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Pentru a 14-a oară campioană, adevărat record

STEAUA S-A DOVEDIT CEA MAI PUTERNICA
ECHIPA A HANDBALULUI ROMANESC

B.C. Minaur Baia Marc — locul II $i știința Bacâu—locul III, doua fcritabilc performere

REZULTATE TEHNICE
C.S.M. Borze?» - Dinamo Brașov 

19—18 (7-8), Știința Bacău - Uni
versitatea Cluj-Napoca 28—19 (14—12), 
Steaua — Dinamo Bucure?» 23—21 
(10-11). Politehnica Timișoara — 
H.C. Minaur Baia Mare 20-13 (7-9), 
Gloria Arad - Independența Sibiu 
30-16 (13-12).

CLASAMENTUL FINAL
1. STEAUA 18 17 1 0 446-345 35
2. H C Minaur 18 14 0 4 418-335 28
3. Știința Bc. 18 12 2 4 384-313 26
4. Dinamo Buc. 18 12 1 5 407-312 25
5. Poli Tim. 18 9 3 6 373-358 21
6. Gloria Arad 18 5 3 10 340-366 13
7. Dinamo Bv. 18 5 3 10 318-337 13
8. C.S.M. Bon. 18 5 1 12 334-424 11
9. „U- Cluj-N. 18 3 2 13 338-399 8

10. Indep. Sibiu 18 0 0 18 291-460 0
\\\\\\\\\\\\\\v

Echipa Steaua, campioană la handbal masculin. Sus, de la stingă 
la dreapta: Otto Telman — antrenor. Cezar Drăgăniță, Vasile 
Stingă, Marian Dumitru, Ștefan Birtalan, Gabriel Kicsid, Constan
tin Tudosie, Cornel Oțelea — antrenor; jos, de la stingă la 
dreapta : Victor Neagu. Laurențiu Roșu, Viorel Croitoru, Nicolae 
Munteanu, Valeriu Solomon, Cristian Ionescu, Wemer Stockl, 
Radu Voina. Foto : D. NEAGU

La ultimul antrenament al voleibaliștilor, Înaintea turneului de caliiicarc la J.O.

LA PERNIK, CU 
DE A JUCA

DORINȚA APRIGĂ 
LA OLIMPIADĂ

După un sejur de pregătire 
la Alexandria, voleibaliștii o- 
limpici au făcut, luni după-a- 
miază, un scurt popas în sala 
Floreasca pentru ultimul an
trenament dinaintea plecării 
spre Sofia, unde și-au propus 
citeva „amicale" în vederea 
turneului de calificare pentru 
J.O de la' Moscova. Parcă 
niciodată nu mi s-au părut mai 
puțin înclinați spre... veselie,

— Se pare că vestea re
partizării, în grupă, alături de 
cele mai puternice echipe ale 
turneului — Japonia, Cehoslo
vacia, Coreea de Sud, Ungaria 
— nu le-a căzut deloc bine, 
îi _ spun antrenorului emerit 
Nicolae Sotir, care urmărește 
de pe margine antrenamentul.

— Reacția lor Ia aflarea 
componenței grupei noastre nu 
a fost de prea mare uimire, 
deși poate ar fi sperat, totuși, 
ca repartiția să fie ceva mai 
proporționată valoric. Dar eu
i-am  pregătit pentru a- 
ceastă eventualitate. Și în ide- 
ea că, oricum, dacă vrem să 
îmbrăcăm costumele delegației 
noastre olimpice, trebuie să 
cîștigăm totul...

...Ultimul antrenament în 
țară se axează, firește, pe un 
joc între cele două sextete care 
alcătuiesc lotul. Se joacă, deci, 
în familie ca de obicei în 
ultima vreme. Și asta mă în
deamnă să repun aceeași între
bare dinaintea „europenelor" 
de astă-toamnă : n-ar fi fost 
mai bine să avem parteneri
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Cea de-a 22-a ediție a cam
pionatului național de handbal 
masculin s-a încheiat aseară 
la Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală cu o reuniu
ne sărbătorească : aproape 5 000 
de spectatori au luat loc in 
tribune susținînd cu entuziasm 
disputa finală a celor 10 echi
pe divizionare A, întrecerea 
ia sfîrșit cu victoria pe de
plin meritată a formației Stea
ua. care cucerește astfel cel 
de-al 14-lea titlu al său. Feli
citări jucătorilor militari, al 
căror nivel a fost în perma
nentă creștere, al căror joc a 
plăcut mult tuturor. Felicitări, 
de asemenea, antrenorilor Cor
nel Oțelea și Otto Telman, cei 
care au reușit să revigorezi 
multicampioana noastră națio
nală, s-o aducă aproape de ni- 

străini pentru verificare și 
pentru o mai grabnică intrare 
în atmosfera de concurs și în 
formă ?

— Sigur că ar fi fost, răs
punde abătut antrenorul prin
cipal, dar la solicitările fede
rației nu s-a răspuns favora
bil de nicăieri. Neavînd posi
bilitatea unor verificări, nici 
nu ne putem da seama cu e- 
xactitate unde ne aflăm, la ce 
nivel de pregătire am ajuns. 
Tocmai de aceea am hotărit 
să plecăm mai devreme în (Continuare în pag a 4-a)

Dispută la fileu a olimpicilor la ultimul antrenament in Capitală 
Foto: N. DRAGOȘ

Miercuri 16 ianuarie 1980 |

velul pe care l-a avut cu cîți- 
va ani în urmă, cînd cucerea 
CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI. Pe locul II s-a clasat 
H. C. Minaur Baia Mare, pe 
care nu trebuie s-o judecăm 
după finișul său (în scădere), ci 
după eforturile făcute pină la 
Intîlnirea derby cu Steaua.

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Joi, la Focșani ROMÂNIA BULGARIA, LA TENIS,
IN CAMPIONATUL EUROPEAN INDOOR

De ieri, în plăcuta ambianță 
a sălii „Vrancea" din Focșani, 
alături de componenții lotului 
român se antrenează și tenis- 
manii bulgari, cunoscuți publi
cului român : Bojidar și Matei 
Pampulov, Liuben Ghenov și 
Liubomir Petrov, sosiți în țară 
de luni seara.

Joi, începînd de la ora 16, 
arena vrînceană va găzdui me
ciul de tenis România — Bul
garia, contînd pentru seria a
2-a  (grupa B) din campionatul 
european indoor.

Va fi un joc important pen
tru sportivii noștri, care în
cearcă să-și facă drum spre 
șefia seriei, asigurîndu-și astfel 
un loc în turneul final (împre
ună cu cîștigătoarele seriilor 1 
șl 3) — unde se va decide vi
itoarea promovată în grupa A.

La stadiul în care se află și 
în forma manifestată în ulti
ma lună, credem că se poate 
miza pe o victorie a lui Florin 
Segărceanu. Astfel, cheia me
ciului stă în prestația lui An
drei Dîrzu, de la care aștep

Bulgaria, unde avem perfectata 
citeva partide. Cu echipa divi
zionară din Pernik, cu repre
zentativele R.D. Germane și 
S.U.A. din cealaltă grupă. Și 
poate cu altele...

— Deși au lipsit examenele 
precompetiționale, colectivul 
tehnic este, cred, în măsură 
să facă unele aprecieri asupra

Aurelian BRE3EANU

O căprioară scrutînd zările, 
■în așteptare parcă pentru a în
cepe un zbor spre alt loc de 
popas, este emblema între
prinderii de piele și marochi- 
nârie din Sebeș Alba, imitate 
a cărei firmă este onorată de 
frumoase realizări în domeniul 
confecțiilor din piele, între 
care se află și produse desti
nate sportului, în special 
mingi — de fotbal, handbal, 
volei, oină — și articole de 
echipament

O vizită prin această unita
te, acum, la început de an 
nou, scoate in evidență preo
cupările multiple ale colecti
vului de aici de a-și onora an
gajamentele asumate pentru 
actualul cincinal, dar și pen
tru ca oamenii muncii să dis
pună de tot mai bune posibi
lități de recreare, de petrecere 
utilă a timpului liber. „Crea
rea in întreprinderea noastră 
— pe spunea inginerul șef 
Alexandru Varganiei — a unor 
organizații proprii ale Frontu
lui Unității Socialiste înseam
nă nu numai o angajare mai 
pregnantă a întregului colec
tiv în procesul productiv, dar 
și o participare mai activă la 

tăm o mobilizare superioară, o 
valorificare deplină a posibili
tăților sale actuale. Nu mai 
puțin importantă este victoria 
în partida de dublu, care de
pinde de omogenitatea cuplu
lui nostru și de hotărîrea lui 
de a învinge.

Dintre oaspeți, redutabil ni 
se pare Bojidar Pampulov, care 
a înscris victorii la finlandezul 
Timonen și la olandezul San
ders. Dublul fraților Pampulov 
este recunoscut a fi bun, dar 
ei au fost învinși la Sofia de 
perechea finlandeză (care a

„ȘANSA- LUI
PETRE CAPUSTA

A FOST 
EXEMPLUL 

DE MUNCĂ 
AL LUI 

PATZAICHIN
Au fost destui cei care 

i-au spus lui Petre Capus- 
ta, după campionatele mon
diale de caiac-canoe de la 
Duisburg, că este un om 
norocos. Și, intr-adevăr, așa 
este, chiar dacă realitatea 
diferă puțin, ca nuanță, de 
gindurile unei bune părți a 
celor care au pus numai pe 
seama norocului titlul mon
dial la canoe dublu 500 m 
cucerit alături de Ivan Pat
zaichin.

Petre Capusta este un om 
norocos, dar numai norocul 
nu te face campion mon
dial, așa cum nu l-a făcut 
vreodată nici pe celebrul 
său coechipier. Petre Ca
pusta este campion mondial 
pentru că este un sportiv 
valoros și nu pentru că „l-a 
tras altul in barcă". Norocul 
a fost, dacă vreți, clipa in 
care Patzaichin i-a propus, 
prin mai, antrenorului eme
rit Radu Huțan să-l urce 
pe Petrică in dublou, soco- 
tindu-l unul din cei mai 
buni stingaci din grupa ca- 
noiștilor de la Dinamo. Șan
sa de a fi ales ca partener 
de Patzaichin este insă, la 
urma-urmei, tot o recunoaș
tere a calităților sale spor
tive, căci multiplul nostru 
campion s-ar fi putut opri 
la o altă alegere.

găsirea unor soluții care să 
facă din activitatea cultural- 
sportivă o prezență permanen
tă în viața oamenilor de la 
noi". Fără a greși, se poate 
spune că Ia întreprinderea 
„Căprioara" există mulți oa
meni pentru care sportul re
prezintă o pasiune de netăgă
duit. Așa se explică succesul 
de care se bucură campiona
tele de tenis, de fotbal, de 
handbal care au loc cu regu
laritate între formațiile de lu
cru ; așa se face că zilnic se 
practică gimnastica la locul de 
muncă ; așa se explică nume
roasele crosuri . , ____ ~,
realizarea unei bâze sportive 
proprii — „acum este terminat 
terenul de fotbal, dar avem 
planuri mai mari, ele vizînd 
și alte amenajări" — la care 
și-au adus contribuția aproape 
95 la sută (există o evidență 
precisă 1) dintre membrii co
lectivului, impreună cu fami
liile, bază care, situată în 
noul cartier ..Kogălniceanu", 
va atrage pe toți locuitorii săi.

