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în spiritul hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului

EFORTURI SPORITE PENTRU 0 CALITATE NOUĂ,
SUPERIOARĂ, Șl ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ
• Însemnări de la Plenara consiliului județean Neamț pentru educație lizicâ $i sport
Y n atmosfera de puternică angajare creatoare determinată de 

, istoricele hotărîri ale Congresului al XII-lea al partidului, 
I precum și de efervescentă politică în care se desfășoară ac

țiunea de constituire a organizațiilor proprii ale Frontului Unității 
Socialiste, plenarele consiliilor județene pentru educație fizieă și 
sport — care au loc în această perioadă — capătă o semnificație 
aparte. Ele dezbat, într-un spirit de sporită răspundere și exi
gență, activitatea desfășurată și rezultatele obținute de-a lungul 
acestui an, planurile de măsuri, calendarele competiționale și bu
getele pentru anul următor, ultimul din actualul cincinal.

O asemenea plenară s-a desfă
șurat sîmbăta trecută și la Piatra 
Neamț, la care — pe lingă mem
brii C.J.E.F.S. — au participat, 
ca invitați, numeroși președinți 
și membri ai comisiilor județene 
pe ramură de sport, președinți 
de cluburi, asociații și secții, ai 
consiliilor comunale pentru edu
cație fizică și sport din întregul 
județ. A fost o ședință de lucru 
reușită, în care cei prezenți au 
dezbătut cu pasiune. într-un pro
nunțat spirit critic și autocritic, 
problemele cele mai importante, 
de fond, ale mișcării de educație 
fizică și sport din județul Neamț. 
Trecînd succint în revistă reali
zările obținute în anul 1979. Ra
portul prezentat în plenară și 
discuțiile purtate pe marginea 
lui au insistat, cum era și firesc, 
asupra neajunsurilor și deficien
țelor din activitatea consiliului 
județean, a celorlalți factori cu 
atribuții în sport din județ, a clu
burilor și asociațiilor, a activiști
lor sportivi, tehnicienilor și spor
tivilor înșiși.

Așa cum s-a relevat în timpul 
lucrărilor, ca pretutindeni în ța
ră marea compeJlie națională 
„Daciada* a dat și în județul 
Neamț un puternic impuls spor
tului de masă și celui de perfor

DORTMUND, 21 (prin tele
fon). Peste 8 000 de spectatori 
au asistat, vineri seara, în 
Westfalenhalle din Dortmund

NOȘTRI OLIMPICI

ACUM DOUĂZECI DE ANI

EI SINT CAMPIONII

IOLANOA BALAȘ [1960,1964]
„A FOST ODATA, 

DE REVELION

lolanda Balaș a intrat de 
mult în mitologia sportului ro
mânesc. Cele două medalii o- 
limpice de aur (Roma și Tokio), 
cele 14 recorduri mondiale sta
bilite și o supremație aproape 
inegalabilă pe parcursul unui 
deceniu o situează printre figu
rile de prim-plan ale sportului 
nostru, alături de Nadia Comă- 
neci și Ilie Năstase.

— Cc-ți mai fac medaliile 
Ioli ?

— De ele se ocupă acum mii 
mult băiatul meu, Doru, care 
le scoate din cutie, le șterge, le 
lustruiește și mi le arată.

— Cîți ani are Doru ?
— Zece ani, e într-a IV-a, 

învață cam de opt, ceea ce nu 
e grozav, dar așa sini băieții, 
n-au nici o legătură cu perse
verența fetelor, mai ales la 
vîrsta asta. Ca să furnizez un 
argument, aș spune că recenta 
performanță a echipei națio
nale de gimnastică stabilește 
raportul dintre seriozitatea feti
țelor și băieților noștri la a- 
ceastă vîrstă.

— Cum ai reușit să cîștigi 
două medalii olimpice de 
aur ?

— S-a spus deseori că am 
avut talent, că am avut cali
tăți naturale. Vă spun sincer, 
însă, că nu e vorba de asta, ci 
în primul rînd de muncă. îmi 
aduc aminte de Revelionul 
1959—1960, care anunța anul 
olimpic de la Roma. M-am re
tras imediat după miezul nop
ții, pentru că a doua zi dimi- 

manță, al căror bilanț din anul 
care se încheie cuprinde frumoa
se realizări. Acționind in baza 
unui program de dezvoltare pe 
cit de cuprinzător și detailat, pe 
atit de stimulator, aprobat de co
mitetul județean de partid, parte 
integrantă din Programul exis
tent la scară națională, organele 
și organizațiile sportive, toți fac
torii cu răspunderi din județ s-au 
străduit în principal să dea noi 
dimensiuni activității de masă, 
prin cuprinderea unui număr cit 
mai mare de tineri, de oameni 
ai muncii in practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice și spor
tului. Evident, în centrul atenției 
s-au aflat școlile, elevii consti
tuind principala forță pe care 
s-au sprijinit acțiunile de masă 
întreprinse. Din rîndurile lor s-a 
asigurat grosul partlcipanților (80 
Ia sută din totalul populației șco
lare) la întrecerile „Daciadei", la 
„Crosul tineretului", la complexul 
„Sport și sănătate", la campiona
tele asociațiilor sportive, la ac
țiunile turistice. Dar, cu eficien
ță din ce în ce mai crescută s-a 
acționat și în rîndurile preșcola
rilor, în mediul muncitoresc și în 
cel rural. Pe lingă competițiile 
tradiționale, care revin în fiecare 
an. a fost inițiat — pentru stimu

neață, la opt, îmi 
programasem un 
cros în pădurea 
Băneasa. Mi-am 
luat motocicleta, 
văd și acum cum 
viscolea, am aler
gat vreo două ore, 
mi»am reluat mo
tocicleta, care a pornit greu, 
pentru că înghețase, și am re
venit spre casă. Țin minte că 
a trebuit să stau aproape o ju- ' 
mătate de oră în bucătărie ca 
să mi se dezghețe treningul și 
hanoracul, care parcă erau de

„Cupa României" la scrimă

ÎNVINGĂTORI, floretistă suzana ardeleanu
Șl SPADASINUL MIHAI POPA

Este greu de spus care a fost 
adevărata finală (valoric vor
bind) a ediției 1979 a „Cupei 
României" la floretă feminin, 
pentru că actualul sistem de 
desfășurare — eliminare direc
tă. fără recalificări. între pri
mele 36 de floretiste — a adus 
față în față In fazele primare 
ale competiției asemenea scri- 
mere : Marcela Moldovan (deți
nătoarea trofeului în anul tre
cut) cu Suzana Ardeleanu (ac
tuala campioană națională). Au
rora Dan — Gabriela Betuker, 

larea participării oamenilor mun
cii din întreprinderi și instituții 
— „Festivalul sportului muncito
resc", la 8 ramuri de sport, a 
cărui primă ediție s-a bucurat de 
o frumoasă reușită și s-a înche
iat cu succesul municipiului Ro
man. Dealtfel nu întîmplător, de
oarece organele locale din acest 
municipiu (prim-vicepreședinte al 
C.O.E.F.S. fiind un vechi și pa
sionat activist sportiv. Eugen 
Grosu) se preocupă îndeaproape 
de activitatea sportivă a oameni
lor muncii. Mai fructuoasă a de
venit activitatea sportivă din co
munele și satele județului, în

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare tn nao. 2-3) 

O admirabilă victorie a handbaliștilor noștri

ROMÂNIA A ÎNTRECUT UNIUNEA SOVIETICĂ CU 17-14
SI S-A CALIFICAT ÎN FINALA PRIMEI „SUPER CUPE“!
1 7*

• Cealaltă finalistă: R. F. Germania, care a dispus cu 20-19 de Iugoslavia O Astă-seară, finalele

fier. Transpirasem în timpul a- 
lergării. astfel că frigul îmi în
cremenise echipamentul.

loan CH1RILA

(Continuare In vag. 2-3)

Magda Chczan — Adriana Dra- 
gomir, Suzana Ardeleanu — 
Ecaterina Stahl, Ecaterina Stahl 
— Magda Chczan, cu alte cu
vinte asalturi directe între com
ponentele lotului olimpic. In 
timp ce, din partea cealaltă a 
tabloului, promovau mult mai 
lesne foarte tinerele Elisabeta 
Guzganu (Steaua) și Cornelia 
Chelaru, ambele în vîrstă de 
14 ani Astfel înclt In semifi
nale s-au întîlnit consacratele 
Ardeleanu — Stahl și speran
țele Betuker — Chelaru. Au

Ail $1 milnc, tn sola Tlorcasca, tn Divine A de baschet

DINAMO - STEAUA, un derby 
de mare atracție

Public numeros, entuziast, jocuri spectaculoase, iată caracteristicile 
meciurilor de baschet Dinamo — Steaua. Foto ; Dragoș NEAGU

Sezonul competițional de bas
chet masculin se încheie odată 
cu disputarea ultimei etape a 
turului campionatului national, 
care programează tradiționalul 
derby Dinamo — Steaua. Neîn
vinse (ca de obicei) în întîlni- 
rile cu celelalte partenere de 
întrecere, cele două echipe con
duc în clasamentul Diviziei A 
și urmează ca dubla partidă din 
sala Floreasca (azi la ora 17,15, 
mîine la ora 10) să stabilească 
viitoarea fruntașă a clasamen
tului. Prin prisma comportări
lor din actualul campionat și a 

la reuniunea semifinalelor pri
mei ediții a „Super-Cupei" 
campionilor mondiali și olimpici 
la handbal masculin. A fost o 
gală maraton (s-a încheiat 
mult după miezul nopții) care 
ne-a adus o nouă și mare sa
tisfacție : reprezentativa Româ
niei a învins cu 17—14 (10—9) 
selecționata Uniunii Sovietice, 
campioană olimpică en titre ! 
Deși porneau cu șansa a doua 
(toți comentatorii socoteau echi-

DOUA VICTORII ROMANEȘTI IA BALCANIADA
Dl GIMNASTICA A JUNIORILOR

la C.S.Ș 
cărui e- 
excepția 
interna- 
echipele

FOCȘANI, 21 (prin telefon) 
A treia ediție a Campionatelor 
balcanice de gimnastică pentru 
juniori a început aici, fiind 
urmărită de o sală arhiplină de 
spectatori entuziaști. Sportivii 
noștri au repurtat un frumos 
succes atit în întrecerea pe 
echipe, cit și la individual com
pus prin Emilian Nicula, tînăr 
și talentat gimnast de 
Triumf București, ale 
voluții s-au situat, cu 
săriturilor, la un nivel 
țional de seniori. Deși 
Bulgariei și Iugoslaviei au ali
niat garnituri mai mature și 
deci cu mai multă experiență 
competițională, sportivii români, 
cu o bună omogenitate, bine 
pregătiți în acest final de se
zon, s-au impus și au condus 
de la început și pînă la finele 
întrecerii, realizînd o victorie 
grăitoare prin diferența care se 

cîștigat Suzana Ardeleanu (8—4) 
și, surprinzător. Cornelia Che
laru (8—2 I), aceasta din urmă 
producînd adevăratul k.o. al 
competiției care, astfel, nu-și 
dezminte tradiția. Calificarea 
Corneliei Cheiaru (eleva antre
norului R. Pellegrini, de la 
C.S Școlar Energia București) 
în finală, trecînd de revelația 
acestui an, Gabriela Betuker

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 4-a) 

valorii jucătorilor care alcătu
iesc cele două loturi, meciul se 
anunță deosebit de echilibrat 
Sperăm ca, pe lingă ambiție 
(manifestată de fiecare dată cu 
prilejul disputelor directe), ju
cătorii celor două formații să 
ofere o întrecere de bun nivel 
tehnic, desfășurată într-o at
mosferă de perfectă disciplină, 
așa cum se cuvine fruntașilor 
baschetului din țara noastră.

