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în cetatea craioveană a chimiei

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ARE VÎRSTA „DACIADEF
Combinatul chimic Craiova 

este considerat, pe drept, una 
din cele mai mari „cetăți" ale 
chimiei 
sau nu, 
din oraș 
verinului 
peste Amaradia 
sionat de pădurea de coșuri și 
turnuri de răcire, de mulțimea 
clădirilor care alcătuiesc acest 
veritabil bastion al chimiei, 
unde se fabrică mii și mii de 
tone de îngrășăminte și unde 
se va fabrica tot 
pentru ca — așa 
manda tovarășul 
CEAUȘESCU ta Raportul pre
zentat la Congresul al XII-lea

Avizat 
iese 

bariera Se- 
trece podul 

este impre-

românești. 
călătorul care 

prin 
și

mai mult, 
cum reco-
NICOLAE

— ta 1985 să avem peste 350 
kg de îngrășăminte la fiecare 
hectar.

Sportul s-a dezvoltat aici 
după ce producția „s-a pus pe 
picioare". Abia ta ultimii doi 
ani chimiștii craioveni au în
ceput să se ocupe temeinic și 
de această activitate menită 
să-i fortifice, să le mențină să
nătatea.

— Acum cițiva ani, în între
prindere nu prea era timp de 
sport. principala preocupare 
fiind, fiiește, producția — ne 
spunea tovarășul Florin Sava, 
vicepreședintele comitetului sin
dicatului. Cam de cînd a în
cepui insă să se organizeze

Intrecerile de sanie, din „Daciada albă" de anul trecut, au atras 
mulfi oameni ai muncii de la Combinatul chimic, din Craiova. 
Pentru acest an, săniuțele sint gata. Se așteaptă doar zăpada.-

Vineri și sîmbătă, la Tîrgoviște

MECIUL AMICAL DE TENIS
ROMÂNIA - UNGARIA

Pentru tenismani, anul com- 
petițional se încheie, de astă 
dată, mult mai lirziu ca de obi
cei, chiar în ultimele zile ale 
lui decembrie, printr-un tradi
țional meci amical inter-țări : 
România — Ungaria. Intrucît 
întîlnirea aceasta este prevăzu
tă pentru ambele formații ca 
o bună repetiție generală și o 
ultimă verificare înaintea debu
tului în competiția europeană 
pe echipe „Kings Cup" (fosta 
„Cupă Saab"), formula de dis
putare va fi similară cu aceea 
a întrecerii amintite. Se vor în- 
tilni, deci, cite două formații, 
ad-hoc alcătuite, din fiecare 
țară, în cadrul a două meciuri 
de simplu și un dublu.

Intîlmrile vor avea loc în zi
lele de vineri 28 și sîmbătă 29 
decembrie, în noua Sală a spor
turilor din Tîrgoviștc, după un 
program care invită spectatorii

la ora 9 dimineața și ora 18, 
in fiecare zi.

Pentru formarea echipelor 
românești, au avut loc zilele 
.acestea, la centrul de antrena
ment „23 August" din Capitală, 
meciuri de selecție, care au de
terminat pe antrenorul de lot 
Gheorghe Viziru și antrenorul 
federal Alexe Bardan să con
voace la Tîrgoviște următorii 
jucători : Dumitru Hărădău, 
Florin Segărceanu, Andrei 
Dîrzu, Jean Bircu, Laurențiu 
Bucur și Liviu Mancaș.

După cum se știe, federația 
ungară deplasează la Tîrgoviște 
un lot extrem de puternic, din 
care fac parte cei mai buni 
jucători din țara vecină (cu ex
cepția lui Balăzs Taroczy) : 
Zoltân Kuhărszky, Jănos Be- 
nyik, Robert Macliăn și Peter 
Szoke.

DIVIZIA NAȚIONALĂ DE SCRIMA CONTINUA 
SĂ POLARIZEZE ATENȚIA DOAR

ÎN JURUL PROMOVĂRII SI RETROGRADĂRU

„PRACTICAREA 
DE UN REGIM DE

Un specialist de recunoscută 
valoare profesională, ajuns — 
la o vîrstă tînără — medic pri
mar psihiatru, șef de secție la 
spitalul clinic „Dr. Gh. Mari
nescu" și conducător al Labora
torului de sănătate mintală, 
este, credem, ta măsură să ne 
furnizeze repere interesante 
pentru o bună fundamentare a 
sintagmei : „Minte sănătoasă ta 
trup sănătos".

...Deși într-o zi de intensă 
activitate, l-am abordat, totuși, 
pe dr. Sergiu Diacicov spre a 
ne împărtăși ceva din experien
ța sa medicală dar și de fost 
polisportiv.

— Cum considerați că ar tre
bui să fie tipul ideal al spor-

„Daciada". treburile s-au schim
bat șl la noL Iată, avem aici o 
statistică.

Cercettad hîrtia cu cifre, a- 
flăm că, ta ultimii doi ani, 
peste drum de combinat a apă
rut o bază sportivă (bazin 
de înot, terenuri de volei și 
baschet), iar de la etajul unde 
ne aflăm ta pavilionul admi
nistrativ putem vedea poplcăria 
modernă, la al cărei acoperiș 
se fac lucrări de finisaj. Există 
ta proiect un patinoar, care va 
fi construit prin muncă patrio
tică, folosindu-se energia de la 
Instalația de lichefiere a gazu
lui. Stat ta curs de amenajare 
trei terenuri de tenis de cîmp 
și unul de handbal iar Ungă 
vechiul teren de fotbal a apărut 
unul nou. In oraș există un 
club frumos, cu săli de șah și 
mese de tenis. întreaga statis
tică ne 
chimic 
treabă 
timp a
- SI 

teză privind participarea oame-
Sever NORAN

arată că la Combinatul 
Craiova s-a pornit la 
pentru asigurarea ta 

bazei sportive.
iată aici un- dosar-sin-

(Continuări In pag. i-3)

Echipa feminini de floretă a clubului Steaua, pentru a 15-a 
oară campioană naționali. De la stingă la dreapta : Elisabeta 
Guzganu, Ecaterina Stahl, Magda Chczan, anțrenoarea Olga Szabo, 
Adriana Dragomir. Ileana Jenei.

Etapa a IlI-a a Diviziilor 
naționale A și B, precum și 
desemnarea cîștigătorilor „Cli
pei României* (a doua mare 
competiție internă individuală), 
ta toate cele patru arme, a în
cheiat anul competițional. 1979. 
Cortina a căzut, 
vor mai 
pă, dar 
pete cu 
văzută, 
așteaptă .
tre ei, pe prlm-soliștii ansam
blului, marea premieră a ci
clului de patru ani, Jocurile 
Olimpice de ta Moscova.

Așadar, s-a Încheiat un an 
care a avut menirea să stabi
lească distribuția și s-o pună 
ta red cu un ceas mai devre
me, avtad ta vedere exigen
țele repertoriului din anul

„actorii* nu 
apare curind la ram

ei vor continua să re- 
asiduitate pe scena ne- 
pentru că ta 1980 îl 
pe cei mai buni din-

Incepînd de azi, la Galați

TURNEUL FINAL AL
„Cupa F.R. Box", cea mai 

mare competiție pugilisbică pe 
echipe a țării, se află ta fața 
unui nou act final. Incepind 
de azi, ta Galați, se reunesc 
componenții formațiilor clasate 
pe primul loc ta cele patru se
rii : Rapid București, Box club 
Brăila, S.C. Muscelul Cîmpu- 
lung Muscel și Box 
lăți.

Pentru

club Ga-

ierarhiei 
ta Sala

stabilirea 
echipelor fruntașe, 
sporturilor dta marele nostru 
port dunărean, vor avea loc 
trei tatîlniri. Astfel, joi, de ta 
ora 15,30, se dispută prima 
partidă semifinală, iar de la 
oca 18 cealaltă reuniune semi
finală, 
bilite prin trageri 
Sîmbătă, de la ora 17, se 
întrece învingătoarele din 
tidele de joi.

Turneul final al „Cupei 
Box" este așteptat cu deosebit 
interes de publicul gălățean, 
cunoscut pentru pasiunea 
față de sportul cu mănuși, 
rește, spectatorii 
teaptă o victorie 
cale, dar lupta 
destul de dificilă, 
noscuta rivalitate 
ril gălățeni și cei 
buie să amintim faptul că Ra
pidul aliniază o formație pu
ternică, greu de Învins. De *- 
semenea, nu trebuie minima
lizate șansele pugiliștilor din

Întîlnirile vor fi sta
ta sorți, 

vor 
par-

F.R.

Fi-
aș- 
lo- 

anunțâ

gălățeni 
a echipei

se
Pe lingă cu-
dintre boxe- 
brăileni, tre-

UNUI SPORT TREBUIE INSOTITA 
VIATĂ ORDONAT SI CUMPĂTAT**

Convorbire cu medicul primar psihiatru sergiu Diacicov
tivului din zilele noastre 7

— Profesiunea mea de me
dic psihiatru n-a făcut dectt 
să-mi confirme, pe plan știin
țific, învățămintele extrase din 
practica sportivă. Pentru a atin
ge un înalt grad - de sănătate 
fizică și de echilibru psihic 
(factori ce nu pot fi cu nici 
un preț disjunși), am îmbinat 
in mod armonios cunoștințele 
de specialitate cu practicarea 
mișcării metodice. Realizam 
timpi excelenți la concursurile 
de atletism ale acelui minunat 
centru sportiv universitar care 
este Cluj-Napoca (în cadrul a-

sociațiilor „Locomotiva" și „Ști
ința"). Intr-o vară, mă aflam 
tn tabăra studențească de pe 
Litoral. Echipa de rugby clu
jeană Știința avea un meci cu 
o puternică formație dobrogea
nă. Unul din jucătorii de bază 
lipsea. A fost așteptat pînă în 
ultimele minute, dar el n-a ve
nit Aflîndu-mă pe marginea 
terenului. ta trening de alergă
tor, mă văd, la un moment dat, 
apucat de mînecă de către an-

D. MORARU-SLIVNA

(Continuări In pag. 2-J)
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axiomatla 
campionat 
echilibrat 

mai multe 
alimenteze

CUPEI F. R. BOX"> i

Ctmpulung Muscel, cei care 
reușit să elimine o echipă 
dutabllă, Farul Constanța, 
mai multe ori câștigătoare 
acestui trofeu.

au 
re
de
a

LOTUL DE FOTBAL S-A
In cursul cfimtaeții de ieri 

componenții lotului reprezenta
tiv, aflați înaintea turneului 
din America de Sud, s-au reu
nit la București. Aceștia sînt: 
Iordache și Cristian I — por
tari ; Negrilă, Tilihoi, Ștefă- 
nescu, Sameș, A. Nicolae, 
Munteanu II și Koller — fun
dași ; Dinu, Boloni, Mu Ițesc u, 
Ticleann și Sabău — mijlocași; 
M. Răducanu, Bălăci, Camăta-

1980. Cum au răspuns principa
lele competiții interne acestui 
deziderat 7

Este un adevăr 
care afirmă că un 
național puternic, 
valoric și bazat pe 
centre, capabile să
fluxul unor tinere talente pînă 
la afirmarea acestora, determi
nă calitatea reprezentanților 
săi pe planșele internaționale. 
Constituie, într-adevăr, prima 
noastră divizie un asemenea 
rezervor ? La încheierea edi
ției 1979 răspunsul este, din 
păcate, negativ. Campionatul 
pe echipe continuă să polari
zeze atenția in jurul retrogra
dării șl promovării din eșalo
nul secund, de ani și ani ace
lași club, Steaua, fiind singurul 
pretendent autorizat la titlul 
de campion la toate cele patra 
arme. Faptul că echipa femi
nină de floretă a clubului mi
litar a dobîndit ta acest an al 
15-lea titlu consecutiv în con
dițiile ta care două 
gătoarele actuale — 
emerite Ileana Jenei 
rina Stahl — erau 
ta debut, încununate
victoriei, vorbește de la șina.

Paul SLAVESCU

din tră- 
maestrele 
și F.cate- 
și atunci, 
cu laurii

(Continuare in pag a 4-a)

REUNIT, IERI, LA BUCUREȘTI
ru, Terheș și D. Nicolae — 
înaintași. Lotul a fost supli
mentat, ieri, cu Încă doi ju
cători. Este vorba de portarul 
Morarn și de mijlocașul Au
gustin. Ieri după amiază, se
lecționații au participat la un 
antrenament cu conținut fi zio 
care a avut loc In pădurea Bă- 
neasa. Programul de astăzi cu
prinde vizita medicală și un 
nou antrenament.