Emanuel FÂNTÂNEANU

și, mai ales,

(Continuare in pag. 2-3)

cedat jucătorilor noștri la 
Focșani).

Tot joi, în seria secundă, la 
Helsinki, se dispută meciul 
Finlanda — Olanda. Alte re
zultate din etapa trecută : gru
pa A (seria 1) : R.F. Germa
nia — Cehoslovacia 2—1 ; An
glia — Suedia 1—2 ; (seria 2) s 
U.R.S.S. — Austria 3—0; Un
garia — Franța 2—1; grupa B 
(seria 1) : Danemarca — Bel
gia 2—1; Elveția — Polonia
3—0 ; (seria 3) : Portugalia — 
Italia 0—3; Spania — Monaco

Petre Capusta alături de 
Ivan Patzaichin nu numai 
in barcă ci și pe schiuri...

Norocul lui Capusta poate 
fi aflat și in momentul in 
care profesorul său de e- 
ducație fizică Feodor Bucioc 
i-a propus in primăvara lui 
1972. să meargă in tabăra 
de juniori de la Tulcea, unde 
avea să fie selecționat de 
acest neobosit căutător de 
talente care este Igor Li- 
palit. Mic și indesat, Petre 
(născut la 14 iunie 1957 la 
Sarichioi. pe malul lacului 
Razelm) urcă pentru prima 
dată intr-o canoe la 15 ani 
și. după numai două luni 
de pregătire, șe clasează pe 
locul trei in proba de sim
plu 500 m la campionatele 
naționale ale juniorilor de 
categoria a Il-a. L-am în
trebat dacă mai ține minte 
numele celor care l-au în
trecut atunci. .,Isai și Vă
duva", ne spune, adăugind 
că nici unul nu mai face 
astăzi sport de performanță.

In sezonul următor, Ca
pusta urcă un loc in ie-

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2—3)
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DISPUTE FRUMOASE IN „CUPA PA
D/>ar ceva nai mult de o oră 

trecuse dt, cînd ajunsese acasă 
— venită d3 la Melbourne^ — și 
Virginii ___
tă’. său, cunoscutul fotbalist 
altădată Iosii Ruzici), s-a dus în 
parcul sportiv Dinamo unde, pe 
un strat de zăpadă pînă la glez
ne, a făcut o oră de alergare, 
pentru a-și consolida genunchiul 
drept, care i-a pricinuit atîta du
rere, la propriu și la figurat, în 
trecutul sezon. Apoi, acasă, în 
fața maldărelor de publicații cu 
fotografii și interviuri ale sale, 
cv vitrine încărcate de ' *
tînăra car? e un nume 
sul mondial ne-a oferit 
prilejul unei interesante 
bir!.

în zilele scurtei sale

Ruzicl (însoțită de ta-
................. de

tai In tentativa de a deveni cu 
adevărat o jucătoare completă". 
Organizatorii a peste 40 de tur
nee mari din întreaga lume o 
invită pe Virginia Ruzicl la start 
in 198b. Va ti prezentă la toate 7 
„M-am oprit doar la 20 de turnee. 
Două dintre acestea se desfășoară 
pe suprafață de zgură (Sea Pines 
șl Amelia Island), celelalte avtnd 
Ioc pe terenuri dure și foarte ra
pide. Acestea din urmă te oblș-

Virginia Ruzicl să ne dea cîteva 
detalii: „Saltul în tenis depinde 
de temperament, de vîrsta la care 
ai început să joci, de numărul și 
tăria turneelor la care iei parte. 
Copilă fiind, Tracy Austin apă
rea pe coperta revistei «World 
Tennis», iar acum, la aproape 17 
ani, este campioană la “ 
Meadow. Dar nu este 
Urmăriți evoluția Hanei 
kova, a foarte tinerelor 
cance Kathy Horvath, 
Jagger și Betina Bunge.

CRISTIANUL MARE" LA SCHI

trofee, 
tn tenl- 
din nou 
convor-

• Virginia Ruzici nu va lipsi
din echipa României ia

_ _______ ____ _____ vacanțe, 
ctaâ cele mal bune 8 jucătoare 
abordau turneul „Masters", Vir
ginia se pregătea pentru startul 
într-ur nou sezon. Clasamentul 
mondial, alcătui la 8 decembrie, 
o indica pe locul XI (1. Evert 
1191 o 2. Navratilova 1120 p, 3. 
Austin 1 033 p, 4. Goolagong 930 
p, 5. Turnbull 770 p, 6. Reld 660 
p, 7. Fromholtz 630 p, 8. Marsi- 
kova 556 p). dar este bine, totuși, 
să -e știe că Virginia Ruzicl ă 
avut, iz* sezonul 1979, victorii la 
4 dintre primele 10 jucătoare ale 
lumi-. 6—2, 6—4 eu Turnbull,
7—5, 6—0 cu Reld, 6—1, 4—6, 6—4 
eu Fromholtz șl 7—6, 6—0 cu
King. Acesta este șl motivul pen
tru care la întrebarea cum își 
apreciază evoluția de anul tre
cut, Virginia ne-a răspuns: „Pă
rerea mea este că — ta duda 
aparențelor — ta 1979 am jucat 
cel mai bine. Am înregistrat un 
progres tehnic, ceea ce mi-a per
mis să ajung, Ia multe tuix.ee, 
ptaă ta sferturi de finală și ta 
semifinale. Nu am cîștigat nld 
un turneu mare, pentru că mi-a 
lipsit încrederea ta propriile-mi 
posibilități fizice, după accidenta
rea care m-a ținut două luni ta 
afara concursurilor. Acum stat 
din nou încrezătoare, o contribu
ție avtad și antrenorul emerit 
Ștefan Georgescu, care m-a aju-

„Cupa Federației" • Pentru 
sezonul 1980 pregătește
participarea la 20 de turnee

nuiesc, vrei nu vrei, să servești 
și să vii imediat In față pentru 
voleu**. Amintindu-ne cit de defi
citari stat jucătorii noștri tineri, 
băieți și fete, la lovitura de ser
viciu, am intrebat-o pe interlo
cutoare cum explică acest fapt : 
„Fără a dori să dau lecții, ob
serv că noi, cei care am Învățat 
tent pe terenuri de zgură, nu 
am prea pus accentul pe serviciu, 
pentru că jocul pe suprafață len
tă permite ca forța acestei botă- 
ritorre lovituri să fie suplinită 
eu plasarea mingii tntr-un punct 
incomod pentru adversar. Pe su
prafețe rapide se «trăiește» însă 
din serviciu șl voleu. Acestea se 
perfecționează In timpul con
cursurilor s! a nenumăratelor an
trenamente**. impresionați de as
censiunea atit de rapidă a Iul 
Tracy Austin, am rugat-o pe

Flushing 
singura. 
Mandli- 
amen- 

Andreea 
__„„_ T_________ ________ Iată și 
motivul pentru care este din ce 
tn ce mai greu să pătrunzi, dar 
mai ales să rămli, in lumea te
nisului de inaltă clasă. Iar pen
tru a nu fi... exmatriculată, ai 
de ales: sau joci turneu de tur
neu (dar In acest caz riști prea 
mult) sau iți alegi un număr mai 
mi de concursuri (in detrimen
tul zestrei de puncte). Ceea ce 
nu echivalează, insă, cu un vo
lum mal mic de muncă. Eu, de 
pildă, pentru că am ajuns Ia con
cluzia că mă pot baza toarte 
mult pe viteză în execuție și de
plasare,’ avlnd o rezistență tanăs- 
cuts mai redusă, îmi programez 
antrenamentele_ astfel: 
zi tenis 
timp In 
viturile, 
ză, cînd 
menține 
tactică), 
exerciții 
lergare pentru menținerea rezis
tenței. Nici o abatere nu este 
permisă. Dacă tragi chiulul, Iți 
furi singur căciula, cum foarte 
potrivit se spune Ia noi !“.

O ultimă problemă discutată 
s-a referit la competițiile în care 
ea va fi prezentă alături de echi
pa României: „Voi fi fericită să 
reprezint culorile țării ta «Cupa 
Federației». Doresc, de asemenea, 
să particip la campionatul națio
nal pe echipe".

Ion GAVRILESCU

4 ore pe 
(două ore dimineață, 

care trec prin toate lo- 
și două ore după-amia- 

joc set, pentru a-ml 
concentrarea și gîndirea 
o oră și jumătate de 
de forță șl o oră de a-

POIANA BRAȘOV (prin te
lefon). După ce săptămîna tre
cută pe pîrtiile Postăvarului 
au avut loc mai multe între
ceri rezervate schiorilor alpini, 
juniori și copii, duminică și 
luni a venit rîndul seniorilor 
să-și măsoare forțele în pri
ma confruntare oficială a anu
lui. Prilejul le-a fost oferit de 
probele prevăzute în „Cupa 
Cristianul Mare'*. La întrecere 
au fost prezenți cei mai buni 
sportivi, printre care și mem
brii loturilor naționale ce se 
pregătesc 
cursuri 
care și 
găzduită 
noastră.

