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PROMIT AFIRMĂRI SPECTACULOASE
La băieți, Emilian Nicula, o veritabilă speranță

re-
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ECHIPA NAȚIONALĂ DE HANDBAL PĂȘEȘTE 
CU DREPTUL ÎN ANUL OLIMPIC 1980

— in două luni, bilanț foarte bun: 11 victorii (din 13 meciuri) in fața tuturor

candidatelor la podiumul olimpic de
Sezonul internațional de iar

nă a readus în inimile iubito
rilor de handbal speranța reve
nirii echipei noastre în fruntea 
ierarhiei mondiale. Tot mai 
mulți sînt acum cei care-i dau 
credit în încercarea de a do- 
bîndi prima medalie de aur la 
Jocurile Olimpice.

în mai puțin de două luni, 
formația pregătită de loan 
Kunst-Ghermănescu, Lascăr Pa
nă și Nicolae Nedef a întrecut 
reprezentativele K.F. Germania 
(de trei ori), Elveției (de două 
ori), Iugoslaviei, R.D. Germa
ne, Ungariei, Poloniei, Norvegi
ei și Uniunii Sovietice — cîte o 
dată, pierzînd doar cîte un meci 
la R.F. Germania (13—15) șl 
Suedia (19—20) Este un bilanț 
foarte bun, mai ales dacă ținem 
seama de faptul că SELECȚIO
NATA NOASTRĂ S-A IMPUS 
CU DESTULA VIGOARE ÎN 
FATA TUTUROR ECHIPELOR 
CONTRACANDIDATE LA UN 
LOC ÎN FINALA OLIMPICA 
DE LA MOSCOVA. Fără îndo
ială. ca si echipa noastră —

căreia, pe parcursul acestui se
zon, i-au lipsit total (Wemer 
Stockl) sau parțial (Ștefan 
Birtalan, Cornel Durău ș.a.) o 
serie de jucători — și alte for
mații au avut minusuri îrî'„7“-le 
de bază, fie din cauza indispo
nibilităților, fie pentru că au 
încercat în acest sezon preolim- 
pic o serie de formule noi. 
Cert este însă că Ia ora teste
lor, reprezentativa masculină de 
handbal a României s-a pre
zentat la o cotă valorică ridica
tă, și-a demonstrat cu brio noul 
său potențial și — mai ales — 
a lăsat să se întrevadă perspec
tivele pentru anul olimpic.

După revenirea de la „Super 
Cupă", jucătorii șî tehnicienii 
lotului erau preocupați de un 
singur lucru : amplificarea vo
lumului și intensității pregătiri
lor pentru dobîndirea cotei ma
xime a potențialului echipei. 
Prof. univ. loan Kunst-Gher
mănescu, președintele F.R.H. șl 
coordonatorul pregătirii olimpi
ce, ne spunea cu evidentă sa
tisfacție : „După finala cu R.F.

la Moscova —
Germania, băieții au plâns. Mi-a 
dovedit aceasta marea ambiție 
care-i animă. Apoi, la unison, 
au cerut să amplificăm ritmul 
de muncă in pregătire, să-l în
greunăm cu noi exerciții șl te
me pentru că ei simt că pot șl 
că se poate mai mult. Mi-a do
vedit aceasta că au ajuns la un 
inalt grad de conștiință, suport 
sigur al marilor performanțe”.

Această atmosferă, pe care 
noi am mai evidențiat-o în co
loanele ziarului, este premisa 
de la care se pornește în noua 
etapă de pregătire (firește, 
după ce se vor fi consumat ul
timele două turnee ale campio
natului Diviziei A, programate 
în prima parte a lunii ianuarie 
1980). Desigur, noul start se dă 
de pe o poziție avansată. Po
ziție pe care cei trei tehni
cieni ai lotului ne-au definit-o 
astfel :

NICOLAE NEDEF : „Marile 
succese ale handbalului nostru 
au fost roadele muncii conștien
te a sportivilor, în primul rînd. 
Iată, acum cînd toți au înțeles 
că numai palmaresul nu este 
suficient pentru a izbîndi, că este 
neapărat necesar să depună e- 
forturi mai mari pentru a face 
față disputei tot mai acerbe și 
mai echilibrate, rezultatele n-au 
intîrziat să apară. Pentru și 
mai mult — așa cum dorim cu 
toții — trebuie să muncim și 
mai mult. Este, de fapt, ceea ce 
ne angajăm".

LASCAR PANA : „Alături de 
o bună pregătire fizică, de o-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Marginalii la ultimul

Este un fapt 
cunoscut șl apre
ciat ca atare că 
în Balcani gimnas
tica românească, 
cu deosebire cea 
feminină, deține o 
poziție fruntașă la 
toate nivelurile și 
nu de puține ori 
federații din aceas
tă zonă geografi
că se adresează 
forului nostru de 
specialitate, ape- 
lînd la experiența 
antrenorilor români 
sau propunînd 
schimburi de spor
tivi cu 
fruntașe 
noastră, 
condiții, 
repetate 
nastelor 
naștilor 
competițiile 
canice apar ca ab
solut firești și 
prin această pris
mă trebuie apre
ciate, desigur, și 
recentele victorii 
înregistrate în ca
drul celei de a 
treia ediții a Cam
pionatelor balcani
ce de juniori. Din- 
colo de rezultate, 
puncte sau exerci
ții se impun însă și

cluburi 
din țara 

În aceste 
succesele 

ale gim- 
șl gim- 

români în 
bal-

unele con
statări de ordin mai general, 
care vin să sublinieze orientă
rile de bază ale școlii românești 
de gimnastică și confirmă — în 
ultimă instanță — strălucitele 
performanțe repurtate de gim
nastica noastră feminină la re
centele campionate mondiale de 
la Fort Worth.

în primul rînd, ni se pare 
important să subliniem că echi
pa feminină aliniată în acest 
concurs a fost selecționată, prin 
teste severe și repetate, din- 
tr-un lot mare de tinere spe
ranțe de real talent și valoare, 
care de fapt au și confirmat 
pe deplin — prin evoluția din 
cele două zile de întreceri — 
nivelul deosebit atins în direc
ția desăvîrșirii măiestriei. Prin 
prestațiile lor de la Focșani, ca 
și din alte întreceri cu caracter 
republican sau internațional, 
Luminița Baicea, Cristina Gri- 
goraș, Simona 
Pînzaru dovedesc 
bune concurente

Emilian Nicula ne arată, cu fiecare nou 
concurs la care participă, că este 

nast de reală perspectivă
cîștiga treptat și acea 
ță și precizie atît de 
în concurs, cu care se 
tea impune și mai 
în viitoarele activități competi- 
ționale. Și mai trebuie să men
ționăm încă un fapt pozitiv, a- 
nume acela că echipa 
la Focșani a fost, din 
veritabilă selecționată a 
țări, pentru că ea a 
sportive din Onești, de la cu
noscuta pepinieră a gimnasticii 
noastre feminine, de la Bucu
rești, Constanța sau Sibiu, ceea 
ce dovedește că se muncește cu 
frumoase rezultate în tot mai 
multe secții de performanță da 
pe întreg teritoriul țării. Iar a- 
ceastă afirmație este confirmată 
și de o altă situație, și anume 
aceea că, de fapt, federația 
noastră a mai aliniat în com
petiție alte cîteva sportive, de
sigur în afara concursului ofi-

Constantin MACOVE1

un gim-

sigur an- 
necesare 
vor pu- 

autoritar

aliniată 
nou, o 
întregii 
cuprins

Păucă, Aurelia 
calități de 
și ele vor (Continuare in pag. a 4-a)

turneu al poloiștilor In finala feminină de șah

Trei dintre echipierii de bază ai naționalei noastre de handbal 
(de la stingă) : Voina, Munteanu și Stingă Foto : D. NEAGU

La întreprinderea mecanică fină—Sinaia

ÎN ATELIERE ȘI PE STADIOANE
SE FĂURESC „INIMI DE OȚEL
— întreprinderea noastră de 

mecanică fină din Sinaia pro
duce aparatură de injecție 
pentru toate tipurile de mo
toare Diesel care se fabrică în 
România.

Reputatul tehnician Matei 
Ruegg se oprește o clipă, îl 
privește pe reporterul sportiv, 
după care continuă în termeni 
ceva mai explicițl...

— Produce, adică, acele com
plicate și foarte fine „inimi de 
oțel" care pulsează combustibil 
în cilindrii motoarelor de au
tocamioane, tractoare, locomo
tive Diesel electrice, instalații 
de foraj, nave fluviale și ma
ritime.

— Tehnică de vîrf, microni, 
înaltă calificare !

— Exact. Totuși, pentru o 
mai bună înțelegere a lucruri
lor, a ceea ce înseamnă cali
tate, precizie, la I.M.F. — Si
naia, voi face o comparație, de
loc forțată : giuvaergiii sînt, 
în termeni sportivi, juniori fa
ță de maiștrii care lucrează 
aici. Vreau să spun că unele 
piese fabricate de noi sînt atît 
de fine îneît luate, bunăoară, 
în mînă, își modifică dimen
siunile sub influența căldurii 
corpului.

— De aici și încăperile spe
ciale, camerele termostate cu 
temperaturi constante, unde se 
montează această aparatură.

— întocmai. Cu alte cuvinte, 
mecanică fină.

— De cîți ani munciți aici, 
în întreprindere, tovarășe Ma
tei Ruegg ?

— De 40...
Comunistul Matei Ruegg a 

intrat ca ucenic la fabrica de 
cuie și șuruburi „Costinescu" 
în 1939. Acum este șef de 
schimb la secția pompe de in
jecție rotative. Puțin mai tîr- 
ziu. a intrat la „Costinescu" și 
Vasile, fratele mai mic. Au 
venit, ca mulți copii din Pia
tra Arsă, cînd terminaseră cu 
„sportul", cu schiul pe doage 
după adunat de vreascuri în 
pădure. Oricum, la „Costines- 
cu“ era o muncă calificată ; 
nu cu microni, dar cine visa 
pe vremea aceea acest lucru ? 
Poate Matei Ruegg, dar o fă
cea numai în caietul cu poezii 
ascuns în duiăpiorul din ate
lier. Ceva mai tinăr, maistrul 
principal Vasile Ruegg conti
nua în timpul liber să meargă 
la concursurile naționale de 
schi, unde se număra printre 
fruntașii acestui sport.

— Ce este nou în sport la 
I.M.F. — Sinaia, tovarășe Va
sile Ruegg ?

— In primul rînd, o preciza
re : sînt în consiliul asociației

Vasile TOFAN

(Continuare in pas. 2-3)

CE DĂ FORȚĂ RAPIDULUI ȘI DIMINUEAZĂ 
POTENȚIALUL DINĂMOVIȘTILOR...

După două tururi — fiecare 
echipă a susținut cîte 10 partide 
în 20 de zile — campionatul de 
polo (grupa I) — ediția 1980 a 
intrat într-o lungă pauză, cele 
șase echipe urmînd să se reîn- 
tilnească abia în luna septem
brie a anului viitor. Prezentîn- 
du-se la start cu o pregătire 
sumară, echipele au slăbit (din 
punct de vedere fizic) evident 
în ultima parte a turneului clu
jean, oferindu-ne un final des
tul de agitat, cu rezultate mai 
puțin scontate, care au relansat, 
într-un fel, disputa pentru titlul 
de campioană.

Așa cum relatam și în nu
mărul nostru anterior, clasa
mentul primelor șase nu a su
ferit — în comparație cu pri
mul tur — decît o singură mo
dificare, Progresul și C.N.ASE 
făcînd o rocadă pe ultimele 
locuri. Rapid a reușit (dar după 
cîte emoții...) un adevărat tur 
de forță, rămînînd neînvinsă, 
dar avansul său a scăzut la nu
mai două puncte în fața actua
lei deținătoare a titlului, Dina
mo. Celelalte două participante, 
Crișul Oradea și Voința Cluj- 
Napoca au cam pierdut caden
ța, singurele lor speranțe vizînd 
deocamdată poziția a 3-a.