Menționăm că în palmaresul 
partidelor Dinamo — Steaua

(Continuare în pag. a 4-a) 

pa sovietică drept prima favorită 
a competiției), sportivii noștri 
s-au întrecut pe ei înșiși, de
pășind clar cel mai bun „T* 
al handbalului sovietic. „Dușul 
rece" din meciul cu Suedia (e- 
vident un accident) i-a adus la 
realitate pe sportivii pregătiți 

. de trio-ul tehnicienilor loan 
’ Kunst-Ghermănescu, Lascăr Pa

nă, Nicolae Nedef, astfel că în

(Continuare in pag. a 4-a)

formațiile 
România 

balcanică, 
Iugoslavia

obținut cele mai 
pildă, Constantin 
cea mai ridicată 
9,75. Pentru vic- 
se cuvine remar-

Breștean. Tinerii 
cea de a doua 

lăsat o excelentă

i nregistrează între 
de pe podium : 1.
278,70 — campioană 
2. Bulgaria 271,60, 3.
260,80. De remarcat că, pe mă
sură ce victoria pe echipe se 
contura tot mai sigur, gimnaștii 
noștri s-au întrecut în execuții 
valoroase, astfel că la paralele 
și bară ei au 
bune note. De 
Prișcă a luat 
notă la bară : 
toria realizată 
cată munca depusă de antre
norii gimnaștilor noștri, Mircea 
Lisovschi și Adrian Stan.

Ca organizatoare, țara noas
tră a aliniat două echipe, cea 
secundă în afara concursului, 
alcătuită pe scheletul formației 
S.C. Arad, pregătită de _antre- 
norul Mihai ~ 
gimnaști din 
echipă au 
impresie.

Clasament la individual com
pus : 1. Emilian Nicula (Româ
nia) 57,20, 2. Molnar Levente 
(România) 56,60, 3. Zdravko
Stoianov (Bulgaria) 55,80, 4. 
Constantin Prișcă (România) 
55,45, 5. Ivan Tașkov (Bulgaria) 
55,05, 6. Adrian Sandu (Româ
nia) 54,15.

în concursul de gimnastică 
ritmică modernă, victoriile pe 
echipe și la individual compus 
au revenit gimnastelor din Bul
garia : echipe — Bulgaria 85,45; 
România 85,25 ; individual com
pus — 1. Lilia Ignatova (Bul
garia) 28 95 ; 2. Dorina Cordoș 
(România) 28,75 ; 3. Rozica Po
pescu (România) 28,50.

Sîmbătă sînt programate 
exercițiile fetelor, iar duminică 
dimineața finalele pe aparate, 
atit la gimnastică sportivă 
(m-t-f), cit și la gimnastică rit
mică modernă.

Constantin MACOVQ



PLENARA CONSILIULUI JUDEȚEAN NEAMȚ 
Șl SPORT 

exprima inspectorul școlar Cons
tantin Tapu, trebuie considerat 
și el drept sală de clasă.

Desigur, insă, că aceste dificul
tăți obiective nu scuză In totali
tate faptul că unii sportivi — 
cum sînt, de pildă, Elena Tăriță 
sau Felicia Jiteanu — Hu și-au 
realizat obiectivele, că volumul 
de instruire, mai ales la grupele 
de copii și juniori, se menține 
încă scăzut, că selecția nu Înde
plinește Întotdeauna criteriul ca
lității. După cum nu se pot 
justifica și admite dezinteresul și 
indisciplina manifestate de unii 
sportivi în pregătire, comoditatea 
unor antrenori și profesori, slaba 
muncă de educație politică și ce
tățenească din unele cluburi și 
asociații sau insuficienta preocu
pare a unor unități sportive pen
tru amenajarea cu forțe proprii, 
prin muncă patriotică, a unei 
minime baze de pregătire.

în cuvîntul rostit la încheierea 
lucrărilor plenarei, tovarășul Va

lerian Găină, prim-vicepreședinte 
al - Consiliului popular județean și 
președintele C.J.E.F.S., a insistat 
asupra Programului de dezvoltare 
a activității sportive din Județ, 
aprobat de Comitetul județean 
de pârtid, prin urmărirea nu nu
mai a indicilor lui cantitativi, ci 
depunîndu-se eforturi sporite 
pentru o calitate nouă, superioa
ră, a întregii activități de masă 
șl de performanță. Vorbitorul a 
subliniat necesitatea combaterii 
formalismului șl festlvismului, a 
unei mai strînse șl fructuoase 
colaborări între toți factorii cu 
atribuții în sport, a creșterii efi
cienței muncii profesorilor de e- 
ducație fizică și antrenorilor, a 
intensificării activității educative, 
a stabilirii și urmăririi unui gra
fic al acțiunilor pentru dezvol
tarea bazei materiale. S-a con
cluzionat că în anul viitor, cînd 
municipiul Piatra Neamț (vechea 
Petrodava) va sărbători două mi
lenii de existență, mișcarea spor
tivă din județ poate și trebuie să 
se prezinte și ea cu un bilanț 
cit mai bogat in realizări.

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ
(Urmare din pag. 1)

plenară relevîndu-se — pe lingă 
noul succes al binecunoscutei 
echipe de oină Biruința Gheră- 
lești (locul 1 in „Cupa U.N.C.AJ?.") 
— remarcabila ascensiune a tine
rilor luptători de trînta din Bor- 
leșii (unde muncește cu deose
bita rivnă și inițiativa un inimos 
profesor de educație fizică. Aurel 
Prundu).

Recunoscînd că, în pofida pro
greselor realizate, activitatea de 
masă nu se ridică încă la nive
lul cerințelor, participant!! la Ple
nară au analizat pe larg neajun
surile și deficiențele manifestate, 
precum șl cauzele lor. S-a ară
tat, în acest sens, că centrul de 
greutate al activității nu s-a de
plasat încă in măsură satisfăcă
toare la nivelul unităților (între
prindere, comună, școală), că 
multe asociații sportive organi
zează campionatele interne doar 
ta 1—2 ramuri de sport, iar altele 
dau atenție doar echipelor de 
fotbal, că gimnastica la locul de 
muncă s-a introdus doar în 9 
din cele ÎS unități economice pre
văzute pentru acest 
unele comune (Păstrăveni, ' 
măzești, Pitulați, Moldoveni) 
tivltatea sportivă — in ciuda 
torului dat — continuă să 
slabă.

In privința activității de 
tormanță, care, de asemenea, 
a constituit un obiectiv major al 
preocupărilor consiliului județean 
și factorilor din subordine, ple
nara a scos în evidență eforturile 
depuse pentru susținerea ramu
rilor de sport prioritare și pen
tru creșterea contribuției cu spor
tivi bine pregătiți la alcătuirea 
loturilor naționale. Sublinllndu-se 
bunele rezultate obținute de Clu
bul atletic din Roman (îndeosebi 
prin strădaniile neobositului an
trenor emerit Constantinescu-Ne- 
hol) și de clubul Ceahlăul la ca
notaj feminin (unde muncește eu 
multă dăruire antrenoarea Ga
roafa Cantemlr), s-a arătat tot
odată că 6 din ce! 10 sportivi

an, câ in
Gru- 

ac- 
aju- 

i fie

per-

din județ nominalizați pentru 
J.O. din 1980 au fost transferați 
între timp la cluburi din Capita
lă șl din alte județe. Aceste pier
deri i-au afectat, desigur, pe cel 
din Neamț, dar nu l-au și demo
bilizat. Cu mai multa ambiție și 
pasiune, ei au continuat să de
pisteze șl să selecteze elemente 
tinere șl talentate de pe întreg 
cuprinsul județului, pe care le-au 
dat și vor continua să le dea in 

grija celor mai competente eadre 
tehnice din juoeț (Maria Săvi- 
nescu — volei, Nicolae Teodores
cu — volei, Mlrcea Covataru — 
lupte, Otto Heel — handbal, Mi
hai Pădurarii, Iile Popescu, I. 
Iorga — atletism au de-acura în 
pregătire grupe cu elemente deo
sebit de promițătoare). O aseme
nea concentrare de copil talentați 
s-a realizat și pentru fotbal (un 
sport pentru a cărui redresare se 
depun acum eforturi susținute pe 
plan județean) în cadrul Clubu
lui sportiv școlar (președinte : 
Radu Toma), unde au luat fiin
ță 20 de grupe cu 400 de elevi. 
Pentru ca eficiența acestor ac
țiuni să fie cea dorită, este ne
cesar — așa cum s-a arătat în 
plenară — ca atît din partea or
ganelor locale, cit mal ales a ce
lor centrale competente să se 
acorde sprijin pentru asigurarea, 
în cadrul aceleiași unități, a 
condițiilor de pregătire școlară, 
internat, cantină șl pregătire 
sportivă. Același sprijin se face 
simțit (așa cum subliniau în ple
nară președintele clubului Ceah
lăul, Nicolae Arhlre, și președin
tele asociației Relonul Săvinești, 
Cornel Saveliuc) și în privința 
bazei materiale destinate sportu
lui, care este încă insuficientă 
atît în municipiul Piatra Neamț 
(unde au fost dezafectate unele 
terenuri fără a se amenaja altele 
în locul lor), cit șl la Roman și 
în celelalte localități din județ. 
Deosebit de acută este aceasta 
problemă in cazul unor școli 
(chiar din Piatra Neamț) lipsite 
complet de un teren de sport 
care, așa cum foarte sugestiv se

E/ SINT CAMPIONII NOȘTRI OLIMPICI
(Urmare din pag. 1)

— Cine a fost cel mai 
mare săritor în Înălțime din 
ciți cunoști ?

— Fără Îndoială, Brumei. Și 
nu pentru că am cîștigat îm
preună medaliile de aur la To
kio. Brumei a fost un săritor 
extraordinar, care a sărit 2,28 
m și care putea să sară, pe ne
pusă masă, oricînd 2,25. Să nu 
uităm că Brumei bătea pe o 
pistă de zgură și ateriza într-o 
groapă cu nisip. Astăzi, sări- 

bat pe recortan sau altă 
perfectă de masă plasti- 
plonjează In bureți, ca In 
perne. Brumei trebuia să

terii 
pistă 
că și 
niște 
glndească aterizarea. Acest sim
plu amănunt „corecta" și teh
nica. Cei de astăzi pot să sară 
In neștire. Dealtfel, flop-ul, 
eare a urcat centimetrii, n-ar 
fi putut să apară fără bureții 
de la aterizare. Vă rog să re
țineți că nu sîntem Invidioși, 
noi, cei de ieri, pe condițiile 
tehnice ale săritorilor de astăzi, 
toate acestea contribuind la 
progresul probei și atragerea 
publicului, dar este bine să se 
ftie ce și cum. Cu ani in ur
mă, pista de bătaie era o pro
blemă. îmi aduc aminte, pentru 
Jocurile Olimpice de la Roma 
organizatorii au cerut o probă 
de amestec de pe Stadionul Re
publicii. Acest borcan cu ames
tec a fost dus la Roma așa cum 
a fost adusă mostra de rocă de 
pe lună. Era opera unui pasio
nat îngrijitor de teren. Care nu 
era singurul. îmi aduc aminte, 
in Poiană, fostul schior Cojo- 
caru mi-a spus într-o zi : „îți 
fac eu Ioli o pistă cum nu e 
alta". A venit cu roaba, a a- 
mestecat zgură cu ciment și cu 
un lut de el găsit, realizînd o 
pistă Intr-adevăr de mare clasă.

— Ce facem cu săritorii ?

— Calitatea depinde de can
titate. Din păcate, lucrăm cu 
destul de puțini oameni. La 
băieți există două talente reale. 
Proteasa și Albu au cîte 20 de 
ani, au sărit 2,22 și, respectiv, 
2,20, ar putea să ajungă la 2,27 
In zilele J.O. de Ia Moscova, 
ceea ce ar însemna un loc în 
finală, asta nu e chiar atît de 
puțin. La fete am avut cîteva 
rezultate bune. Acel 1,93 al 
Corneliei Popa, acel 1,92 al 
Virginiel loan. Cornelia a ratat 
un moment favorabil la Miin- 
chen. Acolo ar fi putut face 
mult mai mult Așa se întîm- 
plă cînd săritorii sînt puțini. 
Trebuie să fii atent mereu la 
absolut toate amănuntele. Cor
nelia venea într-un elan de li
nie dreaptă. Flop-ul era destul 
de... tînăr și astfel a fost ne
glijată ideea arcului de cerc 
care să dezvolte o anume forță 
centrifugă și să te catapulteze 
mai eficace peste ștachetă. E- 
sențialul este Insă să ai mult 
mai muiți juniori, care să-și 
smulgă unul altuia defectele. 
Atletismul mare începe acolo 
unde se văd copii cu pantofi 
de atletism pe umăr, așa cum 
vezi copii cu patine pe umăr 
In timpul iernii.

— De ce domină atît dc 
net fetele atletismul nos
tru ?

— Este exact ceea ce spu
neam cînd am început această 
discuție, In legătură cu plusul 
de seriozitate al fetițelor și 
zburdălnicia băieților. Se mai 
face la noi o greșeală. Este 
vorba de mania recordurilor la 
o vîrstă foarte mică. Dacă ar fi 
după mine, aș șterge recordu
rile la juniorii III. în primii doi 
ani, viitorul atlet trebuie să 
facă sport, cit mai mult sport. 
Odată cu anii, această lipsă de 
specializare la start va da re
zultate foarte bune.

— Cc săritoare îți plac 
astăzi ?

— îmi place Sara Simeoni, 
care a reușit să înfrunte În
treaga școală germană. Este o 
atletă foarte bine făcută, are 
doar 1,76 înălțime, dar se sim
te nervul. Am auzit 
o pregătire foarte 
din care nu lipsesc 
electrostimuiațiile în___
concurs. Atletismul nu mai e 
ca pe timpuri, adică efortul u- 
nui atlet și al antrenorului 
său, ci produsul a nenumărați 
factori, în care știința are un 
roi ' "

că are și 
completă, 
chiar și 
ziua de

SIMBATA
BASCHET. Sala 

de la ora 15,45 : 
C.S.Ș. 2 — “ ■ ■
namo — £____
Olimpia, de la 
C.Ș.B.—C.F.R. Craiova (f. „Cu
pa României), Politehnica 
C.S.Ș. 2 II — P.T.T. (f. Cu
pă) ; sala Construcția, ac la 
ora 8 : Automatica — Urbis 
(m. Cupă) ; Carpați — Aca
demia militară (m. Cupă) ; 
Rapid II — Politehnica C.S.Ș. 
2 II (m. Cupă) ; de la ora 
14 : Academia militară — Po
litehnica C.S.Ș. 2 n (m, Cu
pă), Urb|s — Cârpați II (m. 
C^rpS) Ț Carpați — Automati
ca fm. Cupă).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 19 : Universitatea 
București — Voința Galați ; 
de la ora 20,10 î Voința Si
ghișoara — Spartac București 
— meciuri din etapa I (pre
liminară) a „Cupei Româ
niei- (f).

JUDO. Sala Dinamo, de la

Floreasca, 
Politehnica 

Rapid (m.A), Dl* 
Steaua (m.A) ; sala 

’ i ora 14.30 :

ora 13 : meciurile ultimei eta
pe a Diviziei A.

TIR. Sala Dinamo, de la O- 
ra 9 ; „Cupa României".

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 8,30 : Politehnica 
C.S.Ș. 2 — Rapid (m.A), Di
namo — Steaua (m.A) ; sala 
Olimpia, de la ora 8 : P.T.T. 
— C.F.R. Craiova (f. Cună): 
C.Ș.B. — Politehnica C.S.Ș. 2 II 
(f. Cupă) ; sala Consicuc.ia, de 
la ora 15 : Automatica — A- 
șademia militară (m. Cupă) ; 
Politehnica C.S.Ș. 2 II — Ur
bis (m. Cupă) ; Rapid II — 
Carpați (m. Cupă).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 11.30 : Unive"-”c’ca 
București — Voința Sighișoara 
(f. „Cupa României") . ue la 
ora 12,40 : Textila Buhușl — 
Oltul Sf. Gheorghe (f. „Cupa 
României) ; de la ora 13,50 : 
Spartac București — Voința 
Galați (f. „Cupa României").

TIR. Sala Dlnamo, de la ora 
» : „Cupa României".

CAMPIONATE • COMPETIȚII
MARGARETA MUREȘAN Șl DANA NUȚU CONDUC 

ÎN FINALA FEMININA DE ȘAH
SATU MARE (prin telefon). 

După o luptă foarte încordata, 
disputata pe distanța a 7 runde, 
reuniunea a S-a a finalei cam
pionatului național feminin de șah 
a purtat un caracter mai calm, 
5 din cele opt partide ale serii 
lncheindu-se cu um rezultat de 
remiză. Gabriela Olărașu, fără 
îndoială o revelație a acestui 
concurs, a reușit să obțină ega
litatea în fața liderei clasamen
tului, maestra internațională 
Margareta Mureșan. Același re
zultat a fost înregistrat în par
tidele Judita Kantor — Eugenia 
Ghindă, Mariana Duminică — 
Gabriela Olteanu, Ligia Jicman — 
Eleonora Gog&lea, Viorica Bie — 
Dana Nuțu șl Lia Bogdan — 
Gertrude Baumstark. In singura 
întUnire decisă. Angela Cabariu 
a cîștigat la Emilia Chiș.

In partidele întrerupte din 
runda a 7^a, Marina Pogorevici 
și-a realizat ........................ *

Gabriela Olărașu, iar Dana 
Nuțu ia Emilia Chiș. Rezultatul 
de remiză a lost înregistrat în in- 
tilndrile Gabriela Olteanu — Mar
gareta Teodorescu ți Eugenia 
Ghindă — Ligia Jicman.

In felul acesta, după disputarea 
a 8 runde, în fruntea clasamen
tului se află timlșorencele MAR
GARETA MUREȘAN și DANA 
NUȚU cu 6 puncte, urmate de 
Ligia Jicman și Lia Bogdan S'h, 
Viorica Iile 5, Marina Pogorevici 
IVa (1), Eugenia Ghindă <*/□, 
Judi ta Kantor, Gabriela Olărașu, 
Gabriela Olteanu 4, Gertrude 
Baumstark 3'/i, Mariana Dumi
nică, Angela Cabariu, Emilia 
Chiț t'h, Eleonora Gogâlea 2, 
Margareta Teodorescu 1’/, (1).

Partida_ Margareta Teodorescu — 
Marina 
a doua 
pion în

avantajul deținut ia

AZI, IN CAPITALA, PUNCT FINAL 
IN DIVIZIA

Azi, toate 
de judo vor ____ _______ ___
namo din Capitală. Flecare for
mație va susține partidele ulti
mei etape a campionatului divi
zionar. Titlul de campioană a 
ediției din acest an nu poate scă
pa formației Dinamo București, 
Indiferent ce rezultat va înregis
tra ea in meciul-derby cu Dina
mo Brașov. Cu toate acestea, 
confruntarea celor două garnituri 
dlnamovlste se anunță deosebit 
de disputata. Dlnamo București, 
campioana țării ta ultimele 4 edl- 

do- 
pe 
doi

Ro- 
»c-

Dinamo 
are neapărat nevoie de 
pentru a se putea clasa

echlpele Diviziei A 
concura in sala Dl-

ții — evoluînd șl acasă —, 
rește să încheie competiția 
echipe neînvinsă, chiar dacă 
dintre titularii săi — Cornel 
man și lacob Codrea — sînt 
cidentațl. La rtndu-1. 
Brașov 
victorie

Pogorevici s-a întrerupt 
oară cu avantajul de un 
favoarea ultimei.

T. NICOARA 
arbitru Internațional

A DE JUDO
pe locul secund, poziție pe care 
a deținut-o ani in șir.

Cel puțin la fel de interesantă 
se anunță și lupta pentru evita
rea retrogradării. După calculul 
hlrtlei, dintre cele 4 echipe ame
nințate (Rapid Arad, Universita
tea Cluj-Napoca, C.S.M. Pitești 
șl Olimpia București) se pare că 
Olimpia nu mal are nici o șansă. 
In privința celei de a doua for
mații care va retrograda, orice 
pronostic ar fi hazardat.

Iată programul complet al aces
tei etape (in ordinea disputării 
meciurilor) : Olimpia cu I.E.F.S. 
șl Dinamo Brașov (partide res
tante), C.S.M. Pitești — Carpați 
Mirșa, Olimpia — Universitatea 
Cluj-Napoca, I.E.F.S. — Rapid, 
A.S.A. Tg. Mureș — Constructo
rul M. Ciuc, Nitramonla Făgăraș 
— Politehnica Iași, Dinamo Bucu
rești — Dinamo Brașov.

ULTIMA ETAPA A TURULUI 
ÎN „CUPA ROMÂNIEI" LA VOLEI

„Cupa României" la vo- 
programate, mline, partl-

« în
lei sînt _ „ . . _
dele din ultima etapă. La femi
nin se dispută doar trei intllniri. 
La Bacău, Știința primește repli
ca formației Chimp ex Constanța, 
la Galați, studentele de la C.S.U. 
vor întîlni pe Maratex B. Mare, 
iar Universitatea Timișoara pe 
Olimpia Oradea. La masculin, 
doar cinci partide : C.SJM. Delta 
Tulcea — Calculatorul București, 
Silvania S. Silvaniei — Petrolul 
Ploiești, Politehnica Timișoara — 
C.SJW. Suceava, Universitatea Cra
iova — Viitorul Bacău și Explo
rări B. Mare — Dinamo.

O în sala Dlnamo din Capitală 
s-a desfășurat întUnirea dintre 
echipele feminine Dinamo și 
C.S.U. Galați, contind pentru e- 
tapa a X-a a .Cupei României-. 
Practlcînd un joc variat, alter-

nînd atacurile în forță eu mingi 
plasate, studentele au reușit o 
frumoasă victorie cu 1—1 (—13,
7, 3, 7), ele rămînînd neînvinse 
In aceasta competiție. Dlnamovis- 
tele, deși cu multe rezerve, s-au 
comportat submediocru, neputînd 
să se ridice la nivelul adversare
lor. In ansamblu, partida a fost 
de un slab nivel calitativ, deta- 
șîndu-se Florentina Danii eseu, Ma
ria Muscă, Elen Sander șl Ma
ria Matei de la învingătoare, res
pectiv Carmen Cadar. Arbitri : 
V. Tllcă — Craiova, I. Simulescu 
— București. (Gh. LAZAR — co- 
resp.ț.

9 Reprezentativa feminină de 
volei a Bulgariei va Întreprinde, 
săptamina viitoare, un turneu în 
țara noastră, urmlnd să întîlneas- 
eă miercuri (la Alexandria) șl 
joi (la București) echipa Româ
niei.
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hotăritor.
— îmi aduc aminte, In 

1956, înainte de Melbour
ne, corectaseși recordul 
mondial. Nu-ți pare rău că 
ai ratat acea primă meda
lie de aur, care ar fi putut 
să fie o a treia astăzi ?

— Nu-mi pare rău pentru că, 
deși recordmană mondială, 
n-am fost cea mai bună In ziua 
probei. N-am avut posibilitatea 
să urc spre vîrful de formă, 
îmi aduc aminte că antrena
mentele mele erau conduse de 
...Lia Manoliu, buna mea co
legă, iar eu îi conduceam ei an 
trenamentele. Și chiar dacă ne 
lega o foarte strînsă prietenie, 
nu puteam face totul... Dar 
pentru că ne-am întors la Mel
bourne, îmi amintesc că am 
stat In același apartament cu 
gimnastele noastre, cu Elena 
Leuștean, cu Sonia Iovan și cu 
toate celelalte. Le-am admirat 
Munceau enorm. Și e foarte 
greu să muncești într-o sală. 
Noi, atleții, aveam o adiere de 
vlnt, o priveliște frumoasă. Ele 
roboteau cu o formidabilă te
nacitate. Mi-am zis atunci că 
gimnastica va ajunge odată și 
odată în vîrf.
ricită că astăzi 
au demonstrat 
poate realiza clnd se lucrează 
cu adevărat la cel mai înalt 
nivel...

Sînt foarte fe- 
fetele noastre 
tuturor ce se

DUPĂ „LASAREA CORTINEI“
HI PI

Așa cum arătam în ultima noas
tră cronică, stagiunea hipică ’79 
a luat sfîrșit mai devreme decît 
era prevăzut, următoarea lnltlnl- 
re cu trăpașii noștri urmînd sâ 
aibă loc la primăvară. Plnă a- 
tuncl, socotim util ca, prin in
termediul acestei rubrici, să ți
nem legătura cu cititorii noștri și, 
periodic, să discutam unele pro
bleme care (din lipsă de spațiu) 
n-au putut fi abordate la timpul 
potrivit. Pentru azi, cîteva cuvin
te despre formațiile clasate pe 
locurile 2—6. După cum se știe, 
o performanță deosebita (dacă 
ținem seama de evoluțiile avute 
in edițiile precedente) a realizat 
anul acesta D. Toduță, a cărui 
formație s-a clasat în final pe un 
valoros loc 2. Surprinzător, dar 
meritat acest succes, D. Toduță 
(un driver cu nume mal puțin 
„sonor") dovedind o permanenta 
preocupare pentru realizarea unor 
valori cit mal bune de către 
pensionarii săi. Pe locul 3, A. 
Brailovschi, unul din „veteranii" 
hipodromului. Cu o formație lip
sita de elemente cu „firmă" (doar 
„bătrînul" Epilog, primit și el de 
la alt grajd, pleca la Începutul 
anului cu un record — 1:25,2 — 
ceva mal răsărit), el s-a aflat, 
totuși, după 5 reuniuni, pe locul 
2, la numai o victorie de liderul 
Oși, ulterior, campkxiul) G. Tă- 
nase, poziție ce care s-a menți-

nut ptnă în ziua de 7 iunie, cînd 
a fost Întrecut de formația D. 
Toduță șl a rămas al treilea, loc 
pe care, dealtfel, a șl terminat 
stagiunea. Bun meseriaș, A. 
lovschl s-a remarcat prin 
șl răbdarea cu care își 
pensionarii la valori de 
acestea fiind dublate de o 
glndire a cursei și o frumoasă 
ținută în sulky. Pe locurile 4—5, 
L Oană și Gv. Solcan, doi pro
fesioniști cu vechi state pe cîmpul 
de curse, dar cu temperament 
diametral opuse. Primul, explo
ziv, percutant, insistent chiar 
atunci cînd victoria pare compro
misă (el recurge foarte des la 
cravașă), cel de-al doilea, calm, 
sobru, conducător din „mînă" (fo
losește mai rar cravașa), ambii 
avînd ca nota comună buna pre
gătire profesională, grija față de 
caj. Pe un loc (6) ce a surprins 
pe toarte muiți, a terminat anul 
acesta M. Ștefănescu, una din 
„miinlle“ de elita ale turfulul 
nostru. Cu un start sub nivelul 
cu care ne obișnuise (o singură 
victorie în 6 reuniuni). M. Ștefă
nescu nu a reușit să lasă din 
acest „punct mort" • decît spre 
sfirșltul stagiunii cînd a Început 
să „puncteze" ceva mal 
dar insuficient pentru a putea 
recupera terenul pierdut. Poate 
că la anul (dacă va fi mai puțin 
„ajutat" de condițiile programu
lui) va reuși să dea un randa
ment pe măsura posibilităților șl 
talentului său.

Bral- 
grija 

aduce 
vtrf, 
bună

decis,

Gh. ALEXANDRESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE JOACĂ ASTĂZI 

MÎ1NE POATE CIȘTlGA I
• Tragerea Loto 2 de mline, 23 

decembrie, ultima de acest fel a 
anului în eurs, vă oferă posibili
tatea de a obține autoturisme 
„Dacia 1300“ șl Importante cîștl- 
gurl In numerar. încercați și dv. 
șansa de a vă număra printre 
marii ciștlgători la acest atractiv 
sistem de joc. (Tragerea va avea 
loc la ora 16,30 In sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. dr. Staicovici nr. 42 ; nume
rele clștigătoare vor fi televizate 
și radiodifuzate In cursul serii).

© Pentru amatorii de pronosticuri 
sportive, concursul Pronosport 
de mîine constituie, de asemenea, 
un bun prilej de mari cîștiguri 
In autoturisme și bani. MAI 
MULTE VARIANTE JUCATE — 
MAt MULTE ȘANSE DE SUC
CES 1 Nu uitați, Insă, că AS
TĂZI este ULTIMA ZI pentru de
punerea buletinelor.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 21 DECEMBRIE 1979
EXTRAGEREA I : 1 69 43 20 

45 57 46 44 52
EXTRAGEREA a II-a: 67 36 

4 73 10 60 6 47 28
FOND DE CIȘTIGURI : 

670.480 Iei.

LOZUL ANULUI NOU - 
SURPRIZA SEZONULUI I

Agențiile Loto-Pronosport șl 
vlnzătorll volanțl vă așteaptă 
pentru a vă încerca șansele la 
Lozul Anului Nou — emisiune 
specială limitată, care beneficiază 
de ciștlguri suplimentare in va
loare de 1.700.000 lei 1 Se atribuie 
AUTOTURISME „Dacia 1300“ șl 
„Skoda 105 S“, CIȘTIGURI IN 
BANI de 50.000, 10.000. 5.000,
2.000 lei etc. NUMAI CINE JOA
CA POATE CIȘTlGA J
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AȚI JUCAT 
NUMERELE

PREFERATE ?
In cadrul a S extrageri cu 

total de 42 de numere, puteți 
ține :
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• EXCURSn ÎN U.R.S.S. sau pe 
ruta R.S. Cehoslovacă — R.P. 
Ungară.

Biletele de 15 lei participă la 
toate extragerile 1

ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor : luni 24 decembrie *.c.

ts

ci

BA 
AU 
SI

MAI MULTE BILETE — MAI MULT:
SATISFACȚII 1



OTBALUL NOSTRU POATE Șl TREBUIE
ă Înfăptuiască saltul de calitate...

...apreciază tehnicienii divizionarelor A
tamr desigurr și faptele lor (mai consistente ca pînă acum) in aceasta direcție
decît tehnicienii principali ai celor 18 divizionare A 

sâ prezinte cîteva dintre observațiile mai importante 
ița sezonului 1979 ? Tocmai de aceea —' profitînd 
îor la consfătuirea de lucru organizată de F.R.F. — 

trei întrebări referitoare la „stagiunea" competițio- 
cheiată, ca ți la perspectivele fotbalului nostru, pri- 
iția eliminării unor deficiențe incă existente in eșa- 
mței.

E CONSTANTIN 
teaua}
i nfct un sezon nu 
mal eu seamă pe 
Ițmor de cSub, a- 
salitate ca In Ine
le toamnă. A ores- 

Jucătorllor, rigo- 
au lost mai bine 

cu seamă obllga- 
1. Principalul tavă- 
ebl pentru echipa 
e acela că în par- 
e importanță nu-ti 
iăcl o cSină de re- 
econcen trace. Jar 
sine, forța de a-ți 
pare ca o altă eon
ii ui.
leficitare ale fotba- 
sînt in general : 

ti ți abacanț ii.
1 alțl pași, fermi, 
internațională, fot- 
trebuie să dobta- 
mare constanță în 
Condiția ține de 
lam mai s us : pre- 
idudgesnțe și susțl- 
meci fără nici o 

momente de pauză, 
.ceste momente de 

costat, dealtfel.

M STÂNESCU 
alea Craiova)

pene au eviden- 
lorța fizică a ju- 

l nu este Încă la 
ilul modern. Nu 
ași ritm, alert, pe 
unei intîlni-ri. Gon
ește. de_ asemenea, 
special la meciurile 
^plasare, ca și în 
ire se impune o 
aximă pentru re- 
momenie de virf 

azu.1 lui Cămătairu, 
vltura de pedeapsă, 
ur eu Borussia.

noastră, postul 
acela de extremă 

t să-mi dau păre- 
a celorlalte echipe 

llsolplina șl dărui
ta procesul de 

1 viața particulară 
părerea mea, cel 

>alului nostru.

> NICULESCU 
inamo)
ile din cupele ea
rns tit uit noi pilie
re a posibilităților 
avut ocazia să ne 
lou cu cîteva din 
j fotbalului modem, 
cele mai noi. Au 

lucruri de reținut, 
alegem p-, cele 

vesc cel mai bine 
icștrl, lotului pe 
la dispoziție, ele- 

i fie însușite ulte- 
pregătire adecvată, 
i este nevoie și de 
corespunzătoare din 
îl or în procesul de 
n meciuri.
o. posturile desco- 

: portarul, funda- 
i atacantul lateral, 

trebuie să pă- 
j.mai perpendicular 
ifaței de pedeapsă, 
incipalele necesități 
intactele internațio- 
tea internă și, mai 

Sleit destule e- 
Curopa, dar sînt și 
unoscute. Și cartea 
• popularizată, con- 
mult în psihologia

l HALAGIAN
~ Argeș)
itactele cu fotbalul 
înaltă performanță

UE 197»

.re notau» ..

DE FRUMOASE

reiese că echipele noastre trebuie 
Bă mal clștige în experiență *1 
forță de Joc spire * se afirma 
deplin. Calea de a progresa în 
continuare este, după opinia mea, 
asigurarea unui calendar Inter- 
DMțonal de certă calitate, ou 
adversari puternici. Or, la acest 
capitol, In afara Jocurilor ofi
ciale, stntem Încă In suferință.

2. Pentru echipa noastră, prin
cipalele „urgențe" stat un apără
tor, un mijlocaș șl un atacant. 
Nu mă pot pronunța pentru ce
lelalte divizionare A.

3. O și mai precisă stabilire ■ 
relațiilor dintre principalii fac
tori ai activității fotbalistice, deci 
o perfecționare a regulamentului 
acestei activității.

VIOREL MATEIANU 
(F.C. Baia Mare)

1. Sportivitatea fotbalistului eu
ropean face parte integrantă din 
ideea de Joc a echipei. încrede
rea nestrămutată * Jucătorului în 
ideea tactică a echipei, dusă, 
dacă vreți, pînă la limita absur
dului, pînă în ultimul minut de 
Joc. Arbitrajele slnt net diferen
țiate față de cele din campiona
tul nostru, aint mult mai exi
gente. Această manieră li sur
prinde nu numai pe Jucătorii noș
tri, dar șl pe spectatori, ca șl pe 
toți ceilalți factori. La toate echi
pele străine se vede clar existența 
unei concepții, bună sau mal pu
țin bună, bl timp ce Ja noi multe 
echipe Joacă la... noroc.

2. La F.C. Baia Mare posturile 
deficitare sînt cele de portar și 
vîrf ui central stingă, care, la noi, 
se confundă cu realizatorul echi
pei. In eventualitatea unui o- 
blectiv european s-ar simți ne
voia unui coordonator și a unei 
extreme. La celelalte divizionare 
A se găsesc cu greu cei 11 ti
tulari, rezervele fiind de valoare 
și mal scăzută. Toate echipele 
ar trebui să dispună de un lot 
de 20 de jucători de apropiată 
valoare, după modelul Universi
tății Craiova, formație care nu 
resimte absența unor titulari.

3. Nu avem un antrenor care 
să albă concepție șl metodă pro
prii, cu care sâ se încerce for
marea unei echipe puternice 
pentru calificarea la C.M. din 
Spania. Așa cum este, de exem
plu, Beta Karoly la gimnastică.

VIOREL TlLMACIU 
(Jiu!)

1. Că fotbalul european șl cel 
ai „marilor puteri” fotbalistice, în 
special îmbină armonios calități 
fizice deosebite, procedee tehnice 
variate și sisteme tactice sped- 
ciflce. Și calitatea cea mal im
portantă, după opinia mea, 
..agresivitatea” cu care este tra
tată orice acțiune, de atac sau 
de apărare, calitate ce trebuie să 
o imprimăm necondiționat ju
cătorilor noștri.

2. Mijlocașii de creație și cen
trul înaintaș. Cînd se vor retrage 
din activitate oompetlțională fot
baliști ca Dobrin, Dumitru și 
rordănescu, „mijlocul” echipelor 
noastre va deveni mai sărac pe 
o anumită perioadă, in special în 
privința inteligenței în joc.

3. Disciplina în afara terenului 
de joc și disciplina tactică de 
joc. Și ne mal lipsește ceva im
portant, la bază : tehnicieni de 
o deosebită... tehnicitate, com- 
plețl, care să-1 învețe pe cei 
mici fotbalul total, nu numai re
zistență fizică. Să nu uităm că 
sint âtitea școli de fotbal fără 
foști fotbaliști la „catedră”. 1

FRANCISC ZAVODA 
(A.SJt Tg. Mure;)

1. Jocurile echipelor noastre de 
duh în competițiile europene au 
dovedit că fotbalul românesc este 
pe un drum bun. Cred că prin
cipalele învățăminte, principalele 
cîștlguri sînt : o mal bună rezis
tență în regim de viteză — da
torită acestei perfecționări tre
cerea din apărare în atac și in
vers se efectuează mal corect șl 
mai rapid, jucătorii rezolvă sar
cinile posturilor pe oare se află 
Ja un moment dait ; s-a ajuns la 
o destul de bună tehnică în re
gim de viteză.

2. Portar, fundaș central, aripă 
dreapta — lată posturile defici
tare la echipa noastră.

3. Disciplină sporită in muncă, 
seriozitate și dăruire pentru acest 
frumos srort din partea factori
lor esențiali : jucători, antrenori, 
conducători. Cine nu Iubește cu 
pasiune fotbalul n-ar trebui să 
continue activitatea I

TRAIAN IONESCU 
(Sport Club Bacâu)

1. Da nivelul cluburilor nu stn
tem, în prezent, sub valoarea 
fotbaJ-uâuâ european.

2. Bagajul de cunoștințe șl po
sibilitățile de exprimare ale ju
cătorilor oare acționează ca ex
treme și fundași sînt insuficiente. 
Rezolvarea acestei situații o văd 
intervenind, pe de o parte, pe 
calea îmbunătățirii selecției ; pe 
de altă parte, prin adaptarea co
respunzătoare a conținutului In
struirii.

3. Mobilitatea și duritatea jucă
torilor, care acționează în față, 
sînt insuficiente pentru nevoile 
fotbalului actual. Lipsuri impor
tante se manifestă șl pe planul 
mentalității jucătorilor. După 
mine, mentalitatea trebuie subor
donată competiției, iar cine ac
ceptă această activitate și o prac
tică nu trebuie să considere așa 
ceva un sacrificiu.

MARCEL PIGULEA 
(Chimia Rm. Vilcea)

1. Am învățat mai bine ce în
seamnă : organizare ia nivel de 
cluburi ; angajament la joc, pe 
tot parcursul meciului, indiferent 
de rezultat ; tehnica în regim de 
viteză.

2. Sînt deficitare posturile de 
fundaș dreapta, fundaș central 
de marcaj și înaintaș central.

1. ce Învățăminte se desprind din contactele cu
FOTBALUL
2. CARE

EUROPEAN ?
SlNT POSTURILE DEFICITARE LA ECHIPA DV.

Șl LA CELELALTE DIVIZIONARE .A?
3. CE-I LIPSEȘTE MAI MULT FOTBALULUI NOSTRU ?

3. Contacte mai dese la nivel de 
cluburi cu echipe din țările cu 
fotbal avansat ; mai multă încre
dere și dăruire pentru valorifi
carea deplină a calităților native 
cu care sînt înzestrați fotbaliștii 
români • viteza de joc.

CONSTANTIN TEAȘCÂ 
(F.C.M. Galați)

1. Trebuie insistat ca în per
manență să avem contacte inter
naționale. La toate nivelurile de 
loturi (elevi, copii, juniori, se
niori) , la toate echipele compe
tiției de elită. Astfel înțelegem 
mai bine „marketingul”, această 
prospectare a competitorilor, dar 
și stimulentul de a fi competitivi 
pe plan european și mondial. 
Numai că nu trebuie, sub nici un 
chip, sacrificat campionatul, a- 
minind pentru protagoniști etape, 
lntrucit doar respectîn.du-1 devii 
constructiv, eficient, puternic.

2. Mai în-tîi că la F.C.M. Galați 
nu avem decît două categorii de 
posturi : jucători portari și ju
cători de cîmp. De ce ? Fiindcă 
fotbalul de astăzi, care-și ba
zează ineditul pe ORGANIZAREA 
DE JOC, are nevoie de jucători 
care atacă și apără, care con
struiesc și finalizează, și nu de 
fundași, mijlocași, înaintași (pos
turi create de vechile sisteme 
de joc). Astăzi, cea mai bună a- 
părare este de a avea balonul și 
asta este posibil dacă toți, dar 
absolut toți jucătorii sînt dispo
nibili nermanent, continuu. Și in
vers, în atac, în ofensivă, să 
posezi balonul, să-1 faci să cir
cule pentru a dezechilibra, a 
elimina succesiv'adversarii și a 
marca goluri cu toți jucătorii 
disponibili în acțiunea de finali
zare. Celelalte echipe divizionare 
sînt preocupate de a fabrica ju
cători pe posturi, jucători care, 
de cele mai multe ori, joacă nu
mai într-un sens.

3. ECHIPE? Fotbalul este un 
joc colectiv și chiar dacă are 
mari individualități — chiar 
„eroi” — el rămine, totuși, un 
sport de ECHIPA ; oricum, mult 
mai mult decît un individ care 
se naște, răsare din echipă. Dar 
trebuie înțeles o dată că ECHI
PELE se construiesc de MARI 
CONDUCĂTORI. La noi, ceea ce 
se schimbă sînt jucătorii șl an
trenorii.

MIRCEA RADULESCU 
(Sportul studențesc)

1. Strădaniile F.R.F. de revlta- 
Uzare a activității fotbalistice în
cep să dea roade. Lucrul cel mai 
important mi se pare eliminarea 
treptată a stării de supraapre
ciere a unor adversari, fapt care 
ne-a creat de-a lungul anilor 
mari dificultăți. Progrese s-au 
înregistrat și pe planul jocului. 
Ne lipsesc însă o serie de ele
mente care influențează direct 
rezultatele. Mă refer la prelua
rea sau cedarea voită a iniția
tivei, după necesități ; la sigu
ranța acțiunilor din fața porților 
pe întreaga durată a jocului ; la 
menținerea echilibrului nervos. 
Noutățile tehnico-tactice sînt 
legate de limbajul comun, adică 
de gradul înalt de perfecțiune cu 
care jucătorii efectuează co- 
ponentele elementare ale fotbalu
lui-. Iată și cîteva exemple : mar
cajul cu scopul de a reduce Ia 
zero șansele de infiltrare a ad

versarului, demarcarea pe zone 
libere, eliminarea execuțiilor 
tehnico-tactice fără efect practic.

2. In echipa noastră avem de
ficitară funcția de creație, de 
concepere a acțiunilor de atac, 
funcție pe care căutăm să o rea
lizăm prin contribuția mai mul
tor jucători. în privința celor
lalte echipe, nu am o părere su
ficient de calificată.

3. După mine, fotbalului nostru 
îl lipsesc la ora actuală : con
tacte internaționale la toate ni
velurile ; măsuri concrete și efi
ciente pentru o îmbunătățire de 
fond a muncii la eșalonul copil 
și juniori ; consecvență în apli
carea unor măsuri sau indicații.

ION CIRCiUMARESCU 
(F.C. Scornicești)

L Cred că un principal tavăță- 
mtot este aceia al unei mal efi
ciente adaptări la fotbalul atle
tic. ta forță, practicat de echi
pele de Înaltă performanță. S-a 
văzut, de asemenea, că expe
riența, capacitatea de abordare a 
partidelor cu mare miză, In con
dițiile exprimării mal apropiate

<te potențialul real, a crescut ți 
ea. Posibilitatea de a ajunge cit 
mal aproape de ștacheta marilor 
Întreceri internaționale este fa
cilitată prin perfectarea cit mal 
multor Jocuri cu adversari pu
ternici, posibilitate care ar tre
bui să existe chiar ți pentru e- 
chipete clasate ta a doua jumă
tate a clasamentului.

2. „Libero" ți mijlocaș de aco
perire.

3. CuraJj'J ta atac r&mtae o 
mare doleanță a creșterii calita
tive a fotbalului nostru. Trebuie 
să Îndrăznim mal mult, să cre
dem mal mult ta forțele noastre. 
De asemenea, eliminarea acelor 
momente statice, de apatie, care 
apar atît de des, nu numai ctad 
o echipă conduce, ți chiar ctad 
este condusă. Trebuie — cred eu 
— stimulată lansarea Juniorilor, 
trebuie făcut mai mult pentru 
ambițlonarea foarte tinerilor ju
cători. -

ION IONESCU 
(Politehnica Timișoara)

L Mobilizarea totală pentru 
victorie, rezultat al unei „moti
vații" optime, declanșează resurse 
fizice foarte ridicate, creează re
lații tactice inedite (neobișnuite 

Într-o încercare de a sintetiza răspun
surile, mai degrabă de a accentua 
acele opinii și sugestii care apar mai 

des, ajungem la următoarele observații :
a). In privința rezultatelor calitative ale 

contactului cu fotbalul european, produs 
într-o măsură mult mai mare in sezonul de 
toamnă al anului competițional 1979, majo
ritatea antrenorilor remarcă câștigurile echi
pelor noastre, ceea ce este o realitate. 
Mulți dintre ei nu neglijează, pe bună 
dreptate, DIFERENȚELE CARE MAI EXISTA 
IN DEFAVOAREA FORMAȚIILOR NOASTRE, 
pornind de la pregătirea fizică (mâi cu sea
mă sub raportul rezistenței fizice și al for
ței) și pină Ia arbitraj (care, cum se știe, 
a arătat și el diferențe nete de optică și 
grad de severitate). Să remarcăm gradul 
mai ridicat de critică manifestat de antre
norii echipelor participante la cupele euro
pene. Ceea ce arată că aceștia au supor
tat, pe pielea lor - ca sâ spunem așa - 
diferențele gradului de pregătire ți de ca
lități (individuale sau de ansamblu) dintre 
formațiile proprii ți redutabilele echipe pe 
care le-au intîlnit Ca o idee de ansamblu, 
se impune sublinierea că o stagiune ceva 
mai darnică în satisfacții, cum a fost aceas
ta, din toamnă, la capitolul „cupe europe
ne”, este generoasă și sub raportul ideilor 
ce le oferă, al sugestiilor, ca să nu mai 
vorbim de rolul său stimulator in perfor
manțe mai jnalte.

b). Posturile deficitare rămîn — așa cum, 
dealtfel, se știa - in principal cele de FUN
DAȘI LATERALI și, in general, de ATACANȚI. 
Simptomele le-au furnizat situațiile unora 
dintre loturile reprezentative, care s-au ară
tat uneori total descoperite pe aceste pos
turi. Semnalul de alarmă obligă la eforturi 
speciale de detectare, promovare ți pregă

pentru noi), ca de exemplu : in
terferența continuă a zonelor- 
posturilor, pressingul-marcajul, 
susținerea multiplă a omului cu 
mingea. Suplinirea, replierea cu 
pressing dinamizează tehnica, fil
trează procedeele tehnice în sen
sul unei stricte condiționări tac
tice, concentrază Îndeosebi aten
ția Jucătorilor, realizează acea a- 
tît de Invidiată „stare de com
petiție". Așa ceva ne-a arătat in 
ultimul timp fotbalul avansat.

2. Deficitare stat posturile de
portar, fundaș lateral sttoga și 
extremă stingă. La noi, la „Poli", 
mal este vorba și de posturi pe 
care va trebui să la acoperim ta- 
tr-un timp mal scurt : un
fundaș central șl doi mijlocași.

3. In fotbalul nostru. Încercăm 
să obținem certe calități exclusiv 
pe cale metodică. E greu de spus 
dacă se va reuși în acest fel.

LEONID ANTOHI 
(Politehnica lași)

L Am văzut progresele înre
gistrate pe planul tehnico-tactic, 
aproape de nivelul european, cir
culația om-minge a crescut, s-a 
Îmbunătățit dublajul. Am consta
tat Insă, ta continuare, lipsa de 
fermitate șl angajament la echi
pele noastre, viteza de Joc re
dusă, fără acele accelerări ta 
zona de finalizare. De asemenea, 
marcajul nu se face pe Întreaga 
durată a partidei de către toți 
jucătorii. Cel mai supărător as
pect a fost însă iresponsabilita
tea unor Jucători, fapt ce a in
fluențat direct rezultatul ta unele 
partide (cazurile Stoica, Ștefan. 
Cămătaru) •

2. Fundași' literali, aproape la 
toate divizionarele A.

3. Tehnica de Joc ta condiții cu 
adversar ; lipsa de angajament și 
fermitatea ta organizarea ambe
lor momente ale jocului ; con
tacte mai frecvente cu elita fot
balului mondial ; disciplina jucă
torilor, atlt ta teren ctt șl în 
afara Iul.

ȘTEFAN COIDUM 
(C.S. Tirgoviște)

1. Putem fi mult mal competi
tivi pe plan european dacă în
drăznim mal mult. Exemplul cel 
mal recent : Universitatea Craio
va, care, în dubla confruntare cu 
Borussia Mbnchengladbach, din 
Cupa U.E.F.A., a fost la un pas 
de o mare performanță, aceea 
de a elimina pe actuala dețină
toare a trofeului. Jucătorii noș
tri trebuie însă să se concen
treze mal mult la finalizare. Se 
ratează exagerat de mult chiar 
în meciurile susținute pe teren 
propriu, așa cum s-a întîmplat și 
cu Dinamo în meciul cu Ein
tracht Frankfurt, cînd, cu mai 
multă concentrare, calificarea 
putea fi decisă încă de la Bucu
rești. Deci, o permanentă preo
cupare în antrenamente pentru 
faza de atac. -

2. Și la C.S. Tîrgoviște, șl la 
celelalte echipe marile probleme 
rămîn fundașii laterali și mijlo
cașii. Jucătorii din aceste com
partimente — mal cu seamă mij
locașii — nu au capacitatea să 
rezolve sarcinile duble, de atac 
șl apărare.

tire pe aceste posturi. Să sperăm că și pe
rioada aceasta, dintre sezoane, va alimen
ta cu elemente dotate și de perspectivă 
posturile în suferință.

c). In privința lipsurilor care mai persistă 
in fotbalul nostru, capitol larg și complex, 
foarte mulți tehnicieni reclamă, pe bună 
dreptate, O NETĂ ÎMBUNĂTĂȚIRE A PAR
TICIPĂRII SPORTIVULUI LA ÎNTREG PRO
CESUL DE PREGĂTIRE, O MAI SĂNĂTOA
SA MENTALITATE DESPRE VIAȚA PERSO
NALA Șl O SUPERIOARĂ ANGAJARE IN 

- COMPETIȚIE. Contactele cu echipe puter
nice, Intr-adevăr prilejuri de perfecționare, 
sînt amintite ca mijloace de ridicare cali
tativă a fotbalului ; după cum nu sînt ne
glijate nici aspectele organizatorice ale ac
tivității fotbalistice (mai cu seamă reglemen
tarea pe baze și mai eficiente a raporturi
lor dintre factorii esențiali ai activității). In 
fine, dar’nu in ultimul rind, problema acti
vității copiilor și juniorilor, a capacității pro
fesionale a antrenorilor de la acest eșa
lon, a lansării tinerelor elemente, este men
ționată ca sursa unei permanente îmbogă
țiri a fotbalului nostru cu jucători tineri, 
practicînd fotbalul modern la cei moi înalți 
parametri. O sursă insuficient exploatată...

Slnt doar cîteva teme de meditație oferite 
de rindurile de mai sus. Acțiunea de ridi
care calitativă a fotbalului nostru pe o 
treaptă ți mai înaltă comportă însă și solu
ționarea altor numeroase aspecte, care fri- 
nează încă afirmarea celui mai popular 
sport de la noi în marea performanță. Va
canța de iarnă poate și trebuie să fie un 
bun sfetnic și un aliat, înaintea reluării, in 
prima jumătate a lunii ianuarie 1980, a 
activității de pregătire, factor determinant 
al succesului în importantul an competițio
nal care urmează.

3. Neseriozitatea cu care jucă
torii privesc procesul de instruire 
este marele handicap al fotbalu
lui nostru. Concret, antrenamen
tul invizibil este ca și' inexistent. 
Jucătorii noștri nu participă 
conștient la antrenamente.

TEODOR POP 
(iiU“ Cluj-Napoca)

1. Contactul anual al „ambasa- 
doarelor” noastre le-a înlesnit a- 
cestora un sensibil progres, per- 
mițîndu-le să se debaraseze, în 
bună măsură, de complexul de 
inferioritate ; ceea ce înseamnă 
foarte mult într-un fotbal, cum 
este al nostru, destul de darnic 
In elemente dotate.

2. Portar, cuplul fundașilor cen
trali, fundaș stingă și extremă 
stingă (1).

3. Permanentul contact eu e- 
chipele mari, prin absolut toate 
formațiile noastre, singurul ta 
măsură să confere o maturitate 
co m petition a lă.

ȘTEFAN CZAKO 
(Olimpia Satu Mare)

1. Din ce am văzut prin inter-" 
mediul televiziunii, am Înțeles că 
trebuie să abordăm cu mai mult 
curaj jocurile internaționale, să 
eliminăm complexul de inferiori
tate, teama față de un adversar 
cu o carte de vizită mai cunos
cută. Angajamentul total, dărui
rea trebuie să fie subordonate 
mai mult concepției de joc, apli
cării ideii tehnico-tactice preco
nizate.

2. Mâ voi rezuma să spun doer 
despre echipa mea : ea duce lip
sa unei extreme și a vîrfului de 
atac, adică a principalilor oameni 
de gol.

3. Marea carență : tempoul 
lent de joc. Trebuie să jucăm 
mai repede, mai în viteză.

VALERIU NEAGU i
(Gloria Buzău)

1. Este în afara oricărui dubiu 
câ fotbalul nostru a înregistrat 
un salt In ultima vreme și sem- 
nificative în această privință stat 
rezultatele înregistrate in fața 
unor echipe de club foarte bine 
cotate. Subliniez însă că acest 
salt este deocamdată insuficient 
de convingător. Jucătorilor noș
tri continuă să le lipsească ta 
confruntările internaționale „tu
peul”, curajul, atuurile pe care 
ie etalează echipele cu firmă.

2. Echipei pe care o pregătesc 
în prezent îi lipsește cel mal 
mult un fundaș central de aco
perire, un coordonator — jucă
torul lucid și inventiv, care să 
dirijeze inspirat acțiunile • ofen
sive — și un vîrf de atac, prin.J 
dispariția din acest post a Iul 
Stan. Din păcate, din cîte cu
nosc eu, nici alte echipe nu au 
ataoanți percutanți, aceasta fiind 
o deficiență de fond a fotbalului 
nostru.

3. întrebarea e legată de primaJ 
Fotbalului nostru îi lipsesc... fot
baliștii cu personalitate. Din a- 
ceastă cauză, atunci cînd joacă fia 
deplasare sau peste hotare ran
damentul lor este cu 50 la sută 
mai mic.->



SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

ECHIPA SECUNDA DE HAND
BAL A ROMÂNIEI DIN NOU 

VICTORIOASA ÎN FRANȚA
Echipa secundă de handbal 

masculin a României, aflată în 
turneu ui Franța, a intîlnit se
lecționata orașului Paris pe care 
a invins-o cu scorul de 23—20 
v8—11). principalii marcatori ai 
echipei române fiind Tase (7), 
Rădulescu. 4). Deacu (3).

TREI VICTORII LA PATINAJ 
VITEZĂ

In co.icursul de patinaj viteză 
de la Budapesta proba feminină 
de 500 m a fost cîștigată de 
Agnes Rus (România), în 46,56, 
nou record al României iar la 
masculin aceeași probă a revenit 
patinat irului român Teodor Fa- 
raoneanu, în 42,43. A treia vic
torie românească a fost înregis
trată la 1000 m bărbați. probă 
cîștigată de Ion Opincaru cu 
1:23.97.
INTILNIREA DE ÎNOT DINTRE 

ECHIPELE POLONIEI 
Șl ROMÂNIEI

VARȘOVIA, 21 (Agerpres) — 
La Cracovia a început întîlnirea 
Internațională de înot dintre e- 
chtpele masculine șl feminine 
ale Poloniei șl României. După 
prima zi, scorul este de 100—79 
puncte în favoarea gazdelor. In 
probele feminine sportivele ro
mânce au obținut cîteva frumoa
se victorii. Astfel. Carmen Bu
tuciți a terminat învingătoare în 
cursa de 200 m spate cu timpul 
de 2:15.3, Irlnel Pănulescu a cîș- 
tigat la 100 m liber cu rezultatul 
de 53,7. iar Mariana Paraschiv 
șl-a adjudecat proba de 100 m 
fluture cu timpul de 1:04,8. La 
mascilln. în proba de 100 m li
ber Zeno Oprlțescu a ocupat 
primul Ioc cu 53,2.

