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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 25 decembrie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat un raport 
privind aplicarea — începînd de 
la 1 ianuarie 1980 — a prevede
rilor Eegii beneficiilor în co
operativele agricole de produc
ție. Introducerea indicatorului 
,,beneficii*1 creează pentru uni
tățile agricole cooperatiste ne
cesitatea de a-și concepe și 
organiza astfel activitatea incit 
să-și acopere cheltuielile din 
venituri, să obțină beneficii în 
vederea asigurării resurselor 
necesare propriei dezvoltări și, 
totodată, să contribuie la con
stituirea fondurilor centralizate 
âle statului.

Comitetul Politic Executiv a 
trasat sarcini Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare. 
Ministerului Finanțelor și Băn
cii pentru Agricultură și Indus
trie Alimentară să sprijine efec
tiv fiecare unitate agricolă co
operatistă pentru ca, în 1980. 
acestea să obțină producții tot 
mai mari — vegetale și ani
male, să 
tabilizarea. 
scurt, a

se asigure ren- 
într-un termen
tuturor coope

rativelor agricole de producție. 
In acest scop, se vor stabili 
programe de îmbunătățire a 
activității economice, a coope
rativelor agricole de producție, 
pentru creșterea producției, fo
losirea cu eficiență sporită a 
pămintului, extinderea me
canizării lucrărilor agrico
le, folosirea judicioasă a 
forței de muncă, diversifica
rea activităților cu caracter in
dustrial, a prestărilor de servi
cii, a cooperării cu unitățile de 
stal și cooperatiste etc.

în cadrul ședinței, Comite
tul Politic Executiv a dezbătut, 
de asemenea, un raport privind 
rezultatele acțiunii de identifi
care și inventariere a bunurilor 
de valoare deosebită din țară și 
străinătate, aparținind poporu
lui român.

In scopul aplicării prevederi
lor Legii privind ocrotirea pa
trimoniului cultural național, a 
ansamblului de măsuri stabilite 
pentru acest domeniu de con
ducerea partidului și statului. 
Comisia centrală de stat a pa
trimoniului cultural național, 
organele de stat în atribuția

cărora întră înfăptuirea preve
derilor legale în această direc
ție au acționat pentru identi
ficarea și asigurarea evidenței 
valorilor cultural-artistice din 
țară și străinătate, care repre
zintă bunuri ce aparțin între
gului nostru popor.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat măsurile propuse pen
tru continuarea lucrărilor de 
inventariere și bună adminis
trare a acestor valori ce apar
țin patrimoniului cultural na
țional și a indicat să se ia și 
în viitor măsuri pentru apăra
rea și evitarea oricăror înstrăi
nări sau deteriorări ale valori
lor culturale, pentru buna lor 
conservare, valorificarea științi
fică și punerea, în continuare, 
in circuitul public a acestei 
prețioase avuții materiale și 
spirituale a poporului nostru.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut, de asemenea, și a 
stabilit o serie de măsuri pri
vind alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională și în 
consiliile populare, precum șî 
pregătirea celui de-al II-lea 
Congres al Frontului Unității 
Socialiste. S-au precizai o serie 
de criterii și norme care asi
gură reprezentarea judicioasă în 
organele puterii de stat a tutu
ror categoriilor de oameni ai 
muncii, a femeilor, precum și 
a membrilor organizațiilor pro
prii ale Frontului Unității So
cialiste. Consiliile populare vor 
avea doi vicepreședinți ncscoși 
din producție, dintre care unul 
va fi membru al conducerii or
ganizației locale a F.U.S. S-a 
stabilit să se depună mai multe 
candidaturi într-un număr spo
rit de circumscripții electorale, 
ia consiliile populare comunale 
ajungindu-se pînă la 95 la sută 
din totalul deputaților ce vor 
fi aleși.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat cu satisfacție ecoul 
larg și interesul deosebit pe 
care propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de creare a 
organizațiilor proprii ale Fron
tului Unității Socialiste le-au 
găsit în rîndul maselor de oa
meni ai muncii, al femeilor, a- 
ceasta exprimînd dorința celor 
ce nu sîni membri ai partidu
lui de a participa activ, în ca
dru organizat, la viața politi
că a țării, la înfăptuirea Pro
gramului Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme ale activității curente de 
partid și de stat.
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După marile sale succese în caiac-canoe

TULCEA TINDE SPRE AFIRMARE 
ÎN NOI RAMURI SPORTIVE

Cunoscut mai demult ca iz
vor de campioni europeni, 
mondiali și olimpici la un 
sport născut diin ape și din 
truda de fiecare zi a oameni
lor Deltei — minunată simbio
ză între muncă și sport — ju
dețul Tulcea își menține faima 
de a pregăti cei mai mulți ca- 
iaciști și canoiști și acum, tind

trecerea din lotcă în prețioa
sele ambarcații de concurs* nu 
se mai face așa, ca altădată, ci 
implică un lung, exigent și 
mereu perfecționat proces de 
pregătire.

Odată cu puternica dezvolta
re economico-socială, munici
piul și județul Tulcea nu s-au 
mulțumit ca în performanță să

Nu e ca intr-un caiac adevărat, dar tot se vislește cam
10 kilometri pe zi

0 REUȘITĂ ÎNTRECERE DE VERIFICARE 
A TINERILOR POPICARI

rămînă la ceea ce in agricul
tură s-ar numi „monocultură*1, 
ci au abordait și alte ramuri 
de sport, mărturisind și astfel 
deschiderea spre viața nouă. 
Iar baza a consțituit-o, cum 
voîn vedea, tot industria.

într-o dimineață cu vînt tă
ios, am pornit să cunoaștem 
cîte ceva din laboratoarele 
performanței tulcene. Am în
ceput de lingă gară, cu splen
dida Sală a sporturilor.

VOLEIBALIȘTII DE LA „DELTA"

Niște băieți zdraveni, supli 
ca niște arcuri, aleargă sau 
mimează atacuri și plonjoane, 
se ghemuiesc, iar sar, iar a- 
leargă, tind cu fața, tind cu 
spatele, ascultând de cel mai 
mărunțel dintre ei, în care 
n-ai bănui pe fostul voleiba
list, profesorul Alexandru Stan- 
ciu. Exerciții grele, complicate 
sînt executate cu precizie, sub 
impulsul antrenorului, insis
tent. „Mai avem doar două 
minute pentru... Un minut mai 
avem !“ — incită, ațîță, stoar
ce energii tocmai cînd crezi 
că oamenilor acelora li s-a 
făcut lehamite să se tot în
vârtă în fel și chip fără șă 
aibă în mîini măcar una din 
cele 8—10 mingi din coșul de 
lingă plasă. Și cînd s-ar cu-

Mirceo COSTEA

(Continuare in pag. 2-J>

„CUPA 30 DECEMBRIE** 
LA SCHI FOND

Zăpada se lasă din nou aș
teptată. Schiorii o caută in dife- 
’ite zone montane, la altitudini 
mai mari de 1500 m. Pregătirile 
începute încă din vară sînt con
tinuate in condiții dificile în a- 
ceste zile de sfîrșit de an. Cu 
toate acestea, fondiștii au parti
cipat la prima competiție a se
zonului. în poiana Ruia s-a dis
putat „Cupa 30 Decembrie4*, la 
care ati fost prezenți cei mai 
buni specialiști ai genului, prin
tre care și componenții lotului 
național. Iată REZULTATELE : 
15 km seniori : 1. i. Lungociu

(junior — Lie. Predeal) 54,44, 2. 
Gh. Găvenea (Dinamo Bv.) 56,32, 
3. Gh. Ionetecu (Dinamo Bv.) 
56,42 ; 10 km juniori : 1. Gh. Co- 
jocaru (ASA Bv.) 41,56, 2. I. Ten- 
țiu (Lie. Predeal) 42,34, 3. L. 
Gydrgy (Gheorgheni) 43,07 ; 
10 km senioare : 1. Elena La- 
gusls (Tractorul) 43,23, 2. Elena 
Tișcă (Tractorul) 45,37, 3. Elena 
Ceposu (Dinamo Bv.) 47,57 ; 
5 km junioare : 1. iuliana Po- 
poiu (Tractorul) 22,04, 2. Elena
Urs (Tractorul) 25,22, 3. Camelia 
Corfariu (Sibiu) 25,29.

Ca la fiecare sfîrșit de an. 
Federația română de popice a 
reunit, într-o întrecere de veri
ficare, pe cei mai buni juniori 
din echipele divizionare. Astfel, 
zilele trecute s-au intîlnit la 
București, pe arenele Gloria 
(fetele) și pe Laromet (băieții), 
aproape 40 de tineri popicari. 
Pistele pretențioase ale ' celor 
două arene au supus pe spor
tivi la un greu examen și în 
cele două manșe (fetele au ju
cat 2 x 100 lovituri mixte, iar 
băieții 2 x 200), ei au făcut efor
turi mari pentru a obține re
zultate cu care selecționerii să 
fie mulțumiți. Cu multă am
biție au jucat tinerii din pro
vincie, care au vrut și au reu
șit să demonstreze că sînt la 
fel de buni ca și colegii lor 
din formațiile bucureștene. Spre 
surprinderea generală, juniorii 
unor echipe divizionare care au 
terminat turul campionatului 
pe locuri modeste, au avut o 
comportare bună la acest trial, 
ca de pildă reprezentanții echi
pelor C.S.M. Reșița. Voința Ga
lați (f), Industria sirmei Câmpia 
Turzii și Progresul Oradea (b).

în general, se poate spune că 
a fost o „selecție" reușită.

Cele mai bune rezultate le-au 
reușit — la fete : Maria Zsizsik 
(C.S.M. Reșița) 779 p d (365 — 
414), Angela Caragea 777 (387 — 
390), Elena Chiriloiu 767 (361 
— 406) — ambele de Ia Voința 
Galați ; la băieți : Ioan Dudas 
(Ind. sîrmei C. Turzii) 1GJ0 p d 
(831—839), Alexandru Szekely 
(Progresul Oradea) 1639 (801 — 
838) și Levente Soos (Electro- 
mureș Tg. Mureș) 1625 (818 - 
807). Bine s-a mai comportat, 
la fete, și Ibolya Kalona (Vo
ința Oradea), campioana euro
peană de junioare, care din 
motive obiective a jucat doar 
în manșa a II-a, în care a 
reușit 417 p d.

