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Condițiile prielnice existente acum în majoritatea zonelor țării trebuie iolositc din plin

PlRTIE LIBERĂ INTRECERIL OR „DA CIADEI ALBE"
c

ÎN TOATE ASOCIAȚIILE SPORTIVE!
îrttrecerile din cadrul etapei 

de iarnă a „Daciadei" la spor
turile specifice — schi, săniuș, 
patinaj și hochei pe gheață — 
beneficiază, în sfirșit, de cele 
mai prielnice condiții. Spunem 
„în sfirșit", gîndindu-ne că, de
clanșată la începutul lunii no
iembrie, clnd se sconta, firesc, 
pe venirea zăpezii și frigului,

zăpada, numeroși copii și ti
neri aflați în vacanță au și 
răspuns la chemarea, irezisti
bilă, a mult așteptatei zăpezi, 
cu săniile, cu schiurile. A în
ceput să crească simțitor, în
deosebi, la sfîrșit de săptămînă, 
afluența iubitorilor sporturilor 
de iarnă în stațiunile de odih
nă și agrement. Din relatările

iarnă a

Zăpada mult așteptată a adus pe 
și săniuș

calendarului etapei de 
„Daciadei".

Se observă, însă, că 
unor asociații sportive 
misii locale de organizare a 
marii competiții sportive na
ționale este încă înceată, nu 
concordă cu cea a iubitorilor 
sporturilor de iarnă — dornici 
să folosească din plin condi
țiile prielnice — și nici cu sar
cinile ce le revin în ceea cțe 
privește folosirea tuturor mij
loacelor pentru a atrage intr-o 
diversitate de activități sporti
ve, mai ales in aer liber, între
gul tineret, mase cit mai mari 
ie oameni ai muncii.

Iată de ce este necesar ca 
toate comisiile locale de orga
nizare a „Daciadei" să treacă 
dcîndată la acțiune și, așa eum 
s-a stabilit prin Rezoluția Ple
narei C.N.E.F.S., să îndemne, 
să ajule și să controleze — pe

Mircea COSTEA

reacția 
și co-
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etapa de târnă a contat pînă 
acum îndeosebi pe șah și te
nis de masă, la care s-au a- 
dăugat crosurile și jocurile 
sportive, practicate în tot ano
timpul cald. Așadar, din pri
mele zile ale anului avem ză
pada din belșug în majorita
tea zonelor țării, nu numai în 
cele de deal și de munte.

După cum ne-au informat re
porterii și corespondenții zia
rului nostru, porniți spre pîrtii 
și derdelușuri de cum a căzut

pîrtii numeroși amatori de schi 
Foto : Dragoș NEAGU

trimișilor noștri, ca și din cele 
ale corespondenților ziarului re
iese că gospodarii sportului și 
turismului
— au trecut din primele zile 
cu zăpadă la amenajarea pir- 
tiilor de schi și săniuș, a pa
tinoarelor naturale, treabă nu 
intotdeauna ușoară, iar unele 
organe și organizații sportive 
din cele cu atribuții în dome
niul sportului au și început să 
organizeze întreceri din cadrul

cei mai harnici

Interviu cu conf. univ. ARISTEIA HRIȘCĂ, 
decanul Facultății de educație fizică a I.E.F.S,

Potrivit prevederilor Legii 
educației și învățămîntului, în- 
cepînd cu anul universitar 
1979/80 perfecționarea cadre
lor didactice cu specializarea 
educație fizică și pregătirea 
lor pentru examenul de defi
nitivat și de grade se va rea
liza de către Ministerul Educa
ției și învățămîntului prin Uni
versitățile din Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași, Brașov, Craiova 
și Galați. în București, sarcina 
de a rezolva această importantă 
problemă a fost atribuită I.E.F.S. 
Unele precizări privind orga
nizarea și desfășurarea activi
tății de ’ perfecționare și pre
gătire a profesorilor de edu
cație fizică ne-au fost oferite 
<3e către tovarășa conf. univ. 
Aristeia Hrișcă, decanul Fa
cultății de Educație fizică a 
I.E.F.S.

— Pentru început, vă rugăm 
să menționați județele care in
tră în sfera de activitate a 
I.E.F.S. în ce privește perfec
ționarea cadrelor didactice.

— Municipiul Bucdrești și 
județele Argeș, Buzău, Con
stanța, Dîmbovița, Dolj, Gorj, 
Ialomița, Ilfov, Olt, Teleor
man și Vîlcea.

— în contextul Legii educa
ției și învățămîntului, ce 
me de perfecționare sînt pre
văzute pentru acest an 
versitar 7

— Mai întîi, instruirile pe
riodice pe probleme profesio
nale, pedagogice și politico- 
educative de actualitate. Apoi, 
consfătuirile anuale organizate 
de inspectoratele școlare înain
tea deschiderii anului de în- 
vățămînt. După aceea, activi
tățile metodico-științifice ini
țiate la casele județene ale

corpului didactic, în comisiile 
metodice și cercurile pedago
gice. In fine, cursurile de per
fecționare cu durata de un an, 
la fiecare 5 ani, organizate pe 
baza studiului individual și a 
unei sesiuni de activitate co
lectivă, cu o durată de trei 
săptămfnt Toate aceste activi
tăți se vor desfășura într-o 
concepție unitară, pe bazapro-

Interviu realizat de 
Tiberiu STAMA

for-

uni-

probabil
12 fe-

Lake 
Olim-

Și
După cum se știe, 

bruarie vor începe, 
Placid (S.U.A.), Jocurile 
pice de iarnă, aflate la ediția 
a XIII-a. în programul <-----
petiției figurează întreceri 
biatlon, bob, sanie, patinaj ar
tistic și viteză, schi alpin și 
nordic, hochei.

Sportivii români vor partici
pa la întrecerile de hochei și 
bob, la unele probe de pati
naj viteză și — după toate 
probabilitățile------la probele
de sanie.

In urma disputării meciuri
lor grupei B a campionatului 
mondial, de anul trecut, de la 
Galați, hocheiștii noștri, cla- 
sindu-se pe locul 3, și-au cîști- 
gat dreptul de participare La 
J.O. Ei vor face parte, la Lake 
Placid, din „grupa albastră”, 
alături de echipele Cehoslova
ciei, Suediei, S.U.A., R.F. Ger
mania și Norvegiei. Pregătirile 
lotului nostru sînt in plină 
desfășurare. Se efectuează an
trenamente pe patinoarul „23 
August" din Capitală, în ve
derea apropiatelor meciuri de 
verificare cu formația sovieti
că de prima ligă S.K. Urițki 
Kazan și a participării la „Cu
pa Federației”, programată la 
Galați intre 23 și 26 ianuarie, 
înaintea J.O., selecționata o- 
limpică a țării noastre va sus
ține cîteva meciuri în Cana
da, după care se va îndrepta 
spre Lake Placid. Din lot fac 
parte jucători ca Axinte, Tu- 
reanu, Costea, Z. Antal, Gali. 
Netedu, Gh. Huțan, Z. Naghi, 
Solyom, B. Naghi, Cazacu, 
Nistor, Moroșan ș.a.

la 
la

com- 
de

sanie
în competiția olimpică de 

bob au fost înscrise trei echi
paje de 2 persoane, și două 
echipe de 4. După ce au luat 
parte la „Cupa Națiunilor" de 
la Igls, boberii noștri concu
rează la Cortina d’Ampezzo. 
După 15 ianuarie ei se vor 
pregăti la Sinaia, iar la sfîrși
tul lunii vor participa la C.E. 
de bob 2 persoane, programate 
la St. Moritz. Din lot fac par
te, printre alții, Dragoș Pa- 
naitescu, 
Gheorghe 
Cristudor, 
Horst Graef.

în probele olimpice 
naj viteză au fost înscriși Va- 
sile Coroș (500 m, 1000 m și 
1500 m), Andrei Erdelyi (5000 
m și 10 000 m), precum și ju
niorul Dezideriu Jenei, pentru 
sprint. Următoarele competiții 
de verificare ale acestora sînt 
campionatele europene de po- 
Ration de la Trondheim (19—20 
ianuarie) și C.M. de juniori 
(25—26 . ianuarie, in Olanda).

Se proiectează și partici
parea la două probe de sanie 
la J.O. : simplu fete (candi
dează Elena Stan și Mari» 
Maioru) și dublu băieți (echi
pajele Ion Apostol — Cristinel 
Piciorea și Dan Comșa — 
Constantin Răducanu). Repre
zentanții noștri în această ra
mură se află, la această oră, 
in Austria, unde iau parte la 
un concurs de verificare, iar 
din 16 ianuarie vor concura la 
campionatele europene din I- 
talia, competiție care contează 
ca un ultim criteriu de selec-

Constantin 
Lixandru, 

Gheorghe

Iancu, 
Dorel 

Peptea,

de pati-

Divizia A la băschet feminin se reia, astăzi, In sala Floreasca

CALIFICAREA
ÎN TURNEUL FINAL

PRINCIPALUL 
PUNCT DE ATRACȚIE
Penultima „rundă" a ediției 

a 31-a a campionatului națio
nal de baschet feminin se des
fășoară, de astăzi pină dumi
nică, în sala Floreasca, ea 
programînd meciurile ultimu
lui turneu al ^returului, urmînd 
ca săptămina viitoare (de vi
neri pînă duminică, la Brașov) 
să aibă loc turneul final, cu 
participarea primelor patru 
clasate. Turneul bucureștean 
prezintă însemnătate, în 
mul rînd, prin aceea că 
desemna pe cele patru 
liste, dintre care două 
noscute — Politehnica 
și Rapid —, pentru 
două locuri candidînd 
Voința București și Universita-

(Continuare in pag. 2-3)

pri
va 

fina- 
sînt cu- 
C.S.Ș. 2 
celelalte 
Mobila,

Clasamentul înaintea reluării
Întrecerii :

1. „POLI* C.S.Ș. 216 14 2 1274-1098 30
2. Rapid 16 12 4 1236-1066 28
3. Mobila 17 11 6 1242-1135 28
4. Voința Buc. 16 11 5 1179-1105 27
5. „U“ Cj.-Nap. 17 10 7 1202-1140 27
6. Voința Bv. 17 9 8 1219-1114 26
7. Progresul 16 7 9 1078-1156 23
8. Crișul 16 6 10 1090-1055 22
9. Univ. Timif. 16 6 10 1031-1043 22

10. Olimpia 16 4 12 957-1073 20
11. Carpați 17 0 17 832-1355 17

Suzana Ardeleanu

— a
tea Cluj-Napoca. 
Cit privește locul 
I, deținut de stu
dentele 
ne, este 
pus că 
produce 
dificare, 
clasată pe 
secund —
— puțind doar să 
continue cursa de 
urmărire, în scopul 
de a-și menține 
șansele de răstur
nare a situației în 
turneul final. în 
general însă tur
neul care începe 
azi se anunță in
teresant și prin 
faptul că se vor 
disputa partide în
tre formații de 
valoare apropiată, 
precum și prin a- 
ceea că va prilejui reîntll- 
nirea , cu componentele lo
tului reprezentativ, care a 
susținut, în decurs de trei săp- 
tărnini, întîlnirile din cadrul 
Balcaniadei și turneelor din 
R.F. Germania și Finlanda.