Slalomul special a 
pe pîrtia de sub telefericul de 
lingă cabana Cristianul Mare. 
Pe un traseu dificil, cu multe 
denivelări, au fost montate cite 
67 de porți pentru băieți și 
cîte 63 pentru fete (în ambele 
manșe). Disputa seniorilor a 
fost echilibrată, spectaculoasă și 
ne face să credem că schiorii 
noștri fruntași vor avea presta
ții tot mai bune în concursu
rile viitoare. Proaspătul stu
dent de la Pitești, Alin Năsta
se, a cîștigat prima cursă ofi
cială, reușind să-i depășească 
pe dinamoviștii Ion Cavași, 
Csaba Portik, Dan Frățilă și 
Nicolae Barbu situați în aceas
tă ordine în clasamentul final. 
La „uriaș**, desfășurat pe 
tia Lupului cu sosirea In 
ienița Cristianului, au 
montate 47 de porți, cel

pentru viitoarele con- 
intemaționale. 
Balcaniada 

anul acesta

între 
ce va fi 
de țara

avut loc

pîr- 
Po- 
fost 
mai

STEAUA, CEA MAI PUTERNICA ECHIPA DE HANDBAL MASCULIN
PERFORMANTE,

------- J,
(Urmare din pag. 1)

PERFORMERI...
(Urmare din pag. 1)

rarhia internă a juniorilor 
mici, iar in 1974, la 17 ani, 
ciștigă titlul de campion al 
țării la juniori mari, tot la 
simplu și tot pe distanța de 
500 m. Este campion de ju
niori și in 1975. dar la ca
noe dublu 
Grigore 
toamnă, 
București.
„școala de campioni" 
Radu Huțan.

In 1976 concurează 
nou la simplu și se clasează 
pe primul loc — tot la 500 
m— în campionatul de ti
neret. Abia acum începe însă 
greul, pentru că. la seniori, 
afirmarea este foarte difici
lă, chiar pe plan intern, in 
condițiile existenței unor 
valori deosebite, atit la Di
namo cit și la Steaua. In 
1977. Lipat Varabiev și Pat- 
zaichin ciștigă cele două 
probe olimpice de simplu 
la campionatele mondiale de 
la Pancearevo, la dublu pe
rechea fraților Simionov 
este, la rîndul ei, constant 
între cele mai bune din 
lume. Apare, din noua ge
nerație, și Gheorghe Titu 
— mai tinăr cu un an decit 
Capusta — care prezintă și 
el suficiente argumente pen
tru a răzbate in prima gar
nitură a „flotilei”...

Cuminte, harnic și modest, 
Capusta își așteaptă șansa, 
care ii suride in primăvara 
lui 1979. Antrenorul Huțan 
hotărăște ca Patzaichin să 
tragă și dublu in anul pre- 
olimpic, iar Ivan U alege 
coleg de barcă. Noul echi
paj se sudează rapid, pen
tru că Petrică „simte” pa- 
gaea campionului și răspun
de perfect comenzilor. De-a 
lungul sezonului, Patzai- 
chin-Capusta ciștigă duelul 
cu Gheorghe și Toma Si
mionov pe distanța de 500 
m și titularizarea 
campionatele mondiale 
la Duisburg, iar acolo, 
canalul de la Wedau. sin
gurul titlu mondial intr-o 
probă olimpică al 
noastre...

„.Iar 
tentați 
victorie 
derului, 
mințim 
rată a lui Patzaichin 
cea de 1 000 m. Titlul cu
cerit pe distanța de 500 m 
certifică aportul substanțial 
al lui Petrică Capusta. ale 
cărui calități de „pur sin
ge" pot fi aflate din simpla 
citire a palmaresului său : 
de la junior „mic“ pină la 
titlul mondial a concurat — 
și a cîștigat — numai in 
proba de 500 m !

500 m, alături de 
Iosif. In aceeași 
militar, vine 
la Dinamo,

a

la 
la 

lui

din

pentru 
de 
pe

echipei

au fost 
această

celor care 
să vadă in
numai meritele li- 
trebuie să le Tea

că distanța prefe- 
este

după valoarea sa apropiată de 
cea a campioanei. Aceasta 
este cea mai bună performan
ță a echipei antrenată de Las- 
căr Pană, tehnicianul care a 
reușit să facă din formația 
din Maramureș una dintre cele 
mai complete reprezentative de 
handbal de la noi, 
mereu, fără să se 
lipsa celor plecați, dar remar- 
cîndu-se forța și dorința de a- 
firmare a celor nou veniți. în 
fine, Știința Bacău realizează 
și ea performanța carierei, ur- 
cînd pe treapta a 3-a a podiu
mului. Este o reală încununare 
a eforturilor pe care acest cen
tru le face pentru handbal, o 
încununare 
cătorilor ’ ___
jucătorilor, felicitări 
rilor Nicolae Guidea și

. Zarzu.
Gala finală a campionatului 

de handbal a culminat cu tra
diționalul derby .Steaua — Di
namo, meci care a oferit spec
tatorilor și telespectatorilor 
o întrecere dîrz disputată, de 
un bun nivel tehnic, în care 
campioana și-a onorat titlul din 
acest an printr-o evoluție co
respunzătoare.

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 23—21. Subliniind de 
la început că victoria obținută 
de campioana țării este con
formă cu realitatea, în econo
mia meciului a oontat foarte 
mult finișul său mai bun, mai 
calm, mai în forță. A fost un 
joc aspru, rareori însă dincolo 
de limitele regulamentului, toc
mai de aceea surprinzînd nu
mărul mare de eliminări (9) 
și de aruncări de la 7 m (11) 
dictate de arbitri. S-a jucat 
bărbătește, Steaua apărîndu-se 
avansat, încercând astfel tă 
diminueze potențialul ofen
siv al dinamoviștilor. Nu-i mai 
puțin adevărat că atacul di- 
namovist și-a arătat de-a lun
gul partidei insuficienta for
ță. Potențialul ofensiv evident 
mai bun al Stelei, care are un 
atac plurivalent, s-a izbit de 
zidul greu de trecut al de
fensivei dinamoviste, un me
canism care a acționat 
multă vreme ca un ceasornic. 
A rezultat de aici un meci e- 
chilibrat. In repriza a 2-a, în
tre minutele 36 și 40, dinamo
viștii au trecut pe lingă o ma
re șansă de a-și crea o zes
tre poate hotărîtoare. Ei a- 
veau în min. 36 două goluri 
avantaj (13—11) și mingea, dar 
Grabovschi a greșit pe contra
atac și în loc de 14—11 a fost 
.. .13—12. S-a aflat apoi Ștef 
singur pe semicerc și a ratat, 
scorul — în loc de 14—12 — de
venind 13—13. Andreescu este 
eliminat pentru 2 minute și 
Dumitru Marian profită de in
ferioritatea numerică a adver
sarului, aducînd conducerea e- 
chipei sale : 14—13. De aici, 
formația Steaua prinde aripi, 
simte căderea psihică a parte
nerului de joc și o speculează 
la maximum, creîndu-și aproa- 
rîn permanență un avans de

4 sau chiar 5 goluri (22—17 
min. 52) și de aici liniștea ne-

înnoind-o 
cunoască

a strădaniilor ju- 
băcăuani. Felicitări 

antreno- 
Ioan

cesară pentru a acționa lucid 
în final, asigurîndu-și victo
ria pentru care toți jucătorii 
au muncit enorm, în fruntea 
lor aflîndu-se Radu Voina, 
prin travaliul său pentru interi 
și pentru jucătorii de pe se
micerc, Stingă și Drăgăniță 
prin eficiență, Dumitru prin 
surpriza dezinvolturii cu care 
a șutat (eficient) la poartă in 
momentele decisive.

Dinamoviștii au făcut totul 
pentru a obține victoria «au 
măoar un egal care să-i situe
ze pe locul al 3-lea al campio
natului. Ei au jucat bine, une
ori chiar foarte bine, dar în- 
tr-o întrecere atit de echilibra
tă cîteva greșeli copilărești 
schimbă rapid raportul de for
țe. Așa s-a și întîmpLat, în 
condițiile în care Ghiță Licu, 
Adrian Cosma sau Andreescu 
au fost oameni de bază in 
„7“-Je dinamovist, lor neputind 
să le reproșăm nimic.

Au marcat: Stingă 8, Dră
găniță 7, Dumitru 4, Voina 3, 
Kicsid 1 pentru Steaua; Cos
ma 7, Grabovschi 4, Andreescu 3, * . - - ~
Tase 
rești.
namo , u uuuuw oivctud, / m . 
5—6. Au arbitrat satisfăcător 
I. Păunescu și Th. Curelea (a- 
cesta din urmă cu unele de
cizii neconforme cu realitatea)
— ambii din București.

POLITEHNICA TIMISOARA
— H.C. MINAUR BALA MA
KE 20—13. Meci al ambițiilor 
renăscute peste noapte, al or
goliilor celor doi antrenori. 
Altfel nu se explică nici ar
doarea și nici, mai ales, nervii 
încinși ai jucătorilor din am
bele tabere. După cum nu se 
explică gestul cel puțin ciudat 
al antrenorului timișorean 
Constantin Jude care, in ulti
mele minute ale primei reprize, 
ți-a lăsat deliberat echipa 
patru oameni... S-a vrut a 
acesta un gest de protest 
adresa arbitrajului, el fiind 
realitate un geșt nesportiv.

Cînd spiritele s-au mai _ 
niștit in echipa studenților, jo
cul a devenit frumos, deși lup
ta a rămas acerbă, 
maximum viclenia 
Cristian, forța de 
Folker și iscusința 
Buligan,

Lieu 2, Ștef 2, Oprea 2, 
1 pentru Dinamo Bucu- 
Rliminări : 12 minute Di- 
; 5 minute Steaua. 7 m :

in 
fi 
la 
In

li-

Folosind la 
.,bă tr inului" 
șut a lui 

______ portarului 
Politehnica Timișoa

ra — excelentă și în faza de
fensivă — s«a detașat net, a- 
vînd în minutul 45 un avans 
de 6 goluri : 15—9 ! Băimărenii 
n-au rezistat șocului timișo
rean, lăsîndu-se depășiți, nu 
însă fără a lupta la limita ca
pacității lor actuale. Am vrea 
să vedem echipele noastre ju- 
cînd cu atîta ambiție în fie
care dintre partidele pe care le 
susțin, și nu numai atunci 
cînd cîte un motiv mai mult 
sau mai puțin întemeiat le in
cită. Au marcat : Folker 9,
Cristian 5, Feher 2, Knuff 1, 
Țînpu 1, Suket 1, Voleu 1 pen
tru Politehnica ; M. Voinea 4, 
N. Voinea 3, Oros 2, Dan 1, 
Boroș 1, Avramescu 1, ~1„
mate 1. Au arbitrat : M. Gre- 
benișan (Tg. Mureș) și P. Rad- 
vani (Cluj-Napoca)^

C.S.M. BORZEȘTI — DINA
MO BRAȘOV 19—18. Meciul,

Sta

socotit derby în apriga dispută 
pentru evitarea retrogradării, 
a fost — aparent — tot timpul 
pe „muchie de cuțit". Șj totuși 
am avut permanent certitudi
nea că formația din Borzești 
va obține victoria și își va asi
gura, in extremis, un loc în 
Divizia A în campionatul vii
tor. Am avut această certitu
dine și în ultimele 5 secunde 
ale partidei, cînd Dinamo a be
neficiat de o aruncare de la 
7 m, deci de posibilitatea dară 
de a termina cel puțin cu o 
„remiză" această întâlnire. Chi- 
comban a executat-o, însă, 
mult deasupra porții... Dealtfel 
gafe asemănătoare au făcut, 
pe parcursul meciului, Bota și 
portarul Vasilache... Astfel, U- 
niversitatea Cluj-Napoca și-a 
văzut năruite sansele pe care, 
Ipotetic, le mai avea în meciul 
următor.