PROGRES EVIDENT PE PIAN TEHNIC SI TACTIC, 
NECESAR A FI CONTINUAT Șl CONSOLIDAT 

însemnări pe marginea celei de a X-a ediții a Diviziei A de judo
La sfîrștul săptămînii trecute 

s-a Încheiat cea de a X-a edi
ție a Diviziei A de judo. Com
petiția divizionară din acest an 
a marcat un progres însemnat 
în bagajul cunoștințelor tehnice 
și tactice, rod al strădaniilor 
perseverente ale antrenorilor și 
sportivilor care activează în 
primul eșalon. A rămas de do
meniul trecutului lupta bazată, 
aproape In exclusivitate, pe 
forța mușchilor, pe hărțuiala 
exasperantă a trasului de kimo- 
nouri, în prezent sportivii ape- 
lînd la procedee tehnice auten
tice, aidoma celor folosite In 
competițiile de anvergură. Așa 
se și explică faptul că, la re
centele campionate mondiale de 
la Paris doi dintre sportivii 
români, Arpad Szabo (cat. su- 
perușoară) și Constantin Nicu- 
lae (semiușoară), și-au învins 
toți adversarii întîlniți ajungind 
pină în finalele de serii, la un 
singur pas — în cazul victoriei 
— de medaliile de argint.

Echipele divizionare ai căror 
sportivi s-au pregătit cu con
știinciozitate, muncind intens la 
intrenamente, perfecționîndu-și 
continuu bagajul cunoștințelor 
tehnice, n-au fost nevoite să 
treacă prin mari emoții în eta
pele de campionat. Ne referim 
la Dinamo București (antrenor 
Sabin Lucea), Nitramonia Fă
găraș (ing. Gheorghe Gujbă), 
Dinamo Brașov (Alexandru Va-

siie), Constructorul Miercurea 
Cine (Barbara Gall), A.S.A. Tg. 
Mnreș (Florin Mărcuș), Carpațt 
Mirșa (Patriciu Petridian) și 
Politehnica Iași (Constantin 
Bordea). Aceste formații s-au 
detașat de celelalte, aliniind 
garnituri omogene, fără impro
vizații la o categorie sau alta, 
și asigurîndu-le stabilitatea ta 
timp, aceiași sportivi semnînd 
o prezență continuă ta forma
țiile lor : C. Niculae. C. Roman, 
I. Codrea (Dinamo Buc.), Gh. 
Cențiu, N. Vlad, I. Arsenoiu 
(Nitramonia), S. Topliceanu, C. 
Gotcă, M. Cioc (Dinamo Bv.), 
Z. Kocsis, Iosif și Ladislau Pali 
(Constructorul), A. Velicu, B. 
Onodi și E. Lăcătușii (A.S.A.), 
I. Domnar, N. Căzilă și Ft 
Ciuciu (Carpați). M. Pascal, C. 
Sauciuc și D. Rădescu (Poli
tehnica).

Desigur, echipele evidențiate, 
care au înscrise în palmaresul 
ediției recent încheiate un a- 
preciabil număr de victorii, au 
avut și unele fluctuații de for
mă — ce-i drept, puține la nu
măr — determinate fie de alcă
tuirea formațiilor, fie de o 
anume subapreciere a adversa
relor. De pildă Dinamo Bucu- 
i ești a fost învinsă acasă de 
Dinamo Brașov, la rîndu-i for-

Costin CHIRIAC

(Continuări ta pag- 3—3)



Expresie a fructuoasei colaborări

dintre C.S.Ș. Triumf și Șc. generală nr. 17
CAMPlONATEaCOMPETIȚIIaC

0 FRUMOASĂ SERBARE
SPORTIVĂ ȘCOLARA

IN FINALA FEMININA DE ȘAH, DANA NUȚU 
Șl MARGARETA MUREȘAN CONTINUĂ CURSA 

PENTRU TITLU

Pe linia frumoaselor iniția
tive cu care de ani și ani oferă 
exemple demne de urmat și 
care i-au adus binemeritate a- 
precieri, Clubul sportiv școlar 
„Triumf* a organizat zilele tre
cute, împreună cu Școala ge
nerală nr. 17 din București, o 
reușită serbare sportivă. Des
fășurată sub egida „Daciadei*, 
această serbare a prilejuit o 
amplă ș’ spectaculoasă demon- 
atrație de virtuozitate a compo- 
nenților secțiilor de gimnastică 
(sportivă și ritmică) ale clubu
lui, semnificativă în privința 
progreselor pe care aceștia 
le-au realizat în cursul anului 
1979 și care le-au adus remar
cabile succese In competițiile 
interne și internaționale.

Ca o sugestivă și emoționan
tă prefață a acestei demonstra
ții s-a constituit mica sărbăto
rire a gimnastei Marilena Vlă- 
dărău, sportivă a C.S.Ș. Triumf 
yi merituoasă componentă a re
prezentativei României care 
recent, la Fort Worth, a cu
cerit titlul mondial. în semn de 
omagiu și de prețuire din par
tea celor în mijlocul cărora a 
deslușit tainele măiestriei spor
tive, președintele clubului, Teo
dor Bolea, a oferit tinerei me
daliate cu aur în competiția 
supremă o frumoasă cupă șl 
un album cu imagini care • 
reprezintă în timpul antrena
mentelor și la întoarcerea vic
torioasă din S.U.A.

în absența altor cîteva ele
mente de vîrf ale clubului, pre
zente în acea zi la Balcaniada 
de la Focșani, ceilalți gimnaști 
de la C.S.Ș. Triumf s-au stră
duit și au reușit să fie la înăl
țime în timpul demonstrației o- 
ierite, la sfîrșitul căreia — pen
tru bunele rezultate obținute în

acest an — au primit premii tn 
cărți și alte obiecte. începind 
cu micuțele eleve din clasa I 
C a Școlii generale nr. 17 (În
drumate de prof. Elena Brătan), 
din rîndul cărora și-au alcătuit 
grupe de perspectivă antreno
rii Elena Ceampelea-Lixandru 
ți Ion Moldovan, continulnd cu 
gimnastele și gimnaști! din cla
sele mai mari care se pregă
tesc sub conducerea soților an
trenori Cristina și loan Patru 
și Încheind cu fetele de la gim
nastică ritmică, pregătite pentru 
această serbare de antrenoarea 
Doina Firică — cu toții au in- 
eintat privirile celor prezenți, 
in fapt propriii lor părinți. Prin 
exercițiile prezentate, Violeta 
Burtescu, Verqnica Vaslle, A- 
nastasie Mihaela, Norocel Kor
ean (la gimnastică sportivă), 
Ruxandra Anton și Ana Dumi
tru (gimnastică ritmică) au do
vedit că deplin meritat s-au 
clasat pe locuri de frunte la 
campionatele naționale sau la 
Întrecerile „Cupei României* 
din acest an.

Dincolo de frumusețea spec
tacolului oferit, demonstrația la 
care cu deosebită plăcere am 
asistat ne-a dezvăluit încă o 
dată cit de fructuoasă este co
laborarea — ce poate fi, fără 
exagerare, dată ca model — 
dintre C.S.Ș. Triumf șl Școala 
generală nr. 17, a cărei condu
cere (directoare — Constanța 
Beșcu, directoare adjunctă — 
Doina Brăgaru) manifestă o 
mare Înțelegere pentru activi
tatea sportivă, lncurajlnd și 
sprijinind elevele (de la cele 
mal mici plnă la cele mai 
mari) In direcția bunel Împle
tiri a Învățăturii cu sportul de 
performanță.

Constantin F1RĂNESCU

SATU MARE (prin telefon). 
Fruntașele clasament ui ui
plonatulul național feminin de 
șah au avut dificultăți în runda 
a 13-a I Partida centrală a reu
niunii le-a o<pus pe Margarete 
Mureșan șl Lla Bogdan, întâlni
rea închelndu-se la egalitate după 
o luptă acerbă. Lidera turneului, 
campioana, „en-titre*4, Dana Nu
țu, a trebuit să facă eforturi 
pentru a obține remiza în fața 
debutantei Mariana Duminică. 
Același rezultat, dar fără peri
peții prea mari, s-a înregistrai 
în partidele Angela Cab ari u — 
Margareta Teodorescu șl EmiBa 
Chiș — Judita Kantor. A doua 
victorie consecutivă obține ma- 
estra Internațională Gertrude 
Baumstark, care a întrecui-o, eu 
impecabilă tehnică, pe Gabriela 
Olărașu. După două înfrlngeri 
consecutive, Marina Pogorevici — 
această veritabilă campioană a 
inconstanței — a cîștigat în fața 
Eugeniei Ghindă, o jucătoare, de 
asemenea, foarte talentată, dar. — 
poate 
rundă 
i2-*a, 
negre, 
ținut _______ __ ______
gîlea iar Ligia Jlcman la Viorica 
Hie.

înaintea ultimelor două numde, 
situația din fruntea clasamentu
lui este, practic, neschimbată. 
Conduce DANA NUȚU cu 10 p, 
urmată de Margareta Mureșan 
9% P, Ligia Jicman și Lla ~ 
dan SVj, Eugenia Ghindă și

cam-

— prea impulsivă. Intr-o 
favorabilă, ea șl cea a 
conducătoarelor pieselor 
Gabriela Oiteanu a r>b- 

victorla la Eleonora Go-

LA PATINAJ VITEZA,

Bog- 
Getr-

„PRACTICAREA UNUI SPORT TREBUIE ÎNSOȚITĂ
DE UN REGIM DE VIAȚA

(Urmare din pag. 1)

trenorul de rugby clujean 5 
JEchlpează-te imediat ! Intri tn 
echipă și Joci in linia de trel- 
■ferturi*. „Dar eu — am lngăi- 
mat — habar n-am de rugby 1*. 
„Lasă că te știm noL Ești eel 
mai bun alergător și sînt sigur 
eă. depășindu-ți adversarul, vei 
eulca ușor balonul dincolo de 
Hnla de țintă !“ — m-a asigurat 
antrenorul. Și așa a fost Deși 
placat violent de fundașul ad
vers, n-am pierdut balonul și, 
ridicîndu-mă cu mare iuțeală, 
l-am... lăsat pe drum pe toți 
eei care-mi ieșeau In cale. Da
torită vitezei și fentelor făcute, 
■m ajuns de trei ori dincolo 
de „linie*-. în final, toți co
echipierii, fericiți că au smuls 
victoria, m-au sufocat sub Îm
brățișările lor. După această 
ispravă, n-am mal putut aban
dona nici rugbyul, răminind 
tosă devotat și atletismului.

— Ce recomandări ne poate 
face medicul și atletul pentru 
practicarea rațională a unor 
discipline sportive 7

— în vremurile noastre, clnd 
sedentarismul și solicitările psi
hice amenință sănătatea oame
nilor, tineri sau virstnld, re

ORDONAT Șl CUMPĂTAT" 
comandarea făcută de fostul a- 
lergător-rugbyst ți de medicul 
specialist este de a menține — 
prin permanentă mișcare (mers 
pe jos, ușoare alergări, exerci
ții de gimnastică etc.) — forța, 
rezistența și suplețea organis
mului. Dar practicarea unui 
■port trebuie însoțită șl de un 
regim ordonat de viață, fără 
excese alimentare ți de altă 
natură, fără băuturi alcoolice, 
gd, mal ales, fără fumat Numai 
ața pot fi Înlăturate stressul, 
dereglarea fizică ți psihică, spre 
a facilita procesul de homeo- 
stază, esențial pentru echilibrul 
peiho-fizlc al oricărui exemplar 
uman.

— Care sini sportivii prefe
rați de dumneavoastră 7

— Preferințele sint ușor de 
formulat Pentru sporturile in
dividuale, neîntrecuta noastră 
gimnastă Nadia Comănect iar 
m sporturile de echipă — fot
baliștii de excepție Dobrin, Du
mitra, Marcel Răducanu, “ 
Iaci. Sameș, Iordănescu (lista 
este deschisă tn continuare). 
Bineînțeles, inima mea bate 
nud puternic pentru „șepcile 
roții* clujene, cărora, In duda 
situației dificile pe care o au 
in clasament le urez să se_ 
permanentizeze in Divizia A.

