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Serbările zăpezii, la Predeal

TINEREȚE SI VOIE
9 9

Sania Dîmboviței a fost mai rapidă, dar ..Vulpea" Covasnei a 
știut să adune toți peștii... Foto : I. MIHAICA

Duminică dimineața, pe la 
ora 9, termometrul de la intra
rea in hotelul Orizont" din 
Fredeal arăta minus 12 grade. 
Chipul de bătrin (in mărime 
supranaturală) sculptat cu a 
seară înainte. în zăpadă, de 
către profesorul de educație 
fizică Hoffman, cu ajutorul ți
nui hirleț și al unui cuțit de 
bucătărie, înghețase de-a bine- 
lea. last nd impresia că a fost 
tăiat în jad. Cerul de un albas
tru pur al Predealului era mai 
limpede ca o zi de vară la 
mare. Doar in virful Postăva
rului stăruia tm colac de cea
fă. gelos parcă pe gulerul ima
culat al Ducelui de Alba

,Jiu-mi aduc aminte si fi 
văzut în ultimii ani o zi de 
iarnă mai frumoasă" — spu 
nea Onișor Bugnaru. „staroste
le" ansamblului sătesc din 
Luieru. județul Mureș. Cu 0 
seară inainte. in prologul ar
tistic al serbărilor, pe scena 
Casei de Cultură, sătenii din 
Luieru ciștigaseră in inima re
porterului locul intii prin mi
nunatul lor colind, îh care 
Florile Dalbe reveneau ca un 
laitmotiv in dialogul dintre 
grupul bărbaților și cel al fe
meilor. Spunem femeilor, pen
tru că cele mai multe erau 
trecute de prima tinerețe, con
ferind astfel invîrtitei care a 
urmat un plus de sensuri fată 
de joaca frumoaselor fete de 
la „Steagul roșu", ale căror 
fote negre, stropite cu tran
dafiri roșii, amplificau, prin 
mișcare, frenezia horei.

in holul hotelului „Orizont", 
cu citeva minute inainte de 
plecarea spre pirtia Clăbuce- 
tului, scena ultimului act al a- 
cestei idei tinerești care se 
numește „Serbările zăpezii",

La încheierea returului Diviziei A la baschet feminin

POLITEHNICA C.S.S. 2 BUCUREȘTI,9 » 7

VIRTUALA CAMPIOANA A

loc turneul final al 
în Sala sporturilor 
La terminarea re- 
primul loc se află 

Politehnica

Cu meciurile desfășurate 
ieri, în sala Floreasca, s-a în
cheiat returul campionatului 
național de baschet feminin și 
urmează ca săptămina viitoa
re (vineri, sîmbătă și dumini
că) să aibă 
competiției, 
din Brașov, 
turului, pe 
eebipa Politehnica C.S.Ș. 2 
București (antrenori Gr. Cos- 
tescu și C. Dinescu) care, tota- 
lizind 38 p și avînd victorii 
duble asupra următoarelor cla
sate (Rapid București și Voin
ța București) și-a asigurat tit
lul de campioană a României, 
indiferent de rezultatele din 
turneul final. La acesta vor 
mai lua parte Rapid, Voința 
București și o selecționată for
mată din componente ale Io
tului reprezentativ care nu fac 
parte din cele trei formații de 
club calificate. Selecționata 
respectivă înlocuiește (în a- 
fară de concurs) echipa Mobila 
Satu Mare care, deși s-a cla
sat pe locul 4, a pierdut drep
tul de a participa la turneul 
final deoarece nu îndeplinește 

se intilniseră două grupuri 
distincte ; cel al dansatorilor 
și colindătorilor de la Luieru, 
cu bocancii lor simpli, de trac
torist, de șofer sau de acar, $1 
cel al schiorilor de duminici 
cu „clăparii" lor ultramoderni, 
bodogănind pe marmora holu
lui. Oricit ar părea de curios, 
parcă erau mai eleganți sătenii 
din Luieru, cu ciucurii lor roșii 
ca merele fi cu clopoțeii otir- 
nafi pe locul nojițelor de o- 
pinci. deeit tinerii schiori cu 
pantalonii lor de plastic, mu
lați pe ■ gambe. Ca si nu mai 
comparăm ilicurile luierenilor, 
străpunse de mii de ace, en ja
chetele bicolore ale tinerilor 
schiori.

Ultimul act al „Serbărilor 
zăpezii", a fast un dar al soa
relui. Pe pista de la Clibucet, 
hașurată de benzile de lu
mină strecurate printre brazi, 
s-au întrecut patru județe : 
Brașov, Covasna, Dîmbovița și 
Mureș. Timp de citeva cea
suri, pista de la Clăbucet s-a 
transformat intr-o cascadă in 
care au curs la vale „papucii 
zburători" (dacă putem numi 
astfel canoea in care patru 
sportivi încercau să avanseze, 
cit de cit, în ciuda opintirii 
dimburilor de zăpadă), in care, 
s-a furișat „vulpea cea șirea- 
tă", care, lacomă, n-a mai pu
tut duce pină la mal toți peș
tii întilniți in cale, au curs 
la vale baschetbalist ii pe să
niuțe, pină în dreptul unui coș 
în care s-a văzut că nu e chiar 
atît de ușor să arunci o min
ge, chiar dacă mingea e doar 
cit cea de tenis.

Aceste reprize de veselie ș» 
optimism au fost legate de u- 
nele momente care ni s-au pă
rut cel puțin la fel de fru-

88—67 
bueu- 

obișnui- 
și spec- 
a domi-

obligația regulamentară de a 
avea cel puțin trei jucătoare de 
1,80 m. Ultima clasată, Carpați 
Sf. Gheorghe, a retrogradat în 
Divizia de tineret. Rezultate și 
unele amănunte din ultimele 
două zile :

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 — 
„U" CLUJ-NAPOCA “ “ 
(41—35). Formația 
reșteană a prestat 
tui joc rapid, eficace 
taculos, datorită căruia 
nat cu autoritate întrecerile ac
tualului campionat, cîștigînd la 
o diferență surprinzător de 
mare. Cele 21 de puncte sint 
explicabile, însă, prin evoluția 
palidă a clujencelor, care au 
avut o prestație cu mult sub 
nivelul celor din partidele cu 
Rapid (pierdută din cauza unor 
pase greșite și a unor erori de 
arbitraj) și 
re : Filip 
Chvatal 10, 
can 24, 
Au arbitrat 
N. Lazarov,

RAPID 
71—67 (34—32). Contînd, ca de 
obicei, în foarte mare măsură

cu Crișul. Coșgete- 
36, Fotescu 18, 
respectiv Ciubăn- 

Prăzaru-Mate 18,
A. Atanasescu și

PROGRESUL

BUNĂ • ••

moașe. Sint momentele în 
care copiii din Predeal și dz 
aiurea zburau prin fața miilor 
de spectatori, uimiți de inde- 
minarea acestor spiriduși ai 
pădurii, care se prăbușeau la 
vale cu îndrăzneala unui Franz 
Klammer. Privindu-i. stăm 
și ne întrebăm cum de se în
trerupe, — odată cu anii — 
această superbă goană prin ză
padă a copiilor ; cum și undv 
se întrerupe această beție a 
mișcării, care face ca numele 
viitorilor noștri schiori să nu 
se afle in apropierea lui In- 
gemăt Stenmark 2

Umbrele albastre ale inseră
rii începuseră să coboare pe 
pirtia Clăbucetului, dar echi
pele județelor continuau bătă
lia, care, cel puțin in manșa 
de la Clăbucet, a înclinat ba
lanța in favoarea reprezentan
ților Covasnei. mai metodici 
decit cei din Dîmbovița sau 
Mureș. Cine ta învinge in 
manșa a doua ? Se pare că 
totul depinde de felul in care 
concurența vor ști să zimbeas- 
că soarelui...

loan CHIRILA
Manșa a doua a acestei fru

moase acțiuni devenită tradi
țională. in organizarea C.C. al 
U.T.C. și C.N.E.F.S., in cola
borare cu U.G.S.R.. Mmisterul 
Turismului și Radioteleviziunea 
romină, va avea loc peste 
două siptâmini la Izvorul 
Mureșului.

în Campionatul european de tenis indoor

ROMÂNIA - FINLANDA 2-1
Următorul meci al reprezentativei noastre : 

joi, la Focșani, cu echipa Bulgariei
FOCȘANI, 13 (prin telefon). 

— Festivitatea de deschidere 
salutată de 1000 de spectatori 
a adus pe teren formațiile : 
ROMÂNIEI — Florin Segăr- 
ceanu, Andrei Dîrzu, Jean 
Bîrcu și Marian Mirza (căpi
tan nejucător Gheorghe Viziru) 
și FINLANDEI — Leo Palin, 
Matty Timonen, Joakim Ber
ner și George Berner (căpitan 
nejucător Heikki Hedman). tn 
primul meci s-au întîlnit ju
cătorii secunzi ai echipelor : 
Andrei Dîrzu și Matty Timo
nen. Cu servicii foarte bune, 
lui Dîrzu i-a fost suficient un

ȚÂRII
s-a 

ulti- 
al

Elena Filip 
dovedit in 
mul turneu
C.N. cea mai efi
cientă jucătoare a 
fruntașei clasa
mentului. Fază din 
meciul Politehni
ca C.S.Ș. 2 — „U“ 

Cluj-Napoca 
Foto :

Dragoș NEAGU

Chiraleu și 
rapi-

doar pe Nina 
pe Mariana Bădinici, 
distele au luptat din greu pen
tru a obține victoria in fața u- 
nei echipe Ia care revenirea 
antrenorului D. Leabu și a 
jucătoarei Emilia Pușcașu s-a

HJPIA PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII 
DOMINĂ FINAIUI DIVIZIEI A LA HANDBAL

întrecerile continuă azi la- Palatul sporturilor și culturii

Werner Stock! va înscrie unul din cele trei goluri marcate de 
el in această partidă. (Fază din meciul Steaua — Universitatea 
Cluj-Napoca). Foto : Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE DE IERI
Dinamo București — Independența Sib u 27—12 (11—1), Gloria 

Arad — C.S.M. Borzești 14—13 (4—5). Steaua — Universitatea Cluj- 
Napoca 31—13 (13—8). Știința Bacău — Politehnica Timișoara 
24—21 (12—12), H.C. Minaur Baia M're — Dinamo Brașov 21—17 
(13—«).

PROGRAMUL DE AZI
Palatul sporturilor și culturii, de la ora 14 : Steaua — C.S.M. 

Borzești, Politehnica Timișoara — Independența Sibiu. Dinamo 
Brașov — Universitatea Cluj-Napoca. Știința Bacău — H.C. Ml- 
naur Baia Mare. Gloria Arad — Dinamo București.