Au marcat : A. Berbecaru 10. 
Blaș 4, G. Berbecaru 2. Badea
1, Sobek 1, Petrea 1 pentru 
C.S.M. Borzești, Chicomban 6, 
Dumitru 4, Mintiei 4, Cian 2, 
Bota L Schmidt 1 pentru Di
namo Brașov. Au arbitrat VI. 
Cojocaru și C. Ștefănescu (Cra
iova)

ȘTIINȚA BACAU — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
28—19. La sfîrșitul partidei, 
spectatorii i-au aplaudat cu 
căldură pe studenții dujeni. Ii 
răsplăteau, astfel, în momentul 
părăsirii (temporare, sperăm) 
primei scene a handbalului 
nostru, pentru jocul lor fru
mos. spectaculos, corect. Dar în 
handbalul de performanță a- 
ceste atuuri au devenit insu
ficiente. Este neapărat nevoie 
de eficiență, de dîrzenie și chiar 
de o anume „răutate**... Uni
versitatea Cluj-Napoca nu poa
te acuza conjunctura. Ea însăși 
și-a ratat șansele și experiența 
de acum, tristă, e adevărat, 
trebuie să-i folosească în anul 
de... penitență în Divizia B. îi 
așteptăm cu plăcere revenirea.

Meciul a avut miză doar 
pentru Știința Bacău, aflată la 
ultimul sprint în goana pentru 
locul III. Victoria i-a revenit 
pe merit, arma detașării fiind 
contraatacul. Clujenii au jucat 
însă mai mult pentru plăcerea 
lor, fiindcă realmente handba
lul înseamnă pentru ei o bucu
rie. _

Au marcat : Nicolescu 6, Va
silache 5, Deacu 4, Ilornea 3, 
Vasiîca 3, Covaciu 3, Smerea
2, Eftene 1, Arsene 1 — pentru 
Știința ; Avram 6, Marian 4. 
Tătaru 3, Dan 3, Căldare 2. 
Ciurea 1 — pentru Universi
tatea. Au arbitrat C. Căpățînă 
și Tr. Ene (Buzău).

GLORIA ARAD — INDEPEN
DENȚA SIBIU 30—16. Visul 
Independenței de a obține pri
ma victorie în ultima etapă s-a 
spulberat după o repriză. Au 
marcat : Jenea 7, Mirică .6, 
Kolleth 6, Burger 4, Dima 3, 
Ball 2, Vojtilă 1 și Ionescu 1
— pentru Gloria, Speck 6, Pop
3, Tilvîc 2, Solomon 2, Secă- 
șan 1, Schmidt 1 și Dăncilă 1
— pentru Independența. Au ar
bitrat : Al. Vîrtopeanu și Șt. 
Georgescu (București). , '

bun s-a dovedit Alexandru 
Manta, care a făcut o cursă 
curajoasă și și-a devansat ad
versarul principal, Alin Năs- 
tase, cu exact două secunde.

Și întrecerile fetelor au avut 
atractivitate. La „special"} di- 
namovista Daniela Uncrop nu 
a dat nici o speranță adversa
relor sale, distanțîndu-se de 
următoarea clasată cu mai 
mult de 5 secunde ! La „uriaș", 
Maria Balasz (M. Ciuc) s-a 
lansat curajos pe pantă, a e- 
fectuat virajele pe un traseu 
optim și a reușit să se claseze 
pe primul loc, cîstigînd trofeul 
pus în joc. REZULTATE TEH
NICE : slalom special, bărbați: 
1. A. Năstase (C.S.U. Pitești) 
89.8, 2. I. Cavasi 90,0, 3. C. Por- 
tik 90,8, 4—5. D. Frățilă și N. 
Barbu
6. Al. 
femei: 
namo)
(M Ciuc) 93,0, 3. Erica Codres- 
cu (Dinamo) 94,0, 4. Juja Raț 
(C.S.U. Pitești) 95,1, 5. 
Petres (M. Ciuc) 95,4, 6. 
Manolache 
slalom 
Manta 
Năstase 
(C.S.U. 
2:40,6, 
2:41,5 
1^4,8,
1:25,4, 3. Erica Codrescu 1:26,6, 
4. Daniela Uncrop 1:29,2, 5. 
Maria Manolache 1:29,9.

Carol GRUIA — coresp.

(toți de la Dinamo) 91,4, 
Manta (A.S.A.) 91,8 ;
1. Daniela Uncrop (Di-
87,6, 2. Maria Balasz

Csilla 
Maria 

95,9 ;
1. Al. 
2. A. 
Bucur

(Teleferic)
uriaș, bărbați :

(A.S.A.) 2:37,1,
2:39,1, 3—4. Gh.
Brașov) și D. Frățilă

5. D. Dinu (A.S.A.) 
femei : 1. Maria Balasz 
2. Maria Axinte (L.P.)

COMPETIȚII LA TlRGU MUREȘ
Pe pîrtiile amenajate pe dea

lul Țineghe de la Singeorgiu de 
Mu-eș, s-a desfășurat o intere
santă acțiune sportivă specifică 
sezonului hivernal. „Cupa Sănă
tatea" a reunit la start schiori 
alpini și fondlștl de la asociațiile 
sportive sindicale din Tîrgu Mu
reș, iar „Cupa U.T.C." pe oraș a 
prilejuit tinerilor schiori din 
școli, licee și Întreprinderi posi
bilitatea de a se întrece la sla
lom uriaș. La concursuri au 
participat 120 de eoncurenți. Iată 
clasamentul „Cupei Sănătatea": 
L Comerțul 43 p, 2. Sănătatea 71 
p, 3. Liceul B. Bolyai 106 p.

Ioan FĂUȘ — coresp.
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UN COLECTIV HARNIC PARTICIP
(Urmare din pag. 1)

Muncitoarea Maria Dragoș ne 
vorbește despre realizările din 
domeniul sportului, despre co
legele ei, Ana Hăprianu, Ma
ria Goia, Floare Nada, Elena 
Mora și despre încă multe al
tele care îndrăgesc sportul, 
subliniind că „cu siguranță, 
acum, cînd au fost create ș* 
organizațiile proprii ale Fron
tului Unității Socialiste, ca ur
mare a propunerilor secreta
rului general a! parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, va exista o po
sibilitate mai largă de a con
tribui, cu toții, la locul de 
muncă, pe terenul de spori 
sau în alte domenii, la ridica
rea pe o treaptă calitativă su
perioară a întregii noastre 
vieți". Așa gîndesc și muncito
rii Ion Dicu, Alexandru 
riac, Marcel Zachiu, 
Dragoș, sau mecanicul 
Stanciu, oameni care se 
printre cei mai buni și   „ 
cui de muncă, dar se remarcă 
și printr-o participare constan
tă și entuziastă la acțiunile 
sportive. „Fără îndoială — ne 
spunea directorul adjunct Pe
tru Cuteanu, președinte al a- 
sociației sportive — perioada 
ce urmează va fi marcată de o 
înviorare pe toate planurile și 
a activităților cultural-educati
ve și sportive, deoarece Fron-
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LOTO-PRONOSPORT l\
AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE ?

Astăzi și mîine sînt ultimele 
zile de participare la tragerea 
obișnuită Loto de vineri 18 ia
nuarie a.c., care pe lingă a- 
tractivitatea cunoscută prezintă 
și avantajul unui important 
report la categoria I. Așadar, 
suficiente motive pentru a 
încerca și dv. să vă numărați 
printre marii cîștigători de 
AUTOTURISME și BANI Ia a- 
cest tradițional sistem de joc.

Tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de astăzi, 16 ianuarie 1980,

se tele 
pînd d 
CÎSTIC 
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TOT SPRIJINUL!
și patinatoarelor și-au încheiat 
programele respective fără ne
plăcutele încetineli, de la sfir- 
șitul evoluțiilor, încetineli și bîl- 
bîieli ce surveneau ca urmare a 
slabei lor pregătiri fizice.

Patinatorii artistici, mai puțin 
juniorii, s-au dovedit însă sensi
bil deficitari la capitolul tehnică. 
Săriturile lor sînt încă nesigure. 
La programul scurt, atît Lrina 
Nichiforov cit și Bogdan Kruti, 
ca să numi n doar pe cîștigătorii 
probelor de seniori, au evoluat 
nesatisfăcător. Aterizări pe două 
picioare, derapări, căzături, pași 
de legătură neinspirați, ceea ce a 
lăsat, desigur, o impresie neplă
cută. Că pot să se prezinte și 
altfel, cei doi au dovedit-o o zi 
mai tîrziu cînd s-au prezentat 
la figurile libere. Aici Urina și 
Bogdan parcă au fost alții: de- 
zinvolți. sărituri mai frumoase. 
De ce mereu această inconstan
ță.. ?

Toți patinatorii însă, fără ex
cepție, vor trebui să muncească 
mai mult. Cu toții au făcut pro
grese. este drept, dar actuala 
lor valoare este încă departe de 
ceea ce se cere pe plan interna
țional. Va trebui deci să se con
tinue pe linia încurajării pati
natorilor tineri care, în doi-trei 
ani, au posibilitatea să ne repre
zinte cu cinste în întreceri inter
naționale.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU
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La ordinea zilei
La reluarea activității, 
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Avtntul Gheorghenl — Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc 9—2 (2—0,
3— 2, 4—0). O partidă pe care li
dera clasamentului, echipa din 
Gheorgheni, a dominat-o net la 
începutul și la sfîrșitul ei. Au 
înscris: Tamaș 3, Suket 2, Len
gyel 2, Keres6, Binder — AVîn- 
tul, Balint și Bejan — Liceul 
nr. 1.

Progresul Miercurea Ciuc 
Tîrnava Odorhei 11—2 (2—0,
4— 2). Ceva mai „agitată" a 
numai ultima repriză, cînd
mația locală, sigură de victorie, 
a încetinit ritmul. Au marcat: 
Kedves 3. Deakl 3, Oltean u 2, 
Kocsis, Texe, Solomon — Pro
gresul. Kirmayer, Bayer — Tîr
nava.