REUNIREA IOTULUI 
REPREZENTATIV Of FOTBAL

După cum se știe, lotul repre
zentativ de fotbal va efectua un 
turneu în America de Sud, în 
lunile ianuarie și februarie ale 
anului viitor. în vederea acestei 
acțiuni, în cursul acestei dimi
neți se reunește, în Capitală, ur
mătorul lot de jucători : lorda- 
che și Cristian — portari ; Ne- 
grilă, Tilihoi, Ștefănescu, Sameș, 
A. Nicolae, Munteanu II și Kol
ler — fundași ; Dinu, Boloni, 
Mulțescu, Țicleanu și Șabău — 
mijlocași ; M. Răducanu, Bălăci, 
Cămătarii, Terheș și D. Nicolae 
— înaintași. Pînă la data de 9 
ianuarie — cînd se va pleca în 
turneu — pregătirile se vor des
fășura în București sub condu
cerea antrenorului Constantin 
Cernăianu.

Bazin acoperit de 30 m Ia poalele Tîmpei

BRAȘOV, ORAȘUL SCHIORILOR,

VASILE PUȘCAȘU - MEDALIAT ÎN MULTE COMPflIIII - 
VIZEAZĂ ACUM UN LOC Șl PE PODIUMUL OLIMPIC

Divizia de lupte libere s-a 
încheiat și in acest an cu 
victoria echipei Steaua. La 
festivitatea de premiere, a- 
liniați pentru primirea tri- 
courilor și a medaliilor, se 
aflau cei zece sportivi care 
au contribuit la realizarea 
acestei victorii. In riadul lor 
l-am revăzut și pe Vasile 
Pușcașu, care acumulase nu
mărul maxim de puncte 
pentru formația sa, încheind 
astfel cu succes un încărcai 
an competițional, in care 
momentele de vîrf au fost 
campionatele continentale de 
la București (luna aprilie) șt 
cele mondiale de la San 
Diego (august).

Prezent în lotul național 
cu numai doi ani în urmă, 
acest băiat voinic (cintăreș- 
te 100 kg) și serios a urcat

rapid treptele măiestriei 
sportive. Pînă in anul 1973, 
copilul muncitorilor agricoli 
din comuna Birsănești, ju
dețul Bacău, nici nu se gin- 
dea să practice sportul. în
tr-o familie cu patru copii 
erau multe de făcut în gos
podărie. ca și la cîmp. Se 
lua și el la trintă, cîteodată. 
in timpul liber, cu băieții de 
seama sa. A fost deajuns 
să-l vadă profesorul de edu
cație fizică din comună. 
Adrian Hanganu. Și, cum 
peste puțină vreme se orga
niza, la Iași, concursul na
țional de trintă. cu sprijinul 
organizației U.T.C., Vasile 
Pușcașu a ajuns la Iași. A-

Mihai TRANCA

(Continuare în pag a 4-a)

DEVINE Șl AL
Sala sporturilor din Brașov 

a primit de curînd o comple
tare care s-ar putea să devină, 
în scurt timp, mai importantă 
decit însăși incinta care găzdu
iește gale de box, turnee de 
tenis, meciuri de baschet, ca și 
concerte simfonice sau specta
cole folclorice. Este vorba de 
un bazin acoperit, cu o admi
rabilă piscină, avînd 8 culoare 
de 50 m lungime. Importanța 
construcției crește odată cu 
extrem de favorabila ei pozi
ție, fiind amplasată lingă gara 
centrală a orașului, în preaj
ma cartierelor noi de locuințe 
muncitorești, între întreprinde
rile Tractorul și Steagul Roșu.

Acestea sînt primele consi
derente care au îndemnat pe 
cunoscuții antrenori de înot 
soții Anca și Mihai Mitrofan 
să se stabilească la Brașov 
(după ce au făcut, ani de zile, 
la Ploiești, proba capacității 
lor, încununată cu cariera unei 
excelente înotătoare ca Irinel 
Pănulescu). Acum, cei doi pro
fesori de natație o iau din nou 
de la început, încercînd, cum 
spunea cineva, „să transforme 
un oraș de schiori într-unul de 
înotători" ! Sub aparența aces
tei glume stă un sîmbure de

INOTATORiLOR !
adevăr. Tineretul orașului de 
sub Tîmpa, crescut în avansată 
mentalitate sportivă — pentru 
care urcatul în Poiană se 
face, firesc, drumețind pe cără
rile de la Pietrele lui Solomon, 
nu cu autobuzul ! — tineretul 
acesta, dedat schiului, patina
jului, sporturilor de iarnă, a 
cunoscut foarte puțin deliciile 
înotului, practicat fie in mă
runta scăldătoare dinspre 

■ Schei, fie în apa rece a ștran
dului de la Codlea sau de la 
Rîșnov, în scurte răgazuri cli
materice.

Așadar, Brașovul are astăzi 
un bazin olimpic de înot. De
pinde numai de autoritățile 
sportive locale ca el să 1'ie 
cu folos utilizat și valori
ficat în vederea creșterii 
de performeri ai natației 
românești și în Țara Bîrsei. In
teresul produs de noua bază 
sportivă e ușor de dovedit. A- 
fluența spre bazinul mic (pen
tru inițierea copiilor) sau spre 
piscina mare este remarcabilă. 
Din școlile generale învecinate 
(nr. 27, sau 19, sau 13) vin pro-

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare tn pag. 2-3)



La sfîrșitul turului, în „Cupa României44 Campionatul rufiftyșiilor Juniori - la Jumfitalca lut

VOLEIUL FEMININ RĂMÎNE DEPARTE 
DE CERINȚELE CALITĂȚII!

Prima parte a noii competiții 
rezervată divizionarelor A, „Cupa 
României44, a scos în evidență 
două aspecte esențiale după des
fășurarea celor 11 etape ale în
trecerii feminine. Unul, ia care 
ne-am referit și cu alt prilej, 
privește partea pozitivă a com- 

-petiției, și anume că ea a dat 
posibilitatea unei masive împros
pătări a sextetelor tuturor echi
pelor. De la Universitatea Timi
șoara, in rindul căreia majori
tatea jucătoarelor sînt junioare, 
pînă Ia campioana țării, Dinamo, 
care a introdus în sextet aproa
pe etapă de etapă 2—3 junioare 
de perspectivă. suflul înnoitor 
s-a simțit mai puternic ca ori- 
cînd...

Dar cel de-al doilea aspect, și 
mai important, privește calitatea 
pregătirii (deci, și a jocurilor) 
care a fost foarte scăzută. Nici 
una din cele 66 de partide n-a 
atins calificativul maxim, doar 
cîteva putînd fi socotite mulțu
mitoare. iar toate celelalte au

DIALOG 
CU CITITORII

V. COR^EANU — Prahova. 
„Alții, la vîrsta mea, sînt In
diferenți cînd este vorba de 
sport. Eu nu pot fi așa și de 
aceea nu am răbdare fără 
să-mi manifest sentimentele. 
Neșansa a făcut să nu am 
copii, dar vă rog să-mi acor
dați o compensație transmi
tted drăgălașelor și inimoase
lor fetițe, întoarse cu lauri 
de la campionatele mondiale 
de gimnastică, atît din partea 
mea cît și a soției (care a 
lăcrimat cînd Ie-a urmărit la 
televizor) o sinceră și fier
binte îmbrățișare părintească 
din partea noastră. Le trans
mitem felicitări, sănătate și 
numai succese pe măsura 
ambiției lor de pui de ro
mâni. Felicitări antrenorilor 
lor...44. De prisos, orice am 
adăuga nr”.

RUSU MIHAI — București : 
1. Delegarea arbitrilor la cu
pele europene se face de că
tre U.E.F.A., ținînd seama de 
o serie întreagă de criterii 
mai mult sau mal puțin obi
ective. 2. F.R.F. și-a expus 
punctul de vedere la forul 
internațional. Contestații exis
tă de cînd e lumea fotbalului, 
dar rejucări de meciuri mal 
puține și numai în cazuri cu 
totul și cu totul excepțio
nale. An'*ntîti-vă de acel gol 
(filmat si reluat cu încetini
torul, fotografiat și comentat 
cu aprindere pe mapamond) 
din neuitata finală Anglia — 
R.F.G. din 1966, de pe Wem
bley, gol cu care insularii 
cîștigau titlul mondial ... Se 
prea poate ca pentru marile 
erori, care au viciat rezulta
tul de la Mdnchengladbach, 
arbitrul în cauză să suporte 
consecințele. Aceasta este, 
oricum, treaba U.E.F.A.

MIHAI GALUȘCA — Iași : 
„La multi ani !“ și mult suc
ces in alegerea celui mal fru
mos drum în viață. Și acum 
răspunsurile : 1. Ai enumerat 
bine condițiile cerute pentru 
a deveni crainic sau reporter 
sportiv. Ar mai trebui doar 
să mergi la Studioul de ra
diodifuziune din Iași pentru 
a face ,.o probă pe viu44 — 
cum spun specialiștii. 2. Nlcl- 
o legătură între ring și moar
tea lui ..Mr. Urs" (Sonny Lis
ton). Comentatorii de box 
Paul Ochialbi și Petre Henț 
afirmă (documentat) în car
tea ..ultima repriză» că dece
sul ar fi fost cauzat de con
sumarea drogurilor sau că 
gangsterii, cu care avea legă
turi. l-au... iubit prea mult 
pe Liston.

TRAIAN ALEXANDRU — 
Cîmpina. Da, aveți dreptate, 
Nicolae Proca a fost o ade
vărată „mină de fier" la C.S. 
Tîrgoviște. Dar, ce să-i faci, 
dacă omul a vrut să se în
toarcă la el acasă 7 Acceptând 
ideea că fiecare antrenor are 
părțile lui bune și mai puțin 
bune, trebuie să fiți de acord 
că jucătorii tîrgovișteni sînt 
primii vinovați pentru alune
carea pe tobogan.

LIVIU MIMAI — București. 
Remarca dv. are acoperire și 
faimoasa galerie brașoveană, 
care a avut partea ei de con
tribuție la cîștigarea de către 
handbalistele noastre a „Tro
feului Carpați44, merită cuvin
tele pe care i le adresați 
„Am fost pe multe stadioane 
din țară, prin multe săli de 
sport, am văzut multe trans
misii sportive la televizor, 
însă ce am văzut cu ochii 
mei și am simțit eu în Sala 
sportivilor din Brașov m-a 
entuziasmat. Bravo și felicl- 

a^4”’ m’nun^t șî entu
ziast public de la poalele 
Tîmpei l“

ION IORGA — Brebu. Nu 
C.N.E.F.S. a organizat meciul 
de cupă Raoid — Dinamo pe 
stadionul „23 August". ci 
echipa feroviară. Deci, nu 
era un stadion neutru, ci... 
unul care să facă față mari
lor cereri de bilete. La 1—1, 
după prelungiri, regulamentul 
spune că se califică echipa 
în deplasare. dacă sînt de 
categorii diferite.

stat sub semnul exasperantei mo
destii sau chiar a lamentabilului. 
Ceea ce arată că se lucrează pu
țin cantitativ și mult prea puțin 
calitativ ! In acest context se 
pune întrebarea dacă infuzia ma
sivă d» tineret a determinat șl 
un real cîștig, în afară de acela 
că le-a dat ocazia antrenorilor 
să-și verifice. în competiție, re
zervele sau elementele de per
spectivă...

