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0 ÎMBUNĂTĂȚIRI A PREGĂTIRII FIZICE Șl A TEHNICII - 
ROADELE PRIMEI ETAPE DE PREGĂTIRE A HOCHEIȘTIEOR FRUNTAȘI

Interviu cu antrenorul principal al lotului olimpic 
de hochei, ȘTEFAN ÎONESCU

Odată cu ultimul meci, cel 
de la Băken (Suedia), al tur
neului scandinav susținut de 
lotul nostru reprezentativ de 
hochei, s-a terminat și una 
dintre cele mai importante e- 
tape de pregătire a hocheiști- 
lor noștri fruntași in vederea 
participării la Jocurile Olimpi
ce de la Lake Placid. Apre
cierea că este vorba intr-ade
văr de o etapă foarte impor
tantă trebuie legată de faptul 
că ea a fost cea mai lungă din
tre ele, cu acest prilej punin- 
du-se, de fapt, bazele de pre
gătire fizică (mai ales), tehnică 
și tactică.

La capătul acestei perioade 
de muncă, adică la puține zile 
după întoarcerea lotului nos
tru reprezentativ acasă, am 
purtat o discuție cu antrenorul

principal al echipei. Ștefan 
Ionesco, referitoare la roadele 
antrenamentelor desfășurate 
$1 la perspectivele echipei 
noastre reprezentative.

—. Cum caracterizați această 
primă etapă de pregătire 7

— Foarte utilă și încheiată 
cu roade îmbucurătoare. Mă 
refer la faptul că nefiind pre
sați de un obiectiv apropiat, 
am putut lucra in liniște, cu 
spor. Am realizat un cert pro
gres pe linia îmbunătățirii pre
gătirii fizice. Un argument în 
sprijinul afirmației mele îl 
constituie faptul că deși în 
cadrul turneului recent înche
iat am străbătut peste 2000 de 
km în condiții atmosferice de
osebit de grele, am disputat 
6 jocuri cu adversari puternici 

-și nu am pierdut nici una din 
aceste confruntări. A fost un

CRAIOVA-0 PEPINIERĂ/

A HANDBALULUI NOSTRU
Desigur, admiratorului din 

tribună al spectacolului hand
balistic, numele de Vladimir 
Cojocaru nu-i va spune altceva 
decit că acesta este unul din
tre cei mai buni arbitri 
mâni.
nunță 
obicei 
dache 
meci, . ...

■ spectatorii, știu că litera 
spiritul regulamentului vor 
respectate întocmai. Reporterul 
a avut prilejul să-1 cunoască 
pe arbitrul craiovean la el 
acasă. Aici, în Bănie, Vladi
mir Cojocaru este, pe rînd, un 
reputat economist la marea în
treprindere „Electroputere“ și 
antrenor al echipei de băieți. 
Tot din pasiunea pentru hand
bal instruiește echipa de fete, a 
asociației „Voința".

Dar cel mai notabil randa
ment al său s-a concretizat — 
în calitatea ce-o deține de a- 
proape 20 de ani, de președin
te al comisiei de handbal a 
C.J.E.F.S. Dolj — în înființa
rea, oriunde a fost posibil, a 
cite unui nucleu de handbal, 
împreună, un mănunchi destul

ro-
Cînd crainicul sălii a- 

că Vladimir Cojocaru (de 
făcînd pereche cu Ior- 
Mihăilescu) „fluieră" un 
jucătorii și, deopotrivă 

și 
fi

de bogat de activiști obștești, 
de profesori de educație fizică 
(Mircea Pașec, Gheorghe Zbo- 
ra, Ion Cioboiu, Mihai Constan- 
tinescu, Iorgus Ciumanis, 
Gheorghe Coman) a reușit să 
facă să se vorbească despre 
handbalul craiovean, la început 
ca activitate de masă (1 200 de 
sportivi legitimați, 77 de sec
ții afiliate, aproape 100 de ar
bitri activi, 18 terenuri omo
logate în municipiul Craiova, 
32 de terenuri simple în ju-" 
deț), apoi ca sport de perfor
manță. Referindu-ne la acest 
din urmă aspect, reamintim că 
Universitatea Craiova (care a- 
cum activează în eșalonul va
loric secund) face eforturi să 
reintre în Divizia A.

Dar pepiniera de handbalișfi 
și handbaliste — lucru absolut 
firesc — se află la Clubul 
sportiv școlar din Craiova. Pre
ședintele acestei unități de per
formanță, profesorul Constantin 
Chinoiu, antrenorii echipelor 
clubului, Gheorghe Zbora și

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3)
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CIT MAI MULTI PARTICIPANT! 
LA EDIȚIA DE IARNĂ A „DACIADEI"!

Pentru copiii și tinerii aflați în vacanță, ca și pentru iubitorii sta
tornici ai sporturilor de iarna zăpada căzută in ultimele zile a creat 
— în marea majoritate a zonelor țării — condiții minunate de practi
care a săniușului și schiului. Timpul este prielnic, de asemenea, pati
najului și hocheiului pe gheață.

Este, așadar, momentul potrivit organizării întrecerilor prevăzute în 
calendarul etapei de iarnă a „DACIADEI* la disciplinele specifice 
sezonului în toate asociațiile sportive, la orașe, ca și la sate.

Din văzduh frumoasa iarnă cerne norii de zăpadă... Echipați 
cu sănii de tot felul, copiii din bd. 1 Mai din Capitală 
și-au făcut ieri pirtie pînă la „Cireșarii". Aici, curse de 25 m 
cu start lansat, tir cu bulgări, intr-un cuvînt — vacantă !

Foto : Vasile BAGEAC
Așa cum recomandă și Comisia centrală de organizare a marii 

competiții sportive naționale „Daciada", avînd în vedere condițiile 
existente, este necesar ca toate comisiile locale, consiliile municipale, 
orășenești și județene de educație fizică și sport, organele și orga
nizațiile cu atribuții și îndeosebi consiliile asociațiilor sportive să-și 
intensifice preocupările pentru asigurarea desfășurării unui bogat pro
gram competition^ de masă, zilnic și îndeosebi la sfirșit de sâptâ- 
mînă. . Să fie antrenați la învățarea sporturilor de iarnă și în con
cursuri cit mai atractive un mare număr de preșcolari, elevi, studenți, 
tineri și oameni ai muncii. Pentru câ, după cum se știe, citeva ore 
in aer liber, la schiat, sâniuș sau patinaj reprezintă un excepțional 
mijloc de recreare, de câlire fizică, de întărire a sănătății, a puterii 
de muncă și învățătură.

O atenție deosebită trebuie acordată, totodată, alegerii locurilor 
de concurs, pe pîrtii și derdelușuri cu pante potrivite v>rstei și gra
dului de pregătire a concurenților, în condiții maxime de securitate. 
La organizarea întrecerilor este de dorit sâ iși aducă contribuția 
profesorii de educație fizică, sportivii și instructorii cu experiență din 
cadrul asociațiilor și organelor sportive locale.

ANGAJAMENTE ÎNFLĂCĂRATE
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pentru noi Împliniri în anul î98o
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„DACIADA* - 0 PREOCUPARE MAJORĂ
Puternic mobilizați de cu

vintele secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, adresate întregu
lui nostru popor în Mesajul 
rostit la cumpăna anilor, noi, 
activiștii în domeniul sportului 
din județul Mehedinți, ne-am 
propus pentru anul 1980, și sîn- 
tem hotărîți să o realizăm, o 
bogată agendă de lucru. Voi în
cepe cu sportul de performan
ță, cu cele 7 titluri de cam
pioni naționali pe care sportivii 
județului nostru sînt deciși — și 
se pregătesc de pe acum — să 
Ie cucerească în finalele pe țară 
la caiac-canoe,
tism și box. Urcînd în calitate, 
sportul mehedințean iși va tri-

mite, bine pregătiți, tinerii care 
au fost incluși în loturile olim
pice de handbal și lupte.

Una din preocupările noastre 
principale o va constitui în 
continuare dezvoltarea sportului 
de masă, cu accent pe etapa de 
asociații a marii competiții na
ționale „Daciada". Dintre nu
meroasele activități — care, 
desigur, vor puncta în clasa
mentul final pe județe al „Da- 
ciadei“ — menționăm creșterea 
numărului de acțiuni turistice,

a duminicilor cultural-sportive, 
atragerea și mai multor tineri 
și vîrstnici in cupele pe ramuri 
de producție, la gimnastica la 
locul de muncă etc.

Vrem, de asemenea, să ne 
mărim zestrea sportivă în anul 
1980. Vom inaugura bazinul o- 
limpic de înot din municipiul 
nostru și vom încheia — la Or
șova — lucrările la moderna 
bază nautică.

numărului de

0 NOUĂ CALITATE Șl IN

G. DUNÂRINȚU
prim-vicepreședinte al 

C.J.E.F.S. Mehedinți 

RUGBYUL ROMÂNESC!
canotaj, atle- un an important 

el 
întîlnire cu o 

națională din

SPORTUL TÎRGOVIȘTEAN ÎN CASA NOUĂ • • •

Dacă am pune oricărui cetă
țean, cit de cit avizat, al Tîr- 
goviștei 
fost cea 
cală in 
1979, ar 
darea in folosință a Sălii poli- 
talente. O realizare intr-adevăr 
valoroasă a colectivelor de pro- 
iectanți și constructori din stră
vechea cetate de scaun, azi 
moderna cetate a oțelului, 
strungurilor și lămpilor elec
trice. O construcție impună
toare. purtind pecetea origina
lității, funcționalului și bunului 
gust, care se integrează armo
nios in peisajul înfloritor al 
urbeL

Da. tirgoviștenii au primit cu 
mare bucurie și satisfacție ves- 

" ii noului edificiu 
dr itin it amatorilor de sport și 
cea mai elocventă dovadă a 
fost participarea lor entuziastă 
la acest moment memorabil. 
Erau mîndri și mulțumiți. 
Poate s pcr.--.-ii câ se simțeau 
alături de edffi. părtari la înăl
țarea edificiu prin
cele per-e zr— ră de ore de 
xr.un-â padrxCKâ efectuată de 
ei. bene acu — practicant]

speccacxwe «pcrt-ie—
— Era ueame de «a astfel 

de ttcas at fcsrtza o-
rx« a căru. prțnâațc a crescut

întrebarea : care a 
mai mare realizare îo- 

perimetrul sportului în 
răspunde fără ezitare :

tea

pc

A

r ‘ i ? ' "'J

1979 a fost 
pentru rugbyul românesc, 
mareînd prima 
reprezentativă 
Marea Britanie. Desigur, ultima 
sa lună ne-a lăsat un gust a- 
mar, după meciul de la Mont
auban, pe care-1 considerăm 
însă doar un accident în acti
vitatea echipei noastre, ea ară- 
tîndu-și adevăratele posibilități 
în jocurile din primăvară, din 
cadrul Campionatului european, 
și — mai ales — în turneul mai 
mult decit onorabil din Țara 
Galilor. Trebuie, se înțelege, ca 
aceste posibilități să fie confir
mate în dificilele partide ale 
lui 1980. Să nu uităm că în a- 
fara celor 3 întîlniri, din prima 
parte a sezonului, contînd pen-

tru competiția continentală, na
ționala va susține în toamnă 
un nou examen pe terenurile 
britanice, de această dată în 
Irlanda, unde are 
prezinte cel puțin 
bine ca în Tara 
marea ocazie a 
fața puternicului XV ai Fran
ței nu trebuie ratată !

Gîndurile noastre, ale în
tregului activ federal. ale 
tuturor pasionaților rugbyului, 
se îndreaptă, în același timp, 
spre „schimbul de mîine". Cea

datoria să se 
la fel 

Galilor, 
revanșei

de 
Iar 
in

OVIDIU MARCU 
secretar responsabil 

al F. R. Rugby

(Continuare in pag. 2-3)

BASCHETBALISTELE ROMANCE
ÎN ÎNTRECERI

vertiginos în ultimii ani, ca ur
mare a revoluției industriale pe 
care o trăiește, ne spunea 
secretarul C.J.E.F.S. Dîmbovița, 
prof. N. Dincă.

— ...Și ale cărui săli de sport 
nu mai puteau cuprinde, pare- 
se, activitatea sportivă de per
formanță și nici nu ofereau 
condiții propice 
competițiilor.

— Intr-adevăr, 
mici, fără tribune, 
gătirea sportivilor 
ne-voios, din cauza

desfășurării

erau puține, 
In plus, pre
se făcea a- 
aglomerației.

iar efectul propagandistic în 
rindul populației, al tineretului, 
îndeosebi, era destul de scăzut. 
Sala polivalentă, dotată cu 
vestiare, saună, bazin pentru 
recuperare, grupuri sanitare, 
sală de forță, instalații electro
nice de scor — permite desfă
șurarea antrenamentelor și 
competițiilor la mai multe dis
cipline : volei, baschet, hand-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pap. 2-3)

După cum se știe, în ulti
mele zile ale anului ce s-a în
cheiat, la Neustadt (R. F. 
Germania) a avut loc un turneu 
internațional de baschet femi
nin. La întrecere au fost pre
zente echipele reprezentative 
ale României, Cehoslovaciei. 
R. F. Germania și Ungariei. în 
ultima competiție internațională 
a anului 1979, baschetbalistele 
românce au evoluat foarte bine, 
reușind trei victorii, din tot 
atîtea meciuri, și. clasîndu-se 
astfel pe primul loc. La înapo
ierea în țară l-am rugat pe an
trenorul Traian Constantines- 
cu să ne dea citeva amănunte

la

evo- 
cele

INTERNATIONALE5
despre cele petrecute 
Neustadt.

„Sportivele noastre au 
luat foarte bine în toate
trei partide, dar în special in 
meciul cu Cehoslovacia (care a 
prezentat cea mai bună garni
tură), pe care l-am cîștigat cu 
73—65, s-au întrecut pe ele. 
Mariana Bădinici, Doina Mate, 
Diana Balaș și junioara Mag
dalena Pall au realizat tot ce 
au vrut și astfel ne-am făcut 
loc spre primul loc al clasa
mentului. Am întrecut apoi re-

(Continuare in pag. a 4-a)



PROIECTELE ȘI SPERANȚELE O realizare importantă

UNEI ASOCIAȚII SPORTIVE
PENTRU ANUL 1900

Inginerul Pirlea Mihai este 
președintele asociației sportive 
C.M.C.I.B. (Centrala de mecani
zare pentru construcții indus
triale București), fost T.U.G., 
fost . ceea ce iu
bitorii de fotbal, cel puțin, tra
duc imediat că asociația sportivă 
respectivă conduce o divizionară 
„C“ in seria a V-a, din rîndul 
căreia au răsărit cîndva un Du- 
mitrache, un Ivan (Universitatea 
Craiova) sau un Berceanu (Glo
ria Bistrița). Inginerul Pirlea a 
jucat el însuși fotbal în această 
echipă. La cei 31 de ani. pe care 
11 are, și-a păstrat neștirbite su
plețea și pasiunea pentru sport. 
Pe plan strict profesional, con
duce atelierul de autopompe, de 
la Înălțimea unei încăperi sus
pendate pur și simplu, ca o 
punte de comandă, de unde vede 
ca-n palmă atelierul în subor
dine. Sub cristalul biroului, două 
diplome recente, caligrafiate cu 
grijă : „Evidențiat in muncă*. 
Si, ca orice președinte de asocia
ție sportivă, la sfîrșitul unui an, 
Mihai Pirlea și-a făcut un bilanț 
al realizărilor sportului de masă. 
Ce a „inventariat" el ?

12G0 oameni al muncii angre
nați în întrecerile pe ateliere, 
secție și Întreprindere, la fotbal, 
sah, tenis de masă, handbal.

Participări la „Cupa Congresu
lui al XII-lea", cele mai fructuoa
se la cros unde lăcătușul Marcel 
Florea a ocupat locul 5 tn ie
rarhia municipiului și Ia hand
bal, unde echipa pregătită de 
motoristul Andrei Mihai s-a si
tuat pe locul 3 în faza pe sector.

Intensificarea activității cercu
lui de turism, coordonat de co
mitetul sindical și de comitetul 
U.T.C., care a atras la finele 
fiecărei săptămîni sute de oa
meni (recordul este de 1.600) pe 
cărări de munte sau în preajma 
vestigiilor istorice ale patriei.

„Fasonarea", prin muncă pa
triotică a bazei sportive : un
stadion pentru fotbal, gazdă deo
potrivă pentru meciurile „divi
zionarei C“ dar și pentru apri
gele partide ale celor 14 forma
ții angrenate în campionatul 
asociației. Cele mai recente roade 
ale acestor campionate : tinerii

lăcătuși Constantin Scarlat si ton 
Pîslaru, promovați la echipa 
„mare-, adică pe traseul sport 
de masă-sport de performanță, 
de fapt unul dintre obiectivele 
declarate ale „Daciadei-. Ce mai 
cuprinde această bază sportivă T 
Un teren de handbal, un teren 
de zgură pentru minilotbal, 2 
piste de popice, club cu două 
mese de ping-pong șl 1 de șah, 
sala de sport a Liceului indus
trial 24, patronat de întreprindere.

Permanentizarea gimnasticii de 
înviorare la căminele de nefa- 
miliști, ai cărei promotori sînt 
economista Lucia Răileanu, lă
cătușul loan Popa și Ion Btrsan, 
secretarul Comitetului U.T.C.

Înflorirea unui „colț sportiv»* la 
gazeta de perete.

Mihai Pirlea a pus punct la ea- 
pitolul „realizări*4. Nu pare de
cepționat, dar nici entuziasmat. 
Știe că este loc pentru mai mult 
și pentru mai bine. Ce dorințe 
are el pentru 1980-sportiv ?

— Introducerea baschetului în 
„nomenclatorul Daciadei44.

— Acoperirea popicăriei, pentru 
a putea fi folosită și pe vreme 
neprielnică.

— Atragerea mai susținută a 
elementului feminin. Insuficient 
reprezentat anul trecut în feno
menul sportiv. Dovedindu-se di
ficilă ruperea unei inerții „tra
diționale44. prin simple invitații și 
îndemnuri, se gîndește la orga
nizarea unor intîlniri cu sportive 
de marcă (Maria Alexandru. Fi- 
ța Lovin etc.), care să sensibili
zeze, într-un cadru de sinceritate 
și căldură, dorința - - -
sport a celor 500 de 
miliste.

— Descoperirea de 
mare gabarit și forță pentru în
drumarea lor expresă spre sfera 
performanței. Poate că în regu
lamentul ..Daciadei*4 să nu fie 
prevăzut mot ă moi depistarea 
unui tînăr de 1,90 m șl 90 kg, cu 
perimetrul toracic de „atlt- și 
circumferința bicepșilor de „atît**. 
Dar este precis, in spiritul ..Da
ciadei4*. și ing. Mihai Pirlea. 
președintele asociației sportive 
C.M.C.I.B.. știe acest lucru, care 
îl și impune.

de a face 
tinere nefa-

talente de

Ion CUPEN i

MINGI IEFTINE Șl BUNE, 
LA ÎNDEMlNA TUTUROR

Discuție cu ing. ANTONIE MUGUR, director tehnic 
ol fabricii „Victoria* București

De curînd. colectivul tehnic al 
întreprinderii „Victoria" din 
București a realizat confecționa
rea unor mingi de fotbal și 
handbal din material plastic care 
au calități identice cu ale celor 
de piele. Mingile de dimensiuni 
și greutate absolut regulamenta
ra sînt de o calitate superioară 
și la prețuri reduse, ele asigu- 
rtnd intr-o mare măsură nevo
ile mereu creseinde ale competi
ției naționale „Daciada". Amă
nunte despre această ..frumoasă 
performanță* a întreprinderii 
„Victoria- ne-au fost furnizate de 
directorul tehnic, ing. Antonie 
Mugur.

— Vă rugăm să ne explicați 
principalele caracteristici ale 
mingilor pe care le-aji fabricai 
de curind.

— Testele făcute de noi au dat 
rezultate excelente. Mingile Unt 
foarte rezistente, pe orice teren. 
Ele înlocuiesc pielea din Import 
și au preț de cost foarte scăzut, 
sub 40 de lei bucata. datorită 
utilizării în procesul de fabrica
re a unor materii prime și mate
riale indigene.

— Pe cind primele Uvrări spre 
magaziile cluburilor ?

— Am și livrat pînă acum apro
ximativ 5 000 de mingi — loturi 
prototip — in toate Județele, prin 
CJJE.F-S.-uri și cluburi școlare. 
De exemplu, județul Alba ne-a 
solicitat 1300 de mingi. Sîntem 
bucuroși că de peste tot am pri
mit aprecieri favorabile, mingile 
noastre fiind excelent cotate. La 
fel de satisfăcuțl de calitate și 
rezistența mingilor s-au arătat șl 
antrenorul emerit de handbal 
Nicolae Nedef. secretarul F.R.F. 
Ion Alexandrescu. președintele 
clubului S. C. Bacău, Corneliu 
Costinescu, șeful sectorului sport 
al M.C.I.. Teodor Bădlc, sau 
Constantin Pâtrulescu de la ser
viciul de omologări al C.N.EJ.S. 
Cert e că pe zi ce trece comen
zile sînt din ee în ce mal nume
roase.

— Să Înțelegem că din primele 
zile ale anului 1380 veți putea 
onora comenzile primite t

— Da ! Fabrica noastră asigură 
o producție zilnică de peste 
1500 de mingi, ceea ce, făcînd un 
mic calcul, ar însemna 
bucăți lunar, cantitate 
pentru absolut toate 
sportive din țară.

— Vă veți rezuma 
numai la mingi de fotbal și hand
bal ?

— Sîntem în măsură să vă co
municăm că In curînd vor Intra 
in producția de «erie și mingile 
ce baschet și volei.

Așadar, o frumoasă realizare a 
colectivului tehnic de la între
prinderea w Victoria*4 din Capitală, 
care va asigura încă din primele 
zile ale noului an necesarul in 
această direcție, Contribuind ast
fel la satisfacerea cererilor spo
rite ale unităților școlare și de 
pionieri, ale centrelor de copii și 
juniori și chiar ale cluburilor de 
performanță. Pentru această ex
celentă realizare, felicitări mem
brilor colectivului tehnic al În
treprinderii „Victoria- 1

Gheorghe NERTEA
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După primele

SEMNE BUNE, DAR
Vremea a fost prielnică pa

tinatorilor de viteză. La Mier
curea Ciuc, orașul care va 
găzdui anul acesta toate con
cursurile în această disciplină, 
temperatura a fost în continuă 
scădere. Printr-un efort colec
tiv — al antrenorilor, arbitri
lor și activului federației 
resort — pista naturală, 
dimensiuni olimpice., a 
fi pregătită în timp util, ast
fel că întrecerile campionatu
lui național de sprint, rezervat 
seniorilor (reprogramat din 
sezonul trecut cind a fost a- 
mînat 
s-au 
bune.

Cei 
renți 
care . _
participare la categoria senio
rilor) s-au prezentat în evi
dent progres, ceea ce denotă 
că s-a muncit cu mai multă 
sirguință in vederea noului 
sezon competițional. Titlurile 
de campioni se află in posesia 
cunoscuților patinatori Agnes 
Rusz și Mircea Vrînceanu 
(ambii de la I.E.F.S. Bucu-

Concluzia meciului

UN EXAMEN
Doar 6 zile mai sînt pînă la 

debutul reprezentativei de tenis 
a României în sezonul interna
țional oficial de sală. Pentru 
abordarea cu succes a suitei 
de intîlniri „indoor", responsa
bilii echipei noastre au întoc
mit un program de meciuri a- 
micale în compania 
cători cu bune cărți 
în tenisul european. 
Ungariei a venit Ia
într-o alcătuire puternică (din

unor ju
de vizită 
Formația 

Tîrgoviște

GÎNDURI Șl ANGAJAMENTE ÎNFLĂCĂRATE PENTRU NOI ÎMPLINIRI IN ANUL 1980
(Urmare din pag. 1)

mai tinără reprezentativă tre
buie să țintească din.nou pozi
țiile de frunte în Campionatul 
european. Este o datorie a tu
turor tehnicienilor noștri de la 
cluburi, pentru împlinirea că
reia aceștia sînt chemați să 
descopere și să cizeleze noi și 
noi talente. Pentru că resurse 
există !

Ne propunem să acordăm o 
și mai mare atenție muncii de 
instruire, conștienți că și in 
sportul nostru este necesară o 
nouă calitate, superioară, — 
ca în toate domeniile activității 
din societatea noastră, adevăr 

SPORTIVI TEMEINIC PREGĂTIT!
Pentru întregul colectiv al 

Clubului sportiv Școlar „Triumf" 
din Capitală, anul 1979 a fost 
marcat de unele realizări in 
afirmarea sportivilor noștri, 
atît pe plan național, cit și pe 
plan internațional. Este o con
statare cu 
rătoare, cu 
au fost — 
planificate, 
lectiv de 
Înșiși, au urmărit zi de zi în
deplinirea obiectivelor.

In esență, ne-am orientat e- 
nergiile în direcția pregătirii 
optime a sportivilor noștri care 
sînt incluși în loturile repre
zentative. Poloistul Horia Niță, 
săritoarea în apă Isabela Ber- 
becaru și alți tineri se află în 
atenția selecționerilor pentru O- 
limpiadă. Paralel, am început 
pregătirile pentru J.O. din 
1984. Astfel, trecind la ca
pitolul ginduri ce ne animă in 
1980, sîntem hotărîți să răs-

SĂ ÎMPLETIM Șl 
SPORTUL DE MASĂ CU

subliniat in Mesajul adresat 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU întregului popor 
cu prilejul Anului Nou. De a- 
semenea, nu vom face nici un 
rabat de la disciplină, fiind de- 
ciși ca pe toate terenurile să 
domnească fair-playul 
caracteristic sportului 
nul oval.

Rugbyștii s-au aflat 
reu în primele rinduri ale spor
tivilor noștri, gata să Înfrunte 
orice adversar, să se autodepă- 
șească. îmi exprim speranța 
că și in 1980 ei vor aduce noi 
bucurii suporterilor lor, vor în
registra noi succese pentru 
sportul românesc !

LOTURILOR REPREZENTATIVE

atît de 
cu balo-

mai me-

competiția europeană „Cupa 
cupelor". Trecind un tur, știm 
că ne așteaptă meciuri din ce 
în ce mai grele. De aceea ne 
pregătim cu intensitate.

Pentru anul 1930 — așa cum 
se arată in Mesajul de Anul 
Nou adresat întregului nostru 
popor de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — ne propunem 
ca. în contextul dezvoltării în
tregii noastre societăți, să

ridicăm pe o treaptă superi
oară activitatea sportivă de 
masă și de performanță, astfel 
ca asociația noastră să devină 
cu adevărat o verigă care să 
contribuie la formarea unor ti
nere sănătoase, capabile să 
muncească cu randament sporit.

TUDOR CONȚU 
președintele asociației sportive 

„Confecția" — București

MOMENTUL AFIRMĂRII DEPLINE
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NEPR0M0VAT !
care lipsea doar campionul na
țional Balăzs Taroczy). Rezul
tatele cu care s-au încheiat 
cele două zile de tenis sînt cu
noscute. Cum au evoluat tenis- 
manii români, pregătiți, după 
cum se știe, de antrenorii e- 
meriți Gheorghe Viziru și A- 
lexe Bardan ?

Comportarea cea mai încu
rajatoare a avut-o tînărul cam
pion al țării Florin Segărcea- 
nu. După începuturi de meci 
mai greoaie, el a reușit de fie
care dată să pună stăpînire pe 
joc și să ciștige ambele intîlniri 
de simplu (cu Jânos Be- 
nyik și Peter Szoke). în ciu
da fluctuațiilor care au marcat 
perioada de după cucerirea ti
tlului de campion al României, 
Florin Segărceanu a demonstrat 
că posedă calitățile care pot 
face din el un tenisman de e- 
lită. Dar, cum s-a văzut și de 
această dată, tinărul dinamovist 
mai are de muncit pentru îm
bunătățirea serviciului, armă 
indispensabilă în orice împre
jurare, dar cu atît mai eficace 
în jocul pe suprafețe rapide, cu 
precădere în sală, unde fără o 
lovitură inițială puternică și 
bine plasată nu se poate iz- 
bîndi !
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atît mai îmbucu- 
cît aceste împliniri 
ca să spun așa — 
și deci întregul co- 
tehnicieni, sportivii

pundem prin fapte îndemnuri
lor reieșite din Mesajul de Anul 
Nou adresat întregului nostru 
popor de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, și să instruim noi 
generații de performeri care să 
reprezinte cu demnitate sportul 
românesc în arena internațio
nală. în această privință, ne 
punem mari speranțe în gim
nastul Emilian Nicula, recent 

"la 
Și 

tot

campion la Balcaniada de 
Focșani, in Sorin Diaconu 
Gabriela Vlădău, și aceștia 
reprezentanți ai gimnasticii.

Avem un colectiv de tehni
cieni de profesionalitate fără 
reproș, dorința lor fiind ca In 
1980 să facă pasul hotâritor In 
a deveni ceea ce se aheamă an
trenori totali, adică preocupa
rea lor să cuprindă instruirea 
și educarea completă a sporti
vilor.

TEODOR BOLEA 
președintele Clubului sportiv 

școlar „Triumf" București

MAI EFICIENT

Pentru mine, anul 1979 a fost 
rodnic și primele realizări pe 
tărimul sportului m-au stimu
lat în pregătire, ajutindu-mă 
să obțin alte noi victorii. După 
medalia de bronz cucerită la 
campionatele europene de la 
Koln — la debutul meu Intr-o 
competiție de acest nivel — -am 
ciștigat încrederea antrenorilor 
devenind astfel titularul cate
goriei semigrea în echipa națio
nala.

Un nou start intr-o întrecere 
dificila, turneul T.S.C. Berlin, a 
însemnat pentru mine un nou 
succes, specialiștii apreciindu- 
mă ca pe un boxer redutabil, 
cu posibilități de afirmare. Și 
în dubla intilnire cu reprezen
tativa R- D. Germane am obți
nut două victorii înainte de li
mită. Deci, pot 
încheiat nesperat 
debutului meu in

...CA

spune că am 
de bine anul 
prima garni-

SPORTUL
PE

CEL DE PERFORMANTĂ!

tură a țării. Firește, aceste 
succese mă bucură, îmi întă
resc moralul, constituind tot
odată un nou imbold în pre
gătire. Cu ce glnduri pășesc în 
noul an ? Să devin și mai pu
ternic, să-mi perfecționez lovi
turile decisive, și, mai cu sea
mă, 
tor 
mă 
cei 
din

să-mi îmbunătățesc simți- 
tehnica de luptă pentru a 
putea întrece de la egal cu 
mai buni 
lume.

