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A0AE1A ORLOV - NASTASIA NICHITOV
ÎNSEAMNĂ, CEL MAI ADESEA,

IN CAIAC ROMANESC PE PODIUM!
Continuă să ne sosească, 

întreaga țară, vești referitoare 
la organizarea a numeroase 
competiții sportive în cadrul 
„Daciadei albe". Profitîndu-se 
de condițiile existente — ghea
ță și zăpadă — aproape pre
tutindeni au loc concursuri de 
săniuțe, schi și patinaj. Reți- 

trimise 
redacție,

din

nem, din materialele 
de corespondenți la 
cîteva :

e LA CURTEA DE 
peste 1000 de tineri au luat cu 
asalt pîrtiile de schi și săniuțe 
de la „Marina", „Căuta", „Va
lea Tirgului" și „Groapa". în 
concursurile organizate de că
tre C.O.E.F.S. Curtea de Argeș 
pe primele locuri s-au clasat 
Pocnița Bila și Marius Fortini 
(Școala generală nr. 1) — la 
săniuțe, Floarea Mirea și 
Sorin Olteanu (Școala generală 
nr. 1) — la schi. (G. STE- 
RESCU).

ARGEȘ,

e ÎNTR-UN PEISAJ de 
basm, cu zăpadă multă,, la 
Adjud a fost inițiat un concurs 
de tracțiune la sanie, care s-a 
bucurat de mult succes. Au 
participat peste 200 de copii 
din cartierul Blocuri-Gară, în
trecerile fiind organizate cu 
sprijinul comitetelor de loca
tari. Cele mai multe locuri I 
au fost cîștigate de către copiii 
din blocurile 20, 23 și 28. (V. 
MANOLIU).

• „CUPA PIONIERULUI", 
organizată la șah, tenis de 
masă și săniuțe la Caransebeș, 
a atras la start peste 250 de 
elevi din oraș și din comu
nele învecinate. După desfășu
rarea acestor întreceri se poa
te spune că ele au constituit 
un succes al Consiliului jude
țean al organizației pionierilor 
și șoimilor patriei și al 
C.O.E.F.S. Caransebeș. (N. 
MAGDA).

Agafia Orlov și Nastasia Ni
chitov trag in aceeași barcă 
din primăvara lui 1976. Tot de 
atunci, cele două caiaciste de 
la Steaua alcătuiesc cel mai 
bun dublu românesc, fiind ti
tulare ale „flotilei” la toate 
competițiile importante din ul
timii patru ani. Primul mare 
concurs al acestui echipaj, al
cătuit într-un moment de in
spirație de antrenoarea eme
rită Maria Navasart, a fost o 
cursă de selecție, cîștigată în 
vara lui 1976 în fața titulare
lor de atunci ale lotului, Vio
rica Dumitru și Maria Nichi- 
forov. victorie care le-a adus 
pașaportul olimpic pentru 
Montreal. Debutantele au ocu
pat locul patru la Montreal, 
ceea ce nu-i chiar de colo, dar 
concursul olimpic reprezintă, 
trebuie să știți, cea mai 
clasare într-o competiție 
ternațională din cariera 
rechii Orlov—Nichitov. In 
la prima participare la

pionatele mondiale, la Pan- 
cearevo, sportivele noastre sînt 
întrecute doar de Marian Ro-

Vineri 25 ianuarie 1980

dintrelor lumii, 
consecutive în proba de dublu. 
Să adăugăm că în tot acest

slabă 
in- 
pe- 

1977, 
cam-

îiiir-una dintre cele mai echilibrate ediții ale Diviziei A la baschet feminin

POLITEHNICA C. S. Ș. 2 BUCUREȘTI
DUPĂ 6 ANI DE „RECONSTRUCȚIE

Șase ani a durat pînă cind 
echipa feminină de baschet 
Politehnica București, de astă 
dată avînd adăugat un bineve
nit și ...de mult așteptat 
„C.S.Ș. 2", a izbutit să reintre 
în posesia titlului de campioa
nă a României ; în această pe
rioadă, s-a realizat o fructuoa
să colaborare cu secția de spe
cialitate a Clubului sportiv 
școlar 2, devenită pepiniera de 
bază a lotului studentelor. An
trenorii Grigore Costescu și 
Constantin Dinescu (precum și 
biroul secției de baschet a 
C. S. Politehnica, al cărui a- 
port constant și concret a con
tribuit în măsură determinantă 
la revitalizarea echipei) și-au 
văzut răsplătită munca înde
lungată prin cucerirea, de că
tre jucătoarele lor, a locului I 
într-una din cele mai echili
brate și mai interesante 
ale campionatului țării, 
îndoială, experimentatele 
ria Roșianu și Suzana 
și-au adus un important 
mai cu seamă în 
hotărîtoare ale

ediții 
Fără
Ma- 

Pîrșu 
aport, 

momentele 
meciurilor

Slmbătă și duminică, In sala
Floreasca din Capitală 

CAMPIONATELE INTERNAIIONALE 
ALE ROMÂNIT!

LA TLORTt'a FEMININ
Snrșitul acestei săptâmini pro

gramează două mari competiții 
internaționale de scrimă. In Ca
pitală, in sala Floreasca II, s.îm- 
bată, de la ora 8,30, se va des
fășura proba individuală din ca- 
drul campionatelor internaționale 
de floretă (feminin) ale Româ
niei. pentru ca duminică, de la 
aceeași oră, să se dispute proba 
pe echipe. Participă 60 de flo- 
retiste din Anglia, Argentina, 
Bulgaria, Cuba, Polonia, Ungaria 
și România.

La Moscova, între 25 și 28 ia
nuarie se va disputa un turneu 
de cat. A la sabie, din țara 
noastră urmînd să participe I. 
Pop, C. Marin, M. Mustață, I. 
Pantelimonescu, E. Oancea.

Competițiile interne vor debuta 
în luna februarie (între 8 și 10), 
la București, prin etapa I a Di
viziilor naționale A și B. precum 
și a campionatului național in
dividual de spadă.

siger și Martina Bischoff din 
R. D. Germană, cucerind meda
liile de argint. In 1978, la Bel
grad, medalia de 
caiac 2 — argintul 
dut la sutimi de 
este dublată de 
nătoare în caiacul 
care Orlov 
adus jumătate din contribuție. 
Performanța este repetată în 
1979, la Duisburg, astfel că bi
lanțul intervalului olimpic ne 
arată un total de cinci medalii 
la trei ediții ale campionate-

bronz de la 
a fost pier- 
șecundă ! — 
una asemă- 
de patru, in 

Nichitov și-au

timp titularele echipei națio
nale n-au pierdut nici o 
cursă internă — performanță 
cu care se mai poate lăuda 
doar Ivan Patzaichin, și nu
mai pe distanța de 1 000 m 
— iar în cursele desfășurate 
în țară, interne și internațio
nale, n-au fost întrecute de
cît de aceleași Rosiger și 
Bischoff.

„cheie", dar victo
ria formației Poli
tehnica C.S.Ș. 2 
se datorează în
tregului colectiv 
alcătuit din jucă
toare provenite 
din pepiniera pro
prie — Elena Fi
lip, Mihaela Radu, 
Carmen Tocală — 
și din alte centre 
— Constanța Fo- 
tcscu (Bacău), E- 
caterina Bradu 
(Constanța), Ilona 
Chvatal (Oradea) 
și Mirela Neu
man (Brașov), 
licitîndu-le pe 
cătoare și pe 
trenori pentru 
toria 
nat, 
tăm 
că echipa Politeh
nica C.S.Ș. 2 va 
fi și de acum înainte (cum 
a fost întotdeauna) un nu
cleu de bază al lotului re-

Dumitru STÂNCULESCU

în campio
ne manifes- 

convingerea

(Continuare în pag 2-3)

Ilona Chvatal s-a dove
dit, in multe meciuri, 
una dintre echipierele 
de bază ale Politehnicii 

C.S.Ș. 2.
Foto : D. NEAGU

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2-3)

Cupa Federației14 la Galați

Aseară, o victorie frumoasă asupra selcc

GALAȚI, 21 (prin telefon). 
Ziua a doua a tradiționalei 
competiții „Cupa Federației" a 
atras circa 3000 de spectatori 
pe patinoarul din localitate. In
teresul publicului a fost răs
plătit de partide frumoase, în 
mod deosebit de spectaculoasa 
intrecere din Jocul al doilea, în 
care selecționata noastră olim
pică a repurtat o remarcabilă 
victorie asupra reprezentativei 
de tineret (20 de ani) a Ceho
slovaciei. Să mai notăm că fru
moasa acțiune întreprinsă la 
București, de a se prezenta fil
me sportive în pauză, a fost 
extinsă și aici, aceste plăcute 
„intermezzo“-uri fiind mult 
gustate" de amatorii de hochei 
din Galați.

De vorbă cu prof. univ. dr. doc. Virgiliu Nicolae Constantinescu

SPORTUL DIN FACULTĂȚI
■I

ESTE PREA... FACULTATIV!
© Mai multe ore de sport organizat pentru studenții care nu fac 
performanță © Discotecile studenților — la aer curat, nu în fum 

de țigară • Pe cînd o bază sportivă amplă la căminele de
Prof. univ. dr. doc. VIRGI- 

LIU-NICOLAE CONSTANTI- 
NESCU, de la Catedra de ae
ronave a Facultății de aerona
ve din cadrul Politehnicii Bucu
rești, a răspuns cu plăcere la 
interviul solicitat de ziarul 
nostru, pe problemele sportu
lui in rindul studenților.

— Tovarășe profesor, ia 
facultatea dumneavoastră 
sportul este ca la el acasă 7

— înainte de a răspunde la

această întrebare, aș dori să mă 
refer nu la sport în general, ci 
la sportul aeronautic, despre 
care se poate afirma că are o 
valoare profesională. Proble
matica facultății noastre urmă
rește să asigure viitorilor ingi
neri toate cunoștințele necesare 
pregătirii de aviație, aprofun
darea unor domenii de specia
litate : aeronave, sisteme de 
propulsie, instalații de bord, 
navigație ș.a. Vizăm — și voi

ționatci de tineret a Cehoslovaciei: 8-6

Iată acum amănunte asupra 
jocurilor :

S. K. URIȚKI KAZAN — SE
LECȚIONATA DE TINERET A 
ROMÂNIEI 7—2 (2—0,
4—1). ~ -
nu 
te 
te

i-i,
Partida din deschidere 

a mai semănat decît în par- 
cu confruntarea dintre aces- 
două echipe, de săptămîna

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Luni și miercuri, la Constanța

GALE DE SELECȚIE 
PENTRU BOXERII

la Grozăvești ?
folosi un termen consacrat in 
limbajul sportiv — inalta per
formanță. Studenților le insu
flam spiritul de răspundere și 
de profesionalitate deplină, prin 
intermediul mai multor canale, 
unul dintre acestea fiind pilo
tajul. Desigur, acum, cînd la 
marile aeronave intervin auto-

Horia CRISTEA

(Continuare in pag. 2-3)

FRUNTAȘI
• IN CELE DOUĂ REUNIUNI, 
MECIURI DE MARE ATRAC
ȚIE : C. HAJNAL - S. CUȚOV, 
V. GÎRGAVU - GH. SIMION, 
D. RADU _ GH. BRUMĂ, G. 

DONICI - C. CHIRACU
Pregătirile boxerilor au in

trat in linie dreaptă. Din lo
tul lărgit, alcătuit de mai 
multă vreme și supus unui 
antrenament intens, vor fi se
lecționați 14—15 boxeri care 
vor urma un program adecvat 
în vederea reprezentării la 
un nivel cit mai bun a boxu
lui românesc la Jocurile Olim
pice din acest an.

In zilele de 28 și 30 ianua
rie vor avea loc, în Sala spor
turilor din Constanța, două 
gale de verificare, în cursul 
cărora vor evolua toți candi- 
dații la un loc în echipa olim
pică. Pentru edificare, citiți 
programul celor două reuniuni 
în pag. 2—3.



Initiative care se cuvin generalizate PROGRAMUL GALELOR DE SELECJIE
EXPERIMENTUL M. T. Tc.“

Se împlinește, tn curind, un 
deceniu de cînd rugbyul a deve
nit ramură de sport prioritară 
în unitățile de tnvățămint din 
cadrul Ministerului Transporturi
lor șl Telecomunicațiilor (M.T.Tc.). 
Inițiativa promovării acestui 
«port în rindul elevilor de aici 
aparține chiar conducerii minis
terului, care, apreciind valoarea 
educatlv-formativă a rugbyului, a 
asigurat condițiile necesare Inte
grării acestei discipline sportive 
ta activitatea cotidiană a elevilor 
din Întreagă rețea de școli.

începutul i-a fost prea... neted. 
Mulri directori de școli (și chiar 
profesori de educație fizică) nu 
cunoșteau metodele și mijloacele 
de a aduce rugbyul cit mai a- 
proape de., inima elevilor. Ini
țiatorii au stăruit. însă, în efor
tul lor, solieittnd (sl primind) 
concursul federației de resort. 
Au fost, astfel, întocmite pro
grame de inițiere șl paralel ca
drelor didactice li s-a oferit pri
lejul de a participa la cursuri 
speciale de pregătire.

NOI CENT-IE (PE LING A CELE 
TRADITIONALE) • BATA MARE, 

ORADEA, BACAU

Primele nuclee mgbystice șco
lare din rețeaua M.T.Tc. au apă
rut. cum era și de așteptat, în 
ce-ntre în care acest sport era 
îndeobște cunoscut. Treptat. însă, 
și alte orașe s-au impus atenției 
(Baia Mare. Oradea. Bacău etc.) 
cu echipe omogene, bine pregă
tite. cu preocupare pentru selec
ție. dar și pentru însușirea tehni
cii sportului cu balonul oval. S-a 
ajuns astfel la un veritabil cam
pionat republican al școlilor 
M.T.Tc., organizat la început ex
perimental în 1973. și însumînd 
nu mai puțin de 36 de echipe ! 
O subliniere : jb anul sus-amintit 
nu exista încă un campionat re
publican al juniorilor, activitatea 
eșalonului tînăr 
în cîteva centre 
tem turneu și 
cu regularitate.

desfăsurîndu-se 
cu tradiție, sis- 
nu întotdeauna 

..Experimentul

CORESPONDENȚINOȘTRI
• LA SIBIU a început tra

diționala competiție handbalis
tică. ,Cupa de iarnă*6, în or
ganizarea A.S.A. și comisia 
județeană de specialitate. La 
întrece-4 participă 10 echipe 
de fete și băieți, care își dis
pută întîietatea în etape săp- 
tă minai e tur-ret'ir. In prima 
confruntare s-au înregistrat 
următoarele rezultate: A.S.A. 
Sibiu — C.S. Șc. Sibiu ÎS—14, 
Nitramonia Făgăraș — Carpați 
Mîrșa 22—10 — la băieți, C.S. 
Șc. i — C.S. Șc. n 9—12 și 
Nitramonia — Sparta Mediaș 
14—5 — la fete. 9 ELEVII DE 
LA ȘCOALA GENERALA 5 
din Rădăuți au la dispoziție 
de cîteva zile o nouă sală de 
gimnastică, dotată cu toate 
Instalațiile necesare. Lucrarea 
a fost executată, în bună parte, 
prin contripuțla materială a 
cetățenilor. Inaugurarea sălii 
a prilejuit un reușit program 
cultural-sportiv. • A.S. ȘTI
INȚA BAIA MARE a organi
zat în pitoreasca zonă monta
nă de la cabana Izvoare un 
concurs de orientare sportivă 
pe schiuri. La această mani
festare specifică sezonului re
ce au fost prezenți peste 50 
de schiori de la Universitatea 
București precum șl de la a- 
sociațiile sportive băimărene. 
Pe primele locuri s-au clasat: 
Combinata Chemarea munți
lor — A.S. Maratex Baia Mare 
29 p, Voința Baia Mare 11 p 
și Știinta Bala Mare 7 p. • 
CEI MÂI BUNI 12 ȘAHIȘTI 
REȘIȚENI și-au disputat un 
turneu scurt, de două zile. în 
care s-au jucat 10 runde. Sur
prinzător. primul loc a reve
nit, cu 8 p, elevului Horia E- 
remia. de la Liceul de ma- 
tematică-fizică. care l-a învins, 
printre alții, pe maestrul Cor
nel Bușu. clasat pe locul se
cund tot cu 8 puncte. • PE 
PATINOARUL ARTIFICIAL 
din Timișoara au învățat

PERFORMERI,
(Urmare din pag. I)

Pînă la a se întîlni, cele 
două cariere — începute, am
bele, în primul an al deceniu
lui trecut — nu aveau nimic 
spectaculos, chiar dacă în vi
trina Agafiei Orlov mai poate 
fi aflată o medalie de bronz, 
cîștigată la „mondialele" din 
1974. la Xochimilco, la caiac 
— 4, probă în care Nastasia 
Nichitov a fost rezervă.

Cum au venit Ia caiac ?
Tradiția de familie și me

diul explică opțiunile. Născută 
la Mila 23, la 19 aprilie 1955, 
Agafig Buhaev (numele de 
fată) are doi frați mai mari, 
Pavel și Haralambie, primul 
fost canoist. al doilea fost 
eaiacist, care au recomandat-c 
antrenorului Timofei Lipali’î 
de la Pescarul Tulcea (în pre-

CAMPIONATUL SPERANIELOfi • ••

in 
ci să constituie 

tn formarea 
eu echipe 
tntr-o oom- 
Cum s-a și 
campionatul 

" : per-
pentru a-i

M.T.Tc.* a stat — cum s-a și re
cunoscut, dealtfel — la baza ac
tualului campionat al speranțelor, 
l-a prefigurat...

Oameni pasionați și competent! 
din cadrrn M.T.Tc. (printre ei, 
prof. Ioan Dan) s-au străduit ca 
experimentul să nu rămînă 
stadiul inițial. “
punctul de plecare 
de unități puternice, 
capabile să participe 
petiție de anvergură, 
intim plat : din 1976 ___ _
școlilor M.T.Tc. a căpătat 
manesnță. Mai mult, _______ __
asigura un suport cit mai trainic, 
rugbyuJ a fost inclus in progra
ma școlară de educație fizică — 
eaz unic tn tnvățămint — eu o 
metodică eșalonată pe un interval 
de 4 ani, adică minimul ne
cesar, cum s-a apreciat, însușirii 
temeinice de către elevi £ tehni
cii șl tacticii acestui sport. Pre
zența profesorilor de educație fi
zică din școlile M.T.Tc. la cursu
rile de perfecționare organizate 
în colaborare cu federația de 
specialitate precum și la taberele 
de pregătire metodică au deter
minat un spor continuu de cali
tate și de eficiență în oredarea 
rugbyului șl implicit succesului 
întrecerilor organizate la nivel de 
clase, interclase. școli etc. In 
prezent’ campionatul de rugby al 
școlilor M.T.Tc. se desfășoară cu 
participarea a 32 de echipe, gru
pate în 4 serii. tn paralel cu 
campionatul republican al junio
rilor. avtnd drept de joc numai 
elevi nelegitimati. Asistăm, tn 
fapt, la o competiție republicană 
a juniorilor n, întrecere neomo
logată însă, dar care s-ar cuveni 
să fie î

INCA UN PAS SPRE CALITATE, 
PRIN CLUBURILE ȘCOLARE DE 

BUGBT!

;,anc“-ul patinajului luna tre
cută 260 de tineri, iar acum 
sînt înscriși. în cele 20 de gru
pe. peste 800 
CJkl E.F.S. ~

Gh.
Petroșani) 70

• LA STINA DE VALE, 
din Munții 
de schi a 
an reușit

de copii. • 
PETROȘANI și 

conducerea casei de cultură 
din localitate au organizat zi
lele trecute un reușit concurs 
gen „Cine știe fotbal cîștigă" 
avlnd ca temă regulamentul 
jocului de fotbal și probleme 
de natură organizatorică. Con- 
curenții au fost reprezentanți 
al echipelor din divizia C 
din Valea Jiului și din cam
pionatul ’udețean. Cele mal 
bune răspunsuri le-au dat C. 
Cătuț (Minerul Vulcan) răs
plătit cu 100 p, S. Cornel (Ști
ința Petroșani) 96 p și 
Bușolu (C.F.R. ~ '
P ■ ? ’ ‘
cunoscuta stațiune 
Apuseni, sezonul 
fost inaugurat de 
concurs de fond și probe al
pine. organizat de C.J.E.F.S. 
Bihor și Inspectoratul școlar 
județean. Printre cîștigători 
s-au numărat: L Pop și Ca- 
ttța Goina (Lie. industrial 4 
Oradea.' — la fond. Liceul in
dustrial 4 Oradea la ștafetă 
3X5 km, C. Lei eseu (Lie. „E- 
manull Gojdu" Oradea) — la 
slalom special. • TÎNARUL 
ATLET Ion Buliga. de la C.S. 
Șc. Drobeta Tr. Severin, vlce- 
camplon balcanic și campion 
național la juniori, a fost de
semnat cel mal bun sportiv 
al județului Mehedinți pe a- 
nul 1979. • TRADIȚIONALA
ÎNTRECERE de tenis de ma
să, „Cupa de lamă", din ora
șul Hațeg a fost cîștigată de 
Rudi Țapu. care a terminat 
neînvins competiția.

RELATĂRI DE LA: I. R>- 
nescu, G. Mihai, V. Săsăranu, 
D. Glăvan, C. Crețu, B. Stol
en, i. Ghlșa, Gh. Manafu șl 
N. Sbuchea.

PERFORMANȚE
zent C.S.M. Delta). Campioană 
de junioare II in 1971 la K2 
— 500 m împreună cu Axenia 
Țigănoiu, Agafia, care avea să 
devină o specialistă a probei 
de dublu — „De cînd mă știu 
tot In dublu trag” — a cîș- 
tigat primul titlu național la 
senioare în 1974, în... caiacul 
de 4 al clubului Steaua, și a 
repetat performanța în 1975.

Nastasia Nichitov (născută 
Sadovnlc, la 5 martie 1954 în 
satul Vînătoru, comuna Ma- 
Huc, pe același braț Sulina al 
Dunării, dar mai în amonte) 
a început sportul la îndemnul 
surorii mai mari, Anișoara, 
caiacistă la Steaua. în 1972 
este campioană de junioare la 
dublu, cu Nastasia Nicolae, 
Iar în 1973 la caiac 4, în e- 
chipajul clubului Steaua. în 
1975 cîștigă primul titlu la se
nioare, la dublu împreună rai 

elementelor de perspectivă a fost 
parcursă prin crearea pe lîngă 
unele școli din rețeaua M.T.Tc. 
a unor cluburi școlare de rugby. 
De aici a rezultat o mai bună 
organizare șl coordonare a proce
sului de instruire, îmbunătățirea 
bazei materiale (terenuri, echipa
ment etc.). Se detașează valoric
C. S.Ș. Locomotiva București (an
trenor, prof. Constantin Vasile) a 
cărui echipă a fost de trei ori, 
consecutiv. campioană republi
cană de juniori și care furnizea
ză multe elemente lotului speran
țelor (Cantoneru, Dima, Constan
tin, Coman, Gheorghe, Stoica), 
dar se afirmă >1 C.S.Ș. Locomotiva 
Oradea (prof. Ștefan Sverczak), 
cu o formație prezentă în toate 
finalele juniorilor, cele din Paș
cani (prof. L Pintilie), Giurgiu 
(prof. I. Andrei) și Galați (prof.
D. Vlad). Se face simțit tot mai 
mult sprijinul nemijlocit al unor 
conduceri de școli (ing Mircea 
Rusu — Liceul “ 
poca. ing. Ion 
„Aurel Vlaicu" 
Die Enache — 
Constanța șa.).

__  Mircea 
T.M.M.R. Cluj-Na- 

Sava — Liceul 
București. ing. 
Liceul c.f. Palas 

_______ _ T__ _ Este de remarcat 
șl faptul că succesorii prof. Ioan 
Dan tn M.T.Tc.. inginerii Corne
lia Ionescu și Vasile Urziceanu 
se dovedesc a fl cel puțin la fel 
de zeloși 
inițiative.

Reușita 
poate 11 
că acesta

tn consolidarea acestei

experimentului M.T.Tc. 
subliniată și de faptul 

_ _______ a favorizat propulsarea 
spre performanță a multor tineri 
rugbyști : Gligor și Moț 'Știința 
Cemin Baia Mare), Pas cu, Rădoi, 
Țuică (R.C. Grivița Roșie), Radu 
Florea, Vlădilă (Rapid București), 
Mărginean o, Horvath n. Bărnu- 
țiu (C.F.R. Cluj-Napoca), Zăgan 
(CJJl. Constanța). Un element 
deosebit de valoros este Dugaia, 
de la R.C. Grivița Roșie, fundașul 
echipei reprezentative de juniori.

Prin urmare un experiment 
reușit. De care s-ar impune să-1 
realizeze treptat și alte instituții 
eu rețele puternice de școli tn 
primul rind Ministerul Educației 
și învățămintului. S-ar asigura 
astfel o și mai puternică bază de 
masă rugbyului in rîndul tinere
tului și s-ar crea premise pentru 
o selecție mai riguroasă și mai 
exigentă, în sprijinul creșterii va
lorice a rugbyului nostru, obiectiv 
care nu eomDortă amînare, * 
ales acum cînd prezența sa 
arena internațională capătă 
mensitmi tot mai 
taculoasc dar și 
pentru prestigiul mișcării spor
tive românești.

mai 
tn 

di- 
largî, mai spec- 
mal angajante

Tiberiu STAMA

POLITEHNICA C. S. Ș. 2 BUCUREȘTI - CAMPIOANĂ DUPĂ
colectiv și nu doar a două ju
cătoare și al capacității antre
norului.

Pe locul 
București 
Strugaru), 
mari, dar 
(poziție onorantă, totuși) din 
cauza indisponibilității succesi
ve (de lungă durată) a trei 
jucătoare de bază : Gabriela 
Strugaru. Liliana Slavei și Ale
xandra Hegheduș. 
condiții, eforturile 
Borș, Tatianei 
Iei Tomescu, 

Locul 4 a 
multă trudă, 
Mare (antrenor Gunther Mah
ler), dar, din păcate, perfor
manța respectivă nu a adus 
sătmărencelor și onoarea par
ticipării la turneul final, deoa
rece le-au lipsit cele trei ju
cătoare de 1,80 m.

La „ușa" turneului final a bă
tut și Universitatea Cluj-Na
poca (antrenor Nicolae Martin), 
dar prea tîrziu. Disensiunile 
dintre antrenor și una dintre 
jucătoarele de bază (Doina 
Prăzaru-Mate) au determi
nat o evoluție mai slabă a e- 
chipei în prima parte a com
petiției ; apoi, formația clujea
nă a devenit cum ar fi tre
buit să fie de la început : ca
pabilă să candideze la locurile 
fruntașe ale clasamentului. Și 
Voința Brașov (antrenor Gheor
ghe Roșu) a ratat de puțin ca
lificarea în turneul final, dar 
insuccesul poate fi pus în 
exclusivitate pe seama insufi
cientei experiențe a foarte ti
nerelor jucătoare care alcătu
iesc, în mare majoritate, lotul 
echipei și din care s-au evi
dențiat, ca elemente de mare 
perspectivă, Magdalena Pall 
șl Camelia Solovăstru. Crișul

(Urmare din vaQ I)

prezentativ. In plus, aștep
tăm fortificarea, în conti
nuare, a echipei (în special 
prin întărirea coeziunii și evi
tarea fluctuațiilor, încă exis
tente), încît să ajungă la o va
loare care să-i permită o par
ticipare onorantă la C.C.E.

Rapid a avut un start mai 
slab, din cauza suspendării 
Marianei Bădinici. Apoi, cînd 
această valoroasă jucătoare a 
înțeles să colaboreze ți cu 
formația de club, dar și cu lo
tul național, „tandemul" Nina 
Chiraleu — Mariana Bădinici a 
relansat echipa antrenată de 
Sigismund Ferencz către frun
tea clasamentului, deși cele
lalte echipiere au manifestat, 
de cele mai multe ori, o va
loare modestă. Chiar și Came
lia Tatu, jucătoare tînărâ, în 
care se puneau mari speranțe, 
a avut o comportare mediocră, 
motiv pentru care (în ultima 
vreme) a stat mai mult pe 
banca rezervelor. In mod cert, 
la Rapid trebuie să se petrea
că ceva care să ducă la crea
rea unei echipe, iar rezulta
tele să fie produsul efortului

Maria Nicolae, iar din vara 
următoare se așează în spa
tele Agafiei Orlov, alcătuind 
astfel redutabila pereche al 
cărei palmares l-am prezentat 
la început.

Ce urmează ?
Urmează a doua participare 

olimpică, — este puțin proba
bil ca favoritele să fie depă
șite în timpul rămas pînă la 
J.O. de un alt echipaj din ca
iacul intern —, unde, de ce să 
n-o spunem, așteptăm o meda
lie : de bronz (probabilă), de 
argint (posibilă) sau de aur 
(foarte greu, dar ce frumos 
ar fi !...). Cu seriozitatea ca
racteristică lotului de caiac- 
canoe, cu aplicație specifică 
feminină, cu modestia proprie 
fiilor și fiicelor Deltei, Agafia 
Orlov și Nastasia Nichitov 
muncesc — antrenamentele lor 
sînt, într-adevăr, muncă — 
pentru a putea obține la Mos
cova cel mai frumos rezultat 
al carierei lor comune. Succes!

PENTRU BOXERII FRUNTAȘI•»
(Dunărea) — C. Chiracu (B.C. 
Galați) •; grea : T. Pîrjol (Dina
mo) — L Cemat (Steaua).

în gala a doua vor avea loc 
următoarele meciuri : semimuscă: 
I. Boboc — D. Șchiopu. I. Cră
ciun — A. Săli ; muscă : D. Radu 
— Gh. Brumă (Rapid) ; cocoș : 
T. Dinu — I. Căprărescu (Farul); 
pana : T. Cercel — I. Săli (Fa
rul) ; semiușoară : T. Cucu — 
P. Căpriceanu (Electroputere) ; 
ușoară : c. Hajnal — S. Cuțov, 
D. Hie — L. Sandu • semimijlo
cie : C. Ghindă oanu — M. Ciubo- 
taru (C.F.R. Tim.) ; mijlocie 
mică : v. Gîrgavu — N. Chio- 
veanu. M Sîrba — Gh. Simion ; 
mijlocie : V. Silaghi — V. Bizău 
(Met. Tîrgoviște) ; semigrea : G. 
Donici — D. Văleanu (Muscelul); 
grea : T. Pîrjol — V. Vasile (Ra
pid! ,

Luni, 28 ianuarie. Sala sportu
rilor din Constanța : semimuscă : 
I. Boboc ,Dinamo Buc) — A. Săli 
(Farul). L Crăciun (Dinamo) — 
D. Șchlopu (Steaua), muscă : D. 
Radu (Steaua' — C. Țitoiu (IPA 
Sibiu) ; cocoș : T. Dinu (Dinamo) 
— Gh. Negolță (B.C. Brăila) ; 
pană s T. Cercel (Dinamo) — T. 
Tudor (Prahova) ; semiușoară : 
T. Cucu (Steaua) — V. Ioana 
(Muscelul) ; ușaară : C. Hajnal 
(steaua — D. Hie (Dinamo), S. 
Cuțov (Dlnamc) — L. Sandu 
(Prahova) ; semimijlocie : D.
Bute (B.C. Galați) — C. Ghlndă- 
oanu (Dlnamc)^nijlocie mică : 
V. Gîrgavu (Steaua) — Gh. Si- 
mlon țDinamo). M. Sîrba (Elec- 
troputere) — N. Chloveanu (Lito
ral Mangalia) ; mijlocie : V. Si- 
toghl (Dinamo) — Gh. Butnar-a 
(Steaua) •: -semigrea : G. Donlcl

TOP 10“ LA TENIS59
sfîrșitul anului 1979, confiLa .

gurația clasamentelor „TOP 10", 
întocmite de redacția noastră, 
după criteriul competițiilor inter
ne arată astfel : MASCULIN. 1. 
D. Hărădău 3100 p, 2. Fl. Segăr- 
ceanu 2 015 p. 3. A. Dîrzu 1 975 p. 4. 
M. Mirza 1664 p. 5. A. Viziru 
1538 p, 6. A. Leonte 1564 p, 7. 
C. Popovid 1 493 p, 8. Tr. Marca 
1 425 p, 9. J. Birou 1 376 p. 10. A. 
Dărăban 133= p. FEMININ : 1.
Lucia Romanov 2 232 p. 2. Ma
riana Hadgiu 1 968 p 3. Elena 
Trifu 1 629 p. 4. Maria Romanov
1 605 p, 5. Dorina Brăștin 1 567 p, 
6. Camelia Chiriac 1 452 p, 7. A- 
driana Caraiosifoglu 1 133 p, 8. 
Gabriela Szoko 1061 p, 9. Nadia 
Becherescu 900 p, 10. Elena Jecu 
886 p.

Iată și clasamentele celor mai 
buni 10 tenismani și tenismane 
în 1979, întocmite de F.R. Tenis 
(după criterii care includ și parti
cipările la turnee individuale in
ternaționale) : MASCULIN : 1. D. 
Hărădău 3 286 p, 2. Fl. Segărceanu
2 915 p, 3. A. Dîrzu 2 551 p 4. J. 
Birou 1 856 p, 5. M. Mirza 1 844 
p, 6. A. Viziru 1 588 p, *1. A. 
Leonte 1 564 p, 8. C. Popovici 
1 493 p, 9. Tr. Marcu 1 457 p, 10. 
A. Dărăban 1 335 p. FEMININ : 1. 
Virginia Ruzici 7 000 p, 2. Lucia 
Romanov 5 350 p. 3. Florența Mi
hai 2 311 p, 4. Mariana Hadgiu 
1 968 p, 5. Maria Romanov 1 828 p, 
6. Elena Trifu 1 629 p, 7. Dorina 
Brăștin 1567 p, 8. Camelia Chi
riac 1 472 p. 9. Adriana Caralosi- 
foglu 1133 p, 10. Gabriela Szbkb 
1061 o

„MEMORIALUL 
GAVRILA VAIDA"

La Cîmpia Turzii s-a desfășurat 
competiția „Memorialul Gavrilă 
Vaida" la care au fost prezenți

6

al treilea, 
(antrenor 

pornită cu 
rămasă pe

Voința 
Marian 
ambiții 
locul 3

în aceste
Ștefaniei

Popescu și Este-

fost cîștigat, cu 
de Mobila Satu

PE MICUL ECRAN
simbata

ora 13
„De la A la infinit" : , 
Mondială- la schi alpin, 
lecțiuni înregistrate de 
Soelden, Val Gardena

26 IANUARIE, 
tn cadrul emisiunii 

„Cupa 
se
ta 
Și 

Pfronten ; fragmente din spec
tacolul pe gheață al trupei 
patinatorului canadian Toller 
Cranston ; „Să învățăm schiul

L.

■ I. 
T.

s
tenismani din localitate, 
șl din Cluj-Napoca, Baia 
București și Rm. Vîlcea. 
de simpla a fost cîștigată 
sile Sălăgean (Politehnica CSul- 
Napoca) care a dispus tn două 
seturi de Marlus Ghercioiu 
(„Poli"). Finala de dublu a reve
nit In 
Giurgiu 
tn fața 
Russen 
Mare).

precum 
Mare, 
Finala 

de Va-

două seturi perechii R. 
— D. Moraru învingătoare 
cuplului A. suta — I. 
(toți de la Cuprom Baia 
(P. ȚONEA — coresp.).

SPORTUL DIN FACA
(Urmare din pag. I)

matizări, din pilotajul clasic 
propriu-zis nu a mai rămas de- 
cît latura — să-i spunem — 
romantică. Dar se menține ne
cesitatea unei forme fizice ex
celente, pentru valoarea sa in
trinsecă și ca suport al unui 
psihic robust, dinamic, capabil 
să răspundă solicitărilor com
plexe ale pilotajului modern.

— Aceasta presupune decî 
o intensă viată sportivă...

— Zidurile Politehnicii sînt 
împînzite cu afișe care, de re
gulă, îi invită pe studenți să-și 
dea adeziunea pentru turismul 
montan, pentru alpinism. Desi
gur, acesta este un fapt nota
bil, dar care, după opinia mea, 
nu rezolvă decît parțial și în 
mod facultativ atit de impor
tanta problemă a mișcării în

ANI DE „RECONSTRUCȚIE"
Oradea, fosta deținătoare a ti
tlului, s-a clasat abia pe locul 
7. Explicații ? Transferarea 
unor jucătoare din lotul de 
bază (Viorica Jurcă, Kataiin 
Szabo), indisponibilitatea tem
porară a alteia (Magdalena 
Szekely), pierderea la limi
tă a nu mai puțin de nouă 
meciuri cu doar 1 și 3 puncte, 
dar — mai cu seamă — ab
sența prelungită a antrenorului 
Traian Constantinescu, a cărui 
capacitate a mai primit o con
firmare prin chemarea lui la 
lotul național. Progresul Bucu
rești (antrenor Dorin Leabu), 
ocupanta locului 8, a manifes
tat oscilații neverosimile și, în 
orice caz, deloc scuzabile dacă 
ținem seama de progresul in
dividual al componentelor echi
pei. Universitatea Timișoara 
(antrenor Ladislau Bachner) 
nu are nici o justificare pentru 
slaba prestație din actualul 
campionat ; lotul pe care îl 
are poate obține performanțe 
mult mai bune, cu condiția să 
se pregătească tot timpul (și 
nu doar sporadic), cu întregul 
efectiv și cu convingere. Olim
pia București (antrenor Dumi
tru Paraschivescu) a luat un 
start modest, dar pe parcurs 
a practicat un joc mai apro
piat de... realitate (activ în a- 
tac, agresiv în apărare) prin 
care a obținut unele succese. 
Ultima clasată, Carpați Sf. 
Gheorghe (antrenor Albert 
Vancsa) a avut o prezență me
teorică ; insuficienta expe
riență competițională (la nivel 
de Divizie A) s-a făcut mult 
resimțită, dar nu ne-a împie
dicat să întrevedem în acest 
oraș un centru de unde se vor 
ridica — și de acum înainte — 
junioare valoroase.
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tn 7 zile", film realizat de te
leviziunea franceză.

DUMINICA 27 IANUARIE, 
ora 16,15 : Anul sportiv 1979 
(partea a V-a), emisiune rea- 
lizată șl prezentată de Cris
tian Topesov 
gramul n) = 
emisiune Oe 
sescu.
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UN CORSET MEDICAL... Cărți sportive noi
a Ga- 
foarte 
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pacității de învățare. Oare la 
Școala generală nr. 28 n-a a- 
juns încă acest adevăr ele

mentar? Președintele C.J.E.F.S.
Galați, Teodor Oprică, cu- 
noscînd și el situația aminti
tă, ne spunea că se va trece 
la „lămurirea tovarășilor pro
fesori respectivi...* Sperăm și 
credem că așa va fi. Pînă 
atunci însă vrem să le oferim 
tovarășilor profesori de la 
Școala generală nr. 28 un e- 
xemplu de la ei din oraș, un 
exemplu gălățean deci, care 
spune multe. La Școala gene- 

rală nr. 10 nu cxls-
tă nic* un scutit

Ufe&gț -J medical î De ce ?
Nu u fi oare 

nici un copil Ia aceas
tă școală cu vreo afecți

une, o afecțiune care să-1
scutească de ora de edu
cație fizică ? Ba da. E- 
xistă un elev care poartă 
chiar un corset medica! și ca
re ar putea beneficia de toa
te scutirile de sport din lu
me. Ei bine, nici acest copil 
nu are scutire ! De ce ? Pen
tru că profesorii de educație 
fizică din această școală s-au 
gindit să-1 AJUTE, făcînd 
special pentru acest copil un 
program de mișcări adecvate 
medical, care să-i folosească 
copilului, să-I fortifice chiar în 
starea în care se află.

Adevărată și superioară în
țelegere a menirii educației fi
zice si sportului în școală. 
Pilduitoare pentru multi.

Marius POPESCU

FĂURARUL
SCOS

DIN UMBRĂ
Ceea ce n-au reușit Încă «ă 

facă multe foruri sportive in
ternaționale, Încearcă — fi
rește, cu uneltele specifice 
meseriei sale — colegul nos
tru Paul Slăvescu : să scoată 
din conul de umbră (la care 
li condamnă propria lor mo
destie, sau memoria scurtă * 
opiniei publice, sau greșita al
cătuire a ceremonialurilor de 
premiere) pe primii făurari 
de medalii, pe cel care caută, 
triază, selectează, pregătesc, 
perfecționează, pe cel care 
Înalță statuia campionului cu 
mult înainte chiar ca oficiali
tățile să-1 pună pe cap cu
nuna cu lauri, intr-un cuvlnt

RlEA... FACULTATIV!
Iristice. — Poate că ar £acc-o, dar a- 
Insider cest stadion aparține — aș spu-
Ițămînt, ne — aproape în exclusivitate
lului U .Sportului studențesc". Este a-
■ortanță devărat, noi mai trecem pe a-
I limbi colo cînd și cind, dar uneori
[te altă aceste vizite le facem ca să
mărului curățăm zăpada, pentru a-i a-
Iceastă iuta pe fotbaliști — și ei vii-
I cazul tori ingineri — să-și facă an-
Isisten- trenamentele...
le res- — Cum apreciați că s-ar
lin una putea face 7
Imînale. — Ar fi bine dacă la cămi- 
| să nu nele studențești de la Groză-
Igatorie. vești s-ar amenaja o bază
Er este sportivă amplă. Ar fi un mare
fctru — cîștig pentru miile de studenți,
(atenție aparținind tuturor facultăților
I aero- bucureștene, în sensul că ei ar
I să fie avea — astfel — la cea mai
Lropriei mică distanță totul la dispoziție

Și pentru întărirea sănătății, a pu-
UMabil terii de învățătură, pentru re-
pntatea creație. Distanța scurtă este de-
[cei a- cisivă mai ales pentru studen-
E de la tul care, din cauza studiului tot
tivește, mai intens, dispune de tot mai
I nu se puțin timp liber pentru acti-
I într-o vități extraprofesionale. Ar fi
Ide fum una din modalitățile deloc com-
Iplasate plicate pentru a-1 obișnui pe
Iul unor studentul căminist cu practica-

curat, rea zilnică a exercițiilor fizice
să dea șl sportului. Pentru aceasta, ar
terenul fi nevoie de un singur lucru, și

anume : de o dispoziție dată în 
au doar acest sens de către forurile de

k nu-și resort I Restul l-ar face, în
:lub 7 principal, beneficiarii înșiși.

— pe antrenor 1 Cred că MHi 
Simionescu a avut, aici, o 
vorbă de spirit care sinteti
zează situația : din toți cei 
care și-au pus-o la inimă pe 
Scarlett O’Hara, ciți știu oare 
că romanul „Pe aripile vintu- 
hii" e opera de căpâtii a Mar
garetei Mitchell 7 Cam așa 
fiind și cu „admirabilii șle
fuitori de talente sportive", 
pe care li uităm adesea, au
torul volumului „Umbra per
formerului" (Ed. Sport-Turism, 
București, I960) Încearcă un 
act de reparație, săvirșit cu 
talent și mult dlscemămlnt. 
în sugestivele crochiuri — cu 
amintiri suculente, frinturi de 
înțelepciune șl metode demne 
de un schimb de experiență
— nu puteau fi, firește, epui
zați toți antrenorii merituoși 
din țara noastră. Dar dacă tn 
sumar figurează nume ca Ion 
Corneanu, Radu Huțan, Cor
nel lovănescu. Ion Popa, 
Farkaș Paneth, Alexandru 
Csipler și alții asemenea, a- 
vem garanția unei lecturi care 
oricărui iubitor de sport ii va 
face cu siguranță o deosebită 
plăcere. La aceasta contribuie 
In primul rtnd stilul cursiv al 
autorului șl o Judicioasă con
cepere a fiecărui profil In 
parte, (vib).

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

la reluarea activitftfil, printre divizionarele A

VA VENI, CU ADEVĂRAT, PRIMĂVARA
Șl PENTRU C. S. TlRGOVISTE ?

„Beneficiem de condiții ex
celente de cazare, masă și re
facere. tn plus, aici în stațiune 
nu există nici un fel de tenta
ții care să-i poată sustrage pe 
jucători de Ia programul de in
struire". Așa explica antre
norul Ștefan Coidum ale
gerea stațiunii Sîngeorz Băi ca 
loc de desfășurare a unui sta
giu de pregătire centralizată 
care se va încheia la sfîrșitul 
lunii. De fapt, C. S. Tirgoviș- 
te iși va încheia „perioada 
munte" cu participarea la tur
neul organizat la Sîngeorz de 
echipa locală, Hebe, la care 
au mai fost invitate Gloria 
Bistrița, o selecționată de ju
niori a clubului Luceafărul și 
bineînțeles divizionara C Hebe 
Sîngeorz. In continuarea pro
gramului, la 30 ianuarie, C. S. 
Tîrgoviște va evolua la Bistri
ța, în compania Gloriei, după 
care echipa va reveni la Tîr
goviște, avind perfectate mai 
multe jocuri de verificare, cum 
sint cele cu Poiana Cimpina 
(la 3.IL), cu Metalul Plopeni 
(6.H.), cu Gloria Buzău (10.IL), 
cu Universitatea Craiova 
(1111.) și Metalul Mija (20.IL), 
urmind ca. in ziua de 24 fe
bruarie. să debuteze în sezo
nul oficial 1980, in fața Stelei, 
in meciul din optimile Cupei 
României.

Să vedem însă care sînt ju
cătorii pe care se bazează 
Ștefan Coidum — antrenorul 
repartizat de F. R. F. Ia C. S. 
Tîrgoviște, din etapa a XV-a, 
(odată cu plecarea fostului teh
nician Paul Popescu de la 
cîrma echipei), și secundul său 
Eugen Popescu? Portarii Stancu 
și Voinea (ultimul transferat 
de la C. S. M. Suceava), fun
dașii Gheorghe, Alexandru, 
Ene, Pitaru, Constantin (de 'a 
Poiana Cimpina), Niculescu, 
Popescu (transferat de la Pro
gresul Pucioasa), Dușmanu șl 
Ciumegu (ambii promovați de 
la echipa de juniori), mijlocașii 
Kailo, Dumitrescu, Isaia, Du
mitru, Zamfira și Petroianu 
(reveniți de la Petrolul Tîrgo-’ 
viște) și înaintașii FI. Grigore, 
Greaca, Marinescu, Sava, Stăn- 
cescu (de la Flacăra Moreni)

precum și juniorii Moisescu și 
Banu. Eache, acuzînd o in
suficiență cardiacă, a abando
nat activitatea competițională 
iar Coman, se pare că va re
nunța și el la fotbalul de per
formanța ca și Tătaru.

„Cu acest Iot am efectuat 
zilnic cite două antrenamen
te, care au urmărit realizarea 
unei pregătiri fizice generale 
perm ițind tuturor jucătorilor 
menținerea unui ritm susținut- 
arma de bază a echipei in 
trecutul nu prea îndepărtat". 
— ne spunea Ștefan Coidum. 
în completare, din cele văzute 
pe parcursul turului campio
natului am mai adăuga noi. 
va trebui să se insiste asupra 
remedierii’ unor aspecte legate 
de finalizare, prin eliminarea 
superficialității din fața porții 
adverse. La fel. trebuie să se 
insiste asupra perfecționării 
jocului in ambele faze și, în 
sfirțit, asupra rezolvării tutu
ror aspectelor disciplinare.

Și pentru ca C. S. Tîrgoviște 
să fie scutită de neplăcute 
surprize, toți jucătorii au tre
cut săptămîna aceasta prin 
„filtrul" cronometrului, făcînd 
o repetiție generală a testului 
fizic absolvit de toată lumea. 
O mențiune in plus pentru FL 
Grigore, care a terminat deta
șat în fruntea plutonului. 
Miercuri a avut loc și primul 
joc de verificare al anului. 
C. S. Tîrgoviște a învins cu 
4—1 (3—1) pe divizionara C 
Hebe Sîngeorz, prin golurile 
marcate de Marinescu (2), FL 
Grigore și Zamfira.

Primele constatări sînt încu
rajatoare și ele aduc speranța 
în tabăra tîrgovișteană că se
zonul de primăvară va însem
na revirimentul mult așteptat 
Pentru că, de ce să n-o recu
noaștem, formația dîmbovi- 
țeană va trebui să se autode- 
pășească în fiecare joc pentru 
ca optimismul organizatorului 
de competiții Constantin 
Ionescu — care spunea : 
„Nu știu cine va retrograda, 
dar in orice caz C. S. Tîrgo
viște nu" ! — să prindă viață.

Gheorghe NERTEA

CÎMPEANU II SI... 
„GOLURILE" SALE 
DINTRE DOUĂ FAZE

Septimiu Cîmpeanu II, zis Tini 
(evident de la Septimiu), a jucat 
de 15 ori în reprezentativa de 
juniori, o dată în cea de tineret 
șl de 11 ori în selecționata stu
dențească. Este student la geo
logie și în ciuda tinereții sale 
sportive (are 23 de ani) este, ală
turi de Anca, Lăzăreanu, cel mai 
vechi echipier al lui .,U“ Cluj- 
Napoca. Numeralul care se lipeș
te de numele său vrea să spună 
că-i succede în fotbal unchiului 
său, Remus Cîmpeanu I, 15 ani 
fundaș stânga la „șepcile roșii*.
• Prima întrebare, probabil că 

te așteptai, un atac firesc la lo
cul retrogradabil din clasament • 
Am să enumăr, după știinta mea, 
cauzele care ne-au prăvălit pe 
locul 16 : 1. După o promovare
„la pas“, ne-am supraestimat 
forțele, uitînd că în „A“, spre 
deosebire de „B", mai există și 
marcaj, iar diferența valorică din
tre competitoare mai redusă, nu 
oferă niciodată „victime -figure*. 
2. Startul furtunos din campionat 
(8 puncte din 10) ne-a diminuat 
autoexigență. Jucătorii au început 
să se sustragă de la pregătire, 
pretinzînd că sînt accidentați. La 
primele eșecuri, moralul a căzut 
la pămînt. 3. Pe fondul unei reale 
prospețimi fizice, n-am brodat 
nici o idee tactică. Fiecare a )u-

Dialog de sezon

cat la întimplare, după cum l-a 
tăiat capul. In mod ciudat, deși 
eram conștient! de priceperea 
antrenorului nostru. Toader Pop, 
atunci cind lucram pe iarbă, nu 
i-am dat credit egal cînd venea 
partea teoretică a lucrurilor. Cred 
că Încrederea noastră a coborît 
la cote de unde n-a mai putut-o 
ridica nimeni, din momentul 
dnd. Înaintea partidei cil F. C. 
Argeș, n-a fost absolut nimeni 
desemnat să-1 „țină" pe Dobrin. 
• Despre tine ce zici 7 © Ce să 
zic 7 Nemulțumit, deși sint golge- 
terul echipei, venind din linia a 
H-a... șl din C. M. Universitar 
cu o Intîrziere de 6 etape șl cu 
un minus de 5 kg. Nemulțumirea 
pleacă Insă de la faptul că pot 
evolua cu totul inegal de-a lungul 
unei singure partide. Cind voi 
reuși să „umplu" golurile dintre 
două faze, atunci știu nu numai 
că echipa mea va fi mai bună, 
dar și eu voi fi bun pentru echi
pa națională. © Scăpați ? © 
Toată lumea e convinsă de acest 
lucru. Inclusiv noul nostru antre
nor, Gheorghe Staieu, care ne-a 
dat gata, după ce na-a spus din 
capul locului, că personal este 
un discipol al Iul Onisie și Pe
niță Moldoveanu. Să fi știut din- 
sul oare, că acești doi antrenori 
au fost cei mai iubiți in cabina 
lui ,,U“ 1

Ion CUPEN

leme de rellecfie UN LOC 11 CARE PUTEA FI Șl... 2 !
Ce ne „spune“ un clasament U.E.F.A. după toamna ’79

RAȚIEI * LA HOCHEI
1)

I. Și a- 
I noastră 
Lnat cu 
Lai mâ
lc de a- 
lenoade. 
Lde^tll ti
ki repri- 
I ale re- 
keciul a 
I firește 
liteza în 
pită și 
[lor i au 

impună 
curajo- 

marcat: 
[ulin (2), 
udriașcv 
lakab și 
noastră.

W. Pres-

neanu (România), N. Reznikov 
(U.R.S.S.) și O. Barbu (Româ
nia).

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A ROMÂNIEI — CEHO
SLOVACIA TINERET (20 de 
ani) 8—6 (3—1, 2—3, 3—2). E- 
chipa noastră a făcut cel mai 
bun joc al său din acest se
zon : angajament deplin, tempo 
susținut din primul pînă în ul
timul minut de joc, combinații 
frumoase și eficace. Meciul a 
fost viu disputat, tînăra echipă 
cehoslovacă (formată numai 
din jucători care activează în 
prima ligă) dînd o replică deo
sebit de dîrză. Publicul a fost 
încîntat de valoarea partidei, 
atenția fiindu-i captată și de 
pasionanta evoluție a scorului. 
Să exemplificăm : 1—0 pentru 
oaspeți, 4—1 pentru noi, apoi 
cehoslovacii egalează la 4—4,

6—5 pentru noit 8—5 și, în fine, 
8—6. Punctele echipei române 
tui fost marcate de Tureanu (3), 
B. Naghi, L Antal, Gali, Ca
zan și E. Antal pentru selec
ționata noastră, pentru oaspeți 
înscriind Hajdusek, Rusnak, 
Lala, Horava, Bata și Svoboda. 
Au condus Arbitrii Laszlo Shell 
(Ungaria), Șt. Enciu și FL Gu- 
bernu (România).

Vineri este zi de pauză. Com
petiția se Încheie sîmbătâ, cînd 
selecționata română va intîlni 
în cel mai important joc al zi
lei pe S. K. Urițki Kazan.

Dc azi, la Miercurea Cluc 
PATINATORII JUNIORI 

IȘI DISPUTĂ TITLURILE

I 
I
I

IOSPORT INFORMEAZĂ
pERII LESTI județul VASLUI și RI-
NUARIE ZEANU MARIA din București.

variante 
„DACIA 
a : 12,75 
cat. 3 : 

; cat. 4 : 
și 164,50 
V a 336 
MLlei.
RIA 1 :

:iA 1300“ 
fost ob- 

I : CIR- 
din NE- 
IUNTEA-

STANI-

NUMAI ASTĂZI 
Șl MilNE...

Agențiile Loto-Pronosport Vă 
mal stau la dispoziție astăzi și 
miine pentru procurarea biletelor 
de participare la tragerea Loto 2 
de duminică 27 ianuarie 1980. Se 
reamintește că li. tragerile Loto 2 
cîștigul maxim pe o variantă 
poate fi un autoturism „Dacia 
1300“. iar cel minim de 100 lei. 
Încercați ți dv. șansa de a vă 
număra printre mari] cîștigători 
la acest atractiv sistem de joc.

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 25 ianuarie 1980, se televi
zează în direct, tnceptnd de la 
ora 18,25.

DE CAMPIONI
La Miercurea Ciuc vremea se ■ 

menține prielnică concursurilor 
de patinaj viteză, ceea ce a per- I 
mls forului de resort să realizeze I 
ritmic calendarul competițional ■ 
al actualului sezon. Astfel, după _ 
o serie de întreceri interne și I 
internaționale, pista naturală de I 
aici va găzdui, incepînd de astăzi, ■ 
campionatul republican, rezervat _ 
viteziștilor juniori de toate cate- | 
goriile. Iși dispută întâietatea I 
sportivi din București, Brașov, 
Cluj-Nap o ca, Miercurea Ciuc, Tg. 
Mureș, Sibiu și din alte centre | 
din țară. |

Rezultatele obținute în con
cursurile anterioare îi anunță ca . 
principali favoriți la băieți pe I 
studentul bucureștean Teodor | 
Faraoneanu, Arpad Szekelyi (Tg. 
Mureș), clujenii Sorin Anghel și . 
Adalbert Lakatoș, Tibor Kopacz I 
din Miercurea Ciuc. iar la fete I 
lupta pentru primele locuri se va I 
da între Ibolya Szatmaryi (Tg.
Mureș) și Maria Pardi, șl Si- ■ 
mona Todoruț (Cluj-Napoca). •

Discuțiile despre trecutul sezon, 
privirile Înapoi spre „stagiunea 
1979“ sint Încă în actualitate. As

tăzi, vă propunem ctteva reflec
ții — generate de un clasament 
U.E.F.A. — asupra cupelor euro
pene.

Motivul pentru care stăruim a- 
supra acestui subiect este acela 
al bunel comportări Internațio
nale a reprezentantelor noastre 
de club, pe care clasamentul le 
va remarca dealtfel ; dar și ne
cesitatea ca, pornind de Ia im
portantul teren cucerit In toam
na Iui 1979, să se meargă mai 
departe, mai sus. Subliniem, 
„pornind de la terenul cucerit", 
pentru că nu sînt rare cazurile 
din trecutul fotbalului nostru In 
care frumoase succese au intrat 
rapid In domeniul amintirilor din 
cauza unor euforii care cuprin
deau echipele și jucătorii noștri, 
a unei suficiențe de care se con
taminau după unele reușite. Ară- 
tlnd modestie și luciditate in a- 
bordarea noului sezon, numai ast
fel pasul Înainte din toamna tre
cută va fi urmat de alții. Cifrele 
de mal tos se constituie lntr-un 
„combustibil" necesar moralului și 
combativității din toamna aces
tui an, cînd se vor produce noi 
alinieri la startul marilor între
ceri europene.

In alcătuirea situației țărilor 
de pe continentul nostru In cu
pele europene s-a întrebuințat 

„punctajul U.E.F.A." care este 
următorul : Cupa campionilor 
europeni : eliminare In „16“-imi
— 0 puncte ; eliminare in „op
timi" — 5 puncte ; eliminare în 
„țferturi" — 10 puncte. Cupa cu
pelor : eliminare în „i6-“-lml — 
o puncte ; eliminare în „optimi"
— 2,5 puncte ; eliminare în „sfer
turi" — 5 puncte. Cupa u.e.f.a. : 
eliminare în „32-iml — 0 puncte; 
eliminare în „16“-imi — 1 punct ; 
eliminare în „optimi" — 2 punc
te ; eliminare în „sferturi" — 4 
puncte. Ne oprim aici cu pre
zentarea punctajului (el continuă 
pînă la finală, se Înțelege) pentru 
bunul motiv că aici se află (du
pă depășirea fazei optimilor, deci) 
șl cupele europene. Și. mal ales, 
pentru că, din păcate și din mo
tive pe care le cunoaștem cu 
toții, aici s-au oprit șl echipele 
noastre 1 Deci, pe baza criteriu
lui de mai sus, s-a alcătuit cla
samentul, pe țări, al prezenței în 
cupele europene în toamna 1979. 
Iată acest clasament parțial, el 
urmind să fie completat cu re
zultatele din primăvară, după dis
putarea finalelor : 1. R. F. Ger
mania 26 puncte ; 2—3. Franța,
Spania 20 p ; 4—5. Anglia. Iugo
slavia 17 p ; 6—7. R. D. Germană,

ȘTIRI... MECIURI AMICALE
© ÎN VEDEREA TURNEULUI 

DIN R.A. EGIPT (29 ianuarie — 
9 februarie), lotul de tineret se 
reunește astăzi tn Capitală. An
trenorii C. Drăgușln și I. Voica 
au convocat următorii jucători : 
Istrate și Nițu — portari ; Vlad, 
Lică, Iovan, Bumbescu, C. Solo
mon, Gali, Ungureanu — fun
dași ; Mureșan, Geolgău, Bozeșan, 
Klein — mijlocași ; Verigeanu, 
Antohi, Biro I, Irimescu — Îna
intași. Programul lotului pînă la 
plecare : 26 șl 28 ianuarie — an
trenamente cu sparing-partener 
(divizionara C Automatica Bucu
rești) ; duminică 27 ianuarie, ora 
11, la Ploiești, întîlnire cu Pe
trolul din localitate.

© STEAUA — TURNEU ÎN 
R.P. CHINEZA. Duminică va 
părăsi Capitala echipa Steaua, 
care va efectua un turneu tn 
R.p. Chineză. Reîntoarcerea In

țară este prevăzută pentru ziua 
de 13 februarie.

© POIANA CIMPINA — 
STEAUA 3—1 (3—1). Au marcat : 
FI. Marin (min. 10, autogol), 
Preda (min. 17), Manolache (min. 
35 — din 11 m), respectiv Iordă- 
nescu (min. 42 — din 11 m). 
Steaua a aliniat formația : Windt
— Nițu, FI. Marin, Vigu, I. 
Gheorghe — Stoica, Dumitru, 
Iordănescu — Puchea, A. Iones- 
cu, Aelenei. Au mal jucat : C. 
Zamfir și Nica (C. VIRJOGHIE
— cores p.).

© I.C.I.M. BRAȘOV — DELTA 
TULCEA 5—1 (1—0). Au marcat : 
Frunză (min. 17), Clurpeanu 
(min. 49), Șișcă I (min. 51), 
Șișcă II (min. 55 și 58), respectiv 
lamandl (min. 78). (V. SECĂREA- 
NU — coresp.)

O MOBILA MĂGURA CODLEA
— F.C. SCORNICEȘTI 0—0.

Scoția 13,5 p ; 8. Olanda 13 p ; 
9. Cehoslovacia 12,5 p ; 10.
U.R.S.S. 12 p ; 11. România (F. C. 
Argeș 5 p., Steaua 2,5 p., Univ. 
Craiova 2 p., Dinamo 1 p.) 10,5 p; 
12. Portugalia 8,5 p ; 13. Italia 
8 p ; 14. Bulgaria 6,5 p ; 15—16. 
Danemarca, Suedia 6 p ; 17. Ir
landa 5 p ; 18—19. Elveția, Gre
cia 4,5 p ; 20. Luxemburg 2,5 p ; 
21. Belgia, Ungaria 2 p ; 23 —33. 
Albania, Austria. Cipru, Finlanda, 
T. Galilor, Irl. Nord. Islanda, 
Malta, Norvegia. Polonia, Turcia 
0 P.

Deci, tin loc 11 satisfăcător. 
CARE PUTEA FI ȘI MAI BUN S 
Să presupunem că nu se petre
cea acel „scurt circuit" de pe 
stadionul Ghencea (care a produs 
o veritabilă autoeliminare a Ste
lei) sau cel de la Franjtfurt pe 
Main (cu golul minutului 93 și 
gafa portarului dinamovist) ! 
Gîndlțl-vă că Universitatea nu ar 
fi avut de suportat — în partida- 
tur cu Borussia — handicapul u- 
nul arbitraj cu mari greșeli. La 
totalul concurentelor române se 
adăugau 5 puncte (Intrarea Stelei 
în sferturi), alte 2 puncte (cali
ficarea lui Dinamo în optimi) și, 
în fine, încă 4 puncte pentru a- 
jungerea Universității Craiova în 
sferturi. în total, 11 puncte în 
plus ! Sigur, o variantă extrem 
de optimistă, dar perfect posibi
lă, care ar fi ridicat grupul e- 
chlpelor noastre pe locul doi al 
clasamentului european I N-a 
fost Insă așa șl trebuie să ne 
mulțumim cu acest loc 11 — ca
re, repetăm, se plasează in zona 
calificativului de satisfăcător și 
mai reduce din nemulțumirea de 
pe FRONTUL REPREZENTATI
VEI, UNDE FOTBALUL NOSTRU 
ARE UN FOARTE SLAB LOC 
25 !

Iată, deci, că aceiași concurenți, 
JUCĂTORII FRUNTAȘI intră — 
— in sezonul 1980 — cu o mare 
obligație : sub tricourile repre
zentativei, acțiunea nr. 1, capi
tală a fotbalului nostru, sâ ridice 
ștacheta calității jocului și a per
formanțelor Ia nivelul marii per
formante ; sub acelea ale clubu
rilor fruntașe, prezente in compe
tițiile continentale, să reia fru
moasa cursă din toamna trecu
tă, reallzînd un nou urcuș în 
clasamentul european care, iata, 
le prezitită pe formațiile româ
nești In progres.

Eftimie



Ciștigind și ultimul meci, cu Brazilia (3-0),

REPREZENTATIVA FEMININĂ DE VOLEI A ROMÂNIEI
S-A CALIFICAT PENTRU J. 0. DE. LA MOSCOVA!

A w A

LA ANIVERSARI
LA REALITĂȚILE RINGULUI

9 Premierele anului : „Cu
pa mondială" și C.M, de 
juniori • Cu Clay se in 
cheie o epocă • Cu gin 
dul la turneul pugilistic 

olimpic

• Ieri, 3-0 cu Coreea de Sud • Pentru
calificarea, băieții au nevoie

turneul final de sîmbătă și
24 (prin tele- 
a turneului fe-

PAZARDJIK, 
fon). Ultima zi 
minin de la Pazardjik s-a des
fășurat sub semnul unor calcu
le anterioare ale punctajului și 
setaverajului, avînd în vedere 
că trei dintre competitoare 
porneau cu șanse egale la cali
ficarea pentru singurul loc ră
mas liber la J. O. de la Mosco
va. Echipa noastră avea o șan
să în plus, avînd un setave- 
raj mai bun, dar ea trebuia să 
lupte, în ultima zi, cu echipa 
Braziliei, care aici produsese 
o excepțională impresie prin 
comportarea sa deosebită, vir- 
tuțiile tehnico-tactice și puterea 
de concentrare și mobilizare în 
cele mai dificile momente.

Echipa noastră a jucat insă 
excelent, a intrat calmă în te
ren, a acționat cu precizie în 
atac, unde Victoria Banciu, 
Mariana Ionescu, Irina Petcu- 
leț, Iuliana Enescu și 
Georgescu au punctat

REZULTATELE

doar de
duminică,

MECIURILOR
3—0 ; România —

a obține și ei
o victorie In
de la Sofia

Victoria 
cu pre-

CLASAMENTE
FEMININ

1. ROMANIA
2. Bulgaria
3. Brazilia
4. R.P.D. Coreeană
5. Ungaria
6. Mexic

5
5
5
5
5
5

4 1 13: 5 
4 1 13: 7 
3 2 11: 9
2 3
2 3
0 5

9: 9
10:11 
0:15

MASCULIN - Seria 1 (Sofia)

1. Bulgaria 4 4 0 12: 2
2. S.U.A. 4 3 1 10: 3
3. R.D.G. 4 2 2 7: 7
4. Canada 4 1 3 3:10
5. Mexic 4 0 4 2:12

Seria a ll-a (Pernik)
1. ROMANIA 4 4 0 12: 2
2. Coreea de Sud 4 3 1 9: 6
3. Cehoslovacia 4 2 2 • : 9
4. Japonia 4 1 3 0: 9
5. Ungaria 4 0 4 1:12

9
9
8
7
7
5

7
i
5
4

t
7
•
9
4

bine 
Și

conduse, cu 
clarviziune, de

clzie, fiind 
luciditate 
Doina Săvoiu.

Meciul a început printr-o u- 
șoară dominare a brazilience- 
lor, care au acumulat citeva 
puncte, dar formația noastră 
nu le-a permis să se desprindă, 
dominînd la fileu și acționind 
cu precizie în linia a 2-a. Ad
versarele au început să gre
șească și n-au mai avut resur
sele necesare să se opună avin- 
tatului sextet român, cedînd 
punct după punct. După ciști- 
garca primului set, în celelal
te s-a făcut o veritabilă de
monstrație de către echipa con
dusă de N. Koibescu, N. Humă 
și O. Solomonov, care nu a 
lăsat nici o speranță adversa
relor, impunindu-se detașat. 
Scor final : 3—0 (11, 7, 6).

în entuziasmul micii galerii 
de suporteri români, prezenți 
în sala Drujba din localitate, 
fetele noastre au realizat o 
frumoasă victorie, REUȘIND 
CALIFICAREA LA J. O., ceea 
ce nu s-a mai întimplat din 
anul 1964 încoace !

Pentru modul cum s-au com
portat reprezentantele noastre,

FEMININ : Ungaria - Muie 
Bulgaria — R.P.D. Coreeană 3-1.

MASCULIN : Seria I : S.U.A. - Canada 3-9 ; 
Seria a 11-a : Japonia - Ungaria 3-0 ; România 
<», 11. 7).

DE JOI
Brazilia 3-4 (11, 7, Q ;

Bulgaria — R.D.O. 3-1. 
- Coreea de Sud 3-0

pentru spiritul loc de dăruire, 
pentru modul cum au înțeles 
să-și apere șansele și cum au 
știut să-și valorifice pregăti
rea, ele merită felicitările noas
tre. Cele 12 autoare ale acestei 
splendide victorii — Mariana 
Ionescu, Victoria Banciu, Irina 
Petculeț, Victoria < 
Doina Săvoiu, Crina

★
PERNIK, 24 (prin 

Și ultimul derby al 
Il-a din cadrul turneului mas
culin de calificare la volei. 
România — Coreea de Sud, a 
început cu mult înaintea 
trării echipelor în teren, 
comentariile, aprecierile 
pronosticurile făcute după 
tidele de miercuri, dintre 
reea de Sud și Japonia. Core
enii și japonezii au luptat cu 
aceeași armă puternică de a- 
tac. prin combinații rapide, 
realizate de valoroșii lor coor
donatori, Kim Ho Chul și, res
pectiv, Nekoda — dar fără ua 
scut sigur la fileu, fără ’’ 
caj-

Adversarh noștri de az: 
ieri) lăsaseră o mai bună 
presie decît niponii, dar 
nu i-a împiedicat pe voleiba
liștii români să rămină la fel 
de încrezători in șansele lor 
ia o victorie clară. Dumănoiu, 
de pildă, omul nostru de șoc 
in atac, a pus astfel capăt di
lemei, calculelor și pronosticu
rilor : „Fără blocaj puternic 
oricine poate juca spectaculos, 
dar cine are 
cîștigă. Iar 
mai bun. iar 
superior. Normal trebuie să ciș- 
tigăm'. Aleksandr Skiba, an
trenorul Polonie:, campioana 
olimpică, ne declara: „Echipa 
dumneavoastră Joacă foarte 
bine și. dacă ochiul nu mă 
înșeală, va Juca și mai bine 
în următoarele meciuri-. Iar 
Carmello Pittera, antrenorul 
vicecampioanei mondiale. Ita-. 
lia. exclama : ..De vreo 10—15 
ani nu am mai văzut echipa 
României atit de puternică-.

Iată pe scurt atmosfera pre
mergătoare acestui derby, al 
cărui rezultat urma să deter
mine pe ciștigătoarea seriei de 
la Pernik și, totodată, să ofere 
mai multe șanse învingătoarei 
la Sofia, deoarece in turneul 
final contează rezultatul di
rect dintre cele două echipe.

Meciul a început în nota de 
tensiune impusă de miza deo
sebită. Antrenorii noștri au 
trimis în teren, la fluierul ar
bitrilor N. Karazanghior (Tur
cia) și T. Todorov (Bulgaria) 
sextetul de bază : Oros, Du
mănoiu, Pop, Enescu, Stoian, 
Girleanu.

Și în această partidă, de 
mare luptă, echipa noastră a

Georgescu, 
i Georges-

telefon), 
seriei a

cu, Gabriela Coman, Iuliana 
Enescu, Elena Dobroschi, Co
rina Crivăț. Mariana Godja, 
Valeric* Maier — se întorc în 
țară vineri seara cu trenuL

In celelalte meciuri : Unga
ria — Mexic 3—0, Bulgaria — 
R.P.D. Coreeană 3—1.

Emanuel FANTANEANU

★

in- 
prin 

Și 
par- 
Co-

blo-

(n.r. 
im- 
asta

mai multe arme 
noi avem blocaj 
atacul, oricum, e

• MECIUL-TEST AL VOLEIBALIȘTILOR 
NOȘTRI în acest sezon, s-a spus, a - fost 
cel cu echipa Cehoslovaciei din grupa de 
la Pernik. Cîștigînd în fața acestui sextet 
pe care nu l-au mai învins de 8 ani, vo
leibaliștii români au trecut cu succes mai 
mult decît un meci decisiv, un test psi
hologic. La Pazardjik, echipa noastră femi
nină a repurtat un frumos succes, obținînd 
calificarea pentru j.o. Performanța e cu 
atît mai valoroasă, cu cît principala concu
rentă i-a fost echipa țării gazdă a tur
neului, Bulgaria. e DISPĂRUT FĂRĂ 
URMA... După ce s-a bucurat de toate 
onorurile cu care 1979 l-a încununat, Se
bastian Coe, sportivul nr. 1 al anului tre
cut, a dispărut din Sheffield pentru o des
tinație necunoscută, pare-se în sudul bă- 
trînului continent. Nu numai pentru a se 
consacra în liniște atletismului, ci și pen
tru prepararea doctoratului în economie. • 
DACA ZĂPADA NU VA FI SUFICIENTA 
pentru a asigura buna desfășurare a între
cerilor de schi-fond la J.O. de la Lake 
Placid, în ajutor va veni Quebec-ul. mun
tele Saint-Anne, din preajmă, avînd de 
obicei un strat de zăpadă de peste 30 cm. 
Oricum, principala poartă aeriană pentru 
sosirea concurenților La Lake Placid este 
tot aeroportul canadian Montreal... • RUG- 
BYUL FRANCEZ N-A AVUT UN FERICIT

★
strălucit la blocaj, comparti
ment care a impresionat nu
merosul public din sala Minior 
și pe specialiști. în primul set, 
jucătorii noștri au condus con
tinuu. dar in setul al doilea 
— cel mai spectaculos și mai 
dramatic — sextetul nostru a 
slăbit puțin atenția, atit la 
primire cit și în atac, unde 
Enescu și Girleanu au mani
festa: o oarecare lipsă de vi
goare. De aceea adversarii au 
condus cu 5—L' ”—1 Și 10—5. 
La acest scor, colectivul teh
nic a introdus în joc pe Maca- 
vei și Chifu, fapt care a pro
dus un reviriment puternic și 
handicapul a fost recuperat. 
Setul ai treilea a fost „al blo
cajului* nostru. Scor final 3—0 
(*.11,“). ceea ce face ca la 
So£a,_ in turneul final, Româ
nia sâ aibă nevoie sâ invingă 
numai una dintre cele două 
calificate din seria I — Bul
garia sau S.U.A., pentru a ob
ține un loc pentru J.O. 1980.

AureHan BREBEANU

Ar fl putut fi, pentru boxul 
mondial, un an plin de evoca- 
toâre aniversări Dar n-a prea 
fost (și nu din vina calendaru
lui !). Se împlineau 260 de ani da 
La nașterea „nobilei arte a auto-
apărării“, cum s-a numