progres continuu (oricum prin
tre primele 40 de jucătoare din 
lume). Din păcate, nici una 
dintre celelalte tenismane ro
mânce (inclusiv o Florența 
Mihai lipsită de vlagă și de 
capacitate de concentrare) nu 
a rezistat asaltului tinerelor ju
cătoare cehoslovace, fiind în
vinse și readuse la rangul lor 
de practicante modeste (Ma
riana Hadgiu, Camelia Chiriac, 
Cosmina Popescu etc.).

Referitor la organizarea tur
neului, să spunem doar — pen
tru un singur teren de joc — 
tablourile de concurs ni s-au 
părut prea încărcate, artificial, 
în așa fel lncît nu a mal rămas 
nici o clipă liberă pentru an
trenamente, numeroși jucători 
(mai «Ies cei eliminați) fiind 
lăsați zile Întregi fără pro
gram.

Victor BANCIULESCU

făcut antrenamente foarte dure 
în ultimele săptămâni și încă 
de acum ie află la nivelul 
celor mai bune performanțe 
obținute in sezonul de vară : 
JDacă drumul pină la Craco
via nu va fi prea obositor, 
sper ca în această săptămînă 
Carmen să corecteze ți actua
lele recorduri*.

Irlnel Pănulescu, în ordine a 
doua performeră a concursului, 
a ciștigat patru probe, a co
rectai trei recorduri (4:19,73—

CELE MAI BUNI
PERFORMANȚE DIN TOATE

TIMPURILE 
IN BAZIN DE 25 M

100 m spate

51,54 Jezek (SUA) ltm
61.37 Richter (HDG) 1976
62,43 Pennington (SUA) W78

Carlisle (SUA) 1973
<3.0 Bosga (Olanda) 1973
63.11 SttKe (ROG) 1977

BUNACIU (România) 1979

200 m spate

2 31,02 Jezek (SUA) 1973
2:11,50 Trelber (RDG) 1976
2:12,33 BUNACIU (R) 1979
2:12,43 Richter (M>G) 1976
5:13,20 Pennington (SUA) 1978 
1:13,29 Stffle (RDG) 1ST»

400 m liber, 2:18,73 — 300 m 
mixt și 64,39 — 100 m fluture), 
dovedind o creștere evidentă. 
Ploieșteanca (se antrenează fl
eam tot eu Cr. Șoptereanu) a 
ratat insă exact cursa de 400 
m mixt, cea pe care o pregă
tește pentru J.O., obținînd 
doar 4:55,70. Ea a parcurs prea 
lent lungimile primelor două 
procedee (fluture și spate) și 
nu a mai putut recupera, pen
tru a intra în graficul stabilit 
de antrenoarea sa. Prea puțin 
convingătoare evoluțiile Ma
rianei Paraschiv, lipsită de 
rezistență in finalurile de cursă 
(la 100 m fluture, 65,63 pe pri
me sută ți doar 72,53 pe a 
doua). în schimb, brasistele 
Cristine Seldl și Brigitte Press, 
cu noi recorduri de senioare 
și junioare, au ținut să ne a- 
tragă atenția că putem conta 
ți pe o ștafetă de 4x100 m 
mixt la J.O. Condurii mai pre
cise vom avea însă după ta- 
tîlnirea Polonia —z România, 
programată joi și vineri la 
Cracovia.

NOUL - HOTĂRÎTOR Șl ÎN PROGRESUL SPORTULUI
(Urmare din pag. 1)

xemplu — au fost in primul 
rlnd rodul unor căutări febrile 
al unei gindiri cutezătoare, care 
au dus la folosirea unor pro
cedee tehnice și scheme tactice 
in stare să surprindă echipe cu 
vechi tradiții in acest sport și 
care păreau instalate pe vede 
in fruntea Ierarhiei mondiale. 
Dar, așa cum o recunoșteau 
eindva înșiși reputații noștri 
tehnicieni, a fost de ajuns ca 
pentru o perioadă relativ scur
tă să-și facă Ioc automulțumi- 
rea, credința că avem suficien
te posibilități, a fost destul să 
SE ABANDONEZE LUPTA 
PENTRU NOU și viața a sanc
ționat prompt un asemenea mod 
de a aborda lucrurile. Așa cum 
se întîmplă întotdeauna in sport, 
și In acest caz alții și-au în
sușit execuția procedeelor teh
nice lansate de noi (un mic 
exemplu, aruncarea cu evitare),

Cea mai scurtă partidă a run
dei a 5-a a campionatului națio
nal feminin de șah de la S-atu 
Mare (și probabil, a turneului) 
s-a jucat între Dana Nuțu și An
gela Cabariu. Ultima a căzut în- 
tr-o cursă de deschidere și i-a 
permis campioanei țării să cîș- 
tige în numai... e mutări. Re
cord ! Tot printr-o greșeală gravă, 
Emilia Chiș a pierdut în fața Eu
geniei Ghindă. In schimb, Ga
briela Olărașu, în progres de la o 
rundă la alta, a ciștigat o bună 
partidă în fața Marianei Dumi
nică. Rezultatul de remiză s-a 
înregistrat in tntîtnirile Margareta

Astăzi, de La ora 17,30, La 
Clubul central de șah din star. 
Vasile Conta 16, va avea loc 
o demonstrație a realizatorilor 
programului românesc de 
^șah-computer**. V. Darie va 
vorbi despre „Astro ’64“, pre- 
zenttnd cîteva din partidele 
recent jucate de programul 
«ău, iar W. Schatz va face o 
expunere despre reprezenta
rea jocului de șah in calcu-
lator.

Ultimele partide din seriile „Cupei F.R. Box 
GAZDELE VICTORIOASE PE TOATĂ LINIA

Sîmb&tă fi duminică s-au dis
putat uiltimele totîlniri din ca
drul seriilor „Cupei FJt. Box", 
primele clasate în cele patru gru
pe urmind să se tot Unească, La 
Galați, în turneul final, în pe
rioada 2fl—22 decembrie.

In sala Giulești, în fața unui 
număr surprinzător de mic de 
spectatori, a avut loc medul din
tre echipa Rapid și selecționata 
județului Cluj. Fără Al. Turei în 
formație și cu cițiva concurenți (I. 
Moldovan, V. M-orea) care s-au 
prezentat pe ring fără dorința de 
a învinge, oaspeții au fost depă
șiți cu ușurință, scorul final fiind 
de 9—2 în favoarea rapldiștiLor. 
Cu toate acestea, reuniunea a cu
prins și cîteva partide mal echi
librate, viu disputate, care i-au 
satisfăcut pe cei prezenți. între 
acestea, le menționăm pe cele 
dintre rapidistul N. Modrogan și 
V. Barde — mijlocie mică, în 
care au avut loc schimburi fru
moase de lovituri, I. Lupu (Ra
pid) — C. Tănase — mijlocie, dis
pute în care gazdele au primit 
decizia cu 2—1, dar victoria pu
tea reveni șl oaspeților.

Cea mai frumoasă impresie din 
echipa clujeană a produs-o ttnă- 
rui Teodor Roșu (19 ani), sportiv 
remarcat și cu ocazia finalelor 
campionatelor naționale. El l-a 
învins la puncte pe Gh. Vasile, 

, dovedind calități apreciabile pen
tru sportul cu mănuși. A doua 
victorie a oaspeților a fost obți
nută de Gh. Plăeșu, care l-a de
pășit, to viteză, pe Gh. Dlcu.

ECHIPELE LICEULUI DIN ONEȘTI 
Șl CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR SIBIU - 
ÎNVINGĂTOARE IN „CUPA ROMÂNIEI" 

LA GIMNASTICĂ
BACAU, 17 (prin telefon). Ic 

Sala aporturilor din localitate, 
totr-o ambianță specifică măritor 
tatrecerl de gimnastică și sub 
semnul unui Interes deosebit al 
iubitorilor de sport, stmbătă <1 
duminică s-a desfășurat ultima În
trecere a calendarului competlțlo- 
nal Intern, „Cupa României", oare 
a reunit — cu excepția gimnas
telor șl gtamaștălor din Jeturile 
reprezentative, de eurind reîn- 
torși de la campionatele mondiale 
- pe cel mai buni gimnaștl ți 
eele mai bune gimnaste ale țării. 
Concursul a constituit, ta fapt, un 
adevărat bilanț al acestei disci
pline pe anul ta curs, oferind 
multora dintre partlcipanți pri
lejul de a Încerca noi elemente 
de mare dificultate din arsenalul 
tehnic al gimnasticii.

Rezultate tehnice : FETE, cat. a 
IV-a — individual compus : Si
mona Păucă (C.S.Ș. nr. 2 Buc.) 
37,05 p, Jenica Stxdcan (C.S..Ș. 2 
Buc.) 36,85, Mlhaela 'Anastasie 
(CJS.Ș. Triumf Buc.) 36,85 ; pe. 
aparate, Păucă a ciștigat la sări
turi și paralele, iar Anastasie la 
Mmă șl sol ; eat. a m-a : Cris
tina Grigoraș 28,10, Ecaterina 
Szabo 37,10, Lavinia Agachl 37,05 
(toate de la Onești) ; pe aparate, 
Cristina Grigoraș — Învingătoare 
pe linie ; eat. a n-a : I.tvla Das- 
călu (Parul) 37,53, Violeta Gtțu 
(S.C. Bacău) 37,55, Maria Sillș- 
ieanu (C.S.Ș. nr. 2 Buc.) 38,00 ; 
pe aparate, sărituri t Mariana 
Radu (Onești), paralele — Sffliș-

au căutat și exersat posibilită
țile de contracarare a proce
deelor noastre tactice și, intru- 
cît nu au mai fost surprinși 
cu nimic nou de jucătorii noș
tri, au putut dștiga o vreme, 
Și exemplul este valabil și 
pentru alte discipline sportive 
care nu au mai dat rezultatele 
maxime datorită cărora ajunse
seră să se afirme.

Tot gîndirea creatoare este 
implicată și in ceea ce pri
vește tactica și strategia, în
deosebi in jocurile sportive. A 
existat eindva o modă — gre
șită, firește — de a se copia 
fără niti un fel de discemă- 
mint critic sisteme de joc prac
ticate de mari echipe de fot
bal, la campionatele mondiale 
mai ales. Veniți acasă,, unii 
antrenori s-au apucat să-și a- 
șeze oamenii și să le ceară să 
acționeze asemenea campioni
lor mondiali, considerînd că 
aceasta va fi de ajuns pentru 

Mureșan. — Viorica Ilie și Eleo
nora Gogâlea — Gertrude Baums- 
tark. într-o intîinire centrală a 
reuniunii, Ligia Jicman deține o 
poziție superioara în fața Marinei 
Pogorevici. s-au întrerupt, de a- 
semenea, partidele Gabriela Ol
tean u — Judita Kantor și Mar
gareta Teodorescu — Lia Bogdan.

După disputarea a 5 runde, re
prezentantele Timișoarei (ale clu
burilor Medicina și Electromotor) 
s-au instalat in fruntea clasa
mentului. -Primele 2 locuri, cu cîte 
4 p din 5 pasibile, le , împart 
MARGARE1A iVLUKEȘAN și DA
NA NUȚU. Ele sînt urmate de 
Ligia Jicman care are 3 7a p, dar 
în cazul victoriei la Marina 
Pogorevici poate deveni lideră. în 
continuare : Eugenia Ghindă (în 
excelentă dispoziție de joc) 3Vj p, 
Marina Pogorevici 3 (1), Judita
Kantor 2Va (1), Gabriela Olărașu, 
Gertrude Baums tark și Viorica 
Hie 2*/j, Gabriela Olteanu și Lia 
Bogdan 2 (1), Mariana Duminică 
țd Emilia Chiș iya, Eleonora Go
gâlea 1. Margareta Teodorescu

(1), Angela Cab ariu */,. 
T. NICOARA

arbitru internațional
M

talos, inele și par 
Neagu (Steaua) ; 
mică modernă : 
(C.S.Ș. Triumf I 
haela Tlrncrisnnt 
36,95 : Mona Terț 
Buc.) 36,75 ; învii 
be : Rozica Pope 
măciuci și pangli 
rescu — la minț

Șl

IN DI

Celelalte puncte ale gazdelor au 
fost obținute astfel : B. NedeLcu 
dștigă fără adversar, Gh. Brumă 
bAb. 2 I. Moldovan, V. Stancu 
b.p. I. Szigheti, V. Duchto b.p. L 
Motroc, V. Moraru b.ab.l V. Mo- 
rea, C. Florea b.ab.2 O. Cîmpean, 
V. Vasile b.abJ Șt. Kakay. (M. 
THAN CA).

TULCEA. IntRnirea dintre selec
ționata Tulcea șl Metalul Bucu
rești a tost urmărită de un nu
măr toarte mare de spectatori, 
care au aplaudat succesul echipei 
gazdă, victorioasă cu 8—5. Sur
priza galei a realizat-o Zaharla 
Pricopie, care a reușit să-1 în
vingă pe Mihai Ploeșteanu. De la 
gazde s-au mai remarcat : C.
Munteanu, M. Marcu și D. Simi- 
nischi, iar de la oaspeți, V. Dră- 
gan, M. Ștefan, M. S famat eseu. 
(P. COMȘA — coresp.).

ORADEA. Disputată în noua 
sală polivalentă din localitate, gala 
ddntre selecționatele județelor 
Bihor și Tinuș a fost reușită și 
încheiată cu victoria gazdelor : 
t—2. Rezultatul de numai IC 
puncte se datorește faptului că la 
o categorie, atît timișorenii, cît și 
orădenii, n-au prezentat con
curent. în cele mai interesante 
partide, T. Truțu (Bihor) b.p. I. 
Kun (TimLș). L. Pordea (B) b.p. 
D. Bujancă (T). V. Pleșcan (T),b.p. 
L. Pop (B), T. Vass (B) b.k.o.2 
D. Vodnescu (T), B. Bota (iB) 
b.ab.2 C. Ghinlță (T) (L GHIȘA 
— coresp.).

teanu, blrnă — Dascălu, sol — 
Gîțu ; cat. I : Adina Fărcuț (C.S. 
Arad) 37,65, Mlhaela Slănuleț 
(C.S.Ș. Sibiu) 37,95, Liliana Giavl- 
nas (Onești) 37,25 ; pe aparate, 
Fărcuț a ciștigat la paralele și 
blrnă, Gdavinas la sărituri șl Stă- 
nuleț la sol j maestre : Aurelia 
Ptazaru (Onești) 37,50, Luminița 
Balcea (Dtaamo Buc.) 37,25, Ma
ria Ferencz (Onești) 37,15, Nlcoleta 
Prisecaru (S.C. Bacău) 37,15 ; ta 
finalele pe aparate : sărituri — 
Balcea, paralele, blrnă șl sol — 
Aurelia Ptazaru ; BATEȚI, cat. a 
IV-a : Radi Bora (C.S. Arad) 
55,46 p. Sorin Bora (CJS. Arad) 
55,00, Cătălin Șerbănescu (Dinamo 
Buc.) 53,00. Radu Bora a fost pri
mul la sol, cal, inele, sărituri și 
bară, la parelele ciștiglnd Sorta 
Bora. cat. a in-a : Adrian Sandu 
(C^.Ș. Sibiu) 55,35, Marius Gher
man (C.S.Ș. Sibiu) 54,45, Marius 
Kadar (C.S.Ș. Sibiu) 53,00 î pe 
aparate, Adrian Sandu a fost pri
mul la sol, cal, paralele șl bară, 
iar Marius Kadar la inele și să
rituri ; cat. a n-a : Constantin 
Prisacă (C.S.Ș. Sibiu) 54,65, Le
vente Molnar (C.S.Ș. Gheorghenl) 
54,55, Adrian Mamita 53,75 ; pe a- 
parate au ciștigat Molnar la sol, 
eal și inele, Prisacă la paralele șl 
bară iar Dan Teșan (C.S.Ș. Ti
miș) la sărituri ; maeștri : Iulian 
Olariu (C.S.Ș. Timiș) 53,63, Janos 
Csaitalos (C.S.Ș. Tg. Mureș) 5S,35, 
Adrian Bleu (Lie. 2 Buc.) 53,13 ; 
Pe aparate : eal șl sărituri — 
Olariu, sol — Bleu, bară — Csa-

Duminică, la I. 
cheiat turneul f 
movarea in DivL 
co-romane la cr 
zente numai șas> 
echipe, Constru- 
Prahova Ploieș; 
la întreceri.

Cea mai bun5 
avut-o luptătorii 
Muscel, ocupanți 
cu 50 de puncte 
tormație promov 
vizie este Electr 
reș, clasată pe 
42 p. Locurile u 

u
• Nicd etJEpa 

A la baschet mc 
dus modificări 1 
aament, care se
1. DINAMO BUC. :
2. Steaua
X Farul î
4. C.S.U. Brașov !
5. Rapid
6. „U- CJ.-Nap. :
7. „Poli" Io șl : 
t. I.C.E.D.
9. Dinamo Or.

10. C.S.U. Galați
11. C.S.U. Sibiu
12. „Poli- C.S.Ș. 2

intima etapă ; 
va desfășura «Im 
va cuprinde și t 
Dinamo — Stea 
avea loc în sala

OCTAVIA
Sîmbătă șl duh 

August“ din Bu 
fășurat eoncursu 
30 Decembrie44, i 
juniori (categori 
Dintre rezultatei 
marcă în mod C 
de eleva de 14 
(Școala generală 
în înălțime : 1,6 
bună perform-ani 
teren acoperit 
de categoria a 
depășește cu di 
carduJ în aer li 
de vlnstă (în sa 
ghează recordiurk 
vîrstă). I^a 50 ml 
haela Voica (LJw 
Mlhvelz, - 
au fost înregistr 
care egalează re 
ber.

Ceilalți ctștigă
C.S. AR

C
Camp tonalul E 

de masă s-a încl 
victoria ech.1 pel< 
(Eva Ferenczi, 
Magdalena Le: 
Emil Prokopez) 
Napoca (Șerb an 
Iosif Bdhm, Si 
Horațiu Pin tea - 
Fatrkaș).

Meciurile ultir 
soldat ou rezulta 
pionii se cunoș 
?i retrogradatele 
eantrdnă : c.S. 

Craiova 5—1, 5— 
rești — C.S.Ș. C 
Progresul Buc. 
0—5, 0—5 (Marls 
navă, rfiu a juca 
— C.S.Ș. Viitor 
»r-0 ; C.S.M. La 
BUC. 5—2, 1—5 I 
C.sTș. Slatina 4- 
ltn : Progresul 
Tg. Mureș 9—2, 
zău — Locomo 
9—4 ; C.S.M. Cit 
verși tatea Crai 
(Barca a ctștigai 
S. Crișan) ; C.S 
Politehnica Buc,4 
torul BrașovX- 
fr—S, 9—1 și Uni 
H — C.S.Ș. Od 
r—2, 9—5.

Rezultate fcran 
Radu, v. Popo^ 
Stănescu, Ol. M 
șl C. Chlrlță).

a atinge valoarea lor. Nimic 
mai greșit ! Să trecem peste 
faptul că asemenea așezări și 
tactici sînt determinate cel 
mai adesea de calitățile jucă
torilor, dar chiar dacă s-ar fi 
Însușit totul și Întocmai, pină 
la viitoarea ediție a mondiale
lor noul se dovedea... vechi, 
pentru că și in sport, ca și în 
industrie, ca și in alte atîtea 
domenii, nimic nu este dat 
pentru totdeauna, fiecare pro
dus este perfecționat continuu, 
printr-o gîndire activă, în per
manentă căutare. Poate că și 
aceasta este cauza progresului 
prea lent al unora dintre echi
pele noastre de fotbal, șl nu 
numai de fotbal.

Desigur, cînd ne propunem să 
discutăm despre aria de acțiu
ne a gîndirii creatoare tn spor
tul de performanță, nu ne pu
tem rezuma la procesul de pre
gătire, In care slntem tentați 
să-i vedem mai lesne efectele.

Practica dovedi 
ne o atenție sj 
punctul de plec 
direa cutezătoa 
lui poate da la 
terii, in stare 
ciență maximă 
nor performant 
plan mondial, s 
rul pierderilor, 
lor după ani d< 
felul.

Este de dato 
organizațiilor s 
rațiilor și dubi 
leze permanent 
in rîndul tuturc 
tehnicienilor gir 
renunțarea 
căutarea și \pr 
roasă a noului 
cere partidul - 
în sport, ca șl i 
domenii de acti 
gure progresul 
nic, in ritm îna 
țelor sportive, 
cetată a prest 
se bucură patr 
arena sportivă



ITE • COMPETIȚII • I
Gheorghe 
stică rit-

Popeseu 
,50, Mi
rul Buc.)

(C.S.Ș. 2 
» pe pro- 
la coardă, 
>\a Teodo-

Clasamente finale în „Cupa Ro
mâniei" : feminin — 1. Onești 150 
P, 2. Ci Sp. Șc. nr. 2 Buc. 73, 
3. S.C. Bacău 67,5, 4. Farul 52, 5. 
C.S.Ș. Triumf 50, 6. Dinamo Buc. 
36 ; masculin — 1. C.S.Ș. Sibiiu 76 
P, 2. C.S Arad 45, * -------
Gheorghen: 36, 4. C.S.Ș. 
via 27. 5. C.S. Timișoara 
Steaua Buc. 19. Hie IANCU,

MUSCELUL CÎMPULUNG 
ÎROMUREȘ TG. MUREȘ - 
iOILE PROMOVATE 
DE LUPTE GRECO-ROMANE
eș s-a în- 
ntru pro- 
lupte gre- 
fost pre- 

j cele 
Galați 
întind

opt 
și 

de

auort are 
timpul ung 
mulul loc 
le a doua 
prima dl-

Tg. Mu- 
;ecund cu 
e au fost

3. c.s.ș.
Brașo-

20, 6. 
coresp.

ocupate, în această ordine de 
C. S. Satu Mare (41 p), Crișul 
Oradea (31 p), Oțelul Clmpina
(25 p) și J.M.U. Medgidia (18 p).

Concursul, desfășurîndu-se du
pă sistemul turneelor individuale, 
a oferit unor tineri posibilitatea 
să se remarce. Cea mai bună im
presie au lăsat-o muscelenii Șt. 
Maain (48 kg) și N. Iordăchescu 
(74 kg), sătmărenii E. Ress (90 
kg) și C. Czumbol (-|-100 kg) și 
localnicii I. Marton (57 kg), Z. 
Hegedus (100 kg).

I. PAUȘ-coresp.
N ACTIVITATEA BASCHETULUI
a Diviziei 
au a pro
nie hi da
tă astfel :

bătâ la ca-a 17,15, duminică 
ona 10. Returul competiției 
cepe la î februarie 1980.

0 laitâ și clasamentul campio-

M 
tn-

I
i
I
I
I
I
I
I
I
I

2124-1268 40 matului națiomaJ feminin :
1915-1301 40 1. „POLI- CSȘ 2 16 14 2 1274-1098 30 I
1530-1506 31 L Rapid 16 12 4 1236-1066 26 ■
1634-1696 30 3. Mobila 17 11 6 1242-1135 28 ,
1444-1546 30 4. Voința Buc. 16 11 5 1179-1105 27 I
1489-1556 29 5. MU“ Cj.-Nap. 17 10 7 1202-1140 27 1
1524-1651 29 6. Voința Bv. 17 9 8 1219-1114 26 1
1552-1720 28 7. Progresul 16 7 9 1078-1156 23 _
1323-1581 27 8. aișul 16 6 W 1090-1055 22 I
1424-1652 26 9. Univ. Timiș. 16 6 10 1031-1043 22 I
1447-1698 26 10. Olimpia 16 4 12 957-1073 2C ’
1411-1642 24 11. Carpoțl 17 0 17 832-1355 17 -

Urmâitorul turneu se va disputa 
intre 10 șl 13 ianuarie 1980 (în 
Capitală). iar turneul final intre 
18 și 20 ianuarie 1980 fia Bra
șov).

ti (care se 
duminică) 
aiul derby 
curlle vot 
sca ; slm-
(14 ANI) - 1,68 M LA INALJIME 1
ia sala „23

s-a des- 
eu „Cupa 

attețUor 
s. in~a). 

,u,te sere- 
oel reușit 

ctavia Nif 
la săritura 

cea mai 
mească pe 
junioarele 
Rezultatul 

Imetri re
dat egori ei 

se omolo- 
*u această 
re m, Mi- 
curești) și 
i Koieștl) 
5,7 — cifră 
In aer U-

BĂIEȚI : 60 m : M. Dragostin 
(Dtaamo) 8,9, 60 m.g. : L. Giui'- 
gtan (Mc. 2) 8,3, înălțime : S. 
Matei (Ele. 2) 2,03 m ; triplusah: 
M. Ene (Știința Constanța) 15,22 
m, greutate : “ -
Școlar atletism) 15,94 
60 m : Tereza Costa
7,6, 60 mg:
(C.S.Ș. atletism) 
Gabriela Coteț

s. Tirichiță (C.S.
5,94 m ; FETE S 

Costache (Ide. 2) 
nona Dumitrescu 

9,4, hmglme : 
____  _ (C.S.Ș. Focșani) 

5,76 m, înălțime : Cristina Ivașcu 
(Viitorul) 1,88 m, greutate : Li
liana Isac (C.S.Ș. atletism) 13,10 
m ; Juniori in : băieți : 50 m : 
G. Ghițâ (C.S.Ș. Slobozia) 
50 mg : V. Oatu (Viitorul)

8.0,
7.2,ou ; v. oaiu (.vnwrui; i,z,

Înălțime : c. Pușcaș (Lie. 2) 1,85 
Ne-
Flc-

m ; FETE : 50 mg s Doina 
dedcu (Șc. 190) 7,5, lungime : 
rica Herea (Șc. 190) 5,50 m, greu
tate : Carmen Ivașcu (Șc. .190) 
9,83 m.'unlori I j

(f) Șl C.S.M. CLUJ-NAPOCA (m) 
DANE LA TENIS DE MASĂ
A la tenis 
tminlcă, cu

Arad n
Miceau, 

■ antrenor 
țJU. Cîuj- 
>1, Zsolt și 
ai,an șl 
«ar Paneth

CLASAMENTE FINALE 
FEMININ 

Seria I

retrogradează

t. C.S. ARAD II 25 25 0 12S- 7 R
s. Progresul Buc. 25 18 7 95- 65 43
3. C.S. Arad 1 25 16 9 93- 61 41
4. C.S.Ș. Rm. VI. 25 8 17 69- 97 33
k Spartac Buc. 25 4 21 36-Î18 29
6. C.S.Ș. Craiova 25 4 21 46-116 29

C.S. ARAD H — campioana re-

I
I
I
I
I
I
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I

Fotbalul este 
un joc pe goluri

• ■ (r IAR JUCĂTORII NOȘTRI TOCMAI ASTA ȘTIU CEL MAI PUȚIN
DISPOZIȚII

9

[ILEGALE]
!

■

pe s-au 
tente (cam- 
nadnte, ea 
întrecerea 
— CJ5.Ș. 

rtac Bucu- 
>-5; 

Arad TI 
ndru, bott- 
n ța Buză u 
•șrti 5—0, 
Politehnica 
i Buzău — 

1 ; mascu- 
Comerțul 

Gloria Bu
tuc. 9—4, 
ca — Unl- 
9—1, 
BShm șl la 
alov-a — 
—0 ; Trac- 
mata Buc. 
aa Craiova 

Secuiesc

8—1

se cuvi- 
jelecției— 
care gîn- 

uitreinoru- 
i noi cri- 
gure efi- 
ngerea u- 
petltive pe 
că numă- 
andonuri- 
jri de tot

'anelor și 
, a fede- 
să stimu- 
insistență 
enorilor și 
creatoare, 
Perimate, 
eâX vigu- 
i. cum ne 
1 incit și 
e celelalte 
să se asi- 
lai puter- 
erforman- 
;ea neîn- 

eare 
și în

de

publicară pe anul 1979. 
c.s.ș. " ------ ~-‘~

te seria
Craiova 
a Il-a

Seria a n»
L poLrr. BUC. 25 21 4 118- 46
2. C.S.Ș. Slatina 25 20 B 112* 67
3. C.S.M. lași 25 13 12 93- 91
4. Voința Buzău 25 10 11 77- 91
5. Gloria Buzău 25 10 U 78- 95

46
44
38
35
35

I
I

6. C.S.Ș. Viitorul 
Pitești

Politehnica 3 
vfcază ta seria I

Gloria Buzău șl C.S.Ș. 
Pitești retrogradează, cu 
participare la barajul 
vizla A.

1 24i 25 
București

32-120 26 
promo-

Viitorud 
drept de 

pentru Di-

I
I

Evoluția echipelor noastre de 
club în cupele europene a do
vedit, între altele, de ce nu am 
avut pînă acum și de ce nu a- 
vem nici astăzi un fotbal cu 
adevărat competitiv, deși Uni
versitatea Craiova a fost la un 
pas de a se arăta — sau poate 
chiar s-a arătat — o excepție 
în această ordine de idei. Cu 
toate că cele patru echipe fa
nion au evoluat in partidele 
din Cupele europene cu o cla
să peste prestația lor obișnuită 
din campionatul intern, cu tot 
acest plus greu contestabil, ca
pitalul de joc cu care s-au pre
zentat în arena internațională 
s-a dovedit insuficient față de 
pretențiile fotbalului competitiv 
modern.

Care au fost atuurile echipe
lor noastre ? După opinia sub
semnatului, ele au fost două: 
combativitatea în majoritatea 
partidelor (o combativitate spo
rită față de alți ani) ți o mai 
marc siguranță în apărare. Nici 
una din echipele noastre nu a 
fost întrecută la scoruri cate
gorice, nu a primit mai mult de 
2 goluri în primele 90 de minute 
regulamentare (o paralelă grăi
toare : Dinamo a primit al doi
lea gol in min. 90 — de fapt 
93 — la Frankfurt, în timp ce 
renumita echipă olandeză Fe- 
yenoord a primit pe același te
ren 4 goluri).

Care au fost lipsurile cele 
mai evidente ale formațiilor 
noastre 7 1) Nerespectarea, evi
dentă in cîteva meciuri, a unei 
discipline ferme de joc (exem
plu : Steaua cu F.C. Nantes la 
București, F.C. Argeș cu Not
tingham la Pitești). 2) Neres
pectarea disciplinei in teren 
(tot Steaua, in același med cu 
Nantes). 3) Forța de atac scă
zută, incapacitatea de a înscrie 
suficiente goluri atît în meciu
rile de pe propriul teren 
(F. C. Argeș — Nottingham, 
Steaua — F.C. Nantes, Di
namo — Eintracht, Uni
versitatea — Borussia), eît 
mai ales in deplasare (Ein
tracht — Dinamo, Nottingham 
— F.C. Argeș, Borussia — Uni
versitatea Craiova).

INCAPACITATEA DE ATAC, 
INCAPACITATEA DE A ÎN
SCRIE GOLURI ESTE UNA 
DIN MARILE — dacă nu cea 
mai mare — LIPSURI ALE 
FOTBALULUI NOSTRU. Ea 
s-a reflectat în chip grăitor ți 
demonstrativ în cariera Interna
țională de toamnă a echi- 

’ ’ , com
un serial al ine- 

____ ofensive arareori 
Întrerupt în majoritatea com
petițiilor internaționale la care 
au participat echipele noastre 
reprezentative. Destul de bune 
in apărare, „stînd bine In te-

pelor noastre de club, 
tlnuînd 
fleienței

SĂ ÎNSCRIE GOLURI!
ren" nu de puține cri, echipele 
noastre, jucătorii noștri nu pot 
— PENTRU CA NU ȘTIU ! — 
să înscrie goluri suficiente nici 
cu piciorul și cu atît mai puțin 
cu capul. De ce ? Ștefan Covaci 
spunea recent, intr-un referat 
al federației, că sînt mulți îna
intași la noi care nu trimit nici 
măcar o lovitură de cap spre 
poartă într-un an întreg ! Cum 
ar putea, oare, atunci aseme
nea înaintași să marcheze toc
mai intr-un meci din Cupa 
campionilor, Cupa cupelor sau 
Cupa U.E.F.A. ? Cum, dacă ei 
nu au această deprindere de-a 
lungul întregului an ?

Animat ani de zile ba de 1- 
deea temporizării jocului, ba 
de cea a „închiderii" prudente 
a lui, spre a nu se pierde me
ciurile (ideea de a nu pierde 
a fost principiul nr. 1 al mul
tor antrenori), fotbalul nostru 
» fost lipsit de concepția cea

*\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Puncte de vedere
»\\\\\\\\\\\^^

mai realistă, cea mai de viitor, 
de a pregăti echipele pentru a 
Juca — mereu — la victorie 1 
In campionatul nostru, jumătate

de 
de

din formații joacă de ani 
zile pentru un nenorocit 
punct în deplasare, chiar dacă 
aceste echipe se numesc Stea
ua, Universitatea Craiova sau 
F.C. Argeș. Și dacă Steaua nu 
cîștigă la Buzău, Universitatea 
Craiova pierde la Satu Mare, 
iar F.C. Argeș (campioana) la 
Galați, pe ce temei serios, lo
gic, putem pretinde ca Steaua 
să învingă la Nantes, Universi
tatea Craiova Ia Monchenglad- 
bach sau F.C. Argeș la Atena 
sau Nottingham ? Faptul că e- 
chipele noastre pot uneori să-și 
depășească condiția — Univer
sitatea Craiova la Leeds — do
vedește că RESURSELE FOT
BALULUI NQSTRU ȘI ALE 
JUCĂTORILOR NOȘTRI SÎNT 
MAI MARI DECÎT VALORI
FICAREA LOR ACTUALĂ.

Repetăm un lucru care tre
buia de mult să „sară in ochi": 
echipele noastre nu au forță 

, ofensivă, nn pot, nn știu să 
marcheze goluri, PENTRU CA 
NU AU ÎNVĂȚAT ACEST CA-

PITOL FUNDAMENTAL AL 
FOTBALULUI.

Fotbalul e un joc pe goluri, 
iar JUCĂTORII NOȘTRI TOC
MAI ASTA ȘTIU CEL MAI 
PUȚIN : SA ÎNSCRIE GO
LURI !

Nu ne bazăm această conclu
zie numai pe semne aparent 
izolate, cum ar fi executarea 
loviturilor de la 11 m, dar ți 
această veche și mereu recon
firmată incapacitate (vezi par
tidele Universitatea Craiova — 
Dinamo Moscova, vezi cazul 
lui Beldeanu în partida cu 
Leeds de la Craiova, vezi ulti
ma ispravă a lui Cămătaru, 
vezi numeroasele ratări de pe- 
naltyuri in ultimele ediții ale 
campionatului Diviziei A) de
monstrează absența unei reale 
și temeinice preocupări pentru 
înscrierea golurilor. Antrenorii 
noștri au cultivat înainte capa
citatea fizică, acum cultivă ca
pacitatea tehnică a jucătorilor, 
dar problema capacității lor de 
b înscrie goluri — element e- 
sențial de tehnică ! — s-a pier
dut pe drum ți nimeni nu-i 
dă atenția cuvenită.

Formulăm desigur numai o 
opinie, dar convingerea noas
tră este că sporul așteptat de 
calitate a fotbalului românesc 
nu poate veni fără RECONSI
DERAREA TOTALĂ — în fap
te, la antrenamente, în meciu
rile de campionat — A JOCU
LUI ORIENTAT PENTRU ÎN
SCRIEREA CÎT MAI MULTOR 
GOLURI, A JOCULUI OFEN
SIV, CONSTRUCTIV, EFI
CIENT.

Pare simplu și elementar — 
echipele noastre trebuie să în
vețe neapărat să marcheze go
luri, mai multe goluri —, dar 
este un adevăr-cheie fără stă- 
pînirea căruia nu se poate des
chide poarta marii perfor
manțe. încheiem tot cu un e- 
xemplu edificator: Borussia a 
fost zdrobitor dominată — 
„ținută în corzi", literalmente 
— Ia Craiova. Fără efectul do
rit, însă. In locul a 3—4 goluri 
din cel puțin 7—8 situații de 
poartă bine construite, a rezul
tat un singur gol și ascensiunea 
europeană a Universității s-a 
frlnt.. Lipsea — ți lipsește — 
tehnica înscrierii golului.

Marius POPESCU

ÎN NUMELE CUI?
în orgnizarea clubului Po

litehnica s-a desfășurat, săp
tămîna trecută, la Timișoara, 
un atractiv turneu de mini- 
fotbal în sală cu participarea 
a opt ------
„Poli", 
trei din 
nicolau 
tic etc. _ _____
rată seară de seară, în sala 
Olimpia, a fost urmărită cu 
viu interes, de un numeros 
public care a avut ocazia să 
vadă la lucru aproape pe toți 
Jucătorii divizionari din Județ, 
precum și pe cîțiva foști 
component! al Politehnicii — 
Lazăr, Igna, Regep etc. — 
care au alcătuit echipa Po
litehnica II.

Păcat că această utilă si 
frumoasă inițiativă a clubului 
timișorean a fost umbrită de 
unele acțiuni inițiate de către 
cîțiva membri ai clubului. 
Astfel, personalul de ordine 
al sălii a primit dispoziție de 
la un -------
bului 
nume 
—- ca 
să nu _ _______ ___  __ ___
de legitimație, nici chiar cele 
eliberate de C.N.E.F.S. ! ! ! 
Motivul ? Iată-l, textual : „Ba
nii de la această competiție 
stat pentru băieți și, ca atare, 
toți plătesc", spunea un ofi
cial, la intrare. Lucru inexact, 
Infirmat categoric, 10 minute 
mal tîrziu, chiar în sală, de 
Însuși prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Timiș, tov. Eugen 
Bușe clnd 1 s-a adus la cu
noștință „ordinul" clubului. 
Tovarășul Bușe a reacționat 
prompt, cerînd respectarea 
dispozițiilor existente și nu 
altele de care C.J.E.F.S. este 
străin.

Mai mult, la casele sălii O- 
Hmpia se vindea — contra 
ZECE LEI —: un sol de pro
gram (nenumerotat) al tur
neului, scris la mașină pe o 
Jumătate de coală de hîrtie de 
proastă calitate, 
de citit. Nici 
de intrare I 
cite astfel de 
vîndut, sala 
seară de seară, plină. A exis
tat o aprobare specială ?

6ă ne înțelegem. Nu avem 
nimic cu clubul Politehnica. 
Dar ne supără faptul că mai 
dnt unii oameni In cadrul a- 
cestui club, dealtfel iubit și 
apreciat, care își permit ast
fel de „derogări- în numele 
clubului.

echipe, printre care 
C.F.R., U.M.T., toate
localitate, Unirea Sin- 
Mare, Unirea Tomna-

Competiția, deslășu-

tovarăș din cadrul clu- 
Politehnica — al cărui 
nu a vrut să-1 divulge 
la această competiție 

fie valabilă nici un fel

foarte greu 
un Iei de bilet 
Oare cine știe 
„programe" s-au 
Olimpia fiind,

GH. GL1SICI

Divizionarele A sub transfocator la sflrșit de sezon

DINAMO: ÎNCEPUT BUN, FINAL MEDIOCRU
forțe din campionatul nostru Di
namo a realizat un bilanț bun, 
deși de trei ori a evoluat în de
plasare. A obținut două „remize" 
pe stadioanele lui F.C. Argeș șl 
Steaua, a pierdut la limită la 
Craiova (0—1) șl a învins la nn 
«cor neașteptat pe F. C. Baia 
Mare (4—0). La un moment dat, 
asupra echipei au început să se 
abată... indisponibilitățile (Drag- 
nea, D. Georgescu, Custov, Ion 
Maiin, Cheran, Dina, Stânescu) ;

• INTÎLNIRE AMICALA 
ÎNTRE DOUA GENERAȚIE 
Săptămîna trecută a avut loc 
la Hunedoara o atractivă parti
dă amicală. S-au lntîlnlt două 
echipe care au cuprins în rtn- 
durile lor jucători aparținînd a 
două generații : de o parte s-au 
aflat numeroși componențl ai 
lotului reprezentativ — Mexic 
1970, iar de cealaltă parte, fot
baliști tineri, aparținînd divi
zionarei B Corvinul Hunedoara.

Jocul a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate: 4—4 (1—1). 
Au marcat : Dobrin (min. 29), 
Dumitrache (min. 60), N. Ră- 
ducanu (min. 69), Lucescu 
(min. 78), respectiv, Petcu 
(min. 40 și 63), Vietuș (min. 
51) și Sameș (min. 71 — auto
gol).

Selecționata a evoluat in ur
mătoarea formulă : N. Răduca- 
nu (min. 49 I. Gabriel) — 
Anca, Sameș, Vlad, Mocanu — 
Domide, Bălăci, Iordănescu — 
Lucescu Dumitrache (min. 65 
N. Răducanu), Dobrin. (L Vlad- 
coresp).

loric, Insă, evoluția a fost mat 
modestă. Care din meciurile sale- 
pot Intra în primele 10 din acest 
sezon 7 Poate partidele cu F. C- 
Argeș, Steaua și F. C. Baia Ma
re, In care Jocul prestat a fost 
mal aproape de un nume atlt 
de prestigios, dar și de preten
țios, ca DINAMO. Paralel eu 
oomportarea din campionat tre
buie trecută șl participarea în 
„Cupa U.E.F.A." Alki Larnaca 
n-a fost o adversară dificilă, dar 
Dinamo a avut meritul de a ii
realizat scorul record (9—0) in
deplasare. Au urmat confruntă
rile cu Eintracht Frankfurt, în
care a pierdut calificarea așa
cum... a plerdut-o. A fost, este 
drept, decisivă gafa lui Ștefan, 
dar la Frankfurt Dinamo a mizat 
prea mult (sau în exclusivitate) 
pe jocul de apărare. Dealtfel, la 
multe din rezultatele slabe a con
tribuit iorma necorespunzătoare 
a celor doi portari (Ștefan și 
Eftimescu), cu atîtea momente 
*de blocare". Apoi, cînd n-au mai 
jucat Cheran și Dinu, a Început 
aă se clatine șl linia de fundași, 
după cum la mijloc desele mu
tații (forțate, din motive obiec
tive) au adus tn jocul echipei 
destul de des elementul întâmplă
rii, chiar dacă echipa beneficia 
Îl de aportul noului venit Mul- 
escu. cit privește atacul, aici 

e, mal ales, buba... In acest 
compartiment, Dinamo a stat cel 
mal slab, țălnar, inconstant, iără 
forța șl valoarea fostelor extre
me dinamoviste Pîrcălab sau Lu
cescu ; Vrînceanu a promis mult 
șl dă foarte puțin, Iar Țevi șl 
Apostol _s-au blocat" la un ran
dament nesatisfăcător. Așa se 
face că lipsa lui Dudu Georgeșcu, 
indiferent de forma lui, s-a făcut 
simțită. Dinltmo a terminat sezo
nul pe locul 3, dar unii spun că 
pentru ea, mai ales după ..mo
mentul Frankfurt" pauza a venit 
la timp. înclinăm să le dăm 
dreptate. La Dinamo, iarna tre
buie să fie... un sfetnic bun, In 
pregătire, în revitalizarea celor 
din vechea gardă. în ambițio— 
narea mal tinerilor component!. 
Șl se mai cere ceva : o creștere, 
o îmbunătățire pe planul relații
lor, afecțiunii între jucători. Ele
ment care, pe ici pe colo, a mai 
suferit...

Constantin ALEXE -

Reîntoarcerea lui Angelo Nlcu- 
lescu la clrma echipei Dinamo 
■ fost urmărită cu un deosebit 
interes. Se aștepta să se vadă 
ta ce măsură echilibrul acestui 
antrenor, profeslonalitatea șl spi
ritul său metodic vor reuși să 
ordoneze o formație cu un lot 
eterogen cum n-a mal avut de 
mult echipa din Șoseaua Ștefan 
cel Mare. Debutul in sezonul de 
toamnă, mal precis 
Jumătate a turului,IMASCULIN

Seria I
25
25
25 
25
25
25

prima 
as-ătai

spus 
ue-a48

43
39
38
32
25

2
7

11
12
18
25

221- 54 
185-121 
155-159 
161-151 
120-192
60-225

— cam-

23 
18 
14
13

7 
0 

C.S.M.' CLUJ-NAPOCA 
ploană republicană pe anul 1979

Comerțul Tg. Mureș 
dează în seria a II-a

Seria a n-a
22
20

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

l. a.x

C.S.M. CJ.-NAP. 
Univ. Cv. i 
Gloria Buzău 
Progresul Buc. 
Locomotiva Buc. 
Comerțul Tg. M.

retrogm-

25
25

3
5

218-107 
202-118

47
45

UNIV. CV. II
Tractorul Bv.
C.S.Ș. Odorheiu

Secuiesc
C.S.Ș. Craiova

5. A.S. Armata Buc.
6. Politehnica Buc.

Universitatea Craiova n — pro
movează ta seria I

A.S. Armata Buc. și Politehnica 
Buc. retrograd oază, cu drept de 
participare La barajul pentru Di
vizia A.

4.
25
25
25
25

12 13 
12 13
7 18
2 23

177-173 
175-161 
133-202
77-221

37
37
32
27

I
I
I
I
I
I

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
BILETELE DE ASTAZI - 
SUCCESELE DE MUME I

condiția de a vă procura de as
tăzi bilete cu numerele prefe
rate...