Fruntașa clasamentului nu 
ne-a mai impresionat Ia Cluj- 
Napoca, mareînd o ușoară scă
dere. Rapid a realizat — în cele 
5 partide — un singur joc 
rare-i justifică poziția în cla
sament cel cu Dinamo. Cu
acest prilej am putut constata, 
mai mult ca oricînd, omogeni
tatea formației, tendința lău
dabilă a jucătorilor mai expe
rimentat’ de a-și ajuta perma
nent coechipierii mai tineri, de 

a le valorifica la maximum ta
lentul, posibilitățile și dorința 
lor de afirmare. Paradoxal 
poate, în acest mecî cu Dinamo 
(6—6), care a întărit și mai mult 
încrederea feroviarilor în atin
gerea obiectivului pe care și 
l-au propus, oamenii de bază 
nu au mai fost frații Slavei și 
Schervan, ci tinerii Ilie Gheor- 
ghe, Gabriel Arsene, Dinu Ni- 
colau sau Emil Tschiltsche. De 
la acest joc însă, Rapid a scă
zut vizibil cu fiecare meci pe 
care-1 disputa, ajungînd în final 
să se salveze de două ori de la 
infrîngere în condiții cu totul 
deosebite, pe care le-am relatat 
la timpul cuvenit. Totuși, echi
pa condusă de Cornel Rusu ră- 
mîne deocamdată principala fa
vorită la cel de 35-lea titlu de 
campioană.

In plasa liderului, la numai 
două puncte distanță, se află 
cealaltă favorită, Dinamo Bucu
rești. Dinu Popescu și coechi
pierii săi au dominat întrece
rile de la Cluj-Napoca, reali 
zînd 9 din cele 10 puncte posi
bile, datorită unor resurse fizice 
în plus față de adversari. Și de 
această dată, însă, campionii au 
jucat slab în meciul cu Rapid, 
ei fiind conduși în marea ma
joritate a timpului, egalarea 
obținînd-o doar cu cîteva se
cunde înainte de final. De ce 
nu reușește această formație să 
se impună pe măsura valorilor 
de care dispune ? După părerea 
noastră există mai multe cauze, 
în primul rînd, antrenorul Iuliu 
Capșa nu a reușit să găsească

Adrian VASILIU

(Continuare in pap. 2-3)

CONTINUĂ DUELUL 
TIMIȘOARA - BUCUREȘTI 

SATU MARE (prin telefon). 
Finișul se anunță agitat în 
finala celui de-al 32-lea Cam
pionat național feminin de șah. 
Foarte interesantă și frumoasă 
este lupta sportivă care se dă 
între tinerele reprezentante ale 
Timișoarei și Bucureștiului, 
fruntașe în clasament, toate 
învingătoare în runda a 11-a.

Deținătoarea titlului, Dana 
Nuțu, a învins-o pe mezina fi
nalei, ieșeanca Gabriela Olă- 
rașu, Margareta Mureșan a 
cîștigat la Gabriela Olteanu, 
iar Lia Bogdan la colega sa 
de club de la Universitatea 
București, Marina Pogorevici. 
în grupul fruntașelor și-a fă
cut loc și Eugenia Ghindă (so
ția maestrului internațional 
Mihai Ghindă), care a între
cut-o pe Mariana Duminică. A 
avansat și clujeanca ludita 
Kantor, cîștigătoare in fața 
Angelei Cabariu. Celelalte trei 
partide ale reuniunii au fost 
remize : Eleonora Gogâlea — 
Margareta Teodorescu, Ger
trude Baumstark — Ligîa 
Jicman (de asemenea un derby 
timișorean) și Emilia Chiș — 
Viorica Ilie-

Astfel, înaintea ultimelor 
patru runde, în fruntea clasa
mentului se menține DANA 
NUȚU 8,5 p, urmată de Mar
gareta Mureșan 8 p, Lia Bog
dan 7,5 p. Eugenia Ghindă și 
Ligia Jicman 7 p, Viorica Ilie 
6,5 p, ludita Kantor și Maria
na Pogorevici 6 p, Gertrude 
Baumstark 5,5 p, Gabriela Ol
teana 5 p, Gabriela Olărașu 
4 p (1), Mariana Duminică 4 p, 
Emilia Chiș 3,5 p, Eleo
nora Gogâlea 3 p (1), Marga
reta Teodorescu 3 p, Angela 
Cabariu 2,5 p.

T. NICOARA 
arbitru internațional



A.S.A. CONSTANȚA-O ADEVĂRATĂ ȘCOALĂ 
A SPORTULUI NOSTRU NAȚIONAL

De mai mulți ani, oiniștii de 
la A.S.A. Constanța se numără 
printre principalii animatori ai 
Competițiilor republicane. Deși 
e o echipă în continuă recon
strucție, deoarece este formată 
în exclusivitate din militari in 
termen, care — pe lingă in
struirea de specialitate — își 
însușesc și măiestria sportului 
nostru național, A.S.A. Con
stanța a fost prezentă aproape 
în permanență în finalele pe 
țară ale campionatului republi
can și ale „Cupei României", 
obținînd rezultate remarcabile. 
Cine sînt șlefuitorii talentaților 
oiniști militari ? Profesorul 
Gheorghe Sălceanu, unul din 
\eteranii sportului nostru na
țional, ajutat de inimosul in
structor Mircea Tomescu, care 
în fiecare sezon depistează și 
formează jucători de nădejde.

De cîțiva ani, conducerea a- 
sociației s-a preocupat ca tine
rii care trec prin secția de oină 
de aici să fie formați pentru 
a deveni promotori ai dezvol
tării sportului nostru național 
în localitățile natale, organizînd 
cursuri pentru perfecționarea 
cunoștințelor tehnice, iar atunci 
cînd tinerii jucători s-au lăsat 
la vatră li s-au decernat di
plome de instructori voluntari.

ÎN ATELIERE SI PE STADIOANE
SE FĂURESC „INIMI DE OȚEL '

(Urmare din pag. 1) 

noastre sportive „Carpați", iar 
aici, de cîțiva ani buni, răs
pund de secția de fotbal. Așa
dar, ce este nou la I.M.F. — 
Sinaia 1 Păi, un montator bun 
de la noi — Alexandru Pandrea 
— e ales să reprezinte bobul 
românesc la Olimpiada de iar
nă de la Lake Placid. La O- 
berhof e plecat, ca antrenor al 
lotului de bob-tineret, Ian Pan- 
țuru, fost campion european, 
strungar de excepție !

— Montator bun. strungar de 
excepție...

— Am înțeles. De ce asociez 
mereu munca cu sportul ? Cred 
că din obișnuință, din faptul 
că numai munca dă advărata 
valoare a omului. Ion Cernea 
era fruntaș la noi la scuăărie, 
și fruntaș a fost și în sportul 
luptelor, iar acum e unul din
tre cei mai buni antrenori. La 
fel Dumitru Focșăneanu și 
mulți alții. Cînd zic „mulți al
ții" mă gîndesc, bunăoară, la 
Rodica Ștefan, „tratamentistă", 
locul 4 la campionatele națio
nale de sanie, la „bătrînul" și 
la mai tînărul Ștefan și Ion 
Tauss, oameni de nădejde, 
activiști sportivi inimoși, la 
Florea Avram, „termist", în lo
tul de lupte care s-a deplasat 
la San Diego etc. Da, am avut 
și avem tineri foarte bine pre
gătiți pe linie profesională și 
in sport. „MEFIN" — Sinaia 
este marca înregistrată a în
treprinderii noastre și e cu

MARGINALII LA
(Urmare din pag. 1)

formula ideală de echipă șl să 
o omogenizeze. El dispune de 
mai mulți tineri jucători foarte 
talentați (M. Tudor, Ș. Popescu, 
E. Ionescu, D. Ciobăniuc, D. 
Cristian), dar continuă să mi
xeze — în jocurile Importante 
— pe experiența unor poloiști 
cu vechi state de serviciu, ju
cători care au arătat însă că nu 
se află în cea mai bună formă. 
Aceasta pe de o parte. Pe de 
altă parte, trebuie să subliniem 
faptul că în sinul acestei echi
pe nu există încă o întrajuto
rare între jucători, care să ducă 
la valorificarea unor variante 
de atac (sau apărare) exersate 
la antrenament, cei mai vîrst- 
nici privind cu multe rezerve 
ascensiunea tinerilor lor coechi
pieri. Aceasta, dealtfel, îl deo
sebește radical pe sportivii di- 
namoviști, de cei rapidiștt

Crișul Oradea, această echipă 
atît de mult discutată a avut 
și de această dată evoluții con
tradictorii, chiar pe parcursul 
aceleiași intîlniri. Orădenii rea
lizează adesea faze de atac de 
toată frumusețea, pentru ca în 
faza imediat următoare să pri
mească gol cu toată seninăta
tea. Este evident că elevii lui 
N. Rujinschl nu au ajuns încă 

Mihai Enășoaie din Gherăești 
(jud. Neamț), Gavrilă Drelciuc 
din Frasin (jud. Suceava), Ion 
Ianău din Mărgineni (jud. Ba
cău), Vasile Tomescu și Ion Po
pescu din Libnița (jud. Con
stanța), Ilie Vasile din Slobozia 
Nouă (jud. Ialomița), Șerban 
Iancu din București și Romu
lus Chelu din Hîrșova, ca să 
dăm numai cîteva exemple, au 
devenit sufletul echipelor in 
localitățile unde trăiesc șl mun
cesc. Colonelul Petre Pichineru, 
președintele asociației sportive, 
ne spunea că au fost create 
condiții materiale (două tere
nuri de oină, trei rînduri de 
echipament pentru antrenamen
te și tot atîtea pentru jocuri 
oficiale) pentru ca în anul com- 
petițional 1980 A.S.A. Constan
ța să apară în concursurile re
publicane cu două echipe, una 
în competițiile de performanță 
și alta în cele desfășurate sub 
egida „Daciadei". Așadar, a- 
ceastă asociație, condusă de oa
meni cu deosebită tragere de 
inimă pentru sportul nostru na
țional, va cultiva noi... contin
gente de jucători de oină, pen
tru a avea cit mai mulți in
structori voluntari.

Traian IOANIJESCU

noscută în 40 de țări ! „CAR
PAȚI" — Sinaia este numele 
asociației noastre sportive : cu
noscută este și ea. Așadar, 
muncă și sport. De calitate, fi
rește. Dar, ce este calitatea ? 
Cineva de la noi a răspuns 
exact, în două cuvinte : CALI
TATE — REPUTAȚIE !

— Ce vă propuneți pentru 
viitor ?

— Multe, dar mă tem că n-o 
să încapă în carnetul acela pe 
care-1 țineți in mină. In sfîr- 
șit... Pe linie de producție sar
cinile care reies din Documen
tele Congresului al XII-lea al 
partidului. In principal : canti
tatea, calitatea și noul. Două 
cuvinte despre fiecare : CAN
TITATEA — dezvoltarea între
prinderii noastre în viitorul 
cincinal, aproape triplarea pro
ducției anului 1980; CALITA
TEA — aici voi fi mai concis 
— competitivitate, reputație 
mondială; NOUL — un singur 
exemplu — atelierul nostru de 
autoutilare.

— Trecem la sport-..
— La fel : CANTITATE — 

CALITATE — NOUL. Pe rînd 
masă de sportivi la întrecerile 
cele mai atrăgătoare, la „Da- 
ciadă"; CALITATE — . mai 
multe echipe divizionare A, B 
și C, performeri în loturile na
ționale și olimpice; NOUL — 
concursuri în premieră, stil de 
muncă și metode de antrena
ment originale, în pas cu ce
rințele timpului pe care îl 
trăim.

ULTIMUL TURNEU
la maturitate vși că mai au des
tul de mult de lucrat pentru a 
alcătui o formație, care să can
dideze la titlu. într-d mai puțin 
așteptată cădere — team-ul Vo
inței Cluj-Napoca. Mai slab 
pregătiți în acest sezon, cu un 
antrenor mai neinspirat ca ori- 
cind în conducerea de pe mar
gine, poloiștii clujeni nu au mai 
reușit evoluțiile spectaculoase 
cu care ne încîntau într-un tre
cut nu prea îndepărtat. Nu este 
mai puțin adevărat că de a- 
ceastă dată și contribuția căpi
tanului lor de echipă, Claudiu 
Rusu, depășit și pus în imposi
bilitate de a se concentra din 
cauza unor probleme personale, 
nu a fost cea obișnuită, ea du- 
cînd la o diminuare considera-

UN START BUN NU ASIGURĂ AUTOMAT 
SUCCESUL ÎNTREGULUI SEZON INDOOR...

Pe baza bunelor rezultate în
registrate la „Cupa României" 
se poate afirma că în noul se
zon de tir indoor s-a plecat de 
la un plafon valoric de ansam
blu mai ridicat ca în anii pre
cedent și că, din acest motiv, 
probele de arme cu aer com
primat au premise consistente 
de a progresa substanțial în a- 
ceastă iarnă. Startul bun se da
torează, cu siguranță, relansării 
tirului redus, odată cu include
rea probelor de la 10 m în pro
gramul Jocurilor Olimpice, fapt 
care a stimulat la o activitate 
susținută atît pe antrenori cît 
și pe sportivii lor nu numai din 
cluburile consacrate (Steaua, 
Dinamo, Olimpia, IEFS, CSU 
Brașov, CSȘ 1 Buc.), ci și din 
altele mai mici, sau din aso
ciații .sportive teritoriale, ai 
căror reprezentanți s-au aflat 
mai direct și mai cu succes în 
lupta pentru primele locuri 
(Universitatea Iași, prin S. 
Grosaru, C.F.R. Arad, prin I. 
Joldea, Unirea Focșani, prin 
Daniela Toader, Politehnica 
Cluj-Napoca, prin Agneta Ku- 
dor, Crișul Oradea, prin M. 
Brînduș ș.a.).

Un start bun nu înseamnă 
automat că și „cursa" care va 
urma va fi încununată de suc
cese. Urmează lucrul cel mai 
greu, obținerea, la concursurile 
următoare, a unor cifre din ce 
în ce mai ridicate, antrenorilor 
revenidu-le sarcina de a deter
mina progresia cifrică a elevi
lor lor, prin pregătire, prin or
ganizare. N-am dori, însă, să se 
înțeleagă că pledăm pentru ob
ținerea, acum, cu orice preț, a 
rezultatelor înalte, neglijîndu-se 
munca in perspectivă. în spe

S-a încheiat turul Diviziei A la popice

ECHIPELE GLORIA BUCUREȘTI, RULMENTUL BRASOV 
Șl ELECTROMUREȘ TG. MURES CONDUC IN CLASAMENT

Odată ou disputarea jocurilor 
restante s-au Încheiat întrecerile 
turului campionatului Diviziei A 
la popice, ediția 1979/1980. Pe pri
mele locuri în clasamentele ce
lor patru serii s-au situat, după 
o comportare bună în prima ju
mătate a competiției, formațiile 
Gloria București și Electromureș 
Tg. Mureș — la femei, Rulmen
tul Brașov și Electromureș Tg. 
Mureș — la bărbați.

In meciurile restanțe, disputate 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 
s-au obținut următoarele rezul
tate: feminin — Voința Tg. Mu
reș — Constructorul Gherla 
2303—2182 pd (scor individual 5—1); 
masculin: Voința București — 
Gloria București 5045—5034 (4—2)
— restanțe din etapa a VIII-a; 
C.F.R. Timișoara — Aurul Baia 
Mare 4890—4957 (3—3) — partidă
reprogramată din etapa a V-a; 
Constructorul Galați — Voința 
București 4843—4946 (0=-6) ! ! —
din etapa a Ix-a.

Iată clasamentele seriilor :
FEMININ
Seria Sud

1. Gloria BUC. 9 8 0 1 4500 16
2. Voința Ploiești 9 5 0 4 11297 103. Voința Buc. 9 5 0 4 9363 104. Metrom Brașov 9 5 0 4 903-1 105. Larome-1; Buc. 9 5 0 4 8977 106. Petrolul Băle oi 9 4 0 5 11314 8
7. Olimpia Buc. 9 4 0 5 9081 8

AL POLOIȘTILOR 
bilă a randamentului întregii 
formații.

Surpriza turneului clujean — 
„7“-le Progresului București, 
care a jucat cu mult aplomb 
și a afișat pretenții justificate 
la un loc în turneul final. E- 
chipa pregătită de AI. Szabo a 
fost singura care — după litera 
regulamentului — a reușit să 
depășească pe lider, victoria lo
gică în fața Rapidului fiindu-i 
anulată de greșeala unui arbitru 
(R. Timoc) și de incorectitudi
nea cronometrorului (Șt. Szila- 
ghi), ce poate fi probată prin 
declarațiile sale contradictorii 
și modificările ulterioare în foaia 
de arbitraj. Dar asupra acestor 
probleme, care au umbrit fina
lul turneului, vom reveni.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tule un bun prilej de a obține 
și dv. satisfacții asemănătoare. 
MAI MULTE BILETE JUCATE 
— MAI MULTE ȘANSE DE A 
VA NUMĂRA PRINTRE MARII 
CÎȘTIGATORI !

© Agențiile Loto-Pronosport 
continuă vînzarea biletelor pen
tru tragerea extraordinară Loto a 
Revelionului, care va avea loc 
marți 1 ianuarie 1980. Se atribuie 
o gamă variată de clștiguri în 
autoturisme, importante sume de 

cial pentru componenții catego
riilor juniorilor II și I, specia
liștii din secții trebuie să facă 
mai mult, mult mai mult, la 
capitolul pregătirii fizice gene
rale a viitorilor performeri m 
tir. Pentru că, iată, s-a vădit 
încă o dată la „Cupa Români
ei" tendința — bună, în esență 
— ca antrenorii să coboare 
vîrsta selecției primare : în sala 
Dinamo au fost prezenți mai 
mulți copii ca altădată (Dan 
Burlacu, din Brașov, are, de 
pildă, 11 ani...). Numai că, toți 
acești tineri, mulți cu deosebit 
talent, se vor pierde la 16—17— 
18 ani dacă, în continuare, nu 
li se va asigura o dezvoltare 
fizică adecvată, solidă, științific 
orientată, în funcție de specifi
cul tirului.

Sezonul de tir redus, care 
tocmai a început, are și alte 
orientări determinate de F.R. 
Tir. Printre altele, începînd din 
1980, trecerea la tirul cu glonț 
a noilor selecționați se va efec
tua, obligatoriu, printr-o peri
oadă destul de lungă de tir cu 
arme cu aer comprimat. Mai 
mult, tot din 1980 toate con
cursurile de glonț vor fi dubla
te de întreceri de tir redus. A- 
ceste măsuri, și altele, sînt me
nite să impulsioneze și să dez
volte tirul redus. Ceea ce în
seamnă că, începînd din acest 
sezon, probele de la 10 m vor 
depăși stadiul de „probe com
plementare". Lumea tirului nos
tru trebuie să se reorganizeze, 
din mers, în această direcție, 
iar primii care sînt chemați să 
asigure succesul schimbării sînt 
cluburile, asociațiile sportive, 
secțiile și antrenorii.

Radu.TiMOFTE

a. Rapiu Buc. 9 4 u 5 8969 8
9. Voința C-ța 9 3 0 6 13516 6

10. Voința Galați 9 2 0 7 1*5837 4
(cifrele din penultima coloană

indică numărul popicelor d-obo-
nte în meciurile din deplasare).

Seria Nord
1. Electr. Tg. M. 9 7 11 9117 15
2. Voința Tg. M. 9 7 11 7098 15
3. Voința Tim. 9 7 0*  2 6947 14
4. Voința Oradea 9 6 0 3 9100 12
5. Hidrom. Brașov 9 5 0 4 15564 10
6. Constr. Gherla 9 5 0 4 8926 10
7. C.S.M. Reșița 9 2 0 7 20312 4
8. Textila Tim, 9 2 0 7 8902 4
9. Record Cj.-Nap. 9 2 0 7 8599 4

10. Voința Cj.-Nap. 9 10 8 6637 2
MASCULIN
Seria Sud

1. Rulm. Brașov 9 8 0 1 20465 16
2. Voința Buc. 9 7 0 2 9843 14
3. Constr. Galați 9 6 0 3 29302 12
4. Gloria Buc. 9 6 0 3 19779 12
5. Raf. Ploiești 9 5 0 4 19685 10
6. C.F.R. C-ța 9 4 0 5 33814 8
7. Carpați Sinaia 9 3 0 6 23693 6
8, Flacăra Brașov 9 3 0 6 9462 6
9. Pet. Băicoi-Cîmp. 9 2 0 7 32304 4

10. Pet. Tel. Ploiești 9 10 8 18618 2
Seria Nord

1. Electr. Tg. M. 9 7 0 2 25348 14
2. Aurul Baia M. 9 7 0 2 24932 14
3. Voința Tg. M. 9 6 0 3 20429 12
4. Met. Hunedoara 9 5 0 4 29372 10
5. Jiul Petrilia 9 4 0 5 23827 8
6. Prog. Oradea 9 4 0 5 19376 8
7. C.F.R. Timișoara 9 3 0 6 19517 6
8. Ind. sir mei C. T. 9 3 0 6 1S479 6
9. Voința Cj.-Nap. 9 3 0 6 19169 6

10. Chim. Tîmăveni 9 3 0 6 18861 6

• ATI JUCAT LA PRONO- 
EXPRES ? Marile ciștigurl In 
AUTOTURISME șl BANI slnt ne
lipsite de la tragerile obișnuite 
Pronoexpres. După ce la trage
rea din 5 decembrie a.c. au fost 
atribute, intre altele, două auto
turisme „Dacia 1300", aceeași fru
moasă performanță a fost repe
tată o săptămînă mal tirzlu de 
către Paul Codrea din comuna 
Lazuri, Jud. Satu-Mare, și Mircea 
Anghel din București. Ultima 
tragere obișnuită Pronoexpres 
din acest an, care va avea loc 
rattoa. 2C decembrie 1373. eocistl-

ANUNȚ
I.D.M.S.  București Înca

drează de urgență:
O Inginer constructor 

principal sau simplu pen
tru lucrări investiții.

@ Lucrător gestionar
subunitate depozit articole 
sportive.

© Lucrători gestionari 
subunitate depozit piese 
schimb auto.

9 Lucrători gestionari — 
magazin articole sportive.

0 Muncitori necalificați.
& Spălători auto (femei). 
Solicitanții vor trebui să 

posede buletin de identi
tate din raza Municipiului 
București. Prezentarea se 
va face la sediul întreprin
derii, str. Vasile Conta nr. 
16. sectorul 11. Relații Ia 
telefon 12.3D.18 sau 12.19.62.

bani și excursii atractive peste 
hotare. Consultați, prospectul tra
gerii și procurați din vreme 
bilete cu numerele preferate !

• Tragerea excepțională Loto 
de astăzi, 25 decembrie 1979, se 
desfășoară la ora 16.30 în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovici nr. 
42 ; numerele cîștigătoare vor fi 
televizate și radiodifuzate In 
cursul serîi.

C.S.Ș. SIBIU - CÎȘTIGÂ- 
TOR AL „CUPEI CLUBU
RILOR1' LA SĂRITURI IN 

APĂ
Timp de două zile, sîmbătă și 

duminică, bazinul de înot „O- 
limpia“ din Sibiu a găzduit 
„Cupa cluburilor4' la sărituri în 
apă, ultimul concurs oficial al 
anului.

Rezultate tehnice : Trambulină 
3 m (fete) : 1. Magdalena Toth 
(Crișul Oradea) 652.475 p, 2. Cris
tina Timar (C.S.Ș. „Triumf" 
București) 589,675 p, 3. Ruxan- 
dra Hociotă (C.S.Ș. Sibiu) 
583,125 p. Trambulină 3 m (bă
ieți) : 1. Mathias Kaiss (C.S.Ș. 
Sibiu) 724,475 p, 2. Doru Nedel- 
cu (Progresul București) 708,10 p, 
3. Dan Oprean (C.S.Ș. Sibiu) 
679,725 p. Platformă fete : 1. Fe
licia Cîrstea (Liceul 2 București) 
580,55 p, 2. Luiza Nicolaescu 
(Progresul București) 489,95 p. 3. 
Isabela Bercaru (C.S.Ș. „Triumf" 
București) 470,05 p. Platformă 
băieți : 1. Dan Oprean 757,925 p,
2. Cornel Pop (Progresul Bucu
rești) 690,975 p, 3. Mathias Kaiss 
640,00 p.

Clasament general pe echipe : 
1. C.S.Ș. Sibiu (antrenor Dumi
tru Popoaic) 547 p, 2. Progresul 
București 527 p, 3. C.S.Ș. 
„Triumf" București 508 p, 4. Li
ceul 2 București 475 p, 5. C.S.M. 
Cluj-Napoca 462 p, 6. Crișul Ora
dea 114 p. (Ilie IONESCU — 
coresp.) —

A ÎNCET

„Cupa Roma 
feminin — edi 
programat vine 
minică meciuri 
minare, la stad 
prezente doar | 
vează în camd 
de categoria H 
Iată scurte rer 
serii.

Seria I, Bud 
reasca a găzd 
de apreciat nil 
pul celor 4 co 
(pînă anul trei 

zio-nară A, Un 
rești, aceasta a 
steagul în fața 
București (d 
Gațu — maesti 
tului). Cîștigînd 
rea cu Voința 
vele lui Gațu 
remarcat Fița] 
reușit perfornd 
primul loc. R 
lor : Spă^LC 
(6—5) cu ~Unl 
(7—6) cu Void 
18—16 (9—10) I
Universitatea I 
(7—5) cu Void 
18—18 (10—8) I 
Voința Sighișo 
lăți 21—13 (11
1. SPARTAC 
Universitatea 
lnța Sighișoara 
lați.^fj. GV.)

„CUFA ROMÂNIEI" LA BASC
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

In mai multe orașe din țară s-a 
disputat prima etapă din ediția 
I a „Cupei României" la bas
chet pentru^ echipele masculine și 
feminine. In această fază a corn-

în sala Cons 
pltală au avutl 
riei a II-a cu 
țiilor URBIS, J 
ca, Rapid H, B 
demia Militară! 
tate : URBIS d 
88 (52—51), Cal
Militară 57—53
— Politehnica I 
Academia Mii l-l 
II 73—60 (34—21 
tomatica 82—7(1
— Rapid II 781 
MORARU-SLIVl

Tot în Bucud 
pia s-au dispu 
seria a IV-a 
fost prezențe' q 
lit eh n ic? n și| 
Capitală). prd 
C.F.R. Craiova] 
— C.F.R. Crai 
P.T.T.- Pd 
(34—35), P.T.T.I 
77—63 (36—23), 
nlca II 79—55 
cat, pentru fa 
competiției, P.| 
GUȚU — cord

In Sala spod 
s-au întrecut 
C.S.Ș. Mătasea] 
talul Salonta I 

^^eul Bolyai t| 
^5etașat toate i 

Com er+ul — lie 
reș a promova 
re a întrecerij 
coresp).

Un nou coș înscris de Cernat, 
în finalul meciului Steaua — 

Dinamo de duminică
Foto : Dragoș NEAGU

petiției au evoluat formațiile din 
eșalonul secund (tineret). Cîști- 
gătoarele celor patru serii se ca
lifică pentru etapa următoare a 
întrecerii, în care vor intra și 
divizionarele A. Turneul final (e- 
tapa a IlI-a) va avea loc la 
București : 18—20 aprilie 1980 
(feminin) șl 20—22 iunie 1980 
(masculin).

La Bacău, în întrecerea băieți
lor au fost prezente 5 echipe : 
Electrica Fieni, Marina Constan
ța, Știința Ploiești, Lumina Bo
toșani și A.S.A. Bacău. După 
partide interesante, meciul care 
avea să stabilească cîștigătoarea 
seriei băcăuane s-a desfășurat în
tre Știința Ploiești și A.S.A. din 
localitate. întîlnirea,- echilibrată 
șl de foarte bun nivel tehnic, a 
dat cîștig de cauză ploieștenilor, 
care au învins cu 11G—98 (47—50). 
(I. IANCU — coresp.).

La Tg. Muri 
Diversitatea C 
la Craiova U 
șoara.

0 LUME 
CU MII

PENT

4 LUPTĂTORI ROMÂNI, 
PE LOCURI FRUNTAȘE 

LA TURNEUL 
DE LA PLEVEN

La Pleven (Bulgaria) a avut 
loc un turneu internațional de 
lupte gneco-romane la care au 
participat sportivi din România, 
Uniunea Sovietică și din țara 
gazdă (cite 4 concurenți la fieca
re categorie de greutate). Dintre 
luptătorii români s-au remarcat 
Ion Enache, clasat pe primul loc 
la cat. 82 kg. Ilie Matei, locul 2 
la cat 90 kg. Dinu Obrocea (74 
kg) și George Dumîtriu (62 kg), 
pe locul 3.

în LUNA] 
lume minul 
căril se al 
gazin sau 1 
comerțului I 
la dispoM'i 
diferite,• p| 
rite :
• jucării 

nuleț electd 
TITAN etc.
• jocuri 

cu telecom] 
re etc.) ;
• jocuri | 

gr aflat (.| 
„Dacii și r4 
rientăm pel
• jocuri 

(„Mica croi 
sem frumod

© lepuraJ 
urși, pisici I 

Alese cu I 
jocurile cd 
mult decît I

0 CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 19 DECEM
BRIE 197,9. Cat. 1 : 1 variantă
25% — autoturism „Dacia 1300": 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 23.622' 
lei și 6 variante 25% a 5.905 lei; 
cat. 3 : 18,25 a 3.236 lei ; cat. 4 : 
97,75 a 604 lei ; cat. 5 : 213,75 a 
276 lei ; cat. 6 : 6.862,00 a 40 lei; 
cat. 7 : 206,00 a 200 lei ; cat. 8 : 
3.356,25 a 40 lei. Report cat. 1 : 
120.249 lei. Autoturismul „Dacia 
1300" de la cat. 1, jucat 25%, a 
fost obținut de MIȘU MĂRGĂ
RIT din București.



H-a EDIȚIE A „CUPEI ROMÂNIEI" 
HANDBAL FEMININ
handbal

tă și du-
I, preli- 

a au lost 
?are acti- 
•epublican 

tineret, 
la cele 6 

ala Fio? 
i meciuri 

în gru- 
e se afla 
astă divi- 
i Bucu- 
să încline 
d Spartac 

Cristian 
al spor- 

și întîlni- 
>ara, ele- 
?estea s-a 
ntin) au 

a ocupa 
meciuri- 

ti , *3-12  
i. ,15—14 
voana șl 
a Galați ; 
;ti 19—9 
șoara și 
a Galați ; 
oința Ga- 
lasament : 
EȘTI, 2. 
. 3. Vo-
nța Ga-

dln Că
ci, urile se- 
*ea forma- 
Automati- 
a II, Aca- 
eva rezul- 
atica 124— 
Academia
Rapid II 

7 (43—39),
Politehnica 
iți — Au- 
>). URBIS 
-30). (D.
coresp.).

sala Olim- 
•tidele din 
la care au 
3.S.B., Po- 
(to-ate din 

formația 
te : C.S.B. 

>2 (49—20),
II ftl—67 

R. Craiova 
— Politeh- 
S-a califi- 
itoare a 
mrești (O.

Setria a Il-a, Deva (Sala spor
turilor). Cum era de așteptat, 
cele trei zile de întreceri au fost 
dominate de handbalistele de la 
Constructorul Hunedoara. Re
zultate : Constructorul Hunedoa
ra 20—13 (10—6) cu Sparta Me
diaș și 11—10 (4—5) cu Confecția 
Vaslui; Confecția Vaslui — Spar
ta Mediaș 19—15 
ment 
HUNEDOARA, 
lui. 3. Sparta 
MION — coresp.).

Seria a Ill-a, Sibiu (Sala ar
matei). Rezultate : Textila Zalău
17— 16 (8—8) cu C.S.M. Sibiu și
10—9 (4—4) cu Voința Odorheiu
Secuiesc ; Voința 
cuiesc — C.S.M. 
(4—7). Clasament : 
ZALĂU, 2. Voința 
cuiesc, 3. C.S.M.
NESCU — coresp.)

Seria a IV-a, Craiova 
sporturilor). Rezultate : 
Craiova 18—15 cu Rapid 
rești și 14—13 cu Relonul 
nești ; Rapid — Relonul 
Clasament : 1.
2. Rapid, 3. Relonul. 
POVICI — coresp.).

Seria a 
sporturilor) 
structorul 
Confecția I 
21—15 cu
18— 12 cu 2
tramonia __ ...
19— 15 ; Vulturul Ploiești
cu Nitramonia și 19—6 cu 
fecția. Clasament : 1.
STRUCTORUL TIMIȘOARA, 2. 
Vulturul, 3. Nitramonia, 4. Con
fecția. (J. STAMBOLGIU — 
coresp.).

Seria a Vl-a. Singurul meci 
(disputat în Sala Floreasca din 
Capitală) : TEXTILA BUHUȘI — 
Oltul Sf. Gheorghe 18—11 (9—7).

Echipele ale căror denumiri 
sînt scrise cu majuscule s-au ca
lificat pentru etapa a Il-a (prin
cipală) a competiției, care se va 
disputa între 18—20 ianuarie 1980, 
și unde vor fi prezente și divi
zionarele A.

1.
(13—4). Ciasa- 

CONSTRUCTORUL 
2. Confecția Vas- 
Mediaș. (I. Sî-

Odorheiu Se- 
Sibiu 15—14 

1. TEXTILA
Odorheiu Se- 

Sibiu. (I. IO-

C.F.R.

(Sala
C.F.R.
Bucu- 
Săvi- 

27—14. 
CRAIOVA, 

(V. PO-

(Sala 
Con- 

cu 
Severin, 
Făgăraș,

COMPETIȚII ®
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CIL MAI DISCIPIINAT JUCĂTOR PIHȘTfAN

din Deva 
a feminine 
ilitate, Me- 
rțul — 11- 
. Cîștigînd 
e, echipa 
al Tg. Mu- 
i urm ă to a - 
Mi ON —

alifie at U- 
ca II, iar 
tea Timi-

JNATĂ, 
UCĂRII
0PII!
URILOR, o 
mii deju- 

ricare ma- 
ecializat al 

Vă stau 
4£ jocuri 

zîrste dife-

.izate (tre- 
rai, tractor

taj (sașiuri 
autoutilita-

rton po-li- 
vînturilor", 
„Să ne o- 
etc.);

îndemînare 
„Să țe-

unți, căței,

jucăriile șl 
pot fi mai 
î minunate

V-a, Ploiești 
Rezultate :

Timișoara 20—17 
Drobeta-Tr.
Nitramonia „ 

Vulturul, Ploiești ; Ni- 
Făgăraș — Confecția 

27—13 
Con- 

CON-

O. VÎLCIOIU 
BRAȘOV) A 
„MEMORIALUL 

VIZIRU" LA

(DINAMO 
CÎȘTIGAT 

MARIN 
TENIS

în sala clubului ,, Steaua" din 
Capitală s-a desfășurat a IV-<a 
ediție a „Memorialului Marin Vi
ziru" la tenis. întrecerile au fost 
de un bun nivel, trei dintre fa- 
voriți — Marian Mîrza, Adrian 
Viziru și Alexandru Siito — fiind 
eliminați din primele tururi. Re
zultate din turneul final de 4 ju
cători (s-a disputat după siste
mul fiecare cu fiecare): O. Vîl
cioiu 6—3, 6—3 cu O. Pavel, 6—0, 
6—1 cu M. Zacopceanu și 6—3, 
6—4 cu A. Leonte; O Pavel 6—4, 
3—6, 6—2 cu A. Leonte și 6—4, 
6—2 cu M. Zacopceanu; A. Le- 
onțe — M’ Zacopceanu 3—6, 6—4, 
/XI. Clasament final în proba de 
simplu: 1. o. Vîlcioiu (Dinamo 
Brașov) 3 v, 2. O. Pavel (Stea
ua) 2 v, 3. A. Leonte (Steaua) 
1 v, 4. M. Zacopceanu (Steaua) 
0 v. Finala probei de dublu s-a 
disputat între două perechi de 
la Steaua: M. Mîrza, L. Țiței — 
A. Leonte, S. Niculescu 6—3, 6—2. 
(S. Ionescu — coresp.).

de joacă; ele pot avea șl un 
rol important în educarea lor, 
în dezvoltarea capacității lor 
de vorbire, a orizontului cu
noștințelor, a perspicacității 
și în dominării lor.

Deci, dăruiți copiilor dv. 
jucăriile șl jocurile de care 
au nevoie î

SURPRIZA
SEZONULUI!

I
I
I
I
I
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ULUI NOU
eciold limita ta @ Un prilej de mari sa

tisfacții pentru dv., un 
cadou plăcut pentru ceî 
dragi I

• Cîștiguri suplimentare 
în valoare de 1.700 000 
lei acordate din fond 
special !

AGENȚIILE LOTO-PRO- 
NOSPORT $1 VINZATORII 
VOLANȚI DIN ÎNTREAGA 
ȚARA VA AȘTEAPTA PEN
TRU A VA ÎNCERCA 
ȘANSELE.

MAI MULTE LOZURI 
JUCATE - MAI MULTE 
POSIBILITĂȚI DE A VA 
NUMĂRĂ PRINTRE MARII 
CIȘTIGATORI I

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

Colegiul divizionar A, organ 
consultativ al F.R.F., a fost 
recent reorganizat și a trecut 
la activitate, 
cest colegiu 
conducătorii 
sau asociații 
are rolul de < 
pune forului 
soluții pentru 
deosebită actualitate și impor
tanță. Noul președinte al ~ 
legiului divizionar A este 
Ion Balaș, vicepreședinte 
F.R.F.

în ultima sa reuniune, 
legiul divizionar a fixat planul 
său de muncă pentru semestrul 
I al anului 1980. Iată cele mai 
importante probleme prevăzute 
în acest plan : perioada ianua
rie — februarie : 1. Modul cum 
s-a acționat pentru intensificarea 
muincii educative cu jucătorii 
și pentru prevenirea violențe
lor, a actelor de nesportivitate 
în 
te 
in 
la 
Și

Menționăm că a- 
este alcătuit din 
celor 18 cluburi 
divizionare A și 

a analiza și pro- 
de specialitate 

i problemele de

Co- 
tov. 

al

Co-

campionat. 2. Măsurile lua- 
pentru pregătirea returului, 
direcția instruirii echipelor 
o cotă de exigență sporită 
a amenajărilor la bazele 

sportive, etc. Perioada martie 
— aprilie : 1. Propuneri pen-

tru asigurarea unei mai mari 
stabilități a antrenorilor în 
campionatul 1980/81. Stabilirea 
termenelor de depunere a con
tractelor pentru viza F.R.F.; 2. 
Propuneri pentru consolidarea 
loturilor echipelor care se vor 
califica în competițiile conti
nentale, ediția 1980/81. Perioada 
mai-iunie : 1. Măsuri pentru 
organizarea perioadei de vară; 
2. Analiza modului cum func
ționează centrele de copii și 
juniori. Propuneri de măsuri 
pentru consolidarea acestora și 
de sporire a eficienței lor. So
luții de promovare și reparti
zare mai echitabilă a tinerelor 
talente.

Aceasta este o tematică de 
principiu. La propunerea mem
brilor colegiului sau a preșe
dintelui se pot adăuga, pe par
curs, și alte probleme, mai cu 
seamă acelea ivite din desfă
șurarea activității competițio- 
nale curente

Este de așteptat ca, printr-o 
activitate continuă, prin urmă
rirea obiectivelor pe care și le-a 
propus, Colegiul divizionar A 
să reprezinte un factor efectiv 
pentru forul de specialitate.

APRtCIAT Șl DE
să joace, ca a- 
copiii, in spațiul 
blocului în care 
în 1957. După 
parte din echipa

RON GllttNWOOD

CUPA 30 DECEMBRIE" LA RM. VÎLCEA
rea. „întrecerea a avut și un 
caracter de selecție" — afirmă 
antrenorul Traian Popa, cel 
care a organizat această com
petiție. Iar printre cei pe care 
antrenorul i-a remarcat și i-a 
reținut pentru calitățile lor se 
numără Gh. Ceaușilă, L. Giul- 
că, A. Dipu și N. Nica.

----------------------------------- s

u
Partidele, 30 la număr, s-au 

disputat pe terenul de zgură 
de lingă stadionul „1 Mai". 
Au participat șase echipe al
cătuite din jucători pînă la 
13 ani. Competiția a fost ciști- 
gată de Luceafărul, urmată în 
clasamentul final de Progresiei, 
Mureșul, Oltul, Dacia și Uni-

...începe 
proape toți 
din jurul 
s-a născut 
11 ani 
Școlii 
cîștigă campionatul orașului 
Pitești. Părinții îl recoman
dă lui Leonte Ianovschi, a- 
cesta îl... examinează din 
toate punctele de vedere, 
după care îl primește la 
Centrul clubului F. C. Ar
geș. în 1970 este remarcat 
în coloanele revistei FOT
BAL. Promovează 
firesc. Cu juniorii 
republicani, ai F.C. 
Argeșului,, cîștigă 
seria a IV-a a

face
generale nr. 3 care

rapid și

rOTDAL
campio

natului 1973/1974 și compe
tiția internațională de la 
Subotica (Iugoslavia). Din 
aceeași echipă mai fac par
te Speriatu, Cristian, Băr- 
bulescu, Radu II, Dumitres
cu, M. Zamfir. Promovarea 
în Divizia A are loc in 1975, 
in partida „Poli" Timi
șoara — F.C. Argeș, datori
tă accidentării unor titu
lari. Este anul cînd termină 
și cursurile Liceului Ni- 
colae Bălcescu. în campio
natul 1977/78 se integrează 
în „ll“-le pregătit de Flo
rin Halagian, care pierde la 
golaveraj disputa cu Stea
ua pentru titlul de cam
pioană. în toamna lui ’78, 
vin la Pitești Panathinaikos 
Atena (el înscrie primul 
gol) și Valencia, meciuri în 
care se remarcă' în mod 
deosebit. „Aleargă fără e- 
fort aparent, nu stă un mi
nut locului, se dăruiește jo-

y

culuj și echipei" — avea să 
scrie pensionarul Petre Pa- 
raschiv intr-unui din pro
gramele editate de club. In 
campionatul următor își a- 
duce o contribuție majoră 
la succesul echipei, care cîș
tigă pentru a doua oară 
titlul. Prezent, recent, la 
Pitești, pentru a- urmări pe 
F.C. Argeș, antrenorul echU 
pei Angliei, Ron Greenwood 
declară : „Am venit să văd 
pe cei 
români, gîndindu-mă că sîn- 
tem în aceeași grupă preli

minară a C.M.
ȘI ETICA Mi-au plăcut pu

terea lor de luptă, 
organizarea jocului în funcție 
de adversar, Dobrin 
tehnica sa și Toma 
marele travaliu".

Exact, despre 
TOMA este vorba și 
rîndurile noastre. Un tînăr 
timid, modest, cu o condui
tă exemplară in sport, fa
milie, societate, un foarte 
bun coleg de echipă și de fa
cultate, el fiind acum student 
în anul III. Dacă în fotba
lul nostru ar exista mai 
mulți jucători cu o conduită 
asemănătoare, nu încape 
îndoială că numărul abate
rilor de la fair-play s-ar di
minua brusc ; s-ar munci 
mai mult, mai bine și cu 
mult mai mult folos. La 
acest adevăr voiam de fapt 
să ajungem scriind aceste 
rînduri.

Ion CATANA 
Marin ȘTEFAN ESCU 

studenți — Facultatea de 
subingineri — secția auto

mobile Pitești

mai buni jucători

minară C.M.

pentru 
pentru

DOKU 
în

DIVIZIONARELE A SUB TRANSFOCATOR
INTRE 6,50 ACASA ȘI 7,50 IN DEPLASARE...

Cea mai tînără echipă a cam
pionatului (22. de ani media vîrs- 
tei jucătorilor ed) a terminat se
zonul oompetițional pe locul 8, 
ca șl anul trecut și a obținut ca
lificarea în optimile Cupei (4—1 
cu Unirea, la Dej). Privită din... 
interior, comportarea „lT'-lui bă- - 
căuan a fost notată astfel de:

Traian Ionescu (antrenorul 
principal): „în general bună**...

Cornel Costinescu (președintele 
clubului): „Una peste alta,
bună...**.

loan Catargiu (căpitanul echi
pei) : „Destul de bună**...

Iată trei opinii care au ca nu
mitor comun — calificativul 
BUNA. Sigur că flecare dintre 
cei trei solicitanți să-și spună 
părerea d&pre evoluția forma
ției băcăuane a prezentat si ar
gumentația de rigoare. Cea mai 
complexă, completă și intere
santă ni s-a părut aceea a an
trenorului. unul dintre tehnicie
nii cu cea mai mare experiență 
din fotbalul nostru. Traian Io
nescu a mers pînă acolo, Incit 
a făcut o distincție netă finire 
comportarea echipei pe teren 
propriu și în deplasare. Și era

două sincope, una la început de 
drum (.0—3 la Cluj-Napoca), cea
laltă spre sfîrșitul sezonului (6—5 
la Pitești). In aceste partide, for
mația din Bacău nu a mai ară
tat nici maturitate, nici elan, 
nici ambiție.

Dar, „una peste alta", așa cum 
se exprimă președintele clubului, 
de la formația băcăuană lumea 
aștepta în sezonul trecut UN 
SALT; un salt pronunțat, evi
dent ; un salt cerut de tinerețea 
echipei, de excelentele condiții 
pe care le are Nimeni nu poa
te afirma că nu s-au făcut pro
grese. Acumulările sînt, însă, 
foarte lente. Iar fără o muncă 
susținută, tenace, exemplară, ele 
nu vor ajunge să se materializeze 
într-o evoluție de ansamblu con
vingătoare, de calitate nouă. 
Acest adevăr ar trebui să-1 în
țeleagă toți jucătorii.

