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IAU CU ASALT PIRTIILE DE SCHI SI SANIUS
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Concursuri de tot felul pe agenda activităților cotidiene

Organizațiile proprii ale frontului înltațn Socialiste, 

prezențe active în viața sportiva Io „Timpuri Noi” 

ÎN PRIM PLAN, ACȚIUNILE
DIN CADRUL 

„DACIADEk DE IARNĂ

BRAȘOV, 8 (prin telefon). 
A nins și ninge din belșug pe 
meleagurile Brașovului. Spre 
bucuria copiilor, care au făcut 
din fiecare pantă cite un der- 
deluș, unde de dimineață și 
pină seară nu contenesc cu să- 
r.iușul și schiatul ; spre bucu
ria organizatorilor de con
cursuri, care au și trecut la 
treabă pentru că „acum e ză
padă", dar știm noi că odată 
dispare, și nu apucăm să ne 
realizăm tot programul", cum 
ne spunea Dieter Thoma, din 
cadrul secției sport turism a 
Comitetului municipal U.T.C. 
Brașov.

Intr-adevăr, este greu in *- 
ceste zile să găsești, in Bra
șov sau, mal ales, In Poiana 
Brașov, un loc pe pirtii. Con- • 
cursuri mai mari sau mai mici, 
organizate sau spontane, au loc 
In permanență. Costumele 
multicolore, schiurile și să
niile constrastlnd cu albul stră
lucitor al zăpezii șl dlnd în
tregului peisaj un farmec a- 
parte.

Dacă unii preferă concursu
rile de săniuță, așa cum a fost 
cazul fetelor de la Liceul sa
nitar, care s-au întrecut In 
faza pe asociație a „Cupei 
U.T.C.alții, poate mai cura
joși. iși dispută lntiietatea în 
probele de schi, așa cum au 
făcut-o cei 95 de elevi ai Li
ceului Metrom. Există ama
tori pentru practicarea schiu
lui 7 Iată o întrebare ce ar 
putea apare fără sens, aici, la 
Brașov, unde vezi pe schiuri 
chiar și copilași ce abia au 
Învățat să meargă.

Zilele vacanței au adus pe 
pirtii sute de elevi și eleve

..Au sosit la munte să schieze, ca multi alții, elevii Școlii ge
nerale nr. 79 din Capitală. ' Foto : Dragoș NEAGU

La prestigioasa întreprindere 
bucureșteanâ „Timpuri Noi“, 
marcă cunoscută și apreciată 
în multe țări ale _ lumii, 
sportul este o prezență coti
diană in viața oamenilor. A- 
firmația poate fi argumentată 
prin reprizele de gimnastică la 
locul de muncă din secțiile 
„sculărîe" șl „mecanic șef“, ca 
și prin afluența deosebită pe 
care o cunosc zilnic sala de 
tenis de masă și popicăria de 
la splendida bază de pe calea 
Dudești, prin acțiunile turistice 
organizate, ca și prin compe
tițiile de masă din cadrul „Da- 
ciadei" de iarnă. Despre 
preocupările sportive la zi, de 
la „Timpuri Noi“, stăm de 
vorbă cu tovarășul Iulian Bă
loi, șeful serviciului C.F.L și 
membru in consiliul asociației. 
Iulian Băloi este ceea ce se 
cheamă un „om de sport". 
L-am intilnit nu o dată la ac
țiunile sportive organizate aici, 
la antrenamentele echipelor de 
fotbal, tenis de masă sau po
pice, la startul competițiilor 
din cadrul „Daciadei". Oame
nii ii respectă șl-1 prețuiesc. 
Pentru calitatea sa de specia
list in problemele de produc
ție, ca și pentru activitatea 
obștească pe care o desfășoară, 
de curînd, cu prilejul consti
tuirii organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste,

i-a fost încredințată funcția de 
președinte al Comitetului 
F.U.S. pe întreprindere. Ni se 
pare firesc, în consecință, să-1 
întrebăm : .Care este aportul 
organizațiilor proprii ale Fron
tului Unității Socialiste la dez
voltarea activității sportive de 
la „Timpuri Noi ?“

„După cum se subliniază m 
măsurile inițiate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pen
tru creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste in viața po
litică, economică și socială, 
crearea organizațiilor proprii 
ale F.U.S. este menită să con
ducă la adincirea cadrului de
mocratic de largă și eficientă 
participare a maselor la înde
plinirea obiectivelor reieșite din 
Documentele Congresului al 
XH-lea ai partidului. Printre 
acestea se inscrie și angrenarea 
oamenilor muncii la practica
rea exercițiilor filice și spor
tului, pentru întărirea sănătă
ții și reiacerea forței de muncă, 
pentru organizarea petrecerii 
timpului liber in mod plăcut 
și eu folos“.

Si tovarășul Iulian Băloi ne 
vorbește despre echipele de vo
lei care au cîștigat, de curînd.

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2-3)
care au profitat din plin de 
timpul liber, petrecînd minu
nate clipe in aerul tonifiant 
al muntelui. Alături de cei care 
practică sporturile de iarnă ca 
mijloc de destindere s-au aflat 
șl se află mulți copii și ti
neri care bat la porțile perfor- 
manțeL Astfel, 36 de copii, la 
care s-au adăugat și cam tot 
atițla juniori, s-au Întrecut în 
ambianța decorului de basm din 
Poiana Mică, în cadrul „Cupei 
Brașovia", la biatlon, în timp 
ce alții s-au prezentat la „Cupa 
orașului Rîșnov" la scht-fond 
și sărituri, competiție organi
zată de Clubul sportiv școlar,

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare în pag. 2-3)

HOCHEISTUL DORU TUREANU
SA VREI SA

SĂ MUNCEȘTI,
FII CINEVA!..."

19

Ieri, la Craiova, in campionatul masculin de handbal

A

VICTORIOASA IN DERBYUL CU H. C. MINAUR BAIA MARE, 
STEAUA A FĂCUT UN PAS MARE SPRE TITLU!

Zi plină, de lucru, in ac
tivitatea lotului olimpic de 
hochei. Dimineața 
cu pregătirea fizică, 
namentul pe gheață, 
cuție teoretică, apoi 
amiază continuă cu 
narea unor filme canadiene 
de hochei, iar antrenament 
și analiză. Să nu uităm 
mesele și odihna. Și atunci 
cînd si mai realizezi un 
interviu cu Doru Tureanu, 
căpitanul echipei și liderul 
ei valoric ? De unde 
rupi cele minimum 
de minute necesare ? 
reușit, in cele din 
,Jurind“, dimineața. 20 de 
minute intre pregătirea fi
zică și instruirea cotidiană 
pe gheață. Și iată-l in fața 
noastră, ud de transpirație, 
eu fața marcată de efort, 
pe Doru Tureanu, maestru 
al sportului, 26 de ani, 246 
de prezențe în echipa Ro
mâniei. component al echi
pei Dinamo, unde a debu
tat in 1969, la 15 ani !

Ne mărturisește că e 
greu. Foarte greu. „Trebuie 
să facem acum ce n-am fă
cut in vară. Alergăm după 
forma sportivă superioară, 
care se impune in vederea 
Jocurilor Olimpice" — ne 
spune gifiind ușor. Și oda
tă subiectul Olimpiadei Al
be atins, el rămine ca 
temă a discuției. începem, 
firește. eu pronosticurile. 
Trecem, repede, mai depar
te și, iată, pe acest jucă
tor, un dribleur parcă in- 
năseut. care iși domină ad-

incepe 
antre- 
o dis- 
după- 
vizio-

si
20—30 

Am 
urmă,

versorii prin finețea și in
teligența acțiunilor sale, 
recunoscind ci „tehnica 
nu-i totul !“ Ne arată cum 
și — mai ales — CiT mun
cește el pentru a da mai 
multă consistență, pe plan 
internațional îndeosebi, li
nei frumoase cariere spor
tive, care nu se poate baza 
„...doar pe fentă și dri
bling”. Mai este nevoie de 
ceva. Trebuie adăugat ta
lentului și inventivității un 
suport fizic puternic. Aces
ta cu atît mai 
chei, unde _____
nu favorizează deloc pe ju
cătorii de

mult in ho- 
regulamentul
finețe, in-

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag. 2—3)

CRAIOVA, 8 (prin telefon). 
Un public foarte numeros — 
locurile din tribunele sălii 
Sporturilor din localitate au 
fost pur și simplu luate cu 
asalt — ca și sute de mii de 
telespectatori au asistat marți 
după-amiază la întîlnirea de 
vîrf a campionatului nostru 
masculin de handbal, In care 
s-au aflat față-n față cele două 
echipe-fanion ale acestui sport, 
Steaua, deținătoarea titlului, și 
H.C. Minaur Baia Mare, echi
pa tuturor surprizelor (plăcute, 
mai ales...), și care în acest 
sezon l-a talonat tot timpul 
pe fruntașii clasamentului, 
handbaliștii militari. Meciul, 
foarte frumos, cu o evoluție 
palpitantă a scorului, a dat 
ciștig de cauză jucătorilor de 
la Steaua, care prin această 
victorie au făcut un pas mare, 
am zice chiar decisiv, în ve
derea ciștigării unui nou titlu 
de campioni ai țării. Dar iată

REZULTATE TEHNICE: Dinamo București — C.S.M. Borzești 
38—21 (16—8); Știința Bacău — Independența Sibiu 25—17 (13—9); 
Gloria Arad — Universitatea Cluj-Napoca 24—21 (13—10); Steaua 
— H.C. Minaur Bala Mare 20—19 (9—10); Dinamo Brașov —
Politehnica Timișoara 18—17 (12—10).

IN CLASAMENT, înaintea ultimului turneu ai campionatu
lui, care va începe duminScă 13 ianuarie la București, în Palatul 
Sporturilor și Culturii, conduce SȘeaua cu 29 p, urmată de H.C. 
Minaur Baia Mare — 26 ' ~p și Dinamo București — 31 p.

cele
15-a

succinte însemnări de la 
cinci partide ale etapei a 

-a campionatului :
STEAUA — H.C. MINAUR 

BAIA MARE (20—19). Partida- 
derby a campionatului a satis
făcut din două principale mo
tive : în primul rînd prin evo
luția interesantă și plină de 
„suspense" a scorului și în al 
doilea rînd pentru că s-a jucat 
„curat", fără încercări de a 
brutaliza adversarul, fără atît 
de jenanta, uneori, abundență 
de faulturi din meciurile mas-

culine de handbal. Ambele e- 
chipe au dat totul, forțînd vic
toria. Băimărenii au început bi
ne, s-au impus printr-o apărare 
foarte activă, foarte mobilă; 
care a reușit să stopeze des 
acțiunile, cam stereotipe în 
prima parte a meciului, ale 
echipei Steaua. Din această 
cauză, scorul a evoluat favora
bil multă vreme echipei H.C. 
Minaur, care la un moment

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

OFORMULADIBAZAAECHIPEINATIONALE-
SCOPUL TURNEULUI SUD AMERICAN 

AL LOTULUI REPREZENTATIV DL FOTBAL
De vorbă cu ȘTEFAN COTACI — vicepreședinte al f. R. f.