Ba-

trude Baumstark TV, P, Marin* 
Pogorevicl și Viorica Ilie 7 p, 
Judita Kantor și Gabriela Oltea
na p, Gabriela Olărașu S p, 
Mariana Duminică și Emilia Cblș 
«■j, p, Eleonora Gogflea < p.

Margareta Teodorescu 3‘/i P» An
gela Cab ari u 3 p.

în penultima rundă, Dana Nuțu 
o tatCnește, cu negrele, pe Ga
briela Olteann, Margareta Mure- 
țan, cu albele, pe Eugenia Ghin
dă, iar Lla Bogdan și Ligia Jîc- 
man își dispută (’probabil) derby- 
«2 medaliei de bronz...

T. NICOARĂ
arbitru international

ULTIMELE RECORDURI DE ÎNOT ALE ANULUI

"ȚTÎ

In concursul bilateral de înot 
Polonia — România, desfășurat 
la Cracovia, întrecerea echipelor 
feminine s-a terminat la egali
tate (82—82), ambele selecționate 
dștlgînd dte 7 probe. In con
cursul masculin, victoria a reve
nit gazdelor, cu scorul de 111—66. 
Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate :

Cristine Seidl 1:41,1 — 200 m
bras (locul II) ; L. Szakadatl 
2:08,1 — 100 m spate (III) ; FI. 
Vișan 4:07,6 — 400 m liber (IU) ; 
Șt. Mitu 2:11,0 — 200 m mixt, 
record (III) ; Mariana Paraschlv 
1:213 — 200 m mixt (ID ; ștafe
ta 4 x 100 m liber (f) — 3:59,4
(D 'r ștafeta 4 x 100 m mixt (b)
— 3:58,3 (I) ; ștafeta 4 x 200 m
liber — 7:54,3, record (II) ; Iri- 
nel Pănulescu 2:05,2 — 200 m li
ber, record (D ; FI. Vișan 1:56,5
— 200 m liber (II) ; Cr. Seldl și
Br. Prass 1:15,0 — 100 m bras 
(II); M. Paraschlv 2:19,2 — 200 m 
fluture (ID ; Carmen Bunaciu 
63,3 — 100 m spate (I) ; M. Man- 
dache 59,5 — 100 m spate (III) ; 
FL Vișan 16:27,5 — 1500 m liber 
(DI) ; M. Paraschlv 4:58,3 —
400 m mixt (in) ; Șt. Mltu

4:46,4 — 400 m mixt (n) ; ștafe
ta 4 x 100 m mixt (f) — 4 32,7
(D ; ștafeta 4 x 100 m liber (b) 
— 1:35,0, record (II).
• Ediția din acest' an a „Cu

pei speranțelor* (copil 11—14 
ani) a revenit sportivilor de la 
C.S.Ș. Brăila — 690 p, urmați de 
cel de la Liceul nr. 2 București, 
eu 658 p, șl de la C.S.M. Bala 
Mare 538 p. Iată citeva rezultate; 
Anca Pătrășcoiu (12 ani) 1:10,3 — 
100 m spate, record ; Ema Va- 
sile (13) 4:47,6 — 400 m liber ; 
A. Pătrășcoiu 2:32,9 — 200 m
fluture, record ; L. Tache (14) 
3:17,5 — 200 m spate, record ; 
A. Pătrășcoiu 4:44,4 — 400 m li
ber, record șl 64,5 — 100 m li
ber, record ; Mihaela ciurea (13) 
134,4 — 200 m bras ; Crenguța 
Gălătescu (12) 2:54,0 — 200 m
bras, reoord ; Noeml Lung (11) 
5:29,7 — 400 m mixt, record ; 
A. Pătrășcoiu 5:22,5 — 400 m mixt, 
record.

La sfîrșitul să 
ta sala I.B.S. d 
avut loc trei rc 
care au îngloba 
Particlpanțli la 
au fost puglllștl v 
ta anii 1962 șl X, 
roase secții din 
lăudabilă acțiuni 
specialitate au i 
de boxeri dornic 
că talentul, cui 
tactice acumulat 
trenam ent șl, a 
vederile selecțlo

Galele-marator 
rite de antre 
componențl al 
ret din cadrul 1 
depistat o serii 
dațl ca foarte 
tru practicarea 
sportive, unii 
nlnd din sccți 
noscute. Printn 
■ă-1 amintim ] 
(P.A.L. Făltlcei 
Cara), Marian 
Drobeta s* 
C. DrăghicfJ, 1 
nlrea Iași — a 
Petre Drogcan 
dla — an tren o 
Rad (Metalul 1 
trenor D. Pes< 
(Dunărea Gala 
Popa), Mircea 
au 1 — antrenc

ii Si mo ta (L 
trenor V. Lun

START IN SEZONUL... TRECUT!
DIVIZIA A DE JUDO

(Urmare din pag l)
Lă Miercurea Cluc (unde 

reprogramat campionatele 
țlonale de sprint ale seniorilor 
șl de pollatlon rezervate juniori
lor, ediția 1978—79, aminate din 
cauza timpului nefavorabil), 
mercurul termometrelor a conti
nuat să coboare In ultimele 
două zile sub minus 10 grade, 
creîndu-se condiții pentru pre
gătirea pistei de concurs, pe care 
vor începe ...................
competițiilor 
mul start se
• AGNES 

CARIU ȘI 
NEANU, • L _____ _
BUDAPESTA. In ultima zi a re
centului concurs internațional 
de la Budapesta, campioana țării 
noastre Agnes Rusz (I.E.F.S. 
București) a cîștigat probele de 
500 și 1000 m cu rezultate care 
reprezintă noi recorduri la seni
oare : 46,48 (v.r. 46,56) șl, respec
tiv, 1:35,26 (v.r. 1:37,4) obținînd
primul loc la poliatlonul de 
sprint cu 189.375 p (v.r. 203,950
p). Juniorul Teodor Faraoneanu 
(I.E.F.S. București) a sosit pri
mul tn proba de 500 m seniori 
cu 41,57, iar Ion Oplncariu (Trac
torul Brașov) l-a învins pe valo
rosul vitezlst maghiar Imre

»-au 
na-

astăzi întrecerile 
menționate. Prl- 

: va da la ora 8.
RUSZ, ION OPIN- 

TEODOR FARAO- 
ÎNVINGĂTORI LA

Temeși la 1000 m cu 1:24,30, sl- 
tumdu-se in fruntea pollatlonu- 
lul de sprint cu 169,445 p.

6 NOI RECORDURI DE JU
NIORI ȘI COPII. In anterioarele 
concursuri desfășurate pe pista 
artificială de la Budapesta, o se
rie de tineri alergători au obți
nut noi recorduri la categoriile 
respective : juniori II — T. 
pacz (S.C. Miercurea Ciucj 
500 m — 42,25 (v.r. 43,12), A. 
kely (Mureșul Tg. Mureș) 
1000 m — 1:25,13 (v.r.
poliatlonul de sprint — 
(v.r. 187,250) ; copii I - 
Todoruț 
la 500 m — 47,44 (v.r.
1000 m — 1:38,93 (v.r.
poliatlonul de sprint — 
(v.r. 203,950), Z. Zakarlas 
Miercurea Cluc) la 1000 
1:31.55 (v.r. 1:35.95)

Co
la 

Sze- 
la 

1:27,94), 
172,785 p 

, , _ Simona
(Viitorul Cluj-Napoca) 

— 47,44 ------
1:38,93

47,64), 
1:39,78), 

194,300 
(C.S.S. 
m — 

___ ,..............   poliatlonul 
de sprint 185,065 (record stabilit); 
copii n — Mihaela Timiș (Viito
rul Cluj-Napoca) la 500 m — 
49,49 (v.r. 49,9), poliatlonul de
sprint — 214,160 (record stabilit). 
C. Orlando (C.S.S. „Trlumf 
Bucureștl) la 500 m — 47,99 (v.r. 
48,06), poliatlonul de sprint — 
199,525 (record stabilit), biatlton 
— 98,635 (v.r. 98,075).

mația brașoveană a pierdut la 
scor meciul cu Nitramonia, 
Constructorul a fost Întrecută 
de Carpați, Politehnica a pier
dut la A.S.A., iar Carpați a 
cedat la I.E.F.S. Celelalte cinci 
divizionare, I.E.F.S. (antrenor 
Ion Han tău), Rapid Arad (Mi
hai Botez), Universitatea Cluj- 
Napoca (Ștefan Vodă), C.S.M. 
Pitești (Aureliu Barbu) și Olim
pia București (Otto Gref) s-au 
„cirpit* cum au putut de la o 
etapă la alta, așteptînd cu „su
fletul la gură* ultimele con
fruntări de care erau legate 
toate speranțele lor pentru a 
rămîne in Divizia A. Rapid șl 
Universitatea au scăpat ca prin 
urechile acului, obținînd puncta
jul minim, la capătul unor 
rezultate care stau însă, în 
bună măsură, sub semnul îndo
ielii. C.S.M. Pitești și Olimpia 
București au fost, însă, nevoi
te să cedeze locul in primul 
eșalon altor formații. Mai mult, 
Olimpia, sub motivația partici-

pârii la un ti 
a cerut am 
penultimei et 
clnd erau pre 
țele respectiv 
zentat ! Forn 
care a bencf 
tre cele mai 
pregătire, a 
divizionară 1 
măcar o sin 
gretabil că 
investiții lnti 
pă, oferindu- 
și recompenr 
hotare ! Rea 
nu retrograc

ARBITR

CETATEA
(Urmare din pag. 1)

nilor muncii de la noi Ia com
petițiile de sub egida 
dei“ — 
limpian 
eretarul 
asociație a 
au luat parte peste 15 echipe 
de fotbal și 16 de volei, iar Ia 
tenis de cimp — peste 80 de 
tineri. Campionatul asociației 
s-a desfășurat la fotbal (35 de 
echipe), la volei șl handbal (cite 
16) și la popice. Cupele pe ra
muri de sport s-au ținut lanț, 
incepînd cu „Cupa Unirii* și 
incheindu-se cu „Cupa Congre
sului al XII-Iea al P.C.R.*. Am 
avut peste 40 de acțiuni turis
tice și nenumărate după-amie- 
ze cultural-sportive Ia ștrandul 
dat in folosință in vara acestui 
an.

,Dacia- 
ne spune tovarășul O- 
Popescu, strungar, se- 
asociației. La finala pe 

.Daciadei de vară"

CRAIOVEANA
Asociația sportivă a obținut 

rezultate notabile și In dome
niul performanței. Combinatul 
are o echipă de baschet în Di-' 
vizia B și echipe de handbal și 
volei în campionatul județean.

— La noi sportul s-a născut, 
așa cum arătam, odată cu de
clanșarea „Daciadei", ne spune 
tovarășul Sava. Reușitele noas
tre se datorează puternicei efer
vescențe create de marea com
petiție națională. Avem spri
jinul de nădejde al conducerii 
întreprinderii, al comitetului de 
partid. La reușitele noastre au 
contribuit, în mare măsură, cei 
peste 100 de activiști voluntari, 
pe care-i instruim
fiind ajutați și de specialiști 
de la C.J.E.F.S. Dolj.

