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Faza pe asociație s-a încheiat, întrecerile ,,Daciader“ continua !

TOATĂ ȘCOALA, LA SĂNIIȘ PE DEALUL MANDEI
La Seaca, așezare rurală de 

pe pitoreasca vale a Oltului, 
găsim sute de copii — pionieri 
și școlari — de la școala gene
rală din stațiunea Călimănești. 
Vin. insă, aici, la Seaca, unde 
pîrtiile sint ceva mai dulci și 
mai departe de primejdia șo- 
selii. fiindcă se încheie la 
40—50 de metri de banda do 
asfalt. Urcăm pe dealul 
Mar.da. locul de desfășurare 
a unui nou concurs din cadrul 
„Daciadei", al șaselea de la în
ceputul acestui an. Campionii 
școlii la săniuș au fost desem
nați cu o săptâmină in urmă, 
4ar „Daciada-* continuă, cam
pionii se află din nou la start, 
încă o repetiție pină la etapa 
pe județ, tatonați de colegii 
care au ureat pe podium sau 
n-au trăit ineă această satisfac
ție. Cum se mai intimpiă 
la sport...

Urcă dealul Aîandei (înălți

Spre linia de sosire in concursul de schi desfășurat duminică, 
in cadrul „Daciadei”, pe stadionul Voinfa din Capitală. (In ima
gine, grupa tinerelor ucenice de la cooperativa „încălțămintea 
manuală") Foto : D. NEAGU

CICLIȘTII-LA START 
CU SPERANȚE RENĂSCUTE!
• Prima întrecere este programată la finele lui februa
rie • In prim-plan : „Cursa Păcii" și Campionatul bal
canic, dar Olimpiada rămîne „marele vis" ® Teodor 
Vasile și Mircea Romașcanu, în fruntea plutonului „tri

colorilor" • Ce anunță pistardul Ion George ?
Vorbind despre cicliștii noș

tri, pentru prima oară în 1980, 
cel mai important — și cel mai 
îmbucurător — fapt este acela 
că nici ei. nici tehnicienii și 
nici federația n-au renunțat la 
ideea de a se impune, prin re
zultate, firește, -în fața selecțio
nerilor olimpici. „Secretul" a- 
cesta ni l-a încredințat, cu 
nedisimulată satisfacție, pre
ședintele F. R. Ciclism, tovară
șul Pavel Novăcescu. Și tot 
din aceeași sursă am mai aflat 
că sezonul va începe la sfîrși- 
tul lunii februarie cu obișnu
itele întreceri de pregătire și 
verificare. Prima întrecere in
ternațională va avea loc între 
23 și 30 martie, pe șoselele din 
împrejurimile Constanței, și 
va fi dotată cu „Cupa F.R.C.".

Pină Ia Olimpiadă — în spe
ranța că ea se va înscrie în 
programul cicliștilor noștri — 
vor fi trecute examenele pri
măverii și ale începutului ve
rii : „Cursa Păcii", în luna 
mai, și Campionatul balcanic, 
in luna iunie. Pe programul de 
vară-toamnă vor figura „Turul 
Iugoslaviei" și „Turul Bulga
riei", poate și alte întreceri in
ternaționale, pentru că acum 
este vremea cind sosesc invita
țiile. Anul competițional intern 
cuprinde — eșalonate de-a 

T

mea, circa 500 de metri) și 
profesorii școlii. Alături de 
Aurelian Cirstea, dascălul de 
educație fizică, colegi de la al
te materii : Constantin Cuprian 
— de științe sociale, Constan
tin Stoica — de limbi străine. 
Este prezent și directorul șco
lii, profesorul de biologie 
Constantin Piele. Toți vor avea 
cîte o misiune cTe îndeplinit. 
Vor oficia ca cronometrori, vor 
consemna timpii concurenților. 
Lingă noi, maistrul Alexandru 
Dincă, cel care i-a îndrumat pe 
copii, în atelierele-școală, cum 
să-și construiască sănii, urmă
rește cum se comportă „mași
nile", trăinicia lor. Unele 
pîrtii de la Seaca sînt destul 
de pretențioase, au pe alocuri 
praguri, dacă nu ești atent se 
intimpiă să te mai și răstorni, 
iar la șocurile care se produc 
există riscul ca sania să-și 
piardă o tălpice. N-au fost, 

lungul a cinci luni — tradițio
nalele concursuri pe etape 
„Cursa Victoriei", „Cupa Meta
lul", „Cupa Olimpia", „Cursa 
munților", „Turul Dobrogei", 
„Cupa' CIBO“, „Cupa Voința", 
„Cupa Brăilei" și „Cupa Pe
trolul".

Pregătirile rutierilor sînt in 
toi. Sub conducerea antrenoru
lui emerit Nicolae Voicu se 
antrenează cu sîrg oamenii 
pentru proba olimpică de 100 
km contratimp pe echipe 
(Marin, Gancea. Vintilă, Nico
lae, Lăuiaru, Mocanu, cărora, 
desigur, li se vor adăuga Vasi
le și Romașcanu). Ultimii doi 
— Teodor Vasile și Mircea Ro
mașcanu — figurează însă și în 
lotul pentru „Cursa Păcii", 
pregătit tot de prof. Nicolae 
Voicu, lot în care se mai află 
Costică Bonciu, Constantin Că- 
ruțașu, Teodor Drăgan, Andrei 
Antal, Cornel Popa, Aurel Bo- 
beică și Valentin Ilie. Atașat 
acestui lot, numai pentru pre
gătirea fizică generală, se află 
și pistardul Ion George, după 
părerea noastră cel mai mare 
talent al ciclismului românesc.

Așadar, cicliștii au intrat în 
1980 antrenîndu-se de zor. Le 
urăm succes deplin și — mai 
ales — acces la J.O. !

H. N. 

însă, asemenea „accidente", iar 
răsturnările pe pîrtie au pro
vocat cel mult rîsete. „Mași
nile" se dovedesc trainice, co
piii sînt mulțumiți, ca și mais
trul Alexandru Dincă, pro
iectantul...

Au trecut, ca o vijelie, pri
mii concurenți, băieți și fete. 
Desprindem dintre ei o fetiță 
îmbujorată, care și-a condus cu 
multă siguranță sania pină la 
punctul de sosire. Se numeș
te Daniela Orban, este în 
clasa a Vil-a și deține titlul de 
campioană a școlii la tenis de 
cîmp. De fapt, este mai 
mult decît prima pe școală, la 
Călimănești ea fiind cea mai 
bună jucătoare de tenis din ju
deț. Acum dorește să se 
afle printre primele și Ia să
niuș. N-a fost prea depar
te de acest obiectiv, care i-a 
surls Ioanei Fuiorea, din a 
VIII-a, ceva mai iute la cobo- 
rire (cu două secunde) decît 
Daniela. Ioana Fuiorea con-

Tiberîu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)

Prima competiție

de tenis a anului

„CUPA UNIRII“
De azi șl pină duminică, în 

sala clubului Steaua din Capi
tală (Calea Plevnei nr. 114), se 
dispută prima competiție de 
tenis a acestui* an : este vorba 
de tradiționala „Cupă a Uni
rii”. întrecerea, rezervată se
niorilor și senioarelor, precum 
și juniorilor și junioarelor, va 
reuni 55 ăe concurenți și 34 
concurente. Meciurile încep în 
fiecare zi la ora 8 (miercuri și 
vineri nu se joacă după-amiază).

Pe foile - de concurs figu
rează — la turneele de seniori 
—• următorii capi de serie : 
Mariana Hadgiu, Dorina Brăș- 
tin, Adriana Caraiosifoglu, Ca
melia Chiriac, Cosmina Po
pescu, Gabriela Szbko, Elena 
Popescu și Simona Nunweiller; 
respectiv Ad. Viziru, Leonte, 
Popovici, Șutii, Almăjan, Țiței, 
Rusen și P. Ovidiu.

PREGĂTIRILE HOCHEIȘTILOR, IN „IINIA DREAPTA"
Hocheiștii noștri au intrat în 

„linia dreaptă" a pregătirilor 
pentru Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Lake Placid. Reve
nind în țară, la sfîrșitul lui 
decembrie, după jocurile susți
nute în Norvegia și Suedia, ei 
s-au pregătit în continuare în 
Capitală, iar la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute au apărut din nou 
in intilniri de verificare publi
ce, primind replica echipei 
S. K. Urițki Kazan. Rezultatele 
se cunosc (3—3 și 6—4) ; să ve
dem ce ne-au spus cele două 
partide de pe patinoarul „23 
August" în privința stadiului 
de pregătire atins de selecțio- 
nabili.

In primul rînd. vom consem
na pregătirea fizică omogenă a 
întregului lot. La acest capitol 
s-a lucrat bine în ultimele săp- 
tămîni, examenele de sîmbătă 
și duminică fiind trecute cu 
succes. Și nu ezităm să facem 
această apreciere, mai ales 
pentru că partenerul de între
cere a excelat, la rîndul său, la 
acest capitol, lucru dealtfel cu
noscut pentru echipele sovieti
ce, în general. în primul meci, 
repriza a IlI-a a fost nefavo
rabilă, ca scor, olimpicilor ro
mâni, dar aceasta nu s-a da
torat unei scăderi a potențialu
lui fizic, ci — așa cum scriam 
în cronica de ieri — dereglări
lor intervenite în alcătuirea li
niilor. Dealtfel, oaspeții au e- 
galat intr-un moment de infe

hoherii noștri H1<1111I<<1 „Olimpiadei alfic"

DE LA SINAIA, LA LAKE PLACID

• După O- 
berhof, Winter
berg, Konigssee, 
Igls și Cortina 
d'Ampezzo, pis
ta din Sinaia 
găzduiește an
trenamentele lo
tului nostru pî- 
nă la plecarea 
in S.U.A.« Pre
gătirea pe us
cat a facilitat 
acomodarea cu 
coboririle pe 
gheafă • Echi
pajele româ
nești obțin timpi 
de start foarte 
buni • Horst 
Graef și bobul 
„Donald 2" sus
țin un test ho- 
târîtor la C.E.
. Pregătirile efectuate de bo- 
berii români în vederea parti
cipării la Jocurile Olimpice de 
la Lake Placid au intrat in 
linie dreaptă. Sportivii noștri 
se află acum la Sinaia unde, 
pe pirtia înghețată natural, 
vor efectua coboriri de antre
nament pină la începutul lunii 
februarie, cind vor pleca spre 
stațiunea nord-americană. De 
aici înainte, deci, situația pare 
simplificată față de perioada 
anterioară (vom arăta și da 
ce), lotului olimpic român fl 
indu-i pusă la dispoziție pista 
sinăiană, care are caracteris
tici (lungime, diferență de ni
vel, număr de viraje, grad de 
dificultate) asemănătoare eu 
cele ale „jgheabului de ghea
ță" de pe Mount Van Hoeven- 
berg. Să mai menționăm un 
amănunt deloc neglijabil : de 
întreținerea pîrtiei se ocupă 
maestrul sportului Nicolae 
Ncagoe, coechipierul maestru
lui emerit al sportului Ion 
Panțuru în acea memorabilă 
dimineață de 11 februarie 
1968, cind echipajul României 
a cucerit singura medalie (de 
bronz) din istoria participării 
sportivilor din țara noastră la 
Jocurile Olimpice de iarnă. In 
răgazul rămas pină la plecarea 
in S.U.A., colectivul de tehni
cieni (format din Ion Matei 
— antrenor coordonator. Du
mitru Focșeneanu — antrenor 
pentru pregătirea tehnică și 
Nicolae Visulescu — antrenor 
pentru pregătirea fizică) își va 
îndrepta atenția spre finisarea 
pregătirilor, mai concret spre 
definitivarea și omogenizarea 
echipajelor, „smulgerea" Unor 

