
Sub președinția tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ieri a avut loc ședința 

Biroului Executiv al Consiliului
Național

Joi, 27 decembrie, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, a 
avut loc ședința Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a analizat 
activitatea desfășurată în în
treaga țară pentru formarea or
ganizațiilor proprii ale Frontu
lui Unității Socialiste, consta
tând că, pînă în prezent au fost 
constituite organizații in în
treprinderi, sate, cartiere, insti
tuții, ce cuprind peste 2 400 000 
membri, acțiunea de primire de 
membri m organizațiile proprii 
ale F.U.S. desfășurîndu-se în 
continuare. In prezent au Ioc 
pregătiri intense pentru ținerea 
conferințelor județene ale Fron
tului Unității Socialiste, care 
vor analiza activitatea desfășu
rată în perioada de la primul 
Congres al Frontului Unității 
Socialiste, vor adopta măsuri 
care să contribuie la îndeplini
rea în cele mai bune condiții 
a planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială în profil terito
rial, pe anul 1980, recent a- 
probat de Marea Adunare Na
țională, la-buna desfășurare a 
activității organelor și organi
zațiilor proprii ale F.U.S. în a- 
celași timp, vor alege Consiliul 
județean al Frontului Unității 
Socialiste și vor constitui Co
mitetul județean al organizați
ilor proprii ale F.U.S.

Biroul Executiv a scos în e- 
vidență faptul că oamenii mun
cii din patria noastră — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — au primit cu 
deosebit interes propunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la crearea organizațiilor 
proprii ale Frontului Unității

COMPETIȚII SPORTIVE DE MASA 
DEDICATE ZILEI DE 30 DECEMBRIE

în localități de pe întreg 
cuprinsul țării, asociațiile 
sportive au cuprins în pro
gramul activităților specifi
ce sezonului rece și multe 
acțiuni dedicate Zilei de 30 
Decembrie. Iată cîteva știri 
pe această temă, transmise 
de către corespondenții 
noștri :

BISTRIȚA. O interesantă 
competiție de judo a reunit 
în localitate 60 de sportivi 
legitimați la Minerul Bala 
Borșa, Casa pionierilor Nă- 
săud și Gloria Bistrița. Pe 
echipe, „Cupa 30 Decembrie" 
a revenit reprezentanților 
clubului gazdă, cu 88 p. Cei 
mai tehnici judoka au fost 
desemnați I. Mușat și R. 
Moldovan. O altă competi
ție, de popice, a stabilit 
următoarea ierarhie a for
mațiilor participante : 1.
Textila Năsăud, 2. Hîrtia 
Prundu-Bîrgăului, 3. Tracto
rul Bistrița. (I. TOMA).

TIMIȘOARA. In organi
zarea asociației sportive Ba
natul, în sala de sport a 
Liceului nr. 2, a fost orga
nizată „Cupa 30 Decembrie" 
la minifotbal. Au participat

Finala feminină de șah

DANA NUȚU (Medicina Timișoara) VIRTUALĂ CAMPIOANĂ!
SATU MARE (prin telefon). 

Runda a 14-a, penultima, a 
clarificat situația în finala 
campionatului național femi
nin de șah, care urmează să 
se încheie în sala Casei de 
cultură a tineretului din loca
litate.

Dana Nuțu, deținătoarea ti
tlului, s-a desprins decisiv, fi
ind virtuala cîștigătoare a tur
neului și repetând, în acest 
fel. performanța realizată anul 
trecut. într-o partidă hotărî- 
toare ea a învins-o pe Gabrie
la Olteanu, in timp ce singura 
sa contracandidată la primul 
loc (și colegă de club la Me
dicina Timișoara), Margareta 
Mureșan, pierdea în fața Eu- 

al F.U.S.
Socialiste, prin aplicarea cărora 
se asigură perfecționarea in 
continuare a cadrului democra
tic de participare a maselor 
largi la întreaga viață politică, 
fapt demonstrat de numărul 
mare al celor înscriși în orga
nizațiile proprii ale F.U.S., de 
entuziasmul cu care aceștia 
s-au angajat să înfăptuiască 
Programul partidului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

S-a analizat, de asemenea, 
stadiul pregătirilor pentru cel 
de-al Il-lea Congres al Fron
tului Unității Socialiste, care 
își va desfășura lucrările în zi
lele de 17 și 18 ianuarie 1980.

Biroul Executiv al Consiliului 
Național al F.U.S. a examinat 
modul in care se acționează în 
Întreaga țară pentru buna pre
gătire și desfășurare a campa
niei de alegeri de deputați in 
Marea Adunare Națională și îr 
consiliile populare, stabilind 
măsurile menite să asigure a ■ 
plicarea criteriilor și normelor 
pentru reprezentarea judicioasă 
in organele puterii de stat a 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, a femeilor, a mem
brilor organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste.

Biroul Executiv al Consiliului 
Național al F.U.S. a stabilit, de 
asemenea, felul in care să se 
acționeze pentru ca pregătirile 
pentru cel de-al II-lea Congres 
al F.U.S și pentru campania e- 
lectorală să se transforme in 
momente politice deosebite in 
viața țării, care să antreneze 
masele largi de oameni ai mun
cii în entuziasta întrecere so
cialistă pentru înfăptuirea pla
nului pe anul 1980, a istoricelor 
hotărîri elaborate de cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

12 echipe de juniori și copii. 
La ambele categorii, pe 
locurile I s-au clasat repre
zentanții clubului sportiv 
Politehnica. Cei mai tehnici 
jucători au fost I. Iancu, N. 
Somogi, V. Hoioș, I. Nicola, 
Gh. Luban, L. Sandru. (C. 
CREȚU).

BUCUREȘTI. Asociația 
sportivă Spartac a orga
nizat o interesantă compe
tiție de tir, tenis de masă, 
șah și popice, la care au 
luat parte aproximativ 800 
de lucrători. Iată cîștigăto- 
rii : ICRM, la tenis de ma
să, ICRA, la șah, Alimen
tara sector 6, la popice, In
tercontinental, la tir. (O. 
GUȚU).

TULCEA. La „Cupa 30 
Decembrie" au participat 5 
echipe feminine de handbal 
din București, Slobozia și 
Tulcea. Pe primele locuri: 
1. C.S.Ș. 2 Buc, 2. Lie. ind. 
4 Tulcea, 3. C.S.Ș. Tulcea. 
Cu 28 de goluri, golgetera 
competiției a fost desemnată 
Silvia Cermenco, de la Li
ceul industrial nr. 4 Tul
cea. (P. COMȘA).

genlei Ghindă o întâlnire ex
trem de agitată, decisă într-o 
cumplită criză de timp.

Confirmînd forma excelentă 
în care se află, Lia Bogdan a 
cfștigat în fața Ligiei Jicman, 
aspirînd acum la locul 2. în 
celelalte rezultate ale rundei : 
Marina Pogorevici — Eleonora 
Gogâlea 1—0, Angela Cabariu 
— Mariana Duminică 0—1, Ju- 
dita Kantor — Viorica Iile, 
Gabriela Olărașu — Emilia 
Chiș, Margareta Teodorescu — 
Gertrude Baumstark, remize.

înaintea ultimei runde, cla
samentul este următorul : 
DANA NUȚU 11 p, Margareta 
Mureșan și Lia Bogdan 9V2. 
Eugenia Ghindă și Ligia Jic-
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Lotul A s-a reunit la București 

FOTBALIȘTII AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE 
PENTRU STARTUL ÎN PRELIMINARIILE C.M.
• Apropiatul turneu In America de Sud—un prim obiectiv intermediar

Ceva mai devreme decît cei
lalți fotbaliști, întrucît și gri
jile lor pentru 1980, anul star
tului în preliminariile C.M., 
sînt sporite, componenții lotu
lui reprezentativ au început 
miercuri dimineața „operațiu
nea America de Sud“. Au răs
puns prezent la apelul antre

Nicolae, Terheș, Munteanu II, Cristian I, Koller, M. Răducanu, 
Tilihoi, Bălăci, Sameș, Ștefănescu (de la stingă la dreapta) — 
zece dintre componenții lotului reprezentativ convocat de două 
zile la București. Foto : V. BAGEAC

norului Constantin Ccrnăianu 
20 din cei 21 de jucători con- 
vocați la București : Iordache 
(Steaua), Cristian I (F.C. Ar
geș), Moraru (Sportul studen
țesc), Negrilă (Universitatea 
Craiova), Tilihoi (Universitatea 
Craiova). Ștefănescu (Universi
tatea Craiova), Sameș (Steaua), 
A. Nicolae (Gloria Buzău), 
Munteanu II (Sportul studen
țesc), Koller (F.C. Baia Mare), 
Dinu (Dinamo), Mulțescu (Di
namo), Țicleanu (Universitatea 
Craiova), Sabău (F.C. Baia Ma
re), Augustin (Dinamo), Marcel 
Răducanu (Steaua), Bălăci (U-

VICTOR M0CIAN1 - 
ANTRENOR EMERIT 

LA CANOTAJ
Pentru merite deosebite 

în întreaga sa activitate și 
mai ales în pregătirea ca
notoarelor care au cucerit 5 
medalii la ultimul campio
nat mondial de la Bled, 
Victor Mocidtii, antrenor co
ordonator al lotului repre
zentativ, a fost distins ieri 
cu tit'ul de antrenor emerit.

man 8V2, Marina Pogorevici și 
Gertrude Baumstark 8, Viorica 
Ilie î’/j, Judita Kantor 7, Ga
briela Olărașu și Gabriela Ol
teanu 6V2, Mariana Duminică 
5*/2, Emilia Chiș 5, Margareta 
Teodorescu și Eleonora Gogâ
lea 4, Angela Cabariu 3.

Campioana fiind, practic, 
decisă, partidele ultimei runde 
au darul să hotărască doar ur
mătoarele locuri în întâlnirile : 
Eleonora Gogâlea — Margareta 
Mureșan, Eugenia Ghindă — 
Lia Bogdan. Dana Nuțu — 
Marina Pogorevici.

T. NICOARA
arbitru internațional 

niversitatea Craiova), Cămătaru 
(Universitatea Craiova), Terheș 
(F.C. Baia Mare) și Doru Ni
colae (F.C. Argeș). Singurul în
târziat — motivat — a fost B8- 
loni, care, din cauza condițiilor 
neprielnice de zbor, a sosit, în 
Capitală, miercuri după-amiază, 
cu cursa TAROM.

Programul de pregătire a 
turneului sud-american a debu
tat miercuri dimineața cu un 
antrenament în pădurea Bănea- 
sa. Ce a cuprins el ? După o 
„încălzire" de circa 10 minute, 
componenții lotului au efectuat 
șase circuite de alergare, um-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în Pa0- J)

VIRGINIA RUZICI VREA SĂ REINTRE ÎN „TOPUL" 
TENISULUI EEMININ MONDIAL

• Antrenorul emerit Ștefan Georgescu ne vorbește despre 
planurile campioanei

L-am intîmpinat, la redacție, 
pe prof. Ștefan Georgescu cu 
felicitările cuvenite pentru re
centa primire a titlului de an
trenor emerit. Apoi, fără vreo 
introducere, discuția s-a oprit 
asupra ultimelor evoluții ale 
Virginiei Ruzici în marile tur
nee internaționale de tenis.