Stăm de vorbă cu un 
nea activist sportiv. Se 
♦e Aurel Bufu și este 
dan :

perioilic,

aseme- 
numeș- 
electri-

A CHIMIEI

• LA TRADIȚIONALA 
©om petiție șahistă din Tg. 
Mureș, „Cupa Poligrafia*, e- 
dlția 1979, s-au înscris un nu
măr record de participante, 
«0 de echipe din întreprinderi 
și instituții. După patru run
de, în cele patru serii valo
rice, conduc echipele : £nvă- 
țăm Intui 6 p — serta a, 
IMATEX 8 p — seria B, Vic
toria 7 p — oerta C și Meta- 
lotehnica Dip — serta D. 
Concursul, ta care pardcfpă 
aproape 400 de șahiști, »e 
desfășoară săptămânal ta novă 
săli, concomitent. • ÎN CO
MUNA Cerna (jud. TWcea) 
a luat ființă um centru sătesc 
pentru lupte. Cel 30 de tineri, 
care au fost selecționați, stnt 
îndrumați de profesorul Ste- 
Man Dreceanu. • LA SIBIU a 
Juat ființă, nu de mult o sec
ție de patinaj (viteză) pe tta- 
gă C.S.M., condusă de taimo- 
fful antrenor ~ 
profesor 
generală 
anilor a 
campioni 
Pentru 
pregătire ______ ______ _ __
rltatea de ta Șc. gen. nr. îfi. 
La recentul campioatet jur 
dețean, unii dintre al au «rvut 
o comportare bună, cîștlgînd 
7 titluri de campioni județeni. 
• la întreprinderea

Petre Ttvadaru, 
de desen hi Școala 
1®, care de-a hangul 

dat țării numeroși 
la patinaj viteză, 

început se află ta 
30 de elevi, majo-

©a gimnastica ta producție. 
Cel prezenți au urmărit cum 
Ml desfășoară exercițiile la 
unttetea respectivă |d a-au 
tatreținut pe această temă cu 
tag. N. Sencovld, directorul 
tatreprinderll și eu dr. Maria 
StAnflâ, medic ta Cabinetul 
de medicină sportivă ai munl- 
ctphikd Pitești. • LA BUFTEA 

desfășurat tradiționala 
competiție ^ahlstă, „Cupa 30 
Decembrie**, organizată de 
C.J E-F-S. Ilfov, ta care an 
•oat prezenți 60 de jucători, 
fete *1 băieți. Învingători : S. 
Mtautarou — eateg. ptaâ la 
M ani, G. Boțaa — caieg.

ptnă la 19 ani — ambii de ta 
Șc. gen. nr. 1 și Marla
Gurguță — categoria 14 ani— 
Șc. gen. nr. 2. O PRIN MUN
CA PATRIOTICA și cu ma
teriale recuperate, iubitorii 
■portului de la A.S. Motor 
Gherla au amenajat o cochetă 
rnicrobază, care are terenuri 
bituminizate pentru volei, 
baschet și tenis. Tot la Gherla 
a hiat ființă un cerc de aero- 
deltaplan din inițiativa unor 
pasionați al zbo-rului cu 
.-zmeul, ca Ion Buiga și Grl- 
gore SteL Primui zbor a a- 
vut loc pe dealul Brădet. ® 
ÎN SALA DE SPORT a Li
ceului agro-industrial din co
muna Dragomireștl Vale (jud. 
Ilfov) s-a disputat o întrecere 
de handbal dotată cu „Cupa 
speranțelor** la care au 
hiat 10 formații. Atît la fete 

cîștigat

— Pentru mine, terminarea 
programului de lucru Înseamnă 
începutul activității sportive. 
Stau pe terenuri piuă la căde
rea serii. La fel ca mine sînt 
Mihai Constantinescu, căpitanul 
echipei de baschet și Ion Mi-

losovici, operator Ia catalizato
rul de mic tonaj, electricianul 
Marin Coltere și operatorul 
chimist Ion Oance, de la secția 
acetilenă din carbid, economis
tul Nlcolae Grigoraș, care se 
ocupă de volei... Munca aceasta T 
cere timp, te rupe uneori de 
familie, dar fără unele sacrificii 
nu poți reuși.

Pentru „Daciada albă*, chi- 
miștii craioveni s-au pregătit 
Intens. Se desfășoară, sistema
tic, continuu, concursuri de te
nis de masă și de șah și, in 
așteptarea zăpezii, se pun la 
punct săniuțele.

— Dacă iarna ne va ajuta, 
vom avea patinoar natural, vom 
organiza, de asemenea, între
ceri la sanie și la schi, deși 
sintem in plină cîmpie, ne spu
ne tovarășul Olimpian Popescu, 
ca o Încheiere. Țelul nostru 
este să atragem pe terenul de 
sport cit mai muiți oameni ai 
muncii, tot tineretuL Avem 
de-acum o frumoasă bază spor
tivă și avem un activ voluntar 
vrednic, pasionat. Iată două a- 
tuuri cu care pășim ferm in 
cadrul „Daciadei albe".

A.S.

evo-

eît și la băieți a _ „
CJS. Șc. Giurgiu, ca»re a avut 
echipe bine pregătite. • A 
ÎNCEPUT să funcționeze un 
centru de schi la Vadea Dof- 
tanei (Jud. Prahova). De pre
gătirea iubitorilor sportului 
zăpezii se ocupă instructorii 
Dinu CUpid — la fond șl 
Nlcolae Burchd — la blatlon.

RELATAȘI DE LA : I.
Muș, P. Comșa, I. lonescu, I. 
Fețeanu, D. Moraru, D. Va
ta», M. Slivna șl T. Vaslle.

TATĂL Șl FIUL-HARNICI SUSȚINĂTORI Al OINEI

tn efort 
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Important 
jul. Fără 
ros, corp 
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nu puțli 
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Chiar : 
care au 
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ale nou 
nai, mai 
tldelor 
rat de 
desfășur 
male, ai 
eorectitu 
ducînd 
minuare 
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dlsciplln 
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unele c; 
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rea unc 

în pr: 
țlel, V. 
AI. BAc: 
dovedit 
de u 
dlsci/L 
antrenc 
plus — 
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(7—7), 
a uit: 
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per mi; 
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pe Cl

învățătorul Marian Stănescu 
din orașul Urlați, județul Pra
hova, ne este o veche cunoș
tință. L-am Intîlnit, in urmă 
cu un deceniu și jumătate, la 
un campionat de oină, rezer
vat juniorilor. In formația 
școlii din Urlați juca atunci 
șl băiatul său, Lucian, remar
cat ca un talentat fundaș. Șl 
pe cit de inimos era băiatul, 
pe a-tît de calm, calculat, ta
tăl, care ne-a Impresionat 
prin dibăcia cu care și-a con
dus echipa spre victorie. De 
atunci ne-am revăzut adesea 
la diverse competiții ale spor
tului nostru național, uneori 
de cite două-trei ori pe an, 
constatind de fiecare dată că 
a rămas același antrenor pri
ceput șl pasionat.

Timpul a zburat repede șl 
iată că Stănescu-junior a ur
mat I.E.F.S.-U1, după care a re
venit printre al »ăl ca profe
sor de educație fizică. El

funcționează acum de doi ani 
în învățământ, la Școala ge
nerală din Valea Cucului, 
m/ună situată la 6 km de 
IațL Anul acesta l-am reân- 
tUnit pe cel doi Stănescu în 
postară de antrenori : Marian 
(tatăl) conducea, la Sibiu, e- 
chipa de seniori A.E.I. Urlați, 
clasată în final pe locul 3 în 
„Cupa U.N.C.A.P.**, iar Lu
cian (fiul) îndruma formația 
de pionieri Știința, a liceului 
din Urlați, care a devenit, la 
Ploiești, campioană a județu
lui Prahova. Veșnic tînărul 
antrenor Marian Stănescu a 
aniversat anul acesta trei de
cenii de muncă pentru propă
șirea sportului nostru națio
nal, iar fiul său și-a început 
promițător cariera de antre
nor tot Ia aceeași șco-ală, a- 
mîndol dovedindu-se harnici 
tehnicieni ai oinei.

co-
Ur-

Traîan IOANIȚESCU
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MPIONATE
LUL BOXERILOR JUNIORI
nil trecute, 
apitală, au 
ii de box 
de meciuri, 
te întreceri 
ori (născuțl 
din nume- 
La această 

ederațlei de 
îs peste 130 
M dovedeas- 
ele tehnlco- 
jrele de an
să Intre in 

r.
fost urmă- 

-r^vclaliști, 
iei de tlne- 
lox, care au 
tineri apre- 
dotați pen

el discipline 
el prove- 

oape necu- 
?tia trebuie 
hal Nester 
antrenor N. 

a (Metalul
— antrenor 

untc anu (U- 
r I. Matias), 
S.Ș. Medgi- 
Vnton), Ion 
?ara — an- 
’aul Tănsse 
antrenor N. 

m (C.S. Za- 
Dragoș), Mî- 
lasi — an- 

Mircea Lazăr

(C.S.Ș. Energia — antrenor 
Costin Florea), Nicolae Vinătoru 
(Metalul Buc. — antrenor N. Tu
dor).

Toți acești juniori, distinși cu 
ocazia trialului sus-amintit, se 
vor bucura In viitor de o mai 
mare atenție din partea federa
ției și — după cum ne-a decla
rat adjunctul secretarului F.R. 
Box, Mlhal Bădescu — vor fi in
cluși într-un lot din care vor fi 
alcătuite echipele reprezentative 
pentru competițiile din anul vi
itor („Cupa Prietenia", Campio
natele balcanice, întîlnlrlle bila
terale cu formațiile Bulgariei și 
R.D. Germane etc.).

Este o măsură binevenită, pe 
care o salutăm cu atît mai mult 
cu cit lipsa preocupării federației 
pentru asigurarea schimbului de 
inline, constatată în ultimii ani, 
s-a făcut într-un mod destul de 
neplăcut simțită la C.M. de la 
Belgrad (1978) și chiar la prima 
ediție a competiției supreme pen
tru juniori (Yokohama, 1979). Ne 
exprimăm speranța că aceasta 
nu va rămîne o acțiune singula
ră, că asemenea gale de selec
ție a unor tineri bine dotați se 
vor organiza sistematic, Iar pre
gătirea juniorilor depistați va fi 
urmărită șl dirijată cu mal multă 
atenție, pentru ca aceștia să con
firme așteptările în anii viitori.

Mihai TRANCÂ

■
Puncte de Tdlcrc

NUMEROASELE
■ Realizarea unei pregătiri supe- 
Irioare, mereu în creștere calita

tivă, care să ducă la obținerea 
cît mai multor succese, reprezin
tă fără Îndoială scopul muncii 

Iunul antrenor. Dar, din păcate, 
constatăm că — In multe situa
ții — valoarea, calitatea activi
tății unui tehnician este judeca- 

Ită exclusiv prin prisma rezul
tatelor. Și, adeseori, această ju
decată este pripită, este influ
ențată de un eșec sau altul, fără 

Isă se analizeze modul cum se 
comportă echipa, dacă slnt sau 
nu CÎȘTIGURI DE CALITATE, 
DECI PERSPECTIVA DE A SE I obține ȘI REZULTATE 
BUNE.

O mică sîatlstică ne arată că, 
de exemplu, în Divizia A, din 
1970 și pînă in actualul campio- 

I nat, 80 la sută dintre schimbări 
■ s-au efectuat numai atunci cînd 
■ echipa termina campionatul in 
Ia doua jumătate a clasamentului 

la sfîrșitul turului (deci, în pli
nă competiție) sau în urma onor 
rezultate mai slabe in startul 
unor campionate, cazisri specifice 

I mal cu seamă formațiilor pro- 
| movate. Situația de nedorit a 
■ schimbărilor de antrenori din I actualul campionat a întrecut 

însă toate recordurile în mate
rie de piuă acum : s-au înregis-

TOT DESPRE
(dar dăunătoarele) schimbări DE ANTRENORI

peste hotare, 
meciurilor 

ar la ultima, 
ite și restan- 
s-a mal pre- 
jucureșteană, 
e unele din- 

condiții de 
it competiția 
& fl obținut 
actorie ! Re- 
club a făcut 
■menea echl- 
cheltuiala sa, 
i pleca peste 
i că Olimpia 
pentru prima

dată, avînd deci experiența di
ficilelor partide ale turneelor 
de calificare pentru Divizia A.

In fine, la această ediție 
arbitrii s-au străduit — șl au 
reușit de cele mai multe ori — 
să conducă Întrecerile cu com
petență și apreciabilă corecti
tudine. Dintre arbitrii divizio
nari l-am remarca pe Mihai 
riaton și Constantin Isac (Bucu
rești), Eugen Filios (Alexan
dria), Constantin Tistu (Iași), 
Viorel Burlan (Mediaș), Ion 
Dragoș (Făgăraș), Erăs Vincze 
(Miercurea Cluc) și Mlhal Ni- 
colan (Focșani).

E POLO LUAȚI DE VALURI!
continue care 

dezvoltarea 
noastră, pen- 
ridicare a nl- 
în principala 

mă, un rol 
ică șl arbltra- 
î prea nume- 
/alerllor fluie- 
ază de regulă 
te valoros și 

competițiile 
:hlar și cele 
u care arbitrii 
prilejul să se

ceastă lună în 
irogramate în- 
ir două tururi 
ipionat națio- 
oritate a par- 
»ucu- 
i de
nor- 

^a și 
arbitrilor

• 
a
de l’’ - 

însă, 
excep- 
într-o 

activitatea 
dudnd in

sine 
rtantă 
alitate, 
existat 
cîteva 

umbrit 
ă 
iltrl, 
ceea ce e des- 
chiar la vicie- 

tate.
r al competi- 
îu, V. Bmdea, 
>t. Mihai s-au 
ngăduitorl față 

‘stări de *~ 
j _ cătorilor 
ultimul —- 
3ulnd, prin 
□nate, și la 
ilul în , meciul 
jresul. Biroul 
ancționat eu 
pe cei vlnovați 
ă lucrurile vor 
ul normal. Iată 
turneul cluj ean 
.ăcuta surpriză 
a cîteva greșeli 
ire au culminat 
□late (din nou) 
ld — Progresul, 
•lnța — Crișul 
îă, V. Medianu 
bil că nici că- 
>chipă nu-1 este 
răsească bazinul 
testa, lăsîndu-1 
ă continue jocul

trat șase modificări de conduceri 
tehnice și se vorbește de posibi
litatea de a se produce aseme
nea schimbări la încă 2—3 clu
buri • Cu toate aceste schimbări, 
poziția din clasament a respecti
velor echipe nu s-a îmbunătățit, 
așa cum au gîndit, probabil, con
ducerile unor cluburi, ca C.S. 
Tîrgoviște, Politehnica Timișoa
ra, Olimpia Satu Mare, Gloria 
Buzău etc. Rezultă deci — șl nu 
facem decît să reamintim un 
adevăr — că schimbarea antre
norului nu poate avea un efect 
spectaculos și imediat asupra re
zultatelor echipei, ci, dimpotrivă, 
adincește crizele din sinul res
pectivelor echipe.

Principalele cauze ale rezulta
telor slabe, ale randamentului 
necorespunzător trebuie căutate 
ia realele origini. Antrenorul nu 
trebuie judecat după rezultatele 
unul meci sau altul. El trebuie 
apreciat după întreaga reușită a 
muncii sale, mult mai complexe. 
După cum, dacă există respon
sabili în slabul mers al unei e- 
chipe, apoi responsabili sînt șl 
ceilalți factori al activității : 
conducători, ca să nu mal vor
bim de jucători. O mare impor
tanță o are și atmosfera, mediul 
de muncă la crearea căruia con
ducerile de cluburi și asociații

au o răspundere principală. Aici, 
formarea unei opinii juste, 
corecte, constante asupra tehni
cianului în funcție sau a aceluia 
care va fl ales este esențială. Or, 
în multe cazuri, constatăm că, 
la angajarea unui antrenor, toate 
aprecierile vorbesc despre deo
sebitele sale merite, despre va
loarea profesională remarcabilă 
a acestuia. Pentru ca 2—3 eșecuri 
să transforme total aceste apre
cieri în... puncte de acuzare ! 
Pentru ca să nu 1 se mai recu
noască nimic din ceea ce se spu
sese laudativ, elogios, mai 
înainte. ' Sint, toate acestea, do
vezi că Însăși modul cum se 
procedează ia alegerea unui an
trenor este formal, superficial, 
că o acțiune esențială < pentru 
viața unei echipe este tratată cu 
ușurință. O asemenea operațiune 
trebuie pregătită din timp, cu 
pricepere, cu o temeinică infor
mare. Numai astfel se va ajunge 
la alegerea celui mai potrivit 
tehnician și se vor evita daunele 
pentru ambele părți. Fiindcă, să 
nu uităm, aceste numeroase re
nunțări la antrenori le cauzează 
acestora din urmă și grave pre
judicii morale. Existînd timp în 
acțiunea de angajare a unui an
trenor, acesta se poate gîndi la 
ideea de joc cu - care va veni Ia

noua echipă, la o eventuala com
pletare a lotului etc. Dar. cum 
spuneam, lipsa de - discernămint, 
graba, superficialitatea — ele
mente negative prezente, din ne
fericire, și în altă importantă 
acțiune : formarea loturilor de 
jucători — guvernează adeseori 
șl Inițiativele de angajare a unui 
nou conducător tehnic.

O altă condiție a reușitei mun
cii tehnicienilor o reprezintă răb
darea și înțelegerea conducerilor 
de cluburi și asociații, crearea 
acelui climat favorabil de care 
aminteam, a condițiilor de pre
gătire, precum și „impermeabili
tatea" la primele „voci", la pri
mele sugestii de schimbare a an
trenorului. Numai privind astfel, 
în perspectivă și cu răspundere, 
atît acțiunea de angajare a an
trenorului, cît și desfășurarea 
muncii acestuia, numai dovedind 
calm și încredere în perioadele 
de rezultate (de pe tabela de 
marcaj) mai slabe, se va asigura 
eficiență în activitatea antrenori
lor. Marea majoritate a cazurilor 
de consecvență și fermitate s-au 
soldat cu succese mult mai mari 
decît schimbările pripite, nefon
date.

CORNEL DRĂGUȘIN 
antrenor federal

DIVIZIONARELE A SUB TRANSFOCATOR
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NOUA PROMOVATĂ ȘI-A JUSIIIICAI ASPIRAȚIILE TIMIȘORENII, SUB POVARA
aamblu. Cu atît mai mult, cu 
ctt — în ultima parte a sezonu
lui — lotul s-a fortificat prin 
prezența în rîndurlle sale a unor 
jucători provenind din Divizia 
B, tineri șl el, ca Pițurcă, la- 
mandi, Prepeliță, Țiglariu sau a 
unor fotbaliști mal cunoscuțl ca 
Ciobanu sau Istrate.

într-o discuție cu noul pre
ședinte al clubului, prof. Gheor- 
ghe B echeru, șl cu actualul an
trenor principal, Ion Cîrciumă- 
reacu, aceștia ne arătau preocu
pările lor îndreptate către : asi
gurarea unei mai bune pregătiri 
de iarnă în vederea abordării 
celor 15 etape rămase din retur 
cu un potențial superior ; însu
șirea unei mai bune Idei de joc ; 
perfecționarea, condițiilor organi
zatorice interne alo clubului ; 
consolidarea propriei pepiniere ; 
găsirea unei formule de echipă 
mal stabile etc.

Prezența echipei din Scornl- 
ce$ti în prima divizie a țării a 
prezentat o atracție, a suscitat 
interes din două puncte de ve
dere : mal întîl, pentru eă ea 
realiza o promovare deosebit de 
spectaculoasă (după numai un 
an de activitate în Divizia B !) 
șl apoi pentru că — în fotbalul 
nostru — era prima formație din 
mediul sătesc ajunsă !■ acest 
eșalon. Puternicul ecou repre
zentat de prezența Inedită a 
Viitorului (ulterior F.C, Scomi- 
ceștl) în fotbalul divizionar A 
avea să fie amplificat, în prima 
etapă, de victoria aa de propor
ții (6—0 !) asupra Olimpiei Satu 
Mare, rezultat care a făcut din 
noua promovată... primul Mder 
al clasamentului ! Desfășurarea 
ulterioară a campionatului, pînă 
dincolo de jumătatea turului, 
ne-a prezentat, în F.C. Scornl
cești, o echipă navlgînd în

Politehnica Timișoara a marcat 
spectaculos un plus 2 în „clasa
mentul adevărului", după... pri
ma etapă. Astăzi are minus 2 și 
este ceva mai departe de zona 
lanternei numai grație victoriei 
din prima etapă, de la Galați.

După acea primă victorie, su
porterii timișorenilor au avut im
presia că problema e rezolvată. 
Ponderatul Angelo Niculescu îl 
cedase locul temperamentalului 
Costică Rădulescu, au început să 
curgă și declarațiile legate de jo
cul mal direct care urmează să 
fie practicat de echipa timișo
reană, ținută, se spunea, în frîu 
de metoda vechiului antrenor 
etc., etc. Dar, focul de paie al 
victoriei de la Galați, realizată 
mal mult ca urmare a tracului 
manifestat de debutanțli de pe 
malul Dunării, s-a stins foarte 
repede șl echipa a început să 
piardă, atît afară, cît șl pe teren

... INSTABILITĂȚII
10), Cotec 17 (T. Nicolae 4) —
Anghel 13 (Nadu 9), Nedelcu n 
11 (Iuga 2), Nucă 17 (T. Nicolae 
4, Stoișin 2). Această prezentare 
a formației demonstrează o in
stabilitate cronică. Pe posturile 
în care cele două sume depă
șesc numărul celor 19 jocuri este 
limpede că echipa a rulat destul 
jucători pe parcursul a numai 
cîteva minute.

Am văzut Politehnica Timișoa
ra evoluînd cu noul ei antrenor 
Ion lonescu la Tg. Mureș, spre 
sfîrșitul turului. Echipa a avut 
atunci o formație foarte apropia
tă de cea care nu figurează în 
paranteze. Politehnica a făcut a- 
tunci un joc bun, în care am re
marcat insistența lui Nedelcu n, 
jocul complet al lui Dembrov- 
schl, viteza lui Nucă și o anu
me vigoare în jocul formației, 
nu prea caracteristică în acest 
retur. Avem credința că returul

în loc să-l elimine pentru 45 
de secunde. Evident, este 
vorba de ignorarea regula
mentului. în ultimele secunde 
ale aceluiași meci, la scorul 
de 7—7, orădeanul Fejer a 
fost faultat evident în zona 
de 4 m, dar V. Medianu șl 
N. Nicolaescu nu au văzut 
nimic (!).

Cea mai 
însă eroarea 
rezultatul de 5—5 în al doilea 
meci Rapid — Progresul. 
Radu Timoc, arbitru interna
țional cu vastă experiență, a 
validat ultimul gol al ferovia
rilor, deși mingea nu depășise 
în întregime linia porții în 
momentul sirenei care anun
ța sfîrșitul întrecerii. El șl-ar 

fl putut repara 
greșeala dacă s-ar 
fi consultat cu co
legul său V. Bur- 

afirmat ca- 
nu a fost 

a făcut-o. în 
orice caz, arbitrul clujean șl-a 
recunoscut după meci greșea
la. regretînd că prin aceasta 
a anulat eforturile sportivilor 
de la Progresul.

Mai vlnovați însă de cele 
întîmplate sînt oficialii de la 
masă ; secretarului Florin 
Ocolișan 1 se pot imputa în
registrări greșite și corecturi 
(nepermise) în foaia oficială, 
după meci, iar scorerul Ște
fan Szilagy poate fi acuzat 
de incorectitudine pentru 
inițial a declarat că nu 
fost gol, pentru ca apoi 
revină și să-și modifice „< . 
tica" cu 180 de grade. Amîn- 
dol ar fi putut restabili ade
vărul, dar n-au făcut-o, agra- 
vînd greșeala lui R. Timoc.

Sperăm că biroul F.R.N. va 
analiza cele întîmplate la 
acest turneu - șl prin măsurile 
pe care le va lua va determl- 

• na înlăturarea oricăror situa
ții asemănătoare în viitor.

A. VASILIU

regretabilă este 
care a stabilit

ln-
«I 
în 
cî- 
vl-

că 
a 

să 
op-

că arbitrii ȘL 
Bădiță (suspen
de trei luni) au 
oficieze în cam-

Bucu-

P.S. Aflăm 
Mihai și Al. 
dați pe timp 
continuat să 
plonatul municipiului 
rești. De ce ?

iui nou
une speciala limitată

SURPRIZA
SEZONULUI I .
3 Un prilej de mari | 
satisfacții pentru dv„ 
un cadou plăcut pen- - 
tru cei dragi ! î
> Cîștiguri suplimen- ■ 
tare în valoare de

700.000 lei acordate | 
din fond special I : i

AGENȚIILE loto- 
PRONOSPORT ȘI VIN- . 
ZA TORIT VOL ANTI I 
DIN ÎNTREAGA TARA | 
VA AȘTEAPTĂ PEN
TRU A VA ÎNCERCA | 
ȘANSELE.

