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Schiori pe o pîrlie mon
tani ? Nu I Fotografia este 
fâcutâ în... Parcul tinere

tului, din Capitală 
Foto : V. BAGEAC

Miercuri 23 ianuarie 1980 |

De pe intreg cuprinsul țârii ne sosesc Ia redacție vești despre 
organizarea unor interesante întreceri sportive de masă, dedi
cate aniversării actului istoric al Unirii. Iată cîteva din relată
rile transmise de corespondenții noștri :

GALAȚI. în organizarea 
Clubului sportiv școlar nr. 1 
din localitate s-a desfășurat 
un interesant concurs de atle
tism în sală și în aer liber. La 
aceste întreceri. dotate cu 
„Cupa Unirii", au participat 
sportivi din Focșani, Slobozia, 
Brăila și, bineînțeles, Galați. 
Iată învingătorii : 50 m : Do
rina Liopa (junioare II — Ga
lați), Corina Roșioru (junioare 
III — Galați), V. Naghi (ju
niori III — Slobozia) ; 50 m.g. : 
Mioara Loturc (junioare III — 
Galați), L. Irimia (juniori III— 
Galați). Concursul de cros 
a fost cîștigat. în ordinea ca
tegoriilor de vîrstă, de Mihaela 
Novăccanu (Brăila), Tudorița 
Ghiță (Slobozia), G. Istrătescu,
S. Paraschiv (ambii din Foc
șani). Trofeul a revenit atle- 
ților de la C.S.Ș. nr. 1 Galați.

T. SIRIOPOL
MIERCUREA CIUC. Prima 

etapă a „Cupei Unirii" la au
tomobilism — organizată de fi
liala A.C.R. Harghita — a con
stituit un interesant concurs 
de indemînare în circuit pe 
gheață. Au luat startul 16 e- 
chipaje din Toplița, Gheor- 
gheni, Odorhei și M. Ciuc. 
Clasament general : 1. A. Or
ban (Odorhei — Dacia 1 300), 
2. I. Gaboș (Gheorgheni — 
Dacia 1 300), 3. L. Szocs
(Gheorgheni -- Dacia 1 300).

V. PAȘCANU

Ion Opincariu (Tractorul Bra
șov), cel mai bun patinator ro
mân in acest concurs, a îndepli
nit norma de maestru al spor
tului la proba de 5 000 m șl la 
poliatlonul mic.

CARMEN BUNACIU ÎNOATĂ
Șl... SCHIAZĂ CU GÎNDUl LA ÎNTÎLNIREA,

DIA APRILIE, CU LINDA JEZEK
Pentru Irinel Pănulescu și Mariana Paras

chiv — concursul de la Bremen un nou și

important test

Pe Carmen Bunaciu am re- 
intilnit-o recent în piscina 
acoperită a hotelului Montana 
din Sinaia. Marcată de efortul 
antrenamentelor din ultimele 
săptămini, campioana și re
cordmana țării noastre ni s-a 
părut mai tăcută decît de obi
cei. Nu mai răspundea glume
lor partenerelor sale de lucru, 
Irinel Pănulescu și Mariana 
Paraschiv, în scurtele răgazuri 
dintre repetări, concentrată 
exclusiv asupra programului 
din acea zi.

Antrenoarea Cristina Șopte-

BUCUREȘTI. Asociația spor
tivă Flacăra roșie din Ca
pitală a organizat, în întîmpi- 
narea zilei de 24 Ianuarie, un 
frumos concurs de săniuțe, la 
care au fost invitați și peste 
200 de copii din cartier. S-au 
evidențiat în aceste atrăgătoa
re întreceri pionierii și școlarii 
de la școlile generale nr. 95 
și 87.

La Combinatul Poligrafic 
„Casa Scînteii" un număr mare 
de tineri și vîrstnici și-au dis
putat întîietatea, în cadrul 
„Cupei Unirii", la șah și tenis 
de masă. întrecerile au fost 
dominate de sportivii secțiilor 
mecanică (la șah) și zețărie 
(la tenis de masă).

N. TOKACEK
SIBIU. în organizarea Comi

tetului municipal al U.T.C. Si
biu a avut loc, pe patinoarul 
artificial, un reușit concurs de 
patinaj (viteză, rezistență și 
combinată) dotat cu „Cupa 
Unirii". Au luat startul nume
roși elevi (între 14 și 19 ani) 
din liceele municipiului. Primii 
clasați în cele 3 probe : fete : 
Marilena Zahiu (Lie. ind. nr. 3), 
Claudia Rocneanu (Lie. „O. 
Groza"), Ana Sekely (Lie. ind. 
Textil) ; băieți : Tiberiu Zie- 
gher (Lie. ind. nr. 3), Emil Bă- 
iaș (Lie. ind. nr. 3), Teodor 
Stanciu (Lie. „O. Groza").

I. IONESCU

Adnotări la concursul internațional de la Miercurea Ciuc

ÎN PREGĂTIREA PATINATORILOR 
SĂ ÎNCEPEM CU... PATINAJUL!

Ediția a treia a concursului 
internațional de patinaj viteză, 
desfășurată simbătă și dumini
că la Miercurea Ciuc, s-a 
bucurat de o participare mai 
bogată decît în anii trecuți, 
prezența la start a alergători
lor din Uniunea Sovietică și 
Republica Democrată Germa
nă dind un plus de valoare 
întrecerilor. Pista a avut, 
mai ales în ziua a doua, un 
coeficient corespunzător de a- 
lunecare, obținîndu-se rezultate 
de nivel european.

Viteziștij sovietici și cei din 
R. D. Germană au impresio
nat atît printr-un stil elegant, 
cit și printr-o tehnică aproape 
impecabilă în alergare. Studen
tul Serghei Baturin, unul din
tre cej mai valoroși sprinteri 

reanu urmărește tot timpul 
cronometrul și compară. O a- 
jută foarte mult și profesorul 
Aurel Urmuzescu, coordonato
rul grupului. Antrenoarea cam
pioanei ne explică : „De cînd a 
aflat rezultatele concursului 
internațional de la Austin 
(S.U.A.), unde ar fi vrut și ea 
să participe, Carmen nu mai 
are liniște. Linda Jezek, prin
cipala sa adversară, este deja 
in formă foarte bună (n.r. 
63,11 s la 100 m spate și 
2:14,52 la 200 m spate), și ne 
demonstrează că nu renunță

începind de azi, la Galați

0 NOUĂ EDIȚIE A „CUPEI
FEDERAȚIEI"

Devenită tradițională pentru 
calendarul competițiilor inter
naționale găzduite de țara 
noastră în primele luni ale a- 
nului, „Cupa Federației" la 
hochei programează, începind 
de azi, o nouă ediție pe mo
demul patinoar artificial _ din 
Galați. Este vorba de o între
cere sportivă care suscită in
teres, atît prin valoarea echi
pelor participante, a căror con
fruntare promite spectacole 
sportive de calitate, cit și prin 
faptul că ea constituie pentru 
prima noastră garnitură, ulti
ma și cea mai importantă ve
rificare înaintea participării la 
Jocurile Olimpice de la Lake 
Placid. Este, deci, de presupus 
că hocheiștii noștri fruntași 
vor arăta cu prilejul jocurilor 
de la Galați tot ce știu, tot ce 
au acumulat în pregătiri. Se 
speră ca la acest turneu să 
reintre și cei doi titulari acci
dentați (Antal și Axinte), în 
așa fel îneît verificarea să fie 
deplină, ea incluzînd astfel și 
perspectiva omogenizării cvin
tetelor de joc.

La turneu iau parte patru 
formații : reprezentativa de ti
neret (20 de ani) a Cehoslova- 

ai Uniunii Sovietice, cronome
trat la 500 m cu 39,90 și pe 
distanța de 1 500 m cu 2:04,6 
(ultimul timp constituind ■ re
cordul pistei din Miercurea 
Ciuc), a terminat de fiecare 
dată cursele proaspăt ca după 
un ușor antrenament. De ce 
nu s-a observat oboseala pe 
fața sportivului sovietic și a 
celorlalți animatori ai con
cursului ? Pentru că posedă o 
tehnică care le produce eco
nomicitate de efort in mișcări. 
Să exemplificăm. Avind o frec
vență de metronom în aler
gare și o împingere eficace în 
alunecare, patinatorii mențio-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

prea ușor la coroana de. cea 
mai bună spatistă a lumii. Ce 
ne rămine nouă ? Să ne pregă
tim și mai bine, să facem toi 
ce este posibil pentru a adu
ce țării prima medalie olimpică 
din istoria natației. Știm bine 
că nu este prea ușor. Dacă 
veți privi rezultatele anului 
1979 veți vedea cit de greu se

LA HOCHEI
ciei, condusă de reputatul an
trenor Jiri Golonka, for
mația sovietică S.K. Urițki Ka
zan, prima reprezentativă a 
țării noastrh și selecționata 
noastră de tineret. Programul 
cuprinde jocuri în zilele de 
miercuri 23, joi 25 și simbătă 
26, cîte două partide pe zi la 
orele 16 și 18. Pentru azi pro
gramul este următorul: Româ
nia — România tineret ; S.K. 
Urițki Kazan — Cehoslovacia 
tineret, iar mîine vor avea loc 
meciurile România tineret — 
S.K. Urițki Kazan și România 
— Cehoslovacia tineret.

Să mai notăm că la acest 
turneu vor fi prezenți doi ar
bitri de peste hotare ; Laszlo 
Shell (Ungaria) și Naum Rez- 
nikov (Uniunea Sovietică).

Dimineața, hi orele 6, prin căminele studențești

„ÎNVIORAREA" DEMAREAZĂ LENT, 
PUȚIN CONVINGĂTOR, PENTRU CĂ 

NU I SE CUNOSC ÎNDEAJUNS FOLOASELE...
Principala modalitate de generalizare a acestei activități 

rămine practica individuală
Gimnastica de înviorare s-ar cuveni să se afle la... ca acasă 

în căminele studențești. Citeva exerciții efectuate dimineața, cu 
ferestrele deschise, individual sau in mierocolcctivc (pe camere) 
are un rol pozitiv asupra sănătății studenților, influențind favo
rabil întreaga lor activitate de peste zi. în acest context, son
dajul nostru iși propune să surprindă citeva secvențe legate de 
prezența gimnasticii de înviorare în viața unor colective de 
studenți.