LA PLOVDIV. BALCANIADA DE BASCHET FEMININ

ROMANIA - U. R. S. S. 17 14,
LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din vag. 1)

derbyul de mare atracție de 
vineri seara au evoluat la ni
velul posibilităților arătate în 
acest excelent sezon de iarnă, 
în care au cîșligat 11 partide 
din 12 disputate, depășind, în
tre altele, reprezentativele Uni
unii Sovietice, R. D. Germane, 
R. F. Germania, Poloniei, Iugo
slaviei și Elveției !

Handbaliștii noștri s-au aflat 
tot timpul la cîrma meciului. 
Ei au condus cu 8—5 în min. 
22, 10—7 în min. 27. 13—10 în 
min. 39. Cel mai bun om al 
echipei noastre și al meciului 
a fost portarul Nicolae Mun- 
teanu care a apărat magistral. 
Alături de el au făcut o parti
dă excelentă Vasile Stingă și 
Radu Voina, dar drept este 
să-i remarcăm pe toți compo- 
nenții formației pentru dărui
rea și abnegația cu care au e- 
voluat.

Precumpănitor în realizarea 
acestei prestigioase victorii a 
fost — în primul rînd — jocul 
bun în apărare, mobilitatea 
handbaliștilor noștri care au 
închis partenerilor culoarele de 
șut. în atac s-a acționat ou lu
ciditate, punîndu-se în valoare 
îndeosebi forța de șut a aces
tui excelent handbalist-atlet, 
care este Vasile Stingă. în 
fine, disciplina tuturor echi
pierilor naționalei noastre s-a 
constituit într-im atu impor
tant. Iată marcatorii :

Stingă 7, Birlalan 1 (toate 
din aruncări de la 7 m), Boroș 
2, M. Voinea 2, Voina 1 și 
Drăgăniță 1 — pentru Româ
nia, Ampilogov 4, Mahorin 3, 
Belov 2, Cernîșev 2, Juk 1, 
Kușniriuc 1 și Feduhin 1 —
pentru Uniunea Sovietică,

în cealaltă semifinală, spec
tatorii au asistat la un meci 
dramatic, fiind necesare nu mai 
puțin de 80 de minute pentru 
desemnarea unui învingător : 
R.F. Germania — Iugoslavia 
20—19 (16—16, 14—14, 7—7) !
Golul victoriei echipei R.F. 
Germania a fost marcat cu 
patru secunde înaintea înche
ierii celei de a 4-a reprize de 
prelungiri (fiecare a cîte 5 
minute) de către Spengler. 
Cele mai multe goluri au fost 
înscrise de Ehret 7 și Wunder
lich 5 — pentru R.F. Germania, 
Jurina 8, Jovovici 3 și Cvet- 
kovici 3 — pentru Iugoslavia.

Așadar, pentru reuniunea fi
nală care se dispută sîmbătă 
(n.r. astăzi) cu începere de Ia 
ora 20.45 (ora României) în 
Westfalenhalle din Dortmund 
s-au calificat :

ROMANIA și R.F. GERMA
NIA (finala locurilor 1—2)

U.R.S.S. și IUGOSLAVIA (fi
nala locurilor 3—4)

CEHOSLOVACIA și SUEDIA 
(finala locurilor 5—6)

Ca o curiozitate : România și 
R.F. Germania au deschis În
trecerile „Super Cupei" (16—15 
pentru România) și tot ele vor 
încheia această competiție cu 
partida care va desemna prima 
învingătoare a acestei ediții !

HOCHEIȘTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI
ÎN PRIMUL MECI DIN SUEDIA
• Azi și miine,

MALUNG (prin telefon). — 
Echipa de hochei a României, 
care întreprinde un turneu in 
țările scandinave, a jucat joi 
seara în Suedia, la Making, cu 
echipa de club locală I.F. Vic
toria a revenit hocheiștilor ro
mâni cu scorul de 5—2 (1—1. 
4—1, 0—0). Golurile învingăto
rilor au fost realizate de Ca- 
zacu (min. 22 și 32), Solyom 
(min. 5), Hălăucă (min. 28) și 
Gali (min. 36), în timp ce pen
tru gazde au înscris Hakon

CLI MAI BUNI SPORTIVI DIN BAtCANI IN 1979
Rezultatul unei anchete a agenției bulgare de presă (B.T.A.)

SOFIA, 21 (Agerpres). — An
cheta agenției bulgare de presă 
B.T.A. l-a desemnat pe Ianko 
Rusev (Bulgaria), campion 
mondial și european de 
haltere, cei mai bun spor
tiv din țările balcanice pe 
anul 1979 în clasament urmea
ză Nadia Comăneci (România)
— gimnastică, Mihail Kusis 
(Grecia) — maraton, Aleksandr 
Tomov (Bulgaria) — lupte. 
Miodrag Perunovici (Iugosla
via) — box, Sanda Toma (Ro
mânia) — canotaj academic. 
Anton Kodjibașev (Bulgaria).
— haltere. Constantin Alexan
dru (România) — lupte, Nonka 
Matova (Bulgaria) — tir, Milan 
Janici (Iugoslavia) — canoe. în 
anii trecuți titlul de cel mal 
bun sportiv din Balcani a fost 
obținut de : Svetlana Zlateva 
(Bulgaria) 1973, Mate Par Iov

ultimele jocuri
(min. 20) și Olavsson (min. 29).

Partida a fost condusă la cern 
tru de arbitrul suedez Rapp șl 
a fost urmărită de circa 1500 de 
spectatori.

Hocheiștii români mai susțin 
încă două meciuri în Suedia > 
sîmbătă după-amiază. la Gote- 
borg, ei vor întîlni echipa de 
tineret (20 de ani) a Suediei, 
iar duminică, la Băcken (la 50 
km de Goteborg), vor avea ca 
adversară echipa locală de pri
ma ligă.

(Iugoslavia) 1974, Nadia Coma
neci (România) 1975 și 1976, 
Totka Petrova (Bulgaria) iâW si 
Miloș Srejovici (Iugoslavia) 1978.

MARITA KOCH Șl B. DROGAN - 
SPORTIVII ANULUI IN RD G.

BERLIN, 21 (Agerrpes). Tradi
ționala anchetă orgaijizată de zia
rul ,Junge Welt“ a desemnat-o 
pe atleta Marita Koch drept cea 
mal bună sportivă a anului 1979 
din R.D. Germană. în vîrstă de 
22 de ani. studentă la Facultatea 
de medicină din Rostock, Marita 
Koch deține recordurile mon
diale in probele de 200 m (21,71) 
șl 400 m plat (48,60).

In clasamentul masculin. pri
mul loc a fost ocupat de ciclis
tul Bernd Drogan, căpitanul e- 
chlpel care a cucerit medalia de 
aur la campionatele mondiale 
în proba de 100 km.

Lotul național de baschet fe
minin a plecat în Bulgaria, la 
Plovdiv, pentru a lua parte, de 
duminică pînă marți, la între
cerile celei de a 17-a ediții a 
Balcaniadei. Au făcut depla
sarea : Ștefania Giurea (Voința 
București), Rodica Golan, Ju
dith Gross (Universitatea Ti
mișoara), Mariana Bădinici (Ra
pid București), Doina Prăzaru- 
Matc, Gheorghița Bolovan („U“ 
Cluj-Napoca), Maria Roșianu,

DINAMO — STEAUA, UN DERBY LA BASCHET
(Urmare din pag. 1)

scorul este favorabil dinamo- 
viștilor : 48—40. în ediția de a- 
nul trecut a Diviziei A, Dinamo 
— Steaua: 84—70, 76—73, 77—68, 
84—82 Și 88—90.

Celelalte jocuri ale etapei a 
11-a : Politehnica C.S.Ș. 2 (locul 
12 în clasament) — Rapid (5), 
Dinamo Oradea (9) — I.C.E.D 
(8), C.S.U. Sibiu (11) — C.S.U. 
Galați (10), Farul (3) — C.S.U. 
Brașov (4), „U“ Cluj-Napoca
(6) — Politehnica Iași (7).

Arbitri : I. Szabo (Cluj-Napoca) — 
FI. Baloțescu (Brașov) — sîmbâtâ, G. 
Dutka (Oradea) ~ D. Crăciun (Bra
șov) - duminică ; comisar F.R. Bas
chet : Al. Dănitâ.

„CUPA ROMÂNIEI11 LA SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

(care în fazele anterioare ale 
acestei competiții a trecut de 
Aurora Dan cu 8—1 !), a consti
tuit o performanță prin ea în-, 
săși Forța ei de concurs nu s-a 
dovedit însă suficientă în ulti
mul act, floretista nr. l a a- 
nului, Suzana Ardcleanu (C.S. 
Satu Mare, antrenor — St. Ar- 
deleanu). dominînd net asaltul 
final și cîștigînd cu 8—4 Scri- 
mera sâtmăreană a făcut proba 
formei sale actuale prin conse- 
cuția victorioasă din întîlnirile 
cu colegele sale de lot repre
zentativ, Marcela Moldovan 
(8—6) și Ecaterina Ștahl (8—6). 
Pentru locurile 3—4 : E. StahJ 
(Steaua) — G. Betuker (C. S 
Satu Mare) 8—7

Și dacă asaltul tinerelor fio 
renste s-a soldat la actuala e- 
ditie a „Cupei României" cu 
o nescontată finalistă și cu as 
tensiunea marcată a unor ..puș
toaice". proba de sabie din co 
dr-il aceleiași competiții preș 
tigioase s-a și încheiat cu vie 
toria unui reprezentant al 
„noului val", Mihai Popa (Stea
ua București, antrenor — C. 
Stelian). Acesta a tranșat net 
în favoarea sa duelul cu ,ulti 
mul mohican". Anton Pongracz 
(A.S.U, Tg. Mureș), cîștigînd 
finala cu 10—3. in fața unui ad
versar care a avut principalul 
merit ca la revenirea în prim- 
Flanul activității să reziste la 
un adevărat maraton.

Ecaierina Bradu, Elena Filip 
(Politehnica C.S.Ș. 2 București), 
Adriana Niculescu (Crișul Ora
dea), Magdalena Pali (Voința 
Brașov), Diana Bălaș (Mobila 
Satu Mare). Antrenor princi
pal : Tr. Constantinescu ; arbi
tru F.I.B.A. : M. Aldea.

Amintim că titlul de cam
pioană balcanică a fost pînă 
acum cucerit de selecționata 
Bulgariei de 13 ori și de cea a 
Iugoslaviei de 3 ori.