MAI MULTE LO- I 
ZURI JUCATE — MAI 
MULTE POSIBILITĂȚI | 
DE A VA NUMĂRA I 
PRINTRE MARL CÎȘ- | 
TIGATORI J

12. F. G SCORNICEȘTI
• Punct® realizatei W (15 acasă + 2 In deplasare); procentaj: 

44,7 la sută.
9 Golgeteril echipei: Șoarece 7, Volcuteț și Ciocloonă cîte — 3, 

P. Manea, P. Petre fi Pițurcă — cHe 2, Lică, Fl. Dumitrescu, Stoneiu, 
Ciobanu, Prepeliță si Martineecu — cke 1.
• Jucători folosiți: 23 — Ciocloonă fi Șoarece — cfte 19 meciuri, 

Uci, Martlnescu, P. Manea fi P. Petre — cîte Î8, Voiculeț fi Badea 
— cîte 15, Anghel 14, A Mfacu 13, Fl. Dumitrescu 12, Pițurcă 11, 
btanciu fi G Mincu - alte 8, Ciobanu fi Prepeliță — cite 7, Istrate 
5, Pană, Oh. Manea fi Palea — cite 4. Nedea 3, Țiglariu 2, la ma nd i 1.
• Media notelor echipei: 4,30 (6,60 acasă - 6,00 in deplasare).
• Jucători eliminați: P. Manea (etapa a 2-a), A. Minau (etapa 

e 3-a), Anghel (etapa a 10-a) fi P. Petre (etapa a 18-a).
• Cartonașe galbene: 14 (9 Jucători); cele mai multe: Ciocloonă 3.
9 A expediat 165 de șuturi fa poartă (111 ccasâ -f- 54 In depla

sare), dintre care 77 pe spațiul porții (56 acasă •+• 21 in deplasare) 
fi a executat 105 comere (82 ooasă -f- 23 fa deplasare).

9 A beneficiat de o singură faultură de fa 11 m, transformată de 
P. Manea; a fost sancționată cu un penalty, transformat

9 La meciurile sueținute acasă au asistat 63 500 spectatori, cel 
mal mu Iți - 15.000 - fa etapa a 15-a, fa partida cu Universitatea 
Craiova.

„apele medii* ale competiției, 
adică pe coordonatele — aproa
pe clasice la noi — ale victoriilor 
pe teren propriu șl înfrîngerilor 
în deplasare, punctul pierdut a- 
casă cu C.S. Tîrgoviște fiind 
recuperat la Petroșani.

Această comportare a făcut ca 
noua promovată să ocupe locuri 
a căror medie tindea spre ju
mătatea clasamentului, chiar 
dacă succesele acasă erau, în ge
neral, la limită, Iar înfrîngerlle 
In deplasare mal severa. Lipsa 
de experiență a jucătorilor, in
suficienta rutină a echipei nu-1 
permiteau mai mult, dar forma
ția antrenată de D. An eseu fă
cea față — în mod evident — 
cerințelor primului eșalon. Spre 
finalul turului s-a produs însă 
un dezechilibru, etapele 13—16 
consemnînd patru înfrîngeri con
secutive (dintre care două pe te
ren propriu, dar la echipe care 
aveau să termine pe podiumul 
sezonului de toamnă, Dinamo șl 
Universitatea Craiova), șl echipa 
a ajuns în zona inferioară a cla
samentului, de unde a reușit însă 
să evadeze în cele două etape 
ale returului, jucate anticipat, ta 
care a remizat la Satu Mare și 
a Întrecut clar pe Politehnica 
IașL Așa îneît, fără a avea o si
tuație liniștitoare (se află la mi
nus 3 după media engleză), 
F.C. Scomlceștl ocupă totuși un 
mulțumitor loc 12, devanslnd 
șase echipe cu mal vechi „state 
de serviciu* în prima scenă.

Concluzia care se desprinde, tn 
primul rînd, este aceea că 
proaspăta divizionară A a făcut 
față competiției.

Șl nu numai prin puterea sa 
de luptă, prin tempoul susținut 
pe care l-a imprimat jocului, ei 
și prin valoarea tehnică a unora 
dintre componențl, ca Liră, 
Stanciu, Șoarece, Badea, An
ghel ș.a., ca să nu mai amintim 
de experimentatul fost Interna
țional Florian Dumitrescu sau 
de Volculeț, care mai jucase în 
„A". In ansamblu, apreciem eă 
F.C. Scornlcești (ca una din cele 
mal tinere echipe din campionat, 
ca medie de vîrstă) este suscep
tibilă de reale progrpse atît pe 
planul prestațiilor Individuale, 
cit și pe cel al evoluției de an

in privința, ultimului aspect ci
tat mal sus, credem că efortu
rile lui Circiumăreseu trebuie să 
•e îndrepte spre mai multă con
stanță, deoarece în sezonul de 
toamnă F.C. Scornlcești a pre
zentat mari oscilații de formație, 
utilizînd 23 de jucători, ceea ee 
— bineînțeles — n-a fost de na
tură a contribui Ia omogenitatea 
•chipei, la perfecționarea unei 
Idei de joc, la stăpînlrea scheme- 
tor tactice pe care, mal mult 
sau mai puțin, trebuie să le 
stăpîneasca orice echipă. O preo
cupare specială se cuvine acor
dată liniei de mijloc, după cum 
atrage atenția șl ineficacitatea 
echipei în deplasare (doar 6 go
luri și doar 21 de șuturi pe spa
țiul porții, in 9 meciuri).

Germenii unei îmbunătățiri a 
jocului echipei au apărut destul 
de temeinic în ultima parte a 
sezonului de toamnă, respectiv 
In ultimele 3 partide, cele cîști- 
gate la Slatina (1—0 cu A.S.A. șl 
>—0 cu Politehnica lași, între 
care s-a plasat egalul, 1—1, de 
la Satu Mare). Aceste rezultate, 
dar — dincolo de ele — posibi
litățile relevate de echipă permit 
tul F.C. Scornlcești să privească 
cu optimism sezonul de primă
vară.

Un optimism care să porneas
că însă, în primul rînd, de la 
disciplina în pregătire a jucăto
rilor, de la angajarea lor plena
ră la efortul cerut de Divizia A.

Radu URZICEANU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
9 NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
2S DECEMBRIE 1979. Extragerea 
I : 23 41 5 26 34 17 ; extragerea a 
D-a : 43 14 30 10 4 4 27. Fond to
tal de cîștiguri. : 710.867 led din 
care 120.249 lei report la cat. 1.

9 CÎȘTIGURILE TRAGERII 
SPECIALE LOTO DIN 16 DE
CEMBRIE 1979. Faza I : cat. 1 : 
1 variantă 25% autoturism „DA
CIA 1 300 ; oat. 2 : 2,75 a 19.605 
lei ; cat. 3:8a 6.739 lei ; cat. 
4:9a 5.991 led ; cat. 5 : 60 a 
899 led ; cat. 6 : 145,25 a 371 lei ;

13. POLITEHNICA TIMIȘOARA
9 Puncta realizate; 16 (12 acasă + 4 fa deplasare); procentaj: 

<2,1 fa sută.
9 Golgeterlî echipei: Anghel 7, Dembrovschi 6, Lața, Cotec și 

Nucă — aite 3, Nedelcu H 2, Volaru 1, Gheorghe (C.S. Tîrgoviște) - 
WRogol.

9 Jucători folosiți: 21 - $unda șl Barna — cîte 18 meciuri, Dem
brovschi, Lața, Nucă și Cotec — cîte 17, Vișan 16, Suciu, Mehedințu, 
Anghel și Volaru — cîte 13, Păltlnișan 12, Nedelcu II 11, Șerbănoiu 
W, Nadu 9, Roșea fi Floareș — die 8, Catona 6, T. Nicolae 4, 
fage șl Stoișin — cîte 2.

9 Medfa notelor echipei: 6,18 (6,23 acasă - 6.13 în deplasare).
9 Jucători eliminați: Mehedințu (etapa a 14-a).
9 Cartonașe galbene: 9 (6 jucători); cele mal multe: Șunda 3.
9 A expediat 242 de șuturi fa poartă (167 acasă + 75 în depla

sare), dintre oare 112 pe spațiul porții (78 acasă 34 în depla
sare) șl a executat 135 de comere (102 acasă -j- 33 în deplasare).

9 A beneficiat de 3 lovituri de fa 11 m: 2 transformate (ambele 
Dembrovschi), una ratată (Dembrovschi); a fost sancționată cu 2 
penalty-url, ambele ratate.

9 La meciurile susținute acasă au asistat 132 000 de spectatori, 
cel mai mulțl — 30 000 — in etape a 8-a, ta partida cu F.C. Scor- 
nlceștl.

propriu, pentru a coborî mult 
în a doua jumătate a clasamen
tului. Astăzi, dacă reprlvim ca
seta tehnică, " constatăm că 
132 000 de spectatori au venit de 
9 ori pe stadion pentru a privi 
mal puțin de 9 șuturi pe poartă 
la fiecare meci, ceea ce spune 
toarte mult despre „noul joc 
direct" al echipei timișorene.

Care ar fi cauzele evoluției 
mediocre a lui „Poli" ?

L Lipsa de unitate sufletească 
a echipei, care a subminat mult 
calitatea tehnică a jocului. La 
timpul potrivit s-a vorbit pe 
larg, în coloanele rubrieji noas
tre, despre „grupurile" din ca
drul echipei, despre viața ne
sportivă a unor jucători.

2. Lipsa de consecvență a con
ducerii tehnice, care nu a reușit 
să se fixeze asupra unei echipe 
pe parcursul a 15 etape. Fapt 
care a determinat șl schimbarea 
antrenorilor, „în marș", Ion Io- 
nescu fiind noul antrenor de 
pe... vremuri. Pentru a exempli
fica lipsa de consecvență în al
cătuirea formației, o simplă în
cercare de aliniere a „11"-lui de 
bază se dovedește a fi submi
nată de numeroasele paranteze 
din dreptul... titularilor :

Suciu 13 (Catona 6) — Șunda 
18. Păltlnișan 12 (Vișan 16), Me
hedințu 13 (Volaru 13), Bama 18 
(Floareș 8) — Dembrovschi 17 
(Roșea 8), Lața 17 (Șerbănoiu

echipei timișorene va depinde de 
consecvența cu care ion lonescu 
va reuși să se fixeze asupra unei 
formații de bază și să o disci
plineze tehnico-tactic. Ion îones- 
cu este capabil să stimuleze un 
nou elan, ca unul care cunoaște 
foarte bine echipa, avînd cu ju
cătorii un sistem de relații în 
care se simt și autoritatea. și 
seriozitatea, și competența.

In ceea ce ne privește, credem 
că una din cheile pe care tre
buie să le manipuleze antreno
rul ion lonescu este valorifica
rea calităților lui Nedelcu II, 
care, după o lungă absență, poa
te să se integreze într-un ritm 
normal și să dea un randament 
superior celui din acest tur, 
cînd, deși a jucat 11 meciuri, a 
marcat doar 2 goluri.

S-a spus deseori că Politehnica 
Timișoara are un lot de valoare, 
care nu dă randamentul scon
tat Afirmația este mult prea te
merară. Valoarea lotului timișo
rean este sub nivelul afirmații
lor. Dar, prin Anghel șl Nedel
cu II, Politehnica are două vir- 
furi cum nu au multe echipe din 
țară. Dacă va porni de la aceas
tă premisă, în sensul organiză
rii jocului. Politehnica va puțea 
da un randament care să o a- 
ducă în situația unul plus 2 
care scutește de griji.

loan CHIRILĂ

oat. X : 712.M a W0 lei. Faza a 
n-a : cat. G : 1 variantă 100% 
a 25.000 lei sau la alegere a ex
cursie de î locuiri tn U.R.S.S.— 
Finlanda sau R.D. Germană ți 
diferența ia numerar ți 4 vari
ante 25% a 6.250 lei ; cat. H : 
X,50 a 5.000 lei sau o excursie de 
un loc în R.D. Germană și dife
rența în numerar : cat. I : 11 a 
1.000 lei ; oat. J : 24,75 a 1.000 lei; 
cat. K : 25 a 500 lei ; oat. L : 
87,25 a 200 lei. Faza a III-a : cat. 
M : 1 variantă 100% autoturism
„DACIA 1 300“ sau „SKODA 120 
L“ șl diferența în obiecte exis
tente în magazin ea e comerciale șl 
4 variante 25% a 17.500 led ; cat.