De miine, ,,Cupa Federației" la Galați

Cazacu (nr. 18) atacă poarta echipei S.K. Urițki 
de căpitanul formafiei noastre, Tureanu Foto :
rioritate numerică a selecționa
tei noastre, iar ultimele minu
te ale partidei au cunoscut un 
joc susținut, avîntat, al „trico
lorilor". AI doilea meci, cel 
de duminică (6—4), ilustrează 
și prin evoluția scorului capa
citatea de efort a selecționabi- 
lilor, posibilitățile lor de a for
ța rezultatul în final. Conduși 
la prima pauză cu 3—1, ei au 
egalat în repriza secundă ; con-

Pilotul Constantin Iancu (in dreapta) pro
mite o ascensiune rapidă in ierarhia bobului 

international
fracțiuni de secundă la star
turi. șlefuirea tehnicii atacării 
virajelor, a parcurgerii liniilor 
drepte etc.

Ce s-a petrecut pină acum 7 
Succint, vom aminti că în lu
nile de toamnă aveau prepon
derență activitățile de pregă
tire fizică de coboriri pe bo
buri cu role, zborurile acroba
tice efectuate la aerodromul 
aeroclubului „Aurel Vlaicu" și 
testele de vestibulometrie. Uti
litatea acestor acțiuni ne-a 
fost subliniată, la timpul po
trivit, de „șeful” actualei pro
moții de boberi. pilotul Dragoș 
Paaaitescu, la înapoierea de 
la Oberhof, unde au avut loc 
coboririle de acomodare cu 
pista înghețată artificial din lo
calitate : „Pregătirile pe uscat 
ne-au fost de un real folos, ele 
inlesnindu-ne obișnuirea cu co
boririle pe o pistă înghe
țată". Sportivii români au 
efectuat primele coboriri pe 
gheață mai devreme decit ori- 
cînd (in luna octombrie !), dar 
și așa au fost devansați de 
boberii din R.D. Germană și 
din R.F. Germania care se 
antrenau, încă din septembrie, 
la Oberhof și. respectiv, la 
Winterberg. A fost clar, însă, 
că perioada de pregătire pe 
uscat a avut mare însemnă
tate, deoarece la începutul lu
nii noiembrie, la Winterberg, 
în cadrul „Cupei Veltins", Dra- 
goș Panaitescu și coechipierii 
lui Dorel Crisludor, Alexandru 
Mitrofan și Ghcorghe Lixan-

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Kazan, asistat 
N. DRAGOȘ

duși din nou, cu 4—3, în ultima 
„treime" a meciului, băieții 
noștri au găsit resurse pentru 
înscrierea a 3 goluri consecu
tive, prin care au decis meciuL 

Din păcate, verificările de 
la sfîrșitul săptămînii trecute 
au fost influențate negativ de

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)



. Sportul Sn slujba salvării accidentalilor pe munte

A X-a EDIȚIE A RALIULUI DE IARNĂ „SALVAMONT" - 
UN EXAMEN GREU, TRECUT CU SUCCES DE TOȚI PARTICIPANȚII

Condițiile în care s-a desfă
șurat, în acest an, la Predeal, 
raliul de iarnă „Salvamont", a- 
juns la a 10-a ediție — un ju
bileu la sărbătorirea căruia s-a 
trecut în revistă dezvoltarea 
„Salvamontului" în țara noas
tră — au fost dintre cele mai 
vitrege (zăpadă mare, ceață, 
viscol) dar, așa cum spunea 
tovarășul Dumitru Enc, secre
tarul Consiliului popular al 
Predealului, „tocmai în aseme
nea condiții sint mai solicitați 
să acționeze salvamontiștii pe 
timp de iarnă".

La startul competiției, care a 
durat 5 zile, s-au aliniat 18 e- 
chipe reprezentative de județ 
sau din stațiuni montane, la 
care s-au adăugat (hors con- 
cours) 5 echipaje ale vînăto- 
rilor de munte. A absen
tat nemotivat reprezentativa 
județului Caraș-Severin, care 
acționează în Semenic și pe 
Muntele Mic. N-au fost pre
zente, nici în acest an, echi
paje din Moldova, îndeosebi 
din județele de munte (Su
ceava și Neamț), deoarece nici 
după 10 ani de la înființarea 
„Salvamontului" n-ara luat 
ființă, în aceste județe, echi
paje de salvare în munți.

Participanții și-au disputat 
șansele făcînd uz de toate cu
noștințele lor tehnico-tactice, 

(Urmare din pag 1)

firmă ultimele rezultate la 
săniuș, care au consacrat-o 
drept reprezentantă a copiilor 
din Călimănești la faza pe ju
deț a „Daciadei". $i la fel Pc- 
trică Chițoiu, tot din a VIII-a, 
în întrecerea băieților.

în decurs de 3—4 ore, în
treaga școală a coborît dealul 
Manda, fără ...probleme, mulți 
și-au îmbunătățit rezultatele 
anterioare. Foile de concurs 
consemnează strădania lor de 
a fi tot mai buni, mai sprin
teni, mai îndemînatici, mai 
curajoși. Profesorul Florin 
Ștefan, metodist al orașului Că
limănești pentru educație fizică, 

PREGĂTIRIIE HOCHEIȘTIIOR, ÎN „IINIA OREțPTĂ"
(Urmare din pag [)

două accidentări cu importante 
repercusiuni asupra omogenită
ții funcționale a echipei ; fun
dașul E. Antal a jucat doar 14 
minute, în primul meci, ata
cantul Axinte ceva mai mult 
de o repriză, în aceeași intil- 
nire, pentru ca nici unul nici 
celălalt să nu mai poată apă
rea pe gheață în jocul al doi
lea. Dincolo de defecțiunea a- 
părută în pregătirea lor perso
nală, au contat mult, in randa
mentul echipei (bineînțeles, ne
gativ), modificările intervenite 
prin forța lucrurilor. Mal ales 
că cei doi absenți fac parte din 
cvintetul nostru numărul 1, 
forța principală a echipei. îi> 
această situație, antrenorii au 
desemnat ca partener al lui 
Gali, în linia de fund, pe Mo- 
roșan și Justinian în primul 
joc, în cel de-al doilea oprin- 
du-se la Hălăucă. Soluția de 
duminică seara ni s-a părut 
mai bună, pe de o parte pen
tru că — după părerea noastră

BOBERII NOȘTRI ÎNAINTEA „OLIMPIADEI ALBE"
(Urmare din pag. I)

dru s-au clasat pe locul 6, în- 
tr-o companie deosebit de se
lectă, din care nu au lipsit 
supercampionii Meinhard Neh- 
mer, Erich Schărer, Horst 
Schonau ș.a. Periplul boberi- 
lor (ne referim la pretendenții 
olimpici din toată Europa, nu 
numai la cei din România) a 
continuat la Konigssee și Igls, 
cu un scurt popas la Lake 
Placid unde în luna decem
brie, s-au desfășurat coborîri 
de inaugurare a pîrtiei înghe
țate artificial in întregime. 
Aici și-a testat bobul „Donald 
2“ pilotul-tehnician brașovean 
Horst Graef (împingător Ga
bor Bara), cu rezultate necon. 
cludente, deoarece coborîrile 
au fost efectuate cu frîne (cu 
excepția uneia) și fără îm

aruneînd în balanță îndeosebi 
pregătirea lor sportivă — la 
probele de orientare și căutare 
a accidentalilor, la slalom uriaș 
și la alpinism —, dar și price
pere în acordarea primului a- 
jutor și transportul răniților eu 
akja — o bărcuță metalică — 
trasă de doi schiori pe pante
le grele ale muntelui. . Prin 
acțiunile lor fără greș la orien- 
tare-căutare, la alpinism — 
unde 10 echipaje au obținut 
nota maximă —A cit și în pro
bele de schi, unde au fost doar 
două penalizări, salvamontiștii 
au demonstrat buna lor pregă
tire sportivă, dovedind că pen
tru a putea veni în ajutorul 
accidentaților este nevoie, în
primul rînd, să fii un bun a- 
tlet, un schior-orientarist și
un alpinist bine pregătit.

— Numai astfel salvamontiș
tii pot, în continuare, să dea
ajutorul celor care, din ne
știință sau imprudență, se ră
tăcesc pe munte sau suferă ac
cidentări — spunea prof. Mir
cea Mihăileseu, secretarul Fe
derației de turism-alpinism. Și 
aceasta, pentru că activitatea 
de „Salvamont" este, de 
fapt, punerea sportului în sluj
ba salvării oamenilor.

De la începutul competiției, 
în fruntea ierarhiei s-a instalat 
echipajul „Clăbucet“-Predeai, 

felicită pe organizatori, are cu
vinte da laudă la adresa copi
ilor. „Elevii de la școala gene
rală din stațiunea noastră e- 
fectuează, o bună parte din 
lecțiile de educație fizică, pe 
pîrtii, în aer liber. Acum, iată, 
este prezentă întreaga școală ! 
Cum să nu te simți incintat, 
cînd un întreg colectiv de e- 
levi înțelege să trăiască in a- 
cest fel bucuria mișcării ?“

Intr-adevăr, este deosebit de 
util pentru sănătatea copiilor 
ca lecțiile de educație fizică, 
întreaga lor activitate sportivă 
extrașcolară să fie dirijată că
tre natură, în aerul pur al pif
tiilor înveștmintate in mantie 
groasa de nea. Bravo, copii 1 
Bravo, stimați profesori !

— Hălăucă dă randament mai 
bun ca fundaș decit ca atacant, 
iar pe de altă parte pentru că 
s-a putut alcătui un al doilea 
cuplu de valori apropiate, 
Justinian—Moroșan. în ce 
privește linia principală de a- 
tac, soluția completării sale cu 
Cazacu și apoi Nistor ni s-a 
părut reușită, fiecare din aceș
tia înscriind .— in noua com
panie — cite un goL Dintr-un 
punct de vedere, absențele in
tervenite au constituit un dez
avantaj. dar, iată, ele au avut 
și darul de a solicita condu
cerii tehnice a echipei soluții 
rapide, punînd-o în situații în 
care ea s-ar mai putea găsi 
intr-un turneu de cinci meciuri, 
ca cel olimpic, cu jocuri din 
două în două zile, și in care 
pot interveni indisponibilități.

Verificările cu S. K. Urițki 
Kazan au fost, deci, binevenite, 
mai ales că au atras atenția și 
asupra altor aspecte, ca, de 
exemplu, intirzierea ieșirii 
din propria treime (uneori, s-a 
făcut exces de pase, în apro

pingere la start (toate). Lui 
Graef I s-au acordat și în 
continuare șanse de afirmare, 
dîndu-i-se posibilitatea să se 
antreneze la Cortina d’Am
pezzo și să concureze la cam
pionatul european de la Saint- 
Moritz (26—27 ianuarie), com
petiție care va hotărî asupra 
calităților și perspectivelor bo
bului „Donald 2” și ale pilo
tului Horst Graef.

Să revenim, însă, la lotul 
olimpic propriu-zis, care a 
susținut ultimele antrenamen
te peste hotare la Cortina 
d’Ampezzo. Aici (ca și la 
Igls, unde s-au disputat între
cerile de bob-4 pentru „Cupa 
națiunilor”), echipajul Româ
nia II, alcătuit din Constantin 
Iancu — pilot, Ion Duminicel, 
Dorel Francu și Nicolae An- 
drone — împingători, a avut 

care a cîștigat cele mai multe 
probe, deși unul dintre sportivi 
— Florin Dumbravă — a ac
ționat rănit la picior. La reu
șita acestui echipaj a contri
buit, desigur, sprijinul acordat 
de Consiliul popular al orașu
lui și competența căpitanului 
echipei, D. Frățilă. Pe locurile 
următoare s-au situat salva
montiștii din Săcele-Brașov și 
cei din Baia Mare. Cel mai 
bun la transportul cu akja a 
fost „Cindrelul", unul dintre 
cele trei echipaje sibiene, con
dus de Iosif Schneider.

— Am cîștigat, cred, ne 
spunea acesta, și pentru faptul 
că avem in echipajele noastre 
„veterani" — Egon Scheier și 
Liviu Miu — participant la 
toate cele 10 ediții ale raliului. 
Ceilalți echipieri sint mult mai 
tineri și le lipsește experiența 
de alpiniști, deoarece Ia Sibiu 
s-a desființat secția respectivă. 
Refacerea ei este necesară.

Am cerut părerea despre a- 
cest raliu jubiliar șefului echi
pajului din Harghita. Aurel 
Nan, și al celui din Bușteni. 
Gheorghe Bogasiu.

— Important este faptul <ă 
toate echipajele au dovedit o 
pregătire mult mai bună de- 
cît anul trecut, ne-a spus pri
mul interlocutor. S-a acționat 
mult mai bine decit la raliul 
desfășurat in județul nostru, 
la Lacul Roșu. Acesta este 
un fapt incontestabil.

— Contează, desigur, și cla
samentul, dar important este 
faptul că azi „Salvamontul" 
din România are înscris, in 
paginile istoriei sale, sute și 
sute de salvări in condiții grele, 
ne-a spus tov. Bogasiu. Și să 
nu uităm că salvamontiștii 
n-au niciodată clipe de re
paus...

Aceste ultime cuvinte aveau 
să fie adeverite curînd. Abia 
se terminase premierea, cînd 
s-a anunțat un caz real, iar 
predelenii au pornit în cău
tare. în loc să se odihnească 
după cinci zile de concurs. Așa 
iși onorau ei titlul, neoficial, 
de campioni ai raliului de iar
nă, ..Salvamont", ediția 1980 : 
trecînd de la examenul teoretic 
la cel practic, fără nici o 
pauză.

Sever NORAN

pierea propriei porți. cu riscul 
interceptării pucului și dez
avantajul replierii ordo
nate a adversarului) sau 
abuzul de intervenții neregula
mentare, cu reversul lor firesc, 
răminerea in inferioritate nu
merică. Exigența arbitrajelor 
la J.O. trebuie să fie mereu in 
atenția jucătorilor noștri, care 
au obligația de a se preocupa 
in primul rind de joc, lăsind 
la o parte răfuielile cu adver
sarii sau protestele la deciziile 
arbitrilor. Situații ca cele 
de duminică (la pasivul echi
pei noastre, o penalizare de 10 
minute, alta de 5 minute, ca să 
nu le mai notăm pe cele de 2 
minute) trebuie evitate ; și evi
tarea lor stă, înainte de orice, 
în puterile jucătorilor înșiși.

Săptămina aceasta, ultima e- 
tapă de verificare in țară. Lo
tul olimpic (de data aceasta cu 
E. Antal și Axinte) participă 
— miercuri, joi și sîmbată — 
la „Cupa Federației", la Ga
lați, alături de S. K. Urițki 
Kazan, selecționata de tineret 
a Cehoslovaciei (20 de ani) și 
cea de tineret a României. Iar 
la 4 februarie, plecarea spre 
Lake Placid...

coboriri promițătoare, apro- 
piindu-se, ca timpi pe manșe, 
de fruntașii pe plan mondial. 
O remarcă îmbucurătoare : la 
toate concursurile și Ia cobori- 
rile de antrenament echipajele 
române au avut printre cei 
mai buni timpi la start ; cit 
privește echipajul luf Dragoș 
Panaitescu, el a fost înregis
trat la Igls, la „Cupa națiuni
lor", cu cei mai buni timpi în 
toate cele patru manșe și a 
stabilit un nou record de 
start ! Desigur, constatarea 
confirmă eficiența selecției și 
a pregătirii pe uscat. Dar, „să 
dăm piloților ce-i al piloților”, 
exprimîndu-ne opinia că apor
tul întregului echipaj are in
tr-adevăr importanță majoră, 
dar calea spre pozițiile onora
bile va fi decisă de capacitatea 
minuitorilor de fisele.

I

LĂ SCĂLDAT...
Fantastic de „distrați**  

sint poloiștu pitici I Vin, 
să zicem, la bazinul Flo- 
reasca din Capitală, echi
pele de categoria copii I. 
Intră în hol, salută din 
mers, ca vedetele din .,A“, 
se opresc la bufet (un ci- 
co, un pepsi etc.) și... uită 
că, de fapt, au venit 
pentru meci l Antreno
rii. asemenea ..mamelor 
cele bune44. zîmbesc cu 
Înțeles : Mâi» ce băieți 
cu personalitate ! Apoi, cu 
o mină gravă, chipurile de 
pedagogi . intransigenți : 
.Gata copii ! Așteaptă... 

Dac iad a !«. Unii apucă pe 
scări în jos și — „distrați44 
— iau cu ei robinetele de 
la dusuri. Alții urcă către 
tribune, unde — tot „dis
trați* 4 — lasă hainele care 
încotro.

In bazin, veselie mare !... 
Tinerii poloiști de la Clu
bul sportiv școlar nr. 1 se 
instalează comod in jumă
tatea de teren a adversa
rilor (Progresul București) 
și .luptă44 pentru califica
rea in faza superioară a 
campionatului municipal, 
desfășurat în cadrul ..Da- 
ciadei44. ..Luptă-4 o dată, 
de două ori și. la scorul 
de 15—0. „școlarii44 încear
că să-și mărească avanta
jul atacind vehement în... 
plută pe spate ! Apoi, pre
cum la box : Steaua b.ab. 
Dinamo (12—0) : Liceul 
„Danitrie Bolintineanu44 a-

Vacanfâ rugbysficâ

nu

c
Rugby știi sini cu gindul

noul sezon, cu gindul dar și cu 
fapta... pregătirilor, ce6a ce 
înseamnă că, automat, 1979 a tre
cut întru totul în amintire. Anul 
competition al piecedent este încă 
„întors pe toate fețeie“ la nivelul 
factorilor responsabili, pînă la 
plenara Comitetului federal avînd 
loc analize ale comisiilor locale. 
Cum a fost cazul forului de re
sort din cadrul C.M.E.F.S. Bucu
rești. coordonatorul celei mai bo-

sell 
me

Balonul oval stă, în continuare, în 
cu el, rugby știi
— iși încearcă
voleiul.

de la Steaua — 
măiestria in alte

cu.

PE TEME DE EDUCAȚIE

runcă prosopul in terenul 
celor de la Rapid, care au 
10 goluri avans etc. Ne
adresăm — în scris —
prof. Gheorghe Dumitru de
la C.S.Ș. nr. 2 (doar 9—1
cu formația „Triumf") ; 
Q Cum explicați „eclipsa*  
de formă prin care trece 
echipa pe car»? o pregătiți? 
Antrenorul citește biletul, 
vrea să răspundă pe loc 
și verbal, dar renunță. In 
bazin parcă s-au adunat 
toți decibelii din cartier ! 
Se strigă „om la om“ și 
„în zonă44, adică in grup. 
Unii se interesează — peste 
bazin — de rezultat (arbi
trii doar cînd și cind apasă 
pe butoanele care acțio
nează scorul), alții protes
tează la ce se intîmplă pe 
ap ., cei mai mulți însă 
atrag atenția la ce se pe
trece sub apă ! în sfîrșit, 
pauză • „De fapt, — 
începe prof. Gheorghe Du
mitru — doar patru echipe 
contează in această între
cere. De aici și rezultatele 
înregistrate, corespunzătoa
re, desigur, actualului sta
diu de pregătire a viitori
lor poloiști*.

Reuniunea s-a terminat, 
spectatorii au plecat, în 
tribune au rămas doar hal
terele solitare, azvîrlite 
care încotro. în bazin, 
însă, puștim ea — nesupra
vegheată — se scaldă în 
voie : „refacere după e- 
fort*,  cu spectaculoase să
rituri de pe barele trans
versale ale porților, cu 
scaune ’uate de la masa 
arbitrilor, în chip de plu
te. Dar vine și partea po
zitivă, partea „educațio
nală44 a lucrurilor. Vine 
tovarășa de serviciu, cu o 
mătură mare în mină, se 
face că lovește în dreapta, 
în stingă, adună hainele 
găsite in cale, vedetele din 
„categoria copii 1“ se cu
mințesc pe loc, se roagă, 
imploră clemență. întocmai 
ca în povestea marelui 
Creangă, „La scăldat* 1. Dar 
Nică al lui Ștefan a Pe
trii nu era membru al u- 
nui club de performanță, 
nu avea atîți pedagogi a- 
nume retribuiți. Avea doar 
unul, dar bun !

Vasile TOFAN

rugbystice dingate activități _______ __
România. Din capul locului, tre
buie remarcată participarea satis
făcătoare la analiza de zilele tre
cute, o notă în plus putînd fi 
acordată secțiilor Steaua, Rapid 
și CI. sp._ șc. Triumf. în contrast, 
atitudinea unităților specializate 
(!) R.C. Sportul studențesc și 
R.C. Grivița Roșie, ultima avînd 
totuși un (linie !) reprezentant, 
ca și a cluburilor Aeronautica și 
Dinamo.