Sper ca anul 
ne pentru mine 
mării depline, 
să fac parte din echipa care 
va participa la Jocurile Olim
pice de la Moscova, și, odată a- 
juns acolo, voi face tot ce-mi 
va sta în puteri pentru a mă 
întoarce la Galați cu o medalie.

GEORGICĂ DONICi
maestru al sportului la box

SĂ ÎNFLOREASCĂ

boxeri amatori
1980 să insem- 
momentul afir- 
Mă străduiesc

MELEAGURILE
în continuare

SPORTUL TiRGOĂ
(Urmare din pag. l)

bal, tenis dc cîmp, lupte etc. 
Da, chiar și atletism... Tribu
nele au o capacitate de peste 
2000 de locuri.

Una dintre consecințele di
recte va fi și contribuția noas
tră cu elemente mai multe și 
mai temeinic pregătite la di
verse loturi reprezentative. Mai 
cu seamă că prin darea în fo-

CBAIOVA - 0 PEPINIERĂ
A HANDBALULUI NOSTRU

(Urmare din pag. I)

Ne desfășurăm activitatea 
intr-una din cele mai mari 
unități bucureștene ale indus
triei ușoare, întreprinderea de 
confecții și tricotaje, care are 
o asociație sportivă de la care 
pretențiile sînt deosebit de 
mari, avind în vedere faptul 
că sîntem datori să găsim cele 
mai eficiente forme de petre
cere plăcută a timpului liber 
de către muncitoarele noastre. 
In această direcție activitatea 
de masă, înglobată în progra
mul competiției sportive națio
nale „Daciada", cuprinde or-

ganizarea cu regularitate de 
excursii și drumeții (în care 
sinț angrenate peste 6 000 de 
muncitoare), instituirea unei 
competiții de handbal între 
secții (cu 17 echipe de fete), 
practicarea gimnasticii la lo
cul de muncă (peste 1000 de 
muncitoare).

Firește, o asociație sportivă 
atît de mare nu poate neglija 
activitatea de performanță. E- 
chipa noastră de handbal — 
„Confecția" — este deținătoa
rea „Cupei României" și, in 
această postură, participă la

Dezvoltindu-se
pe linia sarcinilor trasate de 
către cel de-al XII-lea Congres 
al Partidului, județul Maramu
reș va fi în 1980 și mai puter
nic din punct de vedere eco
nomic, și mai frumos. în pri
mele zile ale anului care a În
ceput, gîndurile noastre, ale ce
lor care lucrăm in domeniul 
educației fizice și sportului, se 
îndreaptă spre îndeplinirea in
tegrală a prevederilor Planului 
de dezvoltare a activității spor
tive pe anul 1980 și, în mod 
special, spre realizarea obiec
tivelor secțiilor de performanță 
existente în această parte a ță
rii. Ne gîndim, de pildă, la 
cucerirea titlului de campioană 
la handbal (masculin), la pre
gătirea sportivilor care r.e vor 
reprezenta la Jocurile Olimpice 
de la Moscova, „olimpicii ma
ramureșeni" fiind handbaliști, 
gimnaste și trăgători la tir.

MARAMUREȘENE f *■
„Noul an in care intrăm este 

hotâritor pentru îndeplinirea cu 
succes a întregului cincinal* — 
a spus tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, in Mesajul adre
sat de Anul Nou Întregului 
popor. Dorim — și vom 
face totul ca aceasta să se în
deplinească — ca indicațiile 
date de partid pentru dezvolta
rea educației fizice și sportului 
!n acest cincinal să fie îndepli
nite și în județul nostru. Ne 
vom strădui ca „miracolul băi- 
mărean", cum l-au numit, fla- 
tindu-ne, unii, să continue. 
Vom face așa cum ne cere 
partidul, ca sportul de masă și 
de performanță să înflorească 
și mai puternic pe meleagurile 
maramureșene.

OVIDIU TODOR
secretar al C.J.E.F.S.'

Maramureș
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Paul Stuparu, sînt permanent 
în căutare de copii apți să de
vină performeri. Campionatele 
școlare care au loc, de cîtiva 
ani, asistate din punct de ve
dere tehnic de C.S.$. Craiova 
(28 de echipe în campionatul 
claselor I—IV, 28 de formații 
în campionatul claselor V—VIII, 
16 echipe în campionatul li
ceelor) au oferit loturilor clți- 
va jucători și jucătoare de
perspectivă : Ileana Bălăci și 
Maria Buzdugcanu (componen
te ale lotului național de ju
nioare), Victor Cornea și 
Glieorghe Dumitru (componenți 
ai lotului B de seniori al ță
rii). Dacă mai adăugăm faptul ' 
că la C.S.Ș. Craiova a început ! 
handbalul Ștefan Tudosie (al j 
cărui prim antrenor a fost ' 
profesorul Nicolae Drăgănoiu), ! 
iar Cornel Durău a plecat de f 
Ia Bechet — avem o imagine 
și mai completă a preocupă
rilor craiovenilor pentru dez- I 
voltarea handbalului.
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toș (C.S.M. Cluj-Napoca), Ar
pad Szekelyi (Mureșul Tg. Mu
reș) și Tibor Copacz (S.C. 
Miercurea Ciuc) au luptat In 
unele probe de la egal cu mai 
experimentații lor adversari, 
sosind chiar înaintea unor se
niori. Dacă mai adăugăm că 
la „Cupa federației", competi
ție care începe astăzi pe pis
ta de la Miercurea Ciuc și 
este deschisă copiilor de toate 
categoriile, s-au înscris peste 
200 de mici viteziști, cifră care 
reprezintă un record de parti
cipare, se poate afirma că 
noul sezon are semne bune.

Dar, din păcate, cadrele teh
nice continuă să fie deficitare 
la capitolul depistării și for
mării unui număr corespunză
tor de patinatoare, existînd, 
la ora actuală, o acută lipsă 
de concurente la probele re
zervate sportivelor fruntașe : 
doar două senioare și o sin
gură junioară de categoria I, 
ceea ce pune sub semnul în
trebării acordarea titlurilor 
respective la următoarele cam
pionate. De asemenea, la pri
mele întreceri ale sezonului 
s^au înregistrat neașteptat de 
multe starturi greșite, chiar 
din partea unor alergători 
consacrați, care au fost la un 
pas de descalificare. S-a mai 
observat și o insuficientă pre
ocupare din partea antrenori
lor și a instructorilor pentru 
educația sportivilor, patinatori 
— mai mari sau mai mici — 
manifestind acte de indiscipli
nă, începînd cu respectarea 
ordinei în hotel și terminind 
cu încălcarea programului de 
antrenament pe pistă, stabilit 
de F.R.P. Sint deficiențe care 
trebuie remediate grabnic dacă 
se dorește ca bilanțul viitoa
relor concursuri să fie pozitiv.
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Dialog cu „argintul"
Costică Ștefănescu, omul nr. 

2 al anchetei noastre, are sa
tisfacția de a fi cîștigat sufra
giile conducătorilor de club și 
pe cele ale cronicarilor. In
contestabila lui clasă de joc 
n-a primit însă adeziunea an
trenorilor, influențați, poate, 
de duelul Steaua — Universita
tea Craiova, soldat cu victoria 
netă a lui Sameș și M. Rădu- 
canu, cei doi jucători care îl 
încadrează în clasament pe 
valorosul' libero craiovean.

— Ce a intervenit nou in 
Jocul lui Ștefănescu ?

— Cred că am jucat la va
loarea anului trecut. Dacă 
vreți, totuși, o diferențiere, să 
zicem că am încercat să fiu 
ceva mai simplu în joc.

— Mulfi susfin că, datori
tă calităților tehnice ale 
fostului inaintaș ți mijlo- 
caț, ai putea participa mai 
constant la acțiunile de 
atac ale echipei. Se fac re
feriri la jocul mai activ al 
lui Beckenbauer în faza 
ofensiră.

— Este adevărat, un libero 
ar trebui să creeze superiori
tăți numerice locale in toate 
zonele terenului, dar eu nu-mi 
asum încă această răspundere, 
deoarece in cadrul echipei 
noastre nu avem încă un Roth, 
mijlocașul de acoperire de la 
Bayem de pe vremea lui 
Beckenbauer, care asigura sută 
la sută, din punct de vedere 
defensiv, plecările lui Becken
bauer. Sper să ajung la un a- 
cord cu Beldeanu, in acest 
sens.

— Meciurile cu Borussia 
au trecut. Se poate vorbi 
de o țansă ratată ? Se cu
nosc condițiile neregula
mentare in care a fost în
scris primul gol la Mon- 
chengladbach. Ce ne poți 
spune in ansamblu ?

SĂ NE ÎNTOARCEM LA CRITERII

„CUPA DE IARNÂ“

LA TIR REDUS
Un nou concurs pentru arme 

cu aer comprimat se va des
fășura, în organizarea F. R. 
Tir și a clubului Dinamo, în 
sala din șos. Ștefan cel Mare. 
„Cupa de iarnă" va reuni pe 
standuri trăgători din toate ca
tegoriile de vîrstă, aparținînd 
principalelor cluburi și asociații 
sportive din țară. întrecerile 
vor avea loc sîmbătă și dumi

— Am pierdut calificarea 
pentru că ne-am lăsat sur
prinși de startul foarte rapid 
al adversarilor in deplasare. 

IE o meteahnă mai veche a 
echipelor noastre. Abia după 
pauză am văzut că am supra- 
apreciat valoarea echipei ad- 

■ verse. Dar era tîrziu. în me- 
* ciul de la Craiova am știut că 
Ivor miza pe apărare și am 

contat pe faptul că linia lor 
de fund este mai slabă decît 
restul echipei. Dar, Borussia

anchetei „SPORTUL"
ne-a oferit o lecție de joc co
lectiv, suplinind prin jucători 
consacrați ca Del Haye și Lie
nen presupusele goluri în apă
rare. Dăruirea cu care acești 
doi jucători, și nu numai ei, 
au luptat în apărare este o 
lecție pentru toți fotbaliștii 
noștri.

— Care ar fi plusul înre
gistrat de Craiova in acest 

an ?
— Mă gîndesc la saltul spec

taculos al liniei de mijloc 
Țicleanu — Beldeanu — Geol- 
gău. Ca întotdeauna, în fotbal, 
Unia de mijloc e cea care de
cide.

— Cum explici absenta 
lui Cămătaru de pe tabelul 
anchetei ?