3 DINAMO
(17 aoasâ 4- 6 în deplasare) ; procentaj :6 Puncte realizate : 23

60,5 la sută.
• Golgeterii echipei : Augustin 7, Mulțescu 4, Vrînceanu 3, Dinu, 

Țălnar, Custov și D. Georgescu — dte 2, Apostol, I. Marin, Stânescu, l. 
Moldovan, Lucuțâ, Glonț, Țevi, Ghlțâ șl Drogneo
• Jucători folosiți : 20 — Augustin — 17 mecii 

Custov — dte 16, Apostol fi Vrînceanu — dte 
dte 14, Lucuțâ, I. Marin și I. Moldovan — dte
— dte 10, Stânescu — 9, Ghițâ și Bâdlkij — dte
— dte 7, Drag nea — 6, Glonț — 2.

• Media notelor echipei : 6,37 (6,49 acasă
• Jucători eliminați : nici unul.
• Cartonașe galbene : 17 (8 jucători), cele mai multe : Dinu, l. 

Moldovan și Bădilaș — dte 3
• A expediat 282 de șuturi la poarta (191 acasă + 91 In deplasare), 

dintre care 118 pe spațiul porții (85 acasâ -Ț- 33 în deplasare) fl a

cite 1. 
iiuri, Mulțescu, Țălnar ți 
s 15, Dinu fi Cheran — 
) 13, Ștefan fi Eftimescu 
i 8, D. Georgescu fl Țevi

- 6,25 in deplasare).

dintre care 118 pe spațiul porții (85 acasâ -ț- 33 în deplasare) fi 
executat 124 de cornere (89 aoasâ -f- 35 în deplasare).

“ lovitură de la 11 m, transformată
un penalty, transformat.

i au asistat 111 000 de spectatori,
i 15-a, ic partida cu F.C. Baia Mare.

• A beneficiat de o ilngurâ I 
Mulțescu ; a fost sancționată cu
• La meciurile susținute aoasâ 

mal mulți — 15 000 - în etapa a

de

cel

Tragerile obișnuite Pronoexpres 
din această lună au debutat la 5 
decembrie eu un frumos succes, 
In frunte cu cele DOUA AUTO
TURISME ..Dacia 1JOO* obținute 
la categoria I, pe bilete achitate 
35%, de Emil Todoran din Bis
trița și Constantin Stoica din 
Constanța ; dintre numeroasele 
cîștiguri in bani de la aceeași 
tragere se remarcă cel în valoare 
de 35.238 lei. realizat la categoria 
a doua, pe un bilet achitat 100%, 
de Andrei Horozov din Brăila.

Tragerea de mîine, 19 decem
brie 1979, vă oferă și dv. posibi
litatea de a vă număra printre 
marii câștigători, bineînțeles cu

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 
12 DECEMBRIE 1979

Categoria 1 : 2 variante 25% 
— autoturisme „DACIA 1300“; 
cat. 2 : 5,50 variante a 12.146 
lei; cat. 3 : 17,75 a 3.764 lei ; 
cat. 4 : 107,75 a 620 lei; cat. 5: 
162,25 a 412 lei; cat. 6 : 6.668,25 
a 40 lei; cat. 7 : 184,75 a 200 
lei ; cat. 8 : 3.294 a 40 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1: 
131.195 lei.

un Dinamo destul de stăpin pe 
■ine, peste așteptări de matur, 
cu un Joc fără „sclntel", dar me
todic, echilibrat, mai ales prin 
ceea ce realiza la mijlocul te
renului. Indiferent de adversară, 
Dinamo nu se pierdea cu firea, 
lua mai Întotdeauna in mîlnlle 
sale frîiele jocului. Așa a fost 
posibil ca în 11 etape Dinamo să 
primească doar 7 goluri. Vizavi 
insă de acest mic număr de go
luri primite, cele 17 goluri În
scrise (dintre care 9 au fost 
marcate in jocurile cu A.S.A. șl 
Politehnica Iași) arătau carențe 
la finalizare, in compartimentul 
care pe parcursul sezonului avea 
să creeze multe probleme, mal 
ales după indisponibilitatea lui 
Dudu Georgescu. Cu principalele

au venit și meciurile din „Cupa 
U.E.F.A.", care au încărcat pro
gramul, și echipa condusă de 
A. Niculescu șl A. Dima a în
ceput să înregistreze un serios 
recul : 1—1 cu F.C.M. Galați, la 
București, 3 infrîngeri. cu cite 3 
goluri primite, la Tîrgoviște, Pe
troșani și Rm. Vîlcea. La un mo
ment dat, Dinamo avea să ră- 
mînă printre primele echipe, doar 
prin jocul rezultatelor. A înche
iat turul (și sezonul) pe locul 
3. Un cîștig de trei locuri față 
de turul precedentului campio
nat, eu un plus de trei puncte 
(21 față de 18), cu 9 goluri mai 
mult marcate (de la 30 la 29), 
dar și cu 4 mai multe la pasiv 
(13—17), Cifric, comportarea sa 
poate fi apreciată ca bună. Va-



RSTART IN PRIMA EDIȚIE A „SUPER CUPEI' 
CAMPIONILOR MONDIALI Șl OLIMPICI LA HANDBAL

® Pcrticipâ echipele României, Suediei, Cehoslovaciei și R.F. Germania - campj- 
oane mondiale, Iugoslaviei și Uniunii Sovietice - campioane olimpice ® Astă- 

seară : ROMÂNIA - R.F. GERMANIA, la Dortmund
Astăzi începe in R. F. Ger

mania prima ediție a „Super 
Cupei" campionilor mondiali și 
olimpici. La intîlnirile progra
mate in orașele Dortmund, Bo
chum și Duisburg partici
pă șase reprezentative na-

COMPONENȚA GRUPELOR
A - R.F. Germania, România, 

Suedia.
B - -niunea Sovietica, Iugo

slavia, Cehoslovacia
PROGRAMUL PRIMEI ZILE 
(Dortmund, Westfalenhalle)

Ora 20,45 : R.F. Germania - 
România

Ora 22,15 : Uniunea Sovietică — 
Iugoslavia

LOTUL ECHIPEI ROMÂNIEI
Nicolae Munteanu, Nicolae Ne- 

șovici, A.exandru Buligan — por
tari, Cornel Durau, Cezar Drâgâ- 
nițâ, Mihai Mironiuc, Mircea 
Grabovschi, Radu Voina, Vasile 
Stinnă, Ștefan Birtalan, Alexan
dru Foiker, Măricel Voinea, losif 
Boroș, Nicolae Vasilca și Lucian 
Vasilache - jucători de cîmp. De
legația este însoțita de : loan
Kunst-Ghermânescu, președintele 
F.R.H., antrenorii Lascar Pana și 
Nicolae Nedef, metodistul prof. 
Mihai Cojocaru și medicul Con
stantin Șerpe.

ționale : ROMANIA (cam
pioană a lumii în anii 1961, 
1964, 1970 și 1974), SUEDIA
(campioană mondială în 1954 
și 1958), CEHOSLOVACIA 
(campioană mondială în 1967), 
R. F. GERMANIA (campioană 
mondială în 1978), IUGO
SLAVIA (campioană olimpică 
în 1972) și UNIUNEA SOVIE
TICA (campioană olimpică în 
1976).

Cele șase selecționate, verita
bile performere ale handbalu
lui masculin mondial, au fost 
împărțite în două serii, prime-

PE GHEAfĂ Șl PE ZĂPADĂ

Radu Voina — căpitanul echipei noastre naționale — este, așa 
cum se poate observa și în această imagine,- un coordonator de joc 

penetrant.
le două clasate în fiecare gru
pă urmînd să participe la tur
neul' final. Intîlnirile prelimi
nare sînt programate în zilele 
de 18, 19 și 20 decembrie, iar 
turneul final în zilele de 21 și 
22 decembrie.

Competiția — interesantă prin 
ineditul ei — oferă tehnicieni
lor posibilitatea de a cunoaște 
stadiul de pregătire și perspec
tivele a patru din cele șase 
formații care vor lupta cu șan
se pentru cel de al treilea titlu 
olimpic : România șl U.R-S.S. 
(din seria I a J. O., în care la 
fel de puternice sînt și echipele 
R. D. Germane și Poloniei), 
R. F. Germania și Iugoslavia 
(din seria a doua a J. O.). Este 
și motivul pentru care în sălile 
din Dortmund, Bochum și Duis
burg se vor afla tehnicieni din

toată lumea, iar meciurile vor 
fi filmate din toate... unghiu
rile.

Pentru reprezentativa noas
tră, așa cum ne-au mărturisit 
antrenorii ei, întrecerea face 
parte din planul de pregătire 
pentru Jocurile Olimpice din 
1980. In primul rînd, ea va pri
lejui observații asupra stadiu
lui la care a ajuns team-ul 
nostru în comparație cu cele
lalte competitoare, apoi va fi 
folositoare pentru a obține in
formații cu privire la evoluția 
celorlalte candidate olimpice. 
Aflată într-o evidentă ascen
siune, reprezentativa României 
se va strădui, desigur, să do
vedească progresul său tocmai 
în compania unor echipe redu
tabile și într-o întrecere de am
ploare. (H-N.)

