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Printre viitorii mineri cw Ziatnei

PASIUNEA TINERETULUI PENTRU SPORT
ESTE CULTIVATA CU MĂIESTRIE Șl RABDARE
De la anticul Ampelum și, 

apoi, la importanta așezare 
minieră a evului mediu ; de 
la unul din principalele centre 
ale revoluționarilor români 
pașoptiști la mini-revoluția 
tehnică din it>33, cînd a 
introdusă prima mașină 
abur din Transilvania, și 
la orașul zilelor noastre, 
na a străbătut un drum 
totdeauna în creștere, 
mîndu-se acum, în anii socia
lismului, cu vigoare, aici înăl- 
țîndu-se, alături de mai ve-

fost 
cu 

pînă 
Zlat- 
lung, 
afir-

chile monumente istorice, si
luetele noilor case, ale noilor 
Întreprinderi, NOUL în genere, 
nou care înseamnă mai mullt 
șl mai bine la locurile de 
muncă și in viața cotidiană a 
fiecăruia...

...Clădirea Grupului școlar 
minier impune, încă de la in
trarea. în oraș, prin arhitectura 
sa solidă, monumentală. Aid 
se pregătesc viitorii muncitori 
specialiști în minerit, în scoa
terea la lumină a bogățiilor 
pământului dar și in prelucra-

Sportivii, prezenți la înlăturarea zăpezii

99 PARTICIPĂM CU TRAGERE DE INIMĂ

BISTRIȚA NĂSAUD. Zăpada 
abundentă din ultimele 
fost primită cu bucurie 
bltorii „sporturilor albe", 
participă in 
competițiile de masă ale „Da- 
eiadei". La Piatra Fântânele și 
Măgura Calului, pitorești locuri 
de agrement, pîrtiile de schi 
(dotate cu schi-lifturi) cunosc o 
mare afluență de vizitatori. 
Duminică, in organizarea 
C.J.E.F.S„ cu sprijinul factori
lor cu atribuții, se vor face 
excursii de agrement cu schi șl 
săniuțe. S-au luat măsuri ca 
cei plecați in excursie să poa
tă servi, la capătul pîrtiilor, 
ceai cald și gustări De subli
niat și faptul că in calendarul 
sportiv al C.J.E.F.S. pentru 
perioada următoare figurează 
interesante acțiuni de masă, 
cum stnt : „Zilele schiului pen
tru tineret”, „Trofeul Parcursul 
speranțelor" la schi și săniuțe, 
„Cupa C.J.E.F.S." și „Cupa 
U.G.S.R." la sporturile albe. (I. 
TOMA — coresp.)

HUNEDOARA. Patinoarul ar
tificial din Hunedoara a găz
duit zilele acestea întrecerile 
din cadrul Cupei de iarnă 1* 
patinaj viteză, competiție re
zervată elevijor aflați în vacan
ță. Au participat 160 de 
șoimi ai patriei și pionieri. 
Printre cîștigători s-au numă
rat Carmen Pascu, Șerban Po-

zile a 
de iu- 

care 
număr mare la

și Cristina Foght — toți
Școala generală nr. % 

Vîrlan — Școala gene-

pescu 
de la 
Vale* 
rală nr. 3 și Octavian Salt* 
Liceul nr. 2. (I.
resp.).

dîmbovița. 
asociații sportive 
întrecerile etapei ________ ___
„Dacîadei" se află în plină des
fășurare. Astfel, A. S. Voința a 
organizat etapa pe asociație la 
șah, cu participarea a 8 echipe, 
și tenis de masă, la care au 
luat parte un număr mare de 
cooperatori. Cei mai buni s-au 
dovedit a fi sportivii de la 
Arta Populară. De asemenea, 
s-au organizat întreceri la po
pice, la nivelul municipiului. 
Odată cu prima zăpadă, pîrtiile 
de săniuș și locurile de patinaj 
au fost luate cu asalt de 
copiii aflați în vacanță. 
AVANU — coresp.)

DOLJ. Peste 30 000 de 
din județ participă în aceste 
zile la etapa pe școală a con
cursului dotat cu trofeul „Să
niuța de argint", organizată in 
cadrul competiției sportive na
ționale „Daciada". Favorizate 
de ninsorile căzute în ultimele 
zile, întrecerile se desfășoară pe 
pîrtiile din Parcul poporului, 
din Craiova, Pădurile Buco- 
văț, Murgaș, la Argetoaia și pe 
colinele din vecinătatea locali
tăților.

VLAD — CO-

în numeroase 
din Tirgovițte 

de iarnă a

către 
(M.rea lor — o „meserie cum 

na-t alta în brățara muncii’*, 
nf se spune —, pentru că cea 
mal mare parte dintre cei 600 
de elevi urmează tradiția mun
cii părinților lor in acest loc, 
binecuvintat de natură și înăl
țat de om. Dar aid se desco
peră talente și în alte dome
nii, pentru că școala se ocupă 
nu numai de formarea unor 
buni specialiști, d asigură — 
ca pretutindeni, dealtfel, in 
țară — o dezvoltare multilate
rală a tinerei generații. Pen
tru copiii acestei școli, sculp
torul Corneliu Medrea, cindva 
elev aid, este unul din exem
ple, cum exemple slut și unii 
dintre colegii lor care 
mă în matematică sau 
în literatură sau sport.

...Cînd Mihai Hideg, 
sa a XlI-a, originar din 
brud, și-a făcut bagajele pen
tru a pleca la Fraga — spre a 
lua parte la „Concursul prie
tenia", fiind component al 
lotului național de juniori la 
atletism — 
tuit într-un 
ment local, 
în inimă și

se afir- 
muzică.

din cla-
A-

SCHIORII ROMÂNI LA PRIMELE 
ÎNTRECERI ALE SEZONULUI

elevi

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare în pag. 2-3)

IA ACEASTA ACȚIUNE CETATENEASCA
faptul s-a consiti- 
adevărat evenl- 

A plecat purtînd 
sfaturile mamei —

Iubitorii sporturilor de iarnă au 
toate motivele să se bucure. De 
clteva zile, un veșmînt de 
nea a îmbrăcat întreaga țară. 
La munte, stratul de zăpadă 
a depășit 1 metru, Iar schiorii 
au șl luat cu asalt pîrtllle. Orga
nizatorii concursurilor de schi 
au șl programat primele întreceri 
care fuseseră inițial planificate 
pentru luna... decembrie a anului 
trecut.

Astfel, slmbătă și duminică vor 
avea loc primele starturi oficiale 
ale sezonului La Poiana Brașov 
se țin mai multe concursuri : 
„Cupa Brașovia" la blatlon pen-

și juniori ; „Cup* 
fond, pentru seniori 
La Rîșnov se va dis- 
Rî$nov“ la fond, pen- 
juntori.

★
Un lot de schiori juniori șl 

junioare se află la Bohlnj (Iugo
slavia) unde vor participa, azi 
șl mîine, la un concurs interna
țional de fond, alături de spor
tivi din mal multe țări. Antreno
rii Nicolae și Ion Dudu au înscris 
în competiție pe Piroșka Abos, 
Iuliana Popolu, Elena Lagusis, 
Ioan Lungociu, Gyula Kiss si 
loan Stoian.

copil 
la

Zăpada, 
tot, ingreunind circulația, ceea 
cetățeni să iasă cu lopețile în 
mecanizate, să înlăture troie-

La clubul Steaua, sportivii participă cu elan la acțiunea de 
înlăturare a zăpezii. Foto : I. MIHăICA

La București, ca și in întreaga țară, a nins mult, 
uneori viscolită, s-a așezat peste 
ce a făcut ca ieri mii și mii de 
stradă și ajutați de mijloacele 
nele...

La îndemnul consiliilor clubu
rilor, sportivii bucureștpni au 
fost prezenți în număr foarte 
mare la această acțiune cetățe
nească. S-au curățat mai intîi 
trotuarele din fața sediilor 
cluburilor, apoi aleile ce due 
la sălile de sport și pistele de 
atletism. Deocamdată stadioa
nele au fost trecute în urgența 
a doua.

LA DINAMO, METALUL 
Șl STEAUA

ora. prînzuiui majoritatea 
lor erau curățate. La 
talul, activitatea a fost 
restrînsă, pentru că — 
cum ne spune vicepreședintele 
clubului, tovarășul Nicolae 
Nicolae 
află in vacanță, 
cursul dimineții s-a 
strada de 
principalele terenuri de volei, 
baschet și ' "
care au acționat îndeosebi md- 
tocidiștii — în frunte cu cam
pionul național Gheorghe Sora

alei- 
Me- 
mai 
așa

tovarășul
mulți sportivi

Totuși, 
deblocat 

acces spre club,

se 
în

handbal, pentru

In primele ore ale dimineții, 
în Parcul sportiv Dinamo se 
lucra din plin, astfel că spre

Sever NORAN

(Continuare în pag. 2-3)

J, Campionii-^tws.irt (riitnpici
ION DUMITRISOI (ROMA, 1960)

PENTRU A DEVENI CAMPION OLIMPIC,

AM TRAIT O TINEREȚE FARA DUMINICI
Maestrul emerit al sportului 

Ion Dumitrescu a devenit 
campion olimpic de talere în 
1960, la Roma, încheind „tria
da" începută de Iosif Sîrbu la 
Helsinki și continuată de Ște
fan Petrescu la Melbourne. As
tăzi, după 20 de ani, mulți 
dintre tinerii iubitori ai spor
tului cunosc foarte vag poves
tea „spărgătorului de farfurii 
zburătoare” Ion Dumitrescu. 
Acesta este motivul pentru 
care îl rugăm să înceapă cu 
medalia de aur de la Roma.

— A fost această meda
lie o mare surpriză 7

— A fost, pentru că înainte 
de acest concurs eram ca și 
necunoscut.

— A fost ea rodul unei 
conjuncturi favorabile 7

— Nu cred. Aș putea spu
ne că, într-un sens, am avut 
șl un pic de ghinion. Mă gîn- 
desc la prima zi de concurs. 
Poligonul de la Lazlo, aflat 
pe una dintre cele șapte coli
ne, avea un cadru natural 
foarte frumos. Talerele negre 
zburau ca păsările pe cerul 
de azur al Italiei. Dar. pe ne
așteptate, în timp ce eram în 
concurs, s-a întunecat, de par
că ar fi fost o eclipsă, și ta
lerele nu s-au mai văzut. Așa

am tras o *ene de numai 22 
de puncte, care putea fi fata
lă. Dar n-am fost singurul.

loan CHIRILĂ

(Continuare în pag. a 4-a)

De duminică, la Craiova

Experiență valoroasă la clubul Dinamo Brașov

SCHIMBUL DE GENERAȚII - ASIGURAT DE
Clubul Dinamo Brașov, uni

tate puternică de performanță 
a sportului românesc, a inves
tigat. in ultima vreme, mai 
multe posibilități de întărire a 
secțiilor nominalizate cu ele
mente tinere și talentate, in 
vederea realizării in bune con- 
dițiuni a schimbului de gene
rații. Una dintre căile adop
tate a fost înființarea Claboltii 
sportiv țeaiar Dinamo. Intro 
primă etapă aiă funcționează 
secții de handbal, judo, lap
te libere, schi alpcn ți achi 
food, adită ihsctphne la care 
seniora tknanwra-ti țjnt an
grenați ia caiepâaeafele națio
nale. Vortxndu-ne despre a- 
ceastă aetnne. wfnl 
din.-,—o.-aț. Aarvf Vena j-a 
referit 1* creșterea contader*-

bilă a bazei de selecție, cerință 
principală inclusă în Rezoluția 
ultimei plenare a C.N.E.F.S. 
„Clubul sportiv școlar Dinamo 
— ne spunea interlocutorul — 
unitate a Ministerului Educație* 
și Invățămintului, funcționează 
cu grupe pentru fiecare din 
rele 5 ramuri sportive, toate 
bucurîndu-se de asistența teh
nică a cadrelor școlii și a celor 
mai buni antrenori de care dis- 
puaem noi. După opinia mea. 
benefic ini este reciproc. în ceea 
ce ne privește, avem asigurată 
• larga pepinieră de viitori 
performeri, intrucit instruirea 
și pregătirea tinerilor sportivi 
se face ținindu-se seama strict 
de necesitățile clubului ; uni
tatea școlară, la rindul ei, are 
la depoziție întreaga bază ma-

PEPINIERA PROPRIE
lerială a clubului nostru, pre
cum și echipamentul și mate
rialele necesare".

Sporturile de iarnă benefi
ciază de îndrumările unor an
trenori de notorietate, cum sînt 
Gheorghe Piștea și Ion Oprea 
care, in cadrul pregătirilor pe 
care le conduc, se gîndesc la O- 
limpiada albă '84 de la Sara
jevo (Iugoslavia), unde se speră 
că vor fi prezenți și tineri de 
la Clubul sportiv școlar Dina
mo ; handbalul este in respon
sabilitatea reputatului tehnician 
Tiberiu Orban (cu ani în urmă 
acesta s-a ocupat de îndruma
rea unor sportivi acum ajunși

Ion GAVR1LESCU

(Continuare în pag. 2-3)

ÎN CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL,
UN VERITABIL „TURNEU AL DERBYURILUR

Mai spectaculos și mai echi
librat ca niciodată, campiona
tul masculin de handbal se a- 
propie de sfirșit. Lupta pen
tru titlu, ca și cea pentru evi
tarea locului IX (pentru că 
locul X se pare că este... de
finitiv ocupat de Independența 
Sibiu, cu 0 puncte !), care a 
trage retrogradarea în divizia 
secundă, sirit — ambele — mai 
palpitante decît orieînd. in 
fruntea clasamentului, duelul 
Steaua — H.C. Minaur Baia 
Mare (un fapt nou, care mă
rește și mai mult atractivita- 
tea acestei competiții) este a 
prig și interesant, iar disputa 
pentru următoarele locuri, 
care poate complica, prin re
zultatele sale, duelul Steaua — 
H.C. Minaur, este la fel de 
echilibrată.

în aceste condiții turneul de 
trei etape — penultimul — al 
competiției, pe care-1 va găz
dui, începînd da duminică,

Sala sporturilor din Craiova, 
se anunță decisiv, el progra- 
mînd, printre alte deosebit de 
atractive partide și cîteva der- 
byuri, cum ar fi întîlnirile Di
namo București — H.C. Min
aur Baia Mare și Steaua — 
Știința Bacău, care vor avea 
loc chiar în prima etapă a 
turneului, cea de a XllI-a a 
întrecerii, Politehnica Timi
șoara — Steaua, din etapa a
XIV- a și Steaua — H.C. Min
aur Baia Mare din etapa a
XV- a. In special acest ultim 
meci, al cărui rezultat va de
cide noua campioană a țării, 
este așteptat cu un foarte 
mare și justificat interes, nu 
numai pentru faptul că valoa
rea celor două formații garan
tează un spectacol de calitate, 
ci și prin aceea că mereu, în 
ultimii ani, confruntările din-

(Continuare în pag. 2-3)



SW VOINICILOR DIN ODORLIIL SATMARUIUI, 0 PROMISIUNE
J . . ..„     J-  „„X A «r.c-XD
înainte de a ajunge la Medieșu 

Aurit, pe ruta de asfalt dintre 
Satu Mare și Baia Mare, călă
torul este tentat să facă"un po
pas la Odoreu, așezare de gos
podari harnici, situată pe Someș, 
cu case zugrăvite în tonuri ve
sele, deschise, aidoma firii oa
menilor care trăiesc și muncesc 
pe aceste străvechi meleaguri 
românești. îndemnul la popas ți-1 
dau, deopotrivă, și copiii, bine 
clădiți, autentici voinici încă de 
pe băncile primilor ani de școa
lă. Profesorul Viorel Dan, pină 
mai ieri cadru didactic la școala 
generală ’ din localitate, acum 
metodist la județ, la sport, spu
ne că, de la o vreme încoace, 
pasiunea copiilor din Odoreu 
s-a... mutat, fotbalul și handba
lul sînt concurate tot mai mult 
de sportul voinicilor, trînta, în 
varianta sa modernă — luptele.

Cum și de ce a „prins" un ase
menea sport, nu-i greu de intuit. 
„Copiii — ține să sublinieze prof. 
Viorel Dan, de numele căruia se 
leagă. într-un fel, materializarea 
acestei pasiuni noi — au din- 
totdeauna predilecție pentru a-și 
copia idolii, își imaginează că îi 
pot egala sau chiar întrece.! Iar 
unul dintre eroii lor favoriți este 
și Constantin Alexandru, 
pionul mondial de la San 
sportivul român care în 
plina voinicilor continuă, 
pe neîntrerupt, un șir de 
strălucite. Să -asociem și 
tiva Clubului sportiv Satu Mare, 
care, în mai multe rinduri în ca
drul „Daciadei® a fost prezent 
la Odoreu ca luptătorii săi cei 
mai buni, ia demonstrații, Ia reu
șite întreceri în aer Iiber.“

N-am avut prilejul să asistăm 
la o astfel de acțiune sportivă

cam-
Diego, 
disci - 

aproa- 
izbînzi 
iniția-

SPORTIVII, PREZENȚI LAî iNLĂTURAREA ZĂPEZII
(Urmare din vag. I)

— boxerul Nicolae Vînătoru, 
luptătorii, canotoarele și., mi
cii fotbaliști, care vor juca pe 
terenul de handbal.

La clubul Steaua, 
de serviciu — maiorul 
ghe Berceanu, multiplu 
pion mondial la lupte 
condus spre sala de 
unde se acționa intens pentru 
deszăpezire.

— Noi, mîinc plecăm la 
munte pentru pregătire, ne-a 
spus boxerul Vasile Sbughiu, 
căutîndu-și din ochi fratele 
geamăn, tot boxer și el. Dar 
am vrut să lăsăm totul cură
țat aici.

Printre cei care dădeau 
zor zăpada l-am văzut pe 
nismanul Laurențiu Țiței, 
luptătorul Florin Iordache 
care a ocupat locul 3 la 
ționalele de anul trecut —, pe 
trăgătorul Virgil Suciu — cam
pion national de juniori —, pe 
gulițașii Marian Matei și Ha- 
ralambie Dumitraș...

— în aceste ore de efort ale 
întregii țări, participăm cu 
tragere de inimă la deszăpe
zire, ne-a spus Virgil Suciu. 
Este o îndatorire cetățenească 
să ne aliniem efortului tuturor' 
oamenilor muncii.

ofițerul 
Gheor- 

ra-m- 
ne-a 

sport,

de 
te- 
pe

na-

LA PROGRESUL Șl OLIMPIA
La inițiativa și sub conducerea 

organizației de partid a clubu
lui PROGRESUL BUCUREȘTI, 
încă de joi de la prînz au fost 
alcătuite 3 formații de deszăpezire, 
formate din personalul muncitor, 
antrenori și - sportivi. Prima e- 
chipă are ca puncte principale 
de lucru străzile împrejmuitoare, 
stațiile de troleibuz și punctele 
alimentare din apropierea stadl-

onului. Celelalte două au lucrat 
pină la eliberarea completă a 
căilor de acces din parcul clu
bului. spre săli sau terenuri. Pre
ședintele clubului, tovarășul 
Constantin Dumitrescu, pe care 
l-am tn tiIn it pe una din alei, 
ne-a spus că „...întregul personal, 
tehnicienii și sportivii zu dat do
vadă de un înalt simt patriotic, 
răspunzînd prompt chemării co
mandamentului de deszăpezire. A 
trebuit chiar, la un moment dat, 
să confecționăm pe loc cîteva 
unelte ; iată-le : 2» de lopeti de 
lemn. și încă ceva : m-a impre
sionat profund cind am văzut pe 
cițiva dintre tinerii sportivi ur- 
cindu-se cu greu in platani, In 
frumoșii noștri platani seculari, 
pentru a scutura crengile, ame
nințate să se rupă din cauza 
greutății zăpezii*.

★
Antrenorii Marin Niculescu șl 

Vasile Se'.ejan, nume cunoscute 
în ciclismul nostru, se deosebeau 
cu greu din mijlocul elevilor lor, 
cicliști legitimați la clubul O- 
LIMPIA. Grupul sportivilor se
măna cu... o mașină de lopeti tn 
continuă mișcare : acesta a fost 
răspunsul prompt pe care secția 
de ciclism. Împreună cu ceilalți 
sportivi ai clubului, l-a dat che
mării comandamentului de des
zăpezire a municipiului. In ju
mătatea de oră in care reporte
rul s-a aflat in apropierea punc
telor de lucru, terenul de hand
bal a fost complet curățat de 
zăpadă, aleile de asemenea, ast
fel că baza sportivă din șoseaua 
Iancului a intrat, la ora 12,39. 
In program normal. Deși cu oa
recare intirziere, primii care au 
început antrenamentul tn aer li
ber au fost... cicliștii lui Marin 
Niculescu și Vasile Selejan t

-ni

de masă. Am înțeles însă inte
resul cu care ele sînt așteptate, 
bucuria celor din Odoreu cina * 
voinicii din Satu Mare — cei a- 
devărați ! — vin în mijlocul lor, 
din mărturiile celor care acum, 
iată, vor să-și depășească Molii. 
Pionierul Liviu Ivasuc, din clasa 
a V-a, cel mai mic sportiv, ca 

vîrstă. din comună, ambițios, a- 
devărat argint viu, s-a înscris 
printre primii în cercul de lupte 
inițiat in școală de un antrenor 
din Satu Mare, Iosif Toma. Acum 
a ajuns, in ciuda celor 11 ani ai 
săi. „un fel de prototip al dir- 
zeniei și al muncii ordonate, 
disciplinate"4, în secția care a 
luat ființă și care se cheamă, su
gestiv, „Voinicelul". O secție de 
copii afiliată celei de la C. ” 
Satu Mare, o pepinieră de viitori 
luptători.

Profesorul de educație
Mircea Bălaj, succesorul lui Vio
rel Dan la catedra de speciali
tate din Odoreu, se arată deo
sebit de receptiv la dorința co
piilor de a deveni luptători. Fap
tul că lingă Liviu Ivasuc acti
vează. în aceeași secție, și Attila 
Covaci sau Ioan Blaga, loan 
Strugurel sau Ioan Ardeleana 
trebuie explicat și prin orele 
(peste program) pe care prof. 
Bălaj le petrece in mijlocul co
piilor, repetînd o „luptă dreap
tă", o aruncare cu mingea de 
oină, o săritură peste diferite 
obstacole, naturale sau create de 
copii, precum și concursuri de 
alergări, de regulă pe spații de
nivelate. ..Daciada" i-a adus pe 
copiii din Odoreu tot mal aproa
pe de exercițiul fizic organizat, 
de sport, lucru realizat aproape 
pe nesimțite, priceperea și dra
gostea pentru meserie și pentru 
tinerele mlădițe ale școlii consti
tuind suportul, 
făcut pe prof, 
ceilalți dascăli 
moașă așezare 
dea muncii cu 
un conținut cit 
bogat.

„Clasa" de voinici din Odoreu ? 
Un fapt obișnuit de viață, dar 
cu adinei semnificații pentru tot 
ceea ce ne-ara propus să înfăptu
im in anii care vin.

Tibenu STAMA

S.

fizică

resortul care l-au 
Bălaj, ca și pe 
din această fru- 
sătmăreană, să 
generațiile tinere 
mai dens, cit mai

CALIFICĂRI PENTRU C.N 
DE TENIS DE MASĂ, 

JUNIORI
îneepfnd de azi, pînă marți 8 

ianuarie. în Sala sporturilor din 
Pitești se desfășoară jocurile de 
calificare pentru Campionatul 
republican de tenis de masă pen
tru juniori, pe echipe. La cele 7 
reuniuni programate participă 
formații din întreaga țară.

T. RADU
★

După cum r.e informează cores
pondenții noștri, sportivii partici
pă. alături de oamenii muncii, la 
acțiunile de deszăpezire și în nu
meroase alte localități din țară.

. TRISTĂ TOAMNĂ A ARCAȘULUI MIHA1 BlRZU
carii din concursuri au însem
nat pentru arcașul din Satu 
Mare un motiv de delăsare 
in antrenament. Mai mult, a 
urmat un mod de viață ne
sportiv, din care n-au lipsit 
țigările și alcoolul. Iar cobori- 
șul n-a întirziat. Cu deosebire 
in timpul unor întîlniri din 
cadrul turneului de pregătire 
in R.P. Chineză, Mihai Bîrzu 
cel din toamnă n-a mai fost 
Mihai Bîrzu cel... din vară. 
Rezultatele sale au scăzut în
grijorător, iar faptul a deter

minat reacția fi
rească din partea' 
federației de spe
cialitate : exclude
rea din lotul olim
pic. Dacă singurul 

de această sancțiune 
neonorantă n-o va 

definiti- 
pedeapsa va fi

Semnalam cu cîtva timp în 
urmă seriozitatea cu care tră
gătorii români de tir cu arcul 
își desfășoară pregătirea. Sub
liniam cu acel prilej interde
pendența dintre climatul să
nătos de muncă și rezultatele 
bune înregistrate de majori
tatea sportivilor din lotul o- 
limpic ue arc.

Așa stau și acum lucrurile, 
dar aflăm, că există 
excepția oe la regulă, 
oferit acest prilej neplăcut 
Mihai Bîrzu, arcaș tînăr, 
perspectivă (legi
timat la Sănătatea 
Satu Mare) și lu
crurile sînt cu atit 
mai grave. Istoria 
lui Bîrzu este isto
ria tipică a capotării — sperăm 
temporare — a unui perfor
mer angajat ferm, la un mo
ment dat, pe drumul spre ma
rele rezultat.

Sportivul sătmărean a avut 
șansa, oferită în primăvara a- 
oestui an, de propriile sale ci
fre ridicate, de a deveni com
ponent al lotului olimpic. Am
bițios, perseverent, muncitor, 
tînărul sportiv și-a ridicat, tn 
continuare, măiestria pînă la 
a concura cu șanse reale, _ 
lături de Andrei Berki, la u- 
nul din cele două locuri pen
tru Jocurile Olimpice de la 
Moscova. Iată, însă, că, la 
sfîrșitul verii, Mihai Bîrzu 
uită că e mai greu să-ți păs
trezi o valoare ridicată decît 
să o atingi. în loc să-1 în
demne la a continua pe dru
mul muncii fără preget, de-

a-

insă.

SPRE VOLEIBALIȘTI „UNIVERSALIU

cit va timp în ur- 
opinii a reputatului 

' Yasu-
Făceam cu 

mă loc unei , 
antrenor japonez de volei 
taka Matsudaira, care prefigura 
pentru J.O. din 1980 — ca nou
tate in sistemul de joc al ce
lor mai bune echipe — formula 
cu trei ridicători și trei trăgă
tori. Ocupîndu-ne atunci numai 
de sistem în sine, am promis 
să revenim asupra felului in 
care înțelege el această evolu
ție, in voleiul viitorului imediat, 
cum trebuie să arate un „sextet 
34-3“ de înalt randament. Cităm: 
„Trei trăgători puternici și trei 
ridicători care să aibă capacita
tea de a bloca bine, de a ataca 
bine și de a prelua bine, 
spune că in momentul de 
vremea ridicătorilor mici a apus. 
Mai ales după schimbările în 
regulile de joc efectuate la 
Montreal “. Intr-o discuție pe a- 
ceeași temă cu cîțiva tehnicieni 
români, aceștia considerau nu 
numai posibilă, ci chiar firească, 
asemenea evoluție a sistemului 
de joc, care cere sportivi com- 
pleți, „universali".

Se poate încadra acum voleiul 
nostru intr-o astfel de tendință, 
pe care nu o socotim deloc fan
tezistă ? Parcurgînd lista ridică
torilor-coordonatori exist ențl la 
ora actuală în primele eșaloane, 
trebuie să recunoaștem că nu, 
dar că se poate veni în întîmpi- 
narea et Spunem nu, deoarece 
se resimte acut — și în voleiul 
masculin, și în cel feminin — 
criza de elemente valoroase pe 
acest post. De aceea, multe divi
zionare A (să nu mai vorbim 
de eele din B) recurg adesea la 
improvizații, la transformarea în 
ridicători a unor trăgători 
experiență competițională, 
îndeobște lipsiți de vocație, 
„mînă", de finețe, de viteză 
execuție. Intr-un cuvînt, de 
litățile sine qua non ale unui 
coordonator de joc. Deci, criza 
de ridicători-coordonatori valo
roși se simte și acum, cînd pre
ponderent este încă 
un singur ridicător ! 
mal tirziu, dacă vor 
trei Intr-un sextet T 
campionate europene 
mai pregnant în evidență rolul 
ridicătorului ca dirijor rafinat, 
precis, cu zvîcnire din „poignăe* 
dar și ca trăgător sau apărător 
în ambele linii. Coordonatorii 
noștri de joc — chiar cei de la 
loturile naționale — sînt lipsiți 
de unul sau mai multe din aceste 
atribute. Cei înalț! n-au sufici
entă viteză, mobilitate și forță 
de atac. Cei scunzi n-au precizie, 
n-au randament la blocaj, n-au 
eficiență în atac.

Prin urmare, posturile-chele în 
voleiul nostru sînt extrem de de
ficitare. Iată una din cauzele 
pentru care loturile reprezentati
ve n-au obținut în ultima vreme 
rezultate deosebite, chiar fără

Pot 
față

cu 
dar
de 
de 

ca-

sistemul cu 
Ce va fi 
fi necesari 

Recentele 
au pus și

SCHIMBUL DE GENERAȚII
(Urmare din pag. I)

fl
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fost nevoie să joace în sis-
34-3. Am mal scris și cu

să 
temui_________ _____ ____ ,
alte prilejuri despre criza ridi
cătorilor în condițiile folosirii 
sistemului clasic 44-2 sau ale ce
lui mai în vogă azi : 54-1... So
cotim că de data aceasta pro
blema trebuie repusă în discuție 
pornind de Ia o realitate nouă, 
de la o necesitate nouă. Și tre
buie pusă grabnic la eșalonul 
juniorilor, unde trebuie să se lu
creze specific, de ia Vîrste fra
gede, cu elemente care să întru- 

. nească în primul rînd calitățile 
de bază necesare unui coordo
nator de ioc („mînă" bună, mo
bilitate, îndemînare, viteză și 
fantezie în construirea acțiuni
lor), dar și pe cele reclamate de 
activitatea sa de ansamblu în 
teren : capacitate de atac egală 
sau aproape egală cu a unui tră
gător principal — cum au Zai- 
țev, Kondra (U.R.S.S.), Bogo- 
evski (Iugoslavia), Gawtowskî 
(Polonia), Fabiani (Franța) etc. 
— eficiență în blocaj, siguranță 
la preluare. Pentru a se împlini 
acest deziderat este însă nevoie 
ca selecția și pregătirea coordo
natorilor 
tinerilor 
lități de

să se facă din rlndul 
voleibaliști cu certe ca- 
„unlversali".

Aurelian BREBEANU

vinovat 
-gravă și 
transforma intr-una 
vă, atunci 
temporară.

Ne întristează drastica sanc
țiune. Dar, în același timp, tn 
ciuda asprimii ei, măsura tre
buie să însemne un 
de alarmă ______ __
căruia dintre membrii loturi
lor olimpice _ ~~___ ____
simți tentația delăsării ta pre
gătire sau ar pomi pe alu- 
necușul fără oprire al neres- 
pectării cerințelor „antrena
mentului invizibil*, perma
nent efectuat tn timpul liber. 
Pentru că, din cite se vede, 
federația de specialitate nu 
este dispusă să facă nici un 
fel de compromisuri. Și face 
foarte bine.

Radu TIMOFTE

semnal
la adresa ori-

de tir care ar

celebri, printre care Nicolae 
Munteanu, Cornel Durau, Olim
piu Flangea și alții), precum și 
al altor antrenori, printre care 
Remus Drăgănescu, Dan Hot- 
aog, Maria Lechner, Elena Dră- 
gânescu etc. Directorul clubului 
sportiv școlar, profesorul F. 
Lechner, ne spunea : „Pentru 
ca integrarea să fie totală, u- 
nitatea noastră școlară funcțio
nează chiar în incinta clubului 
Dinamo. Obiectivele noastre de 
performanță nu sînt fixate ca 
un scop in sine, ei urmărim să 
„aprovizionăm* permanent sec
țiile clubului eu sportivi bine 
pregătiți, mergind chiar pină Ia 
a-i specializa, pe handbaliști, 
de exemplu, pe anumite pos
turi. Cred că in felul acesta 
randamentul nostru va fi ridi
cat, in toate privințele**.

Tot in dorința atragerii in 
activitatea de performanță a 
unor tineri cu aptitudini, clu
bul Dinamo Brașov și-a creat 
centre-satelit în diferite locali
tăți. Specialiștii clubului acțio
nează — rezultatele fiind încă 
de pe acum vizibile — îndeo
sebi în localități rurale monta
ne, unde populația tinără este 
foarte bine dezvoltată din 
punct de vedere fizic. Astfel, 
la Vama Buzăului și la Rișnov 
s-au înființat centre de lupte ; 
la Hărman — judo ; la Co
mandău și Săcele — sărituri cu 
schiurile ; la Arieșeni (județul 
Alba) — schi alpin * ~ '
Mărului 1“ . ___
fond și biatlon. în aceste uni
tăți au fost asigurate

oondițiile materiale de lucru 
(trambulină la Comandău, se
turi de saltele pentru lupte și 
judo, schiuri și echipament 
pentru schi, arme cu aer com
primat). Antrenorii Ion Comă- 
nici (lupte), Nicolae Gîrniță 
(schi fond și biatlon), Zoltan 
Kiss (sărituri) lucrează în loca
litățile amintite (mai ales pe 
timpul vacanțelor), atît pentru 
acțiuni de selecție, cît și pen
tru antrenamente.

Inițiativa clubului brașovean 
Dinamo ni se pare deosebit de 
valoroasă, cu atît mai mult cu 
cit rezultatele au și început să 
apară.

la Poiana 
și Zărnești — schi

toate

NOUL VAL“ IN PLINĂ AFIRMARE
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CAMPIONATUL MASCUL
(Urmare din pag. I)

tre aceste două' echipe au fur
nizat jocuri deosebit de dirze, 
terminate întotdeauna cu sco
ruri strînse. Există toate con
dițiile ca și de această dată 
lucrurile să se petreacă la fel, 
ceea ce promite ca, atît la a- 
cest meci, cit și la 
confruntări, calitatea 
luluj practicat să se ridice la 
o cotă înaltă. Adăugind faptul 
că dacă va exista și o preocu
pare pentru joc mai accentua
tă decît de obicei, lăsînd în sea
ma arbitrilor... arbitrajul și a- 
bandoniiidu-se ideea impunerii 
printr-un joc obstructionist, 
putem spera că „turneul cra- 
ioveah“ se va înscrie ca una 
din reușitele handbalului nos
tru masculin. Ceea ce — nu ne

celelalte 
handba-

îndoini 
buție -1 
prezenj 
Olimpd

Progri 
0 lanul 
Craiova 
dența 
C.S.M. 
poca ; 
Timișod 
H.C. M 
Bucur d

PRINTRE VIITO
(Urmare din pag. 1)

„Să nu ne dai de rușine, că-î 
bai —, dar, mai ales, pe
ale antrenorului său, Nicolae 
Siminoiu — „Să. nu uiți că 
tricoul cu tricolor înseamnă și 

tale, dar și 
de a-1 purta 
și s-a întors 
dar și cu do- 

pregăti și mai 
cu vreo doi 
Nicolae Siml- 

de perfor- 
inginerul 

ale

răsplata muncii 
marea obligație 
cu cinste !” — 
cu fruntea sus, 
rința de a se 
bine... în urmă 
ani, tehnicianul 
noiu, fost atlet 
manță, s-a dus la _ 
Viorel Mălușel — ale cărui 
mai vechi pasiuni sportive, de 
pe vremea cind, student fiind 
la Petroșani, a jucat handbal 
la Știința și chiar în naționala 
de juniori și tineret, nu sînt 
nici acum uitate, el fiind pre-

ședințe] 
oferind] 
ba, cin 
vigurod 
atletisd 
nici țM 
sfătuit] 
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ANTON VON CA, BUZĂU. „Cine 
s-ar fi calificat mal departe dacă, 
și după prelungiri, medul din 
cadrul ^6-“unii or Cupei Româ
niei, dintre Dinamo și Rapid, ■-ai

temui „tie-break* se ajunge la 
5—5, ciștigă cel care realizează 
diferența de minimum două 

Deci „tle-break“-ul se va 
la 7—5, 9—7, 11—9 ș.a.m.d. 
ghem ciștigat la „tle- 
se adaugă situației de 
la care am pornit, ciștl- 
încheind acum setul la 
favoarea sa. In felul a- 

unul 
tn

in jur;

Potri- 
ar fi 
fiind

Atunci, în 1075, cînd Dumitru 
Mlhai trecea pentru prima oa
ră pragul grajdului, nimeni, nici 
chiar M. Ștefăhescu (omul care 
avea să-i pună r-------  7------
oară hățurile în mină) nu bănuia 
că acest tînăr, abia Ieșit de pe 
băncile liceului, avea să ajungă 
(în numai 5 ani) un „nume*. 
Băiat de grajd în *75, el obține 
tn stagiunea 
de apranti șl 
ucenicie (în 
victorii) este 
tor. Rezultat
*79 : locul s șl 23 victorii, perfor
manță care-1 situează înaintea 
unor driver! cu activitate mult

pentru prima

următoare licența 
după doar 3 ani de 
care realizează 14 
promovat conducă- 
final în stagiunea

mal îndelungată pe cîmpul de 
curse. Un rol hotărîtor în ascen
siunea, mai mult decît spectacu
loasă, a acestui talentat driver l-a 
avut antrenorul Mircea Ștefă- 
nescu care, cu „ochiul" său de 
vechi și experimentat profesionist, 
a anticipat în D. Mihai un driver 
talentat, de viitor. Cu rezultate 
de asemenea remarcabile apar în 
stagiunea ’79 aprantiii Constantin 
Iorga (13 victorii), Gheorghe I. 
Nicolae (8) și Ivan Ion (5). Pri
mul, crescut și format la școa
la multiplului campion G. Tăna- 
se, se dovedește extrem de dotat 
(siguranță în sulky, bună orien
tare în cursă, energic în lupta 
finală), cel de-al doilea Uom de

Popa) se afirmă ea un 
cu reale perspective

colț", D. 
element _ „ ____ _ _
(gîndește corect cursa, știe cînd 
să „plece**, susține foarte bine 
calul la potou), iar I. Ivan, deși 
nu are decît 5 victorii în anul 
precedent (avem convingerea că 
prin încredințarea lui unui meș
ter ceva mai grijuliu cu cadrele 
tinere rezultatele ar fi fost mult 
mai bune), manifestă vădite apti
tudini pentru meseria de driver, 
ținuta sa în sulkl, maniera de 
a conduce, cît și felul de a con
cepe o alergare arătîndu-1 șl pe 
el ca un demn reprezentant al 
„noului ,val“. -

Gh. ALEXANDRESCU

fl terminat la egalitate î“ 
vlt regulamentului, Dinamo 
avut ciștig de cauză, ea 
echipa care s-a deplasat. Evident, 
se poate spune că șl Rapid s-a 
deplasat in aceeași măsură la 
stadionul „23 August*. Ba, 
o luăm după Kilometraj, din 
Iești și pină la „23 August* 
tacita e chiar mal mare I 
echipa organizatoare a fost 
pld și prin aceasta ea a pierdut 
avantajul meciului egal. Ne ple
căm tn fața regulamentului, dar 
parcă simțim și noi că, în anu
mite cazuri, greu de prevăzut, el 
nu prea este echitabil. Cîștigînd 
partida. Rapid n-a mal avut mo
tive să... blesteme regulamentul, 
așa că lucrurile s-au aranjat sin
gure !

ANDREI CALCEV, CLUJ-NAPO
CA : Cînd, la tenis, doi jucători 
ajung la situația de 6—6 la ghe
muri, tn continuare (ai 13-lea 
ghem) se joacă aplicîndu-se re
gula „tie-breack“-ului, astfel incit 
este declarat cîștlgător cel care 
realizează, primul, 7 puncte (1—0, 
2—0, 3—0 etc.). Jn cazul cind în 
timpul ghemului jucat după »ls-

puncte, 
încheia 
Acest 
break"
6— 6 de 
gătorul
7— 6 in 
cest a s-a scurtat durata 
set de tenis care, cu ani 
urmă, putea dura și două ore. 
începerea „tie-break“-ului se face 
din partea dreaptă a terenului.

IONITA GHEORGHE, COMUNA 
GORGOTA : In meciul de pe 
Wembley, de acum 10 ani (1—1 
CU Anglia), echipa noastră a ali
niat următorul „unsprezece 
Gornea — Sătmăreanu
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Dinu. Deleanu — Anca, Nunweil- 
ler VI — Dembro-vschi. Domide, 
Dumitrache, Lucescu. Golul nos
tru a fost înscris din lovitură de 
la 11 metri, de Dumitrache.

D. GABRIEL : Vă înțeleg amă
răciunea, din moment ce echipa 
dv. a coborit în cîteva etape de 
pe locul 4 -pe locul... 15 ! Cred, 
totuși, că formația din Tîrgoviște 
nu va ' retrograda. Ea nu tre
buie să conteze însă exclusiv pe 
spusele mele !
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eminină pentru rugby

LUCESCU Lfi IOANA BODEA
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plină de temperament și de dra
goste de muncă, de sport și de 
copii a intrat în istoria rugbyu- 
lui românesc, ca fiind prima an- 
trenoare din lume — de această 
dată nu mai avem nici un du
biu ! — cu rezultate de excepție. 
Ce face ea astăzi ? Pregătește noi 
generații» convinsă că echipa sa 
va „prinde" din nou, curînd, po
diumul campionatului de juniori. 

Mariana Lucescu a fost, așadar, 
prima.

Mulți ani a rămas și singura.
Pentru ca mai apoi să auzim des
pre o „urmașă“ de-a sa pe Lito
ral, de două în București, de o 
alta în Simeria și, recent, mai 
ales, de una din Baia Mare. Spu
nem mai ales, pentru că Ioana 
Bodea, profesoară la Liceul in
dustrial de electrotehnică nr. 4 
din municipiul maramureșean, 
conduce destinele unei echipe 
care se afla, la finele sezonului, 
exact la mijlocul clasamentului 
seriei a patra a campionatului 
juniorilor, deținînd și o mică 
performanță — aceea de a fi sin
gura care a pus probleme serioa
se liderei (Viitorul Cluj-Napoca), 
în fața căreia a „scos" unicul 
punct pierdut de formația lui 
Octavian Chihaia (0—0) în 11 par
tide. Șl mai răspunde — aflăm de 

'la tehnicianul divizionarilor A din
Baia Mare, Mitică Antonescu — 
și de XV-le participant la com
petiția de sub egida M.T.Tc. ! Iar 
toate acestea se petrec într-un 
oraș în care există jucători de 
performanță cu diplomă de pro
fesori de educație fizică și cali
ficare de antrenori (fiindcă veni 
vorba, să precizăm că Inerția u- 
nor asemenea doar presupuși teh
nicieni este compensată — în 
parte — de pasiunea altor Jucă
tori, fără calificare, dar dispuși 
oricind să dea o mină de ajutor 
entuziastei profesoare).