Se știe, dintre cele 49 de echipe 
care activează la nivelul muni
cipiului București,, unele iau parte
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.la campionatele naționale. Este sec:

• CAMPION/
SCHIORII ÎN CONCURȘI

PREDEAL, 21 (prin telefon). Pe 
pirtiile de la Clă'bucet au avut 
loc, zilele trecute, întrecerile de 
schi alpin pentru copii dotate cu 
„Cupa Sulinarului*  (etapa a Il-a). 
Concursul a atras la start peste 
200 de schiori și schioare din 
toate regiunile montane ale țării. 
Au avut loc curse de slalom spe
cial și slalom uriaș, în cursul o4- 
rora o frumoasă impresie au lă
sat mai mulți concurenți, dar în 
special cei care au luptat pentru 
primele locuri ale clasamentelor. 
Iată învingătorii la cele patru 
categorii de vîrstă (fete și băieți) : 
slalom special : Simona Costinaș 
(Petroșani), Suza Nagy (Miercu
rea Ciuc), M. Frățilă (Liceul Pre
deal), Em. Focșeneanu (Telefe
ric) ; slalom uriaș : Anca Moraru 
(Liceul Predeal). Liliana Ichim 
(Vatra Dornei) M. Frățilă, I. 
OLah (Bălan).

Vineri și sîmbătă, la Predeal, a 
avut loc „Cupa Brașovia" la com
binată nordică, iar duminică — 
un concurs de sărituri speciale. 
Pe pîrtia din Poliștoacă s-a dispu
tat cursa Ge .ond (7 km pentru 
juniori mici și 10 km pentru ju
niori mari). Traseul variat, bine 
ales, a solicitat din plin pe cont- 
p ctitori. Trambulina de pe Cio
plea a găzduit întrecerile de să
rituri, care au fost urmărite de 
un mare număr de spectatori. 
REZULTATE TEHNICE. Combi
nata nordică, juniori mici : 1. O. 
Radu (Brașovia) 291 p, 2. I. Run- 
ceanu (Rîsnov) 218,5, 3. O. Mun
tean u (Viitorul Brașov) 174.4 ; Ju
niori mari : 1. M. Durbacă
(A.S.A.) 3’14.4, 2. L Băilă (Brașo
via) 265,8, 3. șt. Burețea (Viito
rul) 177.

La sărituri speciale, în afara 
juniorilor au participat și spor

ea «i 
de I
L J
2. 1

v;
5. .
e. v
7. C
t. F
>. 1

19. C
11. c

<im| 
Xorr 
ner< 
tivi 
etaj 
niei 
fori 
dat, 
5i 
A : 
poc 
fecȚ 
B ;

SINAIA - ÎN TOATE ANOTIMPURILE
în grandioasa armonie a Carpaților noștri, stațiunea perma

nentă de renume internațional Sinaia, reprezintă o notă de 
o rezonanță aparte.

Pădurile de brazi ce cutează’ spre crestele munților, apeHe 
veșnic neliniștite ale râului, fantasticele plăsmuiri în piatră sînt 
de o neasemuită frumusețe în tot timpul anului.

lama. pe piste cu grade diferite de dificultate se poate prac
tica schiul, bobul și săniușul. Zăpada abundentă căzută în 
ultima vreme a creat acum, în aceste zile însorite de ianua
rie, minunate condiții pentru schi și săniuș nu numai pe pîrti- 
Ce special amenajate din timp de gazde, dar și pe altele, 
descoperite ad-hoc de iubitorii sporturilor de iarnă aproape 
peste tot unde se află o vale. în același timp, pentru cei aflați 
la odihnă sau veniți în excursii centrele de închiriere pun la 
dispoziție echipamentul necesar practicării sporturilor albe.

Hoteluri moderne, vile cochete și confortabile, restaurante, 
pensiuni, piscine acoperite, săli de jocuri mecanice, săli de 
spectacole și audiții muzicale, mijloace modeme de transport 
pe cablu, numeroase trasee turistice fac ca Sinaia să con- 

g strtuie pentru turiștii de toate vîrstele un punct de mare atrac- 
E tic.

g1"1 Liniște, îneîntare, sănătate, mișcare, odihnă — iată ce oferă
Sinaia oaspeților săi.

h Gama largă de trasee turistice oferă posibilitatea de a se 
j ajunge la hotel Alpin, cabana Piscul . Câinelui, cascada Urlă- 
C toarea, cabana Virful cu Dor, pentru ca mai apoi, ajunși 
□ pe Platoul Bucegilor, să se deschidă din nou în fața noastră 

nenumărate poteci și drumuri marcate spre locuri de o fru
musețe aparte.

In același timp, agenția de turism organizează numeroase 
excursii în localitățile din împrejurimi.

Pentru orice informații privind diferitele forme de vacanță 
la Sinaia, precum și pentru procurarea de bilete adresați-vă 
agențiilor și filialelor oficiilor județene de turism din întreaga 
țară, precum și I.T.H.R. București.
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loturilor naționale. Seniorii șl 
juniorii mari au concurat în pro
ba de 15 km, juniorii mici pe 10 
km, iar junioarele pe 5 km. Ză
pada foarte bună și traseele bine 
alese au permis înregistrarea unor 
timpi satisfăcători. REZULTATE. 
15 km : 1. Gh. Ioneteeu 49:42, 2. 
A. Perciog 51:04, 3 P. Ceobanu 
51:59, 4. Gh. Găvenea 52:13, 5. I. 
Rusu (toți Dinamo) 52:23. 6. Gh. 
Dudu (I.E.F.S.) 52:24 ; juniori
n ; 1. I. Tențiu (L.P.) 35:34 , 2.
E. Căciulă (L.P.) 36 :24, 3. L.
Gyârgy (Gheorgheni) 36:53, 4. A. 
Popa (L.P.) 38:06, 5. Gh. Dia
(A.S.A.) 41:10, 6. S. Benga (L.P.) 
42:16 ; junioare : 1. Emilia Ra>us 
(L.P.) »:15, 2. Elena Ceposu (Di
namo) 20:26 , 3. Camelia Cotrfariu 
(Sibiu) 21:02, 4. Elena Hîrlab (To- 
plița) 21:25, 5. Maria Toma (L.P.) 
21:36, 6. Livia Vodă (I.E.F.SJ
21:57.

bila Satu Mare, Constructorul A- 
rad, Comerțul lie. „Bolyai" Tg. 
Mureș ; SERIA C : Voința Bucu
rești, Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești, Progresul București, P.T.T. 
București ; SERIA D : Rapid 
București, Olimpia București, 
Voința Brașov, Sănătatea I.P.G. 
Ploiești. Turneul final al com
petiției se va desfășura la Bucu
rești, între 18 și 20 aprilie.
• După ce au participat la 

tabere de pregătire, echipele din 
Divizia masculină A au început 
să se înapoieze în orașele de re
ședință, reluîndu-și pregătirile 
specifice în vederea returului 
campionatului național care va 
începe sîmbătă 2 februarie.
• Rezultate din Divizia B de

tineret : MASCULIN : A.S.A. Ba
cău — C.S.Ș. Lumina Botoșani 
124—94 (64—53), Comerțul lie.
„Bolyai“ Tg. Mureș — C.S.Ș. Sa
tu Mare 93—67 (49—29), Chimia 
Craiova — Marina Constanța 75— 
74 (39—36) ; FEMININ : C.F.R. 
Craiova — Confecția C.S.Ș. Uni
rea Iași 59—83 (33—51), Comerțul 
lie. „Bolyai" Tg. Mureș — Sănă
tatea I.P.G. Ploiești 71—65 (43—27), 
Metalul Salonta — Voința Reghin 
62—56 (36—26). Corespondenți : 
I. Iancu, C. Albu, Șt. Gurgui, Fr. 
Darvași.

înălțime ; Nif 1,70 m ; greutate : 
Liliana Mușat (C.S.S.A.) n,46 m 
(h.c. L. Isac , 13.66 m), 50 mg : 
Mihaela Voica (Lie. 2) 7,7. (N. D. 
NICOLAE — co-resp.).

• La sfârșitul acestei săptămîni, 
sala bucureșteană din parcul spor
tiv „23 August“ va fi gazda unei 
noi competiții cu care se inaugu
rează, de fapt, seria celor mai 
importante concursuri ale actua
lului sezon indoor. Este vorba de 
campionatele municipale de atle
tism ale Bucureștiului (seniori). 
Momentele cele mai însemnate 
ale sezonului le constituie „Cupa 
de cristal* (în fapt, campionatele 
internaționale de sală ale Româ
niei), de la 16 și 17 februarie, și 
campionatele europene, la 1—2 
martie, la Sindelfingen (R.F. Ger
mania). întrecerile „Cupei de 
cristal" contează anul acesta și 
pentru desemnarea campionilor 
republicani de seniori, în sală.
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creșterea unor elemente, pentru 
asigurarea unei baze proprii pen
tru rugby.

Au mai fost dezbătute, desigur, 
și alte probleme (Steaua a pro
mis că mai amenajează un teren, 
Rapid are în plan organizarea 
unei baze dedicate exclusiv balo
nului oval, activitatea Clubului 
sportiv școlar Triumf a fost dată 
ca exemplu ș.a.m.d.). dar discu
țiile reveneau mereu la problema 
„schimbului de mîine". Ceea ce 
nu poate decît să ne bucure...
• OBIECTIVUL STELEI 7 „LO

CUL i, BINEÎNȚELES...* * în pri
ma zi a lui februarie, campioana 
țării se va deplasa la Predeal 
pentru obișnuitul scurt stagiu de 
pregătire la munte. Pînă atunci, 
au loc antrenamente zilnice, des
fășurate în aer liber sau în sală. 
La aces:e ședințe de pregătire 
sînt prezenti toți componenții lo
tului, mai puțin Popa și Gher- 
ghescu, care au plecat la alte 
echipe, după terminarea stagiului 
militar. Accidentat mai demult, 
Octavian Corneliu este acum în 
plenitudinea forțelor el pregătin- 
du-se serios cu un singur gînd : 
revenirea în echipa națională. 
Tot spre colectivul tricolor pri
vește talentatul Laurențiu Codoi, 
refăcut, in fine. Un alt interna
țional, Marin Ionescu accidentat 
la Montauban, speră să reia cu- 
rînd antrenamentele în ritm nor
mal. Obiectiv pentru noul sezon 7 
„Bineînțeles, locul I, spune Ca
rol Kramer, fostul internațional, 
Rugbyștii noștri au tot ce le tre
buie pentru a-și îndeplini dezide
ratul obținerii unui nou titlu : 
talent, condiții de pregătire, spri
jin*.
• pe SCURT « Campioanele 

fair-play-ului în 1979 au fost Di
namo și Știința CEMLN Baia 
Mare, care nu au înregistrat nici 
o suspendare. Felicitări '. • Coau
torii unui nedorit„record“ al se
zonului precedent : A. Pipemca 
(Dacii I.P.A. Sibiu) șl V. Sus
man (Constructorul Alba Iulia) 
— suspendați pe cite un an pen
tru bruscarea arbitrului. • C.F.R. 
Brașov speră să scape de retro
gradare, pregătindu-se sub con
ducerea unui nou antrenor : prof. 
Gh. Ticușan.

a Aflăm trista veste a încetări 
din viață a lui Alexandru (Puiu) 
Argeșiu, fost cunoscut jucător și 
antrenor.
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OMPETIȚII •
fost a- 

frumuse- 
e sigure, 
speciale, 

dek (Vo- 
O. Mun- 
177 ; ju- 
(A.S.A.) 