O constatare definitorie pentru 
întreg turul : jucătoarele expe
rimentate, în loc să dea tinere
lor un exemplu de muncă, de 
seriozitate in pregătire șl de dă
ruire in joc (cu puține excepții : 
Eugenia Rebac, Alexandrina Con- 
stan tin eseu, Florentina Danilescu, 
Carmen ?»Iarinescu, Marta Mari
nescu), tocmai ele s-au lăsat pe 
tînjeală, știind că rezultatele din 
competiție nu au nici o influență 
asupra situației lor în primul 
eșalon, că nu pot aduce nici cîș
tigarea unui titlu, nici pierderea 
lui, nici retrogradarea șl nici 
participarea sau nu în competi
țiile europene. Pe de altă parte, 
voleibalistele tinere, promovate 
de la echipe de junioare, au pre
zentat un repertoriu tehnic limi
tat, dovedind că nu și-au însușit 
procedeele tehnice de bază î A- 
ceasta este, dealtfel, cartea de 
vizită a diviziei de junioare, a 
profesorilor-antrenori de la acest 
eșalon ! Dar nici cei de la di
vizionarele A nu au arătat cine 
știe ce preocupări pentru îndrep
tarea situației. La cîteva echipe 
am remarcat chiar strădanii o- 
puse : acelea de a aduna din 
dreapta și din stingă jucătoare 
ajunse la apusul carierei, sau 
de a întoarce în teren voleiba
liste convinse de necesitatea re
tragerii din activitate. Este, în- 
tr-adevăr, mal comod, dar nu e 
deloc bine pentru voleiul femi
nin.

Aruncînd o privire asupra cla
samentului. găsim în frunte, 
neînvinsă, pe C.S.U. Galați, care

în ultimii ani a marcat un con
stant progres. Poziția actuală a 
vice-campioanel este cu atît mai 
meritorie, cu cît C.S.U. a jucat 
șl fără cele 4 jucătoare date lo
tului : Crina Georgescu, Lia Ca- 
tarig, Elena Dobroschi și Elena 
Piron. în schimb, Dinamo, cam
pioana țării, a evoluat aproape 
permanent sub nivelul pretenții
lor, nemulțumind îndeosebi com
portarea unor sportive care au 
făcut parte și din diverse loturi 
reprezentative (Carmen Puiu, Eu
genia Milencu, Doina Mor o șan, 
Carmen Cadar). Alte echipe — 
Farul, Universitatea Craiova, 
Chimpex Constanța — au marcat 
un drum sinuos, prima (lipsită 
și de aportul jucătoarei nr. 1, 
Maria Enache) fiind parcă mai 
aproape de evoluția liniară obiș
nuită. în schimb, Penicilina Iași 
a resimțit absența antrenorului 
N. Roibescu, ocupat cu echipa 
reprezentativă.

Slăbiciunile manifestate, în ge
neral, de echipele feminine în 
turul „Cupei României44, Impun 
o pregătire de iarnă serioasă, 
sub controlul federației, precum 
și o activitate ulterioară îndrep
tată spre reducerea deficiențelor 
tehnice. Totodată este nevoie ca. 
din retur, competiției să 1 se fi
xeze un obiectiv care să intere
seze efectiv toate echipele. Să le 
stimuleze în pregătire.

Aurelian BREBEANU

CLASAMENT

1. C.S.U. GALAȚI 11 11 0 33: 6 22
2. Dinamo 11 9 2 30:11 20
3. Farul 11 7 4 27:15 18
4. Univ. Craiova 11 7 4 21:17 18
5. Chimpex 11 7 4 21:19 18
6. Univ. Buc. 11 5 6 19:23 16
7. Rapid 11 5 6 20:25 16
8. Penicilina 11 4 7 20:24 15
9. Olimpia Or. 11 4 7 19:23 15

10. Știința Bc. 11 4 7 18:24 15
11. Maratex B. M. 11 3 8 18:29 14
12. Univ. Timiș. 11 0 11 3:33 11

TULCEA TINDE SPRE AFIRMARE ÎN NOI
(Urmare din pag. 1)

veni, poate, să-șl mal tragă 
sufletul — curge apa pe ei — 
Stanciu, bun pedagog, scoate 
una după alta mingile mult 
jinduite și le aruncă în teren, 
urmînd o anumită execuție, un 
anumit procedeu. „Hal, băieți 1 
Mai avem trei minute pentru... 
A mai rămas un singur mi
nut !...“ incită ațîță, stoarce — 
nu, e greșit spus ! — stîmește 
și călește energii tocmai cînd 
crezi că oamenii vor lăsa, fie 
ce-o fi, totul baltă.

Poate că prezența secretaru
lui C.J.E F.S. sau a reporteru
lui... Nu ! Sînt băieți serioși, 
jucători de „A“. Ispas -r- lă
cătuș mecanic, Gavrilă — 
strungar, Ștefan — mecanic, 
Alexandru — lăcătuș mecanic, 
lancu — profesor, Iacovlev — 
muncitor, Enescu — profesor, 
Ivanov — inginer, Iordache —‘ 
militar, Ștefan (Gheorghe, ce
lălalt e Marian) — maistru, 
majoritatea la Centrala Dalta 
Dunării, unde are o muncă de 
răspundere ing. Vasile Stănu- 
că, fost voleibalist, președintele 
C.S.M. Delta.

Echipa nu are griji cu disci
plina și nimeni nu fumează. A 
ciștigat doi ani la rînd „Cupa 
RABA“, la Gyor, în Ungaria, 
în competiție cu echipe simi
lare din R.D. Germană, Ceho
slovacia și țara gazdă. In 
septembrie a făcut un turneu 
în Belgia și din 15 jocuri a 
cîștigat 14, singurul pierdut fi
ind cu reprezentativa țării. Dar 
tot i-a luat un set. La Liege, 
Hereutals, Acbel, Kasterleă s-a 
vorbit elogios despre Tuîcea, 
despre România. Dar voleiul 
tulcean are o secție puternică 
și la Clubul sportiv școlar, pro
fesorul Tudor-Alexandru Cra-

sovschi fiind și antrenor al e- 
chipei naționale de juniori, că
reia îi furnizează — direct sau 
prin formațiile divizionare — 
elemente valoroase care le-au 
impus atenției

„SINTEȚI GĂLĂGIOASE,
DAR NU SiNTEȚI ASPRE I...*

Seara, la sfîrșitul antrena
mentului, Nicolae Mihai, un 
profesor cu niște mustăți mari, 
negre, și-a adunat trupa de pi
tici (fetițe din care face hand
baliste) pentru... analiză. Prin
tre ele una mică, mică, dar 
piper, nu alta, propria sa fiică, 
de numai 6 ani, din care vrea 
să scoată (și va scoate 1) o co
ordonatoare de joc. „A fost 
bine — le zice, mîngiindu-și 
mustața — însă vreau să vă 
spun că sînteți gălăgioase, dar 
nu sînteți aspre. Nu vă bateți 
pentru minge, mai ales pe se
micerc...". Fetițele îl ascultă și 
se vede în ochii lor mari, vioi, 
că îl înțeleg. La vîrsta lor — 
le-am văzut, ne-am convins — 
învață să muncească, să fie... 
aspre, in accepțiunea handba
listică a cuvîntului, să prețu- 
iască timpul care le-a fost 
rezervat in această splendidă 
sală

GREU, DAR NU SE PLfNGE 
NIMENI

Trecem peste drum, la fosta 
moară, din care s-a făcut un 
spațiu de antrenament pentru 
lupte, volei... Este acolo și un 
bac pentru caiac-cande. Igor 
Lipalit, campionul de altăda
tă, este astăzi profesor de e- 
ducație fizică și, firește, antre
nor la Clubul sportiv județean 
de caiac-canoe „Danubiu” (sin
gurul de acest profil, din

COMPETIȚIE IMTERRAȚIONALĂ DE HOCHEI
MIERCUREA CIUC, (prin tele

fon). — In zilele de 27, 28 jl 29 
decembrie se va disputa In loca
litate cea de a 21-a ediție a tra
diționalei competiții de hochei 
„Cupa 30 Decembrie'. întrecerile 
se vor disputa pe patinoarul a- 
coperit, cu participarea echipei

reprezentative a Bulgariei șl a 
divizionarei A cehoslovace. Ban
ska Bistrița, precum și a selec
ționatei orașului Miercurea Ciuc 
(o combinată Sport Club — Pro
gresul, fără jucătorii din lotul 
național al țării noastre) șl a e- 
chipel Avintul Gheorghenl.

V. PAȘCANU, cocesp.

ANUNȚ

Stelian TRANOAFIRESCU

I.D.M.S. București înca
drează de urgență:
• Inginer constructor 

principal sau simplu pen
tru lucrări Investiții.
• Lucrător gestionar 

subunitate depozit articole 
sportive.
• Lucrători gestionari 

subunitate depozit piese 
schimb auto.

• Lucrători gestionari — 
magazin articole sportive.
• Muncitori necaliflcațl.
• Spălători auto (femei). 
Sodlcltanții vor trebui să

posede buletin de identi
tate din raza Municipiului 
București. Prezentarea se 
va face la sediul Întreprin
derii, str. Vasile Conta nr. 
1«. sectorul II. Relații M 
telefon 12.89.18 sau 12.19.82.

MULTE „SPERANȚE", DAR CINE LE ASIGURĂ TE
indiscutabil, Divizia de juniori 

reprezintă, prin însăși existența 
sa, un bun cîșligat pentru rug
byul românesc. Ea ființează în 
actuala formulă — a unui auten
tic campionat național — doar 
de puțină vreme, mai înainte 
sistemul campetițional al rugby- 
ulul juvenil avînd o structură 
restrînsă. întrecerea reunește 39 
de echipe (primele trei serii au 
cite zece competitoare, a patra 
— nouă, remarcabilă fiind aria 
geografică cuprinzătoare : 22 de 
orașe, dintre care Bucureștiui 
își are... partea leului (11 forma
ții), Iași prezintă 3 garnituri, 
Cluj-Napoca, Constanța, Galati, 
Pitești și Alexandria (da, Alexan
dria !) sînt înscrise cu cite două 
echipe, iar Sibiu, Brașov, Giur
giu, Pașcani, Bacău, Bîrlad, Su
ceava. Buzău, Oradea, Mîrșa (!), 
Baia Mare, Arad, Timișoara, Si- 
meria și
una.