După prima Balcaniadă de handbal feminin

OBOSEALA ECHIPEI NOASTRE PROVINE DIN INACTIVITATE
NU DIN IMPOSIBILITATEA ADAPTĂRII LA EFORT!

SOFIA, 17 (prin telefon). — 
Prima ediție a Campionatului 
Balcanic de handbal feminin, 
disputată între 14 și 16 decem
brie în sala „Hristo Boteva din 
capitala Bulgariei, s-a bucurat 

v de o ambianță stimulatoare- 
Zilnic, aproape 2 000 de specta
tori au luat loc în tribune pen
tru a le susține pe competi
toare, sala „Hristo Botev" ofe
rind și ea condiții optime de 
desfășurare a întrecerilor.

Prima ierarhie balcanică vă 
este, desigur, cunoscută. Ea re
prezintă, pentru toți apropiații 
handbalului, o mare surpriză. 
Deși învinsă clar de echipa 
României, reprezentativa țării 
gazdă (beneficiară a unei vic
torii neașteptate în partida cu 
Iugoslavia și a unui regula
ment sofisticat, modificat și el 
ad-hoc) a cucerit primul loc. 
în pofida acestei ierarhii care 
va rezista pînă la sfîrșitul a- 
nului 1930, cînd este programa
tă Ia București ediția a Il-a a 
Balcaniadei, socotim că ordi
nea valorică a echipelor din 
Balcani este : Iugoslavia, Ro
mânia, Bulgaria.

Echipa Iugoslaviei, întrecută 
accidenta) de selecționata țării 
gazdă, reprezintă realmente o 
bună valoare internațională. Ea 
are în Siadici și Kitici handba
liste de excepție, cuprinzînd — 
în același timp — alte valori 
reale (Jeremici Leutar, Og- 
neanovici ș.a.) și — mai ales — 
formînd o echipă omogenă, ca
pabilă să pună în dificultate pe 
oricare dintre celelalte fruntașe 
ale handbalului mondial Cre
dem că aceasta este — referin- 
du-ne la nivelul atins de iugo

slave — treapta la care tre
buie să ajungă și echipa Româ
niei. Posibilități are.

Selecționata Bulgariei — pe 
care handbalistele noastre au 
depășit-o de trei ori consecu
tiv în ultima lună, chiar la So
fia (cu 20—14, 20—16 și 20—17) 
— se găsește, așa cum în zia
rul nostru s-a mai arătat, in- 
tr-o evidentă creștere valorică. 
Deși fără gabarit, jucătoarele 
din reprezentativa Bulgariei 
știu să-și fructifice atuurile : 
viteză de acțiune, aruncări prin 
surprindere, o apărare sîcîi- 
toare, care nu lasă adversarul 
nici o clipă să joace. Și chiar 
dacă acest handbal, practicat 
în faza defensivă, nu-i nici 
frumos, nici spectaculos, el se 
dovedește — după cum am vă
zut — uneori eficient...

După un joc bun in compa
nia Bulgariei, selecționata 
noastră a capotat lamentabil 
în partida cu Iugoslavia. Zba
terea între aceste extreme este 
cauzată — credem noi — de o 
prematură oboseală nu numai 
fizică, ci și psihică. Prematură, 
pentru că în ultima vreme 
handbalistele noastre (nici 
chiar cele fruntașe I) n-au fost 
obișnuite cu un volum atît da 
mare de muncă și, mai ales, cu 
intensitatea cu care s-a lucrat 
sub conducerea antrenorilor 
Eugen Bartha și Remus Drăgă- 
ncscu.

Drumul trebuie continuat, 
chiar la cote mai înalte. Hand
balistele noastre au nevoie de 
sporirea puterii, de mărirea 
vitezei de alergare și de joc, 
de creșterea forței de șut. Toa
te acestea nu se pot obține

decît printr-o muncă asiduă, 
continuă, la nivel din ce In ce 
mal ridicat. Semnificativ este 
și apelul pe care antrenorul 
Eugen Bartha îl face colegilor 
săi : „Ii rog pe toți să ajute 
echipa națională, s-o socoteas
că a noastră, a tuiuror, a hand
balului românesc. Cei care au 
jucătoare susceptibile să fie se
lecționate in Iot să Ie propună 
imediat, iar pe cei care vor să 
ne facă propuneri privind ma- 

- niera de joc a echipei ii aș
teptăm cu nerăbdare. Dorim, 
de asemenea, să le sugerăm co
legilor noștri de Ia echipele di
vizionare să acționeze pentru 
universalizarea jucătoarelor pe 
posturi sau pentru folosirea șl 
pregătirea lor în funcție de ne
voile Iotului".

Ca și Eugen Bartha și noi a- 
vem convingerea că problema 
echipei naționale este a întregii 
familii a handbalului româ
nesc, Ia rezolvarea probleme
lor ei fiind obligați să contri
buie toți tehnicienii.

Ion GAVRILESCU
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AGENDA SĂPTĂMÎNII
HANDBAL

LUPTE 
GRECO- 
ROMANE 
SCHI

BASCHET

SCHI

„Super Cupa* campionilor mondiali 
pici (m) — ta R.F. Germania.
Turneu la Erevan șl Tbilisi

„Cupa Mondială* (t) 
See (Austria).
C.E. (gr. 2): Scoția

coborîre.

Belgia,

la

la

și olim-

Zeeî am

_ . -------- ------ —. _ Glasgow;
med amical: Italia (B) — R.F.G. (B), la Genova. 
Turneu final la C.C.E. (m) — retur; Cupa 
Korad (m) — optimi de finală.

(cn) — cobortre, la Schlad-„Cupa Mondială 
ming (Austria).
C.E. (gr. 7), R.F. Germania — T 
senkirchen; med amical Grecia 
Atena.

23—25 BASCHET Balcaniada (f), la Plovdiv.

FOTBAL Turcia, la Gel- 
~i — Italia, la I

ua^aiiMMO, LXj, ia r'lAJVLUV.

„CUPA MONDIALĂ" LA 
SCHI masculin a programat la 
Val Gardena (Italia) o probă 
de coborîre, victoria revenind 
elvețianului Peter Miiller 
(2:03,94), urmat de norvegianul 
Erik Haaker (2:04,72) și aus
triacul Werner Grissmann 
(2:04,84). In clasamentul indi
vidual al „Cupei Mondiale" se 
rfiențlne lider Ingemar Sten- 
mark (Suedia) — 75 p, urmat 
de Bojan Krizaj (Iugoslavia) 
55 p șl Jacques Luthy (Elve
ția) — 41 p. în urma rezulta
telor înregistrate în concursul 
de la PlancavaUo (Italia) în 
clasamentul general feminin al 
„Cupei Mondiale" conduce 
Hanni Wenzel (Liechtenstein)
— 114 p, secondată de Anne- 
marie Proell-Moser (Austria)
— 107 p.

PROBA MASCULINA DE 
SLALOM SPECIAL din cadrul 
concursului internațional pen
tru „Cupa F.I.S.*, desfășurată 
pe pîrtia de la Kranjski Okra 
(Iugoslavia) a revenit schioru
lui iugoslav Bojan Krizaj, care 
a terminat învingător și în 
cursa de slalom uriaș. Krizaj 
a realizat timpul de 1:35,43,

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

ECHIPA FEMININA DE VOLEI 
DINAMO BUCUREȘTI a ciștlgat 
turneul Internațional de la Cra
covia, înaintea formațiilor Wlsla 
Cracovia, Stal Blalsko, T.J. Brno 
șl Spojnla Gdansk. în ultima zl 
a turneului, voleibalistele dlna- 
movlste au întrecut cu scorul de 
3—0 (17—15, 15—6, 15—1) formația 
cehoslovacă Tjr. Brno.

IN TURNEUL INTERNAȚIO
NAL MASCULIN DE HANDBAL 
DS LA ROSTOCK, meciurile 
disputate m ultima zl s-au înche
iat cu rezultatele : R. D. Germa
nă (A) — Ungaria 22—19 (10—11). 
Cehoslovacia — Selecționata se
cundă a României 20—15 (10—7), 
R. D. Germană (B) — Polonia
23—17 (12—11). Competiția a fost 
clștlgată de prima reprezentativă 
a R. D. Germane.

fiind urmat cfe italianul Piero 
Gros (1:36,32). Proba feminină 
de 5 km din cadrul concursu
lui internațional de schi fond 
de la Davos a revenit norve
giene! Anette Boe (15:14,29); 
urmată de Kvetoslava Jeriova 
(Cehoslovacia) — 15:17,50 șl
Taina Impioe (Finlanda) — 
15:19,81.

ÎN TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE HOCHEI PB 
GHEAȚA, dotat cu trofeul 
„Izvestia", selecționata U.R.S.S. 
a învins cu 5—1 (0—1, 3—0,
2—0) formația Suediei. Golurila 
au fost marcate de Balderis, 
Jlutkov, Mihailov, Malțev și 
Golikov, respectiv Tudstrom.

ECHIPA DE HOCHEI A R.F. 
CHINEZE a susținut, în con
tinuarea turneului pe care-I în
treprinde in Danemarca, un 
meci amical la Hoersholm cm 
reprezentativa țării gazdă. Ho- 
cheiștii danezi au cîștigat cu 
5—2 (0—1, 3—0, 2—1).