ța Odor- 
L. iBalint 

X I. 
r. Stinghe 
•DLEANU 

krașovului 
.te, între- 
dotate cu 
șov“. Au 
ii specia- 
l multe 
fâve, pre- 
mponenții
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CUPEI ROMÂNIEI" LA BASCHET 
FEMININ

al ediției 
național

788-1474 41 
709-1480 40 
594^59 37 
432-TO72 32 
396-1325 31 
432-1339 30 
.370-1339 23 
325-1427 27 
268-1307 27 
212-1324 26 
940-1620 20 
rele com- 
•rezentativ 
uare pen- 
la, în lu- 
calificare 

ce de la 
frlffâre A 
ețbalistele
B de ti- 
a respec- 
întrecerile 
ei Româ- 

loc, sub 
■mătoarele 
23 martie 
i seriile ;

Cluj-Na- 
ghe, Con- 
i ; SERIA 
□ara, Mo

1

RUL" PENTRU ATLEȚII JUNIORI
bl etic de 
Lț de clu- 
oc în sala 
rat de un 
icipare în 
sat. a Il-a 
ine rez-ui- 
fosit înre- 
ăritură în 
(Șc. gen. 

ră o acti- 
i calitate) 
mtin Mili-

(h.c. A-

p au fost: 
eca (Viit.)

I JSc- gen. 
•M ilit-a.ru

Rădu- 
hf greutate: 
| 13,39 m ; 
serie 7,1) ; 
la Arsene 
: Doinița
) 5,48 m ;
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I „U" CLUJ-NAPOCA iN CĂUTAREA NOII

I IDEI DE JOC Șl A

I
I

„Șepcilc roșii" au terminat se
zonul 1979 pe o poziție „retrogra- 
dabfflă" (locul 16). De pe posta
mentul acăsta puțin onorant au 
plecat clujenii acum la pregătirea 
sezonul ii de primăvară, cu gîndul 
mărturisit de a-I părăsi cit mai 
repede. Grijulie. „U“ Cluj-Napoca 
a purces, de fapt, mai devreme 
la o măsură pe care o dorește 
salutară : aducerea la pupitrul 
tehnic a unui nou antrenor, 
Gheorghe Staieu. De numele lui 
se leagă acum speranța clujenilor 
pentru un „marș forțat" în retur, 
piin care să se evite retrograda
rea Este poate șl motivul pentru 
care fiecare antrenament este 
„super-vizat" de cîteva zeci de 
suporteri. Iau loc într-un colț al 
tribunei sau pe băncile sălii de 
sport, își sprijină bărbia în pal
mă și se uită. Observă, tac și 
așteaptă. Vor parcă să cintărească 
din priviri priceperea noului an
trenor, receptivitatea și starea de 
spirit a jucătorilor. Ce spune 
noul antrenor staieu de lotul în 
subordine și de „marea aventură" 
din primăvară 1 Spune așa : 
„Deocamdată facem o severă 
pregătire fizică pentru a putea 
realiza o condiție indispensabilă 
smulgerii din periferia clasamen
tului : capacitatea de a alerga in 
ritm susținut 90 de minute. Du
pă aceea, parcurgem alfabetul 
tacae, căc am senzația că echipa 
nu are o idee precisă de joc. 
Dacă băieții se angajează total și 
nu așa cum procedează Lăzărea- 
nu, care lipsește de la antrena
mente, sau Ciocan, care intîrzie 
la ele, au putem să dăm greș. 
Ca să nu mai vorbesc că legiti
marea lui Dobrău și Hurloi, care 
participă la pregătirile noastre, 
ar in țări considerabil potențialul 
lotului". Lot care are următoarea 
componență : Moldovan, Lăză- 
reanu, BfikOsi, Szalai (junior) 
— portari ; Bagiu, L. Mihai, Po- 
rațchi, I. Mureșan, A. Mureșan, 
Moș, Anca. Ciocan, FI, Pop — 
fundași ; Boca, Batacliu, Cîmpea- 
nu II, Suciu, Mânu — mijlocași ; 
Răduță, Dobrotă, Vidican (operat 
de menise, execută antrenamente 
individuale), Floare, Florescu —

| F.C.M. BRAȘOV-PE DRUMUL LARG DESCHIS,
?

| PRIN MUNCĂ Șl SERIOZITATE, SPRE DIVIZIA „A“.î

..deși ceilalți concurcnfi nu
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F.C.M. Brașov — rezultat al u- 
nei metamorfoze nu numai de 
nume, ci și de structură a fotba
lului din orașul de la poalele 
Timpei — se înscrie, în istoria 
competițiilor divizionare din țara 
noastră, cu o performanță de ex
cepție : încheierea turului actua
lei ediții de campionat fără nici 
o infringere ! De fapt, este sin
gura echipă, din totalul celor 264 
de divizionare A, B și C, neîn
vinsă m sezonul din toamna tre
cută, ea avînd la activ 14 victorii 
și trei „remize", cu un golave
raj, de asemenea, de excepție : 
40-7 1

Recent, ani avut ocazia să-i ur
mărim la lucru, la Călimănești, 
pe fotbaliștii brașoveni, prezenți 
la pregătiri in următorul lot : 
portari : Clipa și Balaș ; fundași: 
Papuc, Vărzaru, Naghi, Panache, 
Pescaru și Manciu ; mijlocași ; 
Chioreanu, Șulea, Furnică, Po
pescu, Gherghe și Bucur ; înain
tași : Paraschivescu, Bența, Bori- 
ceanu și Ciobanu. Vizita noastră 
a coincis cu un moment de vîrf 
al instruirii lor din această peri
oadă in care durata totală a an
trenamentelor atingea o cifră cu 
justificate pretenții de record, a- 
proxlmativ 240 minute pe zi ! 
„întotdeauna am pus mare accent 
pe această lună ianuarie, spunea 
antrenorul N. Proca, De astă-dată, 
dificultatea cea mare n-a mai 
constituit-o monotonia Inerentă a 
solicitărilor, poate nici prezența 
doar episodică a mingii, ci faptul 
că mai bine de jumătate din e- 
fectivul jucătorilor — cei noi 
veniți în vara anului trecut — 
nu au fost obișnuiți cu o mare 
cantitate de efort. Unii au avut 
impresia chiar, la un moment dat, 
că sint la capătul puterilor și au 
vrut să abandoneze cursa pregă
tirii. Treptat, însă, am reușit să-i 
tac pe toți să treacă un așa-zis 
„prag al neputinței" și să lu
creze într-un regim fără concesii, 
fără menajamente, singurul care 
ne poate garanta reușita finală".

Reușita finală. Acesta este gin- 
dul care preocupă permanent și 
pe antrenorii și pe jucătorii echi-

I ȘTIRI • ȘTIRI
I
I

• DOREL ZAMFIR, extrema 
dreaptă a formației F.C. Con
stanța, a fost transferat la Di
namo București.

I
• DE LA COLEGIUL CENTRAL 

AL ANTRENORILOR. Se face cu
noscut celor interesați că viza a- 
nuolă a carnetelor de antrenori 
de fotbal se face numai de 
F.R.F., prin trimișii consiliilor 
județene pentru educație fizică șl 
sport. ...
rioada

Viza se va efectua în pe- 
16—25 februarie a.c.

• A
virstă

ÎNCETAT DIN VIAȚA tn 
de 70 de ani, regretat de 

toți cei care l-au cunoscut, Ru
dolf Biirger, fost jucător al Rl- 
pensiei Timișoara și al echipei 
naționale.

VECHII PRIETENII

de
conferită 

loan Lu- 
prealabil, 
A cerut

băieți, 
cum 

impresia 
doar aUt 

susține bătălia aspră a 
Am impresia că în a ceas- 
nu mai plutește vechea 
care lega sufletele fot- 
cu șapcă roșie. Altfel 

gest pe care 
antrenament,

atacanți. Mai trebuie spus că „ve
teranul" Anca, atunci cind este 
solicitat, intră cu dezinvoltură în 
„haina ‘ antrenorului secund, post 
vacant la „U" Cluj-Napoca.

Dar la ,.U" Cluj-Napoca a des
chis deunăzi ușa cabinei un ve
nerabil antrenor, fost jucător in
ternațional, în misiunea sa 
îndrumare și control, — 
de F.R.F. Numele lui : 
paș. Acesta asistase, în 
la cîteva antrenamente. __ ____
îngăduința să spună cîteva vorbe. 
Și a rostit așa : „Dragi 
văd că executați pregătiri 
scrie la carte, dar am 
că nu este suficient 
pentru a 
returului, 
tă cabină 
prietenie 
baliștilor . , . . 
nu-mi explic un 
l-am o-ervat la 
cind se executa alergarea cu cîte 
un partener in spate. Din nebă
gare de seamă, unul dintre dum
neavoastră, în postura de „că
răuș", a jenat un alt „cărăuș*,  
caro s-a Împleticit o clipă. Aces
ta, cu ochii scăpărind de minie, 
i-a aruncat o vorbă grea. Sint 
convins că celălalt va plăti cu 
aceeași monedă, la prima ratare, 
să zicem, la poarta adversă, a 
furiosului de astăzi. Dacă aceasta 
este atmosfera, șansele de redre
sare sînt modeste. Și cită nevoie 
aveți de solidaritate morală 
tru realiza/ea unui obiectiv 
mun ! Să știți că motivația 
considerată, la ora aceasta, 
literatura de specialitate, un 
tor mai important chiar 
structura musculară și datoria de 
oxigen".

Cu vorbele acestea în urechi, 
jucătorii lui ,.U" Cluj-Napoca au 
luat ieri drumul Poienei Brașov. 
Se va da acolo știuta luptă cu 
nămeții. Ceea ce nu știm este 
dacă va reînflori, pînă La urmă, 
și frumoasa prietenie pe care ac
tuala generație a lui „U" a cam 
îmbrîncit-o, se pare, afară din 
cabina sa.

pen- 
co- 

este 
in 

fac- 
decit

Ion CUPEN

și-au spus ultimul cuvin!
pei brașovene. Și cu toate că 
F.C.M. are larg deschis, ca nicio
dată in ultimii cinci ani, drumul 
spre prima divizie, antrenorul 
N. Proca — lucid și obiectiv cu 
sine însuși — consideră că greul 
încă nu a trecut. De ce 7 „Mai 
lntii pentru că F.C. Constanța ră- 
mine, în continuare, un adversar 
valoros, capabil să se regăsească 
oricînd și să revină pe primul 
plan al duelului nostru sportiv. 
In al doilea rînd, cu noi toate 
echipele se vor mobiliza și vor 
juca, în retur, peste valoarea lor 
obișnuită din campionat. In sfîr- 
șit, mai sint printre jucătorii noș
tri și unii care cred că cele șase 
puncte avans de acum sînt sufi
ciente pentru promovare. Or, pînă 
atunci, mai este încă o jumătate 
de campionat, un retur greu pe 
care-1 poate ușura, treptat, doar 
pregătirea noastră bună de acum 
și buna comportare a echipei, 
meci de meci*.