Inclusiv Vamanu, care n-a mai 
fost Vamanu cel din ediția pre
cedentă, jucătorul solicitat de 
loturile reprezentative...

Inclusiv Șoșu, Chitaru și Ursa- 
che, care se consideră deja se
natori de drept, drămuindu-și ne- 
permis eforturile...

----------------- 8. S. C. BACĂU •-----------------
9 Puncte reaftiaie: 20 (14 aoasă -Ț- 6 In deplasare); procentaj: 

52,6 la sută.
• Golgeterii echipei: Aotohi ți Cărpuci — cîte 5 goluri, Botez și 

Panaite — cîte 3, Catargiu fi Vamanu — cîte 2, Șoirnan, L. Mol
dovan, Șoșu șl Verigeanu — cîte 1.
• Jucători folosiți: 18 — Catargiu și Elisei — cîte 19 meciuri, Căr

puci, Șoșu și Antohl — cîte 18, Chitaru 16, Solomon II și Verigeanu — 
cîte 15, Vamanu 14, Panaite și Solomon I — cîte 13, Mangeac și 
Șoirnan — cite 11, Andrieș 10, Botez și L. Moldovan — cîte 9, Ur- 
sache 8, Lunca 5.
• Media notelor echipei: 637 (6,43 aoasă — 6,31 în deplasare).
9 Jucători eliminați: Botez (etapa a 5-ă) și L. Moldovan (etapa 

a 8-a).
• Cartonașe galbene: 20 (10 Jucători); cele mai multe: Cărpuci 5.
• A expediot 199 de șuturi (129 aoasă -f- 70 In deplasare), dintre 

care 1Q1 pe spațiul porții (58 aoasă -f- 43 în deplasare) și a exe
cutat 90 de cornere (68 acasă -f- 22 In deplasare).

9 A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, toate fiind însă ratate 
(Chitaru 2, Botez); a fost sancționată cu 2 penalty-uri. ambele trans
formate.
9 La meciurile susținute acasă au asistat 99 000 de spectatorT, cei 

mai mulți - 15 000 — în etapa a 2-a, la partida cu Dinamo.

firesc s-o facă, pentru că la nici 
o altă divizionară A nu a exis
tat o discrepanță atlt de mare 
între evoluția (nu rezultatele ob
ținute) etalată în deplasare și în 
fața propriilor suporteri. Așa
dar...

6.50 PENTRU SEMIEȘECURILE 
DE PE TEREN PROPRIU. Echi
pa n-a reușit să contracareze 
tactica impusă de adversar. S-a 
poticnit în fața unor apărări su
praaglomerate, n-a știut să ex
ploateze momentele favorabile 
ivite pe parcursul jocurilor, nu 
si-a. păstrat calmul în situațiile 
grele. Toate acestea, la care mai 
trebuie adăugate graba de a 
tranșa disputele și precipitarea 
în nenumărate faze clare de gol 
au cauzat rezultatele nesatisfă
cătoare înregistrate acasă.

7.50 PENTRU JOCUL IN DE
PLASARE. Paradoxal, dar cea 
mai tînără formație a campio
natului s-a. numărat în toamnă 
printre puținele echipe care au 
manifestat maturitate atunci cînd 
au jucat pe teren străin. „Sport 
dub“ a fost — exemplu destul de 
rar în fotbalul nostru — apre
ciată pentru modul cum a evo
luat în ambele faze ale jocului, 
fapt ce i-a permis să se „închi
dă" bine în apărare, dar să și 
atace viguros, să creeze faze de 
gol. Au existat, însă,' șl două 
excepții de la această regulă,

Inclusiv Botez, mereu în con
flict cu arbitrii meciurilor și, im
plicit, cu... comisia de disciplină 
a federației...

Cîștigînd șase puncte în meciu
rile din deplasare (2—1 la Buzău; 
i—1 la Tîrgoviște, 2—2 la Satu 
Mare, 4—4 la București, cu Stea
ua, 1—1 la Iași) și pierzînd patru 
pe teren propriu (1—1 cu Unlv. 
Craiova. 2—2 cu F.C.M. Galați, 
6—0 cu „Poli" Timișoara și 2—2 
ou Chimia), S.C. Bacău a reușit, 
timp de 75 de zile (între 9 sep
tembrie și 25 noiembrie), să de
vină o „mică Perugia" (n.r. în 
Italia, o adevărată campioană a 
egalităților) a fotbalului nostru, 
realizînd opt egaluri la rînd, in- 
dlspuntnd pe to-ată lumea: în
deplasare pe gazde, cărora Te ră
pea un punct, acasă pe supor
terii proprii și pe ea însăși, pier
zînd surprinzător puncte pe oare 
în campionatele trecute și le tre
cea în cont cu ușurință. Dar S.C. 
Bacău POATE anula discrepanța 
dintre cele „două comportări"- 
din prima parte a întrecerii ța- 
oasă și deplasare). Echipa ARE 
SUFICIENTE RESURSE să acce
lereze saltul despre care am a- 
mintit pentru a deveni o divi
zionară A redutabilă, capabilă sâ 
urce noi trepte în campionat. 
Proximul prilej ? Sezonul care 
vine...

Laurențiu DUMITRESCU

UN PAS ÎNAINTE CARE TREBUIE CONSOLIDAT
Reținem din analiza Colegiului 

central al antrenorilor o succin
tă caracterizare făcută echipei 
din Rm. Vilcea: „în real progres 
față de toamna anului trecut, 
Chimia prestează un joc bazat pe 
o bună mobilitate tactică, ia 
aceasta contribuind întreg efec
tivul de jucători In apărare ma
nifestă încă numeroase deficien
te, îndeosebi în ceea ce privește 
marcajul, dublajul și tehnica re
cuperării mingii".

fcitr- adevăr, Chimia a înregis
trat — în raport cu turul cam
pionatului precedent — un salt 
valoric exprimat elocvent in com
parația pozițiilor ocupate în cla
sament: 17 în 1978 șl 11 în 1979. 
Un plus de șase locuri, deci, da
torat unui mai bun echilibru în 
modul de acțiune la cele două 
principale momente ale jocului- 
atac-ul și apărarea. Această pres
tație, superioară în ansamblu, a 
formației vîlcene în prima parte 
a actualei ediții de campionat 
este, după părerea antrenorului 
Marcel Pigulea. urmarea unui 
cîștig de experiență competițio- 
nală, a unei mai mari respon
sabilități a jucătorilor în proce-

ției a Început odată cu etapa a 
șaptea, în meciul cu Steaua. Ea 
a coincis cu revenirea de la U- 
niversiada mexicană a coordona
torului de joc, Carabageac, al 
cărui aport s-a resimțit în spe
cial pe plan tactic, prezența aces
tuia in ,,ll“-le vilcean avînd, în 
același timp, un pronunțat efect 
tonic asupra coechipierilor săL 
A urmat apoi o „serie de foc“ 
eu opt puncte cîștigate din tot 
atîtea posibile și, după etapa • a 
zecea, un spectaculos salt în cla
sament, pe locul 6 ! Momentul 
acesta de vîrf i-a făcut, se pare, 
pe unii jucători — dacă nu chiar 
pe toți — să uite prea ușor con
diția reală a echipei lor, ca și 
eforturile mari făcute pentru re
venirea pe linia de plutire. Con
secința firească a unei asemenea 
atitudini de automulțumire, mer- 
gînd chiar pînă la supraevaluarea 
forțelor, i-a adus din nou pe 
vîlceni — la capătul unei pe
rioade de comportări oscilante — 
în situația neplăcută să simtă 
dogorea zonei fierbinți a subso
lului. De fapt, turul proprîu-zis 
al campionatului Chimia l-a în
cheiat șchiopătînd, cu o înfrîn-

-----------------9. CHIMIA RM. VILCEA----------------------
• Puncte realizate; 19 (14 acasă 4- 5 în deplasare); procentaj’: 

50 la sută.
9 Golgeterii echipei : Gîngu 7 goluri, Savu 6, Cilean 4, Tele- 

|pan 2, Coca I, Stanca, Cincă și G. Stan — cite 1, Pihter (Olimpia) 
— autogol.

9 Jucători folosiți: 20 — Cincă, Basno, Gîngu, Iordan și Teleșpan — cîte 19 
meciuri, Constantin 17, Savu 16, Bădilâ 15, Stanca 14, Carabageac 13, G. 
Stan și Cilean — cîte 12, Lepădatu și Coca I — cîte 9, Cîrceag 7, 
Barbut Roșea 5, F. Râduoanu 4, Sâvulea 2, Coca II 1.

9 Media notelor echipei: 6,35 (6,62 acasă — 6,08 în deplasare).
9 Jucători eliminați: nici unul.
9 Cartonașe galbene: 16 (10 Jucători); cele mai multe: Cincă 4.
9 A expediat 260 de șuturi (200 acasă -f- 60 în deplasare), dintre 

oare 130 pe spațiul porții (104 acasă + 26 în deplasare) și a exe
cutat 106 corners (89 acasă + 17 în deplasare).

9 A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, toate fiind transformate 
de Savu; o fost sancționată cu un singur penalty, transformat.

9 La meciurile susținute acasă au asistat 119 000 de spectatori, cei 
mai mulți — 16 000 — în etapa a 10-a, la partida cu F.C. Scornicești.

sul de instruire și în joc, a unei 
mobilizări reale susținută de ide- 
ea efortului conștient și a spi
ritului de echipă.

• Aceasta este situația acum la 
ora analizei, după parcurgerea 
unei jumătăți de drum din în
trecerea celor mai bune 18 echi
pe ale țării O situație liniștitoa
re, privind lucrurile atît prin 
prisma punctelor acamulate, cît 
și a omogenizării taotice și mo
rale a echipei condusă de tinărul 
cuplu de antrenori M. Pigulea— 
Dumitru Ștefan. Și totuși, puțini 
— Chiar și dintre cei mai entu
ziaști susținători ai Chimiei — 
ar fi crezut, după felul cum a- 
ceasta a început campionatul, că 
finalul sezonului de toamnă îi 
va aduce echipei satisfacția unui 
loc onorabil în clasament și o 
Iarnă cu mai puține griji ca în 
alte dăți. Pentru că, după ce a 
evitat cu mare dificultate retro
gradarea în vana acestui an, e- 
chipa din Rm. Vilcea â pășit cu 
sting ui în actuala ediție de cam
pionat, ajungînd, ca după con
sumarea etapei a șasea, să ocu
pe locul 15 în clasament, avînd 
la activ o singură victorie, un 
egal șl golaverajul de 2—7 !

„Schimbarea la față" a forma-

gere de dubiu forfait (0—6), la 
Craiova și o alta (1—2), pe teren 
propriu administrată de F.C. Ar- 
geș. Noroc cu „prelungirile", adi
că cu cele două etape din retur, 
în oare vîlcenii, treziți la reali
tate, au acumulat trei puncte 
prețioase (două cu Dinamo și 
unul de la A.S.A.), stabilindu-se, 
pînă la primăvară, pe o poziție 
de mijloc.

Locul 9. după 19 etape, cu 19 
puncte și un golaveraj de 24—24, 
reprezintă pentru Chimia o per
formanță meritorie, iar compor
tarea frumoasă a echipei într-o 
serie de meciuri cum au fost 
cele cu Steaua, Dinamo și Poli
tehnica Timișoara — pe teren 
propriu; cu Jiul, Universitatea 
Cluj-Napoca, Sport club Bacău și 
A.S.A. — în deplasare, oferă 
argumente convingătoare în ide- 
ea că elevii antrenorilor M. Pi
gulea și D. Ștefan sînt capabili 
nu numai să evite emoțiile din 
finaluil campionatului trecut, ci 
chiar să facă un important pas 
înainte pe calea consolidării po
ziției echipei lor și a orașului 
Rm. Vîlcea în circuitul perma
nent al fotbalului divizionar A.