Vorbind 
speranțelor 
(care nu reprezintă' singura com
petiție juvenilă), să notăm — 
mai intii — că el și-a consumat 
prima jumătate a disputei. Pre
miantele turului sînt Locomotiva 
București (antrenor : Constantin 
Vasile), R.C. Grivița Roșie (an
trenori : Alexandru Pop și Nico
lae Vizitiu) și Liceul Metalurgic 
Iași (antrenor : Pavel Vizitiu), 
autoare ale unui frumos bilanț : 
12 meciuri. 12 victorii ! zzr. 
duc, firește, în seriile din care 
fac parte (in ordinea 
fiind talonate de R.C. 
studențesc. Triumf Buc., .......
Sibiu — în prima grupă ; C.S.Ș. 2 
Constanța. C.S.Ș. 2 Republica, 
Gr. Șc. C.F. Brașov — în a 
doua : L.I.M. Galați, Unirea lași 
și M.M.R. Pașcani — în a treia. 
O bună comportare a avut șl li
dera ultimei serii. Viitorul Cluj- 
Napoca (antrenor : Octavian Chi- 
haia), dar ea nu a fost alătura
tă celorlalte fruntașe pentru că 
a înregistrat a înfrîngere... O ur
mează în clasament C.F.R. Cluj- 
Napoca. Locomotiva Oradea șl 
Carpați Mîrșa.

Am numit, lată, cite 4 forma
ții din fiecare grupă. Aceasta cu 
gîndul la fazele superioare ale 
campionatului, în care se dispută 
mai intii un baraj de 16. după 
care primele 8 echipe se reunesc 
la turneul final, a cărui urmă
toare ediție va avea loc, după 
toate probabilitățile, la Arad. De 
ce tocmai aici ? Explicația e 
simplă. Orașul de pe malul Mu
reșului prins, cum se spune.

ce reprezenta 
el este cam 
nu ar fi to< 
două-trei ec| 
celelalte nu 
categorică 
Cum pot fi ( 
dă. — pui 
692—31 (Loc 
față de 30—t 
635—40 (R.C. 
parativ

Petroșani cu cite

despre campionatul 
rugbyulut nostru

Ele con-

aceasta). 
Snortul 
Șoimii

RAMURI SPORTIVE
țară). Locul e cam strimt, greu 
de aerisit, tavanul e umed, 
dar un grup de tineri și tinere 
muncesc de zor, intr-un cir
cuit cronometrat care-i trece de 
la bara fixă la haltere și apoi 
la simulacrul de Dunăre. E 
umezeală, e înghesuială, dar 
nu se plînge nimeni, deși și-ar 
dori și ei un bac măcar ca 
acela de la Complexul sportiv 
al sindicatelor. De aici au ple
cat Dîba, Ștefan Cozma, Nas- 
tasîa Buri, Petre Capusta, 
Gheorghe Titu, Gherasim Mun- 
teanu și alții. Igor 
ajutat de Eugenia 
Ion Sauca, lucrează 
din liceele industriale, 
Naval sau Navrom, de la Me
talurgic sau Industria alimen
tară, băieți și fete carc-și dră
muiesc timpul între cursuri, 
practica in fabrică și antrena
ment. Pentru 1984, Igor și ai 
săi au 20 de tineri „garantați". 
Dincolo, la C.S.M. Delta Tul- 
cea, Ximofei Lipalit — cunos
cut, ca și fratele său Igor — 
și Grigore Stefanov cresc alți 
tineri valoroși, cum au fost și 
sînt Policarp Malîhin, Agafia 
Orlov și atîția alții, cu care 
se mîndrcsc azi cluburi din 
București, noi toți. Alți, și alți 
tineri și tinere au pornit pe 
urmele lor.

Să reținem că organele și or
ganizațiile sportive tulcene pre
gătesc pentru J.O, din 1984 un 
număr important des caiaciști 
și canoiști, boxeri, ' luptători, 
atleți, handbaliști și voleiba
liști, angajîndu-se să furnizeze 
loturilor reprezentative — di
rect sau prin cluburi mal pu
ternice decît cele tulcene în 
ceca'ce privește organizarea și 
desfășurarea procesului de 
pregătire, baza materială — 
sportivi și sportive de valoare, 
cu care să se mîndrească Tul- 
cea, Litreaga țară.

Lipalit, 
Bondar și 

cu elevi 
de la

Printre aspirantele la supremație în actuala a 
tului de juniori, se află și R.C. Grivița Roșii 
este pregătirea exemplară. In imagine. înainta 
ment fix, sub îndrumarea lui Nicolae Vizitiu.

Fot
„gustul" rugbyulut Tînărul an
trenor Cornel Milan e serios 
sprijinit de factorii locali. Ara
dul deținînd — la această oră — 
supremația in echilibrata serie a 
doua a diviziei secunde, iar mai 
recent înființata garnitură 
juniori de la Grupul școlar __
ferate face pași încă timizi, dar 
siguri spre afirmare. Oricum, 
ideea federației de a programa 
faza decisivă a întrecerii juve
nile mereu in altă localitate este 
binevenită.

Cantitativ, așadar, rugbyul ro
mânesc are... speranțe. Dar ca
litativ ? Ei bine, din acest punct 
de vedere realitatea e mai puțin 
îmbucurătoare. Există. ce-i 
drept, un mănunchi valoros de 
echipe, cu care se lucrează se
rios, din care — este și opinia 
antrenorului Teodor Rădulescu, 
care coordonează, de cîtva timp, 
în cadrul F.R.R.. activitatea cu 
juniorii — se pot alege elemen
te pentru formarea unei puterni-

de 
căi

DEVINE SI AL
(Urmare din pag. 1)

fesorii cu elevii lor să facă 
lecția de educație fizică direct 
în bazin. (Să menționăm în a- 
cest sens pe profesorii Doina 
Cuatu, Constantin Dragomir, 
Cornelia Eremia sau cunoscutul 
voleibalist din echipa divizio
nară Tractorul, Horia Banea, 
care-și îndeamnă școlarii la 
înot)- Dar și mai grăitor ni se 
pare cazul prof. Fodor din Sf. 
Gheorghe, care, de cînd a aflat 
de deschiderea noului bazin 
brașovean, vine aici de două ori 
pe săptămină, cu elevii săi, 
cale de 40 lan, ca să-l învețe 
înotul !

Capacitatea noului bazin este 
deplin cuprinzătoare, putînd 
satisface, cu un efort de orga
nizare, a*ît nvoile de agrement 
ale cetățenilor orașului, cît și 
cerințele imperioase ale unei 
practici gradate, de la inițiere 
pînă la marca performanță. Im
portantă este corecta armoniza
re a acestor două laturi ale 
activității. Firește că Adminis
trația bazelor sportive din Bra
șov tinde spre acțiunile aducă
toare de beneficii, iar acestea 
se pot chiar intensifica cu pu-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SURPRIZA SEZONULUI...

Agențiile Loto-Pronosport și 
vlnzătorij volanțl din întreaga 
țară vă oferă în aceste zile sur
priza sezonului de Iarnă — LO
ZUL ANULUI NOU, emisiune 
specială limitată care beneficiază 
de ciștlgui'J suplimentare In va
loare de 1.700.000 lei acordate 
din fond special. Se atribuie au
toturisme „Dacia 1300“ șl „Skoda 
105 S“, cîștiguri în bani de 50.000, 
10.000, 5.000, 2.000 lei etc. Incer- 
cațl-vă șl dv. șansa de a vă nu
măra printre marii clștigători 1

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi, 26 decembrie, se televizează 
In direct, începînd de la ora 
18.20.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 
23 DECEMBRIE 1979

Categoria 1 (12 rezultate) 1 
variantă 100% a 31.396 lei și 
13 variante 25% a 7.849 lei ț 
cat. 2: (11 rezultate) 75,25 va-

ante a 1.779 lei ; cat. 3: (10 
rezultate) 818,75 variante a 245 
lei.

Cîștigul de categoria 1 (100%) 
a fost obținut de ADRIAN A- 
BALAȘEI din Botoșani.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 25 DECEMBRIE 

1979
FAZA I

EXTRAGEREA I : 64 1
41 56 73 72 71 27 8 31 24 

EXTRAGEREA
2 65 16 89 59 29
FAZA a II-a

EXTRAGEREA
81 24 45 73 71 

EXTRAGEREA
75 18 21 22 79 

EXTRAGEREA
55 33 12 46 83

Fond total
869.354 lei.

a Il-a : 67
12 5 57 48

a

a

a

de

35

76

III-a :

IV-a :

V-a :

30

74

88

cîștiguri:
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PREMIANȚI LA „A PARARE",

iționale.
iar situația 
dacă între 
serie și 

o atît de 
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I
BARCA GĂLĂȚEANĂ

CORIGENT! LA „OFENSIVĂ"
ÎNCĂ O DATA

DESPRE

A PRINS „VALUL URCĂTOR"
10. F. C. M. GALAȚI

Opt puncte cîștigate în depla
sare și tot opt puncte pierdute 
acasă ! Mai bine zis în Bucu
rești. Aceasta ar fi. într-o la
conică exprimare cifrică. Spor
tul studențesc. Și analiza acestei 
echipe, atît de controversate, bi
zară chiar în 
competlțională. de aici ar trebui 
să înceapă. De la surprinzătoa
rea ușurință cu care aduce pune-

comportarea sa

i campiona- 
ărei „secret" 
iet& un mo-

igoș NEAGU I

se întoarce acasă cu 
la Buzău. Petroșani. 
Cluj-Napoca.
toamna acestui an.

ca

puncte. 
Galați

teni 
De 
sau

In 
studențesc a oscilat, .
în ierarhia competlțională. Intre 
locurile 11 șl 13. A fost, cum s-ar 
spune, o echipă de plutonul doi 
al campionatului. O singură dată 
a trecut pragul spre prima Ju
mătate a clasamentului (locul 8,

Sportul 
poziție
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MlllIURMEtlOR
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uncă de cali- 
dei sale, care 
cu . puține cu- 
după ureche.

I
I
I
I
I
I
Io RAETCHI

îniră a fi 
ii de perfor- I

• Puncte realizate: 19 (15 acasâ -j- 4 in deplasare) ; procentaj: 50.
• Goîgeîerij echipei: Cramer 6 goluri, M. Olteanu 5, Orac, Moțoc, 

Balaban și Majaru — cîte 3, Florea II și I. Constantinescu — cîte 2.

• Jucători folosiți: 20 — M. Olteanu, Vlad, Tolea și Cramer — cîte 
19 meciuri, Balaban, Orac șl Moțoc — cîte 18, Majaru și Bejenaru — 
cîte 16, I. Constantinescu 15, Hagioglu 13, Oanâ 10, Burcea 8, Flo
rea II și Cojocaru — cîte 7, R. Dan 6, Florea 
și Coman — cîte 1.
• Media notelor echipei:

• Jucători eliminați: Țolea
• Cartonașe galbene; 15 

nu 3.

• A expediat 214 șuturi (146 acasâ + 68 în
109 pe spațiul porții (74 occsâ -f- 35 în deplasare) 
127 de corners (89 acasâ -f- 38 în deplasare).
• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 

mate de Balaban; a fost sancționată cu 3 
2 ratate).

• La meciurile susținute acasâ 
mai mulți - 25 000 — în prima 
mișoara.

I 3, Stoicescu, Haiduc

11 SPORTUL STUDENȚESC
+ 8 in deplasare); procentaj :

6,52 (6,80 acasâ

(etapa a 3-a)
(10 Jucători); cele

ou existat 
etapă, ta

6,24 in deplasare).

mai multe:

deplosare), 
' »i

m, ambele 
penalty-uri

195 000 
partida

de
cu

M. Oltea*

dintre cere 
o executat

fiind transfor- 
(1 transformat,

spectatori, cei 
Politehnica Ti-

• Puncte realizate: 18 (13 acasă
47,4.
• (ioigeterii echipei: M. Sandu 5,

M. Marian 3, O. lonescu 2.
• Jucători folosiți: 18 - Tânâsescu, 

meciuri. M. Sandu și M. Marian — 
Cazan și O. lonescu - cîte 15. 
Cățoi 13, Ciugarin și Munteanu 
Predeanu 5. Ene 3.

9 Media notelor echipei: 6,34
9 Jucători eliminați: lorgulescu 

a 9-a) și Câțoi (etapa a 14-a).
• Cartonașe galbene; 19 (10

Tânâsescu și lorgulescu - cîte 3.
• A expediat 204 șuturi la poartă (133 acasâ + 71 în deplasare), 

dintre care 103 pe spațiu’ porții (64 acasâ -j- 39 în deplasare) și a 
executat 118 cornere (89 acasâ + 29 în deplasare).
• Nu a beneficiat de nici o lovitură de la 11 m; a fost sanc

ționată cu un singur penalty, transformat.
• La meciurile susținute acasă 

mai mulți - 10 000 — în etapa 
Craiova.

Chihaic și lorgulescu — cîte 4»

0. Grigore și Chihaia - cite 19 
cîte 18, lorgulescu 17, Moraru, 

Munteanu I și Șerbânicâ — cite 14, 
ti - cîte 12, Margelatu 9, Lazâr 6,

(6,41 ocasă — 6,2? In deplasare), 
(etopo o fi-o), Munteanu 11 (etapa

jucători); cele mai multe: Cazon,

o
au asistat 45.400 spectatori, cei
5-a, ia partida cu Universitatea

Clubul sportiv școlar Pi
tești, unitate care funcțio
nează pe lingă Școala gene
rală nr. II (școală eviden
țiată mereu, an de an, pen
tru frumoasele ei inițiative 
privind atragerea copiilor ‘a 
practicarea fotbalului) a or
ganizat, la sfîrșitul săptămâ
nii trecute, m Sala sportu
rilor din localitate, prima 
ediție a competiției dotată 

~ S-au ali
cite două 
F.C. Ar- 

București, 
Tîrgoviș- 

Dinamo București și
Pitești. Finala, în
jucătorilor născuți

cu „Cupa Aripi", 
niat la start, cu 
echipe, cluburile : 
geș, C.S.Ș. Pajura 
C.S.Ș. Bacău. C.S. 
te, 
C.S.Ș. 
grupa 
după 1 august 1964, și-au 
disputat-o F.C. Argeș și Di
namo. Au 
(antrenor 
Mult mai

ciștigat piteștenii 
Dan Silvășan). 

atractivă și mai

nistrative a 
Tabără), ca 

-cnori și in- 
Mitrofan a- 
ce se ocupă 
or în înot : 
Jean Ouatu, 

rebuie să le 
'ele noi lui 
nei largi ac- 
ial, prin an- 
rltor copii în 
?ut al 
ea la 
scție, 
:ație ;
am eșalonai 

-L. Xormerilor. 
il Unei ase- 
e anvergură 
at organelor 
strict tehni- 

intervenția 
?r este nece- 
tea îndeplini 
sarcină decît 
Brașov ?

înotu- 
o lar- 
testare 
înfăp-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Credem că nu greșim socotind 
că echipa gălățeană a stat cea 
mai mare parte a sezonului de 
toamnă sub semnul exclamării. 
Judecați șl dumneavoastră : 
1) In primele două etape primise 
recordul de 10 goluri J 2) După 
primele 6 etape, abia adunase
3 puncte ! Concluzia tuturor : 
deși a promovat în Divizia A, 
formația gălățeană are... toate 
motivele să se întoarcă rapid în 
B. 3) Două victorii consecutive 
(acasă, cu C.S. Tîrgoviște și cu 
A.S.A.) o aduc aproape de linia 
de plutire, dar abia egalul de la 
Bacău (2—2, după ee gălățenil au 
condus cu 2—0, fiind egalați în 
ultimele minute ale partidei !) 
atrage atenția că la Galați se... 
întîmplă totuși ceva demn de 
luat în seamă. 4) Intr-adevăr, 
echipa dunăreană are o serie de
4 meciuri în care nu cunoaște 
înfrîngerea, egalul de la Bacău 
fiind urmat de 2 victorii acasă 
(2—1 cu campionii, 3—2 eu ieșe
nii) și un meci egal cu Dinamo 
(1—1), la București I Optica ama
torilor de fotbal se schimbă cu 
180 de grade : Galațiul este ma
rea surpriză a Diviziei A ! Așa 
și este, victoria ulterioară de la 
Buzău.(3—2) — în fața unei echi
pe aflate într-o situație critică, 
hotărîtă să lupte „pe viață șl 
pe moarte** pentru fiecare punct 
— convingînd pe toată lumea că 
Galațiul s-a obișnuit cu focul 
Diviziei A și-l face față cu bine.

Treci nd de la observațiile fă
cute pe marginea „foii de par
curs0 la analiza evoluției în Joc 
a echipei gălățene, se cuvine să 
spunem că valoarea jocului a 
crescut aproape de la o etapă la 
alta. Bazat pe o circulație per
manentă a mingii, pe schimburi 
de locuri derutante, pe urcări 
repetate în atac ale fundașilor, 
jocul echipei gălățene, orientat 
permanent spre atac, a surprins 
mulți adversari prin îndrăzneala 
Iul. Ceea ce părea însă, la În
ceput, doar îndrăzneală s-a do
vedit a fi, cu timpul, o conccp-

LOTUL DE TINERET
TREI JOCURI IN EGIPT

In prima decadă a lunii 
februarie, a anului 1980, Iotul 
reprezentativ de tineret, care 
urma să participe la Balcania
da din Iugoslavia (amînată 
pentru o dată ulterioară), va 
efectua un turneu de trei 
jocuri în Egipt. întîlnirile sînt 
programate la Cairo, în zilele 
de 4, 6 și 8 februarie.

joc. Oție ele 
constructivă, ___  _ ___
cepție care sporind valoarea an
samblului 
valoarea 
procesul 
fost. Jucînd fiecare 
majoritatea : _ :__ ___ -___
sînt modești ; jucînd cu toții" o 
„partitură*4 modernă, simplă, efi
cientă, majoritatea titularilor 
și-au ridicat propria cotă valo
rică la cota superioară a echipei.

” mo- 
mari 

din

i concepție realistă, 
de viitor, o con-

echipei 
fiecărui 
pare curios, 

„ce 
titularilor

a sporit 
titular. Deși 

așa a 
Știe-, 

echipei

Cu alte cuvinte, cu soliști 
deșt! s-a legat un cor fără 
pretenții, dar cu siguranță 
ce în ce mai bun.

Care este situația astăzi și

Divizionarele

cum

A

poate fi scrutată perspectiva e- 
chipei gălățene ?

„Ajunsă pe locul 10, echipa 
noastră a realizat mult dacă a- 
vem în vedere valoarea jucători
lor și a realizat puțin dacă ra
portăm acest loc la volumul de 
muncă depus în ’
toamnă44 — spunea 
Constantin Teașcă. * 
privire 
tivă.

Care 
echipei 
una singură : munca, munca În
verșunată, fără concesii, fără 
compromisuri; pentru păstrarea 
șl întărirea forței și omogenității 
de joc, ca și a forței șl omoge
nității morale. Echipa a prins 
„valul urcător44, dar fotbalul , a 
văzut multe și a trăit multe in- 
tîmplări surprinzătoare. unele 
chiar dramatice, cînd o singură 
furtună a fost în stare să răs
toarne și să scufunde barca...

Viitorul bărcii gălățene, anco
rată aparent bine în Divizia A, 
depinde numai de ea. Pentru că 
primăvara viitoare va fi cu sigu
ranță furtunoasă...

Marius POPESCU

radiografică

sezonul de 
antrenorul 

Ni se pare c 
fidelă, oblec-

este soluția 
gălățene ?

de viitor a 
Soluția este

te de afară, semănînd panică șl 
tristețe, mai ales acolo unde și 
„zestrea0 gazdelor este mică. De 
la aceeași ușurință cu care ce
dează, adeseori, pe Stadionul Re
publicii, în fața unor adversari 
care, cel puțin teoretic, nu ar 
avea șansa victoriei sau a re
mizei.

S-a mai spus, în repetate rîn- 
duri, despre Sportul studențesc, 
că este singura divizionară A 
fără teren propriu și că, practic, 
ea joacă tot timpul... în depla
sare. Un asemenea handicap a 
fost simțit multă vreme și con
tinuă să fie resimțit încă în evo
luția jucătorilor și a echipei. In

sub trans foca tor

ultimul timp însă, noțiunea a- 
ceasta de teren propriu, la Spor
tul studențesc, a depășit cu mult 
accepțiunea oarecum restrînsă a 
obișnuinței cu un anumit cîmp 
de Joc. Ea a căpătat un sens 
mai complex, în care se inclu
de, cu o mare pondere, ambian
ța specifică spectacolului spor
tiv. Așa se explică, desigur, de 
ce atunci cînd Joacă în Capitală, 
în fața unor tribune slab popu
late — ca să nu spunem 
aproape goale — studenții 
bucureșteni nu simt plăce
rea de a se produce, devin 
apatici, neglijenți — și asta fără 
voia lor — făcînd, în acest fel, 
ca avantajul moral al terenului 
să dispară ; iar alteori să devi
nă, chiar, un dezavantaj. In a- 
semenea condiții, insuccesele e- 
chipei nu mai pot fi considerate 
desigur surprize. In schimb, a- 
ceiași jucători, cînd au ocazia 
să evolueze în fața unor tribune, 
fie ele și potrivnice — dar pline 
— găsesc un stimulent deosebit 
de activ și prețios în atmosfera 
proprie adevăratei întreceri. Și 
atunci, arată cam tot ce pot. 
Pentru că au și ce să arate, și 
cui să arate. Și astfel, nu o dată, 
formația „alb-negrilor“ bucures-

în etapa a 16-a), dar s-a găsit, 
chiar și numai pentru o singură 
etapă, a 13-a, în zona retrogradă
rii 1 Locul 10 în finalul turului, 
același ca și în ediția precedentă 
de campionat, pare să confirme 
faptul că studenții bucureșteni 
nu prea strălucesc în sesiunea 
de toamnă, cînd, de regulă, se 
aglomerează și obligațiile spor
tive și cele de învățătură, iar a- 
cumulările de pregătire sînt pe 
sfirșite. Jucătorii s-au și obiș
nuit, dealtfel, cu ideea că al
cătuiesc o echipă de primăvară, 
sezon în care reușesc nu numai 
Jocuri bune, ci și spectaculoase 
salturi de calitate pe scara com- 
petițională. Locul 6 ocupat la 
sfîrșitul campionatului trecut $1 
calificarea în finala Cupei Româ
niei, ediția 1978—1979, confirmă, 
fără îndoială, un asemenea lu
cru. Aceste rezultate constituie, 
dealtfel. obiectivele de perfor
manță și pentru anul competi- 
ționaJ în curs. Obiective pe 
care echipa antrenată de cuplul 
M. Rădulescu — V. Kraus este 
capabilă să Ie repete și chiar 
să le depășească, gîndindu-ne, 
in primul rînd, la plusurile din 
modul său de acțiune : apărare 
viguroasă greu penetra bilă ' (a 
primit cele mai puține goluri, 
17) ; Joc ordonat, gîndit și so
bru ; maturitate, spirit combativ 
și personalitate colectivă. Pe par
cursul actualului sezon de toam
nă, toate aceste atu-uri ale 
Sportului studențesc au fost, din 
păcate, adeseori estompate de 
forța redusă a echipei în atac. 
Un atac — situat intr-un clasa
ment al eficacității pe locul 15 
— în . cadrul căruia dispariția 
prematură a regretatului Aurică 
Rădulescu nu a mai putut fi 
încă compensată chiar și în con
dițiile unei 
de formă 
Sandu.

De aceea.
la sfirșitu.1 _______ ____ _______
formația studenților bucureșteni 
rămîne corigentă la materia de 
bază a jocului — ofensiva — pe 
care speră să o treacă totuși, ca 
și în alți ani. cu bine, în sesiu
nea de primăvară.

promlțătoare reveniri 
manifestată de M.

se poate spune că 
sesiunii de toamnă

Mihai 1ONESCU

Selecționata de juniori 
(C. S. Luceafărul)

NUMERELE PREFERATE?
tragerea extraordinară

LOTO II RÎVELIONULUI

De aproape un an șl Jumăta
te, reprezentativa națională de 
Juniori se confundă, într-o pro
porție de 80 la sută, cu prima 
echipă a clubului Luceafărul. Iar 
din vara acestui an. proporția 
s-a mărit și mai miilt. la ora ac
tuală existînd doar doi jucători 
(Dorcl Zamfir și Mircea Bolba) 
care nu fac parte din clubul în
ființat în 1978. Acesta este și mo
tivul care ne obligă să analizăm 
comportarea selecționatei U.E.F.A. 
'80, atît prin prisma rezultatelor 
înregistrate în competiția inter
nă la startul căreia s-a aliniat 
(Divizia B seria a Il-a), cît și 
prin cea a scorurilor înscrise In 
minutul 80 pe tabela de marcaj 
a stadioanelor din străinătate pe 
care a evoluat. Stnt două capi
tole distincte ale activității de 
numai o Jumătate de an a echi
pei de juniori și tocmai din a- 
ceastă cauză le vom diseca se
parat. fără a uita. Insă, că am
bele alcătuiesc un tot unitar. 
Așadar...

DE LA EGAL LA EGAL 
CU RAPID. METALUL PLOPENI, 

OLTUL SLATINA
tabelul de mal jos slnt

cealaltă fi- 
C.S.Ș. Ba-

echilibrată a fost 
nală, Dinamo — 
cău (copii născuți după 1 
august 1967). Micuții jucă
tori bucureșteni (antrenor 
Gheorghe Timar) au reușit 
pînă la urmă să-și adjudece 
trofeul, învingînd cu 3—2. 
Prunca și Popazu (Dinamo), 
Zamfir (C.S.Ș. Pitești) și 
Trică (C.S.Ș. Pajura) s-au 
evidențiat pe parcursul com
petiției. Dar...

Lăsînd li o parte faptul 
că timp de doua zile sala 
din Pitești a fost arhiplină, 
făcînd abstracție și de atrac- 
tivitatea reală a partidelor 
disputate. TURNEUL ACES
TA (ca și cele organizate la 
Piatra Neamț și Timișoara) 
ȘI-A DEMONSTRAT NECE
SITATEA ; o necesitate sub
liniată și de cei doi antre
nori dinamoviști prezenți la 
Pitești. Este vorba de : 1. 
„marea dorință a copiilor de 
a juca, de a juca mult, mai 
ales acum, in perioada cînd 
au ti.np suficient la dispo
ziție, fiind »n vacanță44 (Du
mitru Ivan) : 2. „aceste tur
nee dezvoltă rapid simțul de 
concurs al copiilor și nu văd 
de ce astfel dc întreceri nu 
se organizează și Ia Bucu
rești sau chiar Ia nivel re
publican44 (Gheorghe Timar).

Mai ales că săli mari și 
frumoase s-au construit în 
toate județele țării. Mai 
ales că la nivelul vîrste- 
lor fragede (10—13 ani) nu 
prea se organizează compe
tiții... (L. D.).

DUPĂ UN SEZON CU... 3U Uf MECIURI EA ACTIV!
rezultatele clubului Lu- 
ln disputa cu cele 18

Inscrise 
ceafărul_ ____ _____ _
divizionare B din cea mai echi
librată serie a campionatului e- 
șalonului secund, Două constatări 
de ordin general se desprind. 
PRIMA : lotul de juniori (Alexa, 
Jăger, Viscreanu, Ungureanu, 
Rednic, Tătăran, Marinescu, Nî- 
ță, Ilie, Fîșic, Gabor. Matei, 
Frunzea, Vușcan, Cartianu, Cră
ciun, Bîrsan) a jucat de la egal 
la egal cu cele mai puternice e- 
chipe ale seriei. Semnificative în

Gheorghe Cosma, iar In ultimele 
două luni de Ion Nunwelller și 
Gheorghe Cosma, a pierdut cele 
mal multe meciuri în repriza se
cundă. Acest fapt denotă, fără 
îndoială, o pregătire fizică nu 
tocmai corespunzătoare. Aceeași 
constatare rezultă și din evoluția 
echipei în intîlnirlle internațio
nale.

Indiscutabil, s-au făcut frumoși 
pași înainte, dar, ariălizînd com
portarea acestui lot în Divizia B, 
ne vin mereu in minte cuvintele

și ca urmare a jocurilor de bun 
nivel etalate ;
• față de anii trecuțl, s-a sim

țit o ușoară ameliorare a efica
cității, procentul fiind de aproa
pe două goluri marcate în fie
care meci.

Toate aceste 
borate cu cele 
voluția echipei

constatări, coro- 
referitoare la e- 
în Divizia fi. ne

• Pași încurajatori pe drumul alcătuirii unei echipe competitive
• Gabor - cel mai eficace jucător al formației

acest sens ni se par a fi rezul
tatele înregistrate în partidele cu 
Rapid. Mecanică fină, Metalul 
Plopeni, Oltul Slatina și Rulmen
tul Alexandria, pe ultimele două 
învingîndu-le chiar pe terenul 
lo-r. A DOUA : C.S. Luceafărul, 
pregătită în prima parte a se
zonului de Robert Cosmoc și

PROSPECTUL TRAGERII ȘI PROCURA- 
EME BILETELE 1
t ilară de anul trecut au fost atribuite apro- 
de cîștiguri. printre, care și 12 autoturisme I , 
ÎNTRU PROCURAREA BILETELOR — luni
/

C.S. Luceafărul : 3—1 (1—0) cu 
Carpați Mirșa (acasâ), 2—1 (1-0) 
cu Oltuf Slatina (în deplasare), 
3-4 (1-1) Cu “ ’ ~ ‘
(a). 0-2 (0-2) 
rești (d), 1-1
Automecanica 
(0—1» cu 
(0-0) cu 
.1-1. (0-1) 
(a) 2-0
Alexandria 
(o). 0-2

Poiana Cîrnpina 
cu Metalul Bucu- 
(1-1) cu Flacăra

Moroni (a), 0-2
Șoimii Sibiu (d), 0—1 
Progresul Vulcan (a), 
cu ,Metalul Plopeni 

(0-0) cu Rulmentul 
(d), 0—0 cu Rapid

(0-0) cu Petrolul Plo-

iești fd), 0-2 (0-0) cu F.C.M.
Giurgiu (d), 1-4 (0—1) cu Auto
buzul (d), 2—1 (2-1) cu Gaz me-

4-0 (2-0) cu(a). , .
„ Jiu (a), 4-2 (2-1)

cu Mecanico fino (a). 1—1 (1—0)
cu Chimia Tr. Măgurele 
Partida cu Chimica Tîmăveni 
fost omînatâ.

Bilanț general: 17 6 4 7 24—25.
Golgeterii formației: Gabor —7, 

Fîșic - 5, Nită - 4.

ton Medioș 
Pandurii rg.

(d).
o

reputatului descoperitor de ta
lente Nicoiae G or go rin, rostite 
cu numai o lună in urmă : „O 
veritabilă echipă națională de ju
niori trebuie să bată majoritatea 
divizionarelor B. Cu o astfel de 
echipă, nu-ți este teamă cînd 
pleacă să joace peste hotare*4. 
Dar, ce a făcut noua .selecțio
nată peste hotare, în perioada 
lulie-decembrie 1979 ?

UN BILANȚ ÎNCURAJATOR. 
Tată cîteva sublinieri care spri
jină afirmația :
• din cele 13 partide (tabelul din 

dreapta), numai una s-a jucat pe 
teren propriu, ultima :

9 după o perioadă destul de 
îndelungată, echipa a reușit să 
ajungă în finala unui important 
turneu Internațional („Prietenia4* 
— Polonia) :

9 rezultatele înregistrate în 
fata echipelor Poloniei. Iugosla
viei și Republicii Democrate Ger
mane au fost cele mai apreciate

Poznan: Polonia — România
1-4 (0-3). R.S. Vietnam - Ro
mânia 0—0, R.D Germana — 
România 1-1 (0-1) Cuba - Ro
mânia 1-6 (1-3), U.R.S.S. -
România 3—1 (1-1). Sofia: Bul
garia — România 2-1 (1-0), Al
bania - România 3—1 (2-0). Poîa: 
Iugoslavia - România 1—1 (0—0), 
Selecționata Iskra — România 
3-6 (0-3), Cehoslovacia — Româ
nia 1—0 (0-0). Miikhlen: R. D. 
Germană - România 1—1 (1—1).
Sonnenberg: R. D. Germană — 
România 1—1 (0-1). București:
România - Bulgaria 1-0 (0—0).