Peste 2 500 de spectatori au 
asistat, duminică dupâ-amiază, 
la prima zi a celui de al șaselea 
turneu — ultimul — al Diviziei 
A la handbal masculin. Runda 
a XVI-a le-a oferit un adevă
rat cocteil, eu meciuri specta
culoase și altele aflate la limita 
de jos a nivelului tehnic, 
precum și cu întiiniri liniștite, 
părând realmente amicale. A- 
pele sint încă tulburi In partea 
de jos a ierarhiei, aceleași for
malii luptind cu disperare pen
tru a supraviețui pe prima 
scenă a handbalului nostru. In 
schimb, un previzibil statu quo 
in fruntea clasamentului : 1.

singur break (în ghemul 3) 
pentru a-și adjudeca primul 
set cu 6—4 în fața unui adver
sar tenace, cu redutabile retu
ruri pe rever. In schimb, în 
setul următor, rolurile se 
schimbă și dirzenia campionu
lui finlandez Timonen este 
răsplătită : cu două break-uri 
(la ghemurile 6 și 8) el cîști- 
gă net setul secund cu 6—2. 
Cel de al treilea set a fost la 
înălțimea calității sale de joc

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag. a t-a)

făcut simțită, jocul formație’ 
câpătînd mai mult aplomb. In- 
tilnirea a fost deosebit de e-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 2-3) 

Steaua 31 p, 2. II.C. Minaur 
Baia Mare 28 p, X Dinamo 
București 23 p.

DINAMO BUCUREȘTI — 
INDEPENDENȚA SIBIU 21—12. 
Independența iese din Divizia 
A cu pași valsați, in timp ca 
handbalul a devenit o luptă 
furibundă, cu și fără mijloace 
regulamentare. Poate că acest 
anacronism, evident și in par
tida cu Dinamo București, o 
exclude de facto dintr-o în
trecere prea aspră pentru po-

Hristoche NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

ADRIAN PROTEASA- 
2,20 m LA ÎNĂLȚIME 

în cadrul competiției de a- 
tletism organizată de clubul 
Steaua și dotată cu „Cupa 
Unirea" proba de săritură in 
înălțime a revenit lui Adrian 
Proteasa (Steaua) cu 2,20 m, 
rezultat care constituie un nou 
record republican pe teren a- 
coperiț (v.r. 2.18 m ii apar
ținea, din 1974, lui Șcrban 
loan).

,,Cupa României11 
la patinaj artistic 

EVOLUȚII ATRACTIVE,
DE BUN NIVEL TEHNIC

MIERCUREA CIUC, 13 (prin te
lefon). Prima competiție internă 
a sezonului de patinaj artistic. 
,,Cupa României44, a fost găzduită 
de patinoarul artificial din locali
tate. Cu toate condițiile grele de 
desfășurare (vineri, de pildă 
concursul a început la ora 12, s-a 
întrerupt la 14, a fost reluat la 
ora 18,30 și a luat sfîrșit la ora 
0,40 !), concursul în sine, ne-a 
adus multe satisfacții. Ne referim 
îndeosebi la valoarea bună a pa
tinatorilor tineri, din categoriile 
I și a Il-a ale juniorilor, ale căror 
evoluții, pe plan tehnic și artistic, 
s-au arătat, în multe privințe, su
perioare celor ale colegilor lor 
mai vîrstnici. în susținerea aces
tei afirmații aducem drept argu
ment comportarea excelentă a ti
nerei Dana Elefterescu de la 
C.S.Ș. Triumf București (antre
nor A. Bărbulescu) clasată pri
ma in întrecerea junioarelor II. 
Dinamismul cu care Dana și-a 
derulat programul de’ libere, con
ținutul tehnic presărat cu ele
mente de dificultate — între care 
și 4 sărituri duble —, pașii de 
legătură inspirați, grația și ar
monia i-au făcut pe mulți spe
cialiști să afirme că în căzui în 
care patinatoarea și-ar înscrie în 
program și o săritură triplă, ea 
ar putea participa — chiar cu 
succes — la întrecerile senioare
lor ! La aceeași categorie, s-au 
mai prezentat bine clujencele 
Kinga Szallasy și Karin Schmidt, 
bucureștencele Laura Glăvan șl 
Elena Fometescu.

Cei 3 concurenți înscriși la ca
tegoria juniorilor II s-au prezen-

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. 2-3)
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CHEMĂRII ÎN LOTUL REPREZENTATIV
La, sfîrșitul acestei săptă- 

mîni, echipele naționale de vo
lei ale țării noastre se vor 
găsi, în Bulgaria, pe „bloc-star- 
turile" unei curse extrem de 
grele, în urma căreia sperăm 
să prindă, din mers, ultimul 
tren spre Moscova... Pentru a- 
cest ultim start către J.O„ 
ambele loturi au efectuat, în- 
cepînd din toamnă, mai multe 
reprize pregătitoare, incercîn- 
du-se reconsiderarea vitezei, 
consecință directă a concluziei 
trase după „europenele” din 
Franța, în care s-a constatat 
că echipelor române le-au lip
sit cîteva importante elemente 
de „sprint”. S-a convenit să 
se renunțe, deci, la sportivi cu 
calități mai degrabă pentru... 
fond, în favoarea celor care 
îmbină mai corect vigoarea cu 
mobilitatea, maturitatea teh
nică cu nervul de concurs și 
stabilitatea psihică, dar și în
țelegerea importanței acestui 
obiectiv major cu conștiința 
necesității de a se pregăti ia 
nivelul celor mai actuale ce
rințe ale performanței.

In acest scop, colectivele de 
tehnicieni au apelat la mai 
multe elemente din afara tra
diționalelor loturi, capabile să 
răspundă noilor exigențe. Nu
mai eă, dintre cei chemați —

‘în aceste momente de „a ti 
sau a nu fi" pentru voleiul 
nostru — să apere eventual 
culorile, țării mulți au capo
tat. Unii pentru că nu erau 
încă ceea ce păreau, alții pen
tru că nu voiau să fie ceea ce 
puteau ! Dacă primii n-au co
respuns — la ora testării — 
independent de voința lor, in 
schimb ceilalți, de la care se 
aștepta un sprijin eficient dat 
nucleelor de bază în aspra bă
tălie pentru obținerea în ulti
mă instanță a calificării la 
J.O., au tratat cu lipsă de răs
pundere apelul care le-a fost 
adresat, dovedind că puțin le 
pasă dacă, echipele de volei 
ale României se vor adăuga 
sau nu delegației noastre olim
pice. Sterea (Tractorul Bra
șov), prima rezervă de ridică
tor, a refuzat să mai vină la 
pregătirile lotului ; Slabu (Di
namo) și Lia Catarig (C.S.U. 
Galați) au dat bir cu fugiții, 
steliștii Spinu și Geană, dina- 
movistul Șteflea și băimărea- 
nuj Staicu s-au autoexclus 
prin atitudine de dezinteres și 
indisciplină în pregătire, iar 
tulceanul R. Enescu, prin ati
tudini de dezbinare a colecti
vului ! Cu excepția lui Sterea 
și Enescu, toți cei citați sînt 
tineri de la care se aștepta o

afirmare deplină în marea 
performanță. Pe măsura im
portantelor investiții care s-au 
făcut pentru pregătirea lor 
de-a lungul anilor. Răspunsul 
lor -la toate acestea surprinde, 
deci, cu atît mai mult...

Federația i-a sancționat — 
și bine a făcut I — cu suspen
darea din activitatea voleiba- 
listică pe timp de un an 
(Sterea) și pînă la o nouă con
vocare a lotului feminin (Lia 
Catarig) ; din, activitatea in
ternațională pe un an (Slabu, 
Geană, Spinu, Șteflea) ; cu ex
cluderea definitivă din lot și 
avertisment 
avertisment 
Și, pe toți, 
trativă.

Poate că, 
ceste măsurj 
țelegem ca un avertisment ge
neral serios — cei amintiți 
(și nu numai ei) vor înțelege 
că a reprezenta țara cu Înaltă 
răspundere și demnitate în 
competițiile internaționale este 
o datorie ce trebuie necondi
ționat onorată. Iar cei 
evită, sub diverse forme, 
coul reprezentativei n-au 
căuta in sportul de 
manță...

(R. Enescu) ; cu 
public (Staicu). 

pe linie adminis-
in sfîrșit, din a-
— pe care le în-

care 
tri

ce 
perfor-

Aurelian BREBEANU

Satiri 
(Voința 
nloare 
tatea 
naționa 
(Sâni 
Daniela 
rești)

gyiisi. 
Pădur

Radu
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BRAȘOV-, 13 (prin telefon). La 
Bran, pe pirtia de La „Valea 
Rece" s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică tradiționala competiție 

‘ ' ’’ 1 i „Cupa
seniorilor.

Cu gir
bnda

Primele întreceri oficiale ale sezonului

„CUPA SULINAR" LA SCHI ALPIN
POIANA BRAȘOV, 13 (prin te

lefon). După cîteva zile in care 
ninsoarea nu a contenit, iar cea
ța a creat destule probleme 
schiorilor alpini aflat! in fru
moasa stațiune pentru a parti
cipa la primele Întreceri oficiale 
ale sezonului, a apărut soarele 
făcind ca decorul montan să 
devină intr-adevăr- de basm. A 
fost însă un soare cu dinți, vre
mea s-a menținut rece (—10’.).

In această ambianță au avut 
loc întrecerile dotate cu „Cupa 
Sulinar" (prima din cele trei e- 
tape ale competiției), concurs 
organizat de clubul Dinamo Bra
șov. Cursele au constituit pentru 
marea majoritate a schiorilor- 
copii examene destul de dificile, 
care l-au supus la eforturi deo
sebite. In disputa fetelor, Anca 
Moraru (Liceul Predeal) aflată 
în pregătire la lotul național (an
trenori I. Bogdan și M. Focșe
neanu) a luat o serioasă opțiune 
asupra cuceririi trofeului, ciști- 
gînd într-un stil de mare cam
pioană ambele probe de slalom, 
special și uriaș.

La cealaltă categorie a fetelor 
(născute în 1966—67) lidera este 
mult mal greu de stabilit, deoa
rece în primele starturi Suza 
Naghl (M. Ciuc), Liliana Ichim 
(Vatra Dornei), Delia Parate (Di
namo Brașov), Carmen Cosma 
(M. Ciuc) și Gabriela Gulie (Baia 
Mare) au avut prestații apropia
te, locurile în clasament fiind 
schimbate de la o cursă la alta.

La băieți (născuți 1966-67) 11-

deri Incontestabili sînt Emilian 
Focșeneanu (Teleferic Brașov) și 
Ortwin Friihn (Brașovia). Ambii, 
aflați In pregătire la lot, au 
demonstrat calități deosebite și 
se anunță speranțe autentice ale 
schiului nostru alpin. La cealaltă 
categorie (născuți 1968—69), un 
grup format din Radu Marian 
(Lie. Predeal), Ferenc Biro (M. 
Ciuc) și Ion Chioțea (Dinamo 
Brașov) se avîntă in competiție 
cu ardoarea vîrstei șl manifestă 
calități ce le dau dreptul ca tn 
următorii 3—4 ani să aspire la 
bune rezultate in arena interna
țională.