— Cunoaștem rezultatele cam
pioanei de anul trecut de la 
Roland Garros. Știm că, recent, 
ați însoțit-o la turneele de la 
Stockholm, Stuttgart, Brighton 
Melbourne, Sydney și Adelaide. 
Ce a acumulat Virginia Ruzici 
după acest periplu ? Și-a con
solidat ea poziția fruntașă în 
ierarhia mondială a tenisului 
feminin, cucerită cu atîta tru
dă ?

— „Sportul" a publicat rezul
tatele meciurilor. Evident, aces
tea îl interesează în primul rînd 
pe cititor. Dar unele detalii nu 
sînt lipsite de importanță. A- 
junsă în semifinală la Stock
holm, Virginia pierde la Billie- 
Jean King. Dar cum ? își adju
decă un set, ajunge la 6—6 în 
al doilea, intră în „tie-break“, 
iar la 6—6, avînd mingea „în 
mină" — pe care, oriunde ar fi 
trirhis-o, făcea punct —, o ex
pediază în... fileu ! După două 
săptămîni la Brighton, cîștigă 
în fața lui Jausovec la capătul 
a peste trei ore de joc efectiv, 
oboseală care avea să-și spună 
cuvîntul în ultimul turneu, cel

Azi șl mline, In Sala sporturilor 
din Tlrgoviște 

iNTiLNIRE AMICALĂ Intre 
REPREZENTATIVELE

DE TENIS ALE ROMÂNIEI 
SI UNGARIEI

Azi, începînd de la ora 9, 
iar după amiază de la ora 16, 
în noua Sală a sporturilor din 
Tîrgoviște, se dispută întâlni
rea amicală de tenis dintre 
echipele de seniori ale Româ
niei și Ungariei.

Sportivii oaspeți au sosit la 
Tîrgoviște într-o alcătuire ex
trem de puternică (cu excep
ția lui Balăzs Taroczy) : Zol- 
tăn Kuhârszky, Jănos Bcnyik, 
Robert Machăn și Peter Szoke.

Echipa României este for
mată din Dumitru Hărădău, 
Florin Segărceanu, Andrei 
Dîrzu, Jean Bîrcu, Laurcnțiu 
Bucur și Liviu Mancaș. Cele 
două federații au convenit să 
aibă loc o dublă întîlnire, pre- 
văzînd cite două partide de 
simplu și una de dublu. Com
petiția se va încheia sîmbătă 
seara.

ECHIPĂ FINLANDEI
PENTRU MECIUL

CU SELECȚIONATA ROMÂNIEI 
ÎN „KINGS CUP“

în cadrul competiției euro
pene de tenis în sală, pe echi
pe, dotată cu trofeul „King» 
Cup“, echipa României va dis
puta primul joc acasă, în ziua 
de 13 ianuarie, întâlnind, in 
Sala sporturilor din Focșani, 
reprezentativa Finlandei, meci 
programat în cadrul grupei B.

Federația finlandeză de te
nis a anunțat că va deplasa 
în România următoarea for
mație : Leo Palin, Matti Timo- 
nen, Joakim Berner și Geor
ge Berner, insoțiți de căpita
nul nejucător Heikki Hedman.

de la Adelaide, unde — după 
cum se știe — a trebuit să a- 
bandoneze în meciul cu Mandli- 
kova, după o întindere la șoldul 
stâng. Referitor la poziția ei,’ 
este limpede că Virginia Ruzici 
continuă să se afle în plutonul 
fruntaș al tenisului feminin.' 
Acum ocupă locul 11, fiind de
vansată de Evert, Navratilova,' 
Austin și altele, dar lăsîndu-le 
in urmă pe Mandlikova, Jau
sovec, Barker. Iar dacă ar fi 
fost prezentă și la turneele de 
primă categorie de la Flushing 
Meadow și Tokio — a preferat 
să reprezinte, in timpul dispu
tării lor. culorile țării la Uni
versiada de la Mexic —, cu 
siguranță că Virginia s-ar fi 
aflat acum printre primele 8 
jucătoare de tenis ale lumii și 
ar fi abordat din nou „Mas- 
ters“-ul. în ceea ce privește 
acumulările de ordin tehnic, a- 
preciez că — adaptând calitățile 
sale la o nouă concepție tac
tică — ea va fi net avantajată 
de atacul frontal, spre fileu,' 
mai economic decît acoperirea,' 
prin lungi deplasări, a fundului 
de teren

— Ce preocupări are eleva 
dumneavoastră în noul sezon 7

— Dorința ei cea mai mare, 
ca și a mea, dealtfel, este să

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



însemnări pe marginea a două consfătuiri După încheierea turului Diviziei A la popice

SĂ VALORIFICĂM REZULTATELE SPECTACULOASE

„Gimnastica de întreținere a- 
jută femeile să-și păstreze să
nătatea, vigoarea, frumusețea" ; 
„Pretutindeni in țară unde s-au 
înființat asemenea centre — de 
gimnastică igienică, cum li se 
mai spune — ele au fost efectiv 
asaltate, numărul celor care 
doresc să-1 frecventeze fiind cu 
mult mai mare decît capacita
tea actuală" ; „Fiind centre cu 
plată, trebuie reținut faptul că 
sînt rentabile pe plan econo
mic, constituind" pentru cei ce 
le organizează o bună sursă 
de venituri".

Iată numai cîteva dintre a- 
firmațiile făcute, recent, la 
două întîlniri, oarecum identi
ce, organizate de către 
C.N.E.F.S. — una în Capitală, 
cealaltă la Sebeș, în județul 
Alba — pentru popularizarea 
activității centrelor de gim
nastică de întreținere pentru 
femei. Reprezentantele tuturor 
județelor din țară și ale mu
nicipiului București, invitate 
în Capitală sau la Sebeș, au 
ascultat cu aceste prilejuri ex- 
Bunerea interesantă a prof, 

iaria Negoiță — „Conținutul 
fi organizarea activității Ia 
centrele de gimnastică de în
treținere" —, prin care s-a îm
părtășit din experiența unor 
centre cu vechime de 7—10 ani, 
subliniindu-se importanța par
ticularităților de vîrstă, modul 
în care trebuie făcut efortul, 
alegerea exercițiilor ș.a. După 
prezentarea a două filme _de 
scurt metraj („10 minute de 
frumusețe", „Exercițiu fizic, 
sănătate, randament"), au ur
mat lecții practice : două la 
centrul de întreținere, cu a- 
proape zece ani de activitate, 
al C.M.E.F.S. București, unde 
două profesoare — Paula Bucur 
ți Vasilica Danciu — au de
monstrat cum se lucrează în 
cele 50 de minute ale unei șe
dințe și la ce rezultate se 
poate ajunge prin continuitate; 
una la Sebeș, în cadrul căreia 
lectorul universitar Gineta 
Stoenescu, de la Institutul Po
litehnic București, a demons
trat convingător, cu un grup 
de fete, ce multitudine de 
exerciții se pot executa chiar 
fără aparatură specială ; și ul
tima, la Fabrica de tricotaje din 
Sebeș, susținută de asistenta 
medicală Ileana Bojiță — o 
reală și eficace pledoarie pen
tru efectuarea gimnasticii și 
automasajului în întreprinderi.

Rezultatele obținute în astfel 
de centre — s-a subliniat, s-a 
văzut — sînt, în general, spec
taculoase : îmbunătățirea ținu
tei, mărirea capacității vitale, 
tonificarea musculară, cîștiga
rea unei elasticități remarca
bile, slăbiri de 10—15 kg (la 
persoanele amenințate de obe
zitate) etc.

Evident, totul este posibil a- 
tunci cînd activitatea la un 
asemenea centru este bine or
ganizată. De această realitate

și-au dat seama 
toți ce prezenți -- 
profesori de edu 
cație fizică, instruc
tori, cadre medi 
cale, activiști spor 
tivi —, mulți din 
tre el luînd cuvîn 
tul pentru a pre 
zenta elemente noi 
interesante, 
(Lia Manoliu 
vicepreședinte 
C.N.E.F.S., Elena 
Slătineanu — me 
die la centrul d- 
medicină sportivi 
București, Marii 
Bîrjega — confe 
rențiar universita 
la I.E.F.S., profe 
soarele de educați 
fizică Marcela Cris 
toloveanu — Bra 
șov, Alice Luca — 
Iași, Lidia Pavel 
— Sibiu, Ștefania 
Blîndu — Arad, 
Maria Chiriță — 
Dîmbovița ș.a.

O concluzie la 
care s-a ajuns: cen
trele de gimnastică 
de întreținere pentru femei 
(nimeni nu împiedică organi
zarea acestora și pentru băr
bați !) sîntr extrem de solicitate 
și foarte, foarte utile din punct 
de vedere al sănătății. Cum 
nu sînt nici costisitoare și nici 
greu de organizat, cînd au o 
rentabilitate demnă de luat în 
seamă, este inexplicabil de ce 
sînt... ignorate. La cohsfătuirea 
din București (unde erau de
legate ■ din 22 de județe) s-a 
arătat că asemenea centre au 
luat ființă la Iași (trei — din 
care unul la Universitatea „Al. 
I. Cuza“), în județele Constan
ța, Argeș, Neamț, Dîmbovița 
(la Moreni) — cîte unul, iar 
Ia Suceava — patru (Suceava, 
Rădăuți, Gura Humorului, Va-

lucrează, la centrul gimnas
tică de întreținere din calea Victoriei — 

București
Foto : Vasile BAGEAC

Dornei). Deci, in 6 județe 
22(1), Ia care putem adău- 
și alte 3 centre existente 
București (acela unde s-a

tra 
din 
ga 
în 
făcut demonstrația și cîte unul 
la clubul sportiv școlar 
„Triumf" și Voința).

Ținînd seama de situația oa
recum identică din celelalte 17 
județe (ale căror reprezentan
te au fost la Sebeș), se poate 
aprecia că numărul centrelor 
de întreținere este mult prea 
mic, infim am zice, față de 
interesul pe care îl suscită în 
rîndul femeilor și, de ce să 
n-o spunem, In rîndul bărbați
lor. Din păcate, însă, se mani
festă prea puțină inițiativă în 
această direcție... Pînă cînd ?

Modesto FERRARINI

AAAI SÎNT DEFICIENTE TEHNICE 
ÎN JOCUL DIVIZIONARELOR
Prima jumătate a campiona

tului Diviziei A de popice, edi
ția 1979/1980, care s-a încheiat 
recent, a avut o desfășurare 
deosebită față de edițiile prece
dente. S-a trecut, de data a- 
ceasta, la jocul pe arene cu 
piste din plastic, cu materiale 
de joc (popice și bile) unifor
me pentru toate echipele — 
măsură luată de F.R.P. pentru 
o egalizare a condițiilor de joc 
pe toate arenele divizionare și 
.de a le apropia față de cele 
din străinătate, 
nulat, totodată, 
tipie pe care 
formații care 
mult timp pe 
Este adevărat, 
care n-au avut de la începutul 
campionatului arenele aduse la 
noile cote regulamentare prevă
zute pentru actuala ediție, au 
suportat handicapul meciurilor 
din deplasare, unele formații 
susținînd în tur mai multe 
jocuri afară decît acasă, dar ele 
vor beneficia, firește, în retur 
mai mult de avantajul arenei 
proprii.

Bine 
nul de 
reștene 
fete și 
Tg. Mureș, Electromureș — care 
atît la femei, cit și la bărbați 
ocupă primul loc în clasamen
te — și Voința (f), precum și 
Voința Ploiești (f), divizionare
le brașovene Rulmentul (m) și 
Metrom (f), Metalul Hunedoara 
(m), Voința Timișoara (f) și 
Constructorul Galați (m). Aces
te formații, cu loturi destul de 
omogene, au avut o evoluție 
mulțumitoare din punct de ve
dere tehnic, ele obținînd victo
rii In jocuri dificile, chiar și In 
deplasare.

Tehnicienii federației, antre
norii loturilor au urmărit, cu 
precădere, evoluția componențl- 
lor loturilor naționale, Intrucît

Astfel, s-au a- 
avantajele mul- 
le aveau acele 

jucau de mai 
piste de plastic, 
că unele echipe,

s-au comportat In sezo- 
toamnă echipele bucu- 
Gloria și Voința (la 
băieți), formațiile din

La sfirșitul turului in „Cupa României" la volei

NIVEL SCĂZUT, NECOMPETITIV Șl IN ÎNTRECEREA MASCULINĂ
A A

PR

4

Intre evoluția echipelor femi
nine și a celor masculine în 
cadrul „Cupei României" la vo
lei există multe similitudini. Și 
în cazul băieților, principalul 
cîștig pare să-1 reprezinte masiva 
infuzie de tineret, în mai toate 
echipele — la unele din obliga
ție, pentru că titularii se află la 
lot, la altele deoarece s-a încer
cat cu adevărat, în lipsa mizei, 
să se descopere noi jucători — 
apărînd o serie de voleibaliști 
de perspectivă. Din păcate, ma
joritatea au adus cu ei un ba
gaj deficitar de cunoștințe (cu 
deosebire în pregătirea tehnică 
individuală), ceea ce readuce in 
discuție munca la nivelul junio
rilor. Dealtfel, recentul curs de

Retrospectivă hipică 1979

DUMITRU POPA, 0 VERITABILA REVELAȚIE
8 ta

dar
N-a ocupat decât locul 

„clasamentul adevărului44, uar 
D. Popa ne obligă (datorită unor 
performanțe deosebit de 
roase realizate în cursul acestui 
an) să-1 trecem în „galeria44 ve
detelor și să-i acordăm cîteva 
rânduri în plus. Revenit pe câm
pul de curse după o absență de 
aproape 10 ani (în 1969 D. Popa 
a fost îndepărtat în mod abuziv 
de pe hipodrom), el preia cu 
mult curaj formația L Moldo
vean u (acesta avea să se pensio
neze la începutul stagiunii), deși 
lipsa îndelungată din sulky con
stituia pentru mulți — dar nu 
și pentru antrenorul D. Popa — 
un handicap greu de remontat. 
Infirmînd cele mal pesimiste pro
nosticuri, el își intră din mers 
„în mină44 și rezultatele nu în- 
tîrzie să apară. Un prim succes 
mai deosebit (cîștigarea .Premiu
lui Municipiului București44, aler
gare semiclasică), urmat de un 
altul la el de spectaculos, dar 
și de neașteptat — adjudecarea 
„Premiului cailor, de 4 ani44’ (de 
asemenea probă semiclasică) fac 
ca numărul scepticilor să devină 
din ce în ce mai mic. Dumitru 
Popa (driverul care cînd „scoa
te cravașa44 se îndoaie calul) 
începe să-și facă din ce în ce 
mai simțită prezența. Se aleargă 
„Premiul de încercare44 (probă 
semiclasică premergătoare Der- 
by-ului) și D. Popa ratează de 
puțin victoria (locul 2 cu Jurat) 
dar două săptămîni mai tîrziu, 
după o cursă de frumoasă con
cepție tactică, el avea să reali
zeze succesul anulhl. cîștigarea 
Derby-ului de trap cu același 
concurent (Jurat), allus la forma 
de vîrf în ziua respectivă. Nu 
trece mult și D. Popa își mai a- 
daugă o „medalie44 la colecția 
existentă, cîștlgînd cu Polux

valo-

„Rremlul tineretului", alergare 
semiclasică rezervata celor mal 
buni cal de 2 șl 3 ani. Bilanț 
final: locul 8 In ierarhia pe for
mații, dar succesele menționate 
mai sus. obținute după o pauză 
de 11) ani șl tatr-un interval 
destul de scurt (o. singură stagiu
ne), nl-1 arată pe D. Popa ca 
Pe unul din antrenorii de bază 
al turtulul nostru, driver cu pre
tenții justificate la un viitor loc 
pe podium.

Cam atît despre unul din „pio
nierii" hipodromului nostru. In- 
tr-un comentariu viitor despre 
cîteva revelații din rindul „ca- 
deților".

Gh. ALEXANDRESCU

ANUNȚ
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 necallflcațl.
• Spălători auto (femei). 
Sollcltanțil vor trebui să

posede buletin de Identi
tate din raza Municipiului 
București. Prezentarea se 
va face la sediul întreprin
derii. str. Vasile Conta nr. 
16. sectorul Iî. Relații la 
telefon 12.89.18 sau 12.19.62.

reciclare a antrenorilor care lu
crează la echipele de școlari și 
juniori a scos ta evidentă aceste 
probleme, a căror rezolvare s-a 
încercat să se găsească prin a- 
doptarea unor programe unice 
de pregătire, prin Indicarea celor 
mal noi metode de antrenament. 
Să sperăm, deci, că acest curs 
va avea, cit mal curînd, rezul
tatele așteptate. Revenind, însă, 
la Cupă, sîntem obligați să repe
tăm — timpul nu este încă pier
dut, pentru a se înregistra sem
nalul — că lipsa oricărei mize — 
titlu, retrogradare, participare la 
cupele europene — a generat o 
stare de apatie, de dezinteres. 
Numai astfel pot fi explicate, 
spre exemplu, nenumăratele re- 
pnogramări, care au făcut ca ta 
zilele fixate pentru unele etape 
să se mal dispute doar cîte două- 
trel jocuri, restul avtad loc ta 
alte zile, fie cu fault înainte, fie 
după data fixată pentru runda 
respectivă. Cel mal evident din
tre exemple îl constituie meciul 
Silvania — Petrolul, din ultima 
etapă, care s-a desfășurat în a- 
vans, fără aprobarea forului de 
specialitate. Ploieștenii, aflîndu-se 
mai aproape de Șimleu, l-au 
convins pe cei de la Silvania să 
joace, pentru aceasta apelîndu-se 
la arbitri locali, întocmlndu-se 
ta cele din urmă un „protocol" 
care a fost înaintat federației. 
Nu negăm corectitudinea dispu
tării partidei, dar sîntem împo
triva unor astfel de practici care 
demonstrează dezinteresul vizavi 
de o competiție pe etape, al că
rei rost este todrhal acela de a 
asigura echipelor o pregătire 
săptămînală corespunzătoare. A- 
șadar, mai este timp să se gă
sească un țel mai precis, mal 
stimulativ, chiar dacă avem de-a 
face cu o competiție de tranzi
ție. Dacă Steaua și Dinamo, în 
special, au fost afectate de ab
sența unor jucători de bază 
(ceea ce nu explică, totuși, apa
tia altora, binecunoscuți și cu 
o bogată experiență), fapt care 
determină 1 poziția lor în cla
sament, în schimb, trebuie să 
remarcăm strădaniile depuse la

Politehnica Timișoara, Explorări 
B. Mare și C.SJVI. Suceava pen
tru a avea o comportare onora
bilă, demonstrîndu-se că, dacă 
există un plus de interes, se pot 
realiza și lucruri bune. In rest, 
aceeași „aurea mediocritas44...
Noile promovate pe scena pri-
mei divizii, Calculatorul și Pe-
trolul Ploiești, nu au reușit să

CLASAMENT

1. POLI. TIM. 11 W 1 30:10 21
2. Explorări B.M. 11 9 2 29:13 20
3. C.S.M. Suceava 11 9 2 28:15 20
4. Univ. Craiova u 7 4 25:17 18
5. Silvania Ș.S. 11 6 5 22:18 17
6. Steaua n 8 5 Z3 :20 17
7. Delta TI. ii 5 6 21:20 16
8. Dinamo ii 5 6 20:22 16
9. Tractorul Bv. ii 3 8 16:27 14

10. Viitorul Bc. ii 3 8 14:26 14
11.. Calculatorul ii 2 9 13:29 13
1'2. Petrolul Pl. n 1 10 8:32 12

facă față minimului de exigen
ță (ne întrebăm ce ar fl făcut 
în campionat ?!) al întrecerilor 
din Cupă, impunînd — oare pen
tru a cita oară ? — o discuție și 
asupra calității eșalonului se
cund.

Nu dorim, acum, să eviden
țiem vreun jucător sau altul (au 
fost, este drept, și unii care 
s-au străduit mai mult, au luptat 
cu mal multă ambiție), avînd în 
vedere nivelul general scăzut al 
jocurilor (nici 10 la sută nu pot 
primi un calificativ de trecere), 
ci să așteptăm returul. Pentru că 
sperăm că în perioada de vacan
ță se va interveni mai energic
— chiar dacă atenția generală 
este captată de loturile naționale
— pentru a se face cît de cît or
dine, pentru a se impune un re
gim de pregătire și jocuri cu 
adevărat competitive. Altfel, să 
nu mire pe nimeni că, cu greu, 
se vor. găsi voleibaliști de clasă 
pentru echipa reprezentativă.

Emanuel FÂNTÂNEANU

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 

ora 13, în ( 
„De la A 1 
lion Dan 
nute în 
profesioniste 
„Harlem Giuue iruHers" i 
partea a III-a a retrospecti
vei consacrată marilor con
cursuri de schi și de patinaj 
artistic ale anului 1979.

29 
cuprinsul 
la infinit" 
Grecu ; 20 
compania 

de
Globe

DECEMBRIE, 
emisiunii 
: Meda- 
de ml- 
echlpel 
baschet 

Trotters" ;

DUMINICĂ 30 DECEMBRIE, 
ora 15 : „Fotbal 1979“ — cele 
mal spectaculoase faze, cele

mal mari ratări șl cele mai 
frumoase goluri din meciurile 
interne șl Internaționale ; 
ora 19,20 (programul II) : 
„Telerama sport" — emisiune 
de Dumitru Tănăsescu.

MARTI 1 IANUARIE, 
ora 17,25 : „ANUL SPORTIV ' 
1979“ — emisiune retrospecti
vă realizată șl prezentată de 
Cristian Țopescu.

MIERCURI 2 IANUARIE, 
ora 16,30 t „ANUL SPORTIV 
1979“ — partea a n-a.

ne aflăm aproape de campio
natele mondiale, ce vor fi găz
duite în primăvară de țara 
noastră. în general, selecționa- 
bilii au realizat rezultate din
tre cele mai bune, dar nu tot
deauna de valoare internațio
nală. în turul campionatului 
s-au remarcat Ana Petrescu și 
Margareta Cătineanu (Gloria 
București), ” Elisabeta Albert 
(Voința Tg. Mureș), Elena An- 
dreescu (Voința București), Eva 
Nagy (Metrom Brașov), Vasi- 
lica Pințea (Rapid București), 
Silvia Berinde (Voința Oradea), 
Mariana Constantin (Hidrome
canica Brașov), Erica Oros (E- 
Iectromureș Tg. Mureș), Elena 
Trandafir (Laromet București), 
Iosif Tismănar (Rulmentul Bra
șov), Gheorghe Silvestru (C.F.R. 
Constanța), Ilie IIosu (Electro
mureș Tg. Mureș), Gheorghe 
Scholtes (Aurul Baia Mare), 
Ilie Băiaș (Metalul Hunedoara), 
Cezar Lebădă (Constructorul 
Galați), Alexandru Cătineanu 
(Gloria București), Iuliu Bice 
și Petre Purge (Voința Bucu
rești). .jpr

Sub orice critică s-au pre
zentat în acest sezon cele trei 
formații clujene, Voința — fete 
și băieți și Record — fete, care' 
se află în coada clasamentelor. 
Au fost etape, ca de pildă a 
IX-a, cînd toate cele trei di
vizionare au pierdut acasă ! Ne 
surprinde această cădere a 
sportului popicelor din Cluj- 
Napoca, centru ale cărui echi
pe, cu un an, doi în urmă erau 
prezente în lupta pentru titlu
rile de campioane. Mai sînt, 
evident, și alte formații slabe, 
ca, de pildă, Voința Constanța, 
Voința Galați, Textila Timișoa
ra (f), Petrolul Teleajen Plo
iești, Petrolul Băicoi-Cîmpina, 
Industria sîrmei C. Turzii și 
Chimica Tîrnăveni (ultimele 
două debutante în divizie).

S-a constatat în acest sezon 
că nu toate echipele, printre 
care și unele fruntașe, s-au a- 
comodat Ia noile materiale de 
joc, ne referim în special la 
popicele de plastic (cu care sînt 
dotate acum toate arenele). 
Mulți sportivi nu și-au însușit 
tehnica adecvată loviturilor de 
deschidere (nejucînd cu cea mai 
mare precizie la „canal mare", 
dreapta sau stînga, cu efect 
invers imprimat bilei) și din a- 
ceastă cauză rezultatele la man
șele „pline" sînt slabe. Așa s-a 
intîmplat, de pildă, și cu cele 
două participante la turneul fi
nal al C.C.E., Laromet Bucu
rești (locul 2) și Aurul Baia 
Mare (locul 3), care la „pline" 
au obținut rezultate mai slabe 
decît echipele clasate înaintea 
lor.

Se impune, deci, ca în va
canța de iarnă antrenorii să se 
preocupe mal mult de corecta-, 
rea deficiențelor, iar compo^ 
nenții loturilor naționale să 4*
pregătească cu maximum de 
atenție pentru campionatele 
mondiale din 1980.

T. RĂBȘAN

CURSURI DE SPECIALIZARE
PENTRU AUTOMOBILIȘTII AMATORI

O noutate pentru automoblllștll 
amatori : Federația română de 
automobilism șl karting, ta do
rința de a veni ta sprijinul con
ducătorilor auto — cu mal multă 
sau mal puțină experiență — va 
organiza, începînd din anul 1980, 
cursuri de perfecționare ta arta 
conducerii

Cursanțil 
exerseze, 
controlat, 
(alunecos, . _ __
sub îndrumarea unor maeștri al 
sportului șl a unor automobWștl 
fruntași. înscrierile', contra cost, 
se fac la sediul federației, ta 
str. Bateriilor 32,' Sectorul 5. 
București.
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LOTO-PRONOSPORT IN
pârtiei® 
CARU.I
HARY 
Bucureț

CÂȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 21 DECEMBRIE 

1979

Categoria 1 : 3 variante 25%
(autoturisme Dacia 1300).

Categoria
a 13.657 lei.

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

iei.
Report la

lei.
Autoturismele „Dacia

de la categoria 1, realizate pe 
bilete jucate 25%, au revenit

2 : 6 variante 25%

11 a 7.449 lei.
23,25 a 3.524
108 a 759 
235,50 a 348 

: 1.242,25 a

categoria 1

i

lei. 
lei. 
lei.
100

364.728

1300“

Trage. 
Revelioi 
marți 1 
mult'nl* 
auto.urî 
,,Skoda 
tive în 
garia - 
Democr 
guri în 
șl fixe, 
tragerii 
bilete c



ACTIVĂ ÎN MIȘCAREA NOASTRĂ SPORTIVA

'NISTRAȚIA DE STAT 
'TO-PRONOSPORT
tPLINIT 25 DE ANI!
ația de stat Loto- 

împlinește un 
■ac de existență, 
ție economică de 
esc. Lumea spor- 
ipă din inimă la 
noasă aniversare, 

beneficiare de- 
cunoscut faptul 

le provenite din 
la sistemele de 

Pronosport sînt 
tor acțiuni social- 
deopotrivă, dez- 

>azei materiale 
i. Iată de ce 

gs*7t de re- 
a meritelor, cu 

■emoniei dedica- 
de ani de exis- 

inistrației de stat
port, în 
îducerii 
tov. E-

mului Pronosport, în vede
rea strîngerii fondurilor 
„necesare dezvoltării spor
tului de masă“. Din acest 
început se nasc, în 1954, în
treprinderile de stat „Pro
nosport" șl „Loteria" (fuzio
nate ulterior, în 1958). încă 
de la primul concurs (orga
nizat la 4 aprilie 1954), par- 
ticipanțllor le-a fost clar că 
scopul sistemului este „pro
pagarea și dezvoltarea inte
resului maselor față de com
petițiile sportive și crearea 
posibilităților pentru mase 
de a contribui la întărirea 
bazei materiale a mișcării 
sportive din țara noastră".

De atunci, milioane de 
jucători, „pronosportiști" — 
cum li se spunea într-o vre

I STUDENȚII IEȘENI AU PRIMIT NOTE MICI

secre- 
nat di- 
genera) 
strației, 
he Gu- 
ima de 
7.E.F.S.

acesta 
merită
popas.

le spor
ii tradiții, prime- 
ganizate ale aces- 
unoscute încă din

me — au devenit 
conștienți că sume
le jucate la con
cursuri reprezintă 
o contribuție vo
luntară la realiza
rea unor obiective 
care, în sensul cel 
mai larg al cuvîn- 
tului, țin de dez
voltarea bazei teh
nico - materiale a 
mișcării noastre 
sportive. Garanția

acestui traseu al fondu
rilor o constituie însăși 
modalitatea în care sînt

I LA „SESIUNEA
Naște, Bucu, Anton, Ursu, Ro- 

■ milă II, Simionaș, Florean, Cos
tea, Doru Ionescu, Cernescu. 

ILată doar citi va dintre componen
ts Politehnicii Iași. Cîți antre
nori din Divizia A nu și-ar dori 
să-i aibă pe unii dintre aceștia 

Iîn echipele lor ? Valoric (pentru 
fotbalul nostru) lotul echipei ie
șene este superior multor divi
zionare A. Ne gindim la Gloria I Buzău, Olimpia Satu Mare, F.C.
Scornicești, „U“ Cluj-Napoca, 
Chimia Rm. VÎIcea, ,C.S. Tîrgo- 

Iviște, F.C.M. Galați și chiar Jiul.
Totuși. Politehnica Iași se pla
sează din nou în partea de jos 
a clasamentului la sfîrșitul se- 

Izonului de toamnă.
Pînă aproape de jumătatea tu

rului, echipa a evoluat „cumln- 
|te“: 0—1 în deplasare, 2—0 acasă, 

0—1 în deplasare, 2—0 acasă, 3—2 
acasă, 0—2 în deplasare, 2—1 
acasă, 0—2 în deplasare. Adică, 
conform principiului „să nu 
pierdem nimic acasă și nu vom 

| retrograda* ! In sfîrșit, joc bun 
și un egal la Tîrgoviște (cînd, 
de fapt, ieșenii au... pierdut un I punct, în min. 88) o arătau pe
Politehnica mai aproape de ni
velul așteptat. Dar avea să fie 
un caz de excepție, pentru că a 

I'urmat o lungă perioadă de de
clin. Din 7 jocuri (4 în deplasare,

țiile de pregătire și de joc au 
fost aceleași (dacă nu mai bune). 
Și. totuși, rezultatele, jocul, com
portarea. s-au situat sub aștep
tări. Acasă n-a fost joc în care 
să nu fi marcat gol; în depla
sare, în șase partide Politehnica 
n-a reușit să înscrie, iar în 10 
partide a marcat doar de cinci 
ort Care să fie explicațiile com
portării slabe ? Cîteva dintre ele 
le-am aflat de la conducerea 
tehnică a formației: „Dacă echi
pa a reușit să aibă o idee de 
joc, în schimb, contribuția com
partimentului defensiv, mal ales 
a fundașilor laterali, a creat cele 
mai dificila probleme de rezol
vat. Jucătorul libero (Ursu) e-

Divizionarele A

voluează sub cerințe. Apoi, ar 
mai fi randamentul in salturi al 
liniei mediane. Alte cauze: inte
grarea greoaie a lui Cioacă, ju
cător, dealtfel, cu calități; lip
să de responsabilitate în fazele 
de finalizare; Indecizia portari
lor". Ni s-au mai dat cîteva 
date: din 28 de goluri primita.

I
I
I

Politehnica Iași
16 (15 acasâ + 1 In deplasare); procentaj:

0 ECHIPĂ CARE SI A PIERDUT 
PRINCIPALUL ATU: DÎRZENIA
Iubitorii fotbalului dîmbovlțean 

au întemeiate motive de nemul
țumire față de comportarea e- 
chipel lor favorite, C.S. Tîrgo
viște, în sezonul de toamnă. Cu 
absolut același lot de jucători, 
la încheierea turului campiona
tului ediția 1978—79, deci cu nu
mai un an în urmă, formația 
tîrgovlșteană termina prima ju
mătate a competiției pe locul 5 
In clasament, astăzi, la sfîrșitul 
sezonului de toamnă, ea aflîn- 
du-se abia pe poziția a 15-a I 
Doar In primele șase etape evo-

sub transfocator

îuția echipei a fost mulțumitoa
re cînd, după cum pornise la 
drum, se părea că echipa intrase 
în campionat bine pregătită, că 
își va găsi acea cadență compe- 
tițională care s-o scutească de 
griji. A venit însă înfrîngerea de 
la Galați (0—2 cu F.C.M.), din 
etapa a 7-a, și cele două rezul-

aceeași componență, ,,ll"-le tîr— 
goviștean, mai puțin receptiv, in 
toamnă, la viața sportivă, și-a 
pierdut treptat din vigoare. Din 
această cauză, jucătorii nu s-au 
mai angajat ca altă dată ia e- 
fort, n-au mai putut face față 
ritmului impus de cerințele fot
balului competitiv. Această si
tuație a apărut și din cauza de
calajului valoric existent între 
titulari și rezerve. Cu excepția lui 
Greaca (care l-a înlocuit cu suc
ces pe FI. Grigore — absent în 
primele jocuri, fiind plecat cu 
selecționata universitară în Me
xic) ceilalți jucători de rezervă 
nu corespund încă cerințelor Di
viziei A.

3. ASPECTUL DISCIPLINAR. 
Conducerea clubului are și ea 
partea ei de vină la slabul ran
dament al echipei, făcînd o serie 
de concesii unor jucători care, 
nu de puține ori, n-au respectat 
întocmai programul de instruire, 
avînd și numeroase abateri dis
ciplinare. Cazul portarului Co- 
man (care s-a antrenat după 
bunul lui plac, fiind iertat la 
infinit) s-a repercutat negativ în 
cadrul lotului, astfel încît și alți 
jucători (Isaia, Tătaru) i-au ur-

15. C. S Tîrgoviște

îătate a sec. 18, 
unități speciali- 
străinătate și-au 
de desfacere și

I patriei noastre.
II sec. 19, Codul 
legiferează lote- 
rențiindu-le de 
noroc. De atunci, 
at diverse siste- 
ii, destinate doar 
ir scopuri filan-

în realitate ali- 
bnduri. private, 
creditat ideea a- 
vități, dîndu-se 
îi atmosfere de 
și suspiciune în 

iurilor" de tot

pă 23 August 
lizația Sportului 
ius bazele siste-

utilizate beneficiile obținute 
la sistemele de joc, prin in
termediul Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică 
și Sport.

Prin acțiunile sale săptă- 
mînale, cu larg ecou, prin 
acțiuni speciale cu prilejul 
unor mari întreceri (Jocu
rile Olimpice, campionate 
mondiale sau europene), prin 
contribuția directă la organi
zarea unor competiții, Ad
ministrația de stat Loto- 
Pronosport este, astăzi, fără 
îndoială, o prezență mar
cantă în viața noastră spor
tivă. La tinerețea ei de 25 
de ani, i se cuvine tradițio
nala urare : LA MAI 
MARE !

„Cupa F. R. Box“

ÎNVINS GREU (6-5) PE S. C. MUSCEL
(prin telefon), 

ca în prima ste
pei F.R. Box" să 

formațiile- Ra- 
șl Sport Club 

realizînd în 
a competiției o 
roporții prin a- 
ninat din între- 
la cîștigătoare a 
1 Constanța.
tre sportivii ce
ri a fost extrem 

iar rezultatul 
rtărît după ulti- 
Tj-nei semifinale, 

de categoria 
poate aprecia că 
jiul cu 6—5 a 
rpă o grea luptă, 
lirea rezultatului 
îescontat al seml- 
jtean Constantin 
a redutabilului 
litru Văleanu. La 
tînărul Viorel 
a boxat foarte 

’gat ~pe tenacele 
u. să abandoneze 
ză.
rpriză a canstir 
lui Nicolae Bala- 
lică) care a reu

șit să obțină verdictul, este 
drept, la limită, în fața cunos
cutului rapidist Cornel Hoduț, 
acesta aflat aici la Galați în 
evidentă scădere a resurselor 
fizice. Un meci deosebit de 
disputat au oferit „muștele" 
Gheorghe Brumă (Rapid) și 
Ion Ștefănescu (SC Mușcel) în 
care victoria a revenit primului, 
datorită mai mult renumelui 
său decît evoluției în ring.

CELELALTE REZULTATE 
(primii sînt boxerii feroviari) 
semimuscă : Radu Nedelcu p.p. 
Vasile Voicilă ; cocoș : Vasile 
Stancu p.p. Nicolae Nicolae; 
pană : Victor Duchin b.ab. 3 
Măricel Mitea; semiușoară: Va
sile Moraru p.ab. 3 Viorel 
Ioana; ușoară: Gheorghe Va
sile b.p. Mircea Fulger; semi- 
mijlocie : Gheorghe Costache 
b.p. Gheorghe Vlad ; mijlocie : 
Nicolae Modrogan p.p. Floricel 
Ungureanu.

In cea de a doua semifinală 
Box Club Galați a întrecut Box 
Club Bi ăila cu 7—4 urmînd să-și 
dispute finala „Cupei F.R. 
Box" cu Rapid București.

Mihai TRANCA
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EAZĂ
IOAN COJO- 

E NEAȚU și 
ITEIN, toți din

ZÎSTIGURI 
EAPTA...

.Ordinară Loto a 
■e va avea loc 
; 1980, vă oferă 
tăți de a obține 
>acia 1300“ și 

excursii atrac- 
:a Populară Bul- 
sau în Republica 
îană, mari cîștl- 
i valori variabile 
ltațl prospectul 
irați din vreme 
ele preferate. A-

gențllle Loto-Pronosport vă 
așteaptă pînă luni 31 decembrie 
1979.

AȚI ALES PRONOSTICUL?

Pentru a oferi participanților 
la concursul Pronosport de du
minică 30 decembrie a.c. o sursă 
suplimentară de inspirație, re
dăm pronosticurile cunoscutului 
crainic-sportiv Dan Voicilă :

I
I
I

1. Cagliari — Roma 1
2. Catanzaro — Udinese 1
3. Juventus — Ascoli 1
4. Avellino — Perugia (p.) X,2
5. Avellino — Perugia (f.) X,2
6. Bologna — Napoli (p.) l.X
7. Bologna — Napoli (f.) 1
8. Inter — Florentina (p.) 1
9. Inter — Fiorentina (f.) 1

10. Lazio — Torino (p.) X
11. Lazio — Torino (f.) l.X?
12. Pescara — Milan (p.) X
13. Pescara — Milan (f.) X,2

I
I
I
I

14.
9 Puncte realizate:

42,1 la sutâ.
9 Golgeterii echipei: Cernescu șî Costea — cîte 6, Romilă II 5,

Cioacă 4, Florean 2, Mihalcea 1.
9 Jucători folosiți: 19 — Ursu, Munteanu, C. Ionescu, Florean și 

Cioacă — cîte 19 meciuri, Romilă II și Costea — cîte 18, Anton 17, 
Naște 16, Dânilâ 13, D. Ionescu și Simionaș - cîte 12, Nemțeanu și 
Cernescu - cîte 11, Romilă Iii 7, Mihalcea 6, Bucu 5, Anghelinei și 
BozI — cîte 2.
9 Media notelor echipei: 6,30 (6,44 aoasâ — 6,16 în deplasare).
9 Jucători eliminați: Naște (etapa a 12-a).
9 Cartonașe galbene: 19 (10 Jucători); cele mal multe: Anton 7.
9 A expediat 232 de șuturi la poartă (152 acasâ + 80 în depla

sare), dintre oare 101 pe spațiul porții (70 acasâ 4“ 31 în deplasare) 
fi a executat 127 de cornere (89 acasâ 4~ 38 în deplasare).

9 A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m: 2 transformate (Romilă il 
și Costea), 2 ratate (ambele Romilă II); a fost sancționată cu 2 pe
nalty-uri, ambele transformate.

9 La meciurile susținute acasâ au 
cei mai mulți - 20 000 - în etapa a 
nicești.

un meci e- 
suferiit cinci 

_____ a__,________ rezultate ■to
tal opuse șl ca proporții: 1—4 
cu Dinamo; 4—0 cu Jiul, succes 
ce avea să fie urmat de prima 
înfrîngere pe teren propriu (1—2 
cu Steaua). Așa a ajuns Politeh
nica Iași la bilanțul nesatisfă
cător al sezonului de toamnă: 
locui 14, cu 16 puncte și un gol
averaj negativ. Dar cel mal 
surprinzător este „inventarul" 
jocurilor din deplasare. Politeh
nica era o echipă de care gaz
dele se temeau. In campionatul 
trecut, culesese multe puncte din 
deplasări (9), jucase dezinvolt, 
tăios. La Iași se și acreditase pă
rerea că pentru Politehnica e 
mai greu pe terenul el decît in 
deplasare. Acum 7 tn sezonul re
cent încheiat a fost cu totul 
altfel. In clasamentul Jocurilor 
în deplasare, Politehnica împarte, 
cu Gloria Buzău, locurile 17—18. 
cu un bilanț greu de Imaginat: 
10 0 1 9 5—21 1 p. Nici o vic
torie în deplasare (doar Gloria 
și F.C. Scornicești mai au în 
dreptul lor acest „ZERO"), doar 
5 goluri înscrise șl 21 primite. 
Golaverajul în meciurile disputa
te tn deplasare: — 16 (la fel ca 
cel al echipelor C.S. Tîrgoviște, 
F.C. Scornicești șl Gloria) este 
cei mal slab din Divizia A. Au 
dispărut din echipă golgeteril 7 
Se pare că da. Costea și Cernes
cu, doar cu cîte 6 goluri înscri
se, sînt cel mal... eficace jucă
tori I 7

Anul trecut, Politehnica a avut 
multe indisponibilități. în toam
na aceasta au jucat și Ursu, și 
Anton, șl Simionaș, șl Nemțea- 
nu, șl Costea. A plecat fundașul 
Mureșan, dar a venit Munteanu, 
a mai venit și Cioacă, un vîrf 
de perspectivă, aflat cîndva chiar 
în echipa campionatului. Condi-

3 acasă) a realizat 
gal, o victorie și a 
înfringeri, cu două

asistat
2-a, la

au fost

99 000 de spectatori, 
partida cu F.C. Scor-

din lovituri libere; ad-14____________________ ...
verearil au înscris 11 goluri cu 
capul. De ce 7 Marcaj defectuos, 
joc deficitar cu capul, teama de 
angajamentul fizic direct. Caren
ței" jocului cu capul s-au mani
festat și tn atac. Din marele nu
măr de cornere, Politehnica a 
marcat doar un gol cu capul.

Așadar, în sezonul de toamnă, 
o echipă care promite Întotdeau
na atît de mult, Politelmlca Iași, 
a oferit prea puțin. Portarii 
Naște și Bucu (ultimul, selecțio
nat în atîtea loturi) au primit 
goluri copilărești; fundașii au e- 
voluat slab (doar în 4 meciuri 
echipa n-a primit gol); mijlo'ca- 
șil stnt în scădere alarmantă 
(Romilă II și Simionaș au intrat 
în plutonul anonimilor), în timp 
ce Înaintașii (Costea, Cernescu, 
Florean, D. Ionescu. Nemțeanu) 
au făcut în atîtea meciuri mal 
mult figurație. Cum vor explica 
acești jucători slaba lor evolu
ție 7 Să sperăm că nu eu niol 
promisiuni.

Constantin ALEXE

9 Puncte realizate: 16 (13 acasâ 4- 3 în deplasare), puncta] :
42,1 la suta.

9 Golgeterii echipei: Marinescu 5, Kallo 4, Greaca 3, Ene și Sava 
— cîte 2, Tâtaru, Pitaru, Niculescu și Dumitrescu — cîte 1.