La cumpăna dintre un sezon cu 
frumoase realizări și un altul 
plin de speranțe șl promisiuni, 
F.C.M, Brașov muncește din greu 
acum, știind că numai așa, la 
vară, La ceasul scadenței cam
pionatului, va putea culege rodul 
mult așteptat : revenirea în „A*.

Mihai IONESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ZILNIC, MARI SUCCESE 

LA LOZ 1N PLIC ! Pentru a 
ilustra numărul mare și valoa
rea ridicată a cîștigurilor la 
cel mai popular sistem de joc
— LOZUL IN PLIC, vă pre
zentăm astăzi alți cîțiva parti- 
cipanți care au obținut recent 
frumoase satisfacții : Buhuș 
Constantin (corn'. Topricani, 
satul Vînători, jud. Iași), Cio- 
ruța Cornel (Cluj-Napoca), 
Prisecaru Constantin (Galați) 
și Stavrică Teodor (București)
— AUTOTURISME „Skoda 
120 L“ ; Gavriluș Dumitru (Bo
toșani) și Imre Alexandru 
(Aiud) — AUTOTURISME 
„Trabant 601“ ; Pavel O. loan 
(com. Mocira, jud. Maramureș), 
Gheorghiu Vasile (satul Arțari, 
corn. Ileana, jud. Ilfov) și Ca- 
rataș Vasile (Constanța) — 
cîte 50.000 lei ; Burtescu Marin 
(Craiova), Rotaru C. Ion (com. 
Vișina, jud. Dîmbovița) și 
Petcu Constantin (Reșița) — 
cîte 20.000 Iei. Și dv. puteți ob
ține succese asemănătoare,

NUMAI CINE JOACĂ
POATE CÎȘTIGA !
dar...

NE LIPSESC ÎNAINTAȘII 
CARE SĂ MARCHEZE GOLURI
la ancheta noastră răspunde azi: antrenorul VIOREL HATEIAHU

Rep. : Cred că nu mai este
nevoie de nici o introducere, 
Viorel Mateianu. Cunoști bine
tema anchetei noastre, declanșată 
odată cu interviul lui Ozon, al 
aceluia care, înainte de a-ți fi 
fost coechipier, ți-a fost, proba
bil, idol — nu-i așa 7 De ce crezi 
că fotbalul nostru nu mai 
înaintași de valoare 7

Viorel Mateianu : Eu cred 
din două motive. Primul — 
tru că din punct de vedere con- 
cepțional fotbalul nostru a fost 
orientat mai mult spre apărare 
și nu spre atac. Nu știu cine 1-a 
dat acest curs păgubitor, însă știu 
că mai toată lumea gindește mai 
lntii la soluțiile pentru fortifica
rea apărărilor, pentru închiderea 
culoarelor, inventează „betoane" 
și .^uperbetoane". La noi unii 
gin dese cam așa : „mal întii să 
nu primim gol și după aceea vom 
vedea ce va ieși". Adică, ne 
mulțumim cu puțin, ca să nu fie 
dureri de cap, riscuri.

Rep : Dar in teren, cind echi
pele se așează, ele apar cu trei 
sau patru jucători in linia I...

V. M. : Așa este prevăzut pe 
hîrtie, insă cind se desfășoară in 
joc încep restructurările, apărind 
ori „extreme false", ori „centri 
înaintași falsi". Nici că se poate 
o cale mai sigură ’ '
ta pe atacanți de 
tăia pofta de sut

Rep. : Al doilea 
V. M. : Acesta

de a-i îndepăr- 
poartă, de a le 
șl de gol. 
motiv 7
este ceva mai 

complicat sau mai delicat, ca să 
zic așa. Vrem sau nu vrem noi, 
au cam dispărut modelele de 
atacanii veritabili — care aveau 
atita influență în „producția 
schimbului de mîine". Actualii 
juniiorl și cel din generațiile cate 
vor urma mai aud doar intîmplă- 
tor despre isprăvile unul Ozon, 
Constantin, Pîrcălab, Ion Ionescu, 
Niki Dumitriu, Gheorghe Ene, 
Titi Frățilă, ca să mă refer nu
mai la cîțiva dintre foștii înain
tași de valoare. Nea Titus măr
turisea că l-a avut ca idol pe 
faimosul Baratky, însă copiii de 
azi.... In afara lui Dudu Georgescu, 
ce alt nume vă mal vine pe 
buze 7 Soluțiile, după mine...

Rep. : Să mai zăbovim pufin 
la cauze...

V. M. : Nu vă spune nimic fap
tul că, în general, apărătorii sfat 
ridicați in slăvi, în timp ce ata'- 
canții sînt striviți eu tot felul de 
epitete șl cuvinte jignitoare 7

Rep. : Explică-te 1
V. M. : Cind în,tr-un meci fun

dașii aruncă mingea în tribună 
(deci fac anti-joc și nu se apără, 

cum susțin el) spectatorii aplau
dă, antrenorul pare satisfăcut, 
apreclindu-le... atașamentul față 
de culorile clubului ; iar cind a- 
tacantul ratează, deși a fost o 
fază superbă pe care și-a creat-o 
cu multă dificultate din cauza 
grelelor bariere ridicate de apă
rători, publicul îl fluieră vehe
ment, înaintașul fiind, nu o dată, 
admonestat de pe banca rezerve
lor. zău că-ți piere pofta de a 
mal risca ceva asemănător la faza 
următoare. Sau alt exemplu : 
cind un atacant marchează un 
gol, nu se prea vorbește despre 
el că a reușit o mare execuție, 
că și alții au muncit pentru acea 
reușită, ci se scoate în evidență 
lipsă de marcaj, de dublaj, sau 
mal știu eu ce greșeală a porta
rului care nu a închis bine un
ghiul de șut ș.a.m.d. Și la note 
tot așa se procedează. Adică, tot 
apărătorii sfat aduși în „prim- 
plan", ca și cum mal ușor ar fi 
de dărîmat o casă decît să o con
struiești. Cred că am fost înțeles.

Rep. : Ce-1 de făcut, Viorel Ma
teianu 7

• AȚI JUCAT LA PRONO- 
EXPRES ? Astăzi este ULTI
MA ZI pentru procurarea bile
telor la tragerea obișnuită 
Pronoexpres de mîine, 23 ia
nuarie 1980. Așadar, cine joa
că astăzi — mîine se poate 
număra printre marii ciștigă- 
tori de autoturisme și impor
tante sume de bani. Agențiile 
Loto — Pronosport vă așteaptă 
pentru a vă încerca și dv. 
șansele !

Cat. 2 : 1 va- 
lei și 6 
lei ; cat.6.432 

lei ; 
cat.

8.248

cat. 4: 
5 : 262 a 
a 40 lei ;

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 16 IA
NUARIE 1980.
riantă 100% a 25.728 
variante 25% a
3 : 23,75 a 2.708 
84,50 a 761 lei ;
245 lei; cat. 6 : 
cat. 7 : 265,25 a 200 lei ; cat. 8 : 
4.512,25 a 40 lei. Report la ca
tegoria 1 : 175.895 lei. Cîștigul 
în valoare de 25.728 de la cate
goria 2, realizat pe un bilet ju
cat 100%, a revenit partici
pantei VICTORIA MICLEA din 
comuna Aghireș, județul Cluj.

Nu știu dacă mai 
ceva sau s-a scris 
ceea ce se face 

o astfel d ' idee ge- 
prinde viață și în

M. : Am să încerc să răs
pund cit mai concentrat, deși so
luțiile decurg din cele ce v-am 
spus pînă acum.

Rep. : Haide să le ordonăm pu
țin.

V. M. : Totul se leagă de con
cepția de joc, pe care trebuie să 
o schimbăm cit mal grabnic, 
ORIENTIND FOTBALUL NOS
TRU SPRE OFENSIVA, tn acest 
sens, să ne străduim să avem 
jucători multilateral pregătiți, 
pentru ea mingea să fie cit mal 
mult în atac ; să creștem copiii 
și juniorii numai in acest spirit, 
să muncim eu ei nemăsurat, cu 
pasiune și înaltă responsabilitate, 
să-l cultivăm pe cel mal talen
tat!, să-l încurajăm permanent 
prin toate mijloacele posibile.

Rep. : Ai amintit mai înainte 
de modele...

V. M. : Daeă modelele s-au re
tras din activitatea competlțio- 
nală, atunci trebuie întreprins 
ceva ca ele, aceste modele, să 
caute talentele, copiii dotați. Fe
derația de specialitate are datoria 
să găsească o modalitate pentru 
a-i angrena efectiv pe foștii „tu
nari", foștii golgeteri, in această 
muncă nu tocmai ușoară. S-a 
vorbit într-un timp de o școală 
a portarilor.   ‘
ființează așa 
puțin despre 
acolo. De ce 
neroasă nu .
ceea ce-i privește pe atacanți 7 

■ Hal să înființăm niște școli 
înaintași, •
de frații 
nescu și 
și Badea 
încadrăm
(care să ____  . _________  ___,
lentele), să le înzestrăm cu apă
rate ajutătoare care să asigure 9 
individualizare a pregătirilor și o 
perfecționare reală, eficientă. Aș 
propune, de asemenea, să se or
ganizeze concursuri cu premii 
pentru ,cei mal bun realizator", 

mal 
din 

------- -- „__ _________ ....... cela 
mal multe ocazii de gol", pentru 
că fără creatori nu se poate juca 
fotbal. Să trecem de urgență la 
treabă. Orice amlnare este în de
favoarea fotbalului românesc, ă 
noastră, a antrenorilor, a tuturor 
factorilor cu responsabilități In 
sportul cu balonul rotund. Și aș 
mal spune ceva. Să facem ca O 
astfel de dezbatere să aibă ecou, 
să pună fa mișcare inițiativele 
valoroase. Ca nu cumva mai tir- 
ziu, la o altă anchetă, să ne a- 
mintim că lucrurile acestea le-atn 
mai spus altădată...

da 
de cupluri — amintiți-vă 
Munteanu, de Ion lo- 

Dumltriu II, de Dridca 
—, școli pe care să le 

eu .idolii" de ieri 
caute pretutindeni ta-

,,cel care a marcat cele 
multe goluri cu capul sau 
voleu“, „cei oare a creat

Stelian TRANDAFIRESCU

IN ATENTIA 
CUMPĂRĂTORILOR DE 

AUTOTURISME 
DACIA 1300

după cum

Timișoara 
pirogiramați

Magazinele I.D.M.S. li
vrează în devans autoturis
me DACIA 1-300 
urmează :

Magazinul din 
livrează celor 
pînă la 15 martie 1980.