Competiția se va încheia «îm
băta, ultimul turneu fiind progra
mat în luna martie. In clasa- 

1. Avîntul Gheorgheni 28 
Agronomia Cluj-Napoca 19
Progresul M. duc lfi p; 4. 
Sp studențesc 12 p (72/85);

5. Tîrnava 12 p (71/121); 8. Li
ceul M. Ciuc 7 p.

V. PAȘCANU
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p; * 
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AREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE |
o bate mai in profunzime toate ■

ce- aspectele vieții, aducind în I
imo- prim-plan cele mai importante ‘

cc- probleme privind ridicarea ca-
ectă, litativă a producției, pentru a I
eelor îndeplini astfel cu cinste sarci- |
ează nile trasate de Congresul al
deții XII-lea al partidului, care cere |
do- totodată și formarea unui om I

oate nou, cu multiple calități, așa 1
al cum s-a subliniat și cu prile- ■

jul adunărilor de constituire a I 
igur. organizațiilor F.U.S. Or, spor- I
ului. ‘ul Poate să ne ajute la ma-

terializarea dezideratelor noas- I 
tr<W I

de Colectivul de la „Căprioara" 
schi. Sebeș are oameni inimoși, I

— harnici, care nu pregetă în |
icre- fața greutăților, care știu că
l în- prin muncă hotărîtă vor con- ■
mo- tribui la mersul înainte al so- I
re a cietății noastre socialiste, la I
apa- ridicarea continuă a calității *
u e- vieții.

VIZE
DE FLOTANT

în plină iarnă, cadrilul 
antrenorilor de fotbal conti
nuă. Un maestru de balet 
dictează schimbările pasului 
de dans. Acesta este, de cele 
mai multe ori, un dirijor 
minat de propria sa nerăb
dare și superficialitate. Cu 
9 etape înainte de încheie
rea sezonului de toamnă, 
Valeriu Neagu a fost adus 
la Buzău, după ce Ion Io- 
neșcu asigurase, împotriva 
voinței sale, deci cu un coe
ficient adecvat de dezinte
res, conducerea echipei. Va
leriu Neagu a fost chemat, 
desigur, să salveze echipa. 
Se presupunea că Gloria 
Buzău a făcut inventarul 
calităților lui Neagu, încre- 
dintîndu-i echipa. Iată însă 
că după numai 9 etape an
trenorul este invitat să pă
răsească formația, iar în lo
cul lui este chemat Virgil 
Blujdea, un antrenor care, 
așa cum s-a văzut in ulti
mii ani, este mereu dispus 
— contra unei vize de flo
tant — „să dea o mină de 
ajutor", formulă foarte con
venabilă și productivă.

Cazul „dinamismului" ma
nifestat la Gloria Buzău nu 
este unul izolat. Zilele tre
cute, profesorul Motroc a 
luat locul profesorului Kraus 
în calitate de antrenor se
cund la Sportul studențesc. 
O schimbare destul de ciu
dată, trădînd aceeași nerăb
dare. Cu puțin timp în ur
mă. cadrilul a fost dansat 
și la Cluj-Napoca, unde 
Gheorghe Staicu, „decapi
tat" la Satu Mare, a găsit 
loc în orașul „șepcilor ro
șii", acolo unde, Iarăși, cu 
puțin timp în urmă, Petre 
Moldoveanu fusese înlocuit 
de Teodor Pop. In sfîrsit, 
ca să nu lungim carnetul 
de bal al cadrilului, în care 
nici nu mai există foi libe
re, să amintim și renunța
rea foarte rapidă Ia servici
ile lui Paul Popescu (Tîr- 
goviște), înlocuit imediat de 
Ștefan Coidum, un alt cu
noscător de prim rang al 
geografiei sportive a tării 
noastre, care, după ce în
cepuse „o viață nouă" la 
F.R.F._, angajîndu-se într-o 
muncă de perspectivă, ■ a 
coborît la prima stație, așa 
cum coboară, în drum spre 
mare, călătorii la Ciulnița, 
gară în care există o plă
cintărie celebră

Cadrilul antrenorilor este 
una din petele cele mai ne
gre pe harta fotbalului nos
tru. Nu știm ce să dezapro
băm mai curînd : diletantis
mul conducătorilor de club, 
care pleacă urechea la cea 
mai mică șoaptă de reco
mandare (deseori interesa
tă) sau o anume rapacitate a 
antrenorilor, gata oricînd să 
reînceapă cadrilul, încă îna
inte de încheierea prazni
cului pentru cel dispărut.

S-a vorbit de atîtea ori 
despre nevoia unei stabili
tăți reale a antrenorilor, 
fără de care nici nu poate 
fi conceput un ciclu de 
muncă. Situația actuală nu 
mai poate fi tolerată. Fie și 
numai pentru a pune capăt 
spectacolului penibil la care 
sînt invitați — parcă anu
me — jucătorii.

loan CHIRILA

« MUNCEȘTE MAI MULT
...Aceasta este „marea filo- 

6ofie“ care-i animă în perioa
da de față pe gălățeni — de 
la antrenorul Constantin Teaș- 
că la ultimul jucător, ultima 
rezervă — privind soarta 
echipei lor la primăvară, în 
fața întrebării dramatice pen
tru cel puțin zece echipe din

fotbalul nostru cam au obi
ceiul să le complice și mai 
rău (ca să înțeleagă, proba
bil, lumea ce grea sarcină au), 
ci ne vom referi la ceea ce 
am văzut cu ochii noștri.

La F.C.M. Galați se munceș
te pe rupte în această perioa
dă de întrerupere — 120 de

Fotbaliștii gălățeni iau startul intr-un nou antrenament

primul campionat al țârii t 
vom rămîne sau nu vom ră- 
mîne în A ? Nu ne vom opri 
la simplificarea realistă, ele
mentară in evidența ei ca sis
tem de gîndire — „viitorul 
nostru depinde de munca 
noastră" —, care ar trebui să 
guverneze întregul fotbal ro
mânesc, simplificare care ar 
înlătura obișnuitele raporturi 
complicate pe care oamenii din

Foto: D. ALDEA

minute dimineața, 120 după- 
amiaza —, intr-un ritm foarte 
intensiv. Jucătorii nu numai că 
au acceptat acest ritm, dar și 
l-au însușit din convingerea 
că primăvara, vara, viitorul 
lor depind foarte mult de 
acumulările de forță și ener
gie, de acumulările cantitative 
din această perioadă. „Nu sint 
numai acumulări cantitative — 
intervine și subliniază ideea

„SPUNE-MI, CIȚI JUNIORI

DE TALENT Al LANSAT?".
ciți juniori de 
ai ca să-ți spun 

ar

Spune-mi 
nxare talent 
ce viitor are fotbalul... 
suna o transpunere, la subiec
tul nostru, a unui vechi pro
verb. In adevăr, numărul și 
valoarea elementelor dotate, 
de talent, akj unei generații 
rămîn elementele determinan
te ale consacrării unei gene
rații de foarte tineri jucători. 
Să ne amintim cît a atîmat 
în balanța excelentelor rezul
tate și c importări ale echipei 
naționale din „perioada Mexi
cului*4 faptul că s-au găsit, 
împreună. în momentul „ex
ploziei performanței*4, acei va
loroși jucători, aparținînd ace
leiași generații, pe nume Săt- 
măreanu L Lucescu, Dumi- 
trache. Neagu, Dinu, Dem- 
brovschi, Domide, Nunweiller 
VI, Deleanu, Dumitru, N. Ră- 
ducanu, Mocanu, Lupescu, Do- 
brin, unii dintre ei aflindu-se 
încă într-o fru
moasă a doua tine
rețe a activității lor 
remarcabile. Prove
nind din mai multe 
orașe, crescuți de

7* pasi- 
mai multor 
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ODIHNĂ, VACANȚĂ, EXCURSII
ÎN STAȚIUNEA PREDEAL

9
Așezată în zona izvoarelor Prahovei și Timișului, la o alti

tudine de 1040 metri, stațiunea constituie un unicat turistic. 
Predealul este străjuit la nord-est de masivul muntos Piatra 
Mare, iar la nord-vest de Postăvarul — creste pline de far
mec, străbătute de numeroase drumuri și poteci turistice.

Clima influențează puternic organismul, constituind un fac
tor terapeutic ce determină modificări importante In compo
ziția sîngelui, în metabolism, avînd un rol tonifiant.

Iarna, stațiunea dispune de condiții excelente pentru practi
carea schiului sau săniușului. Pîrtiile amenajate din timp, 
dar și cek* „descoperite*4 mai ales de copii, acum, cînd zăpada 
a devenit stăpînă pe aceste meleaguri, fac din stațiune unul 
din cele mai importante centre pentru practicarea sporturilor 
de iarnă, pentru toate vîrstele.

_ Hotelurile și vilele moderne, confortabile, cabanele, restau- 
rantele și pensiunile asigură condiții excelente pentru cazare, 

— masă și odihnă.
? Casa de cultură, biblioteca, piscinele acoperite, sala de jocuri 
r, mecanice, parcul, clubul, mijloacele moderne de transport pe 
J cablu, terenurile de sport constituie pentru turiști posibilități 
D largi pentru agrement.
□ Drumețiile și excursiile pe care, organizatorii de turism le 
ti inițiază sînt un alt argument pentru a ne alege Predealul pen

tru odihnă și recreare. Dintre traseele turistice amintim. doar 
citeva pe care putem ajunge la cabanele Clăbucet-Ple- 
care, Susai, Clăbucet-Sosire, Gîrbova, Diliam, Caraiman, Cio
plea, Piatra Mare, Mălăiești, precum și la hotelul „Trei Brazi**.

Pentru procurarea biletelor și informațiilor suplimentare vă 
rugăm să vă adresați agențiilor și filialelor oficiilor județene de 
turism, precum și celor ale I.T.H.R. București.

... crescuți 
priceperea și 
unea 
rați 
acești 
și-au 
tată faimă — au realizat, prin 
eforturile lor și ale antrenori
lor lor. atingerea unui mo
ment de virf de către fotba
lul nostru. Realizarea acelor 
performanțe In serie de către 
echipa națională rămîne, tn 
primul rînd, efectul existenței 
acestei „clase de aur“ a fot
balului nostru, faptului că 
antrenorii (de atunci) de ju
niori au fost animați ffe do
rința de a selecta și crește e- 
lemente de talent, avind certe 
perspective de a ajunge ta 
aria înaltei performanțe. Des
pre operațiuni asemănătoare, 
efectuate de data aceasta In 
cadrul unui club, se mai poa
te vorbi in cazul Petrolului 
Ploiești (din anii 1955/56) unde 
Traian lanes cu a neaUzat, 
printr-c judicioasă și intensă 
muncă de alegere șl pregătire, 
performanța lansării unei In- 
tr-gl echipe de talente (Un
dea I, Florea, Sfetcu, regreta
tul Tabarcea, Badea (etc.). 
Deci, să reținem, să subliniefh 
iarăși. obiectivul principal, 
rațiunea chiar a muncii an
trenorului de juniori este re
prezentată de numATul și va
loarea elementelor pe care 
le-a descoperit și lansat.

Am insistat atîta asupra 
rostului muncii cu juniorii — 
creșterea de jucători de ta

ta o 
optică 
mtm- 
eșalo- 

foarte tinerilor jucători.
s, înlocuirea (uneori 

mod absolut !) a acestui 
scop cu acela mărunt, nesem
nificativ, fără perspectivă al

VA RĂMiNE...
Constantin Teașcă — sînt și 
calitative, facem și rezistență 
specifică, pentru că sîntem se
rios în urmă la fotbalul pro- 
priu-zis, nu numai Ia capacita
tea de angajare. Mai mult, 
vom lucra atît pentru rezis
tența generală cît și pentru 
cea specifică mereu, și-acum, 
și in timpul returului, și la 
vară, pentru că toate bateriile 
trebuie umplute permanent".

Am privit antrenamentele 
gălățenilor. Sint pilduitoare 
pentru mulți. Dacă în vorbă 
C. Teașcă^se repede uneori — 
și atunci președintele clubului, 
Pavel Caradinț, un om înțe
lept, cu mult tact, echilibrează 
balanța —, în fapte, la muncă, 
„la atelier", antrenorul acesta 
răscomentat lucrează exem
plar, in sensul că lucrează 
foarte mult, iar munca sa 
este luminată de idei valo
roase.

Ce lucrează acum gălățenii ? 
Lucrează forța, lucrează mo
mentul apărării, tn care astă- 
toamnă a fost prea multă poe
zie și prea puțin sistem, lu
crează finalizarea fazei ofensi
ve, înecată de multe ori la un 
pas de mal, la un pas de fi
nalizare și de gol.

Noutățile de ultima oră ale 
gălățenilor ?

1) Un junior, Avanu — pe 
care ceilalți jucători l-au bo
tezat, în glumă, „Havanu" — 
de care vorbește de pe acum 
tot Galațiul, băiatul cucerin- 
du-1 pe Teașcă și arătîndu-se 
foarte talentat. doritor să 
..prindă echipa" și să ajungă 
fotbalist adevărat.

2) Capriciile de... mimoză 
ale lui Kramer, titular de ba
ză în tur, care în ultimele 
zile a invocat diverse și sub
tile dureri, solicitînd un con
cediu medical „tactic", ceea cc, 
firește, nu i s-a aprobat. O 
atitudine cu totul singulară, 
contrastînd evident, de pildă, 
cu poziția tînărului și talenta
tului Vlad, care, deși i s-a 
umflat puțin piciorul, a conti
nuat să se antreneze de unul 
singur (lucrînd ceea ce putea 
să lucreze la recomandările 
medicului) — pe lingă Iotul 
de jucători —, stringînd din 
dinți, hotărit să nu „piardă pa
sul" echipei.

Nu vrem și nu este cazul să 
spunem vorbe mari, realitatea 
este însă că la F.C.M. se mun
cește foarte mult și se mun
cește bine, pentru că gălățe
nii sînt hotărîți nu numai să 
rămînă în A, dar să și ajungă 
să însemne cu adevărat ceva 
în fotbalul românesc.

Marius POPESCU

succeselor într-o competiție 
sau alta. Să fim bine înțeleși. 
Nu neglijăm, nu contestăm 
însemnătatea performanțelor 
de echipă în sectorul junio
rilor. Este, acesta, însuși sco
pul jocului de fotbal. Dar ple
dăm pentru rămîn er ea, ca 
principal scop al muncii an- , 
trenorilor de juniori, LA O- 
BLECTIVUL. FORMARII DE 
ELEMENTE TALETATE, deci 
la concentrarea eforturilor 
pentru ridicarea, în primul 
rînd, de elemente valoroase și, 
apoi, de echipe redutabile. în
săși cercetarea situației cam
pioanelor noastre de juniori 
din ultimii ani arată că cele 
mai multe dintre aceste lau
reate ale competiției tinereții 
N-AU DAT fotbaliști de deo
sebită valoare care să conti
nue ascensiunea spre primul 
eșalon competițional, spre e- 
chipele naționale. Cei mai 

_ multi dintre acești 
campioni au rămas 
cu performanța de 

TEME DE REFLECȚIE
- .------- - poi, în anonimat.

_ Este această situa
ție valabilă, de pildă, pentru 
lotul Politehnicii Timișoara — 
tavingătoarea ediției 1977,78 — 
din care, iată, nu a „erupt44 
nici o valoare remarcabilă care 
ar fi fost atit de necesară, 
acum, primei formații.

Cu atît mai mult îi dăm 
dreptate vechiului și laborio
sului antrenor de juniori pi- 
teștean, Leonte Ianovschi, care 
se spunea deunăzi ; „Un an
trenor de juniori trebuie ju
decat, în primul rînd, DUPĂ 
NUMĂRUL ȘI VALOAREA E- 
LEMENTELOB PE CARE LE-A 
RIDICAT, PE CARE LE-A 
LANSAT și abia apoi după 
victoria într-o competiție sau 
alta. Dealtfel, eu aș sugera ca 
și contractele antrenorilor de 
juniori și copu cu cluburile și 
asociațiile să se întemeieze pe 
acest mare și principal obiec
tiv al muncii de la acest eșa- 
lon“. iată o temă de reflec
ție pentru comisia de specia
litate a F.R.F. care, știm 
foarte bine, se preocupă 
acum, la început de sezon 
competițional, de declanșarea 
unor acțiuni menite să stimu
leze, să pună în valoare ener
giile încă în stare latentă din 
sectorul așa de important al 
viitorului fotbalului nostru. 
Una dintre căile pe care tre
buie să se meargă este și a- 
ceastă așezare a sarcinii de 
ridicare de elemente dotate, 
talentate ca prim și esențial 
rost al activității antrenorilor 
de juniori, a măsurării reu
șitei acesteia, în primul rînd, 
după succesele de la acest ca-, 
pito] și nu după trecătoare și 
nesemnificative succese in
tr-o competiție sau alta.

X)IAKKJÂRIfig80
adevă- 
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jpestebem

lent — pentru că, de 
vreme. își face loc o 
greșită, dăunătoare în 
ca unor tehnicieni din 
nul
șî anume,

Eftimie ION-ESCU

NOI ȘANSE DE FRU
MOASE SATISFACȚII 1 Se 
efectuează 8 extrageri cu 
un total (te 75 numere î 
ORICINE JOACA POATE 
OBȚINE:

• Autoturisme „Dacia 
1300“ și „SKoda 120 L*4 ® 
Excursii în R.P. Bulgaria 
— Grecia, R.P. Bulgaria — 
Turcia sau în R.D. Ger
mană © Ciștigurî în bani 
de 25.000, 5.000 Iei etc.

BILETELE DE 15 LEI 
PARTICIPA LA TCTATE 
EXTRAGERILE !

CONSULTAȚI PROS
PECTUL TRAGERII ȘI 
PROCURAȚI DIN VREME 
BILETELE I Agențiile Lo- 
to-Pronosport vă așteaptă 
pînă sîmbără 19 ianuarie.



in partida amicală feminină de volei înaintea tragerii la sorți în turneul final al C. E. de fotbal

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A ÎNVINS DUPĂ 20 DE LUNI DE AȘTEPTARE,
BRAZILIA CU 3-1

ALEXANDRIA, 15 (prin te
lefon), în fața unei săli arhi
pline și entuziaste s-a desfășu
rat partida amicală internațio
nală dintre reprezentativele fe
minine de volei ale României 
și Braziliei, ambele formații a- 
flate în preajma turneului de 
calificare pentru Jocurile Olim
pice de la Moscova, competiție 
care va începe duminică în 
Bulgaria.

Ambele formații au căutat 
să-și pună în valoarea întregul 
bagaj de cunoștințe tehnico- 
tactice, astfel ca această în- 
tîlnire să reliefeze potențialul 
de concurs acum, înaintea im
portantei competiții din Bul
garia. Echipa României a ma
nifestat o formă mulțumitoare, 
evident îmbunătățită față de 
meciurile susținute în luna 
trecută cu naționala Bulgariei, 
formă care s-a concretizat, în 
cele din urmă, printr-o victo
rie cu 3—1 (12, 14 —13, 8).
Scorul âr fi putut fi și mai ca
tegoric, dacă în setul al 3-lea 
(așa cum s-a întîmplat și în 
finalul celui de-al 2-lea) sex
tetul nostru nu și-ar fi redus 
ț,turația motoarelor", atunci 
cînd conducea cu o diferență 
confortabilă, dînd posibilitatea 
adversarelor să-și revină și să 
se impună.

Dintre principalele calități 
ale sextetului nostru putem 
enumera o mai bună orientare 
a blocajului, o ordonare mai 
lucidă a trăgătoarelor și primi- 

H ULTIMUL ANTIUMMENT AL VOLEIBALIȘTILOII
(Urmare din vag t)

pregătirii și potențialului echi
pei...

— Am pornit pregătirea tur
neului de calificare prin tes
tarea mai multor jucători ti
neri. Aceștia corespundeau ce
rințelor ca gabarit și calități 
fizice, dar am descoperit _ că 
aproape toți prezintă mari la
cune în instruirea tehnică. Am 
reținut totuși 7, adăugîndu-i în 
decembrie „consacraților". în 
pregătire, am avut în vedere 
deficiențele echipei manifestate 
în toamnă la C.E. Ne-am pro
pus, deci, creșterea vitezei de 
joc și perfecționări în con
strucția atacului, precum și 
îmbunătățiri în apărarea din 
linia a doua, ceea ce — zic 
eu — am și realizat.

— Pe scurt, cum credeți că 
se va prezenta echipa olimpică 
a României la turneul de ca
lificare din Bulgaria ?

— Cu o pregătire superioară 
celei realizate înainte de C.E„ 
cu 4 jucători noi, capabili să 
ne ajute — mă refer la Mina, 
Căta-Chițiga, Chifu și Mî- 
ju — și cu dorința aprigă 
de a nu precupeți nici un efort, 
de a ne bate pînă la ultima 
picătură de energie pentru 
obținerea calificării și. astfel, 
pentru a ne alinia și noi la 
startul Olimpiadei de la Mos
cova.

— Echipa va avea în față 
adversari foarte puternici...

— Mult mai puternici decît 
cei de la „europene". Dar și 
noi venim la acest turneu cu 
un plus. Nu pot spune exact 
cît de mare e acest plus căci 
nu âm avut posibilitatea să-l 
verific. Dar nu-mi doresc alt
ceva decît ca la Pernik jucăto
rii noștri să se poată elibera 
de trac, de emotivitatea care

TINERII VOLEIBALIȘTI ROMÂNI, 
PE LOCUL II LA SOFIA
SOFIA, 15 (Agerpres) — Tur

neul internațional de volei pen
tru juniori de la Sofia a fost 
cîștigat de prima reprezentativă 
a Bulgariei — 10 p. urmată de 
selecționatele României — 9 p, 
Spaniei, Ungariei — cîte 7 p, Po
loniei și Bulgariei (B) — cîte 
6 p. In ultima zi a competiției, 
voleibaliștii români au învins cu 
3—2 (13, —14, 12. —13, 14) echipa 
Spaniei. Alte rezultate : Bulga
ria (A) — Polonia 3—2, Ungaria 
— Bulgaria (B) 3—1.

în competiția feminină, pe pri
mul loc s-a situat echipa Bul
gariei (A) — 8 p, urmată de 
formațiile Bulgariei (B) — 7 p, 
României — 6 p, Poloniei — 5 p 
și Ungariei — 4 p. In ultimeie 
meciuri : România — Ungaria
3—0 (10, 8, 4), Bulgaria (A) —
Polonia 3—0. 

rea din atac. Dar meciul a re
liefat și o serie de lipsuri, 
care au grevat mult asupra po
tențialului de concurs, acestea 
referindu-se în principal la du
blaj și, uneori, chiar la primi
rea din serviciu — deși primi
rile au fost mai bune decît al
tă dată — ceea ce nu a permis 
întotdeauna crearea unor com
binații cu pase întinse, scurte, 
eficace.

De cealaltă parte, tînăra re
prezentativă a Braziliei a ma
nifestat frumoase calități. E- 
chipa oaspe dispune de cîteva 
jucătoare bine dotate fizic, dar 
îi lipsește experiența competi- 
țională și omogenitatea.

Așadar, această întîlnire s-a 
dovedit utilă și sperăm că 
meciul revanșă — programat 
miercuri in Capitală, în sala 
Floreasca, de la ora 17 — va 
oferi un suport moral pentru 
turneul de calificare din Bul
garia. Arbitrii V. Pavel și V. 
Vrăjescu au condus următoarele 
formații : ROMANIA — Ma
riana Ionescu (Gabriela Co- 
man), Iuliana Enescu (Victoria 
Georgescu), Victoria Banciu, 
Irina Pelculeț, Crina Georges
cu, Elena Dobroschi, Doina 
Săvoiu. BRAZILIA — Fernan
da Emerick, Auxiladora Cas- 
tanheira (Heloisa Roese), De
nise Matili (Regina Dos San
tos), Isabel Alencar (Ivonete 
Das Neves), Jaqueline Cruz 
Silva, Lenice Peluso.

Emanuel FÂNTANEANU

le-a pricinuit și ne-a pricinuit 
mari decepții... Numai astfel 
vor putea juca la nivelul ca
pacității normale care, chiar 
fără a mai vorbi de eventua
litatea unei autodepășiri, le-ar 
da dreptul la un loc pentru 
J.O. îmi doresc să-i văd pe 
băieți luptînd cu calm și luci
ditate, cu ouraj și dorința vic
toriei. în această adevărată 
„groapă cu Iei", care este gru
pa de Ia Pernik, izbindești nu
mai dacă ai, metaforic vorbind, 
ghiare și colți .de fier...

Antrenamentul s-a încheiat 
Voleibaliștii părăsesc sala la 
fel de tăcuți. Pe culoar, nedes
părțitul cuplu Oros-Dumănoiu 
pare mai senin. V-a cam zdrun
cinat tragerea Ia sorți ? îi în
treb în treacăt „Deloc. Ne aș
teptam la așa ceva", răspunde 
Oros. înainte de plecarea 
spre... bagaje și spre trenul de 
Sofia, antrenorul secund Florin 
Balaiș se eliberează de gîndul 
care-1 domină : „Din nou echi
pa Cehoslovaciei! Parcă-i un 
făcut! Cred că ziua a doua a 
grupelor preliminare (nm. — 
meciul cu Cehoslovacia) va de
cide calificarea noastră..."

Poate, dar mai degrabă credem 
că, la Pernik, fiecare „zi" va 
fi decisivă...

MIHNEA NĂSTASE 
ÎNVINGĂTOR 

ÎN R. F. GERMANIA
MCNCHEN, 15 (Agerpres) — 

Turneul Internațional de tenis 
rezervat copiilor pînă la 14 ani, 
desfășurat în orașul vest-ger- 
man Schluchsee din apropiere 
de Stuttgart, a fost cîștigat de 
jucătorul român Mihnea Năstase. 
In finală, Mihnea Năstase l-a 
învins cu 6—1, 6—2 pe Olaf
Stanlk (R.F. Germania), cuce
rind trofeul pus în Joc de orga
nizatori.

ECHIPA DE HANDBAL A-CUBEI, 
CALIFICATĂ PENTRU J. O.

CIUDAD DE MEXICO, 15 
(Agerpres). Disputat la Ciu
dad de Mexico, campionatul 
panamerican masculin de 
handbal a fost cîștigat de se
lecționata Cubei — 9 p, urma
tă în clasamentul final de for
mațiile Canadei — 7 p, S.U.A. 
— 6 p, Braziliei — 5 p, Ar
gentinei — 2 p și Mexicu
lui — 1 p.

MAI SÎNT
Astăzi, la Roma, Italia — ca 

țară organizatoare a turneului fi
nal ai campionatului european de 
fotbal — va cunoaște prima tra
gerea la sorți a grupelor. „Tifosi" 
peninsulari ta primul rînd, șl 
apoi, foarte curind, prin inter
mediul agențiilor internaționale 
de presă, toți Iubitorii fotbalului 
de pe bătrînul continent vor afla 
Împărțirea celor 8 echipe califi
cate: Anglia. Belgia, Spania, O- 
landa, Cehoslovacia, Grecia, R.F. 
Germania, precum șl Italia, ca 
țară organizatoare, pentru găzdu
irea celor două grupe fiind de
semnate 1 orașe: Roma, Milano, 
Torino șl Neapole

Așadar, între 11 șl 22 Iunie 
1986 cele 7 clștigătoare de grupe 
preliminarii împreună cu .^qua
dra azzurra* (pregătită de E. 
Bearzot) vor participa la ultimul 
act al celei mal importante com
petiții europene, ce se desfășoa
ră între două ediții ale campio
natului mondial. Actuala ediție a 
campionatului european a debu
tat la 24 mal 1978, cu Jocurile 
Danemarca — Irlanda și Finlanda
— Grecia și se va încheia In lu
na februarie a acestui an, prin 
partidele Anglia — Irlanda, Sco
ția — Portugalia șl R.F. Germa
nia — Malta, interesant de sub
liniat e faptul că deși în me
dul de debut al competiției e- 
chipa Gredel a pierdut la scor 
de forfait la Helsinki, ea și-a ciș- 
tigat In cele din urmă dreptul 
de a evolua tn turneul final, 
constituind marea surpriză a 
competiției In ceea ce privește 
ultimele trei Jocuri, ce urmează 
să albă loc in luna viitoare, ele 
nu mai pot influența primele 
locuri, doar avansul de puncta 
pe care ie au actualmente echi
pele Angliei (lideră autoritară, 
antrenor B. Greenwood) șl R. F. 
Germania (antrenor : J. Derwall)
— ambele neînvinse pînă acum — 
va 11 probabil mărit. Alături de 
aceste două reprezentative, cotate 
foarte bine în ierarhia interna
țională în ultimele două decenii, 
termină neînvinsă grupa prelimi
nară și selecționata Belgiei. Oda
tă cu plecarea Iul Raymond 
Goethals, puțini erau aceia care 
acordau șanse de reușită ime
diată noului manager, Guy Thys. 
Da. lată că echipa Belgiei reali
zează un tur de forță, ctștigînd 
la „potou" întrecerea grupei a 
doua în fața primei favorite, e- 
chlpa Austriei, revelația anului

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
COMPETIȚIA feminină de pa

tinaj viteză (sprintere) de la 
Davos s-a încheiat cu succesul 
Christel Rothenburger (R.D.G.), 
cu 168,090, urmată de Leah 
Muller-Poulos (S.U.A.) — 169,586 
p șl Cornelia Jacob (R.D.G.) — 
173,015 p. In proba de 500 m a 
terminat învingătoare Leah 
Mtlller-Poulos, cu 41,13, iar pe 
1000 m victoria a revenit Christel 
Rothenburger — 1:24,16.

IN TURNEUL de hochei pe 
gheață de la Tokio, selecționata 
olimpică a Canadei a învins cu 
1—0 (1—0, 0—0, 0—0) reprezenta
tiva Japoniei. Unicul gol al par
tidei a fost marcat, în primul 
minut, de Ron Davidson.

CONCURSUL de sărituri cu 
schlurile desfășurat pe trambuli
na de la Okurayama (Japonia) 
a revenit sportivului Japonez 
Klrokazu Yagi, cu 268,7 p șl să
rituri de 113,5 m șl 112 m. Pe 
locul doi s-a situat Iugoslavul 
Bogdan Norclcl — 241,8 p. După 
șase concursuri, în clasamentul 
general al „Cupei Mondiale" 
continuă să conducă Hubert 
Neuper (Austria) — 96 p, urmat 
de Hirokazu Yagl — 52 p șl 
Alfred Groyer (Austria) — 43 p.

ÎNTRECEREA de schl-fond de 
la Relt im Wlnkl (R.F.G.) s-a 
Încheiat cu proba masculină de 
ștafetă 4X10 km, în care victoria 
a revenit echipei Norvegiei cu 
timpul de 2h 05:10,06. Pe locu
rile următoare s-au clasat for
mațiile Suediei — 2h 05:33,67, 
S.U.A. — 2h 06:11,24. Finlandei 
— 2h 07:14,65 și U.R.S.S. — 
2h 07:23,3».

PROBA feminină de slalom 
uriaș, disputată pe pîrtia de la 
Ruhpolding (R.F.G.) în cadrul 
„Cupei Europei", a revenit schl- 
oarel franceze Fabienne Serrat. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat sportivele austriece Marla 
Murz șl Regina Sackl.

în urma acestei victorii, e- 
chipa Cubei s-a calificat pen
tru turneul final al Jocurilor 
Olimpice de vară de la Mos
cova.

în ultimele două meciuri, 
handbaliștii cubanezi au învins 
cu 29—19 echipa Argentinei și 
cu 28—22 formația Mexicului.

ALTE 5...
1978. Printr-o adevărată lovitură 
de teatru, elevii iui Thys cîști
gă meciul restanță cu echipa 
Scoției, de la Glasgow, amînat 
din februarie 1979 (tot zăpada..., 
bat-o vina I), pentru sfîrșitul a- 
nului trecut Astfel, echipa Aus
triei, care se considera ca și ca
lificată (mai ales după victoria 
In deplasare cu Portugalia) este 
făcută k.o. intr-un meci... in
direct. ‘

Ca o caracteristică esențială a 
actualei ediții s-a manifestat e- 
chilibrul pregnant dintre cele SI 
de reprezentative intrate In fo
cul competiției. Cu excepția gru- 
peL-r I și VEL, toate celelalte s-au 
încheiat cu un singur punct a- 
vans al echipelor calificate. Chiar 
și Ln acest context, de echilibru 
valoric, reprezentativele Olandei, 
R.F. Germania și Spaniei — tra
diționale protagoniste ale C.M. — 
s-au impus în cele din urmă, 
prin forță de joc și constanță, 
manifestate ln special (și deci
siv !) prin punctele obținute ln 
deplasare. z_șa de pildă. Olanda, 
condusă excelent de antrenorul 
J. Zwartkust, cîștigă într-o ma
nieră spectaculoasă la Leipzig, 
întorcind rezultatul de la 0—2 la 
3—2 în partida cu R.D.G. ! R.F. 
Germania tranșează fără echivoc 
(2—9) meciul cu Țara Galilor de 
La Cardiff. Elevii lui L. Kubala 
cîștigă în deplasare (2—1) meciul 
cu Iugoslavia și — deși cedează 
apoi surprinzător, pe teren pro
priu, tn fața aceluiași adversar — 
obține punctul calificării la Cra
iova, cu reprezentativa țării noas
tre (2—2). Edificator prin aceas
tă prismă este punctajul realizat 
în partidele din deplasare de cele 
3 candidate la calificare din gru
pa c Iii-a. în care a evoluat e- 
chipa noastră națională: Spania 
5 puncte, Iugoslavia 4 p, Roma
nii. 1 p.„

Selecționata Greciei încearcă 
acum, sub conducerea manage
rului Alexis Panagulias, bucuria 
primei calificări tn turneul final 
al unei asemenea competiții de 
amploare. Avind inițial șansa a 
tre^a, îp urma reprezentativelor 
U.R.S.S. și Ungariei, iată că se
lecționata elenă reușește un meci 
egal la Budapesta și două vic
torii . prețioase în fața Ungariei și 
U.R.S.S. (4—1, respectiv 1—0), cu 
care se clasează pe primul loc, 
tn timp ce prima favorită, 
echipa U.R.S.S., termină pe ulti
mul loc !

LA MEGEVE (Franța) încep 
astăzi întrecerile campionatelor 
mondiale de patinaj artistic re
zervate juniorilor. La competiție 
și-au anunțat participarea spor
tiv* și sportive din 21 de țări, 
printre care U.R.S.S., S.U.A.,
R.D. Germană, Ungaria, Austra
lia, Noua Zeelandă, Japonia, 
Iugoslavia, Franța, Suedia, R.F. 
Germania, Anglia și Finlanda.

A FOST DEFINITIVAT lotul 
de săniuțe al S.U.A., care va 
participa la apropiatele Jocuri 
Olimpice de lamă, programate 
între 13 și 24 februarie la Lake 
Placid. Din lot fac parte Jeff 
Tucker, Richard Stithem, John 
Fee, Debra Genovese, Diana 
Burke, Susan Charlesworth 
(pentru probele individuale), 
Frank Masley și Ray Bateman 
(pentru proba de dublu mascu
lin).

FEDERAȚIA de patinaj din 
U.R.S.S. a definitivat lotul sovietic 
care va participa la apropiatele 
campionate europene de patinaj 
artistic, programate la Goteborg 
(Suedia) Intre 22 și 27 ianuarie. 
Din lot fac parte cuplurile Irlna 
Rodnina — Aleksandr Zaițev, Ma-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Portughezul 

Carlos Lopes a terminat învin
gător în crosul de la Nancy, 
fiind cronometrat pe distanța de 
10,600 km cu timpul de 29:12. In 
proba feminină, desfășurată pe 
un traseu în lungime de 4,215 
km, prima a trecut linia de so
sire concurenta elvețiană Eva 
Liebi, în 13:50.

CICLISM • înaintea ultimelor 
24 de ore de întreceri. In „Cursa 
de șase zile* de la Bremen 
(R.F.G.) conduce cuplul Pa
trick Sercu (Belgia) — Albert 
Fritz (R.F. Germania), cu 188 p. 
• Concursul de clclocros desfă
șurat în apropiere de Haga a 
fost cîștigat de belgianul Roger 
de Vlaeminck, care a parcurs 
24 km în 58:12.

FOTBAL • Cîteva lidere în 
campionatele naționale din Eu
ropa : Grecia — Olympiakos Pi
reu ; Spania — Real Madrid ; 
Belgia — Lokeren ; Olanda — 
Feyenoord.

HANDBAL • în ultima zi a 
turneului masculin de la Sofia : 
Bulgaria — Ungaria (B) 22—20 ; 
Selecționata orașului Moscova — 
Franța 33—22. Clasamentul final : 
1. Bulgaria — 6- p ; 2. Selecțio-

CLASAMENTE 

GRUPA I

GRUPA a IV-a

1. ANGLIA 7 6 10 20- 5 13
2. Iri. Nord 8 4 13 8-14 9
3. Irlanda 7 2 3 2 9- 6 7
4. Bulgaria 8 2 1 S 6-14 5
5. Danemarca 8 12 5 13-17 4

GRUPA a ll-a

1. belgia 8 4 4 0 12- 5 12
2. Austria 8 4 3 1 14- 7 11
3. Portugalia 7 4 12 9— 1 9
4. Scoția 7 2 14 11-12 5
5. Norvegia 8 0 17 5-20 1

GRUPA a lll-a

1. SPANIA 6 4 11 13- 5 9
2. Iugoslavia 6 4 0 2 14— 6 8
3. România 6 2 2 *2 9-86
4. Cipru 6 0 1. 2-19 1

GRUPA a Vll-a

1. OLANDA 8 6 1 1 20- 6 13
2. Polonia 8 5 2 1 13- 4 12
3. R.D. Germana 8 5 12 18-11 11
4. Elveția 8 2 0 6 7-18 4
5. Islanda 8 0 0 8 2-21 0

GRUPA a V-a

1. CEHOSLOVACIA 6 5 0 1 17- 4 10
2. Franța 6 4 1113—7 9
3. Suedia dl 2 3 9-13 4
4. Luxemburg 6 0 1 5 2-17 1

GRUPA a Vl-a

1. GRECIA 6 3 1 2 13- 7 7
2. Ungaria 6 2 2 2 9- 9 6
3. Finlanda 6 2 2 2 10-15 6
4. U.R.S.S. 6 1 3 2 7- 8 5

1. R.F.G 5 3 2 0 9- 1 8
2. Turcia 6 3 12 5-5 7
3. Tara Galilor 6 3 0 3 11- 8 6
4. Malta 5 0 14 2-13 1

încheiem acest panoramic cu 
deținătoarea titlului de campioa
nă a Europei, Cehoslovacia, care, 
bine pregătită de J. Veriglos, a 
tranșat în favoarea sa duelul cu 
echipa „cocoșului galic*, obținînd 
astfel dreptul de onoare de a-și 
apăra titlul

Paul SLAVESCU 
Ion OCHSENFELD

rina Cerkasova — Serghel Șahrai, 
Marina Pesteva — Stanislav Leo- 
novlci (in proba de perechi), Vla
dimir Kovalev, Igor Bobrin, Kon
stantin Kokora, Kira Ivanova (Bl 
probele individuale) și perechile 
Natalia Linlcluk — Ghenadl 
Karponosov, Irina Moiseeva — 
Andrei Minenkov (in proba de 
dansuri).

KONSTANTIN VOLKOV
5,60 m — LA PRĂJINĂ
MOSCOVA, 15 (Agerpres) — 

Cu prilejul unui concurs atle
tic desfășurat la Vilnius, Kon
stantin Volkov (în vîrstă de 19 
ani) a stabilit un nou record 
al U.R.S.S. pe teren acoperit 
în proba de săritură cu prăjina, 
cu 5,60 m. Rezultatul lui Vol
kov constituie a doua perfor
mantă mondială a sezonului.

nata orașului Moscova — 4 p ț 
3. Ungaria (B) — 2 p ; 4. Franța 
— Op. Golgeterul competiției a 
fost jucătorul sovietic Cikalaev, 
autorul a 34 de puncte. 0 In 
continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în R.F. Germania, 
selecționata masculină a R.P. 
Chineze a susținut un meci ami
cal în compania . formației 
ViL Grilnzburg. Gazdele au 
obținut victoria cu 35—24 (15—12).

ȘAH • Turneul de la Has
tings s-a încheiat cu victoria 
marilor maeștri Ulf Andersson 
(Suedia) șl John Nunn (Anglia), 
clasați pe primul loc, la egali
tate, cu cîte 10 p din 15 posi
bile. Pe locurile următoare s-au 
situat Makaricev (U.R.S.S.) —
9 p, Georgadze (U.R.S.S.), Speel- 
man (Anglia) și Leln (S.U.A.) — 
cîte 8'/2p. Elevul englez Nlgel 
Short (în vîrstă de 14 ani), re
velația acestui turneu, a totali
zat 8 p.

TENIS 0 In primul tur al tur
neului de la Birmingham (Ala
bama) : Fibak l-a eliminat cu 
2—6, 7—5, 6—4 pe elvețianul 
Heinz Gunthardt, iar Vijay Am- 
ritraj a dispus cu 6—2, 6—4, de 
Pat Dupră.
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