9 Jucători folosiți: 21 — Gheorghe, Alexandru și Greaca — cîte 19 
meciuri, Ene șl Kallo — cîte 18, Tâtaru, Marinescu și Pitaru — cîte 16, 
Niculescu 14, Coman 13, FI. Grigore 12, Enache, Filipescu și Duml- 
fescu — cîte 11, Ștefânescu, Sava — cîte 5, Bârbulescu și Stancu — 
cîte 4, Isaia și Zamfira — cîte 2, Potero-aie 1.

9 Media notelor echipei: 6,18 (6,41 acasâ - 5.95 în deplasare).
9 Jucători eliminați: Marinescu (etapa a 3-a).
9 Cartonașe galbene: 19 (8 Jucători); cele mal multe: Gheorghe 5.
9 A expediat 245 de șuturi la poartă (162 acasâ 4- 83 în depla

sare), dintre care 122 pe spațiul porții (85 acasâ 4" 37 in deplasare) 
fi a executat 144 de cornere (122 acasâ 4- 22 în deplasare).

9 A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m, unul transformat (Tâtaru), 
ZCI ~ fost sancționată cu 5 penalty-uri: 4 trans-

acasâ
etapa

una ratată (FI. Grigore); a 
formate, 1 ratat.

® La meciurile susținute 
mal mulți - 17 000 - In 
Napoca.

au asistat 119.000 spectatori, cel 
a 5-a, la partida cu „U“ Cluj-

tate de egalitate pe teren 
priu (1—1 cu S.C. Bacău șl 
același scor cu Politehnica 
pentru ca degringolada să 
producă, pentru ca echipa 
manifeste o evidentă scădere de 
potențial. Care ar fi principalele 
cauze care au generat această 
stare de fapte ?

1. TRATAREA CU SUPERFI
CIALITATE A SCURTEI PERI
OADE PREGĂTITOARE. O rea
litate care n-a făcut decît să
amplifice și mai profund starea 
de oboseală a jucătorilor, 
fel C.S. Tîrgoviște a 
campionatul fără un 
fizic corespunzător, 
jucătorilor scăzînd vizibil, etapă 
de etapă.

2. GRADUL GENERAL DE U- 
ZURA FIZICO-PSIHICA. Este un 
adevăr faptul că C.S. Tîrgoviște 
joacă în aceeași formulă de e- 
chipă de aproape 4 ani (Coman 
— Gheorghe, Ene, Alexandru, 
Pitaru — Tătaru, Kallo, Furnică, 
înlocuit pe parcurs de Ena
che sau Dumitrescu — FI. 
Grigore, Sava, Marinescu). Uti
lizat meci de meci, în aproape

pro- 
apoi 

lași), 
se 
să

Ast- 
început 

potențial 
resursele

mat exemplul, sustrăgîndu-se 
sistematic de la programul de 
pregătire.

Acestea sînt marile probleme* 
ale lui C.S. Tîrgoviște, care au 
generat, la un moment dat, după 
meciul cu Olimpia Satu Mare, 
din etapa a 14-a, o stare de spi
rit „incandescentă", culmlnfnd 
cu plecarea antrenorului Paul 
Popescu, un tehnician apreciat 
pentru priceperea sa, fără acea 
„mînă de fier“ cu care se im
pusese predecesorul său, Nicolae 
Proca. Și astfel, C.S. Tîrgoviște 
se vede obligată să înceapă se
zonul de primăvară cu un nedo
rit minus 4 în ,,clasamentul ade
vărului", să-și facă. încă de pe 
acum, „la gura sobei" calcule 
pentru fiecare meci din primă
vară.

De modul cum va fi pregătit 
noul sezon competițional, sub 
îndrumarea actualului antrenor, 
Șt. Coidum, de felul cum se va 
munci la fiecare antrenament, 
va depinde firește poziția lui 
C.S. Tîrgoviște la sfîrșitul între
cerii.

Gheorghe NERTEA

TOTBALIȘTII AU ÎNCEPUT PBEGATIR1EE PENTRU STARTUl 111 PRELIMINARIILE C.M«

(Urmare din pag. 1)

plînd pauzele cu exerciții de 
gimnastică articulară și de în
vingere a propriei greutăți. 
Una peste alta, lecția primei 

'■ zile a durat aproximativ 60 de 
minute, scopul ei major fiind 
acela de acomodare șl readap
tare a organismului jucătorilor 
la efortul specific și nespecific.

în completarea antrenamen
tului (un adagio obligatoriu în

Două noutăți din două stațiuni balneare
Eforie Nord și Mangalia

Q SERII 
CAMENTE 
ȚTUNILOR __________________
• Incepînd din această lună, în stațiunile Eforie Nord și 

Mangalia s-a trecut la efectuarea curei balneare profilată pen
tru prevenirea și tratarea în faze incipiente a afecțiunilor reu- 
ma ismale, precum și a sechelelor posttraumatice și în serii 
mai scurte, de numai 12 zile.
• „Boicil Forte", „Pell-Amar“, „Gerovital* — medicamente 

originale, româneșd, cu o deosebită valoare curativă, au fost 
introduse în tratamentul ce se aplică celor suferinzi de reu
matism, la indicația medicului.
• Nu uitați: factorii naturali de cură (apa sărată a mării, 

nămolul Lacului Techirghiol, apa mazotermală, sulfuroasă din 
izvoarele captate chiar pe plaj’a din Mangalia sau din apropiere) 
suit folosiți și în această perioadă, cu aceleași efecte ca în 
sezonul cald, curanții beneficiind de asistența medicală a unui 
personal specializat, precum și de instalații moderne de tra
tament.

® Cele două stațiuni de pe malul Mării Negre dispun de ho
teluri confortabile, din cafe accesul spre sălile de tratament 
se face direct, prin coridoare acoperite și încălzite.

Restaurante moderne, bazine de înot acoperite, diferite mij
loace de agrement vă facilitează un sejur cit se poate de 
agreabil.

9 Biletele pentru cură balneară în trimestrul I 1980 se pot 
procura prin intermediu! agențiilor și filialelor oficiilor jude
țene de turism din întreaga țară și I.T.H.R. București.

mai SCURTE pentru cura balneara, medi- 
NOI, ORIGINALE APLICATE IN TRATAREA AFEC- 
REUMATISMALE.

pregătirea fotbalistului de per
formanță), selecționabilii au 
făcut baie și masaj. în sfîrșit, 
înainte de a se da „stingerea", 
ei au vizionat filmul românesc 
„Acțiunea Autobuzul".

Ieri dimineață, în ziua a doua 
a programului, componenții lo
tului reprezentativ au efectuat, 
sub supravegherea doctorului 
Dumitru Tomescu, la centrul de 
specialitate de la „23 August", 
întreg circuitul medical, menit 
să stabilească starea de sănă
tate și de antrenament a fie
căruia dintre ei. Pînă la rezul
tatele complete, la amănunt, pe 
care le vor aduce numai pro
bele de laborator, se poate a- 
firma, totuși, că selecționabilii 
prezintă, în genere, o stare de 
sănătate mulțumitoare ; fapt 
explicabil, dealtfel, dată fiind 
perioada relativ scurtă trecută 
de la ultimele meciuri oficia
le : 20 de Zile pentru majorita
tea selecționabililor și doar 12-' 
zile pentru cei de la Universi
tatea Craiova. care, să ne 
reamintim, la 12 decembrie ju
cau manșa a doua a turului

III în Cupa U.E.F.A., cu Bo
russia Monchengladbach.

Astfel stînd lucrurile, pe fon
dul unei bune stări fizice, com- 
ponenții lotului reprezentativ 
și-au putut continua, ieri după- 
amiază, pregătirile propriu-zise,' 
participînd la un antrenament 
cu caracter fizic, cu accent pe 
dezvoltarea rezistenței generale 
și a mobilității.

Pentru astăzi și mîlne, selec- 
ționabilii vor efectua cîte două 
antrenamente, unul dimineață, 
la sală, celălalt în aer liber. 
Abia pentru duminică diminea
ță conducerea tehnică a fixat 
un antrenament 
parcursul căruia va apare, de
sigur, și mingea, atît de jindui
tă de... fotbaliști. „în viitor pe 
toată durata turneului sud-ame- 
rican, vom alterna pregătirea 
specifică cu cea nespecifică. Nu 
vom neglija cu nimic pregăti
rea de bază în cele cinci săp- 
tămîni ale turneului, întrucit 
sîntem conștienți de importanța 
ei pentru întreaga durată a 
anului", a ținut să precizeze 
antrenorul Constantin Cernă- 
ianu.

specific, pe

ARBITRII Șl NOUL
în vederea noului sezon, 

F.R.F. va organiza o serie de 
consfătuiri cu arbitrii din cele 
trei loturi divizionare : A, B, C. 
Arbitrii din lotul A vor parti
cipa, în a doua jumătate a lu
nii februarie 1980, la București, 
la o consfătuire de' lucru. Iar 
intre 19 ianuarie și 24 februa-

SEZON COMPETIȚIONAL
rie 1980, în cinci centre (Con
stanța, Iași, Cluj-Napoca, Timi
șoara, București), vor .avea Ioc 
reuniunile de lucru ale arbitri
lor din loturile B și C. Toate 
aceste consfătuiri — în cadrul 
cărora se va analiza activitatea 
din anul competițional 1979 —- 
se vor încheia cu testarea teo
retică și practică a arbitrilor..



VITEZISTII NOȘTRI AU OBȚINUT
NOI RECORDURI LA CONCURSURILE

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

INTERNAȚIONALE DE PATINAJ
MIHNEA NASTASE DIN NOU 

ÎNVINGĂTOR

ANCHETE DE SFIRSIT DE AN

întors de la Inzell (R.F. Ger
mania) — unde a însoțit cel trei 
patinatori (Vasile Coroș, Andrei 
Erdelyi și Dezideriu Jenei) care 
au evoluat la cîteva concursuri 
internaționale în compania unor 
valoroși ‘ " 1
Olanda, 
Suedia, 
țări — 
trenorul __ _____
ne-a adus vești îmbucurătoare :

— Cele trei concursuri la care 
au fost prezenți sportivii noștri, 
Intr-o companie selectă, au con
stituit tot atîtea teste concluden
te, obținîndu-se rezultate promi
țătoare.

Din foile de protocol. oferite 
de interlocutorul nostru, am no
tat cele mai semnificative re
zultate : 500 m — 1. G. Boucher 
(Canada) 38,74... 15. V. Coroș
40,26 (din 27 de concurențl). Iar 
în al doilea concurs sportivul 
nostru a sosit pe locul 2 cu 39,5, 
în urma polonezului J. Jozwik 
marcat cu 39.0 ; 1 500 m — 1. C. 
Kressler (S.U.A.) 2:01,99... 12. A. 
Erdelyi 2:05,59 — nou record 
(v.r. 2:08,00)... 18. D. Jenei 2:08,51 
— nou record de juniori I (v.r. 
2:08,81) ; 3 000 m : 1. Kressler
4:14,66... 4. A. Erdelyi 4:17,76 —
nou record (v.r. 
Jenei 4:31,76 — i 
niori I (v.r. 4:37
concurenți ; 5 000

alergători din Canada, 
S.U.A., U.R.S.S., R.F.G., 
Polonia, Finlanda și alte 
ing. Dan Lăzărescu, an- 

candidațllor olimpici.