Mihai IONESCU



A ÎNCEPUT BALCANIADA DE BASCHET (f) SPRE UNIVERSALIZAREA J. 0.
La Plovdiv (Bulgaria) a în

ceput cea de a 17-a ediție a 
Balcaniadei de baschet femi
nin. La întrecere sînt prezente 
echipele naționale ale Bulga
riei (A și B), Iugoslaviei șl 
României. Reprezentativa Bul
gariei a cucerit trofeul de 13

PE GHEAȚĂ 
Șl PE ZĂPADĂ

MECI AMICAL DE HOCHEI, 
LA BERLIN

La Berlin s-a disputat a 
doua întilnire internațională de 
hochei pe gheață dintre echipa 
locală Dynamo șl formația 
cehoslovacă Ceske Budejovice. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (1—1, 1—1, 1—0). 
In prima partidă, cele două e- 
chipe terminaseră la egalitate : 
3—3.
PROBĂ DE SLALOM SPECIAL 

CIST1GATĂ DE JAPONEZUL 
KODAMA

Proba de slalom special din 
cadrul concursului internațio
nal de schi de la Schwyz a 
fost cîștigată de sportivul ja
ponez Osarau Kodama, Au ur
mat în clasament Christian 
Neureuther (R.F. Germania) și 
Frank Worndl (R.F. Germa
nia).

PATINATORUL ERIC HEIDEN 
ÎNVINGĂTOR IN TREI PROBE
In cadrul unui concurs de 

patinaj viteză desfășurat la 
Milwaukee campionul mondial, 
americanul Eric Heiden, a cîș
tigat trei probe : 500 m în
38,73 ; 1000 m în 1:17,6 și 
5 000 m în 7:09,08. Cursa femi
nină de 3 000 m a revenit lui 
Belli Ilcidcn (S.U.A) care a 
parcurs această distanță în 
4:34,27.

ori, iar cea a Iugoslaviei de 
3 ori.

în prima partidă a competi
ției s-au întîlnit Iugoslavia și 
Bulgaria (B). Conform previ
ziunilor, victoria a revenit re
prezentativei iugoslave cu sco
rul de 77—70 (35—34). In me
ciul vedetă al primei zile for
mația Bulgaria (A) a întrecut 
echipa României cu 76—71 
(44—43). Cele mai multe punc
te au fost înscrise de Maka- 
veeva (19) pentru formația 
Bulgariei și Roșianu (16) pen
tru echipa noastră.

O recentă rezoluție a Comi
tetului Internațional Olimpic 
(C-I.O.) îngăduie reprezentan
ților sportului din R.P. Chine
ză să ia parte la Jocurile O- 
limpice, începînd chiar cu edi
ția de iarnă 1980, de la Lake 
Placid.

îndelungi tratative și dezba
teri in sinul forului olimpic 
au precedat această hotărîre. 
La ultima reuniune, de la Na
goya, a Comisiei executive a 
C.I.O. (din care face parte șl 
reprezentantul român Alexan-

CAMPIOANELE DE MIINE ALE GIMNASTICII NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

cial, care au avut — la fel ca 
și titularele — o comportare 
deosebită. Nu exagerăm cu ni
mic dacă afirmăm că, de pe a- 
cum, se întrevăd marile cam
pioane de mîine ale gimnasticii 
noastre.

în ceea ce-i privește pe bă
ieți, mai puține speranțe au
tentice, dar nu se poate spune 
că ele lipsesc cu desăvîrșire. 
Iată, de pildă, cazul pe care 
ni-1 oferă tînărul de 16 ani 
Emilian Nicula, care a adăugat 
la Focșani un nou rezultat 
prestigios frumoasei sale cărți 
de vizită. El s-a impus cu auto
ritate în fața colegilor săi de 
generație și se va putea afir
ma și mai viguros atunci cînd 
va adăuga calităților sale deja 
cunoscute plusuri la capitolele 
forță și rezistență, uneori de
ficitare in momentul de față. 
După cum ni se pare de reală 
perspectivă tînărul Levente 
Molnar, foarte dîrz și muncitor.

Să nu le uităm, la această 
oră de bilanț a întrecerilor bal
canice de juniori, nici pe spor
tivele noastre de la gimnastică 
ritmică-modernă, atît pentru 
performanțele ca atare pe care 
ele le-au realizat (două vlcto-

iii pe aparate, în fața puterni
celor adversare bulgare, recu
noscute pentru clasa lor ridi
cată, de nivel mondial), cit și 
pentru ceea ce poate da această 
disciplină, în anii viitori, prin 
campioana foarte tînără și am
bițioasă care este Dorina Cor- 
doș, prin Rozica Popescu sau 
Rodica Pamfilie, ale căror evo
luții la Balcaniadă indică alte 
posibile afirmări nu numai pe 
plan regional, ci și mai larg, 
european. Important este însă 
să se persevereze pe linia mun
cii șl dăruirii cu care se acțio
nează în prezent, după cum ar 
fi binevenit și un mai mare 
sprijin din partea federației de 
specalitate, sprijin care cu si
guranță s-ar materializa în anii 
viitori în alte rezultate valo
roase.

dru Șiperco) a fost adoptată 
soluția potrivit căreia în luiriea 
olimpică Republica Populară 
Chineză va fi reprezentată de 
Comitetul Olimpic Chinez, 
avînd drapelul și imnul R.P. 
Chineze, în timp ce Comite
tul olimpic situat la Taipe va 
avea un drapel, un imn și o 
emblemă olimpică altele decît 
cele utilizate pînă acum. A- 
ceastă soluție a deschis calea 
reintrării mișcării sportive chi
neze în marea familie olim
pică.

Sub formă de rezoluție, pro
punerea a fost supusă unui vot 
prin corespondență în rîndu- 
rile celor 89 membri ai C.I.O. 
După cum se arată într-un 
comunicat de presă al C.I.O., 
din cele 81 buletine de răs
puns, 62 au manifestat acordul, 
17 s-au declarat împotrivă, iar 
2 buletine au rămas albe. Ast
fel, rezoluția fiind adoptată de 
majoritatea membrilor C.I.O., 
Comitetul Olimpic Chinez pri
mește recunoașterea forului o- 
limpic. Ratificarea deciziei, la 
cea de a 82-a sesiune a C-I.O., 
de la Lake Placid, nu mai este 
decît o operație formală, care 
va confirma votul individual.

In acest fel s-au făcut pași 
importanți, hotărîtori, în direc
ția universalizării mișcării 
olimpice. Prezența sportivilor 
chinezi la Jocurile Olimpice 
din 1980 va da amploare între
cerilor, făclnd ca rezultatele 
obținute de sportivii de oriun
de să capete cu adevărat va
loare mondială.

DIN TARILE SOCIALISTE a

ECHIPA DE HANDBAL PĂȘEȘTE CU DREPTUL
(Urmare din pag. 1)

mogenitate și de un pronunțat 
spirit de întrajutorare am 
cîștigat două lucruri importan
te : a) disciplină tactică în a- 
iac ; b) mobilizare în apărare, 
ceea ce determină mobilitatea 
jucătorilor, posibilitatea de a 
acționa avansat".

IOAN KUNST-GHERMĂNES- 
CU : „Echipa a urcat sigur, cu 
evidentă personalitate, o bună 
parte din treptele pe care Ie-a 
coborit la C.M. de la Copenha
ga. Ea are acum o valoare evi
dentă, se exprimă tot mai bine 
intr-un handbal modern — în 
viteză, cu șuturi prin surprinde
re, beneficiază de o puternică 
coeziune. Ceea ce îi lipsește 
este însă constanța. Alături de 
alte obiective, îl vom avea — 
în primul rînd — pe acela de 
a-i confeii echipei posibilitatea 
să joace la același nivel cel 
puțin 6 meciuri, adică cel puțin 
lot alîtea cîte programează tur
neul olimpic".

Aceasta este, fără discuție, 
treapta înaltă de la care vor fi 
abordate pregătirile ultimei eta
pe dinaintea Jocurilor Olimpice. 
Revenirea în lot a celor doi 
accidentați (Werner Stockl și 
Cornel Durău), cooptarea alto
ra — îndeosebi de la echipa 
secundă, de tineret, vor pune 
în valoare și mai bine un atu 
al reprezentativei noastre căreia 
— și în condițiile date — pu
ține formații i-au putut face 
față. Este vorba de înlocuirea 
în faza de apărare a lui Radu 
Voina și Vasile Stingă, pentru 
a li se asigura acestora din 
urmă prospețimea necesară în 
faza ofensivă. Și, apoi, cu Bir- 
talan și Folker, de pildă, în 
defensivă, crește evident gaba
ritul apărării, siguranța oferită 
portarului

Așa cum aminteam, la înce
putul anului viitor sînt progra
mate la Craiova și București 
ultimele două turnee ale Divi
ziei A. Vor fi meciuri difi
cile, în care membrii lotului 
național vor duce în bună parte 
greul. Desigur, nimeni nu se 
gîndește să ceară menajarea 
lor. In fond, campionatul este 
un excelent prilej de pregătire 
în condiții de competiție, de că- 
lire. Ceea ce solicităm este eli
minarea gesturilor nesportive, a 
durităților excesive și a bruta
lităților care ar putea cauza ac
cidentarea unora dintre oame
nii de bază ai naționalei. Este 
— socotim noi — o datorie a 
intregii familii a handbalului 
nostru, pentru că echipa națio
nală îi reprezintă pe toți mem
brii ei și — înainte de toate — 
reprezintă sportul românesc. 
Așadar, așteptăm noile secvențe 
ale campionatului cu încrederea 
că ele vor contribui la amplifi
carea potențialului naționalei șl 
nu la diminuarea lui.

In acest prim comentariu la 
încheierea sezonului internațio
nal actual vom mai aborda un 
singur punct : acela al îndato
ririi antrenorilor echipelor de 
club. Este evident că toți teh
nicienii care au dat jucători 
naționalei sînt direct implicați 
în pregătirea acestora, sînt di
rect răspunzători de forma pe 
care o vor avea la ora convocă
rii lor la lot. Deci, atenția tre
buie să • se îndrepte cu precă
dere asupra lor, să se munceas
că cu ei la nivelul exigențelor 
reprezentativei și în deplină 
concordanță cu obiectivele fe
derației. Pentru că, repetăm, 
echipa națională este problema 
întregului nostru handbal, efor
turile tuturor trebuind să fie 
reunite în vederea realizării a- 
celuîași scop : cucerirea titlului 
olimpic !

R. P. JMongolă ,,NADOM“ - SĂRBĂTOAREA 

SFÎRȘITULU!
Pe întreg cuprinsul Republi

cii Populare Mongolia se mar
chează anual vechea sărbă
toare a NADOM-ului, care 
semnifică bucuria bogatelor 
roade ale toamnei și pregătirea 
pentru sezonul de iarnă, cind 
sporturile naționale — călăria, 
luptele și tirul cu arcul — cu
nosc o scădere, ele fiind prac
ticate mai ales în aer 
Pe stadionul central din 
Bator au avut loc 
manifestații ale NADOM-ului, 
cu participarea concurenților 
veniți din toate colțurile țării. 
Au fost împărțite premii și 
diplome de participare, a câ-

DE TOAMNĂ

SUSPENDAI

PENTRU ACTE

ror semnificație stîmește mare 
emulație, ele 
vechi tradiții 
Delegații din 
au luat parte 
sportive care 
de manifestări 
prezentări de minunate costu
me naționale.