Bilanț general: 13 4 5 4 24—15. 
Golgeteri: Gabor - 7, Frun

zea — 3.

R.S.
R.D

îndreptățesc să afirmăm că Se
lecționata de juniori a străbătut 
destul de ui.ie prima parte a 
drumului ei, pe parcursul căruia 
a susținut un număr record de 
jocuri : 30. Al doilea „tronson**, 
va fi, însă, și mai greu. Tocmai 
pentru că include obiectivul ma
jor al echipei — calificarea pen
tru turneul final U.E.F.A. ; cali
ficare pe care o va obține dacă 
va învinge formația similară a 
Turciei în dublul meci progra
mat în primăvară.

Laurențiu DUMITRESCU



și
MMIGMIHA MURfȘAN?

SATU MARE (prin telefon). 
Runda a 12-a (programmd cî- 
teva partide decisive) a avut 
darul să aducă unele clarifi
cări în clasamentul celei de-a 
32-a finale a campionatului na
tional feminin de șah. Cele 
două fruntașe ale turneului au 
obținut noi victorii: Dana Nuțu 
a întrecut-o pe Margareta 
Teotlorescu, iar Margareta Mu- 
reșan pe Marina Pogorevici 
(ambele cu negrele). Intr-un 
derby universitar bucureștean, 
Lia Bogdan și Viorica Ilie au 
terminat la egalitate, Ger
trude Baumslark a întrecut-o 
pe Judita Kantor. Și, parcă 
pentru a demonstra că această 
rundă a fost... neagră pentru 
albe, Eleonora ^Gogilea a .În
vins-O pe Mariana Duminică. 
Doua victorii într-o singură zi 
a obținut mezina finalei, ie- 
șanca Gabriela Olărașu. Ea a 
cîștigat partida întreruptă cu 
Eleonora Gogîlea și pe aceea 
din runda a 12-a cu Angela 
Cabariu. Remiză în întâlnirile 
Ligia Jicman — Emilia Chiș și 
Gabriela Olieanu — Eugenia 
Ghi ndă.

înaintea ultimelor trei run
de continuă să conducă DANA 
NUȚU 9,5 p, urmată de colega 
sa de club de la Medicina Ti
mișoara, Margareta Murcșan 9 
O. Li» Bogdan 8 p, Eugenia 
Ghindă și Ligia Jicman 7,5 P, 
Viorica Ilie 7 p, Gertrude 
Baumslark 6.5 p, Judita Kan
tor, Gabriela Olărașu și Mari
na Pogorevici 6 p, Gabriela Ol
teana 5.5 p. Mariana Duminică 
și Eleonora Gogîlea 4 P, Emilia 
Chiș 3,5 p, Margareta Teodo- 
rescu 3 p. Angela Cabarîu 
2,5 p.

Finișul competiției progra
mează o serie de partide deci
sive. Astfel, Dana Nuțu va ju
ca consecutiv cu Mariana Du
minică, Gabriela Olieanu și 
Marina Pogorevici, Margareta 
Murcșan cu Lia Bogdan, Eu
genia Ghindă și Eleonora Go- 
gîlea. iar l,ia Bogdan cu Mar
gareta Murcșan. Ligia Jicman 
și Eugenia Ghindă.

TH. NICOARA 
arbitru internațional

LA LIUBLIANA s-a disputat 
meciul internațional amical de 
hochei Pe gheață dintre echi
pele de juniori ale Iugoslaviei 
și României. Hocheiștii români 
au obținut victoria cu scorul 
de 9—2 (2—1, 3—0, 4—1).

A ÎNCEPUT turneul interna-

țional de tenis pentru copii 
(12 ani) de la Port Washing
ton. Cîștigătorul turneului de 
anul trecut, Mihnca Năstase, 
a debutat cu o frumoasă vic
torie : 6—3, 6—1 cu Douglas 
Cohen (S.U.A.).

Azi, la Alexandria $i mîine, Ia București

ROMANIA BULGARIA, LA VOLEI
Reprezentativele feminine de 

volei ale României și Bulga
riei, care se pregătesc pentru 
turneul de calificare la J.O., 
turneu programat luna viitoa
re la Pazargic (Bulgaria), sus
țin astăzi și mîine două parti
de de verificare, după ce luni 
și marți seară au efectuat două 
jocuri de antrenament în sala 
Floreasca. în cursul acestor 
meciuri-școală, am remarcat 
un nivel mulțumitor de pregă
tire al echipei noastre, condusă 
de N. Roibescu, N. Humă 
și O. Solomonov, dar oaspetele, 
voleibalistele bulgare, au do
vedit o mai deplină stăpînire 
a procedeelor tehnice funda
mentale : serviciul și prelua
rea, precum și o mai evidentă

BALCANIADA DE
La Plovdiv (Bulgaria) au 

continuat întrecerile Balcania
dei de baschet feminin la care 
sînt prezente reprezentativele 
Bulgariei (A și B), Iugoslaviei 
și României. In ziua a doua 
au avut loc partidele Bulga
ria A — Bulgaria B și Iugo
slavia — România.

In primul meci, jucătoarele 
din prima echipă a Bulgariei 
au cîștigat cu 83—66 (47—28). 
In partida vedetă a zilei bas
chetbalistele iugoslave au în
trecut pe cele românce cu sco
rul de 83—77 (48—35), după un 
joc în cursul căruia sportivele 
noastre au comis o serie de 
inexactități. Acestea le-au pri
vat de un succes la care pu
teau spera prin prisma rezul
tatelor anterioare dintre cele 
două echipe.

întrecerea se încheie astăzi 
prin disputarea întâlnirilor Ro

t

(Urmare din pag. 1)

colo, calitățile fizice deose
bite ale băiatului din comu
na Bîrsănești n-au trecut 
neobservate. Antrenorul Cor
nel Cristuț, de la asociația 
Trotușul din municipiul Gh. 
Gheorghlu-Dej, i-a vorbit cu 
mult tact pedagogic, i-a ex
plicat ce perspective largi 
sînt deschise azi în țara 
noastră tinerilor talentați 
care doresc să practice spor
tul de performanță. A urmat 
legătura antrenorului cu pă
rinții și, ca urmare, toamna, 
l-am găsit pe V. Pușcașu în 
rlndul elevilor școlii profe
sionale de chimie din mu
nicipiul. Gh. Gheorghiu-Dej. 
Primele lecții primite au fost 
de lupte greco-romane și, 
după cîteva luni, la Con
stanța, l-am întîlnit pe tî nă
rui din Bîrsănești pc lista 
campionilor naționali de ju
niori, la cat. 81 kg. Ochiul 
antrenorului Crislut nu se 
înșelase. Calitățile fizice ale 
noului practicant al luptelor 
au atras atenția și altor spe
cialiști. După unele consul
tări cu colegii, antrenorul a 
început să-i îmbogățească 
bagajul de cunoștințe cu 
procedee specifice stilului de 
lupte libere. Noul elev s-a 
dovedit foarte îndeminatic și 
receptiv, astfel că la con
cursul de toamnă, la Brăila, 
V. Pușcașu s-a impus și la 
acest stil, clasîndu-se pe 
primul loc la categoria sa.

Campion național de ju
niori, în anii 1975 și 1976, 
lăcătușul mecanic din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
s-a transferat la clubul 
Steaua. Aici a luat contact 
cu mulți dintre cei mai 
buni luptători ai țării. A ur
mat o perioadă de muncă 
intensă la antrenamente si 
o creștere evidentă 
sportive a acestui 
recunoscut și prin 
cerea sa în echipa

a valorii 
luptător, 
introdu- 

națională

participantă la C.E. de la 
Bursa.

Concursul a fost greu pen
tru linărul debutant și, deși 
a luptat bărbătește cu cei 
mai buni sportivi din Euro
pa, n-a reușit să se claseze 
în rlndul fruntașilor, perfor
mantă pe care insă avea să 
o realizeze, cîteva luni mai 
târziu, la Universiada de 
la Sofia, unde a ocupat lo
cul 3. Tot in 1977, la între
cerea celor mai buni luptă
tori ai lumii, a cucerit me
dalia de bronz, anunțîndu-se 
ca unul dintre principalii 
pretendenți la locurile pe 
podiumul de premiere a. ca
tegoriei 100 kg. La competi
ția continentală din 
1978. reprezentantul 
noastre și-a păstrat 
ciștigată.

Vasile Pușcașu a 
,și în anul 1979 două 
de bronz, ocupind treapta a 
treia a podiumului atit la 
campionatele europene de la 
București, cit 
mondiale, de la

Zilele trecute 
nit din nou pe 
exemplu de 
conștiinciozitate in pregăti
rea sportivă, cit și în cea 
pentru viață. Ne-a spus cu 
deosebită satisfacție că a- 
cum, ca student la I.E.F.S.. 
dorește să fie fruntaș și la 
învățătură.

— Ce obiective ți-ai pro
pus pentru anul 1980 ? — 
l-am întrebat pe Vasile 
Pușcașu.

— Trebuie să împletesc în 
mod cît mai fericit învăță
tura cu antrenamentele. 
Mi-am cîștigat o poziție 
fruntașă în lumea luptelor 
și doresc s-o mențin. Deși 
am numai 23 de ani, posed 
5 medalii la niarile compe
tiții internaționale. Singura 
care îmi lipsește este cea 
olimpică. Nu vreau să ratez 
prilejul care ml se oferă, la 
Moscova.

anul 
tării 

poziția

cucerit 
medalii

și la cele 
San Diego, 
l-am întil- 
acest tînăr, 

seriozitate si

OBȚINE PENTRU A DOUA OARA 
CONSECUTIV TROFEUL „BALONUL DE AUR'

omogenitate a sextetului 
bază.

Dintre cele două meciuri 
public, primul va fi găzduit 
sala de sport din Alexandria 
(astăzi, ora 16,30), iar al doilea 
de sala Floreasca din Capita
lă (mîine, ora 18). Aceste in- 
tîlniri, binevenite pentru am
bele formații, ne vor oferi in
dicii mai clare asupra poten
țialului reprezentativei române.