LUPTA PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII DOMINĂ FINALUL DIVIZIEI A LA HANDBAL

Rezultate tehnice : SLALOM 
SPECIAL, Fete II : Anca Moraru 
(L.P.) 73,7, Irina Voiculescu (L.P.) 
84,8, Simona Costlnaș (Petro
șani) 89,0 ; Fete I : Suza Naghl 
(M. Ciuc) 80,9, Delia Parate (Di
namo) 83,0, Maria Barboș (Bra
șovia) 83,2 ; SLALOM URIAȘ, 
Fete I : Ana Moraru 1:19,7, Irina 
Voiculescu 1:26,5, Daniela Soro- 
ceanu (Sinaia) 1:27,2 ; Fete I : 
Suza Naghi 1:22,8, Liliana Ichim 
(Vatra Dornei) 1:23,3, Reca Fa
bian (Baia Mare) 1:25,4 ; SLA
LOM SPECIAL, Băieți H : Ort
win Friihn (Brașov» 95,0, Emi
lian Focșeneanu (Teleferic) 95,8, 
Istvan Olah (Bălan) 96,2 ; Băieți 
I : Radu Marian (L.P.) 102,1, Dan 
Negruț (Petroșani) 104,7, Ion 
Chioțea (Dinamo) 105,3 ; SLA
LOM URIAȘ, Băieți n : Emilian 
Focșeneanu 104,7, Ortwin Friihn
104.9, Iile Hosu (Dinamo) 169,6 ; 
Băieți I : Ferenc Biro (M. Ciuc)
106.9, Ion Chioțea 112,0, 
Marian 112,4.

Paul IOVAN

(Urmare din pag. I)

tențialul și, mai ales, pentru 
mentalitatea ei.

Dinamo București, fără să 
strălucească, dar cu o conștiin
ciozitate în joc care o deta
șează net de adversarii fără 
veleități, a cucerit la pas o 
victorie care o menține și 
după etapa a XVI-a pe treap
ta a IlI-a a podiumului cam
pionatului. Excelent travaliul 
lui Ghiță Licu, un jucător care 
la 34 de ani rămîne un exem
plu demn de urmat — prin se
riozitate și dăruire — pentru 
generațiile tinere. Să eviden
țiem, de asemenea, ascensiunea 
valorică a dinamovistului An- 
dreescu. Au marcat : Andrees- 
cu 8, Flangea 7, Oprea 3, Tase 
3, Ștef 2, Grabovschi 2, Lieu 1, 
Becicheri 1 pentru Dinamo 
București ; Speck 4, Schmidt 2, 
Pop 2, Schuster 1, Tîlvîc 1, Re
ger 1, Thai 1 pentru Indepen
dența Sibiu. Au arbitrat M. 
Grebenișan (Tg. Mureș) și P. 
Radvani (Cluj-Napoca).

GLORIA ARAD — C.S.M. 
BORZEȘTI 14—13. La capătul 
celor 60 de minute de joc 
n-am putut încă să ne lămu
rim despre ce sport a fost 
vorba în acest meci : rugby în 
7, sau lupte libere colective ? 
Angajate într-o disperată lupiă 
pentru evitarea retrogradării, 
cele două echipe au renunțat 
la handbal, lansîndu-se intr-o 
haotică dispută a obstrucțiilor 
și faulturilor deliberate, mai 
ales C-S.M. Borzești, care a fă
cut 80 din cele 121 de faulturi 
ale acestui meci. Așa stind lu
crurile, am asistat la minute 
in șir de îmbrinceli, de anti- 
Joc, de simulări. Pasionantă a 
fost doar evoluția scorului : 
C.S.M. a condus cu un gol di
ferență de 9 ori și cu două go
luri avans de două ori, în timp 
ce arădenii au dominat înce
putul meciului (2—0) și 
lui (14—11).

Finișul incandescent a 
amprenta nesportivității 
cest joc, de care am vrea să 
uităm cit mai repede. Au in-

scris : Jenea 6, Burger 5, Voj- 
tilă 3 pentru Gloria ; G. Bcr- 
beearu 6, Badea 3, Blaș 2, Bu- 
eioaeă 1, Sobek 1 pentru 
CJS.M. Borzești. Excelent arbi
trajul lui V. Sidea și P. Cir- 
ligeanu (București) care, in a- 
cest meci, au depus eforturi 
cel puțin egale cu ale jucă
torilor...

— pentru Steaua ; Avram 
Zamfirescu 3, Căldare 3, 
taru 2, Dan 2, Rău 1, Pojaru 
1 pentru Universitatea. Au 
arbitrat C. Cristea și Gh. Du
mitrescu (Constanța).

„CUPA BRAȘOVIA 
LA SCHI FOND

finalul

pus și 
pe a-

CAMPIONATUL FEMININ DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

chilibrată și doar între minu
tele 33 și 37 feroviarele au iz
butit să acumuleze un avans 
(67—57) decisiv. Coșgetere : 
Chiraleu 25, Bădinici 24, res
pectiv Alixandru 16, Simioană 
12. Arbitri : N. Constantinescu 
— M. Măeran.

tere : Filip 27, 
Radu 12, respectiv
22, Otvos 21, Ciocan 18.

Fotescu 18.
Keresztesi

— VOIN-

VOINȚA BUCUREȘTI — 
MOBILA SATU MARE 78—47 
(37—28). Fără Diana Balaș 
(suspendată pentru atitudine 
ireverențioasă față de arbi
trii meciului cu Crișul) și cu 
Viorica Ciocan ieșită destul de 
repede din teren (5 greșeli 
personale), Mobila a fost o 
„pradă" ușoară pentru bucu- 
reștence, aflate într-o vervă 
deosebită. Coșgetere : Borș 28, 
T. 1-------  *
respectiv 
11, Otvos 
dea — I.

CRIȘUL ORADEA
ȚA BRAȘOV 90—76 (40—37).
înaintea partidei, o frumoasă 
festivitate : jucătoarele ambe
lor echipe au oferit flori 
Magdalenei Pall care a împli
nit, sîmbătă, 17 ani. Cit pri
vește întîlnirea, ea a fost e- 
chilibrată, oferind un specta
col plăcut, la care au avut e- 
gală contribuție și orădencele 
și brașovencele. Coșgetere : 
Varga 22, Grigoraș 22, Boca 
18, respectiv Pali 23, Petric 14. 
Arbitri : C. Negulescu — I. 
Olaru.

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA 31—18. 
Steaua a ciștigat la scor. Dar 
nu pentru că ar fi avut un 
meci ușor, studenții clujeni 
fiind adversari dificili, cu ști
ința handbalului și cu multă 
dorință de a fi alături de va
lorosul lor adversar.

Firește, potențialul ofensiv 
al echipei Steaua este augmen
tat de șutul necruțător al lui 
Vasile Stingă — lingă care se 
află, tot mai aproape, și Ma
rian Dumitru — dar breșele, 
pozițiile ideale de șut, i le 
creează Radu Voina, Cezar 
Drăgăniță. Constantin Tudosie 
și alți colegi. In apărare, greul 
îl duc Kicsid și Birtalan, iar 
in ultimă instanță Nicolae 
Munteanu. Acest tot uni
tar, in care fiecare jucător are 
misiunea Iui precisă, practică 
un handbal plăcut ochiului, și 
aproape de ceea ce dorim. U- 
niversitatea Cluj-Napoca este 
o formație mereu proaspătă, 
cu mari disponibilități, cu un 
joc curat, și nu arareori 
presărat cu elemente de evi
dentă finețe. Și tocmai echipa 
aceasta cu atîtea calități, dar 
prea visătoare, s-ar putea 
— prin jocul hazardului, și nu 
numai al lui — să ia drumul 
Diviziei B. Ar fi păcat...

Au marcat: Drăgăniță 6, 
Stingă 6, Birtalan 4, Dumitru 
4, StockI X Kicsid 2, Voina 2, 
Neagu 2, Croitoru 1, Tudosie 1 
(adică țoți jucătorii de cimp !)

ȘTIINȚA BACĂU — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 24—21. 
O întilnire liniștită in primele 
45 de minute și ceva mai ani
mată apoi, cîștigată de băcă
uani, relansați astfel în lupta 
pentru locul III, pierdută de 
Politehnica, care nu mai are 
veleități de ascensiune pe trep
tele clasamentului. Au marcat : 
Deacu 13, Vasilache 6, Vasll- 
ca 3, Hornea 2 pentru Știința 
Bacău ; Folker 15, Voicu 3, 
Cristian 2, Feher 1 pentru Po
litehnica Timișoara. Au arbi
trat Th. Curelea și I. Păunescu 
(București).

II. C. MINAUR BAIA MARE 
— DINAMO BRAȘOV 21—17. 
Deși n-au mers cu „motoarele" 
în plin, cele două echipe au 
creat un joc agreabil, de bun 
nivel tehnic și plăcut pentru 
spectatori. Cel care s-a detașat 
clar a fost Măricel Voinea, din 
ce în ce mai tehnic și mai in
spirat, cu o forță de șut în 
evidentă creștere. Din păcate, 
încă din primul sfert de oră 
s-a accidentat grav Mihai Mi- 
roniuc.

Dinamoviștii brașoveni, labo- 
rioși, dar atenți să nu-și con
sume prea mult din forțe pen
tru câ îi așteaptă două meciuri 
decisive pentru rămînerea în 
prima divizie.

Au înscris : M. Voinea 7, Bo- 
roș 4, Mironiuc 3. Oros 2, Mar
ta 2, N. Voinea 2, Lupui 1 — 
pentru Minaur. Bota 4, Mess
mer X Mintiei 3, Cojocaru 2, 
Cian 2, Bucă 1, Schmidt 1 și 
Dumitru 1 — pentru Dinamo 
Brașov. Au arbitrat : C. C'ăpă- 
țînă și Tr. Ene (Buzău).

de schi fond dotată cu 
Brașovia", rezervată _____ ____
juniorilor și copiilor. La întreceri 
au fost prezenți 200 de concurenți 
reprezentind 16 cluburi și asocia
ții sportivei Iată învingătorii 
curselor ; seniori (15 km) : Gh. 
Ionetecu (Dinamo): juniori I; bă
ieți, (15 km) : i. Lungoci (C.S.S. 
Predeal), fete (5 km), luliana Po- 
polu (Tractorul) ; juniori ÎL bă
ieți (10 km) : I. Tenciu (C.S.S. 
Predeal) ; fete (3 km) : Angelica 
Rîșnoveanu (Brașovia Bran) ; 
copii I, băieți (5 km) : A. Fralger 
(C.S.S. Petroșani), fete (2 km) : 
Ileana Tifrea (Toplița) ; copii H, 
băieți (7 km) ; v. Mățolu (Stea
gul roșu) ; tete (3 km) : Elena 
Sandor (M. Ciuc) ; ștafete : ju
niori L băieți. 3 X 10 km : A.S.A. 
Brașov ; fete. 3 X 5 km : Voința 
M. Ciuc ; Juniori II, băieți, 3X7 
km : C.S.S. Gheorghenl ; fete 
3X3 km : B-așovia Bran ; copii, 
băieți, 3X5 km : C.S.S. Gheor- 
gheni ; fate, 3X3 km : Brașo
via Bran. (C. GRUIA, coresp.)

mafii

sital

Popescu 22, Hegheduș J6, 
Groza 12, Keresztesi 
9, Arbitri : M. Al- 
Antonescu.