Datorită faptului că în mai 
toate centrele populate se gă; 

_ _____ sesc azi săli și amenajeri spor- 
frumoase five pentru practicarea sportu

rilor, precum și faptului că, în 
afara luptelor, boxul cunoaște 
o mare răspîndire, practicarea 
diferitelor discipline este asi
gurată- Mongolia se pregătește 
intens pentru participarea la 
Olimpiadă, unde în afara spor
turilor tradiționale va prezen
ta și numeroși concurenți la 
haltere, alergări pe distanțe 
lungi, și echipe de volei și 
handbal.

fiind legate de 
pe plan sportiv, 
toată Mongolia 

la întrecerile 
au fost însoțite 

folclorice și

liber. 
Ulan

PE VIATA

DE VIOLENTA!
(Agerpres). — 

hochei pe iarbă
BRUXELLES

Un jucător de 
din Belgia, Gaetan Clement, a 
fost suspendat pe viață din ac
tivitatea sportivă pentru comi
terea unui act de violență asu
pra arbitrului în timpul unul 
meci disputat la Bruxelles.

Decizia comisiei de disciplină 
a Federației belgiene de spe
cialitate a fost comunicată și 
federației internaționale.

CAMPIONATE • CUPE

ANUL ACESTA titlul de cam
pioană a Argentinei a revenit 
echipei River Plate. în meciul 
retur al finalei, disputat Ia Bue
nos Aires, River Plate a termi
nat la egalitate (0—0) cu Union

g _ __ - i
I...0 ALTĂ OFENSIVA
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TELEX • TELEX •
BOX O Federația franceză a 

anunțat oficial că turneul pre- 
olimpic va avea loc între 19 sl 
30 martie în orașul Perigueux. 
Se preconizează participarea a 
peste 300 de puglllști reprezen- 
tind 33 de țări.

HANDBAL « La Castelldefels 
(Spania) turneul feminin a fost 
cîștigat de selecționata R.F. Ger
mania care a învins în finală cu 
15—9 (8—4) echipa Spaniei.

natație 9 In prima zl a 
campionatelor de înot ale R.D. 
Germane, care au loc la Rostock 
(bazin de 25 m), Barbara
Krause a cîștigat 200 m liber în 
1:56,80, Caren Metschuck a reali
zat la 100 m fluture 1:00,79, iar

TELEX • TELEX
Petra Schneider a cîștigat cursa 
de 200 m mixt în 2:13,76.

TENIS @ Da Miami Beach s-a 
încheiat turneul pentru juniori : 
„Orange Bowl“. La masculin, 
victoria a revenit lui Raul VI- 
ver (Ecuador) în vîrstă de 17 ani 
(1,92 m : 66 kg). La feminin, a 
terminat învingătoare american
ca Kathereen Horvath (14 ani). 
• Turneul de la Sydney a fost 
cîștigat de australianul Phil 
Dent, care în finală l-a învins 
cu 6—4, 6—4, 7—5 pe americanul 
Hank Pfister. în finala turneului 
feminin, Hana Mandlikova a dis
pus cu 6—3, 3—6, 6—3 de Bettina 
Bunge.

A SPORTULUI FEMININ
Cine nu crede încă deplin în marșul triumfal în care s-a an

gajat sportul feminin pe toate meridianele globului, acela să ci
tească — încercînd să-și stăpînească surprinderea și în același 
timp necenzurîndu-și admirația — cîteva din știrile recente care 
ne-au parvenit din domenii atît de diverse și avînd totuși un 
numitor comun.

Iată — în primul rînd, tocmai pentru că am pomenit cuvlntul 
marș — o veste din lumea atletică : „Cupa mondială" la marș, 
rezervată echipelor șl disputată încă din 1961 (sub titulatura 
„Trofeul Lugano" pînă în 1977), a avut la ediția din acest an, 
de la Eschborn (în R. F. Germania), și o probă... feminină. Câș
tigătoare : mărșăluitoarele britanice, înaintea celor suedeze și 
norvegiene.

Și dacă apariția în calendarul oficial al Federației internațio
nale de judo pe anul 1980 a unui campionat european feminin 
(19—20 ianuarie, la Olang, in Italia) ni se pare ceva mai puțin 
neobișnuită, să recunoaștem că surpriza e totală aflînd că în 
toamna aceasta, la Merced, în S.U.A., s-a disputat prima „Cupă 
mondială" de polo pe apă rezervată echipelor naționale femi
nine i Pentru mal multă precizie, să menționăm șl clasamentul 
final : 1. S.U.A., 2. Olanda, 3. Canada, 4. Australia, 5. Noua 
Zeelandă.

Apariția unor probe exclusiv feminine în marile concursuri de 
tir (și peste cîțiva ani chiar și în programul olimpic) a sttrnit 
impresii favorabile. Era vorba de prezența sportivelor la între
cerile cu arme cu glonț, normale sau cu aer comprimat. Iată, 
însă, în cursul lunii trecute, încă un pas înainte spre acoperi
rea întregului domeniu : la Monteoatini, în Italia, cu prilejul 
campionatelor mondiale la arme de vînătoare, s-au decernat tit
luri și în probe feminine, câștigătoare fiind italianca Hansberg 
La skeet și canadianca Natras’ La trap.

In sfîrșit, pentru a avea un tablou complet, să menționăm și 
apariția unui campionat mondial feminin de yachting, care a 
produs, la Rochester, în S.U.A., noi vedete ale sportului vele- . 
lor : britanicele Foster și Hllder (campioane la clasa „420", din 
24 echipaje) și suedeza Mărit Soderstrom (campioană la clasa 
„Laser", din 42 concurente).

Mai poate nega cineva iureșul sportului feminin ? Bărbaților 
le rămîn tot mai puține domenii exclusive...

Victor BĂNCIULESCU
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ANCHETE

DE SFÎRȘIT DE AN
• în ancheta ziarului de sport 

„Marca" din Madrid, cel mai 
bun sportiv al anului a fost ales 
tenismanul suedez Bjorn Borg, 
urmat de Tracy Caulk ins (S.U.A.)
— înot, Sebastian Coe (Anglia)
— atletism și Bernard iitnautt 
(Franța) — ciclism.
• Sebastian Coe (Anglia) — 

atletism Marita Koch (R.D.G.) — 
atletism și Iurik Vardanian 
(U.R.S.S.) — haltere au fost de
semnați primii trei sportivi al 
anului 1979, în urma anchetei or
ganizate de agenția TASS.
• Multipla campion de tenia 

Bjorn Borg a fost desemnat de 
ziariștii din țara sa cel mal bun 
sportiv suedez pe anul acesta. 
Locul doi a fost atribuit schio
rului Ingemar Stenmark, urmat 
de luptătorul Frank Andersson.
• Cu prilejul Congresului de ca

lendar al federației internaționale 
de ciclism, trofeul Asociației in
tern aționiale a organiz^aitorllor de 
curse cicliste a fost atribuit fe
derației din U.R.S.S. Pe de altă 
parte, Serghei Suhurucenko, cîș- 
tigătorul a patru mari întreceri 
internaționale : „Cursa Păcii", 
„Tour de 1*  Avenir", „Turul Cu
bei" și „Turul regiunilor" (Ita
lia), a fost desemnat cel mal 
bun ciclist amator din lume în 
anul 1979.
• Tradițională anchetă a ziaru

lui „Politika" din Belgrad l-a 
desemnat pe boxerul Miodrag 
Penmovici drept cel mai bun 
sportiv iugoslav al anului 1979. 
Perunovlci a cucerit în acest an 
titlul de campion european la 
categoria mijlocie mică și a ter
minat învingător la Jocurile 
sportive Mediteraneene. Titlq.1 
de cea mal bună echipă a fost 
atribuit expediției de alpiniști

• iugoslavi, care în ziua de 13 mal 
a escaladat vîrful Everest din 
Himalaia.

> Redacția de sport a societății 
de televiziune „B.B.C.“ l-a de
semnat pe atletul Sebastian 
Coe, recordman al lumii în pro
bele de 300, 1 500 m și o milă- 
cel mai bun sportiv britanic al 
anului 1979. Pe locurile următoa
re s-au clasat jucătorul de 
cricket Ian Botham, fotbalistul 
Kevin Keegan, pugilistul Jim 
Watt etc. Trofeul oferit da 
„B-B.C." a fost înmlnat lui Se
bastian Coe de fostul recordman 
englez, atletul Roger Bannister.

• Sportiva Marita Koch (R. D 
Germană), recordmană a lumii 
în probele de 200 și 400 m plat, 
a fost desemnată de revista ame
ricană de specialitate „Track and 
field news" cea mai bună atle
tă din lume pe anul 1979. în ca
drul acestei anchete, la care au 
participat unii dintre cel mal 
buni specialiști mondiali, Marita 
Koch a totalizat 221 puncte, fiind 
urmată în clasament de atleta 
americană Evelyn Ashford, în
vingătoare a probelor de 100 șl 
200 m plat din cadrul „Cupei 
Mondiale".

• în urma unei anchete, ziariștii 
iugoslavi l-au desemnat pe schio
rul Bojan Krizaj cel mai bun 
sportiv al iugoslaviei pe
1979. A a urmat clasam enb
boxerul Miodrag PerunoTlcl, 
campion al Europei.' șl jucătorul 
de tenis de masa Drugutln Șur- 
bek.

—

din Santa Fă. In prima întilnire 
desfășurată la Santa Fă cele 
două echipe terminaseră, de ase
menea, nedecls : 1—1. Rlve»
Plate a fost declarată învingă
toare prin- golul marcat in de
plasare.

ÎN MECI retur al finalei cam
pionatului Braziliei, la 
Alegre, Intprnacional a cu - - - — 
în 
tu 
în 
al _____ _____ _____ _ __________
pionatul în anii 1975 și 1976.

IN sferturile de finală ale 
„Cupei R.D. Germane" : Dy
namo Dresda — Frankfurt pe 
Oder 1—0, F.C. Rot Weiss Erfurt 
— Stahl Riesa 2—0, F.C. Jena — 
F.C. Hansa Rostock 2—1, Loko
motive Leipzig — Dynamo Ber
lin 2—1. Semifinalele vor avea 
loc la 27 februarie.

DUPĂ 11 ETAPE, în campio
natul Greciei pe primul 16c se 
află OUmpiakos cu 19 p, urmată 
de P.A.O.K. — 16 p și Aris — 16 
p. In etapa a 11-a Arls a Învins 
cu 1—0 pe Kavala, Olimpiakos * 
cîștigat cu 1—0 jocul cu A.E.K., 
iar Korinthos a dispus cu 3—1 da 
P.A.O.K. Intr-un meci de tradi
ție, Panathinalkos a terminat la 
egalitate : 2—2 cu Panlonlos.

MECIURI AMICALE
• La San Sebastian (Spania), 

în prezența a peste 30 000 da 
s-pectatori, o selecționată regio
nală a învins cu 4—0 (0—0) re
prezentativa Bulgariei. Echipa a 
fost alcătuită din jucători de la 
cluburile Real Sociedad șl Athle
tic Bilbao.
• Peste 10 000 de spectatori au 

urmărit la Bruxelles meciul a- 
mleal dintre echipele R.S.C. 
Anderlecht și Austria Viena. 
Partida s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 1—1. Au marcat 
Rensenbrink, respectiv Gasselicb.
• Echipa iugoslavă Var dar 

Skoplie care se află în turneu 
în Australia a susținut la Mel
bourne un joc în compania unei 
selecționate locale. întîlnirea a 
luat sfîrșit cu un rezultat egal s 
2—2 (1—1).

Porto 
~ — - învin®
2—6 formația Vasco da Gama, 
urma acestui succes, fotbaliș- 
dln Porto Alegre au intrat 
posesia titlului de campioni 
țării. Ei au mal cîștigat cam-
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