SPORTIVI DIN 36 DE TARI IA J. 0. DE IARNA
NEW YORK, 25 (Agerpres)

— La Jocurile Olimpice de iar
nă care vor începe la 13 fe

BASCHET FEMININ
mânia — Bulgaria 
slavia — Bulgaria 
meci fiind decisiv 
bilirea cîștigătoarei

B și lugo- 
A, ultimul 

pentru șta- 
competiției.

bruarie în stațiunea de spor
turi americană Lake Placid 
vor participa sportivi și spor
tive din 36 de țări. Recordul 
de participare la această com
petiție este deținut de ediția 
1968 de la Grenoble, unde s-au 
întrecut sportivi din 45 de țări. 
La utima ediție, cea din 1976, 
de la Innsbruck (Austria), au 
evoluat sportivi din 37 de țări 
ale lumii.

...LONGEVITATE
Cînd Gordie Hows, una din legendele 

rican, a renunțat, in 1973, la decizia de 
pentru a putea juca alâturi de fiii săi 
doua ligă profesionistă înființată atunci 
s-a spus că reapariția sa pe gheață a_______ __ _ ____
blicitarâ. Howe încheiase, la 45 de ani, o carieră unică de 25 de ani 
•n National Hockey League (N.H.L.) și, cunoscind duritatea și soli
citările extreme ale hocheiului profesionist, putem înțelege mai bine 
performanța lui Howe de a se menține un sfert de secol în prima 
linie.

Ignorînd sfaturile celor care-! povățuiau să-și protejeze bâtrînele-i 
oase, Gordie a luat treaba în serios și, în șase sezoane în care a 
condus prima linie de atac a lui „Houston Aeros" în W.H.A., a mar
cat 174 de goluri, ajungînd la un total de 788, cu 107 goluri mai 
mult decît Bobby Hull, al doilea marcator din istoria ligii.

Acum, la 51 de ani, Howe a început cel de-al 32-lea sezon al ca
rierei I Intrucit cele două ligi au fuzionat, iată-l revenind în National 
Hochey League, la r, Hartford Whealers", alături de Mark. Celălalt 
tiu, Marty, a fost trecut în echipa de rezerve, intrucit îrTu rezista rit
mului impus de... tatăl său.

In primele șase jocuri ale noului campionat — în care Gordie a 
marcat două goluri și a dat multe pase decisive — Hartford Whealers 
a jucat cu casa închisă. Mii de spectatori s-au înghesuit să-l vadă 
Pe „old Gordie", care era deja o - mare vedetă cînd cei mai mulți 
dintre ei nu se născuseră I

Howe a declarat recent unui reporter de la „Sports Illustrated* că 
nu intenționează să se oprească. A jucat în anii ’40, '50, ’60 ‘*'70, 
iar în ianuarie 1980 va putea spune că a intrat în cel de-al cincilea 
deceniu de activitate competițională la nivel de vîrf.

... Iar mucaliții spun că Gordie Howe nu se va retrage din N.H.L, 
decît după ce va fî jucat îTîir-o linie de atac alături de nepoții săi...

vii ale hocheiului nord-ame- 
a se retrage din activitate. 

Mark și Marty în cea de-a 
(World Hockey Association), 
fost numai o momeala pu-

Vladimir MORARU

PARIS, 25 (Agerpres). — Tro
feul „BALONUL DE AUR' 
ferit de revista pariziană 
specialitate „T 
a revenit și în 
listului englez 
care a întrunit 
voturi ale unui 
Keegan, 
joacă î 
mană 
pentru 
cutiv 
a totalizat 118 puncte, 
urmat în clasament 
Heinz Rummenigge 
Miinchen) cu 52 p 
Krol (Ajax Amsterdam) 
41 p.

„Balonul de aur“ a fost 
cernat pentru prima oară 
anul 1956 lui Stanley Matthews 
(Anglia). Pînă în prezent acest 
trofeu a fost cîștigat de trei 
ori de olandezul Johan Cruyff 
(1971, 1973 și 1974) și de
două ori de Kevin Ke
egan (1978 și 1979), Alfredo Di 
Stefano (1957 și 1959) și Franz 
Beckenbauer (1972 și 1976).

o— 
de 

.France Football" 
i acest an fotba- 

Kevin Keegan, 
: cele mai multe 
i juriu european, 

în prezent 
i vest-ger- 

cîștigă 
conse-

care i 
în echipa 
SV Hamburg,^ 
a doua oară 

„Balonul de aur". El 
fiind 

de Karl 
(Baydrn 
și Ruud 

cu

de- 
în

TELEX • TELEX
BASCHET • A început tur

neul masculin de la Madrid. In 
primul joc, o selecționată a 
U.R.S.S, a învins cu 91—83 
(43—39) echipa spaniolă „Juvcn- 
tud<‘ Badalona, iar Real Madrid 
a cîștigat cu 115—88 (65—49) jocul 
cu echipa americană „Athlets“. 
Cuplajul a fost urmărit de peste 
6 000 de spectatori.

HANDBAL • La Winterthur 
s-a desfășurat meciul masculin 
dintre echipele Elveției și Bel
giei. Jucătorii elvețieni au obți
nut victoria cu 27—17 (13—8).

POLO • Echipa 
Partizan Belgrad și-a 
turneul întreprins în 
jucînd la Brisbane cu o selec
ționată 
goslavi 
cu 9—5. 
tizan a . .
cave a cîștigat 3.

SCHI • Proba la slalom uriaș 
desfășurată in cadrul concursului 
de la Skofja Loka (Slovenia) a 
fost ciștigată de schiorul iugo
slav Joze Kuralt. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Magusar 
(Iugoslavia) și Madjiev (Bulga
ria).

TENIS • într-o declarație fă
cută reprezentanților presei 
sportive internaționale Manuel 
Orantes (in vîrstă de 30 de ani) 
a anunțat că în viitor va lua 
parte și la meciurile pe care 
echipa Spaniei le va susține în 
cadrul „Cupei Davis“. • Fede
rația din S.U.A. a publicat cla
samentul celor mai buni jucători 
americani pe anul 1979. Primul 
loc a fost atribuit tînăr ului 
McEnroe urmat în ordine de 
Connors, Tanner, Gerulaitis, 
Ashe, Dibbs, Solomon, Fleming, 
Mayer și Gottfried. • Campiona
tul Braziliei a fost cîștigat la 
această ediție de Thomas Koch 
care în finală l-a învins cu 6—2, 
6—3, 6—1 pe Giraldo Barbosa. 
La feminin, victoria a revenit 
jucătoarei Andrea Meister. Ea a 
intrecut-o cu 6—2, 7—6 pe Glau- 
cia Langela.

iugoslavă 
încheiat 

Australia

regională. Jucătorii iu- 
au terminat învingători 
în cursul turneului, Par- 
susținut 7 partide, dintre

Sportowiec — Varșovia

IASCENKO 
ȘI-A RELUAT 

ANTRENAMENTELE

2

După cum am anunțat, 
recordmanul mondial 
la săritura în înălți
me, Vladimir Iascenko 
(U.R.S.S.), care a obți
nut rezultate de 2,35 m 
în sală și 2,34 m în 
aer liber, a fost operat 
de menise. Operația a 
reușit și, nu demult, 
Vladimir șl-a reluat cu 
succes antrenamentele, 
în prima fază a pre
gătirilor, celebrul at
let sovietic face gim
nastică pentru mobili
tatea articulațiilor și 
scurte alergări. în faza 
a doua a pregătirilor, 
urmează să execute 
mișcări pentru mărirea 
detentei șl sărituri, la 
înălțimi reduse. Antre
norii și medicii declară 
că Iascenko va fi apt 
la Jocurile Olimpice și 
va putea candida chiar 
la o medalie.

ca-

COPIII CAMPIONILOR
Renumitul 

sovietic 
drlanov, 
gimnasta 
da, este 
al celui 
băiat. Evenimentul s-a 
produs ’ cu puține zile 
înaintea campionatelor 
mondiale din S.U.A.

Șl Anatoli Karpov, 
campion mondial de 
șah, a devenit recent 
tatăl unui băiat.
Fostul campion de

gimnast
Nikolai An- 
căsătorit cu 

Liubov Bur- 
fericitul tată 
de al doilea

lupte greeo-nomane al 
Turelei, Con Ahmet, azi 
în vîrstă de 62 de ani, 
este președintele unul 
club amator de... fot
bal. Nimic senzațional. 
Numai că echipa Iul 
Ahmet prezintă o par
ticularitate unică : toți 
jucătorii și rezervele 
sînt fiii săi. Șl nu-1 
de mirare, deoarece 
președintele clubului 
este tatăl a nu mai pu
țin de 22 de băieți 1

FOTBALISTICE
Dieter Hbttges (Wer

der Bremen), fotbalist 
vest-german de talie in
ternați onalâ și-a luat 
adio de la acti
vitatea competițională 
la vîrsta de 36 de 
ani. Franz Becken
bauer (acum la Cos
mos New York),
re are 34 de ani, a a- 
nunțat că-și va pre
lungi contractul cu clu
bul american cu încă 
doi ani ! Nici Sepp 
Maier (35 de ani), por
tarul lui Bayern 
Miinchen, nu se lasă. 
După cum se știe, în 
iunie el a suferit un 
grav accident de auto
mobil. Acum și-a re
luat antrenamentele șl 
speră să revină în e- 
chipă la primăvară.

85 DE MECIURI 
PE TEREN PROPRIU
Prima echipă repre

zentativă de fotbal a 
R. D. Germane a sus
ținut pînă acum 85 de 
meciuri internaționale

pe teren propriu. Din
tre acestea, 33 au avut 
loc pe stadionul „Cen
tral" din Leipzig. Ulti
mul, cu Olanda, în ra
ța a 90000 de specta
tori. Celelalte partide 
au fost organizate în 
alte 12 orașe ale țării.

ceastă toamnă s-au or
ganizat cursuri de în
vățare a schiului pen
tru 250 000 de copii î

VISUL LUI MAMBA

ȘCOALA AUSTRIACA 
DE SCHI

V-ațl întrebat, desi
gur, care este secretul 
succeselor schiorilor 
alpini din Austria. Răs
punsul este cit se poa
te de simplu : poziția 
geografică a țării. Mun
ții, acoperlțl de zăpa
dă aproape în tot 
timpul 
o activitate 
la schi. Dar 
va, credem, 
copiii invață 
incă de la vîrstă pre
școlară. Numai tn a-

aproape în 
anului, permit 

„non-stop“ 
mai e ce- 

esențlal : 
să schieze

Boxerul Thomas Mam
ba, din i Kenya, este 
unul dintre cel mai 
valoroși pugillștl afri
cani la categoria semi
grea. Mamba se pre
gătește aqum cu o deo
sebită atenție pentru 
Jocurile Olimpice de la 
Moscova. In virstă de 
22 de ani, el este o 
mare speranță a boxu
lui african. „Cea mai 
mare satisfacție a mea 
— spune Mamba — ar 
fi să urc pe podiu
mul învingătorilor la 
J. O.“. Modelul său 
este kenyanul Stephen 
Mushoki, care a deve
nit campion al lumii la 
categoria semimuscă.
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