Astăzi urmează să părăseas
că Bucureștiul lotul reprezen
tativ de fotbal care va efectua 
un turneu în Columbia, Bra
zilia și Argentina, turneu care 
se va încheia prin disputarea, 
la Neapole, în ziua de 16 fe
bruarie, a unei partide ami
cale în compania reprezentati
vei Italiei. L-am rugat pe 
Ștefan Covaci — vicepre
ședinte al F.R.F. — să ne fur
nizeze o serie de considerații 
și amănunte privind turneul 
și, mai departe, pregătirile lo
tului reprezentativ în cursul 
acestui an de mare importanță, 
ca fiind anul startului în pre
liminariile C.M.

— Ce urmărește in principal 
turneul?

— Principalul obiectiv 
lungului turneu — care va 
buta prin participarea la 
minl-competiție găzduită 
capitala Columbiei, Bogota
este acela de a se ajunge la 
o formulă de bază a echipei

al 
de- 

e 
de

naționale, o formulă cit mai 
aproape de posibilitățile maxi - 
me ie fotbaliștilor noștri de 
înaltă performanță. O formulă 
care nu rămîne insă o exclu
sivitate, un cerc închis. Tot 
ceea ce ne va oferi, pe par
curs, campionatul, orice apari
ție utilă lotului reprezentativ 
va ti inclusă în grupul selec- 
tionabililor. Respectăm, astfel, 
principiul permanentei actua
lizări a selecției. In privința 
pregătirii individuale a jucă
torilor ne preocupă nu numai 
cea fotbalistică, propriu-zisă, 
cî și cea morală, psihică. Tur
neul va prezenta examene nu
meroase și dificile și sub ra
portul adaptării la condițiile 
de climă, de susținute partici
pări la competiții pretențioase,

— Deoarece a venit vorba 
de aceste condiții de aclimati
zare, de dificultățile pe care 
trebuie să le învingă jucătorii, 
există multe opinii că aseme
nea lungi turnee pe continen-

tul sud-american ar produce o 
dereglare a organismului, care 
se prelungește o bună perioa
dă de timp, provocînd chiar 
scoateri din formă. Ce credeți 
despre aceste opinii ?

— Sînt contrazise categorie 
de fapte. Nu este, acesta, pri
mul turneu în America de 
Sud. Să ne amintim de peri
oada dinaintea campionatului 
din Mexic din organizarea că
reia ne inspirăm dealtfel, uti- 
lizînd ceea ce a avut ea bun; 
constructiv. Au fost jucători 
care au participat la 2—3 ase-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)



CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
„VIITORUL * PITEȘTI SE STRĂDUIEȘTE 
SĂ-ȘI FACĂ DIN

In biroul directorului clubului 
sportiv școlar „Viitorul" din Pi
tești, prof. Iuliu Nicolescu, se 
află un panou pe care un grafi
cian priceput a reprezentat „or
ganigrama" unității. Vedem acolo 
care stat secțiile, cine de ce răs
punde, iar culori diferite sugerea
ză clar raportul dintre grupele 
de începători și avansați, ta ca
drul fiecărei secții. Intr-un timp 
cînd școlarii practică cu precă
dere jocuri sportive in care afir
marea pe plan general întîrzie, 
panoul Ia care privim ne arată 
că la Pitești școlarii stat îndru
mați în primul rînd spre atleti
ca grea, mai dificilă (cum îi e 
și numele), cu antrenamente 
Îndelungi și mult mai monotone 
ca jocul cu mingea. Explicația o 
găsim ta orientarea dată de or
ganele de partid locale, in Înțe
legerea de către Inspectoratul 
șco-lar județean și C.J.E.F.S. Ar
geș că, într-o zonă puternic in
dustrializată. cu numeroase școli 
și licee profilate pe industrie, in
clusiv în comune, e firesc ca 
sporturile „grele" să se afle la 
Joc de cinste. Așadar, box, hal
tere, judo, lupte greco-romane și 
libere. Vin apoi. în ordine, te
nisul de cîmp șl cel de masă, 
și, ta partea de jos a panoului, 
citim că clubul cultivă și bas
chetul, handbalul șl voleiul.

In anul trecut s-a făcut o trie
re severă a cadrelor de profesori 
șl antrenori, s-a renunțat la cei 
care n-au corespuns și au fost 
aduși oameni entuziaști, mulți 
dintre el tineri, hotărîțl să se 
afirme odată cu elevii lor. I-am 
văzut in sălile clubului, nu prea 
spațioase dar bine organizate și 
mal ales dotate cu echipament și 
materiale, cu aparatură de forță 
și altele.

în afară de grupele care lu
crează in sediul clubului, tace- 
pînd de dimineață și pînă seara." 
tîrziu, mai există și altele, ade-

NUME UN RENUME
vărate antene sau — dacă vreți 
— lzvo-are de selecție, în comu
ne mai apropiate sau mai Înde
părtate de Pitești, la care pot 
fi aduși elevi de la mal multe 
școli dimprejur : Domnești și
Corbi — judo, Băbana — judo, 
Drăganu — haltere, Costeștj — 
lupte șl altele, Încadrate cu pro
fesori și antrenori care lucrează 
și trăiesc acolo. Unele „centre", 
cum sint numite, sint itinerante, 
adică funcționează doi-trei ani 
intr-o comună șL după ce îndru
mă spre club pe cel mal bum, 
se mută In alta. Așa se face că 
vor funcționa, prin rotație, șl la 
Priboienl (corn. Topoloveni), la 
Tințești și Pădurolu, ta căutare 
de alte și alte talente tinere, de 
perspectivă.

In holul clubului, ca si pe cu
loare, numeroase montaje foto
grafice înfățișează pe campioni, 
pe cel care au fost lansați ta 
lumea performantei, o mindrle a 

meri- 
1-au 
mo- 
prin 
des

clubului, o recunoaștere a 
telor elevilor și celor ce 
pregătit, dar și un îndemn 
Dilizator pentru cei ce trec 
fata lor spre sălile in care__
cifrează tainele sportului. Cei mai 
mulțl dintre cei pozați au pe piept 
numeroase medalii, dar — cu 
toată tinerețea lor — îiîcl unul 
nu a zimbit obiectivului. Pe fe
tele lor citești, deopotrivă, duri
tatea atleticii grele și modestia 
sportivilor crescuți de ea. Citim 
explicațiile : Gh. Oțelea — cam- 
pita balcanic la box ; Marin Rai- 
covici șl Adrian Bran — halte
rofili. campioni naționali la co
pii și juniori in 1976—78 și 1979. 
ultimul — speranță autentică — 
are 5 recorduri ale tării, la co
pil ; juniorii luptători de greco- 
romane Iulian Pisică, Adrian Tu
rtesc. Cătălin Tudoser- și Nicolae 
Dabija — locul II in 
plecatele republicane 
și la Balcaniadă) ; 
Lăzărescu. ștefan Secarin,

- locui n 
republicane 

Balcaniadă) ;

cam- 
CPisică 
Ptvu 

Gheor-

COPIII Șl TINERII IAU CU ASALT PIRTIILE
(Urmare din pag. 1)

din localitate, pe un traseu a- 
menajat în Valea Cetății. Un 
concurs mult aplaudat, urmă
rit cu interes de părinți, cei 
mai bucuroși fiind desigur, 
învingătorii : Adriana Nilă, M. 
Cristolovcanu, M. Vornicu, I. 
Papuc (Rîșnov), Adriana Rîș- 
noveanu (Brașovia). M. Pelin 
(A.S.A.), Z. Benedek (Odor- 
hei). Și, pentru că pînă la în
ceperea școlii a mai rămas 
doar puțin timp, în aceste zile 
pe pirtiile din Postăvaru au 
loc concursuri de slalom și 
coborîre, de fapt întreceri cu 

• o largă participare, copii și 
juniori, care să permită desco
perirea 
cursuri 
petiție 
ciada".

Cum
săniuțele, alții 
concursurile, < 
în cea din urmă categorie s-au 
aflat și tineri de la întreprin
derile Steagul roșu, Tractorul. 
Rulmentul, și cea de autoca
mioane. Dar, să nu uităm, este 
vorba de drumeție pe schiuri • 
la Dimbul Morii, la Bonloc, la 
Sînpetru, la Dealul Lempeș și 
în alte locuri. Nu i-am putut 
însoți dar, după cum ne-au 
spus la întoarcere Viorel Vin-

unor noi talente, con- 
înscrise în ampla com- 
sportivă națională „Ba-

spuneam, unii preferă 
i schiurile, unii 
alții drumețiile.

tilă și Francisc Ketveș, secre
tari ai comitetelor U.T.C. de la 
întreprinderile Tractorul și de 
autocamioane, toți cei aproape 
400 de participant! au fost deo
sebit de bucuroși și de încin- 
tați de asemenea acțiuni, ei so- 
licitind și organizarea altora 
asemănătoare. ȘL pentru că am 
amintit de astfel de manifes
tări, să nu-i 
700 de elevi 
drei Șaguna 
in excursii
Postăvaru, la Poiana Izvoare
lor. Dimbul Morii. Cabana Se
cuilor și,in alte pitorești locuri 
ale minunaților noștri Carpați.

Sint zile splendide, aici. în 
zonele de agrement ale Bra
șovului, unde se face totul pen
tru ca turiștii să se simtă cit 
mai bine Se lucrează intens la 
noua telecabină, pe traseul 
Hotel Sport — Postăvarul, cu 
o capacitate de 500 de turiști 
pe oră. De asemenea, să a- 
mintim și de lucrările efec
tuate la toate pirtiile, precum 
și de darea in folosință a celei 
de sub teleferic, cu un teleschi. 
un altul funcționind pe pîrtia 
„Camelia".

„Daciada" de iarnă se află aici 
in plină desfășurare de forțe. 
Pe pirtiile albe sute de copii 
și virstnici se află zilnic in 
mijlocul naturii, in aerul ozo- 
nat al muntelui, prieteni cu 
sportul.

uităm nici pe cei 
de la liceele An- 
și Unirea, plecați 
sau drumeții in

(Urmare din pag. 1)

găduința aplicării jocului cu 
corpul dind posibilitatea u- 
nui apărător să rezolve 
foarte Ușor și direct proble
mele pe care i le poate pu
ne un jucător subtil. Și a- 
tunci ?