FORMAJII
DINAMO STEAUA
4 Ca raion 1,94
5 Braboveanu 1,89
6 Chivulescu 1,88
7 Flutura? 1,88
8 Ivascenco 2,00
9 Niculescu 1,9C

10 Georgescu 2,00
11 Mihuță 2,01
12 Novac 1,97
13 Uglai 1,96
14 David 1,96
15 Popa 1,95
16 Marinache 1,95

4 Ermurache 1,98
5 Netolitzchi 1,82
6 Zdrenghea 1,92
7 Ta rău 1,98
8 Pir?u 1,86
9 Cernat 1,94

10 Câpu?an 1,96
11 Op?itaru 2,09
12 Cîmpeanu 2,02
13 Oczelak 2,00
14 Brâni?teanu 1,83

15 Ion 2,04
16 Scarlat 1,97

Media de talie :
1,945 m

Media de talie :
1,958 m

Antrenor :
D. Niculescu

Antrenori î
M. Nedef 
și Alex. Fodor

Trebuie să spunem, însă, cu 
regret, că acest maraton nu s-a 
datorat unor condiții obiective 
de desfășurare, ci prelungirii 
artificiale cauzată de un lanț 
al slăbiciunilor declanșat de., 
directoratul și juriul de apel al 
concursului. Ce s-a întînțplat 7 
lntr-unul din asalturile semi
finale, dintre I. Dima (Farul 
Constanța) și A. Pongracz, pri
mul a condus cu 8—6 și 9—8 
și expirînd timpul regulamen
tar de luptă arbitrul N. Iorgu 
l-a anunțat cîștigător pe con- 
stănțean, ca apoi să revină pe 
motiv că de fapt anunțase gre
șit, în prealabil, pe cei doi lup
tători cit mai au de luptat. 20 
de secunde, în loc de 10 l S-au 
judecat și rejudecat apoi o con
testație verbală (!) a lui Pon
gracz. precum și recunoașterea 
orală a arbitrului, și s-a hotă- 
rît. contrar regulamentului 
continuarea asaltului cu 10 se
cunde. Timp în care Pongracz 
a egaiat și. în final, a cîstigat 
cu 10—9.. Reuniunea a fost 
întreruptă pentru ..tocmeli" a- 
rroape o oră s> rezultatul a 
rămas în favoarea Iui Pongracz 
deși clubul Farul a protestat 
( Dima nu s-a mai prezentat 
în asaltul pentru locurile 3—4 
(medalia de bronz revenindu-i 
lui Cost.ică BărSsan de la 
Steaua) iar tiofeui a rămas 
în familie lu> Ion Popa — 
deținătorul din anul trecu' 
urmîndu i fratele său mat tî- 
năr Mihai Pona.

Retro,pe'tivă 79 PROLIFERAREA ȘCOLILOR DE PREGĂTIRE 
PREFIGUREAZĂ 0 INTERESANTĂ ÎNTRECERE OLIMPICĂ LA TIR

Proba olimpică de pușcă liberă 
3X40 f a stat în 1979 sub semnul 
unei singure dar mari surprize : 
titlul european a fost cucerit cu 
un nou record mondial (1172 p), 
de către o femele, Nonka Matova 
din Bulgaria. Acum, proba de 
maraton a tirului, are drept ma
re favorit, Ia Moscova, o... fe
meie I Mutațiile forțelor în a-

PUȘCA LIBERA, 3X40 f
1. B. Polak (URSS) 1 174 p 

2-3. Nonka Matova (B) 1 172 p
A. Mitrofanov (URSS) 1 172 p 

4-5. I. Vlasov (URSS) 1 171 p 
G. Lucikov (URSS) 1 171 p 

0-7. B. Hartstein (RDG) 1 170 p
S. Johansson (Suedia) 1 170 p

8. M. Gonserowski (RDG) 1 168 p 

ceastă probă nu sînt mari, dar 
metodele de pregătire specifice 
diferitelor școli naționale s-au 
diferențiat extrem de mult. Tră

REPARTIJIA FONDURILOR PENTRU SOLIDARITATEA OLIMPICĂ
CIUDAD DE MEXICO, (A- 

gerpres). — Fondurile solida
rității olimpice, cifrate la circa 
un milion de dolari, vor fi re
partizate țărilor membre ale 
C.I.O. în luna februarie, cu 
prilejul reuniunii de la Ciudad 
de Mexico a Comitetului Exe
cutiv al Asociației comitetelor

SITUAȚIE NESCHIMBATĂ ÎN FRUNTEA
CLASAMENTULUI LA POLO

CLUJ-NAPOCA, 21 (prin tele
fon). Liderul Diviziei A și-a con
tinuat seria succeselor, întrecînd 
vineri seară la mare luptă for
mația Crișul din Oradea cu 5—4 
(2—0, 1—1, 1—1. 1—2). Jocul a
fost extrem de în did it, ambele 
echipe luptînd cu toate forțele 
pentru cele două puncte. Fero
viarii, m-d inspirați în acțiunile 
ofensive au condus cu 2—0, 3—1 
șl 4—2, lăsind impresia că nu 
vor întîmpina dificultăți prea 
mari în final. In tot acest timp, 
poloiștii orădeni au înotat mult, 
și-au creat dese ocazii de gol, 
dar le-au rata* cu o seninătate 
surprinzătoare. în ultima repriză, 
Crișul a atacat cu toate forțele 
și a eușit să egaleze (4—4) în 
min. 27 în ultimii! minuat al 
întîlnirii. ambele echipe s-an 
aflat ne rînd cu „om în plus“. 
Dar în timp ce FI Teodor a reu
șit să concretizeze sducînd vic
toria echipei sale, arădeanul A- 
~abagiu — într-o situație iden
tică — a șutat în bară risipind 
ultimele speranțe ale Crisului. 
De nota1 că Rapid a beneficiat 
le ii situații de om în plus“. 
’nscriind de 3 ori tar Crișul a 
ivut numai 7 din "are a marcat 
tot de ori Au înscris*
1—0, Ilie Gheorghc 2—0 (s.n.), 

gătorii americani au apelat din 
nou la veșnicele lor turnee-ma- 
raton de cîte 2—3 luni prin Eu
ropa șl prin continentele ameri
cane, Prganizînd mai multe întîl- 
nlri bilaterale care au căpătat, 
cu vremea, o amprentă de „con- 
cursuri-studiu“. Prestigioasa școa
lă sovietică de pușcă figurează 
cu 4 trăgători în primele 5 locuri 
ale topului. Munca asiduă la an
trenamente, accentul principal pus 
pe poziția în picioare, căutarea 
întrecerilor tari, cu parteneri de 
primă mînă sînt, se pare, carac- 
teristicele de pregătire ale pușca
șilor sovietici. Trei reprezentanți 
ai R.D.G. — fapt rar întîlnit I — 
s-au clasat la campionatele euro
pene pe locurile 2, 3 șl 4, ceea 
ce înseamnă că, în afara pregă
tirilor tehnice și tactice obișnui
te, trăgătorilor din R.D.G. li se 
asigură o excelentă pregătire psi
hică în condiții de concurs.

Specialiștii români ai probei de 
3X40 f au realizat un salt valoric 
în 1979, modest, însă, în raport

olimpice naționale (ACNO). 
Președintele acestui for spor
tiv, Mario Vasquez-Rana, a de
clarat că sumele cele mai mari 
vor fi primite de țările din A- 
frica, Asia și America Latină. 
Congresul ACNO, va avea loc 
în anul 1980 cu prilejul J. O. 
de vară.

Gordan 2—1 (s.n.), Nicolae 3—1
(s.n.), Costrăș 3—2 (s.n.), Scher- 
van 4—2, Gordan 4—3 (s.n.), A-
rabagiu 4—4 și Teodor 5—4 (s.n.). 
Au arbitrat A. Capuani (Italia) 
și Z. Gyerd (Ungaria).

in cel de-al doilea meci al se- 
’’ii, Dinamo a întrecut pe Pro
gresul mult mai clar decît arată 
scorul final: 11—6 (2—1, 2—0, 2—0, 
'—5). Campionii, fără Splnu, Rus 
și Mirea, au folosit toți juniorii, 
depășind în permanență echipa 
Progresul, care s-a mișcat mult 
mai greoi decît în serile ante
rioare. Realizatori: Munteanu 4, 
Răducanu 2, S. Popescu 2, Dan 
Cristian 2 și E. Ion eseu (Din a
mo), respectiv A. îonescu 2, Ion 
Gheorghe 2. Pleșca 2. Au condus 
V Burdea și N. Nicolaescu.

în ultimul meci al zilei, Voin
ța Cluj-Napoca — C.N. A.S.E. 
București 7—2 (2—0, 2—0, 2—0,

•1—2). Au marcat: R Rus 4, Ko- 
vacs, Sebdk, Pop (Voința), res
pectiv Angelescu și Stoenescu.

Clasament doupă 8 etape: 1. 
Rapid 15, 2. Dinamo 11, 3. Voința 
Cluj-Napoca 9, 4. Crișul 7, 5. 
C.N. A.S.E. 4. 5 Progresul 2.

Adrian VASILIU 

cu dinamica mondială a cifrelor 
de vîrf : I. Codreanu a reușit un 
nou record național, cu 1165 p, 
următoarea cifră aparținînd iul 
F. Cristofor, cu 1158 p.

Nespectaculoasă acum, prolife
rarea școlilor de pregătire a puș
cașilor și adîncirea diferențelor 
dintre ele constituie o promisiu
ne mai ales în perspectiva apri
gei confruntări care va fi con
cursul olimpic din 1980.

’Ar
Primele 11 rezultate ale anu

lui 1979, reușite de cel mal buni 
trăgători de pistol liber din lu
me, se ridică peste granița de 570 
p. Anul care se încheie a spulbe
rat definitiv orice urmă de spe
ranță cum că, de-acum încolo» 
cineva ar mai putea emite pre
tenții justificate la locuri frunta-. 
șe într-o competiție internaționa
lă de anvergură cu cifre sub 570 
p. Aproape nu există concurs la 
care să participe trăgători de pis
tol liber din R. D. Germană, 
U.R.S.S., Finlanda, Suedia, Ceho
slovacia, Polonia, și în care să 
nu se înregistreze cifre... ameți
toare. în concursul de la Suhl,

1. H. Vollmar (RDG)
2. Palokangas (Fin.)

3-5. A. Melentiev (URSS) 
A. Sumatohin (URSS) 
U. Potteck (RDG)

6. S. Pishianov (URSS)
7. I. Silov (URSS)
8. H. Hromada (Ceh.) 

581 p
577 p
576 p
576 p
576 p
575 p
573 p
572 p

„bătrînul“ Harald Vollmar (R.D.G.) 
s-a Impus fără contracandidat în 
clasamentul anual, cu un senza
țional 581 p, superior cu 4 p re
cordului mondial în vigoare... In 
1978, cele 567 p — cea mai bună 
performanță a lui L. Pop — îi 
aduceau acestuia locul 9 în lume. 
Acum însă • același rezultat — 
567 p, realizat, în 1979 și de Ma- 
rinică Trușcă — doar cu greu 
l-ar putea situa pe trăgătorul ro
mân în primele 20 de locuri...

Radu TIMOFTE

TELEX • TELEX
BASCHEI— • în turul 2 a! fa

zei finale a C.C.E. (m) : Real 
Madrid—Partizan Belgrad 110—83, 
Bosnia Sarajevo — Maccabi Tel 

Aviv 84—79, Sinudyne Bologna — 
Den Bosch (Olanda) 77—70

HANDBAL • în turneul femi
nin de la Castelldefels (Spania):
R. F G. — Franța 19—14, S.U.A.
— Italia 16—15.

HOCHEI O Aseară, la Mosco
va, în cadrul competiției inter
naționale „Cupa Izvestia", echi
pele Finlandei și Canadei au ter
minat .a egalitate: 0—0. într-un 
meci anterior, Finlanda — Sue
dia 4—2. 9 La Lak? Placid :
S. U.A. — Cehoslovacia (B) 3—0.

ȘAH • în turneul de la Vîrbas 
(Iugoslavia) • Rakici — Ralcevici 
1—0, Vilela — Malevici 1—0, Bilek
— Konc și Spasov — Radulov, 
remize. După 10 runde conduc 
Radulov și Bilek cu cîte 6V2 P- ® 
în campionatele U.R.S.S., după 
12 runde conduc Efim Gheller 
8V2 P și Maia Ciburdanidze 
8 p (2).
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