Astăzi, în etapa inaugurală, 
au loc meciurile : de la ora 
9430 : Politehnica C.S.Ș. 2

bucurește- 
de presu- 
nu se va 
vreo mo- 

echipa 
locul 

Rapid

Aruncă la coș Eva Edler (Voința Brașov), 
o reprezentantă a „noului val“ in baschetul 
nostru feminin Foto : Dragoș NEAGU

București — Olimpia 
rești (în tur : 86—50), 
Oradea — Mobila Satu 
(78—82) ; de la ora 15 : 
versitatea Timișoara — 
Brașov (58—78), Voința 
rești — Progresul 
(86—79), Rapid București 
Universitatea 
(97—66).

Itucu- 
Crișul
Mare 
Unl- 

Voința 
Bucu- 

București

Cluj-N a p o c *

nu numai un lider valoric, 
ci și un permanent imbold, 
un exemplu în acțiune, pe 
planșe, pentru Gabriela Be- 
tuker, Csila Ruparcsics și 
Otilla Hochdorfer, compo-

NU-I TOTUL CONSACRAREA
PE PLANȘELE DE ACASA,

CI PE CELE INTERNAȚIONALE!»
Sfîrșitul anului 1979 a a- 

dus floretistei Suzana Ar
deleanu cel de al doilea 
mare trofeu care încunu
nează activitatea eompetî- 
țională internă. 
României", după ce în pal
maresul campionatelor na
ționale fusese trecut din nou 
numele ei în dreptul cîști-

,Cupa

gătoarei probei feminine de 
floretă. Să adăugăm și fap
tul că, în calitate de căpi
tan al echipei C. S. Satu 
Mare, ea a primit cupa cu
venită pentru locul doi, ob
ținut de foarte tînăra for
mație sătmăreană în Divi
zia A (maestra emerită Su
zana Ardeleanu este, deci.

s *

Otilia 
nente ale lotului reprezen
tativ de tineret).

— Anul care s-a în
cheiat nu de mult nu a 
fost, deci, prea zgircit 
eu dumneata, Suzana 
Ardeleanu...

— Nu, nu a fost. Aș 
spune insă că noi. floretis- 
tele din echipa națională, 
ca și ceilalți scrimeri din 
lotul reprezentativ, dealtfel, 
am fost zgîrciți cu anul 
1979. Pentru că nu i-am... 
dat în finalul sezonului in
ternațional. respectiv la Cam
pionatele mondiale de la

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. 2—3)



„FESTIVALUL ȘAHIST VÎLCEAN" 
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

Ghițescu n-a putut obține de- 
cît remiza în fața lui Tratato- 
vici. Cîteva surprize s-au în
registrat în runda a treia. 
Spulber a remizat cu Ciocâl
tea, iar Arm aș l-a învins pe 
fostul campion național Ghin
dă. Mărășescu a cîștigat la 
Ștefanov, Sehintzel la Stanciu, 
Szekelî la Georgescu iar Ker- 
tesz la Griinberg. In clasa
ment, după trei runde, în 
frunte se află patru jucători 
cu cite 2V2 P : Șubă, Kertesz, 
Spulber și Ârmaș, urmați de 
un pluton numeros de concu- 
renți cu cite 2 p.

în turneul feminin, un start 
excelent a luat campioana 
noastră de junioare Marina 
Pogorevici, care a cîștigat con
secutiv la Ilona Kurocsai (Un
garia). Eleonora Gogîlea și Ga
briela Olteanu. Cite 2V2 p 
acumulat Maria Grosz 
garia), Ana Jurcinska 
nia) și Lia Bogdan, iar 
2 p Rodica Reicher, 
reta Perevoznic, Gabriela 
teanu, Mariana Bădici și Ilona 
Kurocsai.

tele- 
este 
tur- 
din 
vîl-

CALIMANEȘTI (prin 
fon). Atenția spectatorilor 
In speciei îndreptată spre 
neul masculin principal 
cadrul „Festivalului șahist
cean“. manifestare de anver
gură. care reunește, așa cum 
am mai anunțat, peste 100 de 
jucători și jucătoare.

în reuniunea inaugurală, 
marele maestru Șubă l-a în
vins Pe Ștefanov, luindu-și re
vanșa pentru înfrîngerea su
ferită nu demult în finala 
campionatului național Și cei
lalți favorițj au fost învingă
tori : 
1—0,

Ciocâltea — Varabiescu 
Ghițescu — Marcovici 

1—0, în timp ce Georgescu a 
obținut rezultatul de egalitate 
în fața marelui maestru iugo
slav Nicolici. Runda a doua 
i-a opus pe vechii rivali, ma
rii maeștri Ciocâltea și Șubă, 
lupta lor încheindu-se la ega
litate Stoica l-a întrecut pe
Sinkovics (Ungaria), Ștefanov 
pe Szmetan (Argentina), iar

au 
(Un- 

(Polo- 
cîte 

Marga- 
Ol-

Actualitatea în hochei

SELECȚIONATA DE TINERET A CEHOSLOVACIEI SI* S. K 
URIJKI KAZAN EVOLUEAZĂ LA BUCUREȘTI, GALAȚI Șl REȘIȚA

9

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 
MASCULIN DE HANDBAL 

Înaintea ultimului turneu
Penultimul turneu al campio

natului masculin de handbal, Di
vizia A, încheiat marți Ia Cra
iova, a fost decisiv în lupta pen
tru titlu. A mai rămas de dis
putat un turneu, compus din trei 
etape, care se va consuma la 
13, 14 și 15 ianuarie la București, 
to Palatul sporturilor și culturii, 
și la capătul căruia vom cunoaște 
atît formația campioană, cît și pe 
cea care va ocupa locul IX. a- 
ceasta din urmă alături de In
dependența Sibiu, urmează să 
ev >lueze în sezonul viitor în Dl-

T. NICOARĂ 
arbitru internațional

vizia B. Dar. lată clasamentul
înaintea acestui ultim turneu :

1, STEAUA 15 14 1 0 357-289 29
2. H.C Minat r 15 13 0 2 367-277 26
3. Dinamo Buc. 15 10 1 4 353-280 21
4. Științe Bc. 15 ? 2 4 309-256 20
5. „Poli" Timiș. 15 7 3 •5 299-298 17
6. Dinamo Bv. 15 4 3 8 280-294 11
7. Glorie Arad 15 3 3 9 280-312 9
8. C.S.M Bun. 15 4 1 10 284-357 9
9. „U‘ Cj.-Nap. 15 3 2 10 285-232 8
10. Independ. Sb. 15 0 0 15 240-368 0

Campionatele naționale Indoor 
de tir cu arcul

In sala I.M.F. din Tîrgu Mureș, 
se vor desfășura vineri si slmbă- 
tă Campionatele naționale indoor 
de tir cu arcul. întrecerile sînt 
deschise tuturor arcașilor seniori, 
juniori și copil (în foile de con
curs sînt înscriși 124 de concu- 
rențl, de la 11 secții din țară). 
De menționat că șl-au anunțat 
participarea la concurs și două 
noi unități de performantă în ti
rul nostru cu arcul : Voința De
va șl C.S.Ș. Rădăuți, afiliate de 
curind la federația de specialitate.

Dat fiind numărul mare de con
curent! prezenți în sala I.M.F., 
organizatorii au procedat la un 
sistem eliminatoriu de întreceri. 
Vineri vor avea loc calificările, 
in probele de 18 și 25 de m’etri. 
urmînd ca a doua zl să se des
fășoare, la aceleași probe. încă 
o manșă de simplu FITA.

»
© La sfîrșitul săptămînii vi

itoare va evolua la București 
formația sovietică din prima 
ligă S. K. Urițki Kazan. Ho- 
cheiștii din Kazan au mai fost 
oaspeții țării noastre în 1978. 
cînd au participat, alături de 
formația i ' ‘
Trencin, la 
De această dată, 
a turneului său, 
Kazan va juca 
pe patinoarul 
după următorul 
ianuarie cu selecționata Bucu- 
rești-tlneret ; 19 ianuarie cu
Selecționata divizionară și 20 
ianuarie din nou cu Selecțio
nata divizionară.

• S-a definitivat lista de 
participanți și programul edi
ției din acest sezon ale „Cupei 
Federației". La acest turneu or
ganizat de forul nostru de spe
cialitate iau parte, alături de 
Selecționata divizionară și de 
Selecționata de tineret a țării 
noastre, S. K. Urițki Kazan și 
reprezentativa de tineret a 
Cehoslovaciei. întrecerea va a- 
vea loc pe modemul patinoar 
artificial din Galați, începînd 
din ziua de 23 ianuarie pînă la 
26 ianuarie.

• Un bogat program inter
național are și selecționata de 
juniori a țării noastre, care se 
pregătește în vederea partici
pării la grupa B a Campiona
tului european, care va avea 
loc între 3 și 9 martie în lo
calitatea Celje din Iugoslavia, 
în perioada următoare, repre
zentativa de juniori va juca, 
în deplasare, cu echipa similară 
a R. D. Germane în 30 și 31 
ianuarie, cu Ungaria la Bucu
rești în 4 și 5 februarie șl cu 
Cehoslovacia la 8 și 9 februi- 
rie tot la București.

• Un eveniment interesant: 
recent a avut loc inaugurarea 
patinoarului artificial din Re
șița, o modernă și bine uti
lată -bază sportivă. în curind

cehoslovacă Dukla 
„Cupa Federației", 

în prima parte 
S. K. Urițki 
la București. 
„23 August", 
program : 18

w 
va avea loc și Inaugurarea ei 
competițională. Mai precis, în 
zilele de 10 și 11 februarie, 
cînd echipa București-tineret 
va disputa două jocuri cu e- 
chipa de tineret a Cehoslovaciei.

• La Cluj-Napoca au în
ceput întrecerile din cadrul 
„Cupei cluburilor sportive șco
lare", competiție organizată în 
cadrul „Daciadei" de iarnă. La 
această întrecere iau parte 8 
echipe de juniori mici împăr
țite în două serii : SERLA A — 
CI. sp. șc. 
Steaua, CL sp. șc. Tg. 
cuiesc, CL
SERIA B — CL sp. șc. nr. 2 
București, CL sp. șc. Gheor- 
gheni, CL sp. șc. Sf. Gheor- 
ghe, CI. sp. șc. Cluj-Napoca. 
Iată și primele rezultate : CL 
sp. șc. Miercurea Căuc — 
Steaua 20—1, CL sp. țe. nr. 2 
București — CL sp. șc. Gheor- 
gheni 1—5, CI. sp. șc. Ră-

9 9 9
dăuți — a. sp. șc. Tg. Săcu- 
iesc 6—2. CI. sp. șc. Cluj-Na- 
poca — CL sp. șc. Sf. Gheor- 
ghe 7—2.

I. LESPUC, coresp.

sp. Miercurea Ciuc,

sp.
Să-

șc. Rădăuți ;

• Pe patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală au 
continuat întrecerile uneia din 
cele 2 serii ale campionatului 
republican de juniori II. Ieri 
după-amiază, în derby-ul în
trecerii, Steaua a învins Cl- 
sp. șc. 2 Galați cu 8—5 (3—1, 
2—0, 3—4), la capătul unui joc 
frumos, foarte dîrz și din nou 
parcă cu prea multe faulturi. 
Au marcat : Udrea 4, Jumă
tate 3, Neagu — Steaua, Dima 
3, Dinu, Ene — Cl. sp. șc. Gl.

Alte rezultate : Cl. sp. șc. 2 
Galați — Cl. sp. șc. Suceava 
10—3 (2—1, 5—1, 3—1) ; Steaua 
— CL sp. șc. Suceava 8—4 
(5—1, 0—0, 3—3).

PIRTÎE LIBERA ÎNTRECERILOR „DACIADEI ALBE“
(Urmare din pag. 1)

baza planului etapei de iarnă 
— organizarea întrecerilor la 
sporturile specifice „sezonului 
alb" in toate asoeiațiile spor
tive. Fiecare membru al comi
siei de organizare să fie pre
zent în asociațiile de care răs
punde prin plan și să asigure 
îndeplinirea integrală a obiec
tivelor stabilite.

La rîndul lor, consiliile aso
ciațiilor, în strînsă conlucrare 
cu organizațiile sindicale, U.T.C., 
pionieri și „șoimii patriei” să 
organizeze întreceri de schi, să- 
niuș și patinaj, începînd din 
unitățile de bază — ateliere, 

s' 6ecții, sate, clase și ani de stu
diu — pentru ca, așa cum s-a 
prevăzut In program, faza pe

asociație să se poată încheia 
la 31 ianuarie, cînd campionii 
vot lua startul în întrecerile pe 
localități. Sâ se renunțe la 
practica întîlnită și anul trecut, 
de a se trece peste cea mai im
portantă fază, pe asociație, ca
re — după cum se știe — an
grenează o mare masă de par- 
ticipanți și face ca in faza pe 
localități să se califice cu ade
vărat cei mai buni. Desemna
rea fiecărui reprezentant de a- 
sociație să se facă în întreceri, 
nu din birou !

In Rezoluția Plenarei C.N.E.F.S. 
este prevăzută și o altă im- 

- portantă sarcină trasată de 
partid, și anume ca etapa de 
iarnă a „Daciadei" să fie astfel 
organizată și desfășurată, incit 
să contribuie la îmbunătățirea

ÎD 
în- 
fie 

Largi,

CORESPONDENT// NOȘTXJ
• LA EDIȚIA din acest an 

a „Cupei Știința" la handbal 
fete, competiție organizată de 
C.S. știința Bacău, locul în- 
tll a fost ocupat de prima 
formație a clubului organiza
tor. Ea a dispus cu 29—9 de 
Textila Buhușl, cu 28—10 de 
Relonul Săvlneștl șl cu 26—14 
de Știința II Bacău. • IN 
ORAȘUL PIATRA NEAMȚ s-a 
dat ta folosință, la Complexul 
hotelier central (aparțlnind 
de O.J.T.), un frumos bazin 
acoperit-de înot. Aici vor a- 
vea acces si sportivii. în pri
mul rînd componentil secții
lor de canotaj. • RECENT s-a 
disputat la Bistrița cea de a 
8-a ediție a „Cupei Hercules" 
la haltere. Trofeul pus în joc 
a revenit echipei C.S. Șc. 
Bistrița, care a acumulat 94 p, 
pe locul secund situîndu-se 
C.S.M. Cluj-Napoca cu 89 p. 
La individual s-au remarcat : 
St. Marton (C.S. Șc. Bistrița) 
230 kg la eateg. 75 kg, T. 
Kiskalo (C.S.M. Cluj-Napoca) 
205 kg la categ. 82,5 kg și 
P. Nedelea (C.S. Șc. Bistrița) 
240 kg ia categ. 75 kg. © XN 
CINSTEA CONGRESu?
FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE, duminică va avea 
loc la Curtea de Argeș (la 
Valea lașului) un mare con
curs de schi și săniuș. © zi
lele ACESTEA, terenurile de 
tenis din Bacău, Comăneștl. 
Tg. Ocna, municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dcj și Slănjc Mol
dova au fost transformate in 
patinoare. • DISTINCȚIA 
pentru cea mai frumoasă bază 
sportivă din Județul Mehedinți 
pe anul 1979 a fost acordată 
Liceului -industrial nr. 1 din 

. Drobeta Tr. Severin. Aici șe 
desfășoară. sub conducerea 
profesorilor de educație fizică

Ion Vlăduț și Nicolae Pop, o 
frumoasă activitate sportivă 
de masă. • SCHIORUL Iulian 
Popoiu a fost declarat cel mai 
bun sportiv al clubului Trac
torul Brașov pe anul trecut. 
Reamintim că Popoiu a cu
cerit două locuri întîi la Bal
caniada de fond și a obținut 
două titluri de campion al 
tării. • DUPĂ O PERIOADA 
de peste 40 de ani in slujba 
sportului orădean, activistul 
Alexandru Racz, un apreciat 
tehnician al C.J.E.F.S. Bihor, 
a fost sărbătorit de către ac
tiviștii sportivi din Oradea cu 
ocazia ieșirii sale la pensie. 
Veteranul sportului bihorean, 
care a fost cu peste trei de
cenii în urmă și un cunoscut 
jucător al echipei de fotbal 
C.A.O.. nu va părăsi însă... a- 
rena, ci va continua să acti
veze ca activist obștesc. • 
ASOCIAȚIA SPORTIVA VlL- 
CEANA, de pe lingă între
prinderea de piele șl încăl
țăminte din Rm. Vilcea, a 
organizat duminica trecută un 
frumos concurs de schi și să
niuș, dotat cu „Cupa Vîlcea- 
na“. Peste 200 de -tineri, co
pii și chiar vîrstaiici s-au în
trecut pe pîrtiile de pe dealul 
Malul Alb. Trofeul a fost cîș
tigat de Secția încălțăminte, 
care a mobilizat la această 
manifestare spoilivă de lamă 
peste 100 de persoane. A fost 
o duminică agreabilă, la care 
și-au adus contribuția, ca 
buni organizatori, consiliul a- 
sociației sportive (președinte 
C. Matei) și comitetul sindi
catului pe întreprindere.

RELATĂRI DE LA : S. Ne- 
nîță, T. Radu, I. Toma, A. 
Steres cu, I. Iancu, Gh. Manafu, 
C. Gruia, I. Ghișa și P. 
Geomoiu.

activității de performanță 
sporturile de iarnă. Asta 
seamnă ca în întreceri să 
cuprinse mase’cit mai 
oferindu-se tinerelor talente în
că necunoscute posibilitatea să 
se afirme. în acest scop mem
brii consiliilor asociațiilor, în
deosebi cei care cunosc mai bi
ne aceste sporturi, profesorii de 
educație fizică, specialiștii din 
cluburi și metodiștii și activul 
obștesc al consiliilor noastre 
județene să fie prezenți la cit 
mai multe finale pe asociații.

Să folosim grabnic și din plin 
condițiile existente ! Să ne gîn- 
dim că, așa cum s-a mai In- 
tîmplat și în alți ani, nu este 
exclus ca zăpada — abundentă 
în aceste zile — să nu dureze, 
cîteva zile însorite sau cu tem
peraturi mai ridicate fiind su
ficiente ca să o topească. Să nu 
uităm că sporturile de iarnă 
constituie un excelent mijloc 
de călire a -organismului, de 
recreare pentru toate vîrstele 
și profesiile, să nu uităm că 
din marile competiții de masă, 
bine organizate, au apărut în 
toate sporturile mari campioni.

Așadar, pîrtie liberă „Dacia
dei albe", în toate asociațiile 
sportive !

PERFORMANȚE,
(Urmare din pag. 1)

PERFORMERI...

fi 
ce 
va 
de

Melbourne, ceea ce ar 
meritat: medaliile. După 
l-am lăsat să spere că 
mai putea înscrie la loc 
cinste asemenea perfor
manțe de prestigiu ea vic
toria echipei Steaua in 
„Cupa Europei', din primă
vară, am ratat performanța 
în Australia din cauza unor 
tușe...

— Tușele, da, dar nici 
ele nu vin de la sine 
și efortul de a le aduna, 
ca o salbă de mărgele, 
este departe de a fi o 
simplă cochetărie, chiar 
dacă e vorba de proba 
feminină.» Așa că tot la 
pregătire revenim, nu-'i 
așa ?
— Bineînțeles 1 Procesul 

de pregătire din anul pre- 
olimpic a avut destule ca
rențe. la care au... concu
rat atit colectivul de antre
nori, cit și noi, sportivele. 
S-a discutat serios după 
C.M. ’79, eșecul nostru ne
scontat nefiind „pasat' ca 
responsabilitate. Și pot 
spune acum, cînd ne aflăm' 
deja în anul olimpic, că pre
gătirile actuale se desfă
șoară în mai multă liniște, 
în altă atmosferă, mai pro
pice muncii, că pregătirea 
fizică specifică își are un 
rol sporit față de anul tre
cut. Adică, am învățat din 
experiența nereușită ’79. 
Putem vorbi mai cu temei 
și despre individualizarea 
antrenamentelor, dar sper 
că nu va fi. din partea teh
nicienilor, doar un „foc de 
paie', așa cum sper ca și 
participarea noastră, a com
ponentelor lotului reprezen
tativ, indiferent de virstă 
sau carte de vizită, să-și 
păstreze prospețimea, carac
terul activ, gradul înalt de 
„ardere' creatoare, pînă la 
atingerea obiectivului final, 
care este un loc pe podium 
la J.O. de la Moscova. O 
premisă importantă a suc
cesului o constituie prezența 
a trei antrenori la lotul nos-

tru feminin, astfel că du
rata lecțiilor individuale 
poate fi mărită și — fapt 
esențial — un antrenor 
poate urmări îndeaproape e- 
voluția fiecărei selecționa- 
bile. Ne apropiem astfel de 
condiția ideală care, după 
mine, este aceea ca scri- 
merul chemat la lot să se 
pregătească în continuare 
cu antrenorul lui de la club, 
care-l cunoaște cel mai 
bine, cu plusurile și minu
surile sale. Îmi permit să 
spun că evoluția floretistu- 
lui Petru Kuki n-a atins 
cotele valorice așteptate in 
timp din cauză că n-a fost 
indepliniiă această condiție.

— Care ar fi atunci, 
după părerea d-tale, Su- 
zana Ardeleanu, raportul 
dintre talent și muncă în 
scrimă ?

— Din talent sau pe baza 
calităților native poți trăi 
in marea performanță doar 
cițiva ani, la început, în vir
tutea noutății. Numai munca 
te poate duce, însă, mai 
departe, spre vîrf. De cînd 
mă știu în scrimă — și am 
peste două decenii, din. cei 
34 de ani de viață — am 
muncit foarte mult. Daci 
aș fi avut, de exemplu, psi
hicul de concurs al foarte 
tinerei mele colege Gabriela 
Betuker — excelentă luptă
toare — aș fi obținut re
zultate și mai bune. Si pen
tru că am adus vorba de 
ea, reprezentanta „noului 
val“, trebuie spus că a cres
cut mult în ultimul an din 
punct de vedere tehnic, al 
orientării pe planșă. Nu tre
buie să uite insă nici un 
moment, nici ea, nici cei
lalți tineri scrimeri promo
vați în lotul reprezentativ, 
că, ajunsă la poarta titula
rizării, se află abia la în
ceputul unui drum în ma
rea performanță și nu la 
un liman. Greul abia acum 
începe, 
seamnă 
planșele 
planșele 
spun 
riență !

căci totul nu în- 
consacrarea pe 

de acasă, ci pe 
internaționale. O 

din proprie expe-
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PERFECȚIONAREA, TREAPTA>

(Urmare din pag. 1)

SPRE O NOUĂ (

gramelor de perfecționare a- 
probate de Ministerul Educa
ției și învățămîntului și cu 
participarea specialiștilor din 
domeniul cercetării, proiectării 
și producției. Precizez totodată 
că pe lingă cursurile de per
fecționare se vor organiza, în 
continuare, cursuri de pregă
tire pentru susținerea exame
nelor de definitivare în învă- 
țămînt sau pentru obținerea 
gradelor didactice. Aceste 
cursuri yor. avea aceeași 
rată ca și cursurile de 
fecționare^

— Care este perioada 
desfășurare a cursurilor 
perfecționare și cine are 
de participare ?

— Cursurile de perfecționare 
se vor programa, în principiu, 
în vacanțele școlare. Există, 
totuși, un amendament: pen
tru cadrele didactice din me
diul urban pot fi organizate 

și în timpul 
raport cu 

fără scoatere 
în zilele sta- 
cu inspecto-

astfel de cursuri 
anului școlar, în 
posibilitățile, dar 
de la catedră, "și 
bilite împreună

du- 
per-

de 
de 

drept

școlare. In asemenea 
conducerile școlilor au 
să asigure cadrelor di- 
care s-au Înscris la 
condiții corespunzătoa-

ratele 
cazuri, 
datoria 
dactice 
cursuri ____ ___ _____  ______
re de participare la activitățile 
de perfecționare. Cît privește 
dreptul de participare, fac 
precizarea că fiind ultimul an 
al cincinalului 1976—1980, ins
pectoratele școlare, precum și 
unitățile de învățămînt care 
realizează perfecționarea au 
obligația să asigure participa
rea tuturor cadrelor didactice 
care n-au fost cuprinse în sis
temul de perfecționare în pe
rioada 1976—1979.

— O serie de 
adresat ziarului 
bări cu privire 
luată de lucrările 
științifice pentru gradul I ale 
profesorilor din 
1980...

— Acestea au

profesori an 
nostru între- 
la destinația 

metodico-

seria 1978—

_____ __ fost preluate 
de către I.E.F.S. de. la fostul 
institut central pentru perfec
ționarea personalului didactic 
și de la fostul centru pentru 
perfecționarea pregătirii per
sonalului didactic din învăță- 
mîntul tehnic-profesional și fi
lialele acestora.

— Ca de obicei, cursurile de 
perfecționare se încheie prin 
susținerea unei lucrări orien
tate pe o temă de specialitate 
și a unui colocviu...

— Aceste modalități de lucru 
se mențin, absolvenții urmînd 
să primească certificate de 
absolvire a cursurilor. Fiindcă 
v-ați referit la un proces fi
nit, aș vrea să aduc o com
pletare : rezultatele la recen
zarea lucrărilor de gradul I 
se vor comunica celor intere
sați prin afișșre la decanatul 
nostru și prin înștiințarea ins
pectoratelor școlare de care 
aparțin cursanții.

In încheierea discuției, tova
rășa conf. univ. Aristeia Hrișcă 
și-a exprimat convingerea că, 
în pas cu noua concepție, 
cursurile de perfecționare tre
buie să marcheze un salt va
loric în munca fiecărui cadru 
didactic. In sprijinul acestei 
idei, se va extinde rețeaua 
școlilor-pilot (cite una pentru 
învățămîntul primar, liceal, 
profesional și cluburile spor
tive școlare). De asemenea, vor 
fi pregătite culegeri de texte 
și materiale metodice adecvate. 
Un sprijin deosebit se așteaptă

— ca < 
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CONFIRMA SPERANȚELE
■te- Evoluțiile Ancăi Moraru, Lilia-
K-a nei Ichim, Carmen Cozma, ale
Kltă lui Radu Marian, loan Chiot ea,
■ire Mihai Meghea, Ortvin Fruhn (toți
Brii. din lot), Ferenc Biro (M. Ciuc),
■jul Betina Konradt, Irina Voiculescu
■ de (Brașovia), Daniela Soroceanu
■ru- (Sinaia S uz ana Nagy (M. Ciuc),
Ine. Gabriela Gulie, Dan Negruț (Baia
lai- Mare), Dan Focșeneanu (Sinaia)
Ilșo- ne dau speranțe de noi salturi
■ și valorice in întrecerile viitoare.
|Cu- Păcat că Emilian Focșeneanu
I de (lot), un talent autentic. din
peri cauza unor defecțiuni de arbitraj,
Ință. nu a putut fi cronometrat, aceasta
Ime- fiind singura inexactitate comisă
I i-a de juriu.
por- Rezultate : FETE I — 1. Anca 
I pe Moraru (Lie. Predeal) 82,1, 2. Be-
fieți tina Kctiradt (Brașovia) 82,9, 3.
Ifete Irina Voiculescu (Brașovia) 88.4.;
I FETE n — 1. Liliana Ichim CVa-
kpu- tra Bornei) 86,2, 2. Carmen Coz-
kpe- ma (M. Ciuc) 86,7, 3. Suzana
rde a Nagy (M. Ciuc) 89.1 ; BĂIEȚI I
hila — 1. Ferenc Biro (M. Ciuc) 41,9.
Fim a 2- loan Chioțea (Dinamo) 42,1, 3.
lui a Radu Marian (Lie. Predeal) 42.5 ;
r de BĂIEȚI n — 1. Ortvin Fruhn (Bra-
tanu șovia) 41,5, 2. Istvan. Olah (Bă-
5res- lan) 43,5 3. Hie Hosu (Dinamo)
evi- 45.0.
6 Ș1 Paul IOVAN

| VIITORUL SEZON SĂ FIE PREGĂTIT EXEMPLAR I

ublican al copiilor

URENȚI LA PATINAJ VITEZĂ
i te- (C.S.Sc M. Ciuc), care muncesc 
btinaj_ cu dăruire In procesul de depis- 
npio- ■*■— *---------- ---  ——*•— —*
>r și 
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lipsă
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tare și formare a viitorilor pati
natori de performanță. Dar nu 
toate cadrele tehnice au Înțeles 
să se încadreze în acest efort 
colectiv. Unii antrenori, din 
păca*e chiar tineri profesori de 
educație fizică, nu justifică con
dițiile ce li s-au creat, conținulnd 
să fie prezenți la concursuri ca 
simpli turiști. Din această cauză 
s-a ajuns. în prezent, să se pună 
sub semnul întrebării desfășu
rarea campionatului de seniori 
(programat la sfîrșitul lunii) 
unde, după toate probabilitățile, 
vor concura doar cinci băieți și 
două fete.

In prima reuniune a concursu
lui republican s-a desfășurat 
proba de 253 m fete și băieți. A- 
lățuri de principalii animatori au 
mai cucerit aprecierile publicu
lui Marilena Gîlcă, Mihaela Că
pitan, Rodica Abrud an, Cătălin 
Onoiu, Leonard Matache, Radu 
Scutea, Tiberiu Balazs și Istvan 
Afra. Ne oprim aici, pentru că 
lista copiilor care se anunță ca 
autentiee talente este foarte lungă.

REZULTATE — 250 m — fete: 
L Andrea Cogan (C.S. Șc. Triumf 
Buc.) 29.6. 2. Cerasela Hordobețiu 
(C.S. Șc. Sibiu) 29,8, 3. Angela 
Scu^ean (Viitorul Cluj-Napoca) 
30.0 : băieți : 1. Attila Vitos 
(C.S. Sc. M. Ciuc) 2S.2. 2. Adrian 
Smochină (C.S. Șc. Suceava) 28.8, 
3. Herman Kirscher (C.S.M. Si-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

e Măsuri ale forului federal in vederea unei mai Dune organizări a activității fotbalistice
Loturile divizionarelor A s-au 

reunit la îhceputul acestei săptă- 
mîni și, în ciuda timpului nefa
vorabil, și-au reluat pregătirile 
după o întrerupere de aproape o 
lună de zile. Treptat, revin pe 
bazele lor sportive și echipele din 
eșaloanele inferioare. Privirile tu
turor celor ce îndrăgesc fotbalul 
încep să se mdrepte spre star
tul viitorului sezon competițio- 
nal, de care ne mai despart doar 
40 de zile. Sezonul trebuie pre
gătit cu cea mai mare atenție și, 
în această privință, semnificative 
ni se par a fi și măsurile iniția
te de forul de specialitate pri
vind corecta lui desfășurare. Mă
suri care decurg din realitățile 
evidențiate pregnant de sezonul 
precedent.

Așadar, pe baza analizării ra
poartelor de arbitraj și ale ob
servatorilor federali, ca și din 
concluziile extrase din discuțiile 
și hotărîrile luate de Comisia 
centrală de competiții și disci
plină, a rezultat că in activitatea 
fotbalistică desfășurată în turul 
campionatului 1979—1980 AU E- 
XISTAT NUMEROASE ȘI ÎNGRI
JORĂTOARE DEFICIENTE, care 
au creat condiții pentru șăvîrși- 
rea unor acte reprobabile.

Sint multe stadioane, îndeosebi 
la diviziile B șl C, care nu asi
gură condiții normale de desfă
șurare a jocurilor, cimpul de joc 
aflîndu-se într-o stare necores- 
punzâtoare. grupurile sociale au 
instalații sanitare defecte, tribune 
deteriorate, cu tunele de protec
ție care nu asigură integritatea 
și securitatea oaspeților și arbi
trilor etc. Au fost numeroase si
tuații cind membri ai conduce
rilor cluburilor și asociațiilor sau 
oameni de ordine au avut față 
de arbitrii, conducătorii, antre
norii și jucătorii echipelor oaspe
te o atitudine jignitoare, ame
nințătoare, chiar violentă, mer- 
gindu-se pină a nu li se asigura 
protecția în conformitate cu pre
vederile regulamentului. Gazdele 
nu au luat măsuri organizatorice, 
permițînd accesul în incinta te
renului de joc, pe culoare și la 
vestiarele arbitrilor și jucătorilor 
unor persoane neautorizate. La 
unele jocuri anumiți spectatori 
s-au manifestat huliganic, pro- 
vocînd incidente, aruneînd în te
ren cu diferite obiecte, provoeînd 
rănirea gravă a unor arbitri, ju
cători, copii de mingi. Așa stînd 
lucrurile, F.R.F. atenționează în

că o dată cluburile și asociațiile 
că sînt obligate ca pină la data 
de 20 februarie 1980 să aducă la 
îndeplinire următoarele măsuri 
privind :

BAZA MATERIALA © Punerea 
terenurilor 'de job* și a anexelor 
în perfectă stare regulamentară 
® Verificarea gardului de sîrmă 
împrejmuitor și a tunelului de 
protecție a jucătorilor, arbitrilor 
și oficialilor și repararea acestuia 
în cazul cînd se constată defec
țiuni • Repararea băncilor de la 
tribune și peluze și revopsirea 
acestora © Completarea instala
țiilor ajutătoare pentru procesul 
de instruire și verificarea stării 
de funcționare a instalațiilor de 
refacere • Punerea la punct a 
vestiarelor, culoarelor, mobilie
rului existent, a ceasurilor de la 
stadioane, a stațiilor de amplifi
care, a tabelelor de marcaj etc.

ECHIPAMENTUL JUCĂTORI
LOR • Inventarierea tuturor ma
terialelor existente în magaziile 
cluburilor și asociațiilor și trierea 
lor pe categorii de folosință • 
Verificarea existenței pe spatele 
tricourilor a numerelor corespun
zătoare, cu dimensiuni minime de 
30 cm și 5 cm grosimea cifrei ; 
numărul de pe spatele tricourilor 
trebuie să înceapă în mod obli
gatoriu cu 1 (portarul) și în con
tinuare pînă la 20 • Se atrage 
atenția tuturor cluburilor și aso
ciațiilor că este obligatoriu a se 
prezenta în competițiile oficiale 
în echipamentul cu culorile spe
cifice clubului, aprobate de către 
F.R.F.

ACTIVITATEA ORGANIZATO
RICA • Se vor prelucra, cu 
membrii conducerilor cluburilor 
și secțiilor de fotbal, prevederile 
regulamentare pentru a se cu
noaște atribuțiile persoanelor de
semnate ca delegați la jocuri și 
sarcinile ce le revin in calitate 
de organizatori, aceasta în scopul 
prevenirii și înlăturării eventua
lelor incidente ce s-ar putea pro
duce înainte, în timpul sau după 
terminarea jocului • Instruirea 
oamenilor de ordine trebuie să 
constituie un obiectiv important. 
Este o cerință obligatorie ca a- 
ceștia să fie selecționați dintre 
persoanele care. se bucură de 
multă autoritate © EDUCAREA 
JUCĂTORILOR va trebui să con
stituie obiectivul principal al ac
tivității desfășurate de conduce
rile cluburilor și secțiilor, pre
cum și a antrenorilor. ACEASTA 
MUNCA DE EDUCARE TREBUIE

SA SE DESFĂȘOARE PE TOT 
PARCURSUL ANULUI, DUPĂ UN 
PROGRAM DE MASURI RE
ALIST ȘI CONCRET CARE SA 
FIE RESPECTAT CU RIGURO
ZITATE • Cluburile și asociațiile 
trebuie să cunoască din timp că, 
începînd cu returul campionatu
lui 1979—1980, ORICE JUCĂTOR 
CARE VA ACUMULA DOUA 
CARTONAȘE GALBENE VA FI 
SUSPENDAT AUTOMAT O ETA
PA, LA ALTE DOUA CARTONA
ȘE (ADICA LA AL PATRULEA) 
VA FI SUSPENDAT DOUA ETA
PE, LA AL ȘASELEA CARTO
NAȘ GALBEN — TREI ETAPE, 
LA AL OPTULEA — PATRU ȘI 
ASA MAI DEPARTE.

EDUCAREA SPECTATORILOR 
• Sint absolut necesare acțiuni 
largi de atragere a susținătorilor 
cluburilor, cu care să se organi
zeze apoi consfătuiri pentru a li 
se arăta cum s£ se comporte în 
tribune • Trebuie să se stabi
lească responsabili ai colective
lor de susținători care să veghe
ze asupra disciplinei și ordin ei 
în stadioane, să se prelucreze cu 
ei diferite articole din regu
lament. să fie gata oricînd să in
tervină pentru a pune la punct 
pe cei certați cu disciplina și eti
ca sportivă. Atit înainte de înce
perea jocurilor cit și la pauză 
să se folosească eu eficiență sta
țiile de amplificare ale stadioane
lor pentru a se populariza pre
vederile regulamentului de joc și 
pentru a se face apel ca specta
torii să încurajeze în mod civi
lizat echipa preferată.

Viitorul sezon oficial va înce
pe cu o etapă din „Cupa Româ
niei- (24 februarie). Divizia A va 
fi reluată la 2 martie, Divizia B 
la 9 martie, iar Divizia C la 16 
martie. Campionatul republican 
de juniori își va disputa prima 
etapă a returului la 2 martie.

Petrică Radulescu :

LOTUL
REPREZENTATIV 

A PLECAT 
ÎN AMERICA DE SUD

Lotul reprezentativ de fotbal, 
a plecat ieri la amiază într-un 
turneu în America de Sud. 
Fotbaliștii noștri vor evolua — 
așa cum s-a anunțat — «a 
Bogota, Guarani și Cordoba, în 
cadrul unor turnee la care vor 
participa reprezentative olim
pice și echipe de club. La 13 
februarie, lotul va reveni în 
Europa, la Neapole, unde — 
trei zile mai tîrziu — se va 
disputa meciul amical — Ita
lia — România, primul joc 
inter-țâri din sezonul 1980 aJ 
naționalei noastre.

Au făcut deplasarea urmă
torii _ 18 jucători : Iordache, 
Cristian I — portari ; Negrilă, 
Tilihoi, Satneș. Ștefânescu, Ni- 
colae, Munteanu II. Koller, 
Dinu, Boloni, Țicleanu, Mul- 
țescu, D. Șicolae. M. Rădu- 
canu, Bălăci, Cămătaru, Ter- 
heș — jucători de cîmp. Lotul 
este însoțit de antrenorii CL 
Cernâianu, V. Stănescu, V. 
Stănculescu. de medicul D. To- 
mescu și masorul L Parcea. 
Conducătorul lotului este ȘL 
Covaci — vicepreședintele 
F.R.F.

Iată primele jocuri ale tur
neului sudamerican : la 11 ia
nuarie, la Bogota, fotbaliștii 
noștri vor întilni echipa olim
pică a Ungariei, la 13 ianuarie, 
la Baranchilia, meci eu echipa 
de club cu același nume, iar 
la 15 ianuarie, la Bogota, parti
da cu selecționata olimpică a 
Columbiei.

„E NEVOIE DE SERIOZITATE
ÎN MUNCA DE SELECȚIE"
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3. Herman Kirscher (C.S.M. 
biu) 29.3.

întrecerile continuă.
Traian IOANITESCU

pentru campionatul

de masă juniori
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reprezentind 22 de cluburi șl a- 
sociații sportive.

Ceea ce se cuvine subliniat în 
primul rind este faptul că ma- 
jorîtatea echipelor s-au prezentat 
omegene, dovadă a seriozității cu 
care se face pregătirea în multe 
secții. De aici și disputele fru
moase ia care am asistat, de un 
destul ae bun nivel tehnic, ca și 
rezultatele strînse care au sporit 
frumusețea spectacolului urmărit 
de un numeros public, îndeosebi 
copii. In general, se poate spune 
că mveluj competiției a fost su
per, m celui din anul trecut, ofe
riri un bun prilej de selecție. 
Fără Îndoială că la această creș
tere calitativă a contribuit și par- 
nmparea ^oi mai numeroasă a 
copiilor la concursurile de tenis 
de masă din cadrul competiției 
spxmve naționale ,,Daciada“.

Dacă evoluțiile s-au situat la 
■teâul așteptărilor, nu același 
lucru se poate spune despre nu- 
mu_r_2 participanților, în scădere 
față dr- anul trecut. Se vehicula 
ideea că acest lucru s-ar datora... 
eocmțiilar meteorologice. Dar cum 
au putut veni sportivii de la satu 
Mare, Bistrița-Năsăud sau Tg. 
Mureș puțeau, fără îndoială, fi 
prezenți și ceilalți. (Au lipsit, de 
pildă, formațiile centrelor din 
Iași — la băieți și Cluj-Napoca 
— la fete).

Echipele, promovate în divizia 
de juniori sint cele pronosticate: 
Cluburile sportive școlare nr. 1 și 
2 din București — la fete, „în
frățirea- Tg. Mureș și Clubul 
sportiv școlar Drobeta-Tr. Se
verin — la băieți.

De remarca» atmosfera de spor
tivitate organizarea bună și ar
bitrajele competențe de care s-a 
bucurat competiția.

nie FEȚEANU — coresp.
Tot In Sala sporturilor din Pi

tești se desfășoară de ieri con
cursurile de calificare pentru 
campionatul republican de tenis 
de masă — seniori.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pregătirile divizionarelor A

SPORTUL STUDENȚESC DOREȘTE 
SĂ ABSOLVE CU MAI MULT SUCCES 

SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ
IA devenit aproape o regulă ca echipa studenților bucureșteni 

să absolve fu un mai mare succes, comparativ cu examenele 
toamnei, sesiunea de primăvară. Dornică să obțină, in viitorul

I apropiat, note mai mari de la „profesorii" lor, Mircea Radules
cu ji Viorel Kraus, formația „alb-negrilor” și-a început cu sirg 
pregătirile.

■ Ieri la amiază, fotoreporterul ^nostru Ion Mihăică a surprins-o 
in sala de sport a facultății de arhitectură, efectuind un antre
nament cu caracter fizic, bogat in exerciții de dezvoltare a re-

Izistenței și forței. In imaginea de față, fotbaliștii bucureșteni 
execută obișnuita „încălzire", prin mai multe ture de alergare, 
Moraru, Lazăr, Tănăsescu, Stroe, B. Grigore, Cazan, Cățoi, Șer-

I bănică, Octavian Ionescu, Munteanu I, Iorgulescu, Chihaia, Mir
cea Sandu, Mircea Marian, Predeanu, Ene, Ciugarin și Margelatu. 

Lipsește Munteanu II, component al lotului reprezentativ care
I a plecat ieri în America de Sud.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I PENTRU PARTICIPANȚI1 
LA PRONOEXPRES

I Administrația de Stat Loto— 
Pronosport aduce la cunoștința 
participanților că, datorită in
temperiilor, operațiunile de colec- 

Itare a biletelor vîndute pentru 
tragerea Pronoexpres de ieri nu 
s-au putut face în timp util. In 
mod excepțional, tragerea res
pectivă a ’ fost amînală pentru 
astăzi, 10 ianuarie, ora 18, hi 

I sala Clubului sportiv Progresul 
I din București, str. dr. Staicovici

42 ; numerele cîștigătoare ur
mează a fi. televizate și radiodi
fuzate în cursul serii. .

PRONOSTICURI...
Pentru participant!! la con

cursul Pronosport de duminică 13 
ianuarie a.c., oferim ca sursă su
plimentară de inspirație prono
sticurile apreciatului actor Horia 
Șerbănescu ;
1. Bologna — Juventus 1, X
2. Catanzaro — Perugia 1, X
3. Lazio — Avellino 1
4. Milan — Roma 1, X, 2
5. Napoli — Ascoli 1

Petrică Kădulescu, fost por
tar al echipei naționale, al Uni
rii Tricolorei al Rapidului din 
„perioada Ujpest", este actual
mente antrenor la Gaz metan 
Mediaș. Cu toate că și-a în
ceput activitatea de fotbalist 
înaintea constituirii federației 
de fotbal (el a jucat primul 
mecî oficial la Unirea Tricolor 
in ziua de 29 aprilie 1929, in 
timp ce F.R.F. a luat ființă la 
16 februarie 1930, ceea ce face 
ca a cincizecea aniversare să 
coincidă cu apropiatul meci cu 
Italia), Petrică Rădulescu e un 
antrenor în plină vigoare, de
seori regretat la Bacău și Ti
mișoara, unde a reprezentat e- 
lementul de competență și e- 
chilibru. O discuție cu acest 
tehnician care trăiește, efectiv, 
de 50 de ani istoria fotbalului 
românesc ni se pare interesan
tă.

— Să ne referim, mai in- 
tîi, la momentul actual. Ca 
unul care ați lucrat atit cu 
echipe de A cit și cu cele 
de B, ce părere aveți des
pre diferența de calitate 
dintre A și B ?

— E foarte mică. Iar în une
le cazuri nici nu apare. Sint 
convins că între Petrolul, de 
pildă, și Olimpia Satu Mare 
nu e nici o diferență. Cam la 
fel stau lucrurile între Politeh
nica Timișoara, de pildă, și Ra
pid. Am ales două echipe din 
seria a Il-a, pe care o cunosc 
mai bine, dar exemplele nu se 
opresc aici. Se pare că Gloria 
Bistrița e cel puțin la nivelul 
multor echipe de A.

— Cum explicați această 
reducere a diferenței cali
tative 7

— Superficialitatea selecției ! 
De cele mai multe ori sint a- 
duși în echipe de A jucători 
care au jucat binișor două-trei 
meciuri la echipa lor de B. 
Cred că un jucător pe care 
vrei să-l promovezi trebuie pri
vit doar prin prisma „încadră
rii" lui în angrenajul echipei 
tale. Altfel se pierde timpul.

CINE JOACA AZI, 
M1INE POATE CÎȘTIGA I

6. Pescara — Inter X, 2
7. Torino — Cagllarl 1
8. Udinese — Fiorentina X
9. Bari — Lanerossi 1

10. Genoa — Palermo 1, x
ÎL Pistoiese — Como X
12. Samb. —• Spăl 1
13. Tern ana — Sampdoria 1

Agențiile Loto-Pronosport vă 
mai stau doar astăzi la dispoziție 
cu bilete pentru tragerea obișnui
tă Loto de mîlne, 11 ianuarie 
1980. Așadar, cine joacă astăzi, 
miine se poate număra printre 
primii mari ciștigători de auto
turisme și bani din noul an. In- 
cercați-vă și dv. șansele 1

Exemplele sint atit de nume
roase incit nici nu mai trebuie 
amintite. E destul sâ amintesc 
că Țălnar, Atodiresei sau Floa- 
reș au fost aduși la echipa na
țională pentru a ne da seama 
cit de puțin se privește îna
inte.

— Cum stăm cu portarii ?
— E un moment în care por

tarii de clasă lipsesc. Fenome
nul are, cred, o explicație. Pe 
vremea mea, adică a maidanu
lui cu iarbă, postul cel mai 
iubit de copii era cel al por
tarului. Astăzi se joacă fotbal 
mai mult pe ciment sau pe 
pămînt. Postul portarului nu 
mai e atit de căutat. Iar in
struirea organizată nu poate 
încă suplini golurile copilăriei 
pe iarbă.

— Care ar fi jucătorii noș
tri de superclasă din ultimii 
cincizeci de ani ?

— Cred că pe primul loc se 
află Baratki, fostul meu co
echipier de la Rapid. După el 
ar fi Vogi, Rudy Wetzer, Dc- 
brin și Vintilă.

— Dar in ultimii 25 de 
ani ?

— Voinescu, Apolzan, Pets- 
chovschi, Dumitru, Dinu și, bi
neînțeles, înaintea lor, Dobrin.

— Doar Dobrin, dintre cei 
tineri, aparține semicente
narului, '

— Fotbalul de pe vremuri 
necesita o tehnică perfectă. Iar 
Dobrin e singurul la nivelul 
maeștrilor dinainte de război.

— Care ar fi selecția mon
dială a ultimilor 50 de ani 7

— Sindelar, Pele, Becken
bauer, Ceaikovski, Zamora, por
tarul.

— O ultimă întrebare. Ca
re e principala cauză a ne
cazurilor fotbalului nostru ?

— Sint ele mai multe, dar 
eu, ca antrenor, nu pot fi de 
acord cu concesiile pe care unii 
antrenori le fac pentru a-și 
apăra Jocul de pe bancă", iar, 
de aici, un întreg „lanț al slă
biciunilor".

loan CHIRILA



Azi, la Pancevo

ROMÂNIA - IUGOSLA VIA 
IN C. E. DE TENIS INDOOR
Astăzi după amiază, la Pan

cevo, lingă Belgrad, echipa de 
tenis a României debutează 
in campionatul european in
door (dotat cu „Kings Cup“), 
gucînd — în cadrul seriei a 
2-a a grupei B — împotriva 
formației Iugoslaviei un meci 
important pentru viitoarea 
configurație a clasamentului 
acestei grupe. Federația de 
specialitate din țara vecină a 
anunțat utilizarea a doi se
niori de recunoscută valoare: 
campionul iugoslav Zoltan Ilin 
(finalist al Jocurilor Meditera
neene de anul trecut) și Zoran 
Petkovici (locul 5 în clasa
mentul iugoslav și finalist, ală
turi de Ilin, în proba de du
blu la aceleași Jocuri de la 
Split). Ca rezerve au fost

CARMEN BUNACIU PE PODIUMUL
CLASAMENTELOR

PARIS, 9 (Agerpres). — Pu- 
blicînd o retrospectivă a anu
lui preolimpic la natație și cla
samentele respective, cunoscu
tul ziar de sport „L’EQUIPE" 
din Paris evidențiază, între 
altele, progresul înotătoarei ro
mânce Carmen Bunaciu, situa
tă pe locul doi în clasamen
tul mondial în proba de 200 m 
spate, cu timpul de 2:14,52, pe 
locul întîi fiind clasată Linda 
Jezek (S.U.A.) 2:14,27, pe locul

DIN NOU PRIMUL-HERB LINDSAY!
MONTEVIDEO, 9 (Agerpres). 

Atletul american Herb Lind
say a terminat învingător în 
cursa internațională de la Co
lonia (Uruguay), cronometrat 
pe distanța de 8500 m cu timpul 
de 22:46,4. Pe locurile urmă
toare s-au situat Victor Mora

COMPETIȚIILE EUROPENE 

anunțați juniorii Pozar și 
Flego (clasați pe locurile 2 și 
3 la categoria lor de virstă). 
Lipsește din formație talenta
tul Mirko Ostoja.

Echipa României, într-o al
cătuire juvenilă, avînd ca lider 
pe campionul țării Florin Se- 
gărceanu, însoțit de Andrei 
Dîrzu și ca rezervă de Liviu 
Mancaș, va trebui să depună 
eforturi pentru a obține un re
zultat demn de prestigiul teni
sului nostru. Infrîngerea sur
prinzătoare a iugoslavilor la 
Helsinki (0—3 cu Finlanda) 
este încurajatoare de această 
dată, precum poate produce 
griji pentru următorul med, 
cu finlandezii, duminică, la 
Focșani !

MONDIALE 19Î9
trei Kornelia Poritt (R.D. Ger
mană) — 2:15,76, iar pe locul 
patru Linda Forrest (Austra
lia) — 2:15,85.

In ierarhia mondială la. 100 
m, Carmen Bunaciu ocupă lo
cul trei — 1:05,35, precedată 
de americancele Sharon Walsh 
— 1:02,78 și Linda Jezek — 
1:03,12. Pe locul patru se află 
Brigitte Trelber (R.D. Germa
nă) —1:03,71.

(Columbia) — 23:05,3, Aloisio 
Araujo (Brazilia) — 23:14 A
Domingo Tibaduidza (Colum
bia) — 23:25,6 și Lasse Viren 
(Finlanda) — 23:30,X După
cum se știe, Herb Lindsay a 
cîștigat crosul disputat In 
noaptea Anului Nou la Sao 
Paulo și a ocupat primul loc 
in cursa desfășurată zilele tre
cute la Punta del Este (Uru
guay).

DESCHIZĂTOARE DE PÎRTIE:
SPORTURILE . GHEȚII

• Patinajul la sfirșit de secol ® „Stele in 
arenă și pe ecran • Hocheiul, singurul joc 

de iarnă
Sporturile de iarnă în arena 

olimpici au o vechime mult 
mai mare declt se crede în
deobște. Nu e cazul să le 
căutăm in tradițiile olimpice 
ale antichității : elinii nu cu
noșteau zăpada și rigorile 
Iernii declt in ani de excep
ție, iar schiul S ignorau, deși 
tălpicile de lemn erau folo
site încă de acum 5000 de ani 
de către locuitorii nordului 
veșnic alb.

In 1894, cînd s-a decis res
tabilirea Jocurilor Olimpice, 
s-a stipulat că ele vor cu
prinde, pe cit posibil, toate 
formele de exercițiu fizic u- 
zuale In lumea modernă. Do
rința aceasta a Început să-și 
găsească realizarea abia în 
1908, la Londra, la cea de a 
IV-a Olimpiadă, în programul 
căreia a figurat șl un sport 
tipic de iarnă : patinaj uL

Faptul că patinajul s-a im
pus atit de devreme in lista 
competițiilor olimpice are o 
explicație logică. In marea 
familie a disciplinelor spor
tive, cel mai vechi sport com- 
petițional, in sens modem șl 
universal, este tocmai pati
najul : primele campionate
mondiale de patinaj viteză au 
avut loc în 1889, iar primele 
campionate europene de pati
naj artistic in 1892.

Patinajul a avut deci un de
but firesc, în 1908, la „Prince’s 
Skating Club Rink", unde a 
strălucit suedezul Ulrich Salc
how (al cărui nume ni-1 a- 
mintește astăzi o săritură de
venită clasică). întrecerea fe
minină a fost dominată cu 
autoritate de englezoaica 
Madge Syers (atit de măias
tră Incit, în 1902, lutad star
tul la campionatele mondiale... 
masculine, a obținut locul 2. 
după celebrul Salchow !).

Tentativele de a introduce 
sporturile de iarnă în pro
gramul olimpic au fost multă 
vreme handicapate de opo
ziția (aproape incredibilă) a 
scandinavilor, care aveau 
propriile lor Jocuri Nordice.

Dar marșul spre 
Olimpiade albe nu 
mal putea fi oprit. 
In 1920, la Anvers, 
existind un pati
noar, s-au organi
zat, sub egida O- 
limpladei, nu nu
mai întreceri de pa
tinaj artistic, ci și 
primul turneu o- 
limpic de hochei pe 
gheață (cîștigat de 
Canada, reprezen
tată prin echipa 
Winnipeg Falcons).

Ca întreceri inde
pendente, Jocurile 
Olimpice de iarnă a-
veau să se nască în Sonja I 
1924. Săptămina spor
turilor de iarnă
de la Chamonix, din acel 
an, a fost recunoscută ulte
rior drept prima ediție. (Să 
menționăm aici că, in timp ce 
Jocurile Olimpice de vară 
poartă numerele edițiilor în 
ordinea cvadrienală, indepen
dent de ținerea efectivă a 
competițiilor, Jocurile Olimpice 
de iarnă stat numerotate nu
mai în funcție de edițiile 
efectiv desfășurate).

Cu excepția primei ediții 
(1994) — cind s-a acordat ti
tlul și la combinata celor 4 
probe masculine clasice (500, 
1500, 5000 șl 10.000 m) —
patinajul viteză olimpic (spre 
deosebire de campionatele 
continentale sau mondialei, 
care onorează pe poliatlonlștl) 
a Încurajat specializarea, a- 
cordind medalii (șl șanse) ex
clusiv experților pe diferite 
distanțe. Pentru că totuși fon- 
dlștil păreau avantajați, din 
1976 s-a adăugat in program o 
a cincea probă, a doua de 
sprint, pe 1000 m. întrecerile 
feminine, inaugurate în I960, 
prevăd doar 4 probe (pe 500, 
1000, 1500 șl 3000 m).

Patinajul artistic este șl ăl 
constant prezent în program, 
dar numai cu probele de slm- 

ie, prima vedetă mondială a 
gheții

piu bărbați, simplu feminin 
și perechi, pentru că C.I.O. 
s-a lăsat convins doar in 1976 
să accepte proba de dansuri, 
suspectată a fi poarta cea mai 
accesibilă spre revistele pro
fesioniste pe gheață 1 Tocmai 
exodul rapid al vedetelor o- 
limplce spre industria spec
tacolului tace ca — în probele 
individuale — performanțe ca' 
aceea a Sonjei Henie (de 2 
ori campioană olimpică : 1928 
—1936) să fie greu repetabile.

în sfîrslt, pentru a încheia 
lista sporturilor gheții, să 
menționăm hocheiul, de ase
menea nelipsit din program, 
dominat în prima epocă (ptnă 
la 1952) de echipele canadie
ne, iar de atunci de cele ale 
Uniunii Sovietice. Discrepanța 
calitativă dintre formații a 
impus, la ultimele ediții, Îm
părțirea particlpanților ta 
grupe valorice distincte.

In programul suplimentar 
(demonstrativ) — de-a lungul 
edițiilor — au mal figurat 
sporturi ale gheții ca : bandy 
(un fotbal-hochel ta 11, cu 
puc ro-tund), curllngul (un 
hibrid între popice și., arșice 
oe gheață) și tir pe gheață.

Victor BÂNCIULESCU

BE BASCHET
Rezultate înregistrate în pri

mele meciuri din grupele sfer
turilor de finală ale competi
țiilor europene intercluburr de 
baschet : „Cupa cupelor” — 
masculin : Panathinaikos Ate
na — Gabetti Cantu 103—106 ; 
Eczacibasl Istanbul — B. C. 
Barcelona 84—89; „Cupa Ko- 
raci“ — masculin : Standard
Liege — Valladolid (Spania) 
88—89 ; Borac (Iugoslavia) — 
Hapoel Tel Aviv 94—92 ; „Cu
pa Liliana Ronchetti” — femi
nin : B.C. Zagreb — AS. 
Montferrand (Franța) 88—86 ; 
Merlbeke (Belgia) — Levski 
Spartak Sofia 54—72.
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„ICE-BORG**,
SUPERCAMPIONUL RACHETEI
Șl AL CALMULUI DESAVIRȘIT

Pentru prima oară, în istoria 
recentă a clasamentelor mondiale, 
un tenisman s-a apropiat la un 
singur pas de primul loc. Este, 
bineînțeles, suedezul Bjorn Borg. 
Supercampionul tenisului, autorul 
unui record postbelic de victorii 
la Wimbledon : 4 la rind 1

Deținătorul „en-titre“ al celei 
mai invidiate cununi cu lauri din 
lumea tenisului a fost preferatul 
multora dintre specialiștii care 
alcătuiesc anual „topul topurilor" 
în toate disciplinele sportive. Ar 
fi rămas cu siguranță în capul 
listei dacă nu se ivea un contra
candidat atit de convingător ca 
triplul recordman mondial al dis
tanțelor medii, atletul englez Se
bastian Coe. Acesta a... sprintat 
irezistibil spre prima treaptă a 
podiumului ’79, lăsîndu-1 de puțin 
în urmă pe vikingul rachetei A- 
șa a arătat ordinea dată de cla
samentul agenției vest-germane 
de presă I.S.K., cel mai des citat 
la sfirșit de an.

Dacă pentru zeci șl sute de 
virtuozi al jocului de tenis cu
cerirea titlului în cel mal presti

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
• întrecerile schiorilor
• Slalomul special de la Leng

gries (R. F. Germania) a fost 
cîștigat de schiorul bulgar Petar 
Popanghelov m 1:36,17, urmat de 
sovieticul Aleksandr Zirov — 
1:36,36 și suedezul Ingmar Sten- 
mark — 1:36,92. în urma acestui 
rezultat, în clasamentul general al 
„Cupei Mondiale* continuă să 
conducă Ingmar Stemmark (Sue
dia) cu 90 puncte, urmat de Bo- 
jan Krizaj (Iugoslavia) 63 p șl 
PhU Mahre (S.U.A.) 51 p.
• „Cupa Europei4* la schi a pro

gramat pe pîrtia de la Wangle 
(Austria) o probă masculină de 
slalom special. în care victoria 
â revenit sportivului austriac Alois 
Morgenstern — 1:39,37, urmat de 

gios dintre turnee rămine un vis 
neîmplinit, lui Borg performanța 
supremă l-a reușit in suită neîn
treruptă, începind cu ediția 1976. 
A devenit atunci cel mai tinăr 
campion al Wimbledonului din 
perioada de după ultimul război 
mondial șl al treilea din toate 
timpurile ca precocitate. Avea, in 
ziua primei sale victorii, 20 de 
ani abia împliniți (predecesorii 
săi : americanul Sidney Wood în 
1931 și englezul William Baddeley 
tn 1891, ambii laureat! la 19 ani 
șl jumătate). A fost apoi, în 
1977, ciștlgătorul mult sărbătorit 
al ediției centenare, pentru ca in 
cea următoare să mărească la 
trei numărul victoriilor sale. Ceea 
ce părea irealizabil s-a dovedit, 
în continuare, la îndemîna feno
menalului suedez : sezonul 1979 
l-a adus a patra cunună de su- 
percamplon. Precedentul record 
al tenisului modern aparținuse 
faimosului a3 britanic Fred Perry, 
invincibil între 1934 și 1936. Iar 
pentru a găsi performanțe supe
rioare, ar trebui să coborîm pe 
firul vremii pînă la epoca de 

francezul Daniel Fontaine — 
1:39,70.
• Proba de 30 km din cadrul 

concursului internațional de schi 
fond de la Castelrotto (Italia) a 
revenit norvegianului Lars Erik
sen, cu timpul de 1 h 26:55,87, 
urmat de coechipierii săi Ove 
A undi — 1 h 26:56,77, Jan Llnd- 
vall — 1 h 27:25,46 și polonezul 
Josef Lutzczek — 1 h 27 :54.

ERIC HEIDEN 
DUBLU ÎNVINGĂTOR

• Pe stadionul „Bislet" din Oslo 
au început întrecerile meciului 
triunghiular de patinaj viteză 
dintre echipele masculine ale 
U.R.S.S., S.U.A. și Norvegiei. In 
prima zi de concurs, campionul 
mondial Eric Heiden (S.U.A.) a 

pionierat a tenisului, de la în
ceput de veac. Cu care, bineîn
țeles. nici nu se mai pot face 
comparații obiective.

In ce constă superclass lui 
Borg 7 Cu riscul de a ne repeta, 
vom spune că „arma" sa prin
cipală rămîne calmul desăvirșlt 
cu care abordează cele mal di
ficile încercări ale forței șl mă
iestriei Copiiul-minune din So- 
dertlage (născut la 6 iunie 1956) 
s-a dovedit, de la începutul ca
rierei, un model de organizare a 
jocului de exactitate ta proce
deele tehnice. Perfecta sa deta
șare de tot ce-1 înconjoară, atunci 
cînd joacă, îl permite să evo
lueze. cu frecvență sporită. la 

terminat învingător în două pro
be la multiatlon : 500 m — 39,07 
șl 3000 m^— 4:14,10. In proba de 
500 m rezervată sprinterilor, pe 
primul loc s-a clasat norvegianul 
Prode Roenning cu timpul de 
38,90. In clasamentul general con
duce Norvegia — 71,5 p, urmată 
de U.R.S.S. — 54,5 p șl S.U.A.— 
54 p.

HOCHEI LA WASHINGTON
• în continuarea turneului pe 

care ii întreprinde în S.U.A., e- 
chipa de hochei Dlnamo Moscova 
a jucat cu formația „Wasinghton 
Capitals", cu care a terminat la 
egalitate : 5—5 (2—1, 2—3, 1—1). 
Golurile echipei sovietice au fost 
marcate de Frollkov, Lebedev, 
Pușov, Semenev și Malțev.

randamentul maxim de care este 
capabil. „Ice-Borg" l-au supra
numit unii și porecla îi prinde 
bine. Dar nu este atit de rece 
sau insensibil In afara terenului. 
E un tinăr simpatic, deschis la 
gînd șl vorbă, uneori chiar exu
berant. L-am întrebat, într-una 
din recentele sale vizite Ia Bucu
rești. dacă efortul depus în an
trenamentul zilnic nu 1 se pare 
plictisitor. Ne-a răspuns : „De
loc. Simt o imensă bucurie in
terioară de flecare dată cind pun 
mina pe rachetă...**

Acesta este Bj6m Borg. tenls- 
manul nr. 1 al orei prezente.

Radu VOIA

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Luanda (An- 

•gola) s-a desfășurat un concurs 
internațional, în cadrul căruia 
proba de 1 900 m a fost cîștlgată 
de iugoslavul Dragan Zdragovici 
cu 4:00,4, urmat de Salem Maho
med (Algeria) — 4:01,1. In cursa 
de 3 000 m plat, primul s-a cla
sat Babaci Achene (Algeria) — 
9:13,5.

fotbal • Intr-un meci inter
național amical, echipa franceză 
Bordeaux a învins, pe teren pro
priu, ou 2—0, formația vest-ger- 
mană F.C. Koln. • Noua cam
pioană a Liga nord-americane, 
Vancouver Whitecaps, a obținut 
titlul avtad ta cotaponență opt 
englezi, un scoțian și numai trei 
canadieni, figurile centrale fiind 
brițanica Allan Ball și WÎIlie 
Johnston.

HANDBAL • In prima zi a 
campionatelor panamericane
(masculin), competiție care sa 
desfășoară la Ciudad de Mexico, 
selecționatele Cubei și Braziliei 
au terminat la egalitate : 20—26
(12—8). Cu un rezultat egal (22— 
22) s-a încheiat șl jocul dintre 
reprezentativele Mexicului șl Ca
nadei. • In prima zi a tradițio
nalei competiții masculine „Cupa 
Mării Baltice", selecționata R. F. 
Germania, deținătoarea titlului 
mondial, a învins cu 10—16 (10—6) 
echipa Norvegiei. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — Polonia 19—15 (11—6); 
R.D. Germană — islanda 25—15 
(12—6) ; R.F. Germania (B) —
Danemarca 16—13 (10—9).

ȘAH • După zece runde, în 
turneul masculin de la Hastings
lider se menține suedezul Uif
Andersson, cu 8 p, urmat de
Speelman șl Nunn (ambii An
glia) — 6l/î p, Makaricev (U.R.S.S.) 
— 6 p etc. In runda a zecea, 
Anderson a remizat cu Geor
gadze, rezultat consemnat și m 
partida Speelman — Nunn.

TENIS • Primele rezultate din 
turneul feminin de la Cincinnati 
(Ohio) • Billie Jean King — Arm 
Stuart 3—6 7—6, 6—2 ; Terry 
Holladay — Carrie Meyer 6—Z, 
6—3 ; Rosemary Casals — Wendy 
Whițe 6—4, 6—4 ; Pam Shriver — 
Sherry Acker 2—6. 7—6, 7—6.

VOLEr • Selecționata mascu
lină a Cehoslovaciei a susținut 
un meci de verificare cu formația 
poloneză Gwardia Wroclaw, ciș- 
tigtad cu 3—0 (9, 13, 12).
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