TENISUL ÎN ACTUALITATE
• Finala „Cupei Davis- ediția 

1978—1979 s-a încheiat la Sau 
Francisco cu victoria selecționatei 
S.U.Am care a învins formați* 
Italiei cu scorul de 5—0, cucerind 
din nou „Salatlera de argint". Do 
remarcat că în finală, tenismanit 
americani nu au pierdut nici un 
set, performanță unică în istoria 
acestei tradiționale competiții, tn 
ultimele două partide de simplu, 
John McEnroe — Antonio Zuga- 
relli 6—4, 6—3, 6—1, Vitas Geru
lai tis — Adriano Panatta 6—1, 
6—3, 6—3.
• La Sac Paulo echipa Braziliei 

a învins cu 4—1 echipa Chile, in 
semifinala zonei sud-americana 
a „Cupei Davis“ (ed. 1979—1980). 
în ultima partidă. brazilianul 
Carlos Kirmayr a dispus cu 6—3»
6— 1, 5—7, 7—5 de Ricardo Acuna.
• Turneul internațional feminin 

de la Adelaida (Australia) a fost 
cîștigat de Hana Mandllkova 
Cehoslovacia, care a cîștigat cu
7— 4, 2—2, abandon, finala cu Vir
ginia Ruzlci (România). Suferind 
o întindere musculară încă de la 
începutul partidei, Ruzlci a fost 
nevoită să abandoneze în cursul 
celui de-al doilea set.

CAMPIONATE
SPANIA (etapa a 13-a) j Athle- 

tlo Bilbao — F.C. Barcelona 3—L 
Atletico Madrid — Real Zaragoza 
3—«. Burgos — Salamanca *—0. 
Espanol — Hercule* 0—0, GIJon
— Real Socledad 0—1, Las Palmas
— aim ert» 3—2. Malaua — Beat 
Madrid 1—4, Sevilla — Betts 2—1, 
Valencia — Rayo Vallecano 1—L 
Clasament : L Real Madrid 21 p, 
2. Beal Socledad 21 p, 3. Gljon 
13 P.

FRANȚA (etapa a 20-a) : Va
lenciennes — Bordeaux 0—3. Lyon
— Lens 1—L Monaco — Nantes 
2—L Nice — Angers 3—2, Ntmes
— LUle 3—2, Paris-St. Germain
— Sochaux 3—1, St Etienne — 
Marsilia 3—1, Nancy — Metz 0—L 
Clasament : 1. Monaco 31 p, 2. 
Saint Etienne 26 p.

UNGARIA (etapa a 14-a) : Va
sas — Pecs 2—1, Volan — Honvâd
2— 1. Szâkesfehârvâr — M.T.K. 
0—0, Zalaegerszeg — Ferencvăroa
3— 0, UJpestt Dozsa — Debrecen 
3—2, Tatabânya — Dunaujvâros 
2—0, Bekâscsaba — Salgortarjân 
1—1, GyOr — Diosgybr 3—1. Cla
sament : 1. Honv6d 22 p ; 2- Va
sas St p: 1. Ferencvaros 30 p.

R. D. GERMANA (ultima etapă 
a turului) : Dynamo Dresda — 
Dynamo Berlin 1—2, Rlesa — F.C. 
Magdeburg 0—0, Halle — Aue

2—1, Erfurt — Zwickau 4—0, Unio* 
Berlin — Vorwărta Frankfurt pe 
Oder 0—1. F.C. Karl Marx-Stactt
— Chemle Leipzig 1—1, Lokomo
tive Leipzig — Jena 2—1. Clasa
ment : L Dynamo Dresda 22 p ț 
1. Dynamo Berlin 20 p ; 3. Halle 
W p.

R. F. GERMANIA (etapa a 
17-a) i Braunschweig — Bayer* 
MOnchen 1—1 ; Ddsseldorf — 
Duisburg 1—0 ; Bayer Uerdingen
— KOln 1—3 ; Bayer Leverkusen
— MOnchengladbach 0—0; V.f.B..
Stuttgart — Hertha 5—0 ; MQn- 
chen 1860 — Eintracht Frankfurt 
pe Main 2—1 ; Dortmund — Kai
serslautern 6—2 ; Schalke — 
Hamburg 1—0. Clasament : L 
Bayern MUnchen — 24 p ; 2.
Hamburg — 23 p ; 3. K61n — 
» P.
• CUPA CAMPIONILOR AFRI

CII a revenit echipei Union 
Douala (Camerun), care a dispui 
în returul finalei de Hearts oî 
Oak (Ghana) cu 1—0 (în tur 0—1). 
După loviturile de la 11 mewl a 
cîștigat formația din Camerix 
La med au asistat 100 000 de 
spectatori I

-TURUL CICLIST AL LUMII"!
Lumea devine din ce in ce mai... mică. La apropierea oamenilor a- 

Hațl in cele patru zări contribuie — nu moi este pentru nimeni un se
cret - și sportul. O veste ne confirmă aceste noi valențe : se află In 
proiect organizarea - in martie 1961 - a primului „TUR CICLIST AL 
LUMII-. Ideea aparține francezului Jean Leulliot, cel care a „pus pe 
picioare- și primul „Tur al Europei". Noua competiție ar urma să 
marcheze sărbătoresc aniversa ra a 100 de ani de ia înființarea Fede
rației franceze de ciclism.

Sigur, proiectul pare fantastic... Detaliile vor scoate Insfi In evidență 
posibilitatea reala a punerii Iul In practică. Sînt Invitate cite S echipe 
de amatori și profesioniști (pentru întreceri separate, desigur), fiecare 
cuprinzînd 5—6 rutieri. Ei vor fi îmbarcați Intr-un „Jumbo" adaptat la 
nevoile de odihnă ale alergătorilor (100 de cușete de dormit)* Compe
tiția va începe cu un prolog la Paris» după care caravana își va lua... 
zborul. Etapele - in jur de 140 km — sînt prevăzute în Antile, Florida, 
Tahiti, Noua Caledonie, Australia, Ceylon, Uniunea Sovietică, Roma (sau 
Milano), clasamentul final urmînd a fi alcătuit după ultima secvență, 
cea de la Nisa. Așadar, In flecare ri plutonul va rula aproximativ 140 
km (între 3 și 4 ore de alergare) șf va avea la dispoziție minimum 14 
ore de odihnă (majoritatea in... avion). Clasamentul se va realiza prin 
adiționarea timpilo' obținuți In fiecare secvență a competiției.

întrecerea este, fără discuție, costisitoare. Numai serviciile asigurate 
de aeronavă costă aproximativ 800 000 de dolari, lâslnd la o parte 
faptul câ alți 300 de membri al caravanei (antrenori, mecanici, medici, 
oficiali ș.a.) vor trebui - șl el - transportați pe aceeași rută ocolind 
globul pămîntesc. Iar din punct do vedere sportiv este greu de esti
mat care va fi primul bilanț al acestui „Tur al lumii". Diferența de 
fus orar, de climă, de altitudine, de ambianță, ca șl drumul obositor 
(somnul In „Jumbo" va fi oare chiar așa de... lin ?) sau alimentația 
diferită își vor spune, bineînțeles, cuvîntul și vor diminua forțele aler
gătorilor. Din punct de vedere propagandistic, aceasta Inițiativă va pu
tea însă reprezenta un succes. Al universalității sportului, al ciclismului 
pe mapamond.

Hrlstache NAUM

TELEX • TELEX
HALTERE ț Sportivul bulgar 

Blagoi Blagoev a stabilit un nou 
record mondial la categoria mij
locie, ridlcînd la „smuls- 176 kg 
(vr. 175,5 kg aparținea sovieti
cului Vardanian).

HANDBAL • în turneul femi
nin de la Katowice: Cehoslovacia 
— R. D. Germană 16—14 (8—7) ; 
Ungaria — Polonia 22—21 (11—10). 
Clasament final : 1. Cehoslovacia; 
X R. D. Germană ; 3. Ungaria j 
4. Polonia.

NATAȚIE O în concursul de 
la Rostock, bazin de 25 m, Karen 
Metschuck (R.D.G.) a ciștlgat 
proba de 100 m spate cu 1:03,94» 
rezultat inferior cu 83 de su
timi de secundă performanței ob
ținute de campioana Carmen Bu- 
nadu, realizat In concursul de la 
Sibiu. Alte rezultate feminine : 
200 m mixt — Petra Schneider 
(R.D.G.) 2:15,71 ; masculin : 104
m bras — Sidorenko (U.R.S.S.) 
1:02,94 ; 100 m delfin — Roder 
Pltell (R.D.G.) 55,11 ; 100 m spa
te — Sidorenko 56.70.

POLO • Super Cupa Europei a 
fost cîștlgată de Ferencvaros 
Budapesta care a învins în fi
nală cu 7—4 pe Vasas Budapesta.

RUGBY • La Ljubljana. în 
meci pentru grupa B a C.E. : 
iugoslavia — Olanda 10—4 (0—3).

TENIS • în turneul de la 
Cairo, Borg l-a învins în finală 
pe El Shafei cu 6—2, 6—3, iar pen
tru locul 3, Scanlon a dispus de 
Teltscher cu 7—4, 7—6.