RAPID
TIMIȘOARA . __
Dispută mult mai echilibrată 
decît indică scorul. în min. 
37, tabela de marcaj in
dica doar 64—60 în favoarea 
Rapidului, (la Universitatea, ju
nioarele Valeria și Rodica Che- 
pațan, alături de Iudith Gross, 
Adriana Cristea și Martha Si- 
gheti au ținut „în șah“ pe ex
perimentatele lor adversare), 
dar în ultimele minute Nina 
Chiraleu și Mariana Bădinici 
au determinat, prip punctele 
Înscrise, majorarea substanțială 
a scorului. Coșgetere : Chiraleu 
33, Bădinici 24, respectiv Gross 
19, Goian 11. Arbitri: N. Io- 
nescu — Șt Zatler.

— UNIVERSITATEA 
80—60 (36—29).

CRIȘUL — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 58—56 
(27—28). Adriana Niculescu a 
înscris în final coșul victoriei, 
după care Rodica Goian a ratat 
egalarea. Coșgetere : Boca
19, Varga 11, respectiv Gross 

Arbitri : Șt16, Goian 
Zatler — C.

15.
Dumitrache.

H CUPA ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. I)

LA PATINAJ ARTISTIC

VOINȚA 
CARPAȚI 
80—33

BUCUREȘTI — 
SF. GHEORGHE 

(32—20). Coșgetere : 
Borș 28, Tomescu 16, C. Andre- 
escu 13, respectiv 
12, Byes 10.

OLIMPIA — 
81—46 (37—19).
Biră 27, Tarantino 
tiv Balasz 10.

Daniel DIACONESCU 
coresp.

Kalakatroni

CARPAȚI 
Coșgetere : 

16, respec-

CLASAMENT

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
70—64 (36—26). Coșgetere : Ia
tan 26, Tarantino 20, respec
tiv Alixandru 19, Hagiu IX

POLITEHNICA C. S. Ș. 2 -
MOBILA 89—72 (53—42). Coșge-

1.
X
3.
4.
5.
8.
1.___
I. Progresul 
». Untv. Tmș.

JB. Olimpia
11. Carpețl

„Poli" CSȘ 2 
Rapid 
Voința Buc.
Mobila 
„U« Cj.-N. 
Voința Bv.Crișul

20
20
20
20
20
20
20
20
20

2 1635-1917
4 1535-1335
5 1464-1304
8 1X32-1972
9 1386-1325

tat șl ci la înălțime, fiind apro
ximativ de forțe egale. Gabriel 
Popa a fost cel mai bun la pro
gramul scurt, Lang la obligatorii 
iar Docu la figuri libere.

La juniori I s-au detașat Marius 
Negrea la băieți șl Viorica Nicu 
la fete, aceasta ciștigînd, dealtfel, 
toate cele trei probe ale compe
tiției.

Dintre seniori cel mai bine pre
gătiți au fost "
Adrian Vasile.
lipsit mult să 
mari surprize.
la concurs doar cu o pregătire 
foarte sumară, Gabriela Voica a 
ciștigat figurile obligatorii șl 
programul scurt în fața favoritei 
competiției, Irina Nichiforov, 
componentă a lotului republican. 
Abia în ultima probă, la libere, 
Nichiforov s-a putut impune net, 
ceea ce l-a și adus, dealtfel, pri
mul loc în clasamentul final al 
„Cupei României".

Iată acum rezultatele înregis
trate : JUNIOARE II : Dana Elcf- 
terescu (CSȘ Triumf Buc.) 
5-76,34 p, Klnga Szallasy (CSM 
Cluj-Napoca) 12-71, Karin Schmidt 
(CSM Cluj-Napoca) 14-70,76 p ; 
JUNIORI n : G. Popa (CSȘ 
Triumf Buc.) 8-68,80 p. Șt. Lang 
(CSM Cluj-Napoca) 8-69,00 p, Cr. 
Doru (CSȘ Triumf Buc.) 14-67.52 
p ; JUNIOARE I : Viorica Nicu

Bogdan Kruti șl 
La senioare n-a 
fim martorii unei 
Deși s-a prezentat

(IEFS) 5-74,86 p, El. Ghlban 
(Tractorul Brașov) 8-77,18 p, Ma
ria Grusz (CSS M. Ciuc) 15-55,28 
p, JUNIORI I : M. Negrea (Trac
torul) " “
(IEFS) 8-77,18 . .
(Tractorul) 15-62,54 _ .
RE : Irina Nichiforov 5—86,14 p, 
Gabriela Volca 18-80,62 p, Corne
lia Pleu (toate de la IEFS) 
16-75,34 p ; SENIORI : Bogdan 
Kruti (Tractorul 5-86,14 p, Ad. 
Vasile (IEFS) 10-80,62 p, Liviu 
Ghica (CSS 2 Buc.) 15-85,53 p.

7-73,93 p, 
" P.

FI. Gafencu
D. Leuciuc 

p ; SENIOA-

TG. MUREȘ, 13 (prin telefon).' 
Amatori al tirului cu arcul, mu
reșenii au organizat foarte bine 
ediția a n-a a campionatului na
țional „indoor", desfășurat vineri 
și sîmbătă țn sala I.M.F. din lo
calitate. tn aceste condiții, la 
care s-a adăugat participarea nu
meroasă, rezultatele s-au ridicat 
la nivelul așteptărilor.

La această ediție au fost dobo- 
rîte nu mai puțin de 15 recorduri 
iar unul a fost egalat de către 
Terezia Preda, cu 1076 p, la du
blu FITA. Menționînd că pe ca
tegorii de virată (seniori, Juniori 
șl copii) și distanțe (17—25 m),
numărul total al probelor a fost 
de 18, succesul întrecerilor de la 
Tg. Mureș ne apare foarte clar, 
în special la categoriile de trăgă
tori tineri și copil. Pentru că, din 
păcate, principalul favorit al pro
bei de seniori, A. Berki, nu a 
participat la lupta pentru primul 
loc, el aflindu-.se la — ■ -
perioade exclusive 
fizică generală.

Rezultate tehnice : 
seniori : 1. Gh. Bîrzu

sfîrșitul unei 
de pregătire
dublu FIT A,

(Voința

CONTINUĂ ACTIVITATEA HOCHEISTICĂ
MIERCUREA CIUC, 13 (prin te

lefon). Patinoarul artificial din 
localitate a găzduit, timp de 6 
zile, primele două tururi ale 
campionatului republican de ho
chei, Divizia B (1979-80). La în

treceri au luat parte 3 echipe : 
C.S.Ș. Odorhei, Comerțul Tg. Se
cuiesc și formația secundă a Li
ceului M. Ciuc (Energia Suceava 
nu s-a prezentat).

Competiția s-a desfășurat sub 
nivelul așteptărilor și al preten
țiilor. Dintre cele 3 echipe parti
cipante, doar formația din locali
tate, antrenată de A. Dardics, a 
avut o comportare mai bună ciș- 
tigind toate partidele susținute : 
5—4 șl 10—3 cu Comerțul, 15—1 și

Ciuc Începe 
3-lea, al echl- 
secund al Di-

20—1 cu C.S.Ș. care, la rîndu-i, a 
Întrecut Comerțul cu 5—2 și 9—1.

Turul al 3-lea va avea loc între 
25 februarie și 1 martie. (V. PAȘ- 
Canu — coresp.).
• La Miercurea 

luni un nou tur, al 
pelor din eșalonul 
vlzlei naționale A.

După două tururi (10 etape), 
clasamentul competiției osie ur
mătorul :

1. AVINTUL GHEORGHENI H 
P (70—31), 2. Progresul M. Ciuc 
10 p (51—40), 3. Agronomia Cluj- 
Napoca 10 p (64—65), 4. Tîmava 
Odorhei 8 p (50—71), 8. Liceul
nr. 1 M. Ciuc 7 p (53—67), 6. Sp. 
stud. ASE București 7 p (48—62).

X 
adn 
tu ți

•
Ti 

la 1 
puni 
la 11 
pe rl

cent 
locu
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Ibolya Szatmari, clujenii Angbel 
Sorin și Adalbert Lakatos. Cam
pioana absolută a țării, ia se
nioare, Agnes Rusz continuă, din 
lipsă de adversare,- să nu aibă 
concurență...

Iată eîștigătorii pe probe, in 
ordinea starturilor : seniori :
500 m — M. Vrînceanu (I.E.F.S. 
București) 42,8; 3000, 1500 și 5000 m
— I. Opincariu (Tractorul Bra
sov) 4:39,7 ; 2:16,6 și 8:13,2 ; se
nioare : 500. 1500, 1000 șl 3000 m
— Agnes Rusz (I.E.F.S. Bucu
rești) 47,2;. 2:32,1; 1:36,9; 5:28,8; 
juniori : 500, 3000 șl 5000 m — 
Adalbert Lakatos (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 43,2 ; 4:53,1 șl 8:51,9 ; 
1500 m — Teodor Faraoneanu 
(LE.F.S. București) 2:21,8 ; juni
oare I : 500, 1300, 1000 șl 3000 m
— Eva Molnar (I.E.F.S. București)
49,9; 2:38,5; 1:46.4 și 5:57,8; ju
niori II : 500, 1500 și 1000 m —
Arpad Szekely (Mureșul Tlrgu 
Mureș) 43.1 ; 2:32,1 și 1:27,2 ;
3000 m — Tibor Kopacz (S.C. 
Miercurea Ciuc) 4:51,4 ; junioare 
II : 500 m — Maria Pardi (Viito
rul Cluj-Napoca) 48,0 ; 1500, 1000 
și 3000 m — Ibolya Szatmari 
(Mureșul Tg. Mureș) 2:32,8 ; 1:41,8 
și 5:56,5.

In clasamentul pe echipe, pri
mul loc a fost ocupat de viteziștli 
de la I.E.F.S. București, care In
tră în posesia trofeului, ei fiind 
urmați de patinatorii de la Trac
torul Brașov.

Troian lOANIȚESCU
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clasat, în ordine : 1. Trieodava
București (Teodor Gheorghe, Ni
colae Stelian, Comeliu Mac ovei 
și Vasile Alexe antrenor — C. 
Covăcescu). x C.S.Ș. Bistrița 
(Traian Cioclu. Mihai Grigoreanu, 
Eugen Toth și Laszlo BonczicLai, 
— antrenor Gheorghe Bozga) — 
ambele promovate în Divizia A 
3. Voința Satu Mare. în med 
direct, Jucătorii din Bistrița au 
învins cu 9—6 formația din Satu 
Mare, datorită jocului mal ener
gic, mai curajos.

★
Primul concurs din cadrul Di

viziei A se va disputa la Cra
iova în zilele de 27, 28 și 29 ia
nuarie — turneul de sală. Cu 
acest prilej va avea loc și ana
liza tehnică a campionatului pre
cedent, la care vor lua parte toți 
antrenorii cu echipe în DiviiJa 
A de seniori.

★
în semifinala C.C.E. pe echipe 

feminine, C.S. Arad va juca în 
deplasare în compania fornxațied 
V. L. Tolna (Ungaria), în ziua 
de 23 ianuarie.

Aurel POPOVICI — coresp.
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LA

(Sănă- 
| record 

Chin
K p., 3.

Bucu- 
k2 V. 
Rare) șl 
Lcurești) 
hal, »• 
ba) 1047 
[Kerekeș

TIR CU ARCUL
(A.S.A.. CluJ-Napoca) 1 000 p — 
nou record național, 2. Stela 
Fdlderean (A.S.A. Cluj-Napoca) 
998 p ; copii-băieți : 1. E. Kokosi 
(Voința Tg. Mureș) 938 p’. nou 
record național ; copii-fete : 1.
Dorina Damian (Minerul Aaî- 
noasa) 930 p — nou record na
țional. 2. Florinela Gherman 
(A.S.A. Cluj-Napoca) 853 p.

Radu TIMOFTE

I
I
I

RSURI DE ADMITERE
E MILITARE DE ÎNVĂJĂMÎNT

i Naționale organizează concursuri de 
11 școlar 1930/1981, în următoarele insti- 
țămlnt:
iră — facultățile tehnice;
ledicină militară;
arină „Mircea cel Bătrîn” — secțiile de
»
de ofițeri activi;
de maiștri și subofițeri;
de muzică — ciclul profesional;

I 
I

I
I
I
I

e să participe la ■ concursul de admitere 
instituții militare de învățămînt pot de- 
riere in perioada de la 25 ianuarie pînă 
Ia centrele militare județene (de sector) 
ciliază.
ferltoare la condițiile de selecționare, 
rar pentru admiterea la concurs, disci- 
a^ncursului de admitere și alte detalii, 
t adresa comandanților de garnizoane șl 
județene (de sector) pe raza cărora

I
I
I

Lotul de jucători al echipei 
Sportul studențesc se află la 
Timișul de ~ 
nui stagiu 
negrii" vor 
pînă la 24 
va coincide 
perioada 
cînd studenții au în proiect un 
turneu peste hotare, într-o țară 
cu climă mai caldă, 
rea testării „pe viu“ 
țialului de joc. Ca 
noutate, 
că „secundul" 
principal Mircca 
este, în acest an, 
care-1 înlocuiește 
Kraus. Acești 
cieni au la dispoziție următo
rul lot de jucători : Moraru și 
Lazăr — portari ; Tănăsescu, 
Ciugarin, Cazan și B. Grigore
— fundași ; Șerbănică, Mun
teanu I, Iorgulescu, O. Ionescu 
și Cățoi — mijlocași ; M. Ma
rian, M. Sandu, Chihaia, Ene, 
Predeanu, Margclatu și Stroe 
(care și-a reluat activitatea 
după o îndelungată absență)
— atacanți. Acestora Ii s-a a- 
dăugat mijlocașul Steicuț și a- 
tacantul Dima. ambii juniori, 
proveniți de la Liceul Pajura, 
ca și mijlocașul Grigoroaie, 
un tînăr talentat, de 22 de ani, 
care, în sezonul trecut, a ac
tivat la divizionara C. „Flacăra 
Roșie", 
motivat, 
II, plecat cu lotul reprezenta
tiv în turneul sud-american.

întregul program de pregă
tire al fotbaliștilor de la Spor
tul studențesc are in vedere, 
în primul rînd, eliminarea lip
surilor existente in meciurile 
disputate în toamnă, dar, mai 
ales, aplicarea unor metode și 
mijloace care să le permită ri
dicarea nivelului calitativ pe 
toate planurile, în perspectiva 
jocurilor care ii așteaptă în 
sezonul de primăvară. în a- 
ceastă direcție, antrenorul prin
cipal, Mircea Rădulescu nc de
clara : „Aici Ia Timiș, ne 
axăm procesul de instruire pe 
cite două antrenamente zilni
ce, din conținutul cărora nu 
vor lipsi crosurile și alergările 
pe teren variat, minuțios doza
te, cu tempouri gradate care 
urmăresc dezvoltarea capacității 
de efort. De asemenea, vom 
lucra pentru forța dinamică 
specifică jocului de fotbal, 
prin antrenamente atit in aer 
liber, cit și in sala liceului din 
Predeal, tn a doua săptămînă, 
a perioadei „munte" vom intro
duce și mingea pentru exersa
rea unor procedee tehnico-tac- 
tice. Vom efectua jocuri pe 
teren redus, in care efortul pe

Sus în vederea u- 
de pregătire. „Alb- 
rămîne la munte 
ianuarie, dată care 

cu intrarea în 
precompetițională,

în 
a 
o 

să remarcăm faptul 
antrenorului 

Radulescu 
Ion Motroc, 
pe 

doi

vede- 
poten- 
primă

Viorel 
tehni-

Un singur absent, 
fundașul Munteanu

straiul gros de zăpadă va soli
cita la maximum organismul 
jucătorilor**.

De fapt, care sînt princi
palele obiective ale studenți
lor ? In primul rînd, mă
rirea eficacității, capitol la 
care ei sînt... restanțieri. Apoi 
eliminarea unor carențe de 
ordin tehnico-tactic care pînă a- 
cum au stînjenit cursivitatea 
jocului, cum ar fi păstrarea e- 
xagerală a balonului. (Cu 
alte cuvinte, o îmbunătățire a 
jocului colectiv-constructiv). 
Am adăuga, îmbunătățirea ran
damentului mijlocașilor, în rea
lizarea unui joc metodic, și 
încă ceva : valorificarea la un 
nivel superior a calităților o- 
fensive ale unor jucători do
tați cum ar fi Iorgulescu, M. 
Sandu, Chihaia, Tănăsescu, 
Munteanu II.

Așadar, jucătorii Sportului 
studențesc sînt deciși să se 
pregătească bine, cu dorința 
expresă de a marca acel salt 
calitativ mult așteptat care să 
integreze formația bucureșteană 
in grupul echipelor fruntașe 
ale primului eșalon. Gîndurile 
studenților sc îndreaptă încă 
de pe acum și spre calificarea 
într-o fază superioară a 
„Cupei Românieidisputarea 
cu succes a finalei Cupei bal
canice in dubla confruntare 
(tur-retur), din primăvară, 
formația iugoslavă Rijeka 
în sfirșit. o comportare 
mai bună in meciurile 
campionat.

Gheorghe NERTEA

cu
Șt 
cit 

din

I

Inscriindu se pe linia anilor fot
balistici piecedenți, și cel de 
curînd expirat, 1979, a lăsat... 
următorului unele întrebări fără 
răspuns, o serie de probleme ne
rezolvate.

Intre acestea, iat-o pe cea mal 
importantă dintre ele, pe planul 
jocului, un fel de problemă a 
problemcoi : penuria de înaintași, 
de „oameni de gol", cum li se 
mai spune jucătorilor din avan
posturile unei echipe.

De ce, oare, a scăzut numărul 
înaintașilor de valoare ? Pînă în- 
tr-atît de îngrijorător incit tn 
primii 10 cai mai buni fotbaliști 
ai anului, desemnați de ancheta 
ziarului nostru, figurează doar 3 
dintre ei (M. Râducanu, locul 3, 
Dobrin, 4. D. Nicolae, 9—10), iar, 

locul 30, 
(locurile

în continuare, pînâ la 
tot numai 3 : Terheș 
11—13), Chihaia (21), 
Radu II (23—27)... Re
țineți : primul virf au
tentic din întreg cla
samentul, l-am numit 
pe Terheș, nu figurea* 
xâ in primii 10, 
timp ce Radu II, 
geterul de anut 
cut, a „sosit", la 
cu plutonul codaș.

Incercird să ne 
rindurile u'mătoare, 
borîre a ,,oamenilor de gol", vom 
vedea câ la ea au contribuit, 
intr-o mai mare sau mai mică 
măsura, mai multe cauze.

Prima descinde direct din con
cepția de ioc. A fost, de pildă, 
la modă, intre 1960-70, fotbalul 
defensiv, de ic „Inter" citire. Ei 
bine, destule dintre echipele 
noastre s-au grăbit s-o imite, im- 
punîndu-se doar printr-un nedorit 
conservatorism. Pentru ele — cu 
precădere in meciurile disputate 
In deplasa'e - „cea mal bună 
apărare nu mai era... atacul* și, 
în consecință, prin inversarea ve
chiului d;dan fotbalistic, s-a pier
dut, încetul cu încetul, gustul go
lului, cei din linia I ajungînd din 
ce in ce mai rar, și din ce în 
ce cu un mai mic folos, la poar
ta adversă...

Și a mai fost ceva, în strînsă 
legătură cu retrograda concepție 
defensivă, oare a făcut ca pla
sele porți’or să fie scuturate mai 
rar. Intrind pe teren cu consem
nul primordial ca echipa lor »ă 
rni primească gol,' apărătorii M

Punctede
tre-

nu mă rotoare,

explicăm, Tn 
această co-

devenit -nai numeroși (prin 
ajutoarele venite de la coechipie
rii celor.ake linii) și mai aspri. 
Sub oblăduirea, adesea, nefastă 
a arbitrajelor, ei au apelat — 
în scopj propus, acela de a nu 
incasa aol — la mijloace neper- 
mise, angajîndu-se neregulamentar 
în duelurile cu înaintașii adverșl, 
folosind întreaga gamă a iregu
larităților, inclusiv violența*

Argumente la temă (venind să 
explice încă insuficienta repunere 
în drepturi a oamenilor veritabili 
de gol, atît pe plan internațio
nal cît și pe plan intern) ni le 
furnizează chiar și fotbalul ulti
milor ani, cînd mult discutata 
polivalență a jucătorului de tip 
modern n-a fost, peste tot, înțe
leasă cum trebuie, ignorîndu-se
aproape complet, specializarea 
pe posturi. Unde s-a făcut mai

din plin resimțită a- 
ceastă „scăpare", c 
insuficientei pregătiri 
de specialiate ? „Fi
rește", la capitolul 
„antrenamentul cu
înaintașii", cu așa- 
zișii „oameni de gol"; 
o pregătire mai preten-

(ca e cu atît mal mult nu 
ignorată), intrucit — ce
il condiții de criză de 

deci într-un

țioasâ 
trebuia 
ționind , _ ____ __
timp și de spațiu, deci intr-un 
grad spor.l de dificultate, față 
de coechipieri — înaintașii trebuie 
să-și însușească temeinic tehnica 
rafinată a realizării golului, îm
pletită cu o mare forță de ima
ginație.

Exemplificînd, faptul că — de 
dragul polivalenței — pregătirii 
pentru postul de bază I se a- 
cordă o insuficientă atenție — șl 
din punct de vedere al duratei 
și, mai ales, al caljtățiî ei — 
aceasta se vede mai puțin la un 
Marcel Râducanu, înaintaș de 
talent, și mai mult la Cămătarii, 
un virf de atac care posedă li
nele însușiri caracteristice aces
tui rol Important în cadrul echi
pei, dar, cum sugeram încă de
parte de a fi fost finisat, șlefuit, 
cu migală, în afara timpului a- 
fectot antrenamentului colectiv.

Nâscuți sau făcuți, jucătorii de 
„linia I" valoroși trebuiesc foarte 
bine pregătiți, stimulați. Nu în
corsetați «n tactici defensive ri
gide, ret'ograde prin definiție.