„Atunci soluția nu-i decit 
una. Să muncești, să vrei 
să fii cineva. Dar Să vrei 
acest lucru din toată inima, 
în felul acesta nu te mai 
sperie orele îndelungi de 
haltere, nu te mai încrunți 
cînd urmează crosul obosi
tor prin zăpadă sau noroi, 
nu mai oftezi cînd încep 
genuflexiunile sau flotările. 
Aceasta-i singura soluție. 
Soluția muncii, pentru a

PERFORMANȚE,
putea împleti talentul cu 
calitățile pe care ți le poți 
forma. Am înțeles acest 
lucru și încerc să fiu cit mai 
util atit coechipierilor mei 
de la Dinamo, cit și celor 
de la echipa națională, care 
m-au și ales. în 
timp, căpitan al 
Este o cinste care

Depășim apoi

ultimul 
formației, 
obligă...” 
subiectul

„Tureanu" șt ajungem, 
fel, la subiectul „lotul 
prezentativ". Încercăm 
deslușim impreună 
pentru ca hocheiul 
să depășească

ast- 
re- 
să 

căile
nostru 

stadiul—

O atracție de sezon SERBĂRILE ZĂPEZII '80
Organizatorii de turism din întreaga țară adresează tu

turor celor interesați invitația de a participa, în zilele de 
12—13 ianuarie a.c., la „Serbările zăpezii”, manifestare de 
mare atracție și pitoresc hibernal care va avea loc la Pre
deal.

Gazdele vă asigură câ veți petrece, în compania echipe
lor și formațiilor participante, două zile de reconfortare, 
destindere, veselie.

Cîteva puncte interesante din programul serbărilor :

JUNIORILOR - IN

ghe ștefan. Gheorghe Dec a 
medaliați In campionatele națio
nale.

Unii dintre foștii elevi au con
stituit nucleul sau au contribuit 
la ridicarea valorii formațiilor de 
judo, lupte greco-romane, bas
chet sau box ale C.S.M., C.S.U. 
șl Dacia Pitești, Dinamo Bucu
rești ș-a., ca și din loturile na
ționale. Intre aceștia, Gheorghe 
Oțelea (campion balcanic la box), 
Dumitru "
Florin 
Mihai 
Atleta 
curat 
de la_________ __________ _______
tlce, micii baschetbalist! au ur
cat de două ori consecutiv pe 
podiumul întrecerilor pe țară. 
Toți aceștia au fost pregătiți de 
antrenori destoinici, cum stat O- 
vidiu Bal ea. Petre Chelcea. de 
prof. IuHan Nicolescu. prof. Flo
rin Sufarin ș.a.

Atmosfera de muncă Intensă și 
de disciplină care domnește ta 
secții, sprijinul de care se bucură 
șl larga bază de selecție pe care 
șl-a creat-o vor face cu sigu
ranță din clubul sportiv școlar 
..Viitorul" din Pitești o pepinieră 
de prim rang a performanței ar- 
geșene șl naționale, la sporturi 
importante din programul olim
pic.
Toma NASTASE-CRÎNGURI

Marian. Vasile Marcș. 
Neblea, Gheorghe ștefan, 
Anduruș șl Manole Dinu. 
Doina Spinu-Anton a con

cilia? la Jocurile Olimpice 
Montreal. Speranțe auten-

■ „DACIADA“ DE IARNA
(Urmare din paj). I)

„Cupa 30 Decembrie" pe mu
nicipiu, despre echipa de po
pice, clasată pe locul al doi
lea, dar și despre întrecerile de 
masă din cadrul „Daciadei" de 
iarnă. Ne invită să vedem pa
nourile cu programul activită
ților zilnice, plantate la loc vi
zibil .în întreprindere, să fa
cem cunoștință cu iubitori ai 
sportului care, in cadrul orga
nizațiilor proprii ale Frontului 
Unității Socialiste. își vor a- 
duce o contribuție mai marc 
la atragerea muncitorilor In 
practicarea exerățiilor fizice 
și sportului Așa i-am cunos
cut pe Aurel Licher, cu fața 
încinsă de arșița cuptorului de 
la turnătorie, animatorul acti
vității turistice in întreprin
dere („In perioada care ur
mează avem planificate 
excursii turistico-sportive 
regiuni montane" — ne spune), 
pe Marin Cristea — antrenor 
obștesc de box, Gheorghe Go- 
raș, din secția mecanic șef — 
until dintre cei mai buni po
picari, pe sculerul Traian Sa- 
pavaloș — jucător de bază in 
echipa de volei, pe Rozemaria 
Constantin, din serviciul C.T.C., 
— componentă a echipei de 
popice. Sint doar cițiva dintre 
sportivii și activiștii sportivi 
de la „Timpuri Noi”, care prin 
exemplul lor vor contribui la 
lărgirea continuă a activității 
de masă și la ridicarea ștache
tei performanțelor.

PERFORMERI.

12 
în

de 
de

MEDIU și să se apropie 
lotul echipelor fruntașe, 
grupa A a C.M. Este posi
bil ? Este ! Numai că se 
cere o înțelegere colectivă 
a marilor sarcini ce trebuie 
rezolvate, tot prin muncă 
și ele. Altfel nu se poate, fi 

pro-
eforturile 

sufletul
decit unind , 
dorind din tot 
greșul.

„Examenul" 
putea constitui 
pe acest drum 
suficient — spune Doru 
Tureanu — să ne compor
tăm onorabil în fața celor 
două puternice echipe din 
seria noastră. Cehoslovacia

olimpic 
primul 

dificil. „Este 
spune ~

ar 
pas

Ddcâ vrem să avem un rucbij cit mai valoros

JUNIORII ION OPINCARIU, IBOLYA SZATMARY
CAMPIONI ABSOLUȚI

SPRIJINUL
Rugbyștll juniori au abordat 

marea scenă a campionatului na
țional „cu ambiții sporite spre 
devenire, exprimate în multe ca
zuri prin bună pregătire, prin 
disciplină și spirit de dăruire", 
cum a ținut să remarce prof. 
Ovidiu Mareu, secretarul respon
sabil al federației de specialitate, 
referindu-se îndeosebi la echipele 
de juniori care activează pe lingă 
divizionarele A și B din Bucu
rești, Constanța, Baia Mare și 
chiar din centre mal puțin cu
noscute in sfera rugbyului, cum 
ar li Alexandria și Tulcea.

Saluttad încurajatorul efort spre 
calitate al „speranțelor" în aceas
tă disciplină sportivă, considerăm 
util să facem clteva sublinieri 
pozitive șl... mai puțin.

Prima vizează o noutate abso
lută : lansarea de către între
prinderea, „Arădeanca" din Arad 
a unei producții de mingi 1 O 
producție de serie, cu mii de 
bucăți. Confecționate din mate
rial plastic (după o matriță pusă 
Ia dispoziție de Ministerul Trans
porturilor șl Telecomunicațiilor), 
mingile de rugby, se vor putea 
procura la un preț larg accesibil: 
29 de lei. Omologate de federație, 
un prim lot de „baloane" se si 
află ta circuit, ta grupele de 
copii șl juniori ale unor cluburi. 
Altfel spus, una din „necunoscu
tele" acestui sport, care li frtaa 
răspindlrea, a fost găsită. Secți
ile de rugby își vor putea îngă
dui, fără prea mari eforturi, să 
pună la dispoziția celor mai mici 
jucători, crescuți în pepinierele 
proprii, un stoc suficient de 
mingi, „chiar șl una de fiecare 
jucător", cum ne-a dat să înțe
legem prof. Teodor Bolea, pre
ședintele Clubului sportiv școlar 
„Triumf" din București.

O a doua subliniere — mal pu
țin pozitivă — cuprinde, de fapt, 
un deziderat incă neîmplinit : te
renurile. Cu foarte mici excepții, 
In București (R. C. Grivița Roșie, 
Steaua, R. C. Sportul studențesc, 
Olimpia) sau in țară (Farul Con
stanța, C.F.R. Cluj-Napoca) ju
niorii (și din păcate chiar și ju
cătorii din formațiile divizionare) 
nu au acces pe stadioane, se pre
gătesc pe unde apucă (II), IșT 
dispută pînă șl meciurile oficiale 
din campionat pe terenuri impro
vizate, situate în unele cazuri In 
zonele periferice ale orașelor, 
ceea ce face ca numărul spec
tatorilor să fie uneori mai mult 
simbolic. Sigur, n-am spus o nou
tate. Revenim, însă, asupra aces
tui aspect din dorința de a În
cerca să destrămăm. cumva, 
atmosfera dc neînțelegere, de in
diferență, față de destinele unei 
discipline sportive în care Româ
nia, iată, Șl-a cucerit, prin efor
tul rugbyștilor, un real prestigiu.

Ne Întrebăm, de pildă : cum 
este posibil ca o asociație spor
tivă cu o frumoasă tradiție In 
rugby, cum este Vulcan Bucu
rești. să nu găsească soluții pen
tru gazonarea propriului teren, 
operație care se amină fără ter
men sau cit timp jucătorii din 
Timișoara își vor mai transpor- 

buturile- prin oraș

taforic vorbind — în căutarea 
unul teren liber ? Cînd, la Cluj- 
Napoca, rugbyștii de la Politeh
nica, juniorii cu precădere, vor 
avea și ei un teren al lor, în 
parcul „Babeș-Bolyai" sau alt
undeva 7 De ce tinerii rugbyști 
din Buzău au acces (și, oricum, li
mitat) numai pe „Chimia" — te
ren neîngrijit — și niciodată pe 
„Gloria" 7 Ce ce intîmplă la Si
biu, cu noul stadion de rugby 7 
Operația de amenajare, aflată ta 
curs, privește oare numai pe an
trenorul de la C.S.M., Bebe Bo
boc 7 Cum e posibil ca la Pitești, 
rugbyștii să fie tratați ca niște 
copil vitregi, jucînd pe un teren 
situat la peste un kilometru de 
vestiare, in timp ce stadionul „1 
Mai" este nefolosit 7 De ce la 
Galați nominalizarea terenului 
pentru rugby întîrzie de atîta 
vreme t

Iat^ întrebări al căror răspuns 
se lasă de prea mult timp aștep
tat. Și întrebări asemănătoare 
pot fi puse și altor centre din 
orașe cu secții de rugby, unde 
poziția unor organe sportive nu 
este întotdeauna fermă. Mulți re
prezentanți ai C.J.E.F.S. (chiar 
și factori din conducerile aces
tora) acceptă cu seninătate falsul 
laitmotiv că accesul rugbyștilor 
pe terenurile de fotbal ar determi
na, chipurile, degradarea acesto
ra. Cine are curiozitatea să vadă 
cum arată terenul central din 
Parcul copilului pe care se joa
că NUMAI rugby și cel alăturat, 
folosit ta comun de fotbaliști șl 
rugbyști, ar putea constata dife
rența...