CÎND ÎNTÎLNEȘTI STUDENTI CA MIHAI BUHA
Șl FEODOR JORA...

Căminul nr. 7 al Facultății 
de drumuri, poduri și căi fe
rate din cadrul Institutului de 
construcții din Capitală se află 
în imediata vecinătate a sălilor 
de curs, atelierelor și labora
toarelor. O vecinătate care fa
vorizează participarea activă a 
studenților la „înviorare", cu 
mult peste media cunoscută la 
catedra de specialitate, din cei 
530 de studenți căminiști care 
locuiesc aici, aproape o treime 
se află zilnic, între orele 6—7, 
în plină... alergare. Fiindcă cei 

poate ajunge pe podiumul o- 
limpic în întrecerile feminine 
de înot, unde sportivele din 
S.U.A., R. D. Germană și
U.R.S.S. nu par dispuse să

Adrian VASILIU

(Continuare In pag 2-3)

Astăzi, la Tolna (R. P Ungară)

C. S. ARAB - V. L. TAINA 

ÎN SEMIFINAlfH C. C. t

IA TENIS Ol MASĂ

Echipa feminină de tenis de 
masă C.S. Arad va susține as- 
tă-seară, în localitatea Tolna, 
din R. P. Ungară, partida din 
semifinalele Cupei campionilor 
europeni în compania formației 
V. L. Tolna. Antrenorul echipei 
noastre campioane, Emil Pro- 
kopecz, ne-a declarat înainte 
de plecare că elevele sale (Eva 
Ferenczi, Liana Măcean. Mag
dalena Leszay și Gabriela Ka- 
dar) abordează cu încredere a- 
ceastă confruntare deosebit de 
dificilă, cu hotărîrea de a a- 
vansa către finala competiției.

Cealaltă semifinală și-o vor 
disputa echipele Statisztika 
(Ungaria) și Varbergs (Suedia).

mai mulți au depășit stadiul 
practicării unui grup de exer
ciții de gimnastică, iar zăpada 
și nămeții din jurul căminului 
îi invită afară, în aer liber. Mi
hai Buha, din anul V, este li
nul dintre studenții care își 
propulsează, pur și simplu, co
legii către această activitate, 
printr-o prezență permanentă. 
A trecut de etapa gantercloc 
sau a cxtcnsoarclor, acum o 
„bătaie" cu zăpadă, dimineața, 
o alergare în jurul căminului 
fac mai mult pentru sănătate 
și pentru apetitul de învățătu
ră și muncă. La fel procedea
ză colegul de an, Feodor Jora. 
Și Buha și Jora sînt colabora
tori ai Asociației studenților 
comuniști și ai catedrei de e- 
ducație fizică și sport în popu
larizarea gimnasticii de învio
rare în cămine și mai ales în 
stabilirea unor măsuri de atra
gere a studenților căminiști în 
această activitate. Soluția cea 
mai bună — ne-au spus — este 
ca în fiecare cameră să existe 
cite un extensor sau o ganteră. 
Cu acest instrumentar elemen
tar se va realiza primul pas 
spre dezvoltarea gustului pen
tru mișcare, dimineața și chiar 
peste zi. Participarea la aler
gări de cros ar fi pasul urmă
tor...

Experimentul căminului nr. 
7 este, cum ne-a precizat direc
torul educativ de aici, lectorul 
univ. Dumitru Răducanu, pe 
cale de generalizare. Și se va 
generaliza, fără îndoială. Sigur, 
și cu condiția ca, alături de 
activiștii Asociației studenților 
comuniști, de reprezentanții

Sondoj realizat de
Tiberiu STAMA 

ți Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)



PANOUL SPORTIV - ÎNDEMN 
LA PRACTICAREA EXERCIȚIILOR FIZICE
• Acțiunile „Daciadei". fereastră spre sănătate și lumină • Decll 
d țigară fumată, mai bine o halteră ridicată • Fetele noastre

mindria noastră

învățămintele campionatului european de tenis indoor

LOTUL SA DEVINĂ BAZA DE LANSARE
A UNOR NO! JUCĂTORI DE VALOARE!
Pentru echipa României, du

minică s-a 
a 31-a ediție 
european de 
care au fost

mult in 
„Vulcan" 
de tineri 

din

mai

un

Am văzut nu de 
curtea întreprinderii 
din Capitală un grup 
și vîrsțnici, abia ieșiți 
schimb, adunați în fața unui
panou. Se înțelegea de depar
te. după gesturi, după glasuri, 
că ceva deosebit ii oprea ne 
oameni din drum. ..Aceștia sînt 
băieții de la mndelărie" — lă
murea cineva. Ia uită-te, au 
schiat. s-au bătut cu zănadă... 
Simbătă mergem și noi..."

Ne-am apropiat. Era
montaj de fotografii tocmai a- 
tunci expuse, reprezentînd 
grupuri, multe grupuri de oa
meni veseli — în felurite de
coruri de iarnă montană — 
hărți turistice, cîteva diplome 
cu însemnul ..Daciadei" și un 
citat : ..Acțiunile turistice ale 
„Daciadei" — fereastră spre 
sănătate și lumină".

Un panou snortiv. Oamenii 
ieșiti din schimb se opreau. 
Unii, poate, să se revadă, alții 
să afle că tovarășii lor de mun
că au petrecut un sfîrsit de 
săptămină plăcut, reconfortant, 
în tovărășia sportulhi. Si 
întrebe : „De ce să nu 
și eu ?"

Poate că nu ne-am fi 
la acest fapt divers, dacă 
fi întilnit în București și alte 
cazuri în care gazetele sporti
ve, panourile, afișele pe aceas
tă temă, făcute cu gust artis
tic, sugestive, plasate în locuri 
vizibile, trezeau interesul tre
cătorilor și se constituiau ca 
îndemnuri convingătoare la 
practicarea exercițiilor fizice. 
In întreprinderea „Flacăra ro
șie" (secretar al asociației. 
Constantin loader), de pildă,

să se 
mers

oprit 
n-am

asemenea materiale de propa
gandă sportivă pot fi văzute in 
toate secțiile. Am întilnit și în
demnuri scrise cu meșteșug : 
..Cinci minute de gimnastieă — 
cinci „pastile" de sănătate", 
„Decit o țigară fumată, 
bine o halteră ridicată".

Despre întrecerile și acțiu
nile de masă organizate sub 
genericul „Daciadei" ne vor
bea — sugestiv, convingător — 
și vitrina sportivă plasată la 
intrarea pe baza complexă a 
F.R.B-ului (secretar al asocia
ției, prof. Elena Toma). Foto
grafiile de aici ni le înfățișa 
pe ’ harnicele filatoare în fața 
ringurilor și pe terenurile de 
volei și handbal, pe pistele de 
atletism, ori în excursii „Fete
le noastre !“ — exclama cineva 
cu mîndrie. Și, desigur, privind 
imaginile, in multe inimi a în
colțit dorința de a ajunge pe 
un asemenea panou 
al sportului.

Panoul sportiv — 
onoare ! Dar și curier al con
siliului asociației printre iubi
torii de sport, așa cum am in- 
tîlnit la întreprinderea „Tim
puri Noi". La intrarea în uzi
nă, pe alei, aproape de locu
rile de muncă sint afișate. în 
fiecare luni dimineața, calen
darele sportive ale săptăminii . 
tenis de masă, șah, popice, 
excursii — cu informațiile de 
strictă necesitate : locuL ora. 
cine răspunde. Sigur că ase
menea exemple am mai putea 
da. Socotim suficiente, insă, 
pentru o temă de meditație a- 
dresată multor consilii ale aso
ciațiilor sportive.

Viorel TONCEANU

de onoare

panou de

încheiat cea de 
a campionatului 

tenis indoor, la 
înscrise selecțio

nate naționale din 
de pe continent, 
record în această 
competiție dotată 
Cup“. Importanța 
subliniată de prezența unor ju
cători de faimă în diverse for
mații : sovieticul Metreveli, 
ungurul Taroczy, suedezul Si- 
monsson, vest-germanul Pinner, 
englezul Mottram și alții. După 
cum, caracterul propagandistic 
al competiției e marcat de fap
tul că cele 65 de meciuri (in 
două grupe valorice, cu 5 se
rii) au fost organizate în 42 de 
localități, adesea orășele cărora 
li s-a dat șansa de a vedea e- 
chipele naționale în joc (cum 
a fost și la noi cazul cu Foc
șanii).

în seria a 2-a a grupei B, 
tînăra formație română a rea
lizat o singură victorie — toc
mai împotriva cîștigătoarei se
riei, Finlanda, iar cele trei in
fringed (cu Iugoslavia, Bulga
ria și Olanda) au fost înscrise 
la limită (1—2). în cursul aces
tor întîlniri, Florin Segărceanu 
a obținut 
(pierzînd 
zu are o 
geri), iar 
un scor negativ de 1—3. Acest 
scurt memento statistic ne face 
să înțelegem mai lesne eșecul 
echipei. Căpitanul nejucător 
Gheorghe Viziru — care a ce
rut și i s-a acordat toată com
prehensiunea pentru riscurile 
alcătuirii unei formații juvenile 
— recunoaște acum că ..in pre
zența unui singur jucător de 
valoare (Segărceanu), rezulta
tele de ansamblu nu pot apă
rea peste noapte". Antrenorul 
lotului solicită răbdare din 
partea celor care au fost de 
acord cu formarea consecventă 
a unei echipe tinere, de per
spectivă. Dar o asemenea op
țiune nu trebuia să se oprească 
la cuplul Segărceanu — Dirzu. 
ci cerea lărgirea lotului, cu 
două importante justificări : 1. 
crearea unei baze de lansare a 
noilor candidați, in chiar cer
cul jucătorilor selecționați și 2

23 de țări 
participare 

tradițională 
cu „Kings 
întrecerii e

3 victorii individuale 
o dată), Andrei Dîr- 
victorie (și 3 infrîn- 
dublul, de asemenea.

DIMINEAȚA, LA ORELE 6, PRIN CĂMINELE STUDENȚEȘTI
(Urmare din vat] I)

catedrei de resort, să se afle 
studenți ca Mihai Buha și Feo
dor Jora...