Gheorghe NICOLAESCU

Schimbul de miine din nou in prim-plan
■I

DIVIZIA DE
Subiecte care nu trebuie
Pe parcursul primei părți a 

campionatului, am dat cuvîntul 
la 10 dintre antrenorii care pre
gătesc divizionarele de juniori. 
Cei mai mulți dintre ei au adus 
în discuție, așa cum era și nor
mal, problemele majore ale eșa
lonului copii-juniori, avansînd în 
același timp și soluțiile lor. Dar 
absolut toți și-au spus deschis 
opinia despre nivelul valoric al 
Întrecerii, despre „obstacolele" 
care-1 frînează încă buna desfă
șurare, despre ce trebuie între
prins pentru ca aceste obstacole 
să fie înlăturate. Iată numai cîte 
o IDEE din afirmațiile lor, cea 
mai semnificativă, la fiecare :

„Fără o instruire superioară, 
fără o muncă tenace, fără condi-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE
TRAGEREA „LOTO

13 IANUARIE
EXTRASE

2*
1980

LA 
DIN

21 64 71
53

EXTRAGEREA I : 
55. EXTRAGEREA a II-a : 
48 44 10. EXTRAGEREA a IlI-a: 
29 35 28 69.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 732.065 LEI, din care 
53.167 lei, report la categoria I.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 LANU.AKIE 

1980
_I. Bologna — Juventus 

Catanzaro — Perugia 
Lazio — Avellino 
Milan — Roma 
Napob — Ascodi 
Pescara — Inter 
Torino — Cagliari 
Udinese — Fiorentina 
Bari — Lanerossi 
Genoa — Palermo 
Pisioiese — Como 
Sambenedettese — Spal 
T emana — Sampdoria

X
1 

X 
X

1
2 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

_____________ . ... X 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI î 

053 572 LEI.

IL 
in. 
IV.
v. 

VL 
vn. 

vm.
IX. 
X.

XL
X1L 

xni.

CÎȘTIGURELE TRAGERII 
EXTRAORDINARE LOTO 

A REVELIONULUI 
DIN 1 IANUARIE 1980

FAZA I : Cat A : 3 variante
25% a 17.500 lei ; cat. B : 10 va
riante 100% a 18.750 lei sau, la a- 
iegere, o excursie de un loc tn 
R.P. Bulgaria — Grecia, sau R.D. 
Germană și diferența ta numerar 
$1 23 variante 25% a 4.687 lei; 
cat. C : 42 a 7.031 lei ; cat. D : 
176.50 a 1.673 lei ; cat E : 487,50 
a 606 led : cat. F : 871,75 a 339 lei; 
cat G : 4.574,50 a 100 lei.

FAZA a n-a : Cat. 1 : 4 varian
te 100% (autoturisme Dacia 1300 
sau Skoda 120 L si diferența tn 
obiecte existente ta magazinele

JUNIORI IN 7
să absenteze de pe agenda

CONCLUZII...
forului de specialitate

comerciale) si 10 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 28 variante
100% a 10.553 lei sau. Ia alegere, 
o excursie de un loc în R. P. 
Bulgaria — Grecia, sau R.D. Ger
mană și diferența in numerar și 
58 variante 25% a ‘
r7.25 a 6.669 lei ;
1.070 lei ; cat. 5 : 
cat. 6 : 1.648.75 a 
7.289,50 a 100 leL

2.638 lei ; cat. 3: 
cat. 4 : 419 a 

717,50 a 625 Ied; 
272 lei; cat. 7:

Cat. H : 3 va- 
lei; cat. 1: 6 va-

ții optime, campionatul nu poate 
deveni un izvor de valorii*. (S. 
Stănescu — Univ. Craiova). „Este 
absolut necesară, în contextul ac- ' 
tu al al fotbalului nostru, o co
laborare fructuoasă, eficientă 
intre club și școală* (Gh. O joc — 
Sportul * 
Bacău, 
scopul, 
și reda 
care să 
Divizia Aa , ____ __________
Bacău). „Mentalitatea este punc
tul cel mai slab al jucătorilor 
tineri. Vor să ajungă repede în 
vîrful piramidei, dar fără să 
transpire din greu la antrenamen
te- (L Czako — A.S.A. Tg. Mu
reș). „Deși n-a fost plăcut, a 
trebuit să mă despart de jucători 
care cîndva au promis, dar care 
apoi s-au plafonat* (G. Tonca — 
Jiul). „Există încă destule rebu
turi în campionat. înlăturarea lor 
depinde numai de munca noastră, 
de modul cum se desfășoară se
lecția, de calitatea procesului de 
instruire* (L. Ianovschi — F.C. 
Argeș). „Mulți dintre jucători nu 
cunosc procedee elementare și e 
firesc, deoarece plonjonul sau 
deposedarea prin alunecare nu se 
pot învăța pe terenuri de zgură, 
tari ca piatra* (Tr. Popa — Chi
mia Rm. Vîlcea). „Individualiza
rea la juniori mai mult nu se 
face. Aceasta și din cauza timpu
lui insuficient* (B. Hălmăgeanu. fosl 

dar 
cu- 
așa 
(E. 

„Au

studențesc), 
campionatul 
acela 

tineri 
fie 

(D.

„Ea noi, Ia 
și-a atins 

de a descoperi 
jucători bani 
promovați la 
Chiriță — S.C.

cat. J : 
178,25 a
400 lei ; 
cat. N :

L :

a TV-a : Cat. O : 4 va- 
(autoturisme Dacia

FAZA _ 
riante 100% 
1300 sau Skoda 120 L și diferența 
in obiecte existente in magazinele 
comerciale) și 7 variaf.te 25% a 
17.500 lei; cat P : 10 variante
100% a 20.439 lei sau, la alegere, 
o excursie de un loc Sn R.P. Bul
garia — Grecia, sau R.D. Germa
nă șl diferența in numerar și 35 
variante 25% a 5.110 lei : cat. R :
75.25 a 5.093 lei ; cat. S : 428 a 
895 lei; cat T : 953,25 a 402 lei; 
cat. U f 1.487 a 258 lei ; cat. “ -
7.679.25 a 100 lei.

Ciștlgurile în autoturisme Dacia 
1300 sau Skoda 120 L și dife
rența In obiecte existente în ma
gazinele comerciale au revenit 
următorilor participanți : GHEOR
GHE TONCIU din Florești județul 
Prahova, ARPAD FEKETE din 
București, FLOAREA LUCA din 
Timișoara și CORNELIA SEBAS
TIAN din București (la categoria 
1), RODICA SIMOC din comună 
Oșorhei județul Bihor; NACHITA 
CUBLISAN din Clu1-Napoca, MIR
CEA VAIDEANU din Constanța șl 
nicolae udrea din craiova (la 
categoria O).

u z :

— Steaua). „Campionatul a 
mai echilibrat ca oricînd, 
meciurile nu s-au jucat în 
plaj cu partidele de seniori, 
cum prevede regulamentul* 
Popescu — C.S. Tîrgovlște). ____
existat mai multe abateri de la 
regulile fair-play-ului și vinova- 
ți sîntem toți* (M. Bîrzan — “ 
litehnica Iași).

Trăgînd linie și... adunînd 
prindem cu ușurință o serie 
tul de lungă de concluzii, 
probleme care necesită o rezol
vare cît mai grabnică.
• INSTRUIREA SUPERIOARA 

a tinerilor Jucători este condiția 
sine qua non a progresului ce
rut de acest sport, progres fără

ȘTIRI

PO-

deș
ii es- 

de

de care nu este posibilă niei O 
performanță ;
• Valoarea campionatului este 

dată de VALOAREA ECHIPELOR, 
iar valoarea echipelor este con
ferită de aceea a componenților 
lor, a individualităților, dar... in
dividual, mai ales cu vîrfurile, se 
lucrează încă extrem de puțin ;
• COLABORAREA ȘCOALA- 

FOTBAL va trebui să capete va
lențe noi pentru a se putea reali
za timpul necesar măririi volumu
lui de muncă ;
• îndepărtarea din rindul echi

pelor a unor jucători fără posibi
lități reale de progres (și există 
din păcate foarte mulți) face din 
SELECȚIE nodul gordian al ac
tivității desfășurate la acest nivel;
• Nici în toamna ediției a pa

tra partidele campionatului nil 
S-au Jucat, așa cum prevede re
gulamentul, PE CELE MAI BUNE 
terenuri, în cuplaj cu cele de 
seniori. Această abatere nu a 
fost sancționată niciodată pînă 
acum I ;
• Foarte multe dintre cele 18 

echipe nu au TERENURI CO
RESPUNZĂTOARE pe care să se 
pregătească... corespunzător ! ;
• Conducătorii de cluburi șl 

antrenorii continuă să nu acorde 
ATENȚIE SUFICIENTA PROCE
SULUI EDUCATIV și din această 
neglijență se nasc abaterile de la 
disciplină și mentalitatea greșită 
a unor jucători foarte tineri care 
cred că au numai drepturi, nu și 
obligații

Iată numai șapte mari subiecte,’ 
sau direcții de acțiune, care ar 
trebui să se afle în permanență 
pe masa de lucru a federației. 
Amînînd mereu luarea unor 
măsuri serioase, de creare a ca
drului adecvat formării unor ju
cători de valoare, se amînă sine 
die obținerea acelor performanțe 
atît de mult așteptate. Iar cam
pionatul divizionar de juniori, ca 
și celelalte competiții ale eșalo
nului " '
să le 
mare

nu fac nimic altceva decît 
solicite an de an cu și mai 
acuitate.
Laurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI... ȘTIRI
• PRIMUL MECI INTERN AL 

ANULUI : F. C. Baia Mare — 
CJ.L. Sighet 2—2 (2—0). Elevii hd 
Viorel Mateianu au susținut du
minică — - pe teren propriu — 
prima întîlnire a sezonului, ter- 
mlnînd la egalitate cu C.I.L. Si
ghet. Au marcat Roznai (min. 21 
și 31) pentru gazde, respectiv 
Ciohan II (min. 56 și 78). Bălmă- 
renii au prezentat formația : Fe- 
her (Frank) — Borz, Condruc, 
Molnar, Pamfil, Mureșan, Bălan, 
Sepi, Ciohan I, Roznai, Deac. Au 
mai jucat Hofmeister, Buzgăn,

Birz.Stențel, Hotica, 1. Mureșan, 
(V. Săsăranu — coresp.)
• ARBITRII DIVIZIONARI 

CAPITALA își încep miine 
gătirile. Ei vor trebui să fie _ 
zenți (de la ora 16) în sala liceu
lui Electro-aparataj (str. Hamba
rului, la capătul troleibuzului 84).
• AFLAM TRISTA VESTE a 

încetării din viață a lui ION 
SBÎRCEA, fost component al e- 
chipei de aur a Politehnicii Ti
mișoara. în ultimii ani ai carie
rei sale de jucător, I.-Sbîrcea a 
activait la Steagul roșu Brașov.

DIN 
pre- 
pre-



TURNEELE DE CALIFICARE PENTRU J. 0. LA VOLEI
Începi nd de dum n’.eâ și plnâ 

la sfirșrtut sâplâininii viitoare, 
la Sofia, Pernik (m) și Pa
zardjik (O vor fi ocupate ul
timele locuri disponibile pen
tru turneul olimpic de volei. 
Cite va scurte informații pri
vind apropiatele turnee de ca
lificare.