4:28,70).. . 21. D.
nou record Ju
7,70) — 26 de
I m : 1. M. Ei-

cher (R.F.G.) 7:21,71... 9. A. Er- 
dely 7:39,07... 11. D. Jenei 7:45,8
— nou record de juniori I (v.r.
8:13,8) ; poliatlon ; 1. Kressler
168,107 p... 15. D. Jenei 175,983 p
— record de seniori (v.r. 178,877 
p) din 27 de concurenți. în cla
samentul polîatlonulul, Erdelyi 
nu a figurat, deoarece a căzut 
în cursa de 500 m. In ultima în
trecere, la 5 000 m, a cîștigat 
A. Erdely cu 7:32,6 — nou re
cord (v.r. 7:33,39), 2. G. Sandys 
(Anglia) 7:42,6. Tot sportivul 
român a cucerit primul loc șl la 
10 000 m cu 15:29,89 — nou record 
(v.r. 16:08,60), urmat de finlan
dezul J. Alppi — 15:34,34.

— Performanțele stat de nivel 
internațional, dar am convinge
rea că, In urma pregătirilor 
efectuate, atît Coroș, cit șl cole

gii lui, au resurse pentru a ob
ține rezultate superioare, pe care 
le așteptăm la apropiatul „con
curs al celor trei piste" (Inzell
— 5—6 ianuarie, Innsbruck — 
8—9 ianuarie și Madona dl Cam- 
plglio 12—13 ianuarie) șl Ia alte 
Întreceri.

Campionatul republican de 
sprint, reprogramat (din ediția 
trecută a competiției) la Miercu
rea Ciuc pentru joi, a fost amî- 
nat pentru vineri (n.r. azi). La 
întreceri s-au înscris 28 de bă
ieți și 8 fete.

Traian IOANITESCU

NEW YORK, 27 (Agerpres). 
— In optimile de finală ale 
tradiționalului turneu interna
țional de tenis 
<12 ani) de la Port 
ton, jucătorul român 
Năstase l-a învins în 
turi cu 6—0, 6—3 pe 
nul Alex Boyd.

C.E. DE ȘAH JUNIORI
După 6 runde în C.E. de ju

niori la șah de la Groningen 
(Olanda) conduce sovieticul 
Cernin cu 5 p. Șahistul român 
Adrian Negulescu, care în run
da a 6-a a remizat cu Damia- 
novici (Iugoslavia), se află pe 
locul patru cu 4 p.

pentru copii 
Washing- 

Mihnea 
două se- 
america-

IN URMA unui referendum 
al ziariștilor de sport din 
U.R.S.S. au fost desemnați cei 
mai buni sportivi sovietici ai 
anului 1979. Primul loc a fost 
obținut de Boris Mihailov, că
pitanul echipei de hochei a 
U.R.S.S. — campioana lumii. 
El are 35 de ani și activează 
la Ț.S.K.A. Moscova. Pe lo
cul secund s-a clasat record
manul mondial de înot pe 400 
m liber, Vladimir Salnikov.

TRADIȚIONALA anchetă a 
agenției „PAP" l-a desemnat 
pe atletul englez Sebastian 
Coe cel* mai bun sportiv eu
ropean al anului 1979. Pe 
locurile următoare au fost cla
sați atleta Marita Koch (RDG) 
și Bjorn Borg (Suedia).

ANCHETA întreprinsă de re
vista „Start" l-a desemnat 
drept cel mai bun fotbalist 
bulgar al anului 1979 pe Sta-

a

nas Mihailov, jucător la echi
pa Lokomotiv Sofia. Pe locu
rile următoare au fost clasați 
Ciadvar Țvetkov și Andrei 
Jeliazkov — ambii de la for
mația Slavia Sofia.

ALDERTO JUANTORENA

După turneul tinerilor noștri handbaliști In R. 0. Germană și Franța

CALITĂȚI CERTE, DAR Șl UNELE... SINCOPE

DESPRE ȘANSELE SALE LA J.O
BERLIN (Agerpres). — 

interviu acordat ziarului 
utsches Sportecho" din Berlin cu
noscutul atieit cubanez Alberto 
Juantorena, dublu campion olim
pic la Montreal, a declarat că 
speră să cucerească medălille de 
aur în probele de 400 și 800 m 
și la Olimpiada de anul viitor de 
la Moscova.

După o lungă pauză datorată 
unor accidentări, Alberto Juanto
rena (in vîrstă de 28 de ani) și-a 
reluat antrenamentele in vederea 
participării la Întrecerile Olim
piadei de vară. Printre ceilalți 
candidați la victorie In cursa de 
800 m. Juantorena i-a citat pe 
englezul Sebastian Coe, record
manul mondial al probei, keriya- 
nul Mike Boit, americanul James 
Robinson, englezul Steve Ovett și 
Olaf Beyer (R.D. Germană).

Intr-un 
„De-

O UTILA VERIFICARE A VOLEIBALISTELOR
NOASTRE ÎNAINTEA TURNEULUI
DE CALIFICARE PENTRU 10

® In al doilea joc, România - Bulgaria 2-3
' Cea de a doua întîlnire din
tre reprezentativele feminine 
de volej ale României și Bul
gariei, programată ieri după- 
amiază, în sala Floreasca din 
Capitală, a oferit, ca și prece
denta — disputată miercuri la 
Alexandria — un frumos spec
tacol, cu multe momente bune, 
ambele formații străduindu-se 
să-și pună în valoare întregul 
potențial. Aceasta cu atît mai 
mult, cu cît — se știe — cele 
două garnituri vor să absolve 
cu succes examenul turneului 
de calificare pentru Moscova 
’80 ce va avea loc intre 20 și 
25 ianuarie in localitatea bul
gară Pazardjik. Echipa noas
tră nu a evoluat nici mai 
bine, nici mai slab ca la Ale
xandria, dar i-a lipsit de data 
aceasta acea „zvîcnire" nece
sară desprinderii de un adver
sar bine pregătit tehnic șl cu 
repertoriu tactic variat" și 
eficace. Principala cauză a 
insuccesului — pentru că de 
această dată victoria a revenit, 
după mai mult de două ore 
de joc, reprezentativei Bulga
riei cu 3—2 (—10, 13, 8, —10,

VIRGINIA RUZICI
(Urmare din pag. 1)

ajungă acolo unde a fost îna
inte de accidentul care i-a sto
pat o vreme progresul. Adică 
să urce pe locul 9—10, de unde 
să-și continue cursa. în mo
mentul de față, are armele ne
cesare unei mari jucătoare. Fi
rește însă 
seama și 
jurul său, 
pe loc...

— Chiar 
băm : cum se prezintă, Ia a- 
ceastă oră, lumea tenisului fe
minin ?

— Valorile mai vechi încear
că să-și mențină prospețimea, 
dar „redutele" lor sînt asaltate 
de tinere talente. Să mă refer 
la cehoslovaca Hana Mandliko- 
va, de pildă, pe care mulți o 
aseamănă, în privința îndemî- 
nării și a rapidității 
cu Ilie Năstase. Și 
singura „stea", sînt 
care vor străluci 
Este, deci, lesne de 
de mult crește dificultatea pă
trunderii în elita tenisului.

— Să revenim la Virginia 
Ruzici. In lume se joacă vreo 
40 de turnee feminine pe 
Le va aborda ea, în 1980, pe 
toate ?

— Nici 
așa ceva, 
pra a 25 
sperăm că le va încheia cu... 
note mai 1. Nu însă înainte de 
a petrece primele zile ale anu
lui viitor în mijlocul familiei 
la București.

că trebuie să țină 
de concurența din 

care nu stă, nici ea,

vroiam să vă mire

reflexelor, 
ea nu e 
și altele 

în curînd. 
înțeles cît

an

denu poate fi vorba 
Ruzici s-a fixat asu
de turnee, pe care

14) - a fost preluarea din 
serviciu, datorită căreia s-au 
cedat multe puncte și care a 
împiedicat, totodată, deseori, 
construirea unor atacuri clare. 
Dintre jucătoarele noastre s-a 
detașat Victoria Banciu care a 
fost „motorul" echipei, inter
vențiile sale fiind adesea sa
lutare fie în linia a doua, fie 
în finalizarea atacurilor. De 
asemenea, notăm și debutul 
tinerei Corina Crivăț (fiica 
fostului internațional Ion Cri
văț), care are frumoase pers
pective, dar care trebuie să-și 
impună un regim de munca 
deosebit, pentru a-și valorifica 
integral calitățile. Succesul a 
revenit, deci medaliatelor cu 
bronz ale „europenelor" din 
Franța, ele alcătuind un sex
tet bine pus la punct, cu o ri
dicătoare de excepție, Verka 
Borisova. Totuși, victoria ar fi 
putut reveni și echipei noas
tre, . care a condus în setul 5 
cu 14—12, dar amintitele gre
șeli Ia preluare au privat-o 
de un nou succes. Oricum, 
cele două partide trebuie să 
constituie punctul de plecare 
spre remedierea deficiențelor 
care se mai manifestă în joc. 
Arbitrii I. Covaci și N. Iones- 
cu au condus următoarele 
formații : ROMÂNIA — Ma
riana Ionescu, Iuliana Enescu 
(Monica Moise, Corina Crivăț), 
Victoria Banciu, Irina Petculeț 
(Crina Georgescu), Elena Do- 
broschi (Victoria Georgescu), 
Doina Săvoiu ; BULGARIA — 
Verka Borisova, Silva Petru- 
noya, Tania Dimitrova, Anka 
Hristolova, Maia Stoeva, Ru- 
miana Kaișcva.

Selecționata secundă mascu
lină de handbal a României — 
de fapt, cu cîteva excepții, o 
veritabilă reprezentativă de ti
neret a țării — a întreprins, 
recent, un turneu în R.D. Ger
mană și Franța. In prima parte 
a acestui turneu, echipa româ
nă, pregătită de antrenorii Eu
gen Trofin și Cezar Nica, a 
luat parte Ia o mare și tradi
țională competiție organizată 
anual în R.D. Germană. Iată 
rezultatele întregistrate cu acest/ 
prilej : cu Ungaria 17—23, după 
ce la pauză jucătorii noștri 
conduceau cu 12—10 ; cu prima 
echipă a R.D. Germane 18—19 
după ce, iarăși (!), handbaliști! 
români aveau avantaj la pau
ză : 10—7, și, mai ales, după ce 
au ratat în acest meci nu mai 
puțin de 5 aruncări de la 7 
m (!) ; cu Polonia 24—18 (14 — 
9) ; eu selecționata secundă a 
R.D. Germane 22—22, după ce, 
din nou, la pauză conduceau 
jucătorii români cu 13—8 ; cu 
Cehoslovacia 15—20 (7—10).
Partidele au avut loc la Rostock 
șl la Wissmar și au evidențiat 
faptul că echipa noastră de 
perspectivă are certe calități, 
știe să joace și împotriva unor 
adversari puternici, dar că ea 
nu are încă nici capacitatea 
fizică și nici maturitatea tacti
că impuse de cerințele majore - 
ale unui turneu de asemenea 
anvergură. Cel mai bun joc al 
său a fost acela disputat cu 
prima garnitură a țării gazdă, 
în care nu a lipsit mult să

realizeze o surpriză de pro
porții.