Nimeni nu se poate hazarda, 
desigur, să afirme că o echipă 
pregătită de Ioana Bodea va »- 
tinge cîndva poziția pe care au 
stat a ti ta vreme juniorii Maria
nei Lucescu. Ceva e insă sigur : 
pasiunea profesoarei maramure
șene e dublată de suficientă pri
cepere o spun cîțiva cunoscuți 
tehnicieni, iar noi consemnăm cu 
bucurie o asemenea stare de 
fapt.

Mariana Lucescu nu mal e un 
caz singular/..

Geo RAEȚCHI

U AI ZLATNEI ,
— Grif, Lia’ Beea și Manuela

■ea- Botaș care nu vor altceva de-
îeri cit „să devină campioni”...
itru ...S-ar putea crede că atle- 
ista tismul („O tradiție a existat
lost aici, lipsea poale doar munca
llă, sistematică") a estompat inte-
La resul pentru alte discipline,
în- La prima vedere așa s-ar pă-
m- rea. Directorul școlii, ing. Io-
■ti- sif Muntean, crescut și ei la
fi- școala rugbyștilor din Petro-
iă- șani, nu uită să ne vorbească
de de handbal — „Echipa este
ita vicecampioană județeană și a
ea ocupat locul 3, ia Baia Mare,
aș in finala pe minister" —, fot-
cu bal, tenis, șah, crosuri, adică
ii- de „toate formele cuprinse
la în atit de generoasa competi-
ru ție națională „Daciada", care
tai este nu numai o formă de a
cu te întrece dar, ceea ce mi se
;ă, pare și mai important, este un
— mijloc admirabil de a deprin
și de de timpuriu pe oameni cu
ot mișcarea, cu practicarea exer-
10 cițiilor fizice". Că este așa,
re ne-am convins interesîndu-ne
11 și de activitatea de lal.M.M.N.
r- sau Exploatarea minieră. a-
Is colo unde „vin cei mai mulți
!- dintre elevii școlii, aducind
e cu ei nu numai o serioasă
u pregătire de specialitate, dar
ii și pasiunea pentru sport. pe

care o transmit și celor mai 
in vîrstă...”.

i „Aurul Zlatna” este numele 
i„ — un nume simbol — al aso- 
i dațieî sportive a elevilor. Dar, 
î cel mai „prețios metal” ni s-a 
i părut a fi munca pasionată,
• fără oboseală, dăruirea fără
• preget, cu gindul mereu la 
i mai bine, la mai mult, la ti-

năra generație — „un alt pre
țios metal care trebuie pre
lucrat și șlefuit cu grijă peu-

I tru a străluci cu putere"...

IRT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 25 DE

CEMBRIE 1879

FAZA I : Categoria 1 : 2 va
riante 25% a 17.500 lei ; cat. 2 ; 
3 variante 25% a 6.250 lei ; cat. 
3 : 1 variantă 100% a 25.000 lei 
sau la alegere o excursie de 1 
loc în R. S. Cehoslovacă — R.P. 
Ungară și diferența în numerar 
și 11 variante 25<>/n a 6.250 lei ; 
cat. 4 : 31,25 a 4.644 lei ; cat. 5 : 
78,75 a 400 lei ; cat. 6 : 151,75 a 
300 lei ; cat. 7 : 231.50 a 200 lei ; 
cat. 8 : 1.434,25 a 100 lei.

FAZA a n-a : Categoria B : 1 
variantă 100% a 10.000 lei sau la 
alegere o excursie de 1 loc în 
R. S. Cehoslovacă — R. P. Un-
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„MODELUL MEU? MAI ÎNTÎINICHI DUMITRU, 
APOI DUMITRACHE $1, ACUM, DOBRIN“.„

...ne marturiscMc Marcel nanuesnu. i«<ui 3

I. MiHHiun. „VOM PLECA LA VOINA 
GÎNDINDU-NE MEREU LA... IZMIT"

in ancheta
La 25 de ani nu de mult 

împliniți, Marcel Răducanu, 
„virful mobil” al atacului ste- 
lisț, a mai făcut un pas mare 
pe drumul greu al consacrării 
sportive. Locul trei ocupat în 
clasamentul celor mai buni 
fotbaliști români ai anului 1979 
îi ’confirmă valoarea și-i răs
plătește eforturile și seriozita
tea de care a dat dovadă pen
tru a se impune atenției spe
cialiștilor și gustului spectato
rilor. Dezinvolt în teren, abil 
în manevrarea mingii și foarte 
incomod pentru orice adver
sar, Marcel Răducanu este în 
viața de toate zilele un timid, 
care iși ascunde cu dificul
tate emoția in fața primului 
interviu din activitatea sa, de 
mai bine de 15 ani, ca Jucător.

— Ești chiar la prunul in
terviu ?

— Da. N-o spun ca un re
proș, dar adevărul e că m-au 
cam ocolit ziariștii pînă acum 
Și cum nici eu nu sînt din 
fire prea îndrăzneț—

— Cum ți se pare „bron
zul" in topul fotbaliștilor 
pe 1979 ?

— Sincer să fiu, nu mă aș
teptam la o asemenea perfor
manță. De fapt, nu m-a pre
ocupat niciodată gindul să Joc 
bine, așa ca să obțin un suc
ces personal. îmi place fot
balul pur și simplu și mă stră
duiesc să fac cit mai mult 
pentru a fi util echipei, ju- 
cînd. In anul care a trecut am 
prins și o formă bună, m-au 
ajutat și antrenorul Constantin 
și coechipierii. M-a încurajat, 
în ultima vreme, și presa, u- 
neori m-a plusat chiar, și re
zultatul este că m-am văzut 
pentru prima oară pe un po
dium al valorilor, lucru care 
mă onorează. Dar mă și o- 
bligă, mai ales acum, cind 
am prins și echipa națională.

— Care ți-a fost modelul 
ca Jucător 2

— Cind jucam la „pitici", Ia 
nea Feri Fabian, idolul meu 
era Nichi Dumitriu. Ceva mai 
tirziu, am căutat să ciupesc 
cîte ceva din stilul lui Dumi- 
trache, iar în ultimul timp am 
fost atras de arta fotbalistică 
a lui Dobrin, pe care aș vrea 
— dar nu știu dacă am să reu
șesc — să-l egalez.

— Asta înseamnă că tinzi 
și către o anumită ma
nieră de acțiune, apropia
tă de aceea a internațio
nalului piteștean...

— încă nu. Deocamdată joc 
unde sînt pus și fac ceea ce mi 
se cere, pentru că mă simt 
capabil să fac față obligațiilor 
oricărui post din înaintare si 
de la mijlocul terenului. Cred, 
totuși, că pînă la urmă rolul 
de vîrf retras, de atacant din 
linia a doua, de constructor- 
realizațor se va potrivi cel 
mai bine calităților mele și 
chiar temperamentului meu.

— Ce crezi că-ți lipsește 
cel mai mult pentru a de
veni un jucător comple t ?

— Condiția psihică... în anu
mite momente de dificultate 
ale unei partide mă descu
rajez. mă enervez cu prea 
multă ușurință ți-mi jes din

ANUNȚ
Luni 7 ianuarie 1980. In sala 

Dalles, de la ora 12,30. în ca
drul Universității cultural- 
știlnțifice, tovarășul Pierre 
Hillerin, cercetător la Centrul 
de cercetări științifice al Con
siliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, expune 
tema : „Metoda complexă de 
determinare a formei sportive 
ta jocuri".

gară sau U.R.S.S. plus diferența 
în numerar și 7 variante 25» „ a 
2.500 lei ; cat. C: 3 variante 100% a 
10.000 lei sau la alegere o ex
cursie de 1 loc In R. S. Ceho
slovacă — R. P. Ungară sau 
U.R.S.S. plus diferența în nume
rar și 15 variante 25°/n a 2.500 lei; 
cat. D '. 50,50 a 2.836 lei ; cat. E : 
725,25 a 100 lei.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 4

IANUARIE 1980

EXTRAGEREA I : 15 2 76 7. 
87 75 51 77 71.

EXTRAGEREA a Il-a : 46 61 
26 60 13 25 29 72 44.

Fond de cîștiguri provizoriu : 
788.941 Iei, din care : 364.728 
lei report ia categoria L

ziarului noslru
joc. Mulți mai cred despre 
mine că sînt un egoist. Ade
vărul este că, plăcindu-mi 
foarte mult fenta și driblingul, 
uneori chiar mai mult decit 
golul, mă despart mai greu de 
minge' decit ar trebui. Și asta 
nu de puține ori in detrimen
tul unei acțiuni colective. De 
la o vreme insă, m-am mai 
lecuit de un astfel de obicei, 
joc mai simplu, preferind 
„un-doi"-urile în locul miș
cării in plus și devierea in 
schimbul preluării și condu
cerii exagerate a balonului.

— Ce crezi că-i lipsește 
echipei Steaua pentru a fi 
o mare echipă 2

— Cred că un plus de în
credere in forța colectivă și o 
mai statornică prietenie între 
jucători. O mare echipă este, 
mai întii de toate, o familie 
adevărată. Și noj putem rea
liza acest lucru numai prin 
efortul sincer și nedrămuit al 
tuturora.

— Același lucru este va
labil și pentru echipa na
țională..

— Cu atit mai mult acolo, 
unde este vorba de prestigiul 
și reprezentarea demnă a fot
balului românesc. In această 
idee, apropiatul turneu sud- 
american, o premieră pentru 
marea majoritate a jucătorilor 
și pentru mine, are darul — 
cred — de a ne închega nu 
numai tactic, ci și pe plan 
moral, pentru a deveni o echi
pă competitivă, cu șanse de 
calificare la C.M. din 1982.

— Personal, ce îți dorești 
să realizezi in turneul care 
incepe peste eiteva zile 2 

— în -primul rind, să devin 
titular al echipei, in al doilea 
rtnd, să învăț eiteva fente noi 
de la brazilieni, nu înainte de 
a le arăta și eu lor eiteva

exemplare „made in Ghen-
cea_*.