Magazinul din Bacău li
vrează celor programați 
pînă la 15 aprilie 1980.

Magazinele din Brașov 
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Turneele de calificare pentru J. O. (volei)

ÎN SFÎRSIT, S-A SPART GHEAȚA: 
ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 3-1!

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
• Andrei Erdelyi (România) pe locul 20
6 Iugoslavul Krizaj ciștigă la Wengen
• La sanie, din nou concurenfii din R.D.G,

O victorie netă a echipei feminine: România — R.P.D. Coreeană 3-0
PERNIK, 21 (prin telefon). — 

După ce am văzut, duminică 
seara, meciul Cehoslovacia — 
Japonia (un meci de-a dreptul 
electrizant, de înaltă ținută 
tehnică, cu dese răsturnări de 
scor pe parcursul a două ore 
și jumătate, cîștigat de ce
hoslovaci cu 3—2) ne-au rămas 
puține speranțe de victorie în 
intilnirea derby de luni a re
prezentativei noastre cu Ce
hoslovacia. Aceasta, în pofida 
unor păreri care pronosticau o 
prestație sub potențial a sex
tetului condus de Pavel Schenk 
și Karel Lazmcka, în urma 
efortului depus în fața niponi
lor.

Este adevărat că formația ni
ponă, în rîndul căreia au fost 
rechemați jucători de clasă, 
care au evoluat la J.O. din 
1972 (Nekoda, Oko), precum și 
faimosul antrenor Yasutaka Mat- 
sudaira, ca un fel de consilier, 
a prezentat mari lipsuri la 
blocaj — inferior celui român, 
prin breșele existente în am
bele linii. Dar niponii aveau o 
preluare mai buna decît jucă
torii noștri. La rîndul lor, ce
hoslovacii s-au prezentat mai 
bine pregătiți decît la campio
natele europene, dovedind con
vingător că dețin mari resurse, 
care le permit să reechilibreze 
jocul și să renască după pră
bușire.

Teama de recepție la serviciu 
*-a urmărit și azi pe voleiba
liștii români, ușor marcați de 
emoție încă de la încălzire. Ei 
păstrau însă speranța că de 
data aceasta preluarea și jocul 
în ansamblu vor merge și că... 
„se va sparge gheața”, tocmai 
acum cînd ea părea mai tare.

Și iată că această speranță 
s-a Împlinit ! Voleibaliștii 
români au reușit să cîștige cu 
3—1 (2, 7. -13, 6) un meci care 
a solicitat_ un mare efort psihic 
și fizic, 
pus din 
Enescu, 
acționat

REZULTATE ----------------
FEMININ

Germană —Mexic 3—0 (5,4, 4), RomâniaDUMINICA: R.D.------------— ---------- ......
Bulgaria 1—3 (—8, 12, —6, —9), Ungaria — Brazilia 3—2 (15, 12, 
—15, —2, 12). . . .

LUNI: Brazilia — Mexic 3—0 (11, 11, 2), Bulgaria — Ungaria 3—2 
(-6,11,-13,15,12), România — R.P.D. Coreeană 3—0 (14, 13, 11).

MASCULIN
DUMINICA : seria I — Sofia : Bulgaria — S.U.A. 3—1 (3, —14, 

11, 2), Canada — Mexic 3—1 (6, —18, 16, 6) ; seria a n-a — 
Perink : Cehoslovacia — Japonia 3—2 (—13, 13, —11, 10, 6),
România - Ungaria 3-0 (8, 11, 7).

LUNI : sorta I — Solia : Bulgaria — Mexic 3—0, R.D. Germană 
— S.U.A. 0—3 ; seria a Il-a, — Pemik : România — Cehoslovacia 
3—1 (2, 7, —13, 6), Coreea de Sud — Ungaria 3—0 (8, 13, 12). 

PROGRAMUL JOCURILOR DE MARȚI
MASCULIN

Seria I — Sofia : Mexic — R.D. Germană ; Canada — Bulgaria.
Seria a lf»a — Pemik : Cehoslovacia — Coreea de Sud ; Ja

ponia — România (ora 19).
FEMININ

UngariaRomânia — Mexic (ora 16) ; 
Brazilia — Bulgaria.

R.P.D. Coreeana ;

C.E. DE PATINAJ' VITEZA, 
desfășurate la Trondheim (Norve
gia), a revenit Ia multiatlon nor
vegianului Kay Stenshjemmet cu 
166,124 p, urmat de coechipierii 
săi Jan Egil Stroliolt 166,971 p și 
Tom Ric Oxholm 166,982 p. con
curentul român Andrei Erdelyi a 
obținut următoarele rezultate : 
500 rn — 43,17 (locul 21), 5000 m
— 7 : 35,94 (locul 21), 1500 m — 
2 : 06,52 (locul 20) șl nu s-a cali
ficat pentru proba de 10.000 m.

CJH. DE PATINAJ ARTISTIC
— JUNIORI s-au încheiat la Mă- 
g£ve. In proba individuală femi
nină, prima s-a clasat Rosalya 
Sumners (S.U.A.) — 173,12 p, ur
mată de Kay Thomson (Canada)
— 171,32 p și Carola Paul (RJ5.G.)
— 159,54 p. Proba de dansuri a 
revenit cuplului sovietic Elena 
Batanova — Aleksei Soloviev cu 
189,76 p.

PROBA DE SLALOM SPECIAL 
din cadrul „Cupei mondiale”, 
desfășurata la Wengen (Elveția),

a fost ciștigată de iugoslavul Bo- 
Jan Krizaj. Principalul favorit, 
Ingemar Stenmark, s-a clasat al 
doilea, fiind urmat de Paul From
melt (Liechtenstein). Proba fe
minină de coborîre de la Bad
gastein (Austria) a revenit elve- 
țlencei Mariei-Therise Nadig, ur
mată de Annemarie Prfill-Moser 
(Austria) șl Hanni Wenzel 
(Liechtenstein). în clasamentele 
generale ale „Cupei mondiale”, 
pe primele locuri : Stenmark — 
113 p, Wenzel — 110' p, Krizaj — 
110 p (la masculin), Hanni Wen
zel — 227 p, Annemarie ProB- 
Moser — 208 p și Marie Therese 
Nadig — 170 p (la feminin).

SANIE de la Val- 
titlurile au re- 
Brunner (Italia) 

masculin, Melittci

Sextetul român, com- 
Oros, Dumănoiu, Pop, 
Sioian și 
ireproșabil

Gîrleanu, a 
în apărare,

reușind blocaje foarte bune, 
anihilîndu-i pe Prelozny, No
votny și Silvun — cei mai buni 
din sextetul adversarilor. Pre
luarea din serviciu — punctul 
slab al echipei noastre în me
ciul anterior — a funcționat 
foarte bine, mai bine decît ari
cind. După două seturi în care 
toată echipa a acționat excep
țional, setul al treilea a fost 
pierdut, situație la care au con
tribuit și arbitru Tgskov (Bul
garia) și Caravirghior (Turcia), 
care au acordat puncte echipei 
Cehoslovaciei fără nici o justi
ficare.

Băieții noștri au Jucat însă în 
setul următor excelent, Oros, 
Stoian și G. Enescu dovedin- 
du-se a fi excepționali în mo
mentele în care, așa cum s-a 
întimpiat pe parcursul meciu
lui, adversarii încercau să re
facă handicapul, să „reînvie", 
potrivit obiceiului.

Victoria realizată de sextetul 
român este deosebit de prețioa
să pentru turneul final, care 
va avea loc la Sofia și în care 
sîntem convinși că vor realiza 
victoriile necesare pentru a 
ciștiga unul din cele două 
locuri pentru turneul olimpic, 
de la Moscova.

Aurelian BREBEANU

rului. Dacă reprezentativa Un
gariei, cu o apărare sigură în 
linia a doua, cu un serviciu 
dificil și o preluare care a fa
cilitat acțiunile la fileu n-a 
reușit succesul cu 3—1 (avînd 
în setul 4 : 15—14), totul s-a 
datorat faptului că Borisovă, 
Gorgova, Bojurina și colegele 
lor s-au dovedit mai lucide în 
final, reușind să se impună cu 
3—2 (—6, 11, —13, 15, *“ 
cumulînd astfel două 
în clasamentul general.

Și intilnirea dintre 
zentativele României și 
Coreene a oferit un meci 
tacul os.

Excelentă comportare a 
pei României, alcătuită 
Mariana Ionescu (Gabriela Co
rn an), Victoria Georgescu, Vic
toria Banciu, Irina Petculeț 
(Crina Georgescu), Iuliana 
Enescu și Doina Săvoiu, care a 
depășit — după o partidă de 
bun nivel tehnic, și echilibra
tă in cea mai mare parte — 
o foarte bună formație a R.P.D. 
Coreene cu 3—6 (14, 13, 11).

Emanuel FANTANEANU

LA C.E. DE 
daora (Italia) 
venit lui Karl 
la individual
Sollmann (R.D.G.). la individual 
feminin și perechii Hans Binu — 
Norbert Hann (R.D.G.) — la du
blu masculin.

In ultimul mccl al (I. de tenis indoor

OLANDA ROMANIA 2-1
12), a- 
victorii
repre-
R.P.D.
spec-

echi- 
din

Seria a 2-a a grupei B din ca
drul campionatului european de 
tenis indoor și-a încheiat parti
dele duminică, conftnntnd victo
ria scontată a echipei Finlandei 
(cu o singură intrîngere, la Foc
șani). Formația României, jucind 
ultimul meci In deplasare, la 
Leidschendam. a pierdut cu 2—1 
in fața echipei ^Olandei (Huub 
van BoeckeJ — Andrei Dirzu 6—7, 
î—S ; Louk Sanders •— Florin Se- 
gărceanu 6—2, 7—8 (după ce ju
cătorul român ă ratat un set-bal 
la 7—6 în tie-breack-ul pierdut cu 
7—4) ; Louk Sanders. Martin Koek 
— Florin Segârceanu, Andrei Dlr- 
zu 6—4. 6—1). Concomitent, la 
Zagreb : Iugoslavia — Bulgaria
1— 2 (Petkovlci — Ghenov 6—3, 
6—1 ; Din — B. Pampulov 3—6,
2— 6 ; Din, Petkovlci — Ghenov, 
Pampulov 7—6, 2—6, 4—6). In 
urma acestor rezultate, clasamen
tul final al seriei arată astfel :

1. Finlanda 4318-4
2. Bulgaria 4317-5
8. Olanda 4 2 2 7-5
4. România 4135-7
5. Iugoslavia 4 13 3-8

Alte rezultate : grupa A, sen

5
6
4
5 
a

1 — Anglia — R.P. Germania 2—1; 
Cehoslovacia — Suedia 3—0 ; se
ria 3 — Franța — Austria 1—2 ; 
U.R.S.S. — Ungaria 1—2 ; grupa 
B, seria 1 — Polonia — Norvegia 
1—2 ; Elveția — Danemarca 1—2 ; 
seria 3 — Italia — Monaco S—1 ; 
Irlanda — Spania 2—1. Din grupa 
B s-au mal calificat pentru tur
neul final (alături de Finlanda) 
Danemarca și Irlanda. în grupa 
A, cele mai bune șanse le au 
echipele R.F.G. (seria 1) și Unga
riei (2).