— Penalty-ul ratat cu Bo
russia, în primul rînd, și jocul 
mai slab. în general. Cămătaru 
joacă prea mult cu spatele la 
poarta adversă. La întoarce
rile lui nu prea iuți, acesta 
este un defect capital.

— Care ar fi meciurile 
cele mai bune ale Craiovei 
in acest an ?

— 4—2 cu F.C. Argeș, 3—3 
cu Baia Mare, ambele cu 
Leeds.

— Ce părere ai despre 
„eobarirea" lut Cirju ?

— Tratează cam fiecare fază 
in glumă. Cîteodată reușești și 
glumind, dar fotbalul e un joc 
mai aspru.

— Două vorbe despre a- 
parifia tinerilor la Craiova.

— Se lucrează bine la copii 
și juniori. Din păcate, genera
ția nouă n-are decit un teren 
de zgură și e nevoită să joa
ce în teniși. Cind pune gheata 
pentru prima oară, abia tre
buie să se adapteze la noua 
tehnică a gazonului. Țicleanu 
a intrat direct in joc pentru 
că a venit de la Hunedoara și 
a jucat pe gazon.

— Ce părere ai despre 
alegerea lui Keegan 1

— Dat fiind faptul că este 
vorba de o realegere, cred că 
viitorul in fotbal aparține ju
cătorilor care se bat pe tot te
renul. Omul nr. 2, Rumme- 
nigge, ,nră“ și el terenul „din 
16 in 16".

— Ce zici de turneul tn 
care pleci ?

— Dacă vom avea adversari 
puternici, vă fi bine.

loan CHIRILĂ

Tinzînd de ani de zile să 
ajungă competitiv pe plan 
internațional, fotbalul nostru 
a făcut, în sfîrșit, în toam
na trecută dovada unor 
reale capacități, „scoase la 
lumină" și puse în valoare 
în cupele europene. Univer
sitatea Craiova — în primul 
rînd, Steaua, Dinamo și 
F. C. Argeș — în al doilea 
rînd ne-au arătat că pot da 
mult mai mult decît dau în 
campionat. Dar nu numai 
atît, toate cele patru echipe- 
fanion au demonstrat că 
au resurse evident mai mari 
chiar decît cele prezentate 
în meciurile din cupele eu
ropene.

Firește, problema nr. 1 
este valorificarea inteligcn- 
tA, reală, totală a capacită

ților care există în fotbalul 
nostru și care... 
ruginesc adeseori 
de pomană (ca și 
utilajele nefolosi
te), iar^ băieți de 
talent, cu mari re
surse, îmbătrînesc 
și se scurg prin 
fotbal fără să fi 
dat, unii dintre ei, 
nici jumătate din 
ceea ce puteau da.

Evident, nu facem mai 
nimic doar recunoscînd ne
cesitatea valorificării... valo
rilor fotbalului nostru, care 
din fericire țîșnesc uneori 
în sus ca țițeiul din zăcă- 
mînt (cazul unui Marcel 
Răducanu, unui Ștefănescu, 
unui Terheș, unui Cămătaru, 
unui Nicolae etc.) și îi vede 
toată lumea că au stofă, 
că ar putea ajunge de clasă 
europeană. Problema este 
CUM SA FIE VALORIFI
CATE CAPACITĂȚILE u- 
mane, de jucători în fotba
lul nostru ?

Se spune că înțelept este 
să înveți din înfrîngeri. 
După cum se știe, fotbalul 
nostru a avut prea des acest 
nedorit prilej și de învățat, 
după cum s-a văzut, n-a 
prea învățat mult... Poate 
că și mai înțelept este să 
înveți din victorii, din suc
cese, chiar dacă nu sînt ale 
tale și sînt ale altora. De a- 
semenea, poate că nu tre
buie sau nu poți să repeți 
exact „rețeta de fabricație" 
a performanței campionilor 
mondiali sau europeni, dar 
măcar o parte din experien
ța lor trebuie avută în ve

’PUNCTE

DE

VEDERE

dere, pentru că eficiența ei 
s-a confirmat.

La noi, se vorbește, de 
pildă, de ani și ani despre 
criteriile formării echipelor 
reprezentative. Unii din
tre antrenorii noștri au a- 
cordat — mai mult sau mai 
puțin indiferenți la alte cri
terii — prioritate valorii 
fotbalistului, alții — formei 
la timpul potrivit, în sfîrșit,. 
în ultima vreme, s-a ajuns 
la o formulă mai realistă : 
valoare 4- formă. Dar este 
care acest binom o limită 
superioară de concepție în 
vitala problemă (de alcătuire 
a oricărei echipe puternice) 
care este SELECȚIA ? Iată, 
bunăoară, ce i-a răspuns de 
curind Menotti, antrenorul 
echipei Argentinei, unui 
ziarist căruia i-a prezentat 
criteriile de selecție cu care 

a operat încă din 
19'5 pentru a a- 
junge la echipa cu 
care a cîștigat 
campionatul mon
dial în 1978. Am 
ales jucătorii |i- 
nind seama de ur
mătorii factori : 
INTELIGENȚA — 
CULTURA — A- 
PLICATIA LA 

PREGĂTIRE, LA LUCRU 
— COMPORTAMENTUL IN 
GRUP — SPIRITUL DE 
ECHIPĂ — ECHILIBRUL 
EMOTIONAL — DORIN
ȚA DE (AUTO)DEPĂ- 
ȘIRE — PERSONALI
TATEA — TEMPERA
MENTUL — SIMȚUL 
RESPONSABILITĂȚII — 
SIMȚUL EXACTITUDINII. 
Așadar, 11 factori, 11 crite
rii. Urmărindu-i TREI ANI 
la nenumărate antrenamen
te și meciuri, și notind fie
care jucător la toate cele 
11 criterii, Menotti și-a 
construit o echipă dc mare 
clasă, recomandată și MO
TIVATA ȘTIINȚIFIC — da, 
acesta este, de fapt, terme
nul : științific — de un 
punctaj fotbalistic și ome
nesc foarte mare. Suma ri
dicată a valorilor echipei, a 
ansamblului, era dată de 
faptul că fiecare jucător re
prezenta o sumă importantă 
de calități.

Nu credeți că judecata lui 
Menotti merită atenție și 
interes din destule puncte 
de vedere, nu numai din a- 
cela că acest antrenor a cîș
tigat cu echipa sa primul 
loc în lume ?

Marius POPESCU

nică.
I Diunovwtir si» mssrociio» „ANEMIA“ OLIMPIEI Șl CAUZELE El

CASĂ NOUĂ...
fi viște — care în cele cîteva zile
e de funcționare a avut ca oas

peți sportivi de elită, cum au 
p fost handbaliștii și voleibaliștii

loturilor olimpice ale țării 
e noastre, ansamblul de gim-
i nastică ritmică al I.E.F.S.,
, precum și sportivi de peste ho

tare — ansamblul „Wushu", din 
j -țt. P. Chineză, tenismani un

guri, voleibaliștii de la Cerno- 
»''' more Vama — reprezintă un 

nou și important obiectiv pe 
! harta sportivă a țării, care se 
[ adaugă la atîtea altele înălțate 
’ în ultimii ani prin grija con- 
~ stantă pe care partidul și sta- 
1 tul nostru o manifestă față de 

dezvoltarea necontenită a ba
zei materiale a sportului româ
nesc.

DIE 1980. TRAGEREA

APPES A NOULUI AN 1

LETE CU NUMERELE PRE- 
ipare : simbătă 5 ianuarie 1$M
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\ mal multi spectatori săt
măreni veniți să asiste în acest 
tur de campionat la evoluția e- 
chipei favorite s-au Înregistrat la 
partida cu F. C. Baia Mare : 
14 000. De ce atunci î Pentru că 
suporterii sperau ca după patru 
înfrîngeri consecutive, echipa an
trenată de Gh. Staicu să se regă
sească — cel puțin, pe teren pro
priu ! — știut fiind faptul că In 
vechea rivalitate cu formația băi- 
măreană fotbaliștii sătmăreni nu 
mai cedaseră de mulți ani acasă. 
Iată însă că Olimpia a pierdut 
din nou, rămînind singura echipă 
care nu realizase nici un punct, 
înscriind doar un singur gol și 
primind cele mai multe pînă la 
acea oră : 14. A fost, după pă
rerea noastră, momentul de criză 
care a reliefat cel mai fidel 
„anemia" Olimpiei din actuala e- 
diție a campionatului, stare 
punctată chiar de dezastruosul 
debut (0—6 cu F. C. Scornicești). 
După meciul pierdut în etapa a 
4-a, Ia București, cu Dinamo, o 
notă apărută în ziaruj nostru a- 
vea ca titlu „Smarandache s-a 
autoexcltis întrebînd, însă, în 
subtitlu dacă „11 va ierta Olim
pia pentru a nu știm cita oa
ră Și la mai puțin de două 
săptămîni, înaintea meciului cu 
Jiul (penultima clasată), susținut 
la Satu Mare, recidivistul fundaș 
central (pentru a cîta oară certat 
cu viața sportivă ?) a fost din

nou iertat și introdus în echipă. 
Drept „recompensă-, Smaranda
che a ratat momentul psihologic 
al meciului (un penalty, la sco
rul de 0—0). și, în final, echipa 
gazdă a pierdut din nou. Avan
tajul terenului propriu — cindva 
singurul atu al Olimpiei — rămî- 
nea o amintire...

Explicații au fost și au venit 
din toate sursele clubului, încri
minați fiind, pe rînd sau laolal
tă, conducerea, antrenorul, jucă
torii, programul, suporterii. Cert 
era, însă, un fapt : echipa era 
nepregătită, nu putea răspunde 
la comenzi, la aceasta adăugîn- 
du-se și atmosfera de la Olimpia, 
departe de a contribui atunci la 
relansarea formației. Șl, la pu
ține zile după acest nou eșec pe 
teren propriu, măsurile organiza
torice anunțate se refereau la 
schimbarea conducerii clubului 
•i a antrenorului principal, de 
pregătirile echipei urmînd a se 
ocupa „secundul" Ștefan Czako. 
Cel care a preluat echipa sătmă- 
reană intr-un moment deosebit 
de critic („lanternă roșie-, dis
tanțată mult de pluton) a reușit 
Imediat un încurajator draw (1—1) 
pe terenul echipei campioane, a- 
poi un nou „dușu rece (meci nul 
acasă, cu S. C. Bacău, după ce 
la pauză era condusă...) și, în 
sfîrșit, prima victorie din acest 
campionat, în etapa a 11-a, la 
Satu Mare, cu Sportul studențesc

17. OLIMPIA SATU MARE
• Puncte realizate : 14 (9 acasâ + 5 în deplasare) ; procentaj : 36,3
• Golgeterii echipei ; Matei 3, Demarcek, Bathori II, Both I, Mereu 

|i Pinter — cîte 2, Smarandache, Bolba și V. Mureșan — cite 1, Ale
xandru (C. S. Tîrgoviște) — autogol.
• Jucători folosiți : 20 — Feher, Matei, Bathori II, Both I și V. Mu

reșan — cîte 19 meciuri, Kalzer 17, Demarcek, Hațeganu și Pinter - 
cite 16, Helvei 15, Marcu 14, Sabou și Balogh — cîte 9, Smarandache 
7, Pataki și Bolba — cîte 6, Pop și Gnencean — cîte 5, Stețka 4, 
Ritzman 1.
• Media notelor echipei ; 6,14 (6,03 acasâ - 6,25 în deplasare).
• Jucători eliminați ; Kaizer (etapa a 18-a).
• Cartonașe galbene : 26 (12 jucători) ; cele mai multe : Hațeganu 

și Marcu — cîte 4.
A expediat 211 șuturi la poarta (127 acasă -Ț- 84 în deplasare), 

dintre care 96 pe spațiul porții (60 acasă + 36 în deplasare) și 
a executat 115 cornere (81 aoasă -f- 34 în deplasare).

• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m : 2 transformate (ambele 
Both I), una ratată (Smarandache) ; a fost sancționată cu 2 penol- 
ty-uri, ambele transformate.
• La meciurile susținute acasâ au asistat 67 000 de spectatori, cei 

maj mulți — 14 000 — în etapa a 5-a, la pertida cu F. C. Baia Mare.

(1—0). Atunci, Olimpia abia ago
nisise 5 puncte, in timp ce fosta 
sa vecină din coada clasamentu
lui, Jiul, ajunsese deja doar la 
două puncte de lider (13 p) ! O 
comparație grăitoare, credem noi, 
care arată precara forță de joc 
a Olimpiei, zbaterea pentru a 
Ieși dintr-un Impas care părea 
fără soluție.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• SURPRIZE PLĂCUTE... In 

aceste zile, agențiile Loto-Prono- 
sport și vînzătorii volanți con
tinuă să ofere particip anților o 
plăcută surpriză de sezon — Lo
zul Anului Nou, emisiune spe
cială limitată, care beneficiază 
de cîștiguri suplimentare în va
loare de 1.700.000 lei. încerca
ți-vă și dv. șansa de a obține 
autoturisme „Dacia 1300“ și Sko
da 105 S“, cîștiguri de 50.000, 
10.000, 5.000, 2.000 lei etc.

• AȚI ALES PRONOSTICUL ? 
Pentru participanții la concursul 
Pronosport de duminică 6 ia
nuarie 1979, redăm — ca sursă 
suplimentară de inspirație — 
pronosticurile lui Ion Ghițulescu, 
șef de secție la Radiodifuziunea 
română : 1. Ascoli — inter X ;
2. Fiorentina — Juventus 1, X. 2;
3. Milan — Lazio 1 ; 4. Napoli —

Catanzaro 1 ; 5. Perugia — Ca
gliari 1, X ; 6. Roma — Avellino 
1 ; 7. Torino — Bologna 1 ; 8. 
Udinese — Pescara 1 ; 9. Atalanta 
— Sf)al 1 ; 10. Brescia — Verona 
1, 2 : 11. Cesena — Monza 1 ; 
12. Palermo — Como 1, X ; 13. 
Parma — Genoa 1, X.

• TRAGEREA LOTO DE AS- 
TAZI, 4 ianuarie 1980, se televi
zează în direct începînd de la 
ora 18,25.

O CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 26 DECEM
BRIE 1979. Categoria 1 : 2 vari
ante 25% autoturisme „DACIA 
1300“ ; cat. 2 : 3,25 variante a
15.454 lei ; cat. 3 : 9,75 a 5.151 lei; 
cat. 4 : 55,50 a 905 lei ; cat. 5 : 
175,50 a 286 lei ; cat. 6: 5.262,25 
a 40 lei ; cat. 7 : 154,25 a 200 lei ; 
cat. 8 : 2.678,75 a 40 Ici. REPORT

LA CATEGORIA 1 : 30.474 lei.
Cîștigul de categoria 1 a fost ob
ținut de TUDOR CIOLAC din 
ARAD.

• ORIUNDE Șl ORIC1ND 
JUCAȚI LA...

Impasul părea fără ieșire, dar 
iată că formația lui Kaizer — 
cel care reprofilat pe un post 
nou, de libero, a devenit stîlpul 
apărării și, totodată, liderul echi
pei — termină sezonul printr-un 
surprinzător 1—1 obținut pe 
Ghencea, in fieful liderului, Stea
ua, acolo unde Universitatea Cra
iova pierduse cu 4—0 ! Mai bună 
Olimpia în finalul sezonului de
cît învingătoarea lui Leeds ? 
„Clasamentul adevărului" dă mă
sura exactă, sătmărenii abordînd 
reluarea campionatului cu un pa
siv serios (—1), la care se adaugă 
și o grijă in plus, golaverajul 
negativ (—12). ieșirea din impas 
(cu alte cuvinte, evitarea retro
gradării) nu poate veni decit prin 
valorificarea deplină a șanselor pe 
teren propriu (cele 9 puncte ob
ținute în prima parte a campio
natului au fost mult sub barem), 
conjugată cu alte „surprize" pen
tru adversari în deplasare (la a- 
cest capitol, cele 5 puncte acu
mulate pînă acum constituie un 
bun punct.de plecare). Aceasta 
presupune însă ca randamentul 
ofensiv al Olimpiei să ajungă la 
un nivel net superior celui ac
tual, cele 17 goluri înscrise în 19 
etape dovedindu-se un total ne
corespunzător. Cind golgeterul 
formației este un fundaș central 
(Matei), cu o cifră ridicolă (3 
goluri), alte comentarii pe aceas
tă temă sînt de prisos...

Paul SLĂVESCU

punct.de
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SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
CSILLA SAJTER, 

LIDERĂ LA BRATISLAVA

în turneul internațional de 
șah pentru junioare de la Bra
tislava, după opt runde, condu
ce jucătoarea româncă Csilla 
Sajter, cu 7% puncte, urmată 
de Forg (Ungaria) — 7 *’
și Berieva (Cehoslovacia) 
puncte.

In runda a 8-a, Csilla 
a învins-o pe șahista 
slovacă Pishova.

puncte
- 5</i

Sajter 
ceho-

culin, la care participă opt cu
pluri repartizate în două grupe 
preliminare. Iată primele re
zultate înregistrate : grupa A 3 
Peter Fleming, Tomas Smid — 
Ilie Năstase, Buster Mottram 
4—6, 4—6, 6—3, 7—6, 6—3 ;
Wojtek Fibak, Tom Okker — 
Bob Hewitt, Frew McMillan 
7—6, 7—6, 7—6 ; grupa B :
Brian Gottfried, Raul Ramirez 
— Mark Cox, David Lloyd 6—4, 
7—6, 5—7, 6—3 ; Marty Riessen, 
Sherwood Stewart — Tim și 
Tom Gullikson 7—6, 6—4, 6—4.

VITEZĂ 
CELOR

PATINATORI DE
- LA „TURNEUL

3 PISTE-
Cei trei patinatori 

teză — Vasile Coroș, 
Erdelyi și Dezideriu Jenei — vi
zați a 
tră la

. ticipa
piste"
gram :
Innsbruck 
Madona di Campiglio — 12—13 
ianuarie

COMPETIȚIILE INTERNATIONALE
DE SCRIMA ALE LUNII IANUARIE

de vi- 
Andrei

reprezenta țara noas- 
J.O. de iarnă, vor par
ia „Turneul celor 3 
după următorul pro- 
Inzell — 5—6 ianuarie, 

8—9 ianuarie și

CAMP1ONATUL EURO
PEAN DE SAH PENTRU 

JUNIORI START ÎN „TURNEUL CAMPIO\NELOR“ LA TENIS
Tnaintea ultimei runde, ln 

campionatul european de șah 
pentru juniori, care se desfă
șoară în „sistem elvețian" la 
Groningen (Olanda), conduce 
Aleksandr Cernin (U.R.S.S.) — 
10 p, urmat de Zurab Azna- 
prașvili (U.R.S.S.) — 8% p (1), 
Adrian I* 
Manuel 
cîte 8 
Plaskett , „
(Elveția) — cu cîte 7% p etc. 
In penultima rundă, Adrian 
Negulescu a remizat cu Cernin, 
rezultat consemnat și in parti
da Rivas — Elyoseph.
CAMPIONATUL MONDIAL 

DE DUBLU LA TENIS
în sala ,.Olympia" din Lon

dra au inceput întrecerile cam
pionatului mondial de tenis 
rezervat probei de dublu mas-

NEW YORK, 3 (Agerpres). — 
Partidele disputate în prima zl 
a „Turneului campioanelor" la 
tenis, competiție ee se desfășoa
ră la Landover (Maryland), s-au 
incheiat cu următoarele rezul-

tate : Evonne Goolagong — Re
gina Marsikova 6—1, 6—1 ; Chris 
Evert — Dianne Fromholtz 6—1, 
6—4 ; Tracy Austin — Wendy 
Turnbull 6—1, 6—0 ; Martina Na
vratilova — Kerry Reid 6—3, 6—0.

Prima lună a anului consem
nează cîteva competiții interna
ționale de scrimă care se adre
sează atît competitorilor aflați 
în plină cursă pentru Jocurile 
Olimpice de la Moscova — cum 
sînt Turneul de sabie care se 
va desfășura chiar in orașul 
gazdă a Olimpiadei, intre 25 și 
28 ianuarie, și Campionatele 
internaționale de floretă femi
nin ale României, care vor a- 
vea loc la București, la 26—27 
ianuarie și la care și-au anun
țat participarea pînă acum fo
rurile de specialitate din An
glia, Argentina, Bulgaria, Cuba, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. — cit 
și tinerilor scrimeri aflați pe 
drumul consacrării, ca de pil
dă Campionatele internaționale 
de tineret ale Budapestei. La a-

ceastă competiție — care se 
desfășoară in două etape, la 
6—7 ianuarie probele de floretă 
masculin și spadă, iar o sâptâ- 
mină mai tîrziu floretă feminin 
și sabie — vor participa urmă
torii tineri scrimeri români : G. 
Huszti, A. Lorinczi, N. Iile, G. 
Oancea (floretă masculin), N. 
Bodoczi, F. Nicolae, M. Fecser, 
R. Szabo (spadă), G. Beca, E. 
Guzganu, R. Orosz, C. Rupar- 
csics (floretă feminin), P. Ba
dea, A. Chiculiță, M. Iancu, V. 
Mocan a (sabie).

Negulcscu (România) și 
Rivas (Spania) — cu 
p Elyoseph (Israel), 

: (Anglia), Franzoni

PE GHEATA ȘI PE ZAPADA
CONCURSURI DE SCHI

• Proba feminină de slalom 
special de la Ramsau (Austria) 
a revenit cunoscutei schioare 
austriece Annemarie Proell-Mo- 
ser, cu 1 :39,51. Pe locul secund 
s-a clasat coechipiera sa Slgrid 
Totschnlg, In 1 : 40.52.
• Schiorul elvețian Peter Ael- 

lig a terminat învingător In sla
lomul special de la Schwende 
(Elveția), in 1 : 44,07. Japonezul 
Osamu Kodama a ocupat locul 
dot la 30 sutimi de secundă.
• Slalomul special feminin de 

la Ebnat Kappel (Elveția) a fost

PREGĂTIREA HOCHEIȘTILOR FRUNTAȘI
(Urmare din pao. I)

examen sever din acest punct 
de vedere...

— Pe care l-ați trecut 
bine.-Ce alte „beneficii" a 
avui acest periplu nordic 
echipei noastre ?

— Am reușit, cred 
jucăm mai organizat 
atent in apărare, 
tactice învățate s-au 
mai ales in această 
foarte bine, ceea ce 
tat la obținerea unor rezultate 
bune. S-a constatat, de aseme
nea, un ușor progres in ceea 
ce privește tehnica individua
lă. Aflați față-n față cu jucă
tori deosebit de tehnici, cam 
sînt cei suedezi, hocheiștii 
noștri s-au ridicat deseori la 
nivelul adversarilor lor, depă- 
șlndu-i chiar in uneie momen
te de joc. Evoluțiile lui Tu- 
rcanu, Solyom. E. Antal, Nîâ- 
tor sau ale altor jucători ro
mâni au lăsat o excelentă im
presie in Norvegia și Suedia, 
țări unde hocheiul este la fel 
de popular ca fotbalul.

— Să trecem la capitolul de
ficiențelor...

— Echipa continuă să rateze 
enorm dc mult și din această 
cauză ^forturile fizice depuse 
în joc nu sint răsplătite prin 
goluri. Lipsa de concentrare in 
fazele de poartă, unele carențe 
de tehnică individuală in direc
ția preluării paselor și a șutu
rilor din „mișcare" sint cauze 
care fac ca jucătorii români să 
rateze mult, chiar și in supe
rioritate numerică.

cu 
mai 

al

să 
mai

eu, 
Și 
Schemele 

aplicat, 
direcție, 

ne-a aju-

— Ce jucători s-au eviden
țiat in acest turneu ?

— Aș sublinia că toată echi
pa și-a făcut datoria. Mai bine 
s-au comportat cei doi 
tari, Neted u și Gh. 
precum și Tureanu, E. 
Hălâucă. Solyom, Gali, 
Dar, repet, o mențiune 
toată echipa pentru 
său de disciplină

— Și acum citeva 
despre ce va urma...

— Ne vom continua ț 
rile printr-un scurt stagiu la 
munte, apoi vom juca două me
ciuri cu echipa sovietică S. K. 
Urițki Kazan. în 
toare va avea loc 
rației" la Galați 
înaintea primului 
drul turneului 
susține citeva partide în Canada 
și in Statele Unite.

por- 
Huțan, 
Ant&l, 
Nisior. 
pentru 
spiritul

cuvinte

pregăti-

zilele urmă- 
..Cupa Fcde- 
și, in sfirșit, 
meci din ca- 
olimpic, vom

cîștigat de Hanni Wenzel (Liech
tenstein). Pe tocurile următoare 
s-au situat sportivele elvețiene 
Maria Walliser șl Erika Hess.
• Galina Kulakova (U.R.S.S.) a 

terminat Învingătoare in preoa 
de 10 km din cadrul concursului 
de schl-fond de 
cu timpul de 30 
mată de Raisa 
31:12,18 și Raisa 
31 : 31.04.
• La Selbu,________________

de verificare a loturilor olimpice 
ale Norvegiei, proba masculină 
de 30 km a revenit iul Lars Erik 
Eriksen, cu timpul 
Principalul " - - -
var Braa, 
Mondiale", 
eu 58 : 49.
10 km a fost ciștigată de Bertt 
Johannessen, ln 32:04.

STARTURILE ViTEZlȘTILOR
• Concursul de verificare 1 

patinatorilor de viteză sovietici, 
desfășurat la Alm a Ata, s-a în
cheiat cu succesul lui Viktor 
Les kin. care a totalizat la multi- 
atlon 166.485 p. Pe locul secund. 
Serghei Marciuk — 167,025 p. Re
zultate : 1 500 m — Pavel Pegov 
1:57,09 ; 10 000 m — Viktor Les kin 
14:41,13 ; 500 m — Serghei Mar
ciuk 38,79.
• La Inzell, finlandezul Pertti 

Niitylae a terminat Învingător 
in proba de 1 000 m cu 1 :21.07. 
iar compatrioata sa Annelie Re- 
pola a cîștigat cursa feminină de 
500 m in 45,05.

HOCHEIȘTII IN ÎNTRECERE
• Campionatul mondial rezer

vat echipelor de tineret s-a in
cheiat la Helsinki cu succesul se
lecționatei U.R.S.S., care cuce-

. rește pentru a șaptea oară conse
cutiv titlul. In ultima etapă, ti
nerii hocheiști sovietici au Învins

la Krasnogorsk, 
: 39.12. fiind ur- 
Smetanina —

Hvorova —

intr-un concurs

de 57 : 52. 
favorit al cursei, Odd- 
clștigătorul „Cupei 

a ocupat locul patru. 
Proba feminină de

BASCHETBALISTELE
IN ÎNTRECERI

(Urmare din naq. I)

prezentativa R. F. Germania, 
care se prezintă intr-un mare 
progres (81—72), iar în ultimul 
meci am învins Ungaria cu 
91—57. Acum, în primele zile 
ale noului an, vom fi prezenți 
la un alt turneu internațional 
și ne vom continua apoi pre
gătirile în 'vederea calificării 
pentru J.O. de la Moscova".

★
Ieri, echipa reprezentativa 

de baschet a țării noastre a 
plecat la Helsinki (Finlanda), 
pentru a participa, în aceste 
zile, la un turneu internațional 
la care și-au mai anunțat pre
zența și formațiile Poloniei, 
R. F. Germania, Finlanda (pro
babil și S.U.A.)

★
Echipa națională de baschet 

junioare se află la Lomza (Po
lonia), pentru a ‘ participa la 
un turneu internațional. Antre
norul Gh. Roșu a selecționat, 
printre altele, pe Magdalena 
Pali, Camelia Solovăstru, Fran- 
ciska Fiinkenhauser, Marilena 
Froiter, Gertrude Cristea și 
Manuela Gbiorghiu,

eu scorul de 2—1 formația Sue
diei. iar reprezentativa Finlandei 
a Întrecut cu 4—2 echipa Ceho
slovaciei. Clasamentul final : 1.
U.R.S.S. ; 2. Finlanda ; 3. Suedia; 
4. Cehoslovacia ; 5. Canada ; 0
R. F. Germania ; 7. S.U.A. ; 8. 
Elveția.

• Turneul internațional de ho
chei de la Paris a fost clștlgat 
de echipa Himik Voskresenk — 

urmată de formațiile Poldl 
’ —L- . 2 p

(Canada) — 1 p. în 
sovietici 
cu echl-

3 P.
Kladno (Cehoslovacia) 
și ..Petrolia4 
ultimul meci, hocheiștii 
au terminat la egalitate 
pa ,,Petrolia- : 3—3.

.Cupa Spengler" a_ _______ ____ ____ fost eiy.i- 
gată la Davos de Aripile Sovie
telor (U.R.S.S.). Învingătoare In 
partida decisivă cu 5—0 asupra 
echipei cehoslovace Dukla Jihlava. 
In altă întilnire. echipa suedeză 
A.I.K. Stockholm a Întrecut cu 
5—0 selecționata Elveției.

• In cadrul turneului între
prins ln Suedia, echipa R. P. 
Chineze a susținut un meci ami
cal la Ljusdal In compania unei 
selecționate locale. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
5—4.

• fntr-un meci amical disputat 
la Savonlinna (Finlanda), repre
zentativa Finlandei a întrecut cu 
7—3 (5—0, 1—0, 1—3) echipa Po
loniei.

• Competiția internațională de 
hochei organizată de federația 
olandeză de specialitate s-a în
cheiat în orașul Enschede cu 
victoria reprezentativei Olandei, 
urmată de Norvegia, R. F. Ger
mania (B) șl Austria. Rezultate 
din ultimele meciuri : Olanda — 
Norvegia 3—3 ; R. F. Germania 
(B) — Austria 3—2.

F.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Atletul portu

ghez Carlos Lopes a terminat în
vingător in concursul internațio
nal de cros desfășurat la Madrid, 
fiind cronometrat pe distanța de 
10,300 km cu timpul de 29 :20,2. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Nax Muir (Scoția', — 29 : 55 șl 
Steve Jones (Anglia) — ±9 : 58.
întrecerea, la care au participat 
163 de sportivi din șapte țâri, a 
fost urmărită de peste 3# 900 de 
spectatori.