Mihai IONESCU

„LANTERNA
Chiar dacă Gloria (club specia

lizat de fotbal !) deține ultimul 
loc în clasament și are puține 
șanse de a mai fi prezentă pen
tru a treia oară consecutiv ir. 
Divizia A, Buzăul va rămine un 
oraș ~ dăruit acestui sport. Si 
cind spunem aceasta ne gîndim 
la cei 131 000 spectatori care av 
luat drumul spre stadion la cele 
nouă meciuri disputate acasă de 
echipa favorită, la cei peste 100 
de copii fi juniori care deprind 
fotbalul în condiții destul de 
bune, mai bune ca în a- 
nil trecuți, la centrul de 
specialitate al clubului, la sta
dionul (încă Determinat) care a 
răsărit peste noapte ta umbra 
copacilor din Crîng. la atenția 
care este acordată fotbalului (și 
clubului) de organele locale. Iată, 
așadar, un buchet de reușite, de 
realizări care ne Îndreptățesc să 
spunem că. la Buzău, ta ciuda 
locului precar pe care-1 deține 
Gloria, fotbalul a Învins. Dar asta 
e îmbucurător mai ales pentru 
viitor. Ce ne spune prezentul 7 
De ce a jucat Gloria atit de 
slab in toamnă ? Credem că e- 
chlpa datorește locul 18 pregă
tirii necorespunzătoare din vară 
etnd, ta absența antrenorului eu 
care promovase, a cam uitat de 
fotbal ! Și astfel, in primele 10 
etape au fost realizate doar * 
puncte, toate acasă, unde. ta 
schimb, au fost cedate 6 ! După 
etapa a 10-a a avut loc o schim
bare din mers : înlocuirea între
gii conduceri * clubului (și teh
nică, șl administrativă). Noul an-

Dl: UNICĂ, 4 EANEARIE 1980, TRAGEREA
EXTRAORDINARĂ PRONOEXPRES A NOULUI AN 1
Oricine joacă poate 
obține :
• AUTOTURISME 
„Dacia 1300 și „Sko- 
da 120 L“ • MARI 
CÎȘTIGURI ÎN BANI 
de valori variabile și 
fixe • Excursii în 
R.P. Bulgaria, — Tur
cia sau R. P.” Ungară
— R. S. Cehoslovacă
— R. D. Germană — 
Austria.
Se efectuează 13 ex
trageri cu un total 
de 72 numere !
BILETELE DE 25 
LEI PARTICIPA LA 
TOATE EXTRAGE
RILE !

NUMAI ASTĂZI VA PUTEȚI JPROCURA BILETE CU 
NUMERELE PREFERATE 1

— Care este opinia antre
norului Ion NunweiUer des
pre comportarea Selecționa
tei de juniori (C. S. Lucea
fărul) in toamna anului 
1979 ’

— Vreau să spun de Ia în
ceput că nu sînt satisfăcut de 
evoluția echipei în ultima parte 
a sezonului, deși conducerea 
clubului și cadrele didactice ale 
Liceului Electroaparataj ne-au 
acordat tot sprijinul necesar. 
Sigur că rezultatele necores
punzătoare s-au datorat și unor 
cauze obiective. Iată o parte 
dintre ele, enumerate în ordi
nea importanței : 1. Supralici
tarea posibilităților fizice reale 
ale Jucătorilor. Au susținut 25 
de meciuri in cinci luni ! Prea 
multe... 2. Procesul de instrui
re nu a mai fost cel preconi
zat, preocupările noastre axîn- 
du -se mai mult pe recuperarea 
forțelor componenților echi
pei... 3. Am introdus în for
mație toate rezervele pentru a 
mă convinge ce calități pose
dă... 4. S-a încercat din mers 
schimbarea ideii de joc... în 
plus, am avut și o surpriză ex
trem de neplăcută, întîlnind la 
lot JUCĂTORI CARE NU 
CUNOȘTEAU PASA CU LA
TUL SAU PASA CU RISTUL I

— Cu ce s-au soldat cele 
două triaturi organizate la 
sfîrșitul sezonului 2

— Cu selecționarea a șase 
jucători pentru echipa de per
spectivă a clubului și cu opt 
promovări în lotul U.E.F.A. 
’80. Este vorba de portarul 
Dîrjan (F. C. Bihor), libero-ul 
Iliescu (Autobuzul), fundașul 
central de marcaj Colesnic
(Corvinul), mijlocașii Nilă
(Dacia Orăștie), Moldovan (Ind. 
sîrmei C. Turzii), Eftimie
(ROVA Roșiori) și atacanții 
Boeriu (Nitramonia) și Ciordaș 
(U.T.A.). Aceștia se vor alătu
ra celorlalți 14 componenți ai 
lotului (Alexa, Jager, Viserea- 
nu, Ungureanu, Rednic, Tătă- 
ran, Marinescu, Niță, Ilie, Fî- 
șic, Gabor, Matei, Bolba și D 
Zamfir) cu care vom începe

Divizionarele A sub transfocator

“ ȘI-A... MERITAT LOCUL
18. GLORIA BUZĂU

• Puncte realizate : 10 (9 acasă 4- 1 în deplasare) ; . procentaj :
264. •

• Golgeterii echipei : Ghizdeanu 4, Stan 3, Negoescu 2, Gh. Radu, 
Toma, Ivana și Dobre — cîte 1» Solomon II (S.C. Bacău) - autogol.
• Jucători folosiți : 20 — Ghizdeanu 19 meciuri, Simion, Gh. Radu 

șl Toma — cîte 17, Negoescu, Stan și Tulpan - cîte 16, Vlad 14, 
Cristian II, Ivana, Petreanu și Al. Nicolae — cîte 12, Dobre 11, Stanciu 
9, Tânase și Neculce — cîte 8, Duloiu și Petrache — cîte 7, Marin 6, 
C. Mircea 2.
• Media notelor echipei : 5,87 (5,95 acasă — 5,79 în deplasare).
• Jucători eliminați ; hrana (etapa a 16-a) și Ghizdeanu (etapa 

a 19-a).
• Cartonașe galbene : 19 (10 jucători) ; cele mai multe : Stan, 

Toma și Nicolae — cîte 3.
• A expediat 159 de șuturi fc> poartă (116 acasă 4- 43 în depla

sare), dintre care 69 pe spațiul porții (52 acasă -f 17 în deplasare) 
Și a executat 141 de oornere (111 acasă + 30 în deplasare).
• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m, ambele transformate de 

Stan ; a fost sancționată ca 2 penalty-uri, 1 transformat, 1 ratat.
• La meciurile susținute acasă au asistat 131 000 de spectatori, cei 

mai mulți - 20 000 - în etapa a 16-a, la partida cu Steaua.

trenor, Valeriu Neaga, avtad si 
sprijinul total al noilor aleși în 
conducerea clubului, a căutat 
cele mal bune soluții, a încercat 
o serie de jucători din județ, a 
dat antrenamentelor (care nu au 
mal fost făcute în funcție de... 
mersul trenurilor pe distanța 
București-Buzău) un eu totul alt 
conținut și a reinstalat disci
plina. Dar pregătirile efectuate în 
scurta pauză de campionat (7—21 
octombrie), dintre etapele 10 șl 
u, n-au putui compensa lipsa 

pregătirile pentru viitorul se
zon.

— Ce veți face în con
tinuare 2

— Mergem la cabana Voina 
unde vom căuta să punem ac
centul pe ameliorarea forței, mo
bilității, supleței (în prima parte 
a intervalului) și pe pregătirea 
specifică printr-un număr spo
rit de jocuri de omogenizare a 
echipei. Un capitol aparte in 
programul pe care l-am întoc
mit va fi cel referitor la edu
cația acestor jucători. Pentru 
că, din păcate, un alt lucru de 
care m-am lovit in cele două 
luni de cind am devenit antre
norul selecționatei de juniori 
este acela că MIȚLȚI DINTRE 
COMPONENȚII LOTULUI NU 
CUNOSC DECÎT ÎNTR-O MICA 
MĂSURĂ REGULAMENTUL 
DE JOC. După ultimul joc 
din R. D. Germană, de exem
plu, Tătăran nu știa că poate 
fi eliminat dacă protestează.

— Ce va urma după „pe- 
rioada-Voina" 2

— Un turneu în țară, într-o 
zonă care ne va permite să ju
căm cu echipe din toate eșa
loanele, după care lotul se va 
deplasa în Spania și Franța 
(12—21 februarie). în cele pa
tru partide pe care le vom sus
ține (2 în Spania, 2 în Fran
ța) cu selecționatele similare 
ale acestor țări vom căuta să 
definitivăm „ll“-le care va a- 
borda returul campionatului și, 
după aceea, cele două meciuri 
cu formația Turciei (12 martie, 
la Izmit, 2 aprilie, pe teren 
propriu) din preliminariile Tur
neului U.E.F.A.. OBIECTIV 
MAJOR AL ECHIPEI, PE 
CARE PROMOȚIILE ANTERI
OARE NU L-AU MAI ÎNDE
PLINIT DIN 1974 ! Un motiv 
în plus să depunem toate stră
daniile pentru a întrerupe se
ria celor cinci nereușite ante
rioare.

Laurențiu DUMITRESCU

antrenamentelor ce trebuiau e- 
fectuate înaintea campionatului 
Șl astfel, în ciuda faptului că în 
cele nouă etape care au urmat 

s-a prezentat mai bine (S punc
te cîștigate pe teren propriu, 1 
in deplasare, doar un meci pier
dut acasă) decit în primele 1», 
echipa nu s-a putut clinti de pe 
Jocul 18. La toate carehțele sem
nalate s-a adăugat faptul că ta 
rîndul jucătorilor și-a făcut loc 
resemnarea care i-a făcut să piardă 
meciuri ce păreau la un moment 
dat cîștigate. Să le amintim pe 
cele disputate acasă cu F.C.M. 
Galați șl Steaua, cel de Ia Bucu
rești cu Dinamo și pe cel de la 
Tlrgovlște, cind Gloria a primit 
goluri în finalul jocurilor.

Că echipa a făcut, totuși, în 
final, un oarecare progres a fost 
demonstrat de meciul din Cupa 
României, de la Brașov, cu Stea
ua, cînd „Gloria a jucat fotbal, 
fiind aproape permanent la cîr- 
ma jocului, grație unei activități 
laborioase și a unui mod de a 
acționa mai simplu și mal gîn- 
dit“, după cum se arăta in cro
nica meciului.

Așadar, formația din Buzău 
a dovedit în a doua parte a se
zonului de toamnă o creștere va
lorică ce ar fi putut fi mate
rializată în rezultate mai bune 
numai dacă „ll“-le buzoian ac ti 
îndrăznit mai mult, ar fi ieșit 
din „corzile" resemnăriL

Va reuși echipa buzoiană a- 
ceste rezultate în primăvară 7 Tot 
ce este posibil dacă, în afara 
unei temeinice pregătiri in tim
pul iernii, s-ar intensifica și mun
ca de educație în rîndul jucăto
rilor. Ne referim, în special, la 
existența unor disensiuni în ca
drul lotului, disensiuni care, în 
turul campionatului, au redus și 
ele din capacitatea echipei.

Mircea TUDORAN



TENISUL NU MAI ESTE SPORT DE SEZON!
Kings Cup - în ianuarie.

Necesitatea, pentru jdcătorii 
de tenis, de a face față unul 
extrem de încărcat program de 
turnee individuale, de-a lungul 
anului, a impus mutarea cen
trului de greutate al competiți
ilor pentru echipe pe sezonul 
de iarnă, în așa fel încît turu
rile 2 și 3 ale unei întreceri a- 
tît de tradițional estivale pre
cum e Cupa Davis se joacă a- 
cum... indoor !

Tenismanii români sînt anga
jați — încă de la începutul a- 
cpstui nou an — în două com
petiții internaționale : Kings 
Cup (în fapt, un campionat eu
ropean pe echipe) și Cupa Da
vis (cunoscutul campionat mon
dial al formațiilor naționale). 
Un asemenea calendar timpu
riu reamintește jucătorilor că 
tenisul a devenit cu adevărat 
un sport al tuturor anotimpu - 
rilor, fără nici ° pauză, cu în- 
tîlniri și turnee săptămînă de 
săptămînă, ceea ce nu îngăduie 
nici un răgaz în pregătire și 
modifică vechea imagine a unei 
discipline strict sezoniere. Cine 
nu a înțeles bine această mo
dificare în structura organiza
torică a tenisului va rămîne re
pede în urmă și tare ne e tea
mă că tocmai jucătorii noștri 
(este adevărat, încă limitați în 
posibilitățile de antrenament de 
un număr insuficient de spații 
în săli) se consolează mereu cu 
gîndul la... venirea verii. Nu
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EI SÎNT CAMPIONII NOȘTRI OLIMPICI
(Urmare din pag. I)

Nikandrov, campionul U.R.S.S., 
a tras 20, iar italianul Cas- 
ciani, un alt favorit — doar 
18. A doua zi am tras 98, am 
reușit primele două serii pline 
(25), ceea ce a avut un efect 
demoralizant asupra adversari
lor și am încheiat concursul cu 
192. Țin minte, mai avea de 
tras Rossini. Dacă ar fi reușit 
25 în ultima serie, ar fi fost 
campion olimpic. Dacă ar fi 
tras 24, am fi fost în baraj. 
S-a întîmplat însă să tragă 23, 
și astfel am devenit campion 
olimpic. Cred că Roma a fost 
cea mai grea olimpiada, deoa
rece am participat efectiv la 
două concursuri. Poligonul La
zio avea un singur stand de 
36, așa că cei 80 de concurenți 
au tras un baraj pentru pri
mele 36 de locuri

— Ce calități trebuie să 
aibă un campion de ta
lere ?

— In primul rînd trebuie 
să-i placă. Dacă nu te-ai năs
cut cu talerele în inimă, mai 
bine lasă-te. In al doilea rînd, 
îi trebuie voință. Proba nu e 
spectaculoasă. Uneori, chiar la 
„internaționale”, sînt cel mult 
200 de spectatori, inclusiv cei 
ce ajută la talere. E foarte 
mult lucru ca un tinăr să ac
cepte o asemenea probă ne- 
spectaculoasă, în timp ce la 
televizor eroii fotbalului din 
lumea întreagă jubilează. la 
fiecare gol, în fața a sute de 
mii de spectatori. Ion Dumi
trescu. campionul olimpic 1960, 
n-a fost recunoscut niciodată 
de nimeni pe stradă, în timp 
ce Ion Ion sau Ioniță sînt 
eroii unui sfert de București, 
indiferent dacă se află în Giu- 
lești sau în Obor. în al trei
lea rînd, îi trebuie un fond 
sportiv. Să nu uităm că talerul 
are o viteză inițială de depla
sare de 120—140 km pe oră și 
că reflexul trebuie să fie ca 
fulgerul. Chiar așa fiind, nu 
poți „prinde” talerul mai a- 
proape de 25—30 metri. în al 
patrulea rînd, e nevoie de o 
formidabilă capacitate nervoa
să. O manșă durează intre 20 
de minute și... o veșnicie. E 
adevărat, tragi efectiv 4—4,30 
minute, dar așteptarea te o- 
moară. La atletism. în proba 
de 100 de metri, ai fugit și- 
gata ! La talere, in cadrul u- 
nui mare concurs, truda du- 
reasă chiar și opt ore. Și aș-

Cupa Davis - in februarie
întîmplător a fost subliniată, 
după ultima întilnire a anului 
1979, tocmai lipsa de rezisten
ță, lipsa unei temeinice pregă
tiri fizice a jucătorilor noștri 
(și asta într-o perioadă atît de 
propice acumulărilor fizice).

Repartizată în grupa B a 
competiției Kings Cup, echipa 
României urmează să dispute 
in 10 zile 4 meciuri : Iugo
slavia (10 ianuarie, în de
plasare), Finlanda (13 ianuarie) 
și Bulgaria (17 ianuarie, pe te
ren propriu), Olanda (20 ianua
rie, în deplasare). După me
ciuri obositoare de cite o sin
gură zi (mai ales în deplasare) 
— jucîndu-se două simpluri șl 
un dublu — țelul final este 
calificarea în seria de elită.

O coincidență face ca în ca
drul turului II al Cupei Davis, 
echipa noastră să debuteze tot 
împotriva formației Iugoslaviei 
și tot în deplasare (8—10 
februarie). Cîștigătoarea aces
tui meci va întilni in tu
rul III, în zilele de 7—9 

~ martie, învingătoarea parti
dei dintre echipele Belgiei și 
Austriei, pentru a da astfel ad
versara primei calificate direct 
în semifinala grupei B a zonei 
europene, formația Angliei. 
Pentru tenismanii noștri traseul 
pare dificil, dar nu imposibil 
de parcurs.

Victor BĂNCIULESCU

ANGLIA

CEHOSLOVACIA

teptarea e teribilă. S-a spus 
uneori că ar fi mai bine să 
nu cunoști cifrele adversarilor. 
Dar asta-i o treabă cu două 
tăișuri. Cifrele sînt un stimu
lent la care nu poți renunța.

— Cum ai ajuns la ta
lere ?

— M-a convins să devin ta
lerist doctorul Șerban Țueules- 
cu, fratele pictorului, care era 
trăgător. Am început talerele 
in toamna lui ’54. Cu alte cu
vinte, am devenit campion o- 
limpic în cinci ani de concurs.

— Asta pare extraordi
nar ...

— Intr-un fel. Armele mi-au 
plăcut încă de mic copil. La 
trei ani și jumătate tata mă 
punea în rucsac și mă ducea 
la vînătoare. Pe vremea aceea 
se trăgea cu pulbere la rațe. 
Și era un spectacol minunat, 
cu fumul care plutea pe baltă, 
ca în poveștile lui Turghe- 
niev. La 14 ani vînam și eu 
destul de bine, punîndu-1 une
ori în dificultate pe tata. Asta 
ar fi preistoria carierei mele 
de talerist.

— Iți place vînătoarea ?
— Foarte mult.

— Ai inimă să tragi în- 
tr-o căprioară ?

— N-am tras niciodată în 
căprioare. Căprioarele plîng 
cînd mor. Pentru restul vîna- 
tului, discuția e puțin ipocri
tă. Și cum nu fac parte din 
această categorie, trag și eu 
în gîște, care sînt tare șme
chere, trag în fazan, care e 
un hoț și jumătate, trag și în 
sitar, care e un gentleman al 
pădurii. Un talerist trebuie să 
fie, oricum, vînător de zbu
rătoare.

— Ești un vînător cu 
randament ?

— Trebuie să ai și puțină 
șansă. Vorba basmului nostru: 
„Feciorul de împărat, cel cu 
noroc la vînat"

— Care ar fi secretele 
devenirii unui campion o- 
limpic ?

— Am muncit enorm. Aș pu
tea spune că am trăit o tine
rețe fără duminici. Am fost 
un autodidact în materie de 
talere. Am furat cu ochii și cu 
vorba de la polonezul Smel- 
cinski, de la cehoslovacul 
Trojan, de la italianul Rossini 
și de la alții. Apoi am adap
tat totul la calitățile mele.

— A fosț medalia de la 
Roma încununarea unei 
cariere ?

PANORAMICUL COMPETIȚIILOR5 INTERNAȚIONALE 1980
Panoramicul competițiilor in

ternaționale ale anului 1980 
este dominat de mult aștepta
tele întreceri olimpice. în cu
noscuta stațiune de iarnă de la 
Lake Placid (S.U.A.), cei mai 
buni schiori, hocheiști, patina
tori, boberi sau biatloniști vor 
fi prezenți în luna februarie la 
startul celei de a XIII-a ediții 
a Jocurilor de iarnă. Cinci luni 
mai tirziu, în capitala Uniunii 
Sovietice, flacăra olimpică va 
fi din nou aprinsă, vestind lu
mii întregi începerea întreceri
lor de vară.

Calendarul marilor competiții 
pare, într-un asemenea context, 
ceva mai sărac, pentru că nu 
trebuie să omitem faptul că la 
multe ramuri de sport Jocurile 
Olimpice înlocuiesc tradiționa
lele campionate mondiale care 
se organizează în fiecare an. 
Totuși, lista întrecerilor de an
vergură este destul de lungă. 
Să nu uităm că favoriților o- 
limpici li se oferă posibili
tatea efectuării unor teste în 
compania celor mai valoroși 
adversari înaintea J.O.

Luna ianuarie ne reține a- 
tenția prin turneele de califi
care olimpică la volei (Vama) 
și „Cupa națiunilor" la bob (pe 
kirtia de la Igls). Elita hoheri
lor europeni va fi prezentă șl

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂa
INTRECERILE SCHIORILOR

• „Trofeul celor 4 trambuline" 
a programat vineri la Innsbruck 
cel de-al treilea concurs, in care 
victoria a revenit austriacului 
Hubert Neuper. El a realizat 
250,5 p, săriturile sale măsurind 107 
și respectiv 102 m. Pe locurile 
următoare s-au clasat Hans Joerg 
Suml (Elveția) — 242 p șl Henry 
Glass (R. D. Germană) — 239 p. 
Hubert Neuper, in virstă de 1» 
ani. a stabilit cu acest prilej un 
nou record al trambulinei olim
pice de la Berg Isel cu o sări
tură de 107 m.
• Proba masculină de slalom 

special, desfășurată pe pirtia de 
la Ebnat-Kappel (Elveția), a re
venit schiorului elvețian Peter 
Luescher, cronometrat In două 
manșe cu timpul de 2:07,44. In 
clasamentul general al „Cupei 
Europei” conduce Hubert Nach-

— Și da și nu. Nu pot uita 
mondialele din 1961, de la 
Oslo, cînd am cucerit medalia 
de bronz, cu 295, după Mata- 
rellî (Italia) și Eisenlauer 
(S.U.A.), care au tras 296. Eu 
am scăpat talerul 294. Am în
ceput cu 97 în prima zi. în 
ziua a doua n-am ratat nici 
un foc. Dar, la talerul 96 mi 
s-a stricat arma. S-a defectat 
țeava focului doi. Era o situa
ție foarte grea. Cineva mi-a 
oferit o armă. Am refuzat-o. 
ȘL am tras următoarele patru 
focuri cu pușca mea defectă, 
adică cu o armă care nu mai 
putea dubla primul foc. In a- 
ceste condiții, am tras în plin 
focurile 97, 98, 99 și 100. Așa 
am obținut seria de 100. Di
rectorul fabricii „Peters" mi-a 
oferit atunci „cartușul de aur" 
pentru această performanță. ÎI 
am în vitrină, la loc de cinste.

— Cum evoluează tale
rele ?