In cea de a doua parte a 
turneului, tinerii handbaliști 
români au evoluat în Franța, 
unde au întîlnit prima selec
ționată a „cocoșului galic". In 
ambele jocuri victoria a reve
nit gazdelor. în cel consumat 
in Palatul Sporturilor din St. 
Etienne, în prezența a aproape 
4000 de spectatori, handbaliști! 
formației gazdă au cîștigat cu 
22—20 (14—11), iar în cel de al 
doilea, care a avut loc la Lyon, 
jucătorii francezi au învins cu 
20—18 (12—10). Turneul s-a în
cheiat la Paris, unde echipa 
română a întîlnit, sub numele 
de București, o selecționată a 
capitalei Franței, de care a 
dispus cu 23—20 (9—11). După 
cum se vede, în a doua parte 
a turneului rezultatele au fost 
ceva mai slabe, mai ales din 
cauza scăderii potențialului fi
zic, problemă asupra căreia — 
consideră antrenorii — trebuie 
insistat mai mult în viitor. Din
tre jucătorii care au luat parte 
la acest turneu s-au evidențiat 
portarul Marchidan, Deacu și 
Tase, prin eficiență (48 de go
luri), Dumitru Marian, ca pers
pectivă, și Matei, prin activita
tea laborioasă depusă.

TELEX • TELEX
BASCHET • Turneul mascu

lin de -a Madrid a fost cîștigat 
de selecționata cluburilor dia 
U.R.S.S., care a învins în finală 
cu 106—102 (48—45) formația Real 
Madrid. In meciul pentru locul 
trei, echipa americană „Athletes" 
a Întrecut cu 89—36 (44—44) for
mația Juvenbud Badalcxna.

FOTBAL 9 în etapa a 22-a a 
campionatului englez: Arsenal — 
Tottenham 1—0; Bolton — Ever
ton 1—1: Derby — Coventry 1—2; 
Liverpool ’' ' ” '
2—0; '" 
1—1; 
nited 
3—3; Nottingham Forest — Aston 
Villa 2—L in clasament conduce 
echipa Liverpool, cu 32 p (un joc 
mai puțin disputat), urmată de 
Manchester United — 30 p șl
Arsenal — 26 p.

ȘAH • înaintea ultimei runde, 
în campionatul feminin al 
U.R.S.S. continuă să conducă Iri
na Levitina, cu 12 p, urmată de 
Nona Gaprindașvili — 10Va p, Na
na Aleks.i ndria — 10 p (2); Ma
la Ciburdanidze — 9Va p (2) etc.

TENIS Z * ...
M elboum e: Vilas 
6—3, 6—4; ’
6—7, 6—5,
Alexander
— Austin .... 
Warwick — Carmichael 6—1, 4—6, 
6—2, 6—0; Kronk — Feigl 6—3. 
6—4, 2—6. 6—3.

Manchester United 
Manchester City — Stoke 
Middlesbrough — Leeds U- 
3—1; Norwich — Ipswich

In turneul de ta 
Lewis 7—5, 

Edmondson — Case
6— 1, 6—1; Fisher —

7—5, 7—6. 6—4: Dlbley
7— 5, 5—7, 6—3, 6—1;

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
HOCHEI

Emanuel FANTANEANU

VIZITA UNEI DELEGAȚII

în perioada 23—27 decembrie 
1979, o delegație a conducerii 
Federației Generale a Sporturi
lor din Republica Arabă Siria
nă, condusă de Nadim Hadj 
Zain, vicepreședinte, a făcut o 
vizită de prietenie în țara noas
tră, la invitația conducerii 
C.N.E.F.S.

Cu prilejul discuțiilor pur
tate, cele două părți și-au ex
primat satisfacția în legătură 
cu dezvoltarea relațiilor priete
nești dintre cele două țări în 
domeniul educației fizice și 
sportului în ultimii ani și a 
fost semnat un protocol de 
colaborare și- schimburi de de
legații sportive pe anul 1980.

• In Finlanda încep astăzi În
trecerile celei de-a 5-a ediții a 
campionatelor mondiale de * * 
chei pe gheață (grupa A) 
zervate echipelor de tineret 
ani).

Cele opt formații participante 
au fost repartizate In două gru
pe preliminare, după cum urmea
ză: GRUPA A: U.R.S.S, (dețină
toarea titlului), Canada, Elveția, 
Finlanda; GRUPA B: Cehoslova
cia, R.F. Germania, S.U.A. șl 
Suedia.
• La Davos a început compe

tiția dotată cu „Cupa Spengler". 
Echipa cehoslovacă Dukla Jlhla- 
va a întrecut cu 5—4 selecționata 
Elveției, iar E.G. Diisseldorf 
Aripile Sovietelor Moscova 
terminat la egalitate: 6—6.

SCHI

ho- 
re-
(20

șl 
au

au 
de

• Peste 10 000 de spectatori 
urmărit întrecerile concursului 
sărituri cu schlurile desfășurat 
pe trambulina de la Oberhof și 
cîștigat de Klaus Ostwald (R.D. 
Germană), cu sărituri de 118 m 
șl 116 m. Pe locurile următoare

s-au clasat compatrlotii săi 
Manfred Deckert șl campionul o- 
llmplc Jochen Danneberg,
• Proba masculină de slalom 

special, desfășurată pe pîrtia de 
la Tauplltz (Austria), a revenit 
schiorului austriac Hans 
L-au urmat Vladimir 
(U.R.S.S.), 
(Bulgaria) 
ponta).
• Proba 

din cadrul . 
fond ale Finlandei, care se des
fășoară la Karstula, a revenit Iul 
Juha Mieto, cu timpul de 35:11* 
urmat de Matti Pitkaenen — 35:55. 
In cursa feminină de 5 km, pri
mul loc a fost ocupat de Hilkk* 
Rilhlvuori. cronometrată cu 15:3S.

Spiss. 
Andreiev 

Pe tar Popanghelov
șl Oamu Kodama (ja-

masculină de 13 km 
campionatelor de schi-

PATINAJ

• în ultima zi a concursului 
feminin de patinaj viteză, desfă
șurat la Alma Ata Tatiana Ta
rasova a stabilit un nou record 
al u.R S.S. in proba de 500 m, 
cu timpul de 40,74. ta proba de 
1 000 m victoria a revenit Valen
tinei Lalenkova, cronometrată eu 
1:24,45. în clasamentul final, la 
multiatlon. pe primul loc s-a si
tuat Svetlana Kaciuk, cu 175,418 p.

• INTRE AMINTIREA PALMARESULUI 
ȘI MUNCA, echipa reprezentativă de hand
bal a României, de patru ori campioană 
mondială, a optat in acest an pentru 
MUNCA ASIDUA, sperind ca în anul ce 
vine să-și îmbogățească palmaresul cu sin
gurul titlu de mare prestigiu care ii lip
sește: campioană olimpică. Cota valorică 
ridicată atinsă recent la „Super Cupa“, in 
compania celor mai bune echipe din lume, 
dovedește că handbalul nostru masculin se 
află pe drumul cel bun. • KEVIN KE
EGAN, cjnsiderat cel mal bun fotbalist 
european al anului și distins cu „Balonul 
dc aur“ pentru a doua oră consecutiv, de 
către tradiționala anchetă a revistei de 
specialitate „France Football", s-a clasat 
acasă la el, în acheta postului de televi
ziune B.B.C. pentru desemnarea celui mal 
bun sportiv britanic, abia pe locul 3, după 
atletul Sebastian Coe și jucătorul de cric
ket Ian Botham, să fi eoborît cota popu
larității soccerulul în Anglia, sau acesta 
să fie prețul pe care-1 plătește talentatul 
jucător englez pentru că evoluează In 
R.F.G . la S.V. Hamburg 7 • AMNE-MA- 
RIE PRtSLL-MOSER: „încă nu stat în for
ma maximă, pe care vreau s-o ating la 
Începutul lui februarie, pentru că proxi
mul meu obiectiv nu este Cupa Mondială, 
ci J.O.“. Și dacă - " - -
reușit recent să 
de slalom special 
cavallo) din nou 
mul succes: 1971

adăugăm faptul că 
se impună și în 
cîștigînd recent (la 

o cursă după 8 ani
— Saint Gervais),

ea. a 
proba 
Pian- 
(ulti- 

reiese

gîndește

dobîn- 
a 

I),

că celebra schloară austriacă se 
foarte serios la întrecerile de la 
Placid, intenționind nu numai să -----
dească primul său titlu olimpic (deși 
dominat schiul mondial în acest deceniu 
ci să șl egaleze recordul lui Killy de la 
Grenoble: trei titluri olimpice cîștlgate. • 
CHIAR DACA HOCHEIUL SU 
permite să alinieze concomitent

CIURI (1), între fosta deținătoare a C.C.E., 
F.C. Liverpool, lidera primei ligi engleze, 
șl actuala deținătoare a trofeului continen
tal, Notts, fiind o diferență de 10 p. După 
victoria asupra echipei F.C. Argeș, din 
actuala ediție a Cupei campionilor euro
peni, echipa lui Brian Clough a început 
să coboare i•- -’-----------------------
pionatulul, 
a Început 
rolurile să
• GREVA 
ganlzatorii ____
Îmbunătățirea circuitului,

zentatlve (la „Cupa Izvestla“ de la Mos
cova — loc 4, Ia Turneul preolimplc de la 
Lake Placid — loc 2, precum și selecțio
nata de tineret, plnă în 20 ani, pe teren 
propriu — meci egal, la Boras, cu selec
ționata României), rezultatul hochelștllor 
noștri este foarte bun, țintad cont că Sue
dia se numără printre „marile puteri* din 
acest sport 
centa sa 
în preajma 
landa, care 
FOREST —

spectaculos al iernii, iar re- 
adversară se afla chiar 

C.M. de tineret, din Fin- 
incep azi • NOTTINGHAM 

5 INFRINGERI ÎN 6 ME-

vertiginos în clasamentul căm
in timp ce echipa Iul Halagian 
să urce. Preferam, parcă, ca 
fi fost, deocamdată, inversate... 
PILOȚILOR DE F 1 ? „Ori or- 
acceptă cererile noastre vizînd 

_________T___  _1_ ori Marele Pre
miu al Braziliei se va desfășura fără... pi- 
loți“, a declarat purtătorul de cuvînt al 
Asociației piloților de Formula 1, condi
ționând astfel participarea lor la această 
cursă care urmează să se desfășoară la 
27 ianuarie • „CEL MAI BUN INDICIU 
AL TALENTULUI este pentru mine rezul
tatul. Borg este cei mai puternic, deci el 
este cel mai talentat". Jucătorul de tenis 
Wojtek Fibak are o concepție originală asu
pra talentului. • PRIMA COMPETIȚIE IN
TERNAȚIONALA A ANULUI 1980: tradi
ționalul „Turneu al celor 4 trambuline", 
de sărituri cu schlurile. de la Garmisch- 
partenkirchen, contînd pentru Cupa Mon
dială, în prima zl a anului, urmat (2 ia
nuarie) de campionatul mondial de dublu 
la tenis (WCT), de la Londra, unde evo
luează șl Ilie Năstase alături de McMillan.

Paul SLAVESCU
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