BASCHET • Turneul inter
național masculin de la Paris a 
fost cîștigat de o selecționată a 
U.R.S.S. In ultimul meci, baschet- 
baliștii sovietici au învins cu sco
rul de 101—86 (55—47) echipa
Franței. Reprezentativa Cehoslo
vaciei (locul doi în clasament) a 
Întrecut cu 84—82 (46—44) echipa 
„Athlets* (S.U.A.). Locul trei a 
fost ocupat de echipa Franței. 
• Competiția internațională mas
culină de la Stockholm a fost 
ciștigată de selecționata Suediei 
— 6 p, urmată în clasamentul fi
nal de echipele Finlandei — 4 p, 
R. F. Germania — 2 p și Se
lecționata universitară din Minne
sota (S.U.A.) — 0 p. In ultima zi

a turneului au fost Înregistrate 
următoarele rezultate : Suedia — - - - - - - {33_.

univer- 
91—71

R. F. 
Finlanda — 
sltară din 
(34-36).

Germania 62—50
Selecționata 

Minnesota

GHEATA
Canadei a 
meci de verificare

• Echl- 
susținut

HOCHEI PE 
pa olimpică a 
la Calgary un 
cu selecționata secundă a Ceho
slovaciei. Hocheiștii canadieni au 
obținut victoria cu 5—1 (1—4,
3—4. 1—1). Al doilea joc l-au 
susținut in compania formației 
sovietice Dinamo Moscova. Par
tida s-a incheiat la egalitate : 
3—3 (1—L 0-0. 2—2).

ȘAH • După disputarea » 
cinci runde. în turneul Interna
țional de șah de la Hastings con
duce marele maestru suedez Ulf 
Andersson, cu 4% p, urmat de 
Speelman (Anglia) — 3’,ț (1) șl 
Raicevici (Iugoslavia) — 3% p. In 
runda a 5-a, Andersson a clștlgat 
la Christiansen, iar Raicevici l-a 
învins pe Short. • Pentru a 
doua oară consecutiv titlul de 
campioană unională la șah a fost 
cucerit de maestra Irina Levitina, 
care in turneul disputat la Tbl-

• LA CUMPĂNĂ INTRE ANI ne-au 
bucurat cîteva noi succese roma
nești, de bun augur pentru viitoarele 
starturi. Astfel, H. C. Minaur Baia Mare 
ne amintește din nou că handballștil noș
tri sînt deciși să recTștlge pozițiile frunta
șe pe plan internațional. In compania unor 
formații cu carte de vizită prestigioasă, 
reprezentanții handbalului din nordul ță
rii au ocupat primul toc pe podiumul unul 
important turneu în Berlinul Occidental. 
Neînvinse au fost și baschetbalistele din 
echipa națională, laureate într-o competiție 
cu puternică participare, la Neustadt (R. F. 
Germania). In sfirșit, cu note bune au sus
ținut rugbyștil a trei echipe bucureștene — 
Steaua, Grlvița Roșie șl Rapid — întllnlrile 
din cadrul unor turnee întreprinse în Fran
ța. • MAI PUȚIN ÎMBUCURĂTOARE, din 
păcate, veștile din tenis. După eliminarea 
prematură a Virginiei Ruzici din campio
natele internaționale ale Australiei, unde 
șl-ar fi putut valorifica o ultimă șansă de 
a rămîne în rîndul primelor 10 jucătoare 
din lume, lată că nici Iile Năstase nu reu
șește să-șl redreseze coeficientul de perfor
manțe în derivă. El pierde în primul tur al 
competiției mondiale de dublu, care a 
început la Londra. In acest context, în
curajatoare sînt totuși rezultatele unor te- 
nismanl din generația tînără și foarte tînă- 
ră. In primul rînd, Florin Segărceanu, sin

list a totalizat 12% p din 17 po
sibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat, la egalitate, dețină
toarea titlului mondial Maia 
Ciburdanidze, fosta campioană a 
lumii Nona Gaprindașvili șl Nana 
Aleksandrla — cu cite U‘/i p. • 
Cea de-a 47-a ediție a campiona
tului unional masculin de șah s-a 
încheiat la Minsk cu victoria 
marelui maestru Efim Gheller, 
care a realizat 11% p, din 19 po
sibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Iusupov — 10% p, Balașov 
șl Kasparov — cu cite 10 p.

SCHI « 
18 km din 
ternațional 
Sotersund 
sportivului . _____ ______
czek. cu timpul de 51 :15. urmat 
de norvegienii Oddvar Braa — 
51 :18 si Ove Aunll — 51 : 32. Tot 
el a clștlgat șl proba de 20 km 
cu timpul de 57 :21. In proba 
feminină de 10 km, pe primul loc 
s-a situat Lena Lundbaeck (Sue
dia) — 33 :31. In cursa feminină 
de 6 km, pe primul loc s-a situat 
concurenta norvegiană Berii 
Aunll. cronometrată cu U : 22.

Proba masculină 
cadrul concursului 
de schl-fond de 

a revenit 
polonez Jozef Lusz-

(Suedia)

de
In

ia

gurul echipier al naționalei noastre cu două 
meciuri ciștigate In întilnirlle de antrena
ment cu reprezentativa Ungariei. Apoi, ne
dezmințita noastră .speranță" Mihnea Năs
tase (12 ani), care râmlne pe primul plan 
al turneului pentru copii de la Port Wa
shington, cîștigat anul trecut. • AȘA CUM

ESTE OBIȘNUIT, bilanțul general al teni
sului de performanță îl vom face după 
startul in noul sezon. La Landover (Mary
land) se desfășoară, in aceste zile. ..Tur
neul campioanelor", cu primele 8 rachete 
feminine inclusiv Chris Evert (fosta lau
reată) și Tracy Austin (posibil cea viitoa
re). Peste exact o săptămtnă va fi rîndul 
campionilor să-șl dispute întîletatea ln

ANCHETE
DE SFIRȘIT DE AN

• Ancheta agenției de știri 
E.F.E. (Spania) l-a desemnat 
pe atletul englez Sebastian Coe, 
triplu recordman mondial, drept 
cel mai burt sportiv din lume 
in anul 1979. Pe locurile urmă
toare au fost clasați sprinterul 
italian Pietro Mennea și tenis- 
manul suedez Bjorn Borg. ,în 
clasamentul feminin, primul loc 
a fost ocupat de atleta Marita 
Koch (R. D. Germană).

• Campionul mondial de 
lupte greco-romane Aleksandr 
Tomov a fost desemnat drept 
cel mai bun sportiv bulgar al 
anului 1979, în urma anchetei 
întreprinse de ziarul „Naroden 
Sport". Pe locurile următoare 
au fost clasați 
Ianko Rusev și 
Stoian Delcev.
• Ancheta organizată de ziarul 

,.La gazzetta dello sport" 
desemnat pe sprintenul 
Mennea drept cel mal bun 
tiv Italian în anul 1979. Pe 
doi a fost clasat ciclistul 
seppe Saronnl.

halterofilul 
gimnastul

l-a 
Pietro 
spor- 
locul 
Giu-

-tbal
■

O La Dorimund, ln meciul 
dintre echipa vest-germană Bo
russia Dortmund și o selecționată 
mondială, gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (0—0). 
Golurile âu fost marcate de Voe- 
ge (min. 77 și min. 82), Holz 
(min. 88), respectiv Sușici (min. 
58) și Petrovici (min. 65). Sume
le provenite din încasări au fost 
vărsate la fondul U.N.I.C.E.F. Se
lecționata mondială a ițvut ur
mătorul „11“ : P ant elici* .-,' Kaltz, 
Krol, Pezzey, Beckenbauer, Bot- 
teron, Keegan, Sușici, Cruyff, 
Muller, Blohin (Petrovici).
• In finala turneului interna

țional pentru tineret de la Nisa, 
selecționata Franței a învins cu 
3—0 echjpa Elveției. Pe locul trei 
s-a clașat reprezentativa Italiei, 
care a dispus cu 1—0 de formația 
Islandei.
• Turneul internațional de

fotbal (echipe de juniori) de la 
Tel Aviv a fost cîștigat de selec
ționata Norvegiei, urmată de for
mațiile Israelului, Elveției și Da
nemarcei. In ultimul meci al 
competiției, echipa israelului a 
întrecut cu scorul de ' “ *“
formația Danemarcei.
• GRECIA. După

continuă să conducă < 
lympiakos Pireu — 21 .
urmată de formațiile P.A.O.K. șl 
Aris Salonic — cu cîte 19 puncte. 
Rezultate din etapa a 13-a: Doxa 
Drama — Olympiakos 1—o ; Pa- 
nahalki — P.A.o.K. 1—1; A.E.K. 
Aris 1—1 : Heraklis — PanathȚ* 
naikos 6—0.
• TURCIA (etapa a 

Fenerbahce — Bursa 
Goztepe — Adanademir 
Gaziantep — Trabzonspoi 
Rize — Galatasanay 1—0 ; 
naspor — Altay 0—0 Clasament j 
L Trabzonspor — 19 p ; 2. Rize- 
— 16 p ; 3. Altay — 16 p.

1—0 (0—0)

13 etape 
echipa o- 

puncte,

14-a) i
2—o :
2—i;
1—2 :
Ad.a-

Masters ’79, programat la New York. A- 
fișul începe cu John McEnroe, Bjorn 
Borg și Jimmy Connors, aflați pe podiu
mul ultimei ediții a Marelui Premiu FILT 
• APROPIEREA ..OLIMPIADEI ALBE*4 dă 
imbold așilor gheții și zăpezii. Fenomena
lul sprinter Eric Heiden a stabilit cea mai 
bur.ă performantă mondială pe 1 000 m cu 
timpul de 1 : 14.37, iar sora sa Beții nu 
se lasă mal prejos, acoperind aceeași dis
tanță in 1 : 25.86, foarte aproape de recor
dul mondial feminin. In arena patinajului 
artistic s-a produs, ln sfirșit, mult așteptata 
reintrare a Irinei Rodnina (de 10 ori cam
pioană morflială) cu nelipsitul ei coechi
pier. Aleksandr Zaițev. Iar pe pîrtiile de 
nea. alte două vechi cunoștințe.
marie Pro 11-Moser
țin să ne asigure, 
vor fi principalele 
rul olimpic de la 
LUMEA ȘAHULUI, x o notabilă 
Efim Gheller redevine campion al U.R.S.S.. 
titlu pe care l-a deținut ultima oară în 
1955... în varianta feminină a întrecerii, 
campioana mondială Maia Ciburdanidze si 
predecesoarea sa. Nona Gaprindașvili. nu 
reușesc să termine decît în plutonul care 
urmează imediat noii campioane unionale, 
Irina Levitina. Două instantanee semnifi
cative.

Anne- 
și Hanni Wenzel, 

prin rezultate. că
pretendente la au-

Lake Placid. O IN 
revenire.

Radu VOIA
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