GREA ESTE „VIATA" 
EXERCIȚIILOR FIZICE LA 

MĂGURELE I
și, după 
comuna 
se află 
Univer-

prevede executarea lucrării pi
nă la 15 noiembrie 1979 '. Au 
trecut două luni de la acest 
termen și lucrarea a fost exe
cutată doar pe jumătate, 
studenții, și studentele fac e- 
ducație fizică în localul școlii 
generale pe unde apucă, deran- 
jînd și, oricum, fără condiții. 
Grea este „viața" exercițiului 
fizic la Măgurele !...

Iar

„DE CE PARTICIPAT! LA 
ÎNVIORARE ?“

introducerea în faza pregătiri
lor a unui element stimulator 
care să anuleze ideea „senato
rului de drept". în lipsa unor 
asemenea măsuri, defecțiunile 
(chiar întîmplătoare) s-au. făcut 
repede simțite și cu gravitate 
sporită de absența măsurilor 
de prevedere. Despre necesita
tea (și ignorarea) pregătirii u- 
nui dublu specializat am mai 
vorbit și nu vom insista. Dar 
cultivarea individualităților — 
de la selecție pină 
namentul personal 
nevoie absolută in 
noastră de a crea
în tenisul mondial (a cărui bo
gată activitate competițională 
furnizează mereu noi etaloane). 
Pentru a da un singur exem
plu : cind Segărceanu pierde 
(singurul său meci) la olande
zul Sanders, în termenii com
puterului pe anul 1979 aceasta 
înseamnă victoria celui cla
sat pe locul 145 în lume asu
pra tinărului nostru jucător 
clasat al 455-lea (loc cu nimic 
dezonorant pentru un tenisman 
care a jucat extrem de puține 
turnee mari, atunci cind un 
cîștigător de Wimbledon ca

la antre- 
— devine 

tentativa 
noi valori

Jan 
89). 
intenția de a demonstra că în 
tenisul mondial valorile sint 
permanent cernute și că înain
te chiar de a păși spre marile 
turnee internaționale este ne
voie, de acasă, de o stăruitoa
re pregătire, de o muncă uria
șă (efectuată cu plăcere, nu 
cu plictis).

La începutul Iui februarie, 
la Zagreb, urmează un nou e- 
xamen al omogenității de an
samblu, în cadrul meciului de 
Cupa Davis împotriva echipei 
Iugoslaviei. Abia pe urmă 
vom putea aborda cu senină
tate soarta individuală a tenis- 
manilor noștri porniți pe cără
rile consacrării. Florin Segăr- 
ceanu ni se pare cel mai avan
sat pe acest drum care impu
ne halte (citește : turnee), mul
te, puternice, selective, instruc
tive ; precum, nu i-ar strica tî- 
nărului nostru campion tutela 
unui maestru ca Năstase sau 
Țiriac, călăuzitor în hățișul 
competițional mondial !

Kodes poate fi pe locul 
Apelul la computer are

Victor BÂNCIULESCU

(Urmare din pag I)

facă concesii adversarelor din 
alte țări. Dar Carmen — o știe 
toată lumea — este foarte am
bițioasă și s-a angajat cu toată 
puterea in această cursă".

ce face pentru

foarte 
zeci de

a

mult și 
mii de me- 
trei ori pe

cu

Ieșim din București 
circa 6 km, intrăm în 
Măgurele, acolo unde 
Facultatea de fizică a 
sității București. Firesc, în a-
ceste zile, decor alb, zăpadă 
din belșug, ger.

E dimineață. Din elegantele 
cămine ale facultății ies gru
puri de studenți, care se gră
besc spre cursuri. Ne apropiem 
și punem o întrebare : „Ați fă
cut gimnastică dc înviorare in 
dimineața asta „Ce să fa- 
eem ?“, ne întreabă, la rindul 
său, cel întrebat. „Gimnastică 
de înviorare", Cind înțelege, se 
miră, dă din umeri și pleacă. 
Auzim risete. Mai punem în
trebarea de cîteva ori, altora, 
dar răspunsurile nu diferă de 
primul...

De fapt, nici n-au cum să di
fere. La căminele Facultății de 
fizică din Măgurele nici vorbă 
de gimnastică de înviorare ! 
Nicăieri, programul de diminea
ță, dinainte de cursuri, nu este 
„încărcat" cu o astfel de acti
vitate. Există cîțiva studenți 
care cred în mișcare, care „mai 
aleargă seara, prin jurul cămi
nelor", dar sînt foarte puțini. 
Circa 700, care locuiesc în că
mine, „se dispensează" de bi
nefacerile gimnastici*.

Tot greul rămîne — gîndim — 
în materie de mișcare, pe sea
ma orelor de educație fizică. 
Singurul prilej pe care îl au 
și pe care — e drept — n-ar 
trebui să-l scape. Eroare, însă! 
Aflăm că frumoasa / sală de 
sport a facultății este inutili
zabilă, întrucît se află în repa
rație de la 15 septembrie. „I 
se înlocuiește parchetul" — ni 
se explică. De fapt, nu se mai 
termină cu înlocuitul, deși In
tre IJECOP Măgurele și facul
tate există un contract care

La Ploiești, peste drum de 
Hipodrom, un grup de con
strucții cu o linie zveltă, mo
dernă, cu o înfățișare primi
toare îți atrage repede atenția. 
Sînt căminele studenților de 
la „Petrol și Gaze", peste 1 500 
cîți locuiesc aici.

Activitatea cotidiană a viito
rilor ingineri petroliști începe 
oarecum diferit, în funcție de 
orar, de cursuri și laborator, 
de practica în schelă, pentru 
cei de la foraje. Oricum, insă, 
in zeci de camere, dimineața, 
imediat după orele 6, începe 
forfota. Ferestrele se deschid 
larg, studenții iau, cum se spu
ne, o gură de aer proaspăt, u- 
nii dintre ei trec la „înviorare". 
Sînt folosite gantere, corzi e- 
lastice. Cei mai mulți execută 
exerciții... liber alese sau se
lectează dintre cele difuzate, 
prin pliante, de colectivul ca
tedrei de educație fizică și. 
sport. Cit lucrează? După spa
țiul de timp de care dispun în 
ziua respectivă.

Ion Chiribașa, student în a- 
nul I, grupa 37, este unul din-

tre cei mai activi practicanți ai 
gimnasticii de înviorare. Dc 
ce ? „Fiindcă mă simt foarte 
bine ! încep, astfel, o nouă zi 
de muncă ca o dispoziție spo
rită de lucru, oboseala apare 
foarte tirziu, chiar dacă am... 
patru ore de curs la rind. Iar 
dacă seara, la culcare, repet u- 
nelc exerciții, îmi asigur un 
somn foarte odihnitor..."

Chiribașa apreciază efortul 
tovarășilor din colectivul cate
drei de specialitate, al tovară
șilor Ștefan Stuparu. Eugen 
Stănescu sau Dumitru Hazapa- 
ru, de a oferi studenților un 
bogat material cu exerciții, 
precum și preocuparea consi
liului Asociației studenților co
muniști din institut de a procu
ra gantere, extensoare. „Avind 
alături asemenea oameni. nu 
este nevoie de prea multă mun
că de lămurire pentru a te 
convinge de foloasele gimnasti
cii".

Fără indoială că Ion Chiri
bașa nu este singurul student 
petrolist care gindește așa. Mai 
sint și alții, poate de ordinul 
zecilor. Totuși. „înviorarea" n-a 
ajuns să aibă un caracter de 
generalizare, n-a intrat 
in obișnuința studenților 
mai puțin a studentelor, 
toate eforturile asistentei 
Maria Șprbâncscu). Și este pă
cat, pentru că nu se cere de- 
cît un mic efort, mai mult de 
organizare a programului zil
nic. In schimb, beneficiile în
viorării se proiectează pe par
cursul unei zile întregi !

— Si 
rezista ?

— Înoată 
intensitate,
tri săptămînal. De 
săptămină folosim și sala de 
forță pe care o avem la dis
poziție. Fetele execută un 
circuit de 10 exerciții pe care 
avem grijă să le îngreunăm 
permanent. Avem în program 
și reprize de schi fond. Pe un 
traseu amenajat, ele alunecă 
pe schiuri aproximativ o oră. 
Și o fac cu plăcere... Iar 
cind le mai programez și cite 
o exeursie pină la Virful cu 
Dor au parcă și mai multă 
poftă de antrenament. Acolo în 
bazin, fără indoială, Ii se pare 
mai ușor...

— Cum stăm cu buletinul 
medical ?

— Doctorița Ecaterina Flora 
veghează permanent și nu ne 
putem plinge de nimic.

— Ce urmează în perioa
da viitoare ?

incă
(Ș> 
cu 

Ana

Concluzia noastră : se face gimnastică de înviorare în cămi
nele de studenți îndeosebi acolo unde înșișî beneficiarii au 
ajuns să fie convinși de foloasele acestei activități. Practic, nu 
se poate preconiza o formă de masă a gimnasticii, dimineața. 
Programul de muncă al studenților diferă de la un an de studii 
la altul, citeodată chiar între grupele aceluiași an apar dife
rențieri de orar. O soluție eficientă ar fi deci practica indivi
duală sau cel mult în microcolective (pe camere). Spre o ase
menea formulă ar trebui să-și îndrepte atenția factorii interesați, 
venind în întîmpinarea dorinței unor studenți și procurindu-le 
în acest sens, pe lingă pliantele cu exerciții, care în general nu 
lipsesc, gantere, extensoare, corzi etc. Creînd asemenea condiții, 
se va putea cere ceva mai mult din partea studenților cămi- 
niști și ajunge — cum e de dorit — la o opinie de masă în fa
voarea „înviorării"...

concursul 
ianuarie), 
și 200 m 
și 400 m 
iar Pa-

p
CARMEN BUNACIU INOATA Șl... SCHIAZA

— în primul rind, 
de Ia Bremen (25—27 
Bunaciu va înota 100 
spate, Pănulescu 100 
liber, 400 m mixt,
raschiv — 200 m fluture, 200 
și 400 m mixt. Sper că vor a- 
vea adversare puternice și că 
vom putea să testăm bine ac
tualul stadiu al pregătirii. Cu 
aceasta vom încheia perioada 
de antrenament în ‘ ‘
25 m.

— Așa repede ?
— Este mai bine 

așa. Campionatele 
se vor desfășura anul acesta 
la Brașov in bazin de 50 m și 
in aceleași condiții vom concu
ra și la Austin, in aprilie, ia 
campionatele naționale ale 
S.U.A.

bazin de

să facem 
nafionale

Așadar, pentru prima 
înotătoarele românce 

lua startul la campio-
oară 
vor 
natele S.U.A.

— Nu trebuie să surprindă. 
Carmen are deja o frumoasă 
reputație pe plan mondial, Iri- 
nel și Mariana sînt pe cale s-o 
dobindească. Oricum, un duel 
Bunaciu — Jezek cu trei luni 
înaintea J.O, este foarte inte
resant. Noi nu avem nimic 
de pierdut, numai de cîștigat.

— Succes !
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ÎN PREGĂTIREA PATINATORILOR SĂ ÎNCEPEM <U
(Urmare din pag. 1)

nați au parcurs turnantele în 
șapte-opt pași, iar linia dreap
tă a pistei au străbătut-o în 
12—13 pași, spre deosebire de 
viteziștii noștri și cei polonezi 
care făceau 6—7 mișcări în 
plus. Prin urmare, în aceeași 
unitate de timp — un consum 
mai mic de execuții.

Patinatorii noștri, care 
făcut eforturi lăudabile pentru 
a se apropia de redutabilii lor 
adversari, nu au putut să-și 
materializeze pregătirea fizică 
superioară din cauza unor ca
rențe de ordin tehnic. în pri
mul rind. ei nu au o poziție 
corectă de patinaj. Apoi, nu 
știu să se înscrie in turnantă, 
unde pierd timp prețios, nu 
au o frecvență ritmică de aler
gare și, in sfirșit, nu-și do
zează efortul, adesea termi- 
nînd cursele sufocați. Cadrele 
tehnice pun aceste deficiențe 
pe seama lipsei de gheață su
ficientă, ei fiind nevoiți să 
facă mai multă pregătire spe
cifică pe uscat. Cu un redus 
bagaj de cunoștințe tehnice, 
patinatorii noștri sint supuși, 
de către antrenorii lor, la a-

au

numite programe intensive (din 
păcate nu există încă o meto
dologie unică, adaptată la con
dițiile noastre specifice) care 
dau unele rezultate — do
vadă fiind noile recorduri re
publicane stabilite aproape la 
fiecare concurs, însă care nu 
sînt competitive în arena inter
națională. După părerea noastră, 
marea majoritate a tehnicie
nilor, in goană după rezultate 
imediate, aplică trunchiat prin
cipiul de formare a unor pa
tinatori de nădejde. în loc ca 
tinerele elemente talentate să 
fie mai întîi învățate să pati
neze corect, viteziștii ajunși la

SPORTURI DE IARNĂ,

JUNIORUL D. JENEI - LA C.M.
DE PATINAJ VITEZĂ
Patinatorul clujean Dezide- 

riu Jenei, unul din cei trei 
viteziști români vizați pentru a 
reprezenta țara noastră la J.O. 
de iarnă de la Lake Placid, va 
participa la Campionatele mon
diale de juniori, programate în 
zilele de 26 și 27 ianuarie la 
Assen (Olanda). El va fi înso
țit de antrenorul Mihai Timiș. -
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După o eclipsă temporară, 
C.S.lj. Brașov revine in aria 
creșterii performerilor. dato
rită. probabil și prezenței to
nifiante a celor doi trăgători 
de valoare, Eva Ionescu și 
Mircea Hca. ceea ce stirnește 
o emulație favorabilă tirului. 
A. Tokoș (mal constant) și 
M. Suchici (mai... tînâr) ar 
putea să meargă pe urmele 
celor doi foști campioni euro
peni.

C.S.Ș. Bacău (locurile 3—4, 
•la egalitate cu Dinamo Buc.) 

revelația acestui sezon 
indoor. Reprezen
tanții săi, mai ales 
juniorii II, demon
strează că la Bacău 
s-a pornit pe un 
drum bun, privirile 

antrenorului Eugen Stan fiind 
ațintite mal mult spre viitor.

lată și alcătuirea clasamen
tului similar al secțiilor spe
cializate la pistoale : 1. Di
namo 38 p, 2. Steaua 25 p, 3. 
Olimpia 22 p, 4. I.E.F.S. 19 p, 
5. U.T.A. 9 p, 6. C.S.U. Brașov 
5 p, 7—8. Centrul de tir Ale
xandria și „U“ Iași 2 p. Or
dinea este cea normală, liflhd 
în considerație condițiile ma
teriale, tradiția și specializa
rea antrenorilor O notă bună 
In plus, insă, pentru U. T. 
Arad unde, spre lauda antre
norilor I. Popovici și Gh. 
Csik se muncește bine, In 
condiții foarte grele. Diin in
formațiile noastre reiese că, 
adeseori, conducerea clubului 
U. T. Arad uită că secția de 
tir l-a adus, de-a lungul arti- 
lor, multe titluri și recorduri 
naționale...

Radu TIMOFTE

La reluarea aetivitâfii, 
I printre divizionarele A

A A

| Inc li, „secundul" lui c/ako. vor avea sătmărenii, dc-aici înainte, și „oamenii de gol" ?

LA 26 DE ANI
UN JUCĂTOR

NU ȘI A SPUS
ULTIMUL CUVINT...

Ca in fiecare iarnă, fotbalu
lui șătmârean, respectiv echi-

. C. Olimpia, îi este hă
răzit să aibă parte de neli-

~ ■■ ■ ■ alimentată
: „A fi

—, _ .. , în Divizia A —
I completăm noi. Prognoza spe- 

: pentru primăvară nu
deloc roză, ea anunțînd 

etape furtunoase pentru echi
pa lui Both I, Ilelvei și Ba
thori II, cei mai vechi purtă
tori ai tricourilor „galben-al- 
bastru”. Dar să vedem cc face 
F.C. Olimpia.

După obișnuita perioadă de 
readaptare la efort, acolo, pe 
meleagurile Sătmarului, ocu
panta locului 17 s-a urcat în 
autocarul clubului și s-a oprit 
sus, în stațiunea Izvoarele din 
județul Maramureș. Președin
tele clubului. Atila Koos, măr
turisea că alegerea liniștitei 
stațiuni pentru pregătirea cen
tralizată a echipei este dătă
toare de speranță, întrueit și 
altă dată F.C. Olimpiei i-a 
priit încărcătura bateriilor rea
lizată în aceeași stațiune. In 
ziua cînd am văzut echipa la 
lucru, F.C. Olimpia se 
din greu cu kilometrii 
traseu înghețat și acoperit de 
zăpadă, cu denivelări 
anume făcute pentru 
lare de rezistentă și 
Cine sînt „actorii" ? 
Haralambie și Feher. 
Pinter, Kaizer, Matei,
II și Pop, mijlocașii 
Marcu, Ghencean, Balogh, Vio
rel Mureșan și juniorul Tăbă- 
caru, atacanții Helvei, Hațega- 
nu, Ritzman, Both I (care, a- 
cuzind un traumatism mai 
vechi, nu începuse antrena
mentele) și mai noii veniți 
Mihuț (de la Pandurii Tg. Jiu) 
și Farcaș (de la Minerul Turț). 
Deci, cam același lot din toam
nă. La antrenori, consemnăm 
o noutate. Gheorghe Ene este, 
acum, „secundul” lui Ștefan 
Czako. doi antrenori tineri și 
dornici să se completeze reci
proc, să-și probeze capacitatea 
lor profesională. Cineva spu
nea : „Iată, acum Olimpia își 
va limpezi nu numai proble-

I. lui să 
pei F. 
răzit s

I niște. O neliniște allr 
de hamletiana întrebare 
sau a nu fi”, in Divjziî
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este delo
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C.M. (1978 — Lucerna), echipa 
de băieți, campioană mondială 
și toți medaliații în probele 
individuale și perechi, ca, de 
pildă, Iosif Tismănar, dublu 
campion mondial, Elena An- 
dreescu, Margareta Cătineanu 
și Ilie Băiaș.

Loturile s-au întors recent 
de la Tușnad unde au efectuat 
un scurt stagiu de pregătire, 
lucrînd în aer liber și în sală 
pentru dezvoltarea calităților 
fizice de bază. Reveniți la e- 
chipele lor divizionare, compo
nenții loturilor continuă să 
se antreneze intens în sălile 
de joc.

Din loturile naționale, la ora 
actuală, fac parte : Elena An- 
dreescu, Elena Pană, Maria 
Iosif-Nichifor, Elisabeta Badea 
(de la Voința București), Ana 
Petrescu, Margareta Cătineanu 
(Gloria București), Vasilica 
Pințea (Rapid București), Sil
via Raiciu (Laromet Bucu
rești), Elisabeta Albert (Voința 
Tg. Mureș), Silvia Berinde 
(Voința Oradea), Iosif Tismă
nar (Rulmentul Brașov), Gheor
ghe Silvestru (C.F.R. Constan
ța), Ilie Băiaș (Metalul Hune
doara), Ilie Hosu (Electromureș 
Tg. Mureș), Iuliu Bice (Voința 
București), Alexandru Naszodi, 
Gheorghe Scholtes (Aurul Baia 
Mare), Alexandru Tudor (O- 
limpia București) și Alexandru 
Cătineanu (Gloria București).

Iată și programul internațio
nal al jucătorilor din loturi : 
23—24 februarie — participarea 
la „Cupa Polară” din Suedia ; 
5 aprilie — dubla întilnire in
ternațională România — R. F. 
Germania — la Brașov, cînd 
va avea loc și tragerea la sorți 
pentru probele pe echipe și 
perechi la C.M. Urmează jocu
rile internaționale amicale de 
verificare, femei și bărbați, în 
compania selecționatelor Iugo
slaviei, R.D. Germane, Ceho
slovaciei și Ungariei — toate 
in deplasare. (T. R.)

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

I

Ol

ȘTIRI

TE
I, Si- 
I, Du- 
I pe- 
la în- 
ăpada 
rtiilor
„ma- 

B, sa- 
[spor- 
B de-

trei 
orice 

; , la 
de 

Res- 
7 str.

Re- 
18 nr. 
ir. 35 
iO.

mele de apărare, ci mai ales 
și pe cele de atac"... (ceea ce 
i-a lipsit în tur). Aluzie - evi
dentă la cei doi antrenori, 
ambii foști atacanți.

Din start, sătmărenii nu au 
fost ocoliți nici de unele difi
cultăți. Bolba lipsește din lot, 
el fiind la reprezentativa de 
juniori U.E.F.A. care pregăteș
te dublul meci de calificare 
cu reprezentativa Turciei pen
tru mult rîvnita 
Helvei, Hațcganu, Pop 
Mureșan sînt (erau 
cu supragreutate, fapt 
care toți au un regim 
de antrenament și... 
ție. Demarcec lipsește nemoti
vat. Nimeni nu știe unde se 
află, de ce a plecat de la lot 
și pe cine s-a supărat. Sînt si
tuații reale, dar, acum, nimeni 
nu are timp să facă o dramă 
pentru că aici, la Izvoarele, 
toată lumea muncește strin- 
gînd din dinți în speranța că 
F.C. Olimpia nu va retrograda. 
„Cine ar fi zis că vom scoate 
un mare punct la Steaua, după 
ce pierdusem unul tot atit de 
mare cu F.C. Scornicești a- 
casă ? — r.e declară căpitanul 
echipei Kaizer. Acum știm cu 
toții ce avem de făcut, le-am

calificare ; 
și V. 
atunci) 
pentru 
special 

alimenta-

discutat pe toate, bărbătește, 
cinstit, fără ocolișuri și ne-am 
angajat să devenim din nou o 
echipă, o familie unită".

Discutînd și cu alți jucători 
— chiar și cu cei mai tineri, 
mai puțin experimentați — cu 
cei doi antrenori, reporterul 
s-a convins că sătmărenii își 
string rîndurile în liniște pen
tru a reinstaura acea atmos
feră de încredere în forțele 
proprii (pierdută, din păcate, 
în multe momente-cheie în 
jocurile din toamnă), pentru a 
reintrona disciplina in teren 
și în afara stadionului (cit 
rău n-au făcut concesiile 
față de Smarandache !). „Calul 
de bătaie” în campania de 
iarnă : o excelentă pregătire 
fizică, pe care jucătorii n-au 
avut-o In vară, și fără de care 
ei nu și-au putut etala realele 
calități tehnico-tactice, pentru 
a ajunge la o substanțială 
creștere a capacității ofensive.

...Și, firește, sătmărenii fac 
și calcule : „Ciștigind totul a- 
casă și aducind 2 puncte de 
afară sigur nu vom retrogra
da. în viață, se știe, niciodată 
nu-i prea tirziu...”.

Iacob Carabageae — mijlo
cașul coordonator al Chimiei 
Rm. Vîlcea — este o apariție 
relativ nouă pe scena primei 
divizii. Bucureștean de origi
ne și rămas multă vreme ne
observat la o echipă mică de 
cartier, Vîscoza, el a avut în 
ultimij ani o ascensiune rapi
dă, grație talentului său. valo
rificat, din păcate, destul de 
tirziu. Face parte din familia 
fotbaliștilor cărora le place să 
mîngîie o dată în plus balonul 
înainte de a-1 lovi cu piciorul, 
și, în ciuda îndrăznelii cu 
care se avîntă în teren, este, 
în viața obișnuită, un tinăr 
sfios, cu 
copil.

— La 26 
bageac, nu 
bătrîn pentru fotbal. Am pier
dut îtlsă, și

un
privire blinda. de

d» ani. spune Cara- 
sînt nici tinăr, nici

nu d:n vina mea,

Stelian TRANDAFIRESCU

Dialog de sezon

cîteva „trenuri” pînă să ajung 
de la o „haltă" mică, în speță 
Popești Lcordeni, la o „gară" 
mai mare, la Rimnicu Vîlcea.

— Acum îți este deschis 
drumul afirmării, mai ales 
după ce ai trecut și prin fil
trul unei selecționări 
toamnă, cu „universitarii" 
Mexic. Cu siguranță că 
să te mulțumești doar 
atit...

— Nici nu mă gindesc să mă 
opresc aici. Dar îmi dau sea
ma că e mai greu decit mi-aș 
fi închipuit, acum cînd se pare 
că am ajuns mai aproape de 
țintă.

— Și ce crezi că-ți lipsește 
ca să reușești ?

— Poate un plus de încre
dere, mai mult curaj.

...L-am urmărit pe Caraba- 
geac recent în zilele de pregă
tire a echipei sale la Govora, 
într-un joc la două porți. 
Muncea cu rîvnă, alerga ușor, 
era pe tot terenul, făcea de 
toate cu mingea, și tot ceea 
ce făcea era bine. Cam ca și 
în meciurile de campionat. De 
fapt, un jucător complet este 
departe de a-.și fi spus ultimul 
cuvînt la 26 de ani.

astă- 
in 

n-ai 
cuSUDAMERICAN Al SEEECJIONATEI DIVIZIONARE

Selecționata divizionară se va 
îmbarca — sîmbătă — intr-un 
avion cu destinația Rio de Ja
neiro. în Brazilia, lotul nostru 
va susține șase jocuri. Primele 
patru vor avea loc în cadrul 
turneului organizat în orașul 
Guyan — începînd de dumini
că 27 ianuarie.' Ultima partidă 
a turneului de la Guyan se 
desfășoară la 3 februarie. Apoi, 
în program, figurează încă două 
intîlniri, în zilele de 6 și 10 
februarie, în două localități în
că nedesemnate. Turneul sud- 
american va lua sfîrșit în ziua 
de 12 februarie, cînd lotul di
vizionar va sosi la Paris. A 
doua zi, 13 februarie, fotbaliștii 
noștri își vor continua drumul 
spre Neapole unde — așa cum 
s-a mai anunțat — echipa Ro
mâniei va întîlni, la 16 februa
rie, echipa Italiei.

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în Colum • 
bia, Selecționata divizionară a 
evoluat duminică seara, la Ca
ii, în compania echipei de club 
locale, Deportivo, rezultat ca
re nu ne-a parvenit pînă la în
chiderea ediției.

Programul turneului a sufe
rit unele modificări, în sensul 
că fotbaliștii noștri nu vor mai 
juca și in Argentina. Ej vor 
mai disputa — în această sea
ră — încă un meci în Colum
bia, tot la Caii, avînd ca parte
neră de întrecere echipa Me- 
delin, fostă campioană a țării.

ȘTIRI ȘTIRI
• IN PERIOADA 29 ianuarie — 

12 februarie, echipa F.C. Baia 
Mare va susține un turneu de 4 
jocuri în R. D. Germană in com
pania uncr partenere care vor . fi 
stabilite ulterior. Pînă atunci, 
fotbaliștii băimărenl vor juca vi
neri, la Ploiești, cu Petrolul, și 
duminică, la Brașov, cu F.C.M., 
liderul seriei I a Diviziei B. (V. 
Săsăranu — coresp).

• ȘOIMII SIBIU, care activează 
în seria a Il-a a Diviziei B, șl-a 
reluat pregătirile in prima săptă- 
mînă a lui ianuarie printr-un ri-

' guros examen medical, 
de dr. Aiex. 
județean 
Apoi, 
Bratu, 
cât ori.

. _. .. , efectuat 
Costea la cabinetul 

de medicină sportivă, 
antrenorul Pantelimon 

cu un efectiv de 20 de ju- 
a trecut la primele antre-

namente care constau din pregă
tire fizică generală, de readaptare 
La efort. Au fost prezenți toți 
componenții lotului sibian, mai 
puțin Neagu (care și-a manifes
tat dorința de a se reîntoarce la 
București) și Bratu (care a reve
nit la fosta Iul echipă, divizionara 
C Construcții Sibiu). Ca noutăți, 
au fost cooptați în lot Sorin 
Marcu și Virgil CoIdea, ambii de 
la I.P.Â. Sibiu, care activează în 
Divizia C. De la 14 ianuarie, lotul 
se pregătește în stațiunea Pălti
niș. iar de joi 24 ianuarie și pînă 
la reluarea campionatului antre
namentele se vor desfășura la Si
biu. unde sint prevăzute și me
ciuri de verificare cu divizionare 
A. B si C. (Ilie Ionescu — co- 
resp.).

Mihai IONESCU

Pe agenda selecționatelor de juniori
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMAI ASTĂZI

Șl MÎINE...

vă
Si 

bi

Agențiile Loto-Pronosport 
stau la dispoziție astăzi 
mîine pentru a vă procura 
lete cu numerele preferate la 
tragerea obișnuită Loto de vi
neri 25 ianuarie 1980. Frumoa
sele satisfacții obținute de tot

mai mulți participanți ia acest 
tradițional sistem de joc, pre
cum și reportul consistent de 
la categoria I a tragerii de vi
neri constituie, desigur, o bu- 

încerca 
MAI MULTE 

JUCATE — MAI 
POSIBILITĂȚI DE 

NUMĂRĂ PRINTRE

nă invitație de a vă 
și dv. șansele. 
BILETE -----
MULTE
A VA _________
MARII CÎȘTIGATORI !

ȘI 6 MARI
Mult mai mult decit în anii 

trecuți, Federația de fotbal, prin 
comisia ei de resort, s-a preocu
pat să asigure un calendar inter
național corespunzător pentru se
lecționata de juniori care peste 
aproximativ două luni va aborda 
preliminariile Turneului U.E.F.A. 
’80. ,,în plus — sublinia recent 
Daniel Lăzărescu, secretar al 
F.R.F. —, am hotârît să întocmim 
programe adecvate de jocuri și 
pentru selecționatele de perspec
tivă, U.E.F.A. ’81, ’82 și ’83, cu 
scopul ca juniorii noștri să ia 
din timp contact cu fotbalul din 
alte țâri, să capete o experiență 
pînă la ora meciurilor oficiale, 
încercăm să le împletim, în a- 
cest fel, creșterea, dezvoltarea lor 
ca jucători*. Dar, iată principa
lele intîlniri interțări, amicale și 
oficiale. pe care cele patru echi
pe de juniori le vor susține în 
acest an.

TURNEE
Europa. După revanșa cu Unga
ria (1 mai), această echipă va 
primi, de două ori, replica forma
ției Republicii Democrate Ger
mane (6 mal — 1a Cîmpulung 
Muscel ; 8 mal — la Fienl sau 
Pitești) și va încheia sezonul prin 
participarea la turneul ’ "
jeka (21—28 iunie). In 
parte a anului, echipa 
nia la startul a două 
de tradiție : „Turneul 
care va fi găzduit 
din R.P.D. Coreeană in luna au
gust, și „Balcaniada", care va 
avea loc probabil în luna sep
tembrie. In continuare, programul 
acestei echipe mai prevede două 
jocuri in Franța (octombrie), ca 
răspuns la turneul . efectuat da 
selecționata franceză în țara 
noastră, încă două meciuri ’ în 
Republica Democrată Germană, 
la Tangechutte și Halberstad (7 
și 9 noiembrie) șl o partidă eu 
Bulgaria, în deplasare.

de La Ri
ft doua 

se va ali
co ni petiții 
Prietenia", 

de federația

Duminică 27 ianuarie 1980

încercați-vă și dv. șansele!
cu
ciștiguri 
in bani si I 

autoturisme 1

LOZnPLIC

Fiecare bilet jucat — o 
posibilitate de a obține : 
• AUTOTURISME „Da
cia 1300" O MARI CIȘ- 
TIGURI ÎN BANI de 
valori variabile și fixe 
SIMPLU, AVANTAJOS : 
se efectuează 3 extra
geri, in continuare, a 
cite 4 numere, totalizind 
12 numere din 75 
cîștigă 
numere 
gere !

BILETE 
PREFERATE !

Agențiile Loto-Pronosport vă așteaptă 
ianuarie a.c.

PROCURAȚI -DIN VREME

se
și cu numai 2 

dintr-o extra-

CU NUMERELE

pînă simbătă 26

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi, 23 ianuarie 1980, se tele
vizează în direct începînd de 
la ora 18.20.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT .. ............
IANUARIE

Categoria 1 (13
2 variante 100% a 
5 variante 25% a 10.943 lei ; 
Categoria 2 (12 rezultate) : 51,50 
a 3.315 lei ; Categoria 3 (11 re
zultate) : 556,50 a 460 lei.

Cîștigurile în valoare de 
43.770 lei de la categoria 1, 
realizate pe variante jucate 
100%, au revenit participanți- 
lor : GHEORGHE BUICA din 
Cîmpulung, județul Argeș și 
DAN STOICA din comuna Lo- 
loiasca, județul Prahova.

DIN 20
1980 
rezultate) : 

43.770 lei și

ALCANA. ZARAGOZA, ALGER 
ȘI SOFIA — UN „TRASEU" 
PENTRU Iz—UIT ȘI HUNEDOARA. 
Selecționata U.E.F..V ’80 va sus
ține primele ei meciuri amicale 
cu selecționata similară a Spa
niei, la Alcana de Henaros (13 
februarie) și Zaragoza (lă februa
rie). In curs de perfecționare se 
află alte două partide, in Alge
ria, cu selecționata acestei țări 
(17 și 20 februarie). Prima manșă 
a dublei intîlniri oficiale din pre
liminariile U.E.F.A., cu Turela 
(Ismit, 12 martie), va fi precedată 
de o tradițională confruntare cu 
selecționata Bulgariei programată 
la Sofia, in 27 februarie. Va urma 
returul meciului cu Turcia (pro
babil la Hunedoara) și un tur
neu de două jocuri în Republica 
Democrată Germană (16 șl 
aprilie).

18

ȘlREVENISE LA CANNES 
RIJEKA Selecționata U.E.F.A. 
’81 va debuta pe teren propriu, 
la Arad unde va întîlni echipa 
Ungariei (26 martie). După o În
trerupere de cîțiva ani, selecțio
nata de perspectivă a țării noas
tre revine la turneul internațio
nal de la Cannes, unde își va 
măsura forțele cu cele mal pu
ternice echipe de... vîrsta ei din

PREZENTA LA TURNEUL BAL
CANIC ȘI IN R.D. GERMANA. A 
treia echipă de juniori va debuta 
pe plan internațional la 27 iunie, 
in Polonia, după care se va ali
nia la startul Turneului balcanic. 
In septembrie (26 și 28), echipa 
se va deplasa, pentru două jocuri, 
în Republica Democrată Germană, 
iar in noiembri.- va juca în Bul
garia cu selecționata similară a 
acestei țări.

DIN NOU LA BALATON. Ca 
în fiecare an, cea mai mică echi
pă de juniori a țării, selecționata 
U.E.F.A. ’83, va participa la tur
neul internațional de la Balaton 
(10—24 august). Pe agenda ei 
mai află Înscrise și partidele 
echipele R.D.G. și Ungariei 
teren propriu) =1 de asemenea 
Ungaria. în deplasare.

Cum 96 la sută din aceste _ 
tîlniri sînt deja perfectate, echi
pelor noastre de juniori nu le 
rămîne DECIT SA SE PREGĂ
TEASCĂ CU TOATA SERIOZI
TATEA, PENTRU A REPREZEN
TA CU CINSTE CULORILE PA
TRIEI și e obține acele atît de 
mult dorite calificări în competi
țiile oficiale la startul cărora se 
vor alinia.

se 
cu 

(pe 
cu

in-



Meciurile de calificare (la volei) pentru J.O Tur de orizont in lumea podelei și pagaei

5, OPȚIUNILE" PENTRU KR1LATSK0E
AU FOST FĂCUTE LA WEDAU

l’ERNIK, 22 (prin telefon). 
Victoria clară obținută de vo
leibaliștii români asupra celor 
cehoslovaci — prima în ma
rile competiții, asupra acestei 
formații, după cea realizată a- 
cum opt ani la J.O. de la 
Munchen — a făcut o impre
sie deosebită in rîndul tehni
cienilor celorlalte formații de 
aici. „Aveți o echipă în mare 
progres și un coordonator de 
joc (n.r. — Oros) de clasă", 
ne spunea celebrul antrenor 
cehoslovac Kozak, care cu ani 
in urmă a dus reprezentativa 
Cehoslovaciei în fruntea ierar
hiei mondiale. în acest meci 
de mare importanță, sportivii 
noștri au întrecut toate aștep
tările, fiind bine conduși de 
colectivul 
El. Balaiș și Șt. Tudor.

Victoria 
delegației române elan și op
timism pentru jocul de marți, 
cu reprezentativa Japoniei. în
ceputul acestui meci a arătat 
convingător capacitatea fizică 
și de concentrare a sextetului 
nostru de bază care, de la 
început, s-a detașat net, cîști- 
gînd primul set la 4. Blocajul 
ermetic, combinațiile originale 
ale lui Z ..
centrare la preluare au fost 
atuurilc '
cîștigarea setului al doilea, in 
care Dumănoiu și Pop au ac
ționat cu multă siguranță. Se
tul a fost ciștigat la 8. în con
tinuare insă, datorită îndeosebi 
arbitrilor (VI. Dcrmendjev — 
Bulgaria și Karazinghior — 
Turcia) setul al treilea a fost 
pierdut. Echipa noastră insă 
și-a adjudecat setul al patru
lea și meciul. Scor final 
(4, 8, —12. 9).

Partida a fost deosebit 
palpitantă. Ca și în cea 
reprezentativa Cehoslovaciei, 
Oros a fost un coordonator 
excelent. Dumănoiu, Pop, E- 
ncscu și Sloian au acționat 
foarte bine, reușind să creeze 
faze de atac imparabile. în 
afară de aceștia au mai jucat 
Hinda (in locul lui Dumănoiu). 
Macavci (in locul lui G. Enes
cu) și Gîrleanu, înlocuit pe 
parcurs de Chifu.

Fazele palpitante au fost în
delung aplaudate de o sală 
arhiplină. Pentru noi, rezulta

tehnic N. Sotir,

a creat în rîndul

Oros și maxima

care au dus

con-

și la

3—1

de 
cu

----------------- - REZULTATE (Marți 22 ianuarie) -----------------
Feminin : România — Mexic 3—0 (3, 9, 4) ; Brazilia — Bulgaria 

3-1 ! J
Masculin : Seria I : Mexic — R.D. Germană 0—3 ; Canada — 

Bulgaria 0—3 ; Seria a II-a: Cehoslovacia — Coreea de Sud 
1—3 ; Japonia — România 1—3 (—4, —3, lî, —9).

PROGRAMUL JOCURILOR DE MIERCURI
Feminin : România — Ungaria (ora 1G.00), Bulgaria — Mexic și 

R.P.D. Coreeană — Brazilia.
Masculin : Seria I (Sofia) : R.D.G. — Canada ; S.U.A. — 

Mexic ; Scria a n-a (Pemik) : Ungaria — Cehoslovacia ; Coreea 
de Sud — Japonia. (Echipa României are zi liberă).

tul reprezintă o victorie splen
didă care ne califică în tur
neul final, care se va desfă
șura sîmbătă și duminică la 
Sofia.

Calea spre . _ 
loc pentru J.O. de la Moscova 
este deschisă ! Sperăm că la 
Sofia voleibaliștii

★

PAZARDJIK, 22 
fon). Așa cum 
turneul feminin este deosebit 
de echilibrat, fiecare formație 
apărîndu-și cu ardoare șansa 
de calificare pentru Jocurile 
Olimpice.

Spre satisfacția noastră, e- 
chipa României se află prin
tre protagoniste, ea cucerind 
simpatia publicului și aprecie
rile specialiștilor, datorită 
jocurilor prestate pînă acum. 
Deși a 
Bulgaria, sextetul
N. Roibu, N. Humă și O. So- 
lomonov s-a comportat bine și 
numai căderile din finalurile 
de set l-au privat de un suc
ces care însă i-a surîs în cel 
de-al doilea joc, cu reprezen
tativa R. P. D. Coreene, una 
dintre favorite, 
impresionat a fost nu numai 
victoria în sine ci, mai ales, 
modul cum a fost obținută.

Aliniind cea mai bună gar
nitură, antrenorii reprezenta
tivei R. P. D. Coreene au e- 
talat toată gama de procedee 
tehnico-tactice, a căror efica
citate a fost sporită de un 
ritm susținut al acțiunilor, de 
promptitudine in apărare și de 
calitățile fizice specifice jucă
toarelor asiatice. Minute in șir 
acțiunile de atac ale sextetu
lui nostru au fost contracarate 
de o apărare fermă, elastică, 
cu intervenții in extremis, ur-

cîștigarea unui

noștri vor
★

(prin tele- 
anticipam,

pierdut întîlnirea cu 
condus de

P.
Ceea ce a

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
SCHIORI ROMÂNI 

LA „CUPA RODOPE"
Ieri au plecat la Pamporovo 

(Bulgaria» pen-tru a participa la 
întrecerii* de schi alpin și fond, 
dotate cz „Cupa Rodope**, două 
loturi de schiori români. Pentru 
probele alpine au făcut deplasa
rea loan Cavași, Alexandru Man
ta, Vili Podara și Dan Frățilă. 
Antrenor Kurt Gohn. La întrece
rile de fond vor participa Elena 
Lagusis, Juliana Popoiu și Piroska 
Abos, loan Limgociu, GyuLa Kiss 
și loan Stoian. Antrenor 
Dudu.

„CUPA MONDIALĂ" 
LA SCHI

Proba masculină de slalom 
uriaș desfășurată pe pîrtia de 1a 
Adelboden (Elveția) a revenit lui 
Ingemar Stenmarkl Aceasta a 
fost cea de-a 14-a victorie conse
cutivă obținută de schiorul sue
dez în probele de slalom 
disputat? in cadrul „r 
diale*4. Pe locurile 
s-au clasat elvețienii 
Luthi și Joel Gaspoz.

In clasamentul general 
pei Mondiale44 continuă 
ducă Ingemar Sten mark, 
p, urma» de Andreas 
(Liechtenstein) — 115 p . 
Krizaj (Iugoslavia) — 100 p.

La Badgastem (Austria) proba 
feminină de slalom special a re
venit schioarei Hanni Wenzel 
(Liechtenstein), urmată de Per
rine Pelen (Franța).

După 1» probe, in clasamentul 
general individual al „Cupei Mon
diale* conduce Hanni Wenzel — 
257 p, urmată de Anr.emarie 
Moser (Austria) — 225 p și 
Therese Nadig (Elveția) —

„CUPA MONDIALĂ- 
LA BIATLON

ProU- 
Marie 
17» p.

Ion

uriaș 
.Cupei Mon- 

următoare 
Jacques

al „Cu- 
să coa-
CU 138 
Wenzel 

și Bojan

ști să înainteze victorios 
acest drum.

Ultimul meci, cel de joi 
Coreea de Sud, reprezintă 
nala seriei a II-a dar, de 
acum,

pe

cu 
fi- 

________— _ ___ , pe 
acum, se știe că românii sînt 
participant ai jocurilor de la 
Sofia.

Aurelian BREBEANU

de 
Și

★
combinații de mare 
de atacuri în forța, 
creat, in prima parte 
I, impresia că ele se

mate 
finețe 
ceea ce a 
a setului , 
vor detașa. Dar n-a fost așa. 
Cum a răspuns echipa Româ
niei 7 Printr-o deosebită con
centrare în teren, o dăruire e- 
xemplară și putere de luptă 
cum nu nc-a arătat în ultima 
vreme. La acestea s-a adăugat 
jocul inteligent al Victoriei 
Banciu, Iulianei Encscu, Doi
nei Săvoiu, la care s-au aso
ciat, cu deosebit succes, acțiu
nile Marianei Ionescu, Irinei 
Petculeț și Victoriei Georgescu, 
care au sesizat punctele sensi
bile ale apărării 
reencelor și au 
breșele create, 
ținut o victorie 
să, tn fața unei 
noscute pentru valoarea sa pe 
plan mondial.

Ziua a treia a avut in pro
gram meciurile România — 
Mexic. Bulgaria — Brazilia și 
Ungaria — R. P. D. Coreeană. 
Partida noastră cu formația 
Mexicului a fost dominată clar 
de românce. care au ciștigat 
numai in 40 de minute, antre
norii introducind in teren și 
multe jucătoare de rezervă, a- 
vînd în vedere faptul că 
miercuri vor intilni echipa Un
gariei, meci care se anunță di
ficil, 
briela 
luliana Enescu (Elena Dobros- 
chi), 
Georgescu), 
(Corina Crivăț), Victoria Geor
gescu au cucerit victoria cu 
3—0 (3, 9, 4). Scorul ne scu
tește de orice alt comentariu.

Emanuel FÂNTÂNEANU

la fileu a co- 
punctat prin 
Astfel au ob- 
foarte prețioa- 
formații recu

Mariana Ionescu 
Coman), Doina

Irina Petculeț 
Victoria

(Ga- 
Săvoin.

(Crina 
Banciu

Deși numărul regatelor interna
ționale este destul de mare, sin
gura competiție care aduce la 
start toate vedetele caiacului și 
canoei sînt campionatele mon
diale. Analiza sezonului preoțim - 
pic trebuie să pornească, deci, 
de la rezultatele înregistrate in 
august la Duisburg, pe canalul 
Wedau, pentru că ele oferă, din 
toate punctele de vedere, tabloul 
general al acestui sport, iar ta
bloul de la sfîrșituil lui august 
poate " ----- -
punct de plecare 
perspectivei olimpice.

înainte de a vorbi despre probe 
și oameni, să subliniem, ca o 
apreciere de ansamblu, că in pri
vința forțelor garniturilor națio
nale nu s-au produs modificări 
esențiale. Ca și în trecutul apro
piat putem structura acest sport 
în trei mari grupe valorice, 
prima se găsesc, 
ca de obicei, 
U.R.S.S., R.D. Ger
mană, România și 
Ungaria, în cea de-a 
doua Bulgaria, Ce
hoslovacia, Polonia, 
R.F.G. și SpanfU, în 
ultima restul națiu
nilor pînă IS 30—32 
cîte participă de 
regulă Ia marile 
competiții.

Careul de ași din 
frunte este „conservator’*. 
Duisburg, reprezentanții celor patru 
țări fruntașe au cucerit 16 din cele 
lâ titluri decernate (și 10 din 11 
în probele olimpice) și nu mai 
puțin de 40 din cele 54 de meda
lii acordate ! In interiorul aces
tui bloc s-au produs mici muta
ții în cei trei ani ai intervalului 
olimpic. în 1977, la Pancearevo, 
au dominat românii și sovieticii, 
cu cîte 4 medalii de aur și 5 de 
argint, în 197d, La Belgrad, pe 
primul plan s-au aflat sportivii 
din R.D. Germană (7 titluri, 
toate în probele olimpice !), ur
mați de cd din Ungaria, U.R.S.S. 
și România, iar la Duisburg, or
dinea și împărțirea medaliilor au 
fost: U.RS.S. (7—7—2), R.D. Ger
mană (5—2—1). România (2—2—5). 
Ungaria (2—2—3). „Clasamentul 
olimpic*4 oferă aceeași ordine.

Raport în d această ierarhie 
perspectivele olimpice ale “ 
noastre, putem aprecia că 
ceastă grupă se află, la 
cele 11 probe, candidați 
țiali la medalii. Nu există echi
paje fără valoare certă. In al 
doilea eșalon valoric se află gar
nituri cu cîteva echipaje valo
roase, „puncte tari*4, — care se 
vor alătura celor din prima 
grupă în lupta pentru medalii — 
și cu o medie „de finală**, iar în 
al treilea există cîteva echipaje, 
răzlețe, de excepție (exemplul 
cel mai sugestiv fiind cel al ca- 
iaciștilor norvegieni Einar Ras- 
smusen — Olaf Sojland, campioni 
mondiali la caiac 2—1 000 m).

Coborând la cele două specia
lități ale acestui sport, să încer
căm un tur de orizont în lumea 
maeștrilor pad el ei și pagaei. Se 
poate spune că titularii de la 
Duisburg vor fi, foarte probabil, 
titulari la Moscova, pentru 
timp de experimente nu 
mai este. Noile valori s-au așe
zat, rămîne să vedem cum vor 
fi de pregătite pentru concursul

fi considerat drept un
în scrutarea

La Ruhpolding (R F. Germa
nia). In cadrul „Cupei Mondiale* 
la biation, echipa Norvegiei a 
terminat învingătoare In proba 
de ștafetă 4 X 7,5 km, fiind în
registrată cu timpul de lh 50:94,41. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat formațiile R-D. Germane — 
1 h 50:29,82 și Italiei — 1 h 
53:34,60.

AUSTRIECII SE AFIRMĂ 
LA SĂRITURI

Concursul de sărituri cu schiu
ri! e desfășurat pe trambulina de 
la Thunder Bay (Ontario) s-a În
cheiat cu victoria sportivului aus
triac Armin Kogler — 247.5 p 
(săriturile sale au măsurat 115 m 
și 110 m). L-au urmat compatrio- 
ții săi HuLert Neuper — 241,1 p 
și Toni Innauer — 234.8 puncte.

După probe, in clasamentul 
..Cupei Mondiale* conduce Hu
bert Neuper, cu 127 p secondat 
de Armin Kogler — 84 p.

în clasamentul general pe e- 
chipe. pe primul loc se află Aus
tria — 412 p. urmată de Japonia 
— 196 p și R D. Germană —
191 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
atletism 0 In concursul pe 

teren acoperit de la Philadelphia, 
kenyanul James Munyala a ciș
tigat proba de o milă In 4:06,1.

AUTO a Participanții la „Ra
liul Monte Carlo" străbat în pre
zent parcursul comun : Monaco 
— Vajs les Bains — Digne — 
Monaco (1 500 km). Timpul este 
relativ bun și toți favoriții sînt 
prezenți în cursă. După 
dintre cele 17 probe speciale, in 
clasamentul general conduce vest- 
germanu! Walter Rohrl („Fiat"), 
urmat de francezul Bernard Dar- 
niche (,.Lancia Stratos") și ita
lianul Attillo Bettega („Fiat").

BOX • Președintele W.B.A., 
Rodrigo sanche- (Panama), și 
președintele „W.B.C.", Jose Sulai- 
man (Mexic) au avut o Intîlnire 
la Ciudad de Mexico pentru a

două 
in

pune la punct un 
pentru protejarea 
ceasta ca urmare 
soldate cu deces-e, 
profesioniste.

CICLISM 
clocros 
(Elveția, 
mondial 
ția) — l_, ------

ȘAH $ Turneul final al cam
pionatului european masculin pe 
echipe a continuat la Skâra (Sue
dia) cu runda a treia : U.R.S.S. 
— Suedia 41/2—V? (3) ; Cehoslova
cia — Anglia 2’/2—IV2 (4) 
slavia — Israel 2V2—P/2 (4),
ria — Bulgaria 4—3 (1). 
sament conduce U.R.S.S.
(3) . urmată de Iugoslavia
(4) .

cod de măsuri 
boxerilor, a- 

a accidentelor 
pe ringurile

de ci-
Granges

a Concursul 
desfășurat la

1 a revenit campionului 
Albert Zeweifel (Elve- 

21.500 km în 50:11.

; iugo- 
Unga- 

In cla- 
cu 12>/2 
— 12 p

de la Krîlatskoe. Care shut, așa
dar, aceste valori ?

In caiacul masculin, la simplu, 
marea surpriză, neplăcută pentru 
noi, a fost contraperformanța lui 
Dîba. El va reveni, cu siguranță, 
Și încerc iad chiar de acum un 
pronostic pentru proba de 500 m, 
credem că cele trei modalii vor 
fi împărțite între sovieticul Vla
dimir Parfinovici (cea mai spec
taculoasă ascensiune în ultimii 
ani), Peter Hempel (R.D.G.) și 
campionul de la Montreal. in 
mare progres australianul John 
Sumegi și cehoslovacul Felix Ma- 
sar. La 1 000 m Kucliger Helm are, 
parcă, un caiac ~ -------- ~
atît mai 
manța lui I011 Bîrlădeanu, * clasat 
la mondiale imediat în urma lui. 
La dublu 500 m Parfinovici, află-

Serghet 
dublu ce 
imbataBîl 
Mal echi-

cu motor. Cu 
valoroasă este pertar-

luri de un 
Ciuli rai. a ■

1 specialist, 
alcătuit un 

a păruit 
la Wedau. 
librată este distanța 
de 1009 m, foarte 
aproape de Rassmu- 
sen și Sojland se 
află Istvan Szabo 
— Zoltan Bako (un
garia) , Dittrich — 
Barczyk (R.D.G.) și 
C'iuhrai — Tainikov 
(U.R.S.S.). 
echilibru și la 
iacele de 4. _ 

echipajelor din R. 
Atit la caiac 2 cît și

4 tehnicienii - - -

Același 
ca- 

dai*...
D.

la 
flotilei 
in a- 
toate 

poten-

ca 
prea

ta urma 
Germană, 
la caiac 
noastre mal au de lucru pentru 
a aduce ambarcațiunile românești 
la nivelul fruntașilor.

In caiacul feminin 
noutăți, cu excepția 
de pe podium 
Roswitha Eberl 
tigat trei titluri mondiale succe
sive și are toate șansele să-1 cîș- 
tige și pe cel olimpic. La fol. 
compatrioatele sale Marlon Ro- 
siger — Martina Bischoff, între
cute la Wedau de sovieticele Na
talia Kalașnikova — Nina Doroh 
din cauza culoarului nefavorabil, 
după ce cîștigaseră la Pancearevo 
și Belgrad. Echipajul nostru, 
Agafia Orlov — Nastasia Nichitov, 
sudat și experimenta^ își men
ține poziția „de podium".

La canoe, nume noi n-au apă
rut nici la simplu nici in probele 
de dublu. Tamas Wichmann, Ivan 
Patzaichin, Serghei Petrenko și 
bulgarul Lubomir Lubenov (ta 
progres) sint cele mai sigure va
lori la 1 000 m. La dublu, reveni
rea lui Vasili Iurcenko alături de 
Iuri Lobanov lace din cuplul so
vietic „numărul 1“ mondial al 
anului la -1 000 m. înaintea frați
lor Gheorglie și Toma Simionov, 
care erau, totuși, gata-gata să-i 
întreacă chiar la Krîlatskoe, la 
Spartachiadă. Experimentul Pat
zaichin — Capusta a dat roade 
la C 2 — 500 m și ne-a adus, la 
campionatele mondiale, singura 
medalie de aur intr-o probă olim
pică. E bine că Ivan, care va 
lua startul la cea de-a patra O- 
limpiadă — doar Wichmann mai 
este prezent din „garda mexicană" 1 
— nu a uitat gustul, victoriei...

Făcute acum, in toiul iernii, 
considerațiile de m.ai sus pot su
feri. desigur, corectări ta cele 
șapte luni râmase pînă la J.o.

Vladimir MORARU

flotilei

n-au fost 
. r,  dispariției 
a Măriei Ștefan, 
(R.D.G.) a cîș-

ANUL 1980
SPECTACULOASE

Anul 1979 a marcat schimbări 
spectaculoase in ierarhia fotba
lului sud-american, in centrul a- 
cestora situindu-se dominația, pe 
cit de neașteptată, pe atlt de 
categorică, a echipelor din Pa
raguay. Judecați și dv : echipa 
națională a Paraguay ului a cu
cerit Cupa America, echivalen
tul campionatului european in- 
ter-țări, iar Olympia Asuncion 
șl-a Înscris numele in palmaresul 
prestigios al Cupei Libertadores, 
un soi de „Cupă a campionilor 
europeni-.

Privind mal atent desfășurarea 
competiției inter-țări. titlul arti
colului de față iși găsește noi ar
gumente. Argentina, aflată intr-o 
grupă cu Bolivia și Brazilia, a 
ieșit din cursă incâ din prclim’- 
narii. La un moment dat, Bolivia 
părea să prindă calea spre califi
care, în urma victoriilor de la 
La Paz (ambele cu 2—1) asupra

CAMPIONATE

VA VALIDA SCHIMBĂRILE
DIN FOTBALUL SUD-AMERICAN ?

adversarelor sale, dar odată co- 
boriți de la înălțimea sufocantă 
a capitalei lor (peste 3 000 m alti
tudine) bolivienii n-au mai re
petat isprăvile de-acasă.

Brazilia, cu rîndurile înnoite, ca 
și Argentina, dealtfel, de noile 
speranțe pe nume Carpeggiani, 
Socrates, Palinha, Falcao, trăieș
te drama unei infrîngeri la A- 
suncion, in fața Paraguayului, 
și apoi tragedia — pentru supor
terii brazilieni nu există cale de 
mijloc între exuberanță șl depri
mare... — unui egal pe Maracana, 
La Asuncion, " ' 
prinde, 
dete 
mero,

fiesta se a- 
sărbătorind noile ve- 

sud-americane — Ro- 
frații Morel, Fernandez, 

portarul de cauciuc. Isasi, golea- 
dorul, Talavera, Aquino, Arman
do Piazza și Milciades, iar fina
la cu Chile (surprinzătoare în
vingătoare a Perului în semifi
nale, după ce trecuse cu greu

CAMPIONATE CAMPIONATE
FRANȚA (etapa a 22-a) : Metz

— St. Etienne 1—2 ; Lille — Va-
lencienes 0—1, Nantes — Stras
bourg 2—1 ; Laval — St. Germain 
Paris 3—1 ; ~ ' • * - -
Monaco — 
Nisa 2—2 ; 
Marsilia —
— Nimes 
Monaco —
— 32 p ; “

R. F. GERMANIA (etapa a 
18-a) : Bayer Urdingen — Werder 
Bremen 2—0 ; Munchen 1860 — 
F.C. Koln 1—1 ; Borussia Dort
mund — Eintracht Frankfurt pe 
Main 0—1 ; Fortuna Dusseldorf 

“* Kaiserslautern 6—1 ;
V.f.B Stuttgart — M.S.V. Duis
burg 2—0 ; Eintracht Braunsch
weig — Hertha 3—1 ; Bayer Le-

Bastia — Angers 1—1; 
Brest 4—0 ; Lyon —

Sochatix — Lens 3—0 ; 
Nancy 2—2 ; Bordeaux 
2—1. Clasament : 1.
35 p ; 2. St. Etienne

; 3. Nantes — 31 p. 
GERMANIA (etapa

F.C.

verkusen — Bayern Muncfien 
1—0 ; Schalke 04 — Borussia 
Mdnchengladbach 1—0 ; S.V. Ham
burg — V.F.L. Bochum 3—1. Cla
sament : 1. S.V. Hamburg — 25 p; 
2. Bayem Munchen — 24 p ; 3. 
F. U. Koln — 23 p.

SPANIA (etapa a 17-a) : Atle
tico Madrid — Real Sociedad 1—1; 
C.F. Barcelona — Almeria 2—0 ; 
Vallecano — Zaragoza 9—1; \« 
lene ia — Betis 2—2 ; - - - -
Bilbao — Real Madrid 3—0 
Palmas — Salamanca 1—0 
villa — Hercules Alicante 
Malaga — Sporting Gijon 
Burgos — Espanol 0—0. 
ment : 1. Real Sociedad — 
2. Real Madrid — 26 p ;* 3.
— 23 p.

--u , 
Va- 

Athletic 
!; Las 
; Se- 

2—1 ; 
9—3 ;

Clasa- 
26 p; 
Gijon

în preliminarii de Columbia) con
firmă ascensiunea paraguayeni- 
lor, după o victorie clară (3—0) 
la Asuncion, o înfringere „scur- 
tă“ la Santiago de Chile (1—0) și 
o calificare la golaveraj, după 
un scor alb în al treilea meci 
pe stadionul Velez Starsfield din 
Buenos Aires. Paraguayul cuce
rește astfel, după 26 de ani (în 
1953, 3—2 in finala cu Brazilia), 
a doua Cupă America din istoria 
sa. Succesul reprezentativei este 
întregit de campioana țării, O- 
lympia Asuncion, care cîștigă 
(2—0 și 0—0) dubla confruntare 
finală cu Boca Juniors din Bue
nos Aires.

După ce au dominat fotbalul 
sud-american, paraguayenilor nu 
le rămîne decît să realizeze o 
ispravă cu ecouri dincolo de 
zona lor. Lucru ca și făcut, pen
tru că în finala Cupei Intercon
tinentale, ' — ...
gham 
„C.C.E*, 
rea), un 
iembrie, 
pionilor 
taj greu 
tur, din ... __ ,,

Să adăugăm la toate 
degringolada unor cluburi 
firmă din Argentina și Brazilia 
în campionatele interne pentru 
a contura întreg tabloul răsturnă
rilor din fotbalul 
în Argentina, 
dependiente și 
nu s-au calificat pentru faza fi
nală a campionatului, titlul fiind 
ciștigat de River Plate. în finala 
cu... Union Santa Fă, iar în Bra
zilia, marile vedete Flamengo, 
Fluminense, Santos șl Guarani 
au lipsit din turneul final, cam
pionatul revenind * “’■*
cvasi-necun ascute.
Porto Alegre...

LUCIAN OPREA

cu Malmoe (Nottin- 
Forest, deținătoarea 

și-a declinat participa- 
gol al lui Isasi, în no- 
în Suedia, a adus cam- 
sud-amerlcani un avan- 
de pierdut în meciul re- 
martie, de la Asuncion, 

acestea 
ca

sud-american. 
ariiipele-tar (In- 
Boca Juniors)

unei echipe 
Intcmacional