N 1 I a 25.000 lei sau Ia alegere 
o excursie de 2 locuri în U.R.S.S. 
—Finlaindb sau R.D. Germană 
șl diferența în numerar ; cat. O: 
11,25 a 5.000 lei sau o excursie 
de un loc în R.D. Germană șl 
diferența în numerar ; oat. P : 
36,50 a 2.000 lei ; cat. R : 60,50 
a 1.000 lei ; cat. S : 219,25 a 600 
lei ; cat. T : 310,50 a 400 led ; 
cat. U : 420,75 a 200 ld. Report 
la cat. 1 : 438.162 lei. Autoturis
mele „DACIA 1 300“ de la cat. 
1 și M au fost cîștigate de MIR
CEA MUGUR din comuna BA- 
BUȘENI țsat Buzeni) — Botoșani 
și respectiv MARIN VLAD din 
Grădinari — Tlntava — Efov.



hi prima partidă, dcsldșurata la Alexandria

ECHIPA FEMININĂ DE VOLEI A ROMÂNIEI 
A ÎNVINS PE CEA A BULGARIEI

Balcaniada de baschet feminin
ECHIPA BULGARIEI

PRIMELE ÎNSCRIERI

ALEXANDRIA, 26 (prin tele
fon). Reprezentativele feminine 
de volei ale României și Bul-

s-au tnttlnlt in Sala spor- 
din localitate 

i din sezonul _______
iarnă, partidă inclusă ta 
de întllnirl pregătitoare 
turneul de calificare la 
Olimpice, programat tn a 

februarie ta 
ciștigat ta 5

garlei i 
t urilor 
partidă 
nai de 
șirul 
pentru 
Jocurile 
doua parte a lunii 
Bulgaria Meciul, • yi?u5» - 
seturi de echipa noastră, a oferit 
un bun prilej de verificare.

, Cum s-au prezentat voleibalis
tele românce sub aspect tehnico- 
tactic și fizic ? Sextetul aliniat a 
etalat... premisele unui ulterior 
progres pe toate planurile. Au 
existat multe momente de , joc 
bun, atît în fazele de atac, cit 
Și în cele de apărare, jucătoarele 
noastre încercind să depășească 
o anumită barieră care își punea 
pînă acum amprenta asupra pre
stațiilor lor. Principalul cîștig ni 
se pare a fi integrarea Ilenei 
Oobroschi in sextetul de bază, 
ea dovedlndu-se activă în atac și 
manifestînd siguranță în linia a do
ua. Alături de ea, o evoluție cons-, 
tant bună au avut mal experi
mentatele Victoria Bahclu șl Ma
riana lonescu, un substanțial
aport adueîndu-și și rldicătoarea 
Doina Săvolu. Dar, cu toate
plusurile arătate, trebuie să re
marcăm existența unor carențe 
care grevează •> destul de des a- 
sttpra , ' 7 ’ ‘ --------
blu. Ne referim la crisparea care 
domină ..
la lipsa de clarviziune 
la ineficacitatea _ 1___ ,
țin folosit ca instrument de atac.

De cealaltă parte. medaliatele 
eu bronz a'.e ultimelor eamplo-

in prima 
lnternațlo-

potențialului da ansam-
în anumite momente, 

tactică șl 
serviciului, pu-

nate europene, deși lipsite aici de 
concursul a două titulare, au pre
zentat, totuși, o garnitură solidă, 
omogenă, cu cîteva individuali
tăți de clasă (Verka Borisova, Ta
nia Ratceva), care le fac oricînd 
adversare de temut și care emit 
justificate pretenții la o califi
care pentru J.O. de La Moscova.

Așadar, 3—2 (—15, 3, —2, 14, 8) 
pentru România. Arbitrii Mugur 
Nicolau și Radu Farmuș au con
dus următoarele formații : RO
MANIA : Mariana lonescu (Mo
nica Moise, Gabriela Coman), Vic
toria Georgescu (Iuliana Enescu), 
Victoria Banciu, Irina Petculeț 
(Crina Georgescu), Elena 
broschi, Doina Săvoiu ; 
GARIA : Verka Borisova, 
Petrun ova (Galina Stanceva), Ta
nia Dimitrova (Tania Ratceva), 
Anka IlrLstoIova, Maia Stoeva, 
Rumiana Kaișeva.

Jot (n.r. astăzi), de la ora 
18, în sala Floreasca are loc 
partida revanșă.

Emanuel FANTANEANU

Do- 
BUL- 
Sllva

CISTIGATOAREA 
EDIȚIEI A 17-a>

La Plovdiv s-a încheiat cea 
de a 17-a ediție a Balcaniadei 
de baschet feminin la care au 
participat reprezentativele Bul
gariei (A+B), Iugoslaviei și 
României. In ultima zi a avut 
loc și partida decisivă pentru 
desemnarea echipei cîștigătoa
re, care a pus față în față 
formațiile Bulgaria A șl Iugo
slavia. După un med frumos 
dominat de baschetbalistele din 
țara gazdă, victoria a revenit 
echipei Bulgariei cu 105—83 
(50—41), care a intrat astfel în 
posesia celui de al 14-lea titlu 
de campioană balcanică.

Echipa României a tntîlnit 
Bulgaria B pe care a învins-o 
cu 87—66 (44—32). Clasamentul 
final al celei de a 17-a ediții 
se prezintă astfel : 1. Bulga
ria. 2. Iugoslavia, X România.

• Austria * anunțat ta principiu că va participa cu un nu
măr de 48 de sportivi la J.O. de vară. Dar numărul poate ft 
mărit sau micșorat, ta funcție de rezultatele dinaintea întrece
rilor de la Moscova.
• Anglia șl-a nominalizat ptaă acum doar 4 atlețl. Este vorba 

de semlfondlștit Coe (recordman mondial ta trei probe), Ovett, 
Moorcroft șl fondls-tul Foster — toți aspiranți serioși Ia medalii.
• R.F. Germani* * anunțat că numărul halterofil Hor săi va fl 

de s, printre care șl fostul campion mondial Rolf Mllser. Atlețll 
vest-germanl vor fi nominalizați după concursul de selecție 
programat la 9 șl 10 Iunie (campionatele naționale au fost ami
nate pentru 15—17 august, 1a Hanovra, deci după J.O.).
• In prezent, ta Lotul de box al Poloniei au fost Introduși 

numeroși tineri (30), din care doar 10 vor pleca la Moscova.
• Mexicul va prezenta doar 3 pugiliștl, printre care J. Para

des, ciștlgător al medaliei de bronz ta J.O. de la Montreal.

5E

La menetăria o- 
ntanal* <lta Lenin
grad au Început să 
fia confecționate 
primele prototipuri

PREGĂTESC MEDALIILE

de medalii olim
pice. Conform pre
scripțiilor, o 
lie de aur 
rește

meda- 
ctată- 

136.1 grame.

Interiorul medaliei 
este din argint, ex
teriorul avtod un 
strat de aur . pur, 
ta greutate de 6 gr.

RULOTE PENTRU LOTURI

ANCHETE DE SFIRȘIT DE AN
• Titlul de cel mal bun sportiv 

britanic al anului, cum era șl 
de așteptat, a fost atribuit atle
tului Sebastian Coc, triplu re
cordman mondial. In urmă au 
fost clasați jucătorul de cricket 
Jan Botham, fotbalistul Kevin 
Keegan, boxerul Jim Watt. Coe 
a primit trofeul de la Roger 
Bannister, primul atlet din lume 
care a alergat mila tn mal puțin 
de patru minute.

• Ancheta Întreprinsă tn rtn- 
dul ziariștilor de sport din RJ. 
Germania l-a desemnat drept oei 
mal bun sportiv vest-german al 
anului 1979 pe atletul Harald 
Schmid recordmanul european ta 
proba de 400 m garduri (47,85) șl 
deținătorul celei mal bune per
formanțe mondiale ta acest an 
ta proba de 400 m plat (44,92}.

Ia feminin, pe primul loc »-a 
clasat ©chioara Christ* Ktashofer.

Orașul Lake Placid, care 
găzdui „Olimpiada albă", 
puțini locuitori. Doar 
Organizatorii s-au străduit șl 
au reușit ta mare parte să 
rezolve problema cazării pen
tru loturile de sportivi și ze
cile de mii de 
fl prezenți la 
pice de iarnă, 
blocuri, uncie

va 
are 

1700.

turiști care vor
Jocurile O lim
bi afară de 

loturi de spoc-

PROBLEMELE

tivi și de turiști vor fi cazate 
ta rulote special amenajate, 
cu tot confortul : Încălzire,
apă caldă, baie . bucătărie șl 
un mic dormitor.

Costul biletelor la Întrece
rile sportive a rămas ta con
tinuare destul de piperat, or
ganizatorii con tind pe recu
perarea a 50 de milioane de 
dolari, dta vînzarea biletelor.

LUI KAREL GUT

turneul de hochei organleat ta Moscova de ziarul „Iz- 
aada, după cum am anunțat, echipa Cehoslovaciei

DIVIZIA NAȚIONALA DE SCRIMA
După cum ara mai putut 

consemna în acest an incapaci
tatea flagrantă a unor vechi 
centre de scrimă, ca Timișoa
ra, Cluj-Napoca, Oradea, Plo
iești, de a reveni în prim-pla- 
nul întrecerilor divizionare. Să 
fl uitat oare organele sportive 
locale formula care a adus cu 
ani în urmă scrima la loc de 
cinste : sprijin 4- muncă de 
înaltă calificare ?

Și dacă Steaua conlfauă tra
diția „cumulului* de titluri in 
întrecerea pe echipe. Clubul 
sportiv Satu Marc continuă 
tradiția afirmării tinerelor ta
lente. Echipa feminină, de e- 
xemplu, s-a clasat pe locul 
secund avînd alături de consa
crata Suzana Ardeleanu (scri- 
mera nr. 1 a anului, campioa
nă națională și cîștigătoare a- 
cum a Cupei României) 
tinere în vîrstă de 16 
Gabriela Betuker, Otilia 
chdorfer și Csila Ruparcsics. 
Iar cea de spadă, clasată pe 
treapta a treia a podiumului 
(In ultima etapă un elocvent 
8—3 cu campioana, Steaua — 
în fapt, cvartetul reprezenta
tiv), a avut în componența eî 
două „spade* de viitor : Ru-

(Urmare din pag. 1)

Ca ji revenirea în Divizia A a 
echipei de spadă A.S.U. Tg. 
Mureș care continuă să se ba
zeze pe elanul juvenil (și cu 
atît mai demn de laudă !) al 
„veteranilor" E. Huszar și A. 
Pongracz (acesta din urmă re
venit chiar în 
tativ, ca pivot 
seriozității).

Așadar, n-am 
na încă asaltul 
reții in Divizia națională A ; 
ba mai mult chiar, echipe car» 
cu doi-trei ani iu urmă lăsau 
să se întrevadă o ascensiune 
marcantă spre vîrful piramidei, 
ca de pildă, Farul (floretă fe
minin și spadă). Dinamo (flo
retă feminin și sabie), I.E.F.S. 
(spadă), după ce au bătut pa
sul pe loc, prezintă acum sem
ne de regres, de blazare și o- 
boseală prematură. De ce 
oare 7 Poate că antrenorii a- 
cestor cluburi ar putea da ex
plicații la obiect, privind se
lecția și instruirea (mai ales a 
scrimerelor și scrimerilor care 
nu se pregătesc șl în cadrul 
loturilor reprezentative...).

lotul reprezen- 
al tehnicii și

putut consem- 
decisiv al tine-

trei 
ani :
Ho-

AUTOMOBILISM 1980

După
vesti*", ________________ . . ____ _ ___ ... ____

clasat pe locul secund, după reprezentativa Uniunii So
vietice, plerztad partida decisivă au 2—3, antrenorul Karel Gut 
au este prea mulțumit de evoluția selecționatei pe care o con
duce. „Timpul ptaă ta J.O. de Lamă de la Labe Placid este 
prea scurt pentru a pute* promova ta prima echipă ctțlva din
tre Jucătorii talentați din formația secundă sau cea de tine
ret. Acum, urmează o pauză de iarnă, după care vom susține 
două meciuri In Rj. Germania. Apoi, ta ultima etapă vom 
organiza o pregătire ta comun la Tepltce, după care r»e vom 
tedrept* spre Lake Placid. Conte» totuși pe Novy, Stastny, 
carnlk, Marttnee, Lnkac, Svozll și alțl titulari de bază, care 
sper ea la Olimpiadă să ajung* In form* mxlmă".

— In anul 1980, automobilis
mul iși va consolida caracterul 
de masă', prin activitatea desfă
șurată în cadrul „Daciadei" de 
cele peste 3 500 de cercuri 
A.C.R. existente în întreprin
deri și instituții din țară, ne-a 
spus, în „deschiderea" discuției 
noastre, loan Petre, vicepre
ședinte al A.C.R. și secretar al 
Federației române de automo
bilism și karting.

— Sub ce formă vor fl cu
prinși automobiliștii în con
cursurile din cadrul „Dacia- 
dei“ ?