Se impune o cu totul altă op
tică din partea organelor sporti
ve locale sau cu atribuții, mult 
mai realistă, mai t.Ll ’.22 
mai aproape de nevoia de a spri
jini efectiv dezvoltarea unei ra
muri de sport (in primul rînd la 
nivelul juniorilor 1) față de care 
tineretul nostru manifestă afini
tăți remarcabile.

echitabilă te.
'ia de a sprl-7^^™

Tiberiu STAMA

FESTIVALUL NAȚIONAL
PIONIERESC DE MINIBASCHET 

VA AVEA LOC LA TlRGOVIȘTE
Comisia centrală de minibas- 

chet, din cadrul F.R.B., a sta
bilit, recent, ca ediția a 14-a 
a Festivalului național pionie
resc de minibaschet să se des
fășoare sub genericul „Dacia- 
dei“, la Tîrgoviște, între 16—21 
și 21—26 iunie 1980. în acest 
scop, forurile sportive din 
Tîrgoviște, sprijinite de federa
ția de specialitate, se îngrijesc, 
de pe acum, de amenajarea, 
terenurilor de joc, pe bazele 
sportive ale Liceului nr. 1 și 
Școlii generale nr. 6:

mul

MIERCUREA CIUC, 8 (prin 
telefon). Campionatul național 
de poliatlon, ediția 1978/79, re
zervat juniorilor a continuat 
marți pe pista naturală din 
localitate, pe o vreme favora
bilă și pe o gheață corespun
zătoare. Principalul favorit, 
brașoveanul Ion Opincariu 
(antrenor Ernest Ulrich), care 
se anunță un poliatlonist com
plet, a cîștigat 3 din cele 4 
probe ale programului, deve
nind astfel campion absolut al 
juniorilor mari cu rezultate

și Suedia, și să luptăm, cu 
dîrzenie, pînă la ultima pi
cătură 
lalte
R.F.G. și Norvegia. Așa ne 
putem

de energie, cu cele- 
trei echipe : S.U.A.,

întoarce cu fruntea 
sus și cu convingerea 
că primul pas a fost 
Că, deci, se poate..."

Jos, pe patinoar,

fermă 
făcut.

tinul 
cite unul, apar componența 
lotului olimpic ș» gheața în
cepe să scrișnească sub la
mele de oțel ale patinelor. 
Doru Tureanu se ridică. 
„Scuze ! Nu pot întîrzia..." 
O ultimă întrebare. legată 
de planurile de viitor pri
mește un răspuns inedit: 
„Să ajung antrenorul fiului 
meu”.

jocuri distractive pe zăpadă, precum și jocuri de 
cabană 
concursuri pe teme politico-educative și turistice 
parada portului popular
datini și obiceiuri tradiționale laice de iarnă 
demonstrații ale sportivilor de performanță

De reținut : odată sosiți în binecunoscuta stațiune, puteți 
practica oricare din sporturile sezonului alb, organizatorii 
venindu-vă în întîmpinare cu materialele sportive nece
sare, aflate la centrele de închiriere.

La cererea dv„ agențiile și filialele oficiilor județene de 
turism organizează excursii la „Serbările zăpezii", furni- 
zîndu-vă în același timp și informații suplimentare.

apropiate de recordurile țării 
stabilite pe piste artificiale de 
peste hotare. Un alt patinator 
de perspectivă, studentul bucu- 
reștean Teodor Faraoncanu, s-a 
remarcat ca o autentică spe
ranță la probele de sprint, do
vedind o îmbunătățire a re
zultatelor sale și pe distan
țele lungi. Dar, revelația cam
pionatului a constituit-o local
nicul Tibor Kopacz (elevul 
fostei campioane 
nadi-Lăzărescu), 
17 ani, autorul 
pe distanta de 3 000 m 
4:44,3 (v.r. 4:47,7)
timpi în toate cele 
care denotă că a 
eel mai mare salt 
niorij categoriei a II-a. De a- 
semenea, Sorin Anghel, Arpad 
Szekely șl Zsolt Zakariaș — 
ultimul fiind realizatorul a 
două noi recorduri de copit I 
cu 45,7 la 500 m (v.r, 45,8) și 
cu 2:20,3 la 1500 m (v.r. 
2:22,6) — confirmă bunele a- 
precieri.

în disputele fetelor, mure- 
șanca Ibolya Szatmari (pregă
tită din sezonul trecut de că
tre antrenoarea Eva Farkaș) 
și-a depășit acum toate recor
durile personale; cucerind pe 
merit primul loc în clasamen
tul poliatlonului junioarelor 
mici. încă o remarcă : Simona 
Todoruț (14 ani), cîștigătoarea 
titlului la 500 m, continuă să 
rămînă 
de sprint.

Tibor Kopacz
Maria Taș- 

în vîrstă de 
unui ’ record 

cu 
obținind 

4 probe, 
înregistrat 
dintre ju-

neînvinsă în cursele

START

186,9
2.
I....
u
Ibo!

Bare

MM

ÎN NOUL SEZON
LA PATINAJ

Activitatea competițională la 
patinaj artistic se va inaugura 
mllne, la patinoarul acoperit din 
Miercurea duc ctod, patinatori 
fruntași din întreaga țară se vor 
alinia la startul competiției dota
tă cu „Cupa României". Da ta-

- V
nx
N-apc 
Mier 
rora



SA DEZUMFLAM 0 GOGOAȘA...
Pregătirile divizionarelor A de fotbal

CU TOT VISCOLUL DE IERI, 
DINAMOVIȘTII N-AU RENUNȚAT 
LA PROGRAMUL DE PREGĂTIRE

Mar{i dimineață, lotul echipei Dinamo București a efectuat 
primul antrenament al anului. Cu toate că ieri condițiile meteo
rologice au fost neprielnice, elevii antrenorilor Angelo Niculescu 
fi Atanasie Dima au făcut un antrenament care a cuprins o 
alergare susținută pe aleile din incinta complexului din șoseaua 
Ștefan cel Mare, o ședință de pregătire care a urmărit, in prin
cipal, readaptarea organismului la efort. Au fost prezenți : Ște
fan, Eftimescu, Anuței, Cheran, I. Marin, Ghiță, G. Sandu, Lu
cuță, Stănescu, Bădilaș, Irimia, Mărgineanu, Augustin, Dragnea, 
Custov, I. Moldovan, Țălnar, D. Georgescu, Vrînceanu, Apostol, 
Glonț și Necula. Lipsesc cei doi componenți ai lotului repre
zentativ : Dinu și Mulțescu. In imagine, componența echipei 
Dinamo, surprinși de fotoreporterul nostru intr-un cros.

Foto : Vasile BAGEAC

0 FORMULĂ DE BÂZĂ
(Urmare din pag. I)

menea turnee și randamentul 
lor nu a scăzut. Dimpotrivă. 
Aceste săptămîni petrecute în- 
tr-un regim de maximă so
brietate, cu antrenamente in
tense și cu jocuri de ridicată 
solicitare vor asigura o bază 
a pregătirii care, sînt convins, 
se va reflecta în mod pozitiv 
in comportarea lor jn campio
nat și la acțiunile lotului din 
această primăvară. Turneul 
are, dealtfel, un mare avantaj.

— Care anume ?
— Faptul că se desfășoară 

in trei mari etape — Bogota, 
Guarani și Cordoba — deci se 
evită deplasările numeroase și 
obositoare in interiorul celor 
trei țări. Iar împrejurarea că 
în cele trei orașe se stă cite 
7—8 zile ajută la organizarea 
pregătirii în modul cel mai 
eficient, permițind programa
rea antrenamentelor și pentru 
jucătorii de rezervă. în legă
tură cu efectuarea pregătirii 
țin să menționez că alături de 
antrenorii C. Cernăianu și V. 
Stănculescu face parte din 
conducerea tehnică și antre
norul V. Stănescu. Experiența 
lui ne va ajuta, iar faptul că 
o treime din selecționați este 
reprezentată de jucătorii de la 

'Universitatea Craiova indica 
Includerea lui între antrenorii 
lotului.

— încercînd individuali
zarea scopurilor turneului, ați 
putea să ne spuneți ce așteptați 
de la jucători ?

— Fără să iau jucător cu 
jucător, pot face cîteva refe
riri pe categorii de selecțio
nați : de la Iordache, Ștefă- 
nescu, Sameș, Dinu, Mulțescu, 
Boldni, așteptăm o confirmare 
a valorii lor de vechi intema-

Duminică 13 ianuarie 1980
ORICINE JOACA POATE CIȘTIGA:
• Autoturisme „Dacia 1300"
• Importante sume de bani de va

lori variabile și fixe
PROCURAȚI DIN VREME BILETE CU 
NUMERELE PREFERATE ! Agențiile 
Loto-Pronosport vâ așteaptă pînă 
simbătă 12 ianuarie.
MAI MULTE BILETE JUCATE - MAI

MULTE ȘANSE DE SUCCES LA PRIMA TRAGERE LOTO 2 
DIN ACEST AN I

MARILE ClȘTIGURI 
VA ASTEAPTA !

De-a lungul anului care abia 
s-a încheiat, tragerile obișnuite 
Loto au continuat cu regularitate 
bogata tradiție a marilor cîștlguri. 
Zeci și. respectiv, sute de parti
cipant! au obținut autoturisme 
sau importante sume de bani, 
fără a ne mai referi la mult mai 
numeroasele cîștlguri de ordinul 
miilor și sutelor de lei. Numai 
la ultima tragere de anul trecut, 
desfășurată la 21 decembrie, au 
fost atribuite trei autoturisme

A ECHIPEI NAȚIONALE 
ționali. De la Negrilă, Țiclea- 
nu,' Nicolae, Munteanu II aș
teptăm o creștere a potenția
lului, pe măsura posibilităților 
și talentului lor ; Bălăci tre
buie să dovedească trecerea în 
postura unui util titular de 
echipă națională, în sensul a- 
daptării la cerințele jocului 
colectiv. Credem în reluarea 
ascensiunii lui Cămătaru. Ra
tarea unui penalty nu poate 
să schimbe cursul carierei unui 
talentat jucător. După cum M. 
Răducanu trebuie să continue 
sezonul cel mal bun al său de 
pînă acum. Vă repet, sînt doar 
cîteva dintre obiectivele indi
viduale fixate pentru compo
nența lotului.

— Turneul sud-american se 
va încheia cu jocul de la Nea- 
pole. Pentru 1980 ce alte me
ciuri se preconizează pentru 
echipa A. în afara celor două 
intilniri din preliminarii ?

— Sintem în tratative cu fe
derațiile cehoslovacă, poloneză, 
cu cea din R.D. Germană pen
tru perfectarea unor partide, 
în total, vrem să realizăm încă 
4—5 meciuri de verificare in- 
ter-reprezentative, plus alte 
meciuri în compania unor pu
ternice formații de club. îna
intea partidei cu echipa Nor
vegiei, din toamnă, startul din 
preliminarii, vor avea loc două 
jocuri de verificare și o pre
gătire de 10—12 zile. Deocam
dată sperăm să revenim cu 
rezultate bune din turneul sud- 
american și, mai cu seamă, 
dorim să revenim cu un lot 
bine închegat. Urmează să facă 
deplasarea un lot de 18 jucători 
care va fi definitivat, înaintea 
plecării, în funcție de starea de 
sănătate a selecționaților.

LOIO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
„Dacia 1 300“, obținute la catego
ria I. pe bilete achitate 25%, de 
participant!! Ioan Cojocaru, Petre 
Neațu șl Hary Feurstein <toți din 
București).

Tragerea de vineri 11 ianuarie 
a.c. vă oferă și dv. posibilitatea 
de a vă număra printre primii 
mari cîștigătorl din acest an. 
Agențiile Loto-Pronosport vă aș
teaptă astăzi șl mîine pentru a 
vă procura bilete cu numerele 
dorite.

Arbitriî-s de vină ! 
Cluburile sînt de vină ! 
Federația-i de vină !
Jucătorii — mai ales jucăto

rii — sînt de vină !
Iată cîteva din laitmotivele 

pe care le-ați auzit sau le-ați 
citit de foarte multe ori de la 
aceeași categorie de emitenți 
care — curios — apar foarte 
rar pe lista vinovaților. De ci
ne e vorba ? De stimații AN
TRENORI. Ei, antrenorii, și 
specificăm : antrenorii de fot
bal (nu am întilnit această si
tuație la antrenorii de gimnas
tică, de lupte, de hand
bal, de rugby, de cano
taj etc.) au reușit în. oare
care măsură să acrediteze jdeea 
că toți sînt de vină atunci cînd 
apar rezultate slabe, — și în 
primul rînd elevii lor, jucătorii, 
sînt de vină — numai ei, teh- 

jiicienii, nu ! Centrifugala lor 
transmitere de răspunderi la rău 
(că Ia bine răsar din pămînt în 
rîndul întîi) călărește de ani de 
zile cu predilecție același cal: 
jucătorii. Lipsa lor de valoare. 
Ziceți-i ,.cal“, „scut“ sau „pla
pumă", ideea — și manevra — 
e aceeași. Dacă este acceptată 
această idee de masa iubitori
lor de fotbal, răspunderea foar
te mare pe care o au oriunde 
— și oricînd — antrenării 
coboară la cote foarte mici, scu
zabile. Iată însă că ei, fotba
liștii români, craiovenii in spe
ță, au fost în stare să bată în 
Anglia, în patria fotbalului, o 
echipă cu nume, eliminînd-o 
dintr-o competiție europeană. 
Deci nu sînt chiar lipsiți de 
valoare. Iată că și dinamoviștii 
erau calificați in minutul 89 la 
Frankfurt (acolo unde Feyeno- 
ord a încasat patru goluri), iar 
steliștii au avut de două ori 
scor de calificare la Nantes 
(au condus și au avut 2—2). 
Deci jucătorii noștri — au 
spus-o și specialiștii străini, au 
scris-o și ziarele franceze și 
vest-germane — au valoare. Și 
mai au — subliniem noi — re

METALUL BUCUREȘTI, C.S.Ș. TIMIȘOARA, C.S.Ș. BRAȘOVIA SI CORVINUL - 
PERFORMERELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI...

...la polul opus: Della Tulcea, Minerul Anina și C.S.Ș. Sf. Gheorghe
Exista o părere unanima potri

vit căreia prima parte a cam
pionatului republican de juniorii 
s-a desfășurat la un nivel calita
tiv superior. Această părere-con- 
cluzie are ca principal argument- 
suport faptul că în competiție 
s-au aflat angajate, cu foarte 
mici excepții, aceleași echipe care 
au jucat și in ediția trecută, 
deoarece, prin clauză regulamen
tară. s-a dat drept de participare 
juniorilor pînă la 13 ani ; deci 
cu un an mal mari decit in 
campionatul 1378/1979. Echipele au 
fost, așadar, mai... mature cu 
un an, mai omogene, mai bine 
pregătite, nu puține dintre ele 
căutind să se reabiliteze după 
rezultatele nesatisfacătoare din 
anul precedent. în această situa
ție se află, printre altele, C.S.M. 
Suceava, C.S.Ș. Eforie, Chltnia 
Rm. VUcea, C.S.Ș. Caracal. Mi
nerul Moldova Nouă, Industria 
sirmei C. Turzil. Performerele 
turului sînt, însă, cele opt lide
re : S. C. Bacău I (antrenor N. 
Radu), Metalul București (V. 
Nedelcu», Progresul București 
(E. Iordache), F.C. Argeș (V. 
Florescu), C.SȘ. Timișoara (T. 
Brtndescu), Industria sirmei C. 
Turzil (D. Crăciun), C.S.Ș. Bra
șovia (M. lancu) și Corvinul Hu
nedoara (D. Pătrașcu). Aceste 
formații și-au depus cu autoritate 
candidatura pentru un loc în 
turneul final al competiției. 
Cinci dintre ele reprezintă clu
buri, care, de mulți ani, se 
preocupă cu tenacitate de creș
terea unor jucători cu reale ca
lități pentru fotbalul de perfor
manță iar C.S.Ș. Timișoara, In
dustria sirmei și C.S.Ș. Brașovia 
provin din centre tinere, dornice 
de afirmare. Dar, dacă în seria 
a n-a. a V-a și a vm-a liderii 
s-au distanțat decisiv, In cele
lalte cinci există destule contra
candidate la locul întîi : C.S.Ș. 
Tecuci, Steaua, Dinamo, Petrolul, 
C.S.Ș. Caracal, C.S.Ș. Alexandria, 
C.S.Ș. Sighet, C.F.R. CIuj-Napoca 
șl F.C.M. Brașov.

în prima parte a campiona
tului au fost înregistrate și cî
teva... cdntraperformanțe nota
bile. Iată o parte dintre ele : 1. 
Trei retrageri din competiție din 
motive mai mult sau mai puțin 
obiective, cea mai discutabilă șl 
criticabilă fiind aceea a echipei 
C.F.R. Timișoara, nu cu mulți 
ani în urnfj finalista întrecerii ;

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 9 ianuarie 1980, se te
levizează în direct, începînd de 
ia ora 18,20.

CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 
DIN 6 IANUARIE 1980
Categoria I (12 rezultate)

26,50 variante a 3.973 lei ;
Categoria 2 (11 rezultate)

330,25 variante a 383 lei ;
Categoria 3 (10 rezultate)

2.335 variante a 81 lei. 

surse reale de a-și spori con
siderabil valoarea.

Acum, cînd lotul național 
pleacă în turneu de pregătire 
în America de Sud, e cazul să 
spunem că în afara lui rămîne 
acasă încă o echipă reprezen
tativă, ca să nu spunem că ră- 
mîn chiar două, dacă avem în 
vedere că Universitatea Craio
va dădea pînă mai ieri 9—10 
selecționabili, dacă avem în ve
dere că F-C. Argeș a dat acum 
cîteva luni o echipă olimpică 
și dacă avem, în sfîrșit, în 
vedere că rămîn la București 
cîțiva internaționali steliști con- 
sacrați, între care Dumitru, Ior- 
dănescu, Zamfir, care pot fi 
oricînd convocați la un viitor 
meci inter-țări.

PLXCTE DE VEDERE
oramMMumw»

Deci jucători buni, valoroși 
— că vor sau nu vor unii an
trenori să recunoască — sînt. 
Vede toată lumea, văd toți iu
bitorii fotbalului. Dind la o 
parte „scutul", „plapuma" an
trenorilor cu teza lipsei de va
loare a jucătorilor, ce rămîne? 
Rămîne RĂSPUNDEREA AN
TRENORILOR, Rămin greșeli
le reale, decisive uneori ale 
antrenorilor. In această ordi
ne de idei, să ne reamintim că 
înfrîngerea usturătoare cu 4—6 
în fața Iugoslaviei, la Bucu
rești, a fost o infrîngere de an
trenori. (Ei l-au introdus în 
echipă pe Moraru, care în ziua 
aceea era în stare să primeas
că 16 goluri nu 6, ei l-au in
trodus și pe Dobrău, vulnera
bil dintotdeauna la marcaj, la 
deposedare). Să ne amintim, de 
asemenea, că eliminarea echi
pei noastre olimpice a fost tot o 
infrîngere de antrenori, forma
ția noastră avînd o valoare su
perioară celei ungare; ca să nu 
mai vorbim de egalul cu Spa

2. Delta Tulcea, Minerul Anina 
și C.S.Ș. Sf. Gheorghe n-au reușit 
să obțină nici o victorie. Mal 
mult, ultima echipă n-a cîștlgat 
nici un punct, marclnd doar un 
gol, primind în schimb nu mal 
puțin de 112 ! 1 3. Dintre finalis
tele campionatului precedent, 
doar S.C. Bacău (mereu printre 
fruntașe, deși în acest an parti
cipă cu două echipe) șl C.S.Ș. 
Timișoara au reușit să păstreze 
tempoul. Celelalte șase (F.C. 
Constanța, C.S.Ș. Pajura, C.S.Ș. 
Craiova. „U“ Cluj-Napoca, Trac
torul Brasov și F.C. Șoimii) au 
pierdut cursa calificării. Nu-1, 
insă, nici o tragedie. Important 
este ca aceste echipe, ca dealt
fel toate participantele la com
petiție, să nu uite cealaltă cursă: 
CURSA CĂUTĂRII TALENTE
LOR, A PREGĂTIRII ȘI PRO
MOVĂRII LOR. Pentru că- de
geaba te califici in turneul final, 
degeaba cîștigi titlul de cam
pioană, inutil rămîne orice efort 
dacă scopul întrecerii — cei su
bliniat mai sus — rămîne, an de 
an. doar un simplu deziderat. 

SERIA I
Laurențiu DUMITRESCU

1. S.C. BACAU 1 15 12 3 0 39- 8 27
2. C.S.Ș. Tecuci 15 11 2 2 38-17 24
3. C.S.Ș. nr. 2 lași 15 10 3 2 46-11 23
4. C.S.M. Suceava 15 9 1 5 51-31 19
5. C.S.Ș. Bacău 15 8 3 4 40-22 19
6. C.S. Botoșani 15 8 2 5 54-25 18
7. Ceahlăul P. N. 15 8 1 6 23-26 17
8. Politehnica lași 15 6 4 5 25-22 16
9. S.C. Bacău II 15 6 1 8 34-22 13

10. Energia Gh.-Dej 15 6 1 8 29-26 13
11. Mine-ul G. H. 15 5 2 8 11-36 12
12. C.S.Ș. Dorohoi 15 5 1 9 22-55 11
13. C.S.Ș. Rădăuți 15 5 0 10 27-56 10
14. Viitorul Vaslui 15 3 2 10 12-46 8
15. Unirea Focșani 15 1 3 11 12-32 5
16. C.S.Ș. Roman 15 2 1 12 8-36 5

SERIA A II-A
1. METALUL BUC. 15 14 1 0 55-10 29
2. C.S.Ș. Eforie 15 10 3 2 37- 9 23
3. F.C. Constanța 15 8 4 3 42-13 20
4. Luceafărul Buc. 15 8 4 3 35- 9 20
5. Rapid Buc. 15 10 0 5 38-18 20
4. F.G Brăila 15 9 2 4 25-16 20
7. Mec. fină Buc. 15 8 2 5 27-19 18
8. F.C.M. Galați 15 8 1 6 26-29 17
9. C.S.Ș. nr. 2 Buc. 15 6 4 5 28-22 16

10. Progresul Brăila 15 6 4 5 25-77 T5
11. Portul Constanța 15 6 2 7 28-34 14
12. C.S.S. Galați 15 4 2 9 22-30 10
13. Sp. studențesc 15 3 2 10 17-39 8
14. Cimentul Med. 15 1 3 11 16-47 5
15. C.S.Ș. Tulcea 15 1 1 13 17-62 3
16. Delta Tulcea 15 0 1 14 10-70 1

SERIA i* III-A
1.PROGR. BUC. 14 12 1 1 60- 7 25
2. Steaua Buc. 14 10 2 2 39- 8 22
3. Dinamo Buc. 14 9 3 2 38-13 21
4. Petrolul PI. 14 10 1 3 37-15 21
5. Poiana Cimpinc 14 7 5 2 24-13 19
6. C.S.Ș. Pajura 14 7 2 5 23-22 16
7. C.S. Tîrgoviște 14 6 2 « 31-18 T3
8. Metalul Plopeni 14 5 3 6 25-30 13
9. Autobuzul Buc. 14 4 4 6 19-26 12

10. C.S Ș. Călărași 14 3 5 6 11-14 11
11. Gloria Buzău 14 5 0 9 16-47 10
12. F.C.M. Giurgiu 14 2 4 8 12-27 8
13. Luceafărul Buc. 14 1 5 8 13-35 7
14. C.S.Ș. Slobozia 14 2 3 9 9-40 7
15. Flecara Morenî 14 2 0 12 8-50 4
• C.S.Ș. Sinaia s-a retras

nia, de la Craiova, 2—2, prin 
care ni s-au compromis ulti
mele șanse de calificare în ac
tualul campionat european, ca
re a fost și el o contraperfor- 
manță a antrenorilor (căci ei 
l-au pus pe Lucuță să-l pă
zească pe spaniolul Dani, deși 
cu numai doi ani înaintea ace
lei partide Dani marcase trei 
goluri trecînd ca un accelerat 
pe lingă același Lucuță, goluri 
înscrise în poarta lui Lung, 
prezent și el — în pofida pre
cedentului ! — Și în echipa de 
la Craiova. Iar Dani a marcat 
și la Craiova două goluri 1).

Cam asta este situația reală 
cu răspunderea antrenorilor-

Sînt oare, la rîndul lor, cu 
totul nevlnovați jucătorii ? Ei 
nu răspund de rezultatele sla
be ? Nu o să susținem nicioda
tă această idee. Pentru că des
tui dintre jucătorii noștri au 
carențe de pregătire tehnică, 
fizică, morală. Dar toate aceste 
aspecte reprezintă sarcini de 
lucru, sînt obligații profesiona
le (și) ale antrenorilor.

Iată, de pildă, o grăitoare și 
frecventă imagine în jocurile 
echipelor noastre : finalurile 
slabe, care compromit uneori 
rezultate, compromit calificări. 
Cine sînt primii răspunzători 
de aceste finaluri slabe 1 Fără 
îndoială, antrenorii ! Ei au da
toria să lucreze cu echipele 
pentru ca ele să joace în ace
lași ritm, cu aceeași eficiență, 
pe toată durata partidelor.

Ce și-au propus, în fond, 
aceste rînduri ? Să stabilească 
un raport mai real de răspun
deri și să dezumfle o gogoa
șă: primii răspunzători dc con- 
traperformanțe, de mersul ane
voie înainte spre o calitate su
perioară, competitivă, nu sînt 
jucătorii (cu pretinsa lor va
loare redusă). Primii răspunză
tori sînt antrenorii — este, de
altfel, și perfect logic să fie 
așa — cu activitatea lor ade
seori insuficientă.

Marius POPESCU

SERIA A IV-A
1. F.C ARGEȘ 13 10 2 1 36-12 22
2. C.S.Ș. Caracal 13 10 1 2 36-18 21
3. C.S.Ș. Alex. 13 10 0 3 40-13 20
4. C.S.Ș. Craiova 13 8 2 3 40-21 18
5. Chimia Rm. VI. 13 8 2 3 40-27 18
6. Univ. Craiova 13 8 0 5 33-20 16
7. Muscelul C-lung 13 4 3 6 25-23 11
8. Chimia Găești 13 4 2 7 17-20 10
9. Oltul Slatina 13 5 0 8 19-25 10

10. Pandurii Tg. Jiu 13 3 3 7 14-26 9
11. Chimia Tr.’Măg. 13 2 4 7 17-30 8
12. C.S.Ș. C. Argeș 13 2 3 8 17-36 7
13. C.S.Ș. Drâgășani 13 2 3 8 10-39 7
14. Rul. Alexandria 13 2 1 10 9-43 5

SERIA A V-A
1. C.S.Ș. TIMIȘ. 12 11 1 0 41- 9 23
2. U.T.A. 12 8 2 2 22- 6 18
3. U.M Timișoara 12 7 2 3 27-14 1<Ș
4. F.C.M. Reșița 12 6 2 4 21-10 14
5. C.S.Ș. C.-sebeș 12 5 3 4 18-TS 13
6. Minerul M. N. 12 3 6 3 9-9 12
7. Rapid Arad 12 4 3 5 19-12 11
8. ,,Poli“ Timiș. 12 5 1 6 18-16 11
9. C.S.Ș. Gl. Arad 12 5 1 6 17-18 11

10. Strungul Arad 12 3 4 5 20-2Ș 10
11. C.S.Ș. Jimbolia 12 5 0 7 12-21 10
12. C.S.Ș. Lugoj 12 2 3 7 10-25 7
13. Minerul Anina 12 0 0 12 6-57 0

A C.F.R. Timișoa ra ;s-a retras.
SERIA A VI-A

1. IND. SIRMEi C T 15 11 2 2 27-10 24
2. C.S.Ș. Sighet 15 11 1 3 38-14 23
3. C.F.R. Cj.-Nap. 15 11 1 3 29-15 23
4. „U" Cluj-Nap. 15 9 2 4 29-14 20
5. A.S.A. Tg. M. 15 9 2 4 34-20 20
6. F.G Bihor 15 8 3 4 41-21 19
7. Infrăț. Oradea 15 7 4 4 24-18 18
8. F.C. Baia Mare 15 6 4 5 32-19 16
9. C.S.Ș. Tg. M. 15 6 3 6 28-25 15

10. C.S.Ș. Baia M. 15 5 3 7 27-33 13
11. Gloria Bistrița 15 4 4 7 17-27 12
12. C.S.Ș. Cărei 15 5 2 8 15-27 12
13. Minerul Cavnlc 15 4 3 8 20-29 11
14. Olimpia S. M. 15 2 4 9 16-38 8
15. C.S.Ș. Oradea 15 1 2 12 11-43 4
16. Someșul S. Mare 15 1 0 14 10-50 2

SERIA /l VII-A
1. C.S.Ș. BRAȘOVIA 15 14 1 0 82- 6 29
2. F.C.M. Brașov 15 13 2 0 52- 5 28
3. Chimica Tirn. 15 10 2 3 41-10 22
4. I.C.I.M. Brașov 15 10 2 3 40-13 22
5. Tractorul" Bv. 15 10 1 4 54-22 21
6. C.S.Ș. Odo'heî 15 10 1 4 34-19 21
7. C.S.Ș. Reghin 15 7 2 6 18-30 16
8. C.S.Ș. M. Ciuc 15 6 3 6 20-21 15
9. C.S.Ș. Tg. Sec. 15 7 1 7 29-33 15

10. Nitram. Fâc. 15 6 0 9 35-30 12
11. C.S.Ș. Crîstur 15 3 5 7 19-20 11
12. Viit. Gheorgheni 15 3 2 10 17-38 •
13. Oltul Sf. Gh. 15 3 1 11 20-45 7
14. C.S.Ș. Gherghenî 15 2 3 TO 12-47 7
15. C.S.Ș. Toplița 15 2 2 11 16-59
14. C.S.Ș. Sf. Gh. 15 0 0 15 1-112 0

SERIA A VIII-A
1 CORV. HUND. 14 12 2 0 50- 5 26
2. F.C. Șoimii Sb. 14 9 2 3 37-12 20
3. Gaz m. Mediaș 14 8 4 2 18-14 20
4. C.S.Ș. Șoimii Sb. 14 9 1 4 34-18 19
5. C.S.Ș. Petroșani 14 8 0 6 29-18 16
5. Aurul Brad 14 6 3 5 22-27 15
7. C.S.Ș. A. Iulie 14 6 2 6 21-21 14
8. Dacic Orăștie 14 5 3 6 12-26 13
9. Carpoți Mîrșc 14 5 2 7 17-28 12

10. C.S.Ș. Huned. 14 4 3 7 20-16 11
11. Metalurg. Cugir 14 5 1 8 36-35 11
12. Unirea A. Iulie 14 3 4 7 22-31 10
13. Jiul Petroșani 14 4 2 8 16-29 10
14. Progresul Sibiu 14 3 1 I0 13-36 7
15. C.S.Ș. Mediaș 14 2 2 ■IO 19-50 •
• C.S.Ș. Deva s-a iretras.



SCRIMERII ROMANI 
PE LOCURI FRUNTAȘE 

IN CONCURSUL 
DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 8 (Agerpres).

— Proba de spadă din cadrul 
concursului internațional de 
scrimă pentru tineret de la 
Budapesta a fost ciștigată de 
sportivul român Rudolf Szabo, 
care l-a întrecut în baraj pe 
Kolcsonai (Ungaria), ambii, to- 
talizînd în turneul final cîte 4 
victorii. Pe locul trei s-a situat 
Nicolae Bodoczi (România), cu 
3 victorii.

In proba masculină de flore
tă, primul loc a fost ocupat de 
scrimerul francez Patrick Groch
— 5 victorii, urmat de Nemes 
(Ungaria) — 4 victorii.

CĂDERE D£ CORTINĂ
ÎN SEZONUL INTERNATIONAL

FEMININ DE TENIS
NEW YORK, 8 (Agerpres). 

’„Turneul campioanelor** la tenis 
s-a încheiat la Landover (Mary
land) cu victoria Martinel Na
vratilova, oare a tntrecut-o m 
finală cu 6—2, 6—1 pe Tracy
Austin. In partida pentru locul 
trei, Chris Evert-Lloyd a dispus 
cu 6—1, 6—1 de Wendy TurnbulL 
Pe locul cind s-a clasat Regina 
Marsikova, urmată de Evonne 
Goolagong. Dianne Fromholtz și 
Kerry Reld.

♦
Azi încep la „Madison Square 

Garden" din New York În
trecerile „Turneului campio
nilor" (ediția 1979), competiție 
tradițională ce reunește în fiecare 
an primii opt clasați în Marele 
Premlu-F.I.L T.. în prima zi * 
turneului se vor desfășura urmă
toarele partide t Jimmy Connors 
(S.U.A) — Jorse Higueras (Spa
nia) ; Vitas Gerulaltis (S.UA.) 
— Guillermo Vilas (Argentina) ; 
John McEnroe (S.U.A.) — Harold 
Solomon (S.UA.) ; Bjorn Barg 
(Suedia) — Roscoe Tanner 
(S.U.A.). Partidele semifinale stat 
programate sîmbătâ. 13 ianuarie, 
iar finala se va disputa dumtitici

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

i experimentați, mai 
tocmai atunci cind

dat conducea cu 8—5 (mirt. 22). 
Cei ce credeau insă că meciul 
este jucat s-au Înșelat. înce- 
pind repriza secundă cu un 
handicap de un gol, handba- 
liștii de la Steaua și-au mutat 
ceva mai in față sistemul de
fensiv și, la rindul lor, au de
venit foarte eficienți in mo
mentele de apărare. Pe acest 
fond șl beneficiind de activi
tatea remarcabilă pe semicercul 
advers a Iui Stockl, Steaua a 
egalat, a luat apoi conducerea 
(15—14, min. 45) pe care nu a 
mai cedat-o pină la sfirșit In
tr-un final de mare tensiune, 
jucătorii de la Steaua s-au do
vedit mai 
calmi — 1 
trebuia — ceea ce, considerăm 
noi, a fost un atu, factor de
cisiv în obținerea acestei pre
țioase victorii. Au marcat: 
Stingă G. Birtalan 4, Drăgăni- 
|ă 4. Stock! 3, Tudosie 2, Kicsid 
— Steaua, M. Voinea 8, Boroș 
4. N. Voinea 3, Mironiuc 3, A- 
vramescu, Marta — H.C. Min- 
aur Baia Mare. In general bun 
arbitrajul lui VL Cojoearu 
(Craiova) șl R. Iamandi (Bu
zău), chiar dacă pe parcursul 
jocului au mai existat și unele 
imperfecțiuni...

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.M. BORZEȘTI (38—31). Un 
meci fără istoric, în care di- 
namoviștii au stabilit recordul 
campionatului, înscriind aproa
pe 40 de goluri. Faptul este cu 
atit mai remarcabil cu cit la 
un moment dat pe teren bucu- 
reștenii aveau numai jucători 
tineri, adică viitoarea garnitură 
cu care această echipă va asal
ta In viitor titlul de campioană 
a țării, pe care acum l-a pier
dut definitiv. Au marcat: O- 
prea 7, Cosma 6, Tase 5, Beci- 
cheri 5, Andreescu 4, Grabov- 
schi 3, Licu 3, Paizan 2, Matei 
2, Ștef — Dinamo, Gr. Berbe- 
caru 11, Bucioacă 5, A. Berbe- 
caru 2, însurățelu 2, Mogoșes- 
cu — C.S.M. Au condus M. 
Grebenișan și T. Vakar (Tg. 
Mureș).

ȘTIINȚA BACĂU — INDE
PENDENȚA SIBIU (25—17). O 
partidă în care sibienii au ară
tat, din păcate, numai într-o 
Singură repriză (cea dintîi) că 
au posibilități și că dacă s-ar 
fi concentrat mai mult in jocuri 
și ar fi muncit mai cu spor la 
antrenamente nu ar fi fost azi 
în situația de a părăsi Divizia

Portarul finlandei Jorma Valtonen atent la 
intilnirii de hochei Cehoslovacia

puc in cursul 
Finlanda, disputată la în

ceputul sezonului fi încheiată la scorul de 5—4 în favoarea echi
pei cehoslovace Telefoto : AP-AGERPRES

PE GHEATA SI PE ZAPADA
IN COMPETIȚIILE DE SCHI FONDIȘTII IN ÎNTRECERI

• în urma rezultatelor Înregis
trate în concursul de la Pfronten 
(R.F.G.) în clasamentul individual 
Feminin al „Cupei Mondiale" con
duc Annemarle Proel-Moser 
(Austria) și Marie-Therese Nadig 
(Elveția) cu cîte 1S0 p, urmate de 
Hanni Wenzel (Liechtenstein) 13S 
p șl Jana Soltisova (Cehoslovacia) 
67 p.

• Proba masculină de slalom 
special din cadrul „cuțtel Eu
ropei- desfășurată la Clusaz 
(Franța) a revenit lui Marc 
Glradelli (Luxemburg). L-au ur
mat francezul Philippe Hardy șt 
elvețianul Urs Eberhofer. In cla
samentul general lider se men
ține Hubert Nachbauer (Austria), 
eu 61 p, urmat de Alex Giorgi 
(Italia) — 44 p.

PE TRAMBUUNA 
DE LA SCHONACH

Concursul de sărituri

A fără să fi făcut nici un 
punct! Ei au condus pe Știința 
Bacău timp de mai bine de 20 
de minute (3—7 ta min. 18). 
după care Insă, lipsiți de o 
pregătire fizică corespunzătoa
re, au cedat pasul. In repriza 
secundă Știința Bacău a domi
nat copios, obținind o victorie 
lejeră. Au marcat: Covaciu 6, 
Nicolescu 5, Eftene 5, Vasila- 
ehe î, Deaeu 2, Vasilca 2, Hor
ne*. Istode — Știința, Schmidt 
6. Reger 3. Pop 2, Solomon 2, 
Speck 2, Schuster, Thall — In
dependența. Au arbitrat : Gh. 
Lunga și R. Antohi (Brașov).

GLORIA ARAD — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
(24—îl). O partidă dramatică, 
in care arădenii au luptat cu 
mult elan’ pentru victorie, foar
te importantă în lupta pentru 
evitarea retrogradării. Ei au 
condus de la început și reve
nirea studenților din . finalul 
primei reprize a adus numai 
egalitatea pe tabela de marcaj : 
7—7 (min. 17). In partea a doua 
a meciului lupta a fost extrem 
de îndîrjită. Suficient să pre
cizăm că portarul arădean Hu
ber a avut o evoluție excepțio
nală, iar coechipierii săi, fără 
să precupețească nici ultima pi
cătură de putere, au reușit să 
înscrie in ultimele minute chiar 
și cind erau cu doi jucători mai 
puțin pe teren I Au înscris : 
Voitilă 6, Burger 5, KoUeth 5, 
Jenea 4, Ionescu 2, Mirică, Di
ma — Gloria, D. Petru 8, A- 
vram 4, Tătaru 4, Marian 3, 
Zamfirescu 2 — Universitatea. 
Au arbitrat : V. Side* 
Cirligeanu (București).

DINAMO BRAȘOV — 
TEHNICA TIMIȘOARA 
17). Au marcat 
Schmidt 3, Nedici 3, 
Cian 2, Messmer 2 și 
2 pentru Dinamo 
Suket 4. Cristian 4. 
Bucățea 2. Tîmpu 2, Oprescu 1, 
Rhuff 1 pentru Politehnica. Au 
arbitrat : C. Căpățină și Tr. 
Ene (Buzău).

și P.

POLI- 
(18 - 

Chicomban 4.
Bota 2, 
Dumitru 
Brașov ; 

Feher 2,

CONCURSUL DE NATAȚIE DE LA AUSTIN [Texas]
NEW YORK, 8 (Ager pres)- 

— In ultima zi a concursului 
internațional feminin de nata- 
ție de la Austin (Texas), ino- 
tătoarea americană Linda Jezek 
a cîștigat proba de 200 m spa
te cu timpul de 2:14,39, urmată 

2 s-a situat Juha 1 
mda) cu 42:31. urmat 
Aunli (Norvegia) 43:32.

MECIURI DE HOCHEI

doilea meci
La Budapesta, in cei de-al 

amical de hochei 
dintre echipele de tineret ale Un
gariei șl Bulgariei, victoria a 
revenit gazdelor cu 4—L

PATINATORI LA OSLO

• ta concursul feminin d- pă
tau) vitezt de Ia Oslo, sportiva 
sovietică Naiada Petrușeva s 
cîștigat proba de >30 m cu 43,11 
r.inq urmai* de coechipiera sa 
Valentin* Lanenkova cu 43,32. in 
proba de 1596 m pe tocul 1 s-a 
clasat Sabine BeckS- (R.D.G), 
cu 2:13,33

MARITA KOCH , „METRONOMUL"
SPRINTULUI FEMININ • ••

Apropierea Jocurilor Olimpice 
de la Moscova aduce, iată, atle
tismul in prim-plan, propulsind 
doi alergători In fruntea anche
telor de sfirșit de an. La fel ca- 
Sebastian 
preferata 
autoritar 
recorduri 
șl 400 m.