O Reamintim concurentele : 
masculin — Bulgaria. R. D. 
Germană. S.U.A.. Canada. Me
xic (gr. I. la Sofia). România. 
Cehoslovac’a Japonia. Coreea 
de Sud. Ungaria (gr. a Il-a, 
la Pernik) : feminin — Româ
nia. Bulgaria. R.P.D. Coreeană, 
Ungaria. Brazilia. Mexic (la 
Pazardjik). La băieți. după 
grupele preliminare va avea 
loc un turneu final de 4 echi
pe. primele 2 obținînd califi
carea. La fete, se califică pri
ma clasată.

• Lotul masculin român

pleacâ astâ-seară in Bulgaria 
cu 12 din urnrâtorii 14 jucători 
aflați în pregătire: Oros, Du- 
mânoiu. Girieanu. Enescu 
Căta-Chițiga. Pop. Chifu. Ma- 
eaveî. Mina. Ilînda. Stoian, 
Mițu, Grigoraș. Dumitru.
• 

tală. in drum spre 
echipa f cm mină a 
care va susține, in sala 
reasca. cîteva antrenamente co
mune și jocuri cu formația 
țârii noastre. Joi seara cele două 
echipe vor pleca la Pazardjik.
• Arbitrii internaționali ro

mâni Ion Ca vaci și Mugur Ni- 
eolau au fost desemnați să ofi
cieze la turneele de calificare.
• In al doilea meci de ve

rificare susținut în R.D.G. cu 
reprezentativa acestei țâri, e- 
chipa Braziliei a cedat greu : 
2—3.

Aseară a sosit in Capi- 
Bulgaria. 
Braziliei, 

Fio-

CAMPIONATUL EUROPEAN DE TENIS
(Urmare din pag. I)

decisiv, cl încheindu-se abia 
după un neobișnuit de lung 
tie-break. în final, puterea 
de concentrare superioara a 
finlandezului i-a adus, după 
două ore de joc, victoria în 
tic-break-ul de care aminteam 
cu scorul de 10—8. Rezultat 
final : Dîrzu — Timonen 6—1, 
2—6, fi—7.

Publicul focșenean a avut 
prilejul de a vedea unul dintre 
cele mai frumoase meciuri des
fășurate pe terenurile noastre 
în ultimii ani. Protagoniști : 
Florin Segărceanu și Leo Palin. 
In evidentă înflorire a talentu
lui său, campionul român a e- 
talat admirabile virtuți in 
fața unui adversar care a pur
tat și el, nu demult, titlul de 
junior de mare valoare al lu
mii. Servicii-as. retururi fulge
rătoare, vole-uri inspirate au 
caracterizat acest splendid med. 
Cu un plus de rafinament și de 
reflexe Segărceanu a obținut 
break-ul în ghemul 7 și apoi 
setul prim cu 6—4. Tot el a de
butat cu un break în setul se
cund. păstrînd avantajul pină la 
sfîxșit. El și-a adjudecat al doi
lea set tot cu 6-4. La 1—1 
meciul de dublu urma sâ 
cidă.

Decisivă pentru stabilirea 
zultatului final, întîlnirea

dublu a opus perechile Florin 
Segărceanu — Andrei Dim și 
I.eo Palin — Joakim Berner. 
Tinerii tenismani români și-au 
găsit mai greu cadența, au fost 
surprinși in unele momente de 
mingile bine plasate ale adver
sarilor, cedind primul set. Și-au 
revenit, insă, la timp și au a- 
bordat seturile următoare cu 
dorința de a reface. Și de data 
aceasta Florin Segărceanu și-a 
pus admirabil in valoare retu
rurile surprinzătoare — așa 
cum făcuse în partida de sim
plu — in timp ce Dîrzu a ser
vit bine. Perechea română a 
eîștigat cu 4—S, 4— 3, S3- Joi, 
tot la Focșani. echipa țării 
noastre va intilni reprezentati
va Bulgariei.

de-

re
de

PE GHEATA SI PE
37 DE ȚĂRI LA JOCURiLE 

OLIMPICE DE IARNA 
DE LA LAKE PLACID

Jocurile Olimpice de iarnă, 
se vor desfășura tntte IS si 
februarie la Lake Placid

La 
care 
24________ ____ ______________
(S.U^A.y. și-au anunțat participa
rea sportivi din 37 de țări. Echi
pele S.U.A.. Canadei și R-F. Ger
mania s-au Înscris la toate cele 
33 de probe cuprinse In progra
mul ..Olimpiadei albe*. Selecțio
nata U.R^.S. va lua parte la M 
de probe. Iar cea a Suediei la X».

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE 
MONDIALE FEMININE 

DE PATINAJ VITEZA
Pe o vreme geroasâ (minus 

gradr). la Hamar (Xon esla) au 
toceput campionatele muadiale 
feminine de natinaj viteză. Prima 
probi, cea pe distanta de 5«9 m. 
a revenit concurentei sovietice 
Î4arai:a Petruseva In 42.S. urmat* 
de japoneza Nagaya — «4.1 si ca- 
nadlanca Burka — «4.2. Petruseva 
a cistlgat sl cursa de 15M m In 
2ilă.M, si conduce tn clasament 
la mutilation ci 99.927 puncte, se
cundați de Betty Heides (S.U.A.), 
cu 99.M3 puncte.
IRiNA RODNINA Șl ALEKSANDR 

ZAJTEV VOR PARTlOPA 
LA APROPIATELE CE.

Patinatorii artistici sovietic: 
Irinl Rodnlr.a $4 Aleksandr Zaitev. 
dubli campioni oiimpict la pe
rechi $i de I» ori campt 
diall. ți-au coebrmat participa
rea la apropiatele campionate eu
ropene de la Goteborg. care vor 
reuni. Intre 22 si 27 ianuarie, 
peste 199 de sportivi dm 29 de 
țâri.

HOCHEI. SCHI. B ATLON.
SĂRITURI DE LA TRAMBULINĂ
Proba de eoborire din cadru! 

concursului de schi de la Kitz- 
buhel (Austria) a revenii cana
dianului Ken Red. cronometrat — 
pe o pirtie In lungime de 2 îlt m 
— cu timpul de 2*4J2 Pe locul 
do! s-a clasat Harți Weirather 
(Austria) & 2.-9Sâi. Franz Klam
mer. unui dintre favoriți. 1 ocu
pat locul 9. eu 2.9S41.

IA THIS: BORG-CfRUlAIIIS
„Madison Square Gar- 
din New York au conti- 

întilnirile „Turneului

19

mon-

La 
den” 
nuat ___ ,______  ______
campionilor” Ia tenis. Iată re
zultatele înregistrate: Solomon
— Vilas 6—2, 6—2 ; ~
— Tanner 2—6, 6—4, 
Gerulaitis — McEnroe 
7—6, 7—6 ; Borg 
6—2, 6—0.

Connors 
7-6; 
3—6, 

Higueras

Finala competiției de la 
New York, l-a opus pe sue
dezul Bjorn Borg americanului 
Vitas Gerulaitis. Rezultatul nu 
ne-a parvenit pină la în
chiderea ediției. în semifina
le, Borg l-a învins cu 6—7, 
*■^3. 7—6 _ pe John McEnroe, 
iar Gerulaitis l-a eliminat cu 
7—5, 6—2 pe Jimmy Connors.

************************ ** ************************

UN MARE CAMPION AL CICLISMULUI MONDIAL
„Bcrnard Hinault calcâ cu pași 

siguri pe urmele lui Jacques An
quetil și, cu fiecare cursă cîști- 
gatâ, se apropie tot mai mult de 
«coroana J :___* "
din lume în clipa de față' 
cu cîtva timp in 
francez „Presse 
pare la Nantes. < 
găsi unit care să 
ția, aducînd in 
contraargumente _______ __,____
lor Francesco Moser sau Giusep
pe Saronni, al sovieticilor Suhu- 
rucenko și Pikkuus sau al polo
nezului Szurkowski, trebuie să 
spunem că prima sa victorie tn 
turul Franței (ediția *78) l-a pro
iectat pe Hinault in „înalta so
cietate1* a ciclismului mondial, 
iar cea de a doua, tn ediția ’79 
a aceleiași mari întreceri, i-a 
confirmat valoarea. în sfirșlt, l-a 
mai impus * ' ’
sale. Toate 
pe ziariștii 
propună — 
rendumului . _ r_____ __
Iul de cel mai bun sportiv fran
cez in 1979.

Născut la 14 noiembrie 1954 la 
Yffiniac. în Bretania, Hinault și-a 
făcut apariția in cursele cicliste 
la 17 ani, devenind în scurtă vre
me campion al Franței la juniori. 
Se aștepta de la el pasul rapid 
spre consacrare, dar au urmat 
cițiva ani tn care nu s-a mat 
văzut in fruntea clasamentelor 
curselor cicliste, în ciuda calită
ților sale, recunoscute. Eclipsa de 
formă se sfirșește după ce este 
luat sub supravegherea sa de 
Cyrille Guimard, directorul tehnic 
al echipei cicliste Renault, ale 
cărei culori le poartă acum. Sut 
mina lut Guimard, Hinault devi
ne campion al Franței în 1975 șt 
1976 ; in 1977 cîștigă criteriul zia
rului „Le Dauphină Libără" șl 
„Marele premiu al națiunilor", 
deși așteptat la startul turului 
Franței *77. nu participă tntrucît 
antrenorul său consideră că este 
încă prea crud pentru o compe
tiție atit de dură. în schimb l-a 
lansat în ediția din 1978 a „marii 
bucle", cînd a clștlqat turul cu 
aproape 4 minute avans față de 
al doilea clasat, olandezul Joop 
Zoetemelk. A fost o victorie ră
sunătoare amplificata șt de fap
tul că Turul Franței se încheia 
in inima Parisului, pe Champs 
Flisăcs. Cîștigînd șl ultima etapă, 
Hinault a străbătut cunoscutul 
bulevard în aplauzele a sute de

de cel mai bun ciclist 
. scria 

urmă ziarul 
Ocean" care a- 
Chiar dacă s-ar 
conteste afirma- 
discuție drept 
numele italieni-

constanța rezultatelor 
la un loc i-au făcut 
de la „l'Equipe" să-l 
printre alții — refe- 
cititorilor pentru tit-

mii de parizieni venițî să vadă 
acest mare spectacol. Din secun
da următoare victoriei, Bernard 
era bine plasat în rindul marilor 
vedete ale sportului francez.

Un an mai tirziu, tn 1979, Cn 
ediția a 66-a a turului Franței, 
Bernard Hinault cîștigă 7 etape 
(dintre care 4 contra cronometru) 
obținînd victoria după ce a făcut

ronni il așteaptă la ei acasă ceea 
ce anunță un „Giro" de mare 
spectacol : „Hinault a dovedit că 
știe să-și aleagă obiectivele și 
rareori s-a înșelat. Deci putem 
crede că va fi prezent la startul 
turului peninsulei pentru a-J 
ciștiga**, au declarat ei. în 
schimb Hinault (despre care ce
lebrul Gino Bartali afirmă: ..Este 
un alergător care-mi place : are 
caracter și temperament de cîș- 
tigâtor4*),este mai circumspect a- 
tunci cind spune : „Nu știu dacă 
am să realizez eventul, asemenea 
lui Coppi. Anquetil și Merckx. 
Dealtfel, eu știu bine că nu am 
potențialul fizic al lui Eddy Merckx. 
Dacă voi fi prezent la Giro va 
trebui să-mi aleg cu foarte mult 
discernămint celelalte obiective".

Așadar. sint toate șansele ca 
așteptata dispută dintre Hinault, 
Saronni și Moser să nu mai fie 
una la distanță ci, dimpotrivă, 
una „ghidon lingă ghidon"- Deo
camdată primii doi s-au intilnit 
pe traseul ciclocrosului de la 
Aubervilliers, ca pentru o primă 
încercare a forțelor.

Oricum, ciclismul mondial ara 
in Hinault un mare campion. 
Să-i credem deci pe cei de la 
„Presse Ocăan". Și nu numai 
pentru faptul că și ciclistul șl 
ziarul amintit sint din aceeași re
giune a Franței : Bretania.

Mircea TUDORAN

un adevărat tur de forță pe un 
traseu dur, cu 24 de etape, cu o 
singuri zi de repaus, traseu care 
i-a solicitat din plin pe alergători 
(o curiozitate ; in 1373. ca șl in 
1978, primii trei clasați au fost 
aceiași, ciștigătorul fiind urma: 
de olandezul Zoetemelk și de 
portughezul Agostinho, ultimul, in 
virstd de 36 de ani, fiind vete
ranul cursei).

1980 va fi, după cum s-a anun
țat, un an mai dificil pentru 
Hinault deoarece echipa Renault 
a făcut cunoscut că ciclistul său 
nr. 1 va participa și la Turul Italiei 
(ÎS mai — 8 iunie) și la cel al 
Franței (26 iunie — 20 iulie) și 
speră că acesta va ciștlqa ambele 
curse, așa cum au mâi 
neuitatul Fausto Coppi _____
Anquetil (in 1964) și Merckx (in 
1970, 1972 șt 1974). Moser și Sa-

reușit 
(1949),

ATLETISM • In concursul des
fășurat in orașul Johnson (Ten- 
nesse) americanul Larry Myrlcks 
a corectat cea mai bună perfor
mantă mondială de sală in proba 
de săritură In lungime realizînd 
1,37 m. Cel mal bun rezultat de 
pină acum era de 8.30 m.

BOX • Fostul campion mon
dial de box la categoria grea, a- 
mericanul Leon Spinks, și-a făcut 
reintrarea Invingind prin ko. in 
repriza a 5-a. pe spaniolul Al
fredo Evangelista.

HANDBAL • tn turneul inter
national masculin de la 
Ungaria — Franța 22—21 
garia — selecționata 
Moscova 25—23.

POLO • In prima zi a 
lui internațional din Berlinul Oc
cidental au fost înregistrate ur
mătoarele 
Sao Paulo 
Dubrovnik 
București

Sofia : 
șt Bul- 
orașuluJ

turn eu-

rezultate : Spandau — 
14—5 ; sel. orașului 

(Iugoslavia) — Rapid 
8-5 (1—3. 2—1. 2—0.

“ol «A
Schiorul Anton Steiner din Aus

tria 'a terminat învingător în 
proba de slalom special desfășu
rată pe pirtia de la Lermoos. cro
nometrat cu timpul de 1:20.53. Pe 
locul ckx s-a clasat suedezul Stig 
Strand — 131.14.

Proba de 20 km din cadrul con
cursului internațional de biatk>n 
de la Jaklmov (Cehoslovacia) a 
revenit schiorului sovietic Viadi- 
mir Barmașov — lhM.45.

Ia cursa feminină de 10 km. pe 
primul loc s-a situat poloneza 
Sofia Lesnik. cu timpul de 54:54.44.

Concursul de sărituri eu schiu
rile de la Sapporo a fost cișllgat 
de japonezul Mashlro Akimoto cu 
ZS5.1 puncte (cea mai lungă sări
tură a sa a măsurat fit m). ur
mat de com pa trio tu’ său Hiroka- 
ru Yagi — 251 puncte și iugosla-

ZAPADĂ
vul Bogdan Norcici 
puncte.

Echipa de hochei pe gheată a 
orașului Moscova a obținut o 
nouă victorie in cadrul turneului 
internațional de la Tokio. Hoche- 
iștii sovietici au învins cu scorul 
de 7—2 selecționata Japoniei. In 
primul meci, echipa orașului Mos
cova învinsese cu 5—1 echipa o- 
limpică a Canadei.

Competiția internațională de să
rituri cu schiurile desfășurată pa 
trambulina de la Villach (Aus
tria) a fost ciștigată de Alfred 
Groyer (Austria) cu 241.8 puncte 
(săriturile sale au măsurat S3 și 
respectiv 79 m). Pe locul • doi s-a 
clasat coechipierul său Hubert 
Neuper cu 231,77 puncte, Învingă
tor acum cîteva zile în tradițio
nala competiție „Trofeul celor 4 
trambuline*'

238,8

Ingemar S'.enmark. din nou prim candidai la ..Cupa Mondială"

La Bogota

SELECȚIONATA DIVIZIONARA A ROMÂNIEI 
A TERMINAT LA EGALITATE: 22 (00) 
CU SELECȚIONATA SIMILARĂ A UNGARIEI
• Dinu, autorul dm fed or goluri ale noastre • Miercuri,

la (aii, meciul cu selecționata <*Hunibî<iHâ
BOGOTA (Aecrpres). — 

A început turneul internațio
nal triunghiular de fotbal de 
la Bogota. Peste 6 000 de spec
tatori au luat loc vineri seara 
in tribunele arenei „El Cam
pin’ pentru a urmări jocul 
inaugural, în care selecționata 
divizionară a României a in- 
tilnit o selecționată divizionară 
a Ungariei. Jocul, care in ge
neral a satisfăcut pe plan 
spectacular, s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2
(0—0). In prima perioadă cele 
două formații au avut nume
roase ocazii de a deschide sco
rul însă atit portarul Iordache 
cit și cel al echipei ungare, 
Kovacs, au apărat fără gre
șeală. Scorul a fost deschis de 
echipa ungară, în minutul 55, 
prin Sokolay. In minutul 63, 
Dinu a egalat marcind specta-

culos, ca în minutul 77 tot el 
sâ înscrie aducînd echipa ro
mână în avantaj. Rezultatul 
final al partidei a fost 
în minutul 85 de Judik.

Au jucat următoarele 
mâții : Sel. divizionară
România : Iordache — Tilihoi, 
Sameș, Ștefănescu, Munteanu 
II — Dinu (Țicleanu), Rădu- 
canu, Boloni — Cămătaru 
(Terheș), Mulțescu (Doru Ni- 
colae), Bălăci.

Sel. divizionară din Ungaria : 
Kovacs — Ignac, Udvary, Vepi, 
Takacs (Palimeszoly) — Raab, 
Pustay, Istvan (Judik)—Smith 
(Sokolay), Zoltan, Kuty (An
tal).

Miercuri, la Caii, în ultima 
partidă a turneului triunghiu
lar, selecționata divizionară a 
României va juca în compania 
echipei Columbiei.

fixat

f or
din

ram A

din campionatul 
Arsenal — 

0—1 ; Aston Villa —Everton 
Wolverhampton — Bristol 
Liverpool — Southampton 

Nottingham — WB Albion 
Manchester City — Totten-

• Rezultate 
englez de fotbal : 
Leeds * ' 
2—1 ; 
3—1; 
î—i ; 
3—1 ; 
ham 1—1 ; Middlesbrough — Man
chester United 1—1.
• In 16-imile de finală ale Cu

pel R.F.G. la fotbal s-au Înre
gistrat cîteva surprize : S.C. Karl
sruhe — Borussia Moenchenglad
bach 1—« ; Offenbach - S.V. 
Hamburg 2—0.
• A început turneul Interna

tional de fotbal de la Abidjan : 
A.S. Nancy — Eintracht Frankfurt 
pe Main 2—0 ; Saint Etienne — 
Coasta de Fildeș 6—1.

• Asociația cluburilor profe
sioniste de fotbal din Italia s-a 
pronunțat împotriva angajării de 
jucători de peste hotare. Cu pri
lejul reuniunii de la Milano, pre
ședinții a 24 de echipe au votat 
Împotriva transferării de fotba
liști străini. în timp ce numai 
delegați a 4 echipe au votat în 
favoarea acestei propuneri.
• Rezultatele meciurilor

campionatul Italian (etapa a 
16-a) t Bologna — Juventus 1—1, 
Catanzaro — Perugia 2—1, Lazio
— Avellino 1—1. Mian — Roma 
0—0. Napoli — Ascoll 1—0, Pescara
— inter 0—2. Torino — Cagliari 
0—9. Vdinese — Fiorentina 2—2.

din

TELEX • TELEX
3—1). In ziua a doua : Hilversum 
(Olanda) — Rapid 13—7. Dubrov
nik — Sao Paulo 12—7. Spandau 
— Rapid 13—2, Dubrovnik — Hii- 
versum 9—8.

șah • In turneul international 
de la Hastings, după 13 runde 
conduc Andersson (Suedia) și 
Nona (Anglia), cu cite 9Y> p. ur
mați de Lein (S.U.A.) — 9 p.
Short (Anglia) și Makaricev 
(UJ4S.S.) — cite 1'1, p. Nigel
Short, un elev de 14 ani din 
Bolton, a ciștlgat partida Între
ruptă din runda a 12-a cu An
dersson șt acumulind 7*A p. a 
Îndeplinit o notă de mare ma
estru • La Koln s-a disputat 
medul feminin de baraj dintre 
jucătoarele Ellsabeta Polihronlade 
(România) șl Gizele Fischid <RJ*. 
Germania) pentru stabilirea pri
mei rezerve la turneul candida-

telor la titlul mondial de șah. 
Meciul s-a Încheiat cu tfn rezul
tat de egalitate : 3—3. In aceasta 
situație învingătoare a fost de
semnată Gizele Fischid care acu
mulase un punctaj mai bun in 
turneul interzonal.

TENIS • La Cincinnati (S.U.A.), 
au continuat meciurile turneului 
internațional feminin. Rezultate : 
Chris Evert — Greer Stevens 3—6. 
6—3, 6—2 ; Tracy Austin — Kathy 
Jordan S—3, s—1 : Dianne From- 
holtz — Caroline Stoll 6—3, 6—3 : 
Billy* Jean King — Wendy Turn
bull 7—6. 7—6. In partidele semi
finale : King — Austin si Evert 

— Fromholtz • In orașul Schlu
chsee se desfășoară un turneu 
international pentru copii pină 
la 14 ani. După două victorii ob
ținute in preliminarii. jucătorul 
român MHinea Năstase l-a învins 
tn semifinale cu 6—1, 6—2 pa 
vest-germanul D. Schultz, califi- 
cîndu-se tn finala turneului.
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