— Ne-am gîndit, în primul 
rind, la concursuri tehnico-apli- 
cative. De fapt, excursii pe dis
tanțe mici, completate cu între
ceri de regularitate, testarea in- 
demînări? și a cunoștințelor 
tehnice, și chiar cu sondaje de 
genul „cine știe, ciștigă" pe 
leme_ de circulație. Vom extin
de, în acest sens, experiența 
eercuriloi de automobilism din 
București, din județele Satu 
Mare, Cluj și Timiș, care au 
inițiat acțiuni de divertisment 
și recreare. De asemenea, vom 
pune un accent mai mare pe 
competițiile de masă la karting.

O noutate fală de trecut ar 
ti aceea că în anul 1980 accesul 
!a campionatul republican de 
viteză în coastă va fi înlesnit 
printr-o selecție minuțioasă de 
masă, făcută in cadrul con
cursurilor ce se vor organiza ne 
cluburi, municipii și județe. 
După întreceri pe 7 zone (la 
Tihuța, Siina de vale, VoineștI. 
Rișnov, Ghelari Marila. Măgu
ra), primii clasați se vor putea 
înscrie în etapele efective de 
campionat.

— Ce competiții de perfor
manță ați prevăzut pentru 
1980 7

— Campionatul republican de 
raliuri (Raliu! Zăpezii — Bra
șov, în 9 februarie, Cetate-raily
— Hunedoara, Raliul lașului. 
Raliul Banatului, Raliul Casta
nilor — Maramureș), Campio
natul republican de viteză pe 
circuit (5 etape, prima fiind 
programată 1* 24 mai in Bucu
rești — „Cupa Jean Calciann", 
celelalte 4 la Brăila, Baia Ma
re, Hunedoara — „Cupa Si- 
dcrurgistul” și București — 
Marele premiu al municipiului) 
campionatul republican de vi
teză in coastă (care începe la 
21 iunie și are cinci etape la 
Păltiniș, Gutin, Ghelari. Băișoa- 
ra, Pîriui Rece).

— Ca de obicei, automobiliș- 
tii români vor participa și la 
concursuri internaționale...

— Da, în primul rind Ia tra
diționala „Cupă a Păcii și Prie
teniei", ale cărei concursuri se 
vor desfășura, în ordine, în 7 
țări : R. D. Germană (Raliul 
Pneumant), Ungaria (Raliul Vo
lan), România (Raliul Dunării
— Dacia, Ia 6—8 iunie), Polonia 
(Raliul Poloniei), Bulgaria (Ra
liul Nisipurile de aur), Ceho
slovacia (Raliul Tatra), U.R.S.S. 
(Raliul Iarna rusă). De aseme
nea, nu vom lipsi de la cam
pionatul balcanic de raliuri in 
cadrul căruia — după cum se 
Știe — avem de apărat unele 
titluri (Raliul Iugoslaviei, Ra
liul Gunaydin — Turcia, Raliul 
Hebros — Bulgaria).

dolf Szabo șl Nicolae Bodoczl, 
ambii sub 20 de ani. Trăsă
tura de unire fiind tineretul, 
de la tradiție la o prezență 
inedită tn prima divizie de 
scrimă a țării : unul dintre 
cele mai tinere centre de scri
mă din țară, Slobozia, care și-a 
dobindit dreptul de a evolua 
în „A", prin echipa de sabie. 
O frumoasă performanță, cu 
valoare de simbol pentru en
tuziasmul și pasiunea investite 
într-o muncă adeseori anoni
mă, dar deschizătoare de drum 
in performanță.

Vorbind insă de tineret, a- 
cest final de sezon ne obligă 
să zăbovim mai mult ca în 
anii trecuți asupra titularizării 
și promovării. Pentru că la 
ediția viitoare vom consemna, 
după cum am fost informați, 
transferuri interesante, 
tineri scrimeri ce bat la 
ta consacrării urmînd să 
hieze sub culorile unor 
cluburi, cu prestigioase 
de vizită. Floretiștii Sorin 
ca, Zsolț Huszti, Nicolae 
Atila Lorinczi, sabrerii 
Păunescu și Daniel 
spadasinul Rudolf Szabo, com- 
ponenți ai loturilor olimpice 
sau de tineret, trebuie să in- 
țeieagă că ajungind intr-o e- 
chipă de club campioană na
țională nu se află la sfirși- 
tul unui drum în performanță, 
ci abia la începutul desăvîrți- 
rii lor ca sportivi 
performanță, 
prezinte Ia
ma 
internaționale, 
responsabilitatea 
lor și a noilor 
in anii ce vin.

„VIZAM MEDALIA DE AUR LA VOLEI
Căpitanul rerprezcffitattvei 

masculitae de volei a Cubei, 
Emeste Martteez, a declarai 
recent cA selecționata țârii 
sala vizează medalia olimpică 
de aur 1 »Nu vom subaprecia 
nici om adversar, pentru câ 
orice meci (sau chiar set) 
pierdut poate fl decisiv. Tine
rii mei coechipieri văd te 
mine <m coordonator ambițios 
șl lucrul acesta nu are decît 
sA mA bucure. In volei, spi
ritul de echipă, dăruirea, dtr- 
zenia, lupta pentru flecare 
serviciu sau punct pot fi ho- 
tărftoare*.

Nn este lipsit de interes să 
arătăm că Ernesto Martinez 
est» cei mal scund jucător 
din reprezentativa Cubei. Ar» 
doar 1,78 m și 75 kg I Șl to
tuși, eă tșl compensează acest 
handicap prtntr-o detentă re
marcabilă, fără a mal amin
ti de capacitatea de a-șl mo
biliza coechipierii. Să nu ui
tăm că Martinez a fost un 
excelent săritor ta lungime șl 
baschetbalist. La 13 ani sărea 
3,10 m, apoi s-a remarcat șl 
la baschet, dar ptnă la ur
mă a ajuns ta selecționata ' 
volei a Cubei...

ROLF BEILSCHMIDT DIN NOU LA START

de

Modesto FERRARINI

mulți 
poar- 
evo- 
alte 

cărți 
Ro
me.

Florin 
Costin,

Cunoscutul sări
tor la înălțime Rolf 
BeHschmidt, 
pionul R.D. 
ne, a loot 
anul trecut 
perațM la 
Apoi a avut

cam- 
Germa- 

supus 
unei o- 

plclor. 
un nou

accident: o întinde
re a tendoTliutai tal 
Achhe l 
săptămînl
Itn BeHschmidt 
stat ta ghips. 
lată-1 acum 
nou la antrenamen-

UNIFORME... OLIMPICE

Timp de 7 
piciorul 

a 
Șl 

din

te. Deocamdată 
tnot, tn sala

la 
de 

forță, dar el speră 
să reintre îh con
cursuri Încă ta pri
mele luni ale anului 
vlLfor, pentru a 
plfftlclpa la J.O.

In perioada Olimpiadei '80, în întreaga Uniune Sovietică con
ductorii de tren și hamalii din gări vor îmbrăca uniforme spe
ciale. Tot uniforme speciale vor purta și barmanii, șoferii de 
autobuze șl taxiuri, ospătarii, vlnzătorli de la benzină șl de la 
magazinele de suveniruri. Comisia pentru transporturi a Co
mitetului de organizare a J.O. de la Moscova a aprobat peste 
W de modele de îmbrăcăminte pentru cei ce vor deservi tn 
mod aemljloctt pe partlclpanțU. ți oaspeții la Olimpiadă.

fCRIPÂ MASCULINĂ 0f VOLEI A R. P. CHINEZE
de mar» 

capabili să re- 
inalt nivel scri- 

românească pe planșele 
Aceasta este 
lor sporită, a 
lor antrenori.

MANAMA (Bahrein), 2fi (A- 
gerprea) — Campionatul mas
culin de volei al Asiei s-a În
cheiat la Manama (Bahrein) cu 
victoria selecționatei R.P. Chi
nez*. care a reușit să Învingă

IN 1981, RUGBYȘTII NEOZEELANDEZI
VOR EVOLUA

AUCKLAND (Agerpres). — Jt- 
chioa de rugby a Noil Zeeland• 
va întreprinde ta anul 1981 un 
turneu de opt jocuri tn Franța. 
Cu acest prilej, rugbyștll neoze
elandezi vor susține, tn lunile oc
tombrie șl noiembrie, tnttlnlrl eu 
selecționate regionale șl două

ÎN FRANȚA
parttde-test cu 
Franței.

D» asemenea, s-a anunțat că, 
pentru prima oară, o selecțio
nată a Italiei va efectua 
neu ta Noua Zeelandă, 
a* susțină ta luna Iunie a anu
lui 1MM rind meciuri.

reprezentativa

un tur- 
urmtad

A ASIEI
pe principalele favorite, for
mațiile Japoniei (3—1) și Co
reei de Sud (3—0). In urma a- 
cestul succes, echipa R.P. Chi
neze se califică pentru turneul 
olimpic 
toarele 
Coreea 
stralia, 
turneu
vea loc între 20 și 27 ianuari» 
1980 în Bulgaria și la care vor 
mai participa alte șapte for
mații : România, Cehoslovacia,
R. D. Germană, Venezuela,
S. U.A., Canada și Bulgaria. 
Primele două clasate la acest 
turneu vor primi, de asemenea, 
dreptul de a lua parte la Jocu
rile Olimpice de la Moscova.

de la Moscova. Urmă- 
trei clasate, in ordine i 
de Sud, Japonia și Au- 
vor participa la un nou 
de calificare, ce va a-

BASCHET 
masculin de : 
pută tatre
U. R.S.S. și 
Real Madrid.
competiției, baschetballștll sovie
tici au Învins cu 104—87 (52—41) 
echipa americană „Athletes", ta 
timp ce Real Madrid a dispus cu 
106—93 (49—42) de Juventud Ba-
dalona. • Echipa masculin* a 
Pakistanului șl-a Încheiat turneul 
ta R.P. Chineză juctad la Tlanjta 
cu o selecționată locală, ta fața 
căreia a cîștlgat la Urnită: 88—M 
(39—47). Dta cele patru meciuri 
susținute. baschetbaHștll din Pa
kistan au cîștlgat unul șl au pier
dut trei.

JUDO • „Cupa campionilor 
europeni" a fost cucerită d«
V. F.L. Wolfsburg (R.F.G.) care. 
In meciul retur al finalei, a în
vins ne teren propriu cu I—8 
formația olandeză J.C. Boersma

• Finala turneului 
la Madrid se va dls- 

o selecționată a 
formația spaniolă 
tn ziua a doua a

TELEX • TELEX
Amersfoort. In prima „manșă- a 
finalei. eciupa vest-germană dș- 
tigase cu I—1.

PATINAJ • în prima zi a eon- 
ouTBulul de patinaj viteză de te 
Alâxa Ata, te care participă com
ponentei Lotului U.R.S.S., Svet
lana Kaciuk a stabilii cea aud 
bună performanță mondială te 
proba te 3000 m, cu timpul de 
4:17,02_ Svetlana Kacluk te 
virată de 23 de ani, este prima 
temele din lume care obține ua 
timp sub 4:30 pe această distan
ță (vechiul rexxxl era de 4:31 șl 
aparținea compatrioatei sale Ga
lina Stepanskaia).

SCHI • Proba tn ascullnă da 
1S km din cadrul concursului de 
fond de la Trondheim (Norve
gia) a foot cîștlgată de aorve-

gianul Odd var Braa, eronornetrat 
cu timpul de 42:12. tn cursa fe
minină de 5 km, pe primul loc 
s~a clasai Berii A unii ('Norve
gia), cu timpul de 15:39 • Con
cursul de La Schwyz (Elveția), 
s-a încheiat cu o probă mascu
lină de slalom special, tn care 
victoria a revenit vest-germ anu
lui Christian Neureuther. L-au 
urmat Paul Frommelt (Uechten- 
ateln) șl Joel Gaspoz (Elveția).'

ȘAH • După 15 runde, tn cam
pionatul feminin al U.R.S.S., J •- 
Tbilisi, continuă să conducă 
Levltina — U1/? p. urmată 
Nana Aleksandrin - 19 p 
Nona Gaprindașvill — 9l/3 
Maia Ciubardanidze — 9 p 
Ih runda a 15-a. Levitina a în
vins-o pe Minogina, Iar partidele 
Voronova — Gaprindașvill și Ko 
baldze — Fatalibekova s-au ter- 
oiinaA remiză. Celelalte partida 
«-au întrerupt.

de la 
Irina 

da
(1).

P Șl 
(29.
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