— Eu am cîștigat la Roma 
cu 192. La Tokio am tras 193, 
dar am venit pe locul 5. în 
Mexic, tot cu 193, am venit 
pe locul 11. în schimb, la 
Montreal e adevărat, pe vînt 
și frig, a fost suficient să tragi 
190. A cîștigat un american 
care trăsese cu puțin în urmă 
la București, fiind bătuit de 
trei băieți de-ai mei. Cam așa 
evaluează talerele, o probă pe 
care nu o poți face decjt dln- 
tr-o infinită pasiune.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Crosul de la 

Luanda (Angola) a fost cîștigat 
de atletul etiopian Berhanu Gulr- 
ma. cronometrat pe 9 450 m cu 
25:54,06. Pe locurile următoare : 
K.P. Welppert (R.D. Germană) — 
26:35,2 șl L. Rimants (U.R.S.S.) — 
26:49.4. • Cursa de 15 km des
fășurată la Palo Alto (Califor
nia) a revenit atletului neoze
elandez Dick Quax, cronometrat 
în 43:01,7. Pe locul secund, fin
landezul Martti Kiilhoma — 
43:55,3.

HANDBAL • în localitatea 
vest-germană Rendsburg, meciul 
amical masculin dintre selecțio
nata secundă a R.F. Germania și 
echipa R.P. Chineze s-a încheiat 
cu scorul de 22—19 (12—9) în fa
voarea gazdelor.

TENIS • Campionatele inter
naționale ale Australiei s-au în
cheiat la Melbourne cu finalele 
de dublu: masculin: Peter McNa
mara, Paul McNamee (Australia) 
— Paul Kronk, Cliff Letcher

DOMINAT DE JOCURILE OLIMPICE
la St. Moritz (C.E. pentru se
niori), iar în februarie la Cor
tina d’Ampezzo (C.E. pentru ti
neret). Tot în primele luni ale 
anului se vor disputa campio
nate europene la sanie (la 
Olang, în Italia), campionate 
mondiale de patinaj viteză (în 
Olanda), campionatul european 
de hochei juniori — grupa B 
(în care evoluează și echipa 
României, în Iugoslavia). Iar 
pentru iubitorii sporturilor de 
iarnă din țara noastră calen
darul programează, în mar
tie, la Poiana Brașov, întrece
rile balcanice la schi.

Tot în țara noastră vom pu
tea urmări, pentru a doua 
oară, campionatele lumii la 
popice (stațiunea Neptun, în 
lima mai). Dar pină atunci să 
amintim campionatul indoor 
al celor mal buni atleți de pe 
continent (1—2 martie la Sin
delfingen), campionatele euro
pene ale gimnaștilor juniori și 
cele mondiale ale haltero
fililor juniori (ambele în 
luna mai). Alte competiții 
majore în care sportivii 
români sînt direct intere
sați : campionatele europene

bauer (Austria), cu 61 puncte.
• Proba feminină de 6 km din 

cadrul concursului Internațional 
de schl-fond de la Aasarna (Sue
dia) a fost cîștigată de sportiva 
norvegiană Berit Aunll — 18:12, 
urmată de coechipiera sa Mărit 
Myrdal — 18:29.

HOCHEIȘT1I SOVIETICI 
IN TURNEE

• Echipa de hochei pe gheață 
T.S.K.A. Moscova, aflată in tur
neu in S.U.A. și Canada, a jucat 
la New York cu formația locală 
„Islanders", pe care a învins-o 
cu scorul de 3—2 (0—0, 2—0, 1—2). 
Apoi, Ț.S.K.A. Moscova a jucat 
la Montreal cu formația Montreal 
Canadians, cîștigătoarea „Cupei 
Stanley". Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 4—2 (1—0, 0—2, 
3—0).
• Echipa Dinamo Moscova, a- 

flată in turneu în Canada, a ju
cat la Calgary cu selecționata o- 
limplcă a țării gazdă, Hochelștii 
canadieni au terminat învingători 
cu scorul de 9—5. In continuarea 
turneului Dinamo Moscova a ju
cat la Winnipeg cu formația lo
cală „Jets“, pe care a învins-o cu 
7—0.

ALTE ÎNTÎLNIRI DE HOCHEI
• La Mannheim : R.F.G. — 

Cehoslovacia 1—3 (0—2, 1—0, 0—1)
• In meci tur contlnd pentru 

„Cupa campionilor europeni" la 
hochei pe gheață, echipa vest- 
germană Koln a pierdut pe teren 
propriu, cu scorul de 5—6, în 
fața formației finlandeze Ilves 
Tampere.

în „Turneul campioanelor" de tenis

TRACY AUSTIN 0 ÎNVINGE NET PE CHRIS EVERT !
NEW YORK, 4 (Agerpres). — 

La Landover (Maryland), în ziua 
a doua a „Turneului campioane
lor* la tenis, tînăra jucătoare 
americană Tracy Austin a reușit 
sâ o învingă cu 6—1, 6—3 pe com
patrioata sa Chris Evert-Lloyd, 
deținătoarea titlului.

CAMPIONATUL MONDIAL
LONDRA, 4 (Agerpres). — Cam

pionatul mondial de tenis rezer
vat probei de dublu bărbați a 
programat în sala „Olympia" din 
Londra alte partide contînd pen
tru grupele preliminare.

Iată rezultatele înregistrate : 
grupa A : Wojtek Fibak (Polo
nia), Tom Okker (Olanda) — I- 
lle Năstase (România). Buster 
Mottram (Anglia) 7—6, 3—6, 7—6,

(Australia) 7—6, 6—2 ; feminin :
Judy Chaloner (Noua Zeelandă), 
Dianne Evers (Australia) — Lean
ne Harrison (Australia). Marcella 
Mesker (Olanda) 6—1. 3—6. 6—0. 
• La Auckland. în campionatele 
Internaționale ale Noii Zeelande: 
Austin — Warwick 4—6, 6—4. 6—4; 
Crealy — Collings 1—6. 6—0, 9—7; 
Feigl — Hampton 7—5, 6—1.

VOLEI • A luat sfîrșit turneul 
Internațional desfășurat In loca
litatea olandeză Apeldoorn. La 
masculin, victoria a revenit e- 
chipel Legia Varșovia, care a în
vins în finală cu 3—1 formația 
A.M.V.J. Amsterdam. In finala 
feminină : Brazilia — • Midopa 
(Coreea de Sud) 3—2. e Compe
tiția Internațională feminină de 
la Schwerte (R.F. Germania) a 
fost cîștigată de echipa Uralocika 
Sverdlovsk, campioana U.R.S.S.. 
care a întrecut în finală cu 3—0 
selecționata R.P. Chineze. Pe lo
cul trei s-a clar.at formația Va- 
sas Budapesta.

de lupte (în aprilie — Ceho
slovacia), de tenis de masă 
(aprilie), de talere (în iunie — 
Spania). Baschetbalistele mal 
au o șansă de calificare pen
tru J.O. (în mai la Varna) ; în 
septembrie ele vor fi prezente 
la campionatul continental. 
Pentru șahiști : un campionat 
mondial al juniorilor (septem
brie) și tradiționala Olimpiadă 
(in octombrie), iar poloiștii ju
niori se vor întrece cu cele 
mai bune echipe din Europa în 
luna august, în Olanda.

Desigur, spațiul nu ne 
permite să înșiruim toate 
competițiile de anvergură. Nu 
putem omite însă tradiționala 
Cursă a Păcii pentru cicliști 
(ca de obicei, în luna mai), 
campionatul european de rugby 
(de această dată vom juca cu 
Franța la București), marile 
competiții internaționale orga
nizate în țara noastră, ca „Tro- 
feul_ Carpați" la handbal (băie
ții în luna mai, fetele în no
iembrie), Campionatele inter
naționale de gimnastică și 
„Centura de aur“ la box (am
bele în aprilie), „Cupa Româ
niei" la polo (în luna mai), Re
gata Snagov la canotaj (mai) și 

' caiac-canoe (iulie). Să nu ui
tăm „Cupa Europei" la scrimă, 
precum și in final, „Cupa mon
dială" la gimnastică (decembrie 
— Canada).

Așadar, posibilități nume
roase pentru ca reprezentanții 
României să-și dovedească pre
gătirea înaltă, clasa mondială, 
să contribuie astfel la crește
rea continuă a prestigiului 
sportiv al țării noastre în are
na internațională.

C. E. de șah pentru juniori

ADRIAN NEGULESCU PE LIEUL 3
AMSTERDAM, 4 (Agerpres). — 

In campionatul european de șah 
pentru juniori, care se desfășoa
ră în orașul olandez Groningen, 
s-au disputat partidele întrerupte 
din runda a 12-a, în care s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Frenzoni — Aznaparașvili 1—0 ; 
Santo — Lobron 1—0 ; Curtin — 
Alexopoulos 1—0.

înaintea ultimei runde, pe pri
mul loc al clasamentului se află 
Aleksandr Cernin (U.R.S.S.) —
10 puncte (virtual cîștigător), ur
mat de Zurab Aznaparașvili 
(U.R.S.S.) — 8V-» puncte. Adrian 
Negulescu (România) și Manuel 
Rivas (Spania) — cu cîte 8 
puncte, Harel Elyoseph (israel), 
Jim Plaskett (Anglia), Giancarlo 
Franzonl (Elveția) — cu cîte 7*/<» 
puncte, Branko Damianovlcl 
(Iugoslavia), Marc Santo (Franța) 
— cu cîte 7 puncte etc.

Alte rezultate : Wendy Turn
bull — Dianne Fromhoitz 4—6, 
6—1, 6—4 ; Martina Navratilova 
— Evonne Goolagong 6—3, 6—2. 
Regina Marsikova a cîștigat par
tida cu Kerry Reid, care nu s-a 
putut prezenta la teren fiind ac
cidentată.

DE DUBLU LA TENIS
7—6 ; Hewitt, McMillan — Fle
ming, Smid 6—4, 2—6, 6—4, 6—4 ; 
grupa B : Gottfried, Ramirez — 
Tim și Tom Gullikson 6—2, 6—4, 
5—7, 3—6, 6—2 ; Riessen, Stewart 
— David Lloyd, Cox 6—1, 7—5,
7—6.

în ancheta ziarului
„Sport" din Belgrad

REPREZENTATIVA DE FOTBAL 
Ă R. F. G. - PE PRIMUL LOC 

IN EUROPA 1979
BELGRAD, 4 (Agerpres). — 

Ancheta organizată de ziarul 
„Sport- din Belgrad a desemnat 
selecționata R. F. Germania drept 
cea mai bună echipă de fotbal 
din Europa în anul 1979. Pe locu
rile următoare au fost clasate for
mațiile Iugoslaviei, Angliei. O- 
landei. Cehoslovaciei. Austriei, 
Greciei, Italiei și Spaniei.

Cei 45 de ziariști sportivi care 
au participat la anchetă au alcă
tuit șl cel mai bun „11“ european 
al anului : Pantelici (iugoslavia), 
Kaltz (R. F. Germania). Krool 
(Olanda),' Pezzey (Austria), Ca- 
brini (Italia), Breitner (R. F. 
Germania), Platini (Franța), 
Woodcock (Anglia), Keegan (An
glia). Sușici (Iugoslavia). Rum- 
meningge (R. F. Germania).
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