LA TURNEE
ROMÂNI

ÎN INDIA

•ir
PAZARDJIK, 21 

fon). Ziua a doua 
feminin a debutat 
Brazilia — Mexic, care a avut 
deznodămîntul așteptat, brazi- 
Ijencele impunîndu-se cu 3—0 
(11. 11. 2), după ce, cu o zi 
înainte, au cedat foarte greu 
în fața Ungariei, in cinci se
turi. Dar meciurile care au re
ținut atenția, cu deosebire, 
fost Bulgaria — Ungaria

(prin tele- 
a turneului 
cu partida

au

ir ★
R.P.D. Coreeană — România.

După maratonul de două ore 
de duminică, reprezentativa 
Ungariei a jucat iar un meci 
de cinci seturi, extrem de di
ficil, care a solicitat un mare 
consum de energie nervoasă, 
ea fiind la un pas de victorie. 
Intilnirea a oferit nu numai 
un spectacol de bună calitate, 
dar și multe momente de sus
pans, dată fiind evoluția sco-

REZULTATE DE VALOARE MONDIALA
LA ATLETISM INDOOR

Atletismul internațional indoor 
este in actualitate. La Berlin, in 
proba de lungime femei. Ramo
na Neubert (R.D.G.) — 6,72 m, 
cea mai bună performanță mon
dială indoor, în timp ce record
mana mondială in aer liber, Vfl- 
ma Bardauskiene (U.R.S.S.), s-a 
clasat a noua, cu 6.26 m. La- tri- 
plusalt, probă ciștigată de Gora 
(R.D.G.) — 16,48 m, pe locul 3

românul Bedros Bedrosian 
16,11 m.

La New York, 
monn Coghlan a 
de 1500 m — cu 
mericanul Dwight 
ra in înălțime cu

irlandezul Ea- 
cîștlgat 
3 : 39,9, 
Stoneă

2,25 m.

proba 
iar a- 
săritu-

MECIURI PENTRU TITLUL

campionatului 
pe teren âco- 

_  ____ componenții 
reprezentative a țării 

vor urma un program 
de pregătire. Trei 

selecționați de

După încheierea 
european de tenis 
perit (Kings Cup), 
echipei 
noastre . _ 
diversificat 
dintre jucătorii ____ .____ __
antrenorul emerit Gheorghe Vi- 
ziru vor lua parte, de la sfirșitul 
celei de a doua decade a lunii 
ianuarie, la un lung șir de turnee 
In India. Vor face deplasarea Sil
van Niculescu, Liviu Mancaș și 
Laurențiu Bucur.

MONDIAL SI EUROPEAN

• Țpsrfirmerii imHu.tZS?3
PIETRO MENNEA, UN DECENIU 

ÎN ELITA SPRINTULUI

DE BOX LA CATEGORIA GREA

Mennea in „top 5 — 1979-! Iată 
intr-adevăr, o surpriză pentru toți 
cei care, plictisiți, probabil, să-i 
tot citească numele in ultimul 
deceniu, se obișnuiseră cu ideea 
că Pietro este un „superstar- 
doar in imaginația gazetarilor 
peninsulari, pentru toți cei care 
n-au înțeles pe deplin persona
jul și au fost tentați să pună pe 
seama cabotinismului gesturile 
exuberanței (la victorie) sau ale 
deznădejdii, la infingeri (destui 
de rare), uitind că Pietro vine 
din sudul italiei (orășelul Bar
letta este așezat în „tocul ciz
mei"). de acolo unde singele este 
mai iute. Mcnnea a dovedit in 
sezonul trecut, a dovedit cu re
zultate, că este unul dintre cei 
mai valoroși sprinteri din istoria 
atletismului, iar faptul că gaba
ritul său nu are nimic impresio
nant (1,77 m înălțime, 68 kg) nu 
face decit să-i sporească meri
tele.

C^ro sînt aceste merite ?
Să le luăm în ordinea impor

tanței. Ar fi, în primul rînd, acel 
19,72 la 200 m reușit în septem
brie la Ciudad de Mexico, pe a- 
ceeași pistă pe care marele (la 
propriu și la figurat) Tommie 
Smith realizase 19,83 la Jocurile 
Olimpice din 1968, stabilind un 
record mondial care a rezistat 
mai bine de un deceniu asaltu
rilor cîtorva generații de sprinteri 
superdotați. Tot la Ciudad de 
Mexico, Pietro alergase anterior 
19,3 (cronometrat manual) pe a- 
ceeași distanță, apoi 19,96 și 20,04. 
prevestind marea performanță, 
și 10.01 la 100 m, cu șase zecimi 
mai slab decît recordul mondial 
al lui Jim Hines, dar tot cu șase 
zecimi mai repede decît vechiul 
record european al lui Valeri 
Borzov. Totul in numai nouă 
zile !

Acest mănunchi de rezultate 
răsplătește o carieră-model, con
dusă cu abilitate de Carlo Vit- 
tori, cel care a remarcat primul 
iuțeala naturală excepțională și 
ușurința tuturor mișcărilor lui 
Pietro. Era prin 1967, Mennea a- 
vea 15 ani (s-a născut 4a 28 iu
nie 1952) și visa să ajungă fotba
list. A renunțat la fotbal numai 
după ce i-a văzut la televizor pe 
Smith și Hines stabilind fantasti
cele recorduri de la J.O.

în anul 1979. el participă 
la campionatele europene de ju
niori de la Paris și se clasează 
al șaselea la 200 m (22.3). Pro
gresează repede și. in 1971, ju
nior fiind, aleargă 10,2 și 20,7, 
fiind finalist la „europenele" de 
seniori. După un alt an. în 1972. 
ciștigă medalia de bronz la J.O. 
de la Munchen. cu 20.30 ! în 1974 
este campion european la aceeași 
probă, Împărțind cu Borzov ti
tlul de cel mai bun sprinter de 
pe continent. Declinul sovieticului 
ii lasă „coroana- și. în următoa
rele sezoane. Mennea este numă
rul 1 european, cîștigînd ambele 
titluri la C.E. de la Praga în 
1978.

După cum se vede, italianul a 
figurat în elita mondială pe du
rata întregului deceniu, dovedind 
o longevitate rar • întâlnită la 
sprinteri. Mai mult, valoarea sa 
a crescut pe măsura scurgerii a- 
nilor, ceea ce ne face să afir
măm că Pietro este în egală mă
sură produsul talentului.— acesta 
explică rezultatele începutului — 
și al unei pregătiri judicioase, 
care i-a valorificat în timp cali
tățile.

îi mai lipsește din palmares un 
titlu olimpic pentru a fi con
siderat, definitiv, printre giganții 
sprintului. „îl commendatore*

Mennea — titlul i-a fost acordat 
la sfirșitul anului trecut de pre
ședintele Italiei, Alessandro Per- 
tini — speră să obțină medalia 
de aur pe distanța de 200 m, cea 
care îi este mai dragă și pe care 
poate fi socotit, la această oră, 
cu adevărat invincibil.

Vladimir MORARU

ROMA, 20 (Agerpres). — Pu- 
gilistul italian de categorie 
grea Lorenzo' Zenon a țenun- 
țat la centura de campion al 
Europei. Zenon il va întilnț la 
3 februarie pentru titlul mon
dial (versiunea W.B.C.) pe

LA BUDAPESTA
La Budapesta se desfășoară 

în această săptâmină reuniunea 
Asociației europene de box a-

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

sabona a fost cîștigat de portu
ghezul Fernando Mamede (9 500 
m în 28 : 49,4).

AUTOMOBILISM • Dintre cele 
236 de echipaje care au luat star
tul, din 9 orașe, în „Raliul Mon
te Carlo", 227 au încheiat prima 
etapă, regrupîndu-se în orașul 
francez La Serre-Chevalier. în 
prima probă specială (4 km), 
finlandezul Allen (,,Fiat“) și 
francezul Darniche (.,Lancia 
Stratos") au terminat la egalitate 
in 2 : 01.

ȘAH • După două runde, în 
turneul final al C.E. masculin pe 
echipe de la Skara (Suedia) con
duce Iugoslavia cu 8V9 p (3), ur
mată de U.R.S.S. 8 p. în runda 
a doua : Ungaria — U.R.S.S. 
4—4 (la prima masă Karpov a 
remizat cu L. Portisch), Iugo
slavia — Cehoslovacia 31/, — l1/-» 
(3), Bulgaria — Anglia 4*/» — 
2’A (1) • După cinci runde. în 
turneul de la Wijk aan Zee (O- 
landa) conduce americanul Sei- 
rawan cu 41/-» P. urmat de compa
triotul său Alburt — 3*A P. Ree 

americanul de culoare Larry 
Holmes. Pentru centura euro
peană vor lupta, conform unei 
hotărîri a forului continental, 
italianul Alfio Righetti și en
glezul John Gardner.

REUNIUNE A.E.B.A.
maior (A.E.B.A.). Participă 60 
de delegați din majoritatea ță
rilor Europei.

(Olanda), Byrne și Browne (am
bii S.U.A.) cu cite 3 p. în runda 
a V-a, Seirawan a cîștigat la 
Bohm, Alburt l-a învins pe Lig- 
terihk, iar partidele Timman — 
Korcinoi, Rce — Sunie și Byrne — 
Brown s-au terminat remiză.

TENIS • în finala de la Tow
son (S.U.A.), Solomon l-a învins 
pe Gullikson cu 7—6, 6—0. în se
mifinale : Solomon — Riessen 
6—1, 6—3, Gullikson — Gottfried 
3—6, 7—6, 6—4 • în turneul fe
minin de la Kansas City (S.U.A.), 
Martina Navratilova a învins-o 
cu 6—0, 6—2 pe Greer Stevens • 
în finala turneului de la Bir
mingham (S.U.A.) Connors I-a 
întrecut cu 6—3, 6—2 pe compa
triotul său Teltscher, cîștigînd 
pentru a șasea oară consecutiv 
acest concurs. în finala de dublu, 
Okker-Fibak au întrecut cuplul 
Ilie Năstase-Clerc cu 6—3, 6—3. 
în semifinale. Năstase-Clerc eli
minaseră cu 6—2, 6—2 perechea 
Taroczy-Moor.