Apărută

Coe, Marita Koch este 
tuturor, lmpunîndu-se 

datorită excepționalelor 
realizate în vară la 209

______ la sflrșitul unui dece
niu in care au activat două din 
cele mai valoroase alergătoare de 
viteză din toate timpurile, Renate 
Stecher și Irena Szewinska, sprin
tera din R. D. Germană a bul
versat performanțele maxime în 
cele două probe, stabilind în 1978 
șl 1979 nu mal puțin de 8 recor
duri mondiale pe aceste distanțe, 
ducînd performanțele maxime la 
valori aproape incredibile. După 
ce a început sezonul cu un 22,03 
Ia 200 m, Koch a trecut dintr-o 
dată la 21,71, coborind cu aproape 
trei zecimi de secundă sub ba
riera celor 22 de secunde. Sze
winska (22,21) și Stecher (22,40) 
par aproape... junioare pe lingă 
noua „prințesă" a sprintului. 21,71 
înseamnă, de fapt, două „sute" 
succesive de 10,85, media „furlon- 
gulul" fiind inferioară recordului 
mondial la loo m (10,88 Marlies 
Gohr) 1 Știind însă că recordul 
el personal la 100 m este n,12 
și că în turnantă n-ar fi putut 
alerga mai bine de 11,30. rezultă 
că ea a alergat a doua jumătate 
a distanței în aproximativ 10,40.... 
Mai rămîne ceva de spus 7

Da, trebuie amintite și cele 
două recorduri de Ia 400 m, pen
tru că turul de stadion este, de 
fapt, proba de bază a Măritei 
Koch : 48,39 in iulie la Potsdam 
șl apoi 48,60 la Torino în finala 
„Cupei Europei", în august. A 
doua clasată în bilanțul mondial 
al probei, sovietica Marla Kulziu- 
nova, este distanțată cu mal muit 
de o secundă (49,77)...

Și mai trebuie să amintim șl 
aportul substanțial pe care Koch 
l-a adus în ștafeta de 4X100 m 
a țării sale, care a dus tn Iunie 
recordul mondial Ia 42,09. Dacă 
Szewinska a fost în timp o sprin
teră completă, trecînd de la 100 
la 400 m, Koch dovedește o po-

de Lara Gorșalcova (U.R.S.S.)
— 2:17,20 și Jenny Boulianne 
(Canada) — 2:18,29.

Alte rezultate: 100 m flutu
re — Tracy Caulkins (S.U.A.)
— 59,98 ; 400 m liber — Kim 
Linehan (S.U.A.) — 4:07,84.

Din țările socialiste

POLONIA PREGĂTIRI PENTRU LAKE PLACID
Reprezentanții sporturilor de 

iarnă din Polonia au început 
în mod intens pregătirile; încă 
din anul recent încheiat, pen
tru Jocurile Olimpice de la 
Lake Placid, care vor avea loc 
nu peste multă vreme. Foru
rile sportive de conducere au 
hotărît ca din lotul reprezen
tativei poloneze să facă parte 
numai 33 de sportivi. Vor par
ticipa, așadar, 13 sportivi șl 
sportive la concursurile indi
viduale. plus echipa de hochei, 
compusă din 20 de jucători. In 
urma insuccesului 
piada precedentă, 
Olimpice de la 
vor pleca doar 
șanse reale 
punctate.

Vicepreședintele Comitetului 
Principal Polonez pentru Cul-

de la Olim- 
la Jocurile 

Lake Placid 
sportivi cu 

pentru locurile

UN REZULTAT BUN AL
PATINATORULUI A. ERDELY

MUNCHEN, 8. — Tradițio
nalele întreceri de patinaj vi
teză dotate cu „Trofeul celor 
3 piste" au Început în locali
tatea de sporturi de iarnă In
zell (R. F. Germania). în ca
drul probei de 5 000 metri un 
rezultat bun a fost ob
ținut de patinatorul român 
Andrei Erdely, care s-a clasat 
pe locul 6, fiind cronometrat 
cu timpul de 7:29,12. Cursa a 
fost ciștigată de vest-germanul 
Schummacher — 7:23,42, urmat 
de compctriotul său Eicher — 
7:25,85 și de japonezul Kawa- 
hara — 7:26,05. Acestuia din 
urmă i-a revenit victoria in 
clasamentul general (mul- 
tiatlon).

Întotdeauna ti
are Insă ritmul 
Un metronom 
extrem de re

ia 18
1,70 m
Marita _____ ___ __
anul IV al Facultății

februarie 1337, 
și tn greutate 

Koch este stu-

llvalențâ excepțională tn același 
moment, polivalență nemaiîntilni- 
tă la isteria atletismului.

Koch nu Impresionează prin ta
lie, ca atleta poloneză, nici prin 
forța deosebită a picioarelor, ca 
Stecher, sau ușurința de gazelă 
a Wilmei Rudolph. Alergarea sa, 
pe care o Încheie 
ră efort aparent, 
unui metronom, 
care .bate- insă 
pede.

Născută 
înaltă de 
de 61 kg, 
dentă în ____ . _ ____
de medicină din Rostock. Cariera 
sa, îndrumată de Wolfgang Ma
yer, nu a avut la început o stră
lucire deosebită ; la vîrsta junio
ratului colegele sale de generație 
Marlies Oelsner-Gohr șl Christin- 
ne Brehmer erau deja celebrități 
mondiale. Marita a început să 
progreseze spectaculos abia după 
ce a devenit studentă, ajungînd 
în 1977 la 22,70 pe 200 m. In 19.3 
trece autoritar în fruntea sprin
tului mondial feminin — la Pra- 
ga a cîștigat titlul continental ia 
400 m —, Iar în 1979, după cum 
o arată anchetele, tn vîrful Ierar
hiei întregului sport feminin, pu- 
nîndu-și, totodată, candidatura la 
titlul de cea mal valoroasă sprln-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • în ultima zi a 

turneului masculin de la Varșo
via, selecționata orașului Sofia a 
întrecut cu 117—192 (65—64) echipa 
orașului Moscova. Alte rezultate: 
Helsink. — Varșovia 1 104—90
(49—46) : Budapesta — Varșovia II 
83—81 (46—39) : Varșovia III —
Prag; 103—95 (44—48). Clasament
final : 1. Sofia. 2. Helsinki, 3. 
Moscova. 4. Varșovia I. Coșgete- 
rul turneului a fost jucătorul 
cehoslovac Zidek. cu 160 puncte.

CICLISM • Concursul de ciclo- 
cros desfășurat la Solbiate Olona 
(Italia) a revenit fostului 
mondial Peter Klaus 
(R.FG'. cronometrat pe 
de 28.840 km cu timpul

HANDBAL • Turneul 
de la Rostock (R.D.G.) 
cîștig'.t ‘ 

campion 
Thaler 

distanța 
de lh08. 
feminin 

...... , ,a fost
clștig'.t de echipa locală S. C. 
Empor. care a învins în finală cu 
14—11 (10—4) formația daneză
Frederiksberg.

POLO • Echipa Legla Varșovia 
aflată în turneu tn Cehoslovacia, 
a jucat la Plsen cu formația lo
cală Skoda In fața căreia a ob
ținut victorie cu 11—4.

ȘAH • Turneul de la Hradec

tură Fizică și Sport, Janusz 
Pawluk, aprecia, recent, că 
„sportivii polonezi au folosit 
mai bine perioada de pregă
tire decit au făcut-o cu pa
tru ani în urmă". Aceștia se 
antrenează acum intens, prin
tre ei figurind Grsegorz Fili- 
powski, la proba de patinaj 
artistic, șl campionul mondial 
de la Lahti din 1978, schiorul 
fondist Jozef Luczczek. Acesta 
din urmă, Împreună cu colegii 
lui. s-au antrenat în toamna 
1979 în Austria. Antrenorul lor; 
Edward Budny, aprecia că fos
tul campion mondial ar putea 
ajunge într-o formă bună la 
ediția a XIII-a a Olimpiadei 
de iarnă. La probele de sări
turi vor participa cunoscuții 
sportivi din Zakopane, Piotr 
Fijas și Stanislaw Bobak.

La patinaj viteză Polonia va 
fi reprezentată de Erwina Rys- 
Ferens șl de Jan Jozwik, care 
se antrenează de mai multă 
vreme pentru aceste probe. Ul
timul va participa și la Cam
pionatele mondiale de sprint 
din S.U.A. (8—9 februarie), iar 
Erwina Rys-Ferens la 
natele mondiale de 
(12—13 ianuarie).

Cu toate că echipa 
chei n-a fost la „înălțime" în 
timpul ultimului campionat 
mondial, de la Moscova, forul 
,de specialitate polonez a ho
tărît ca „pentru a nu-și pierde 
contactul cu cele mai bune^ 
echipe din lume", hocheiștii să* 
participe totuși la Jocurile O- 
limpice. Se va deplasa, însă; 
la Lake Placid o echipă mult 
întinerită, speranță a' hocheiu
lui polonez pentru viitor.

NiCOLAE MARE?

Campio- 
la Oslo

de ho-

Varșovia

teră a tuturor timpurilor. Olim
piada de la Moscova ar putea va
lida această candidatură...

Vladimir MORARU

Kralove (Cehoslovacia) s-a În
cheiat cu victoria marelui maes
tru sovietic Gipslis, care a rea
lizat 31/» p din 11 posibile. Pe lo
curile următoare s-au clasat 
Karlsson (Suedia) cu 8 p șl 
Uhlmann (R.D.G.) cu 7 p

TENIS • La Auckland au luat 
sfirșit campionatele internaționala 
ale Noii Zeelande. Proba de sim
plu bărbați a fost ciștigată de 
americanul John Sadri. învingător 
cu 6—4, 3—6. 6—3, 6—4 in finala cu 
compatriotul său Tim Wllltison. 
Rezultatele Înregistrate tn cele
lalte finale ■ simplu femei : Janet 
Newberry (S.U.A.) — Judy Cha- 
loner (Noua Zeelandă) 6—2. 6—1 ; 
dublu bărbați : Frawley (Austra
lia), Felgl (Austria) — Sadri, 
Wllkison (S.UA.) 6—2, 7—5.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Bremen (R.F.G.) a fost cîștigat 
de echipa Uraloclka Sverdlovsk 
cu a p. urmată de selecționata 
Braziliei 6 p. In ultimul joc, 
selecționata Braziliei a învins cu 
3—2 formația R.F. Germania. 
• La Barcelona, meci amical 
masculin, selecționata Spaniel a 
învins cu 3—1 formația Austriei.

S.UA
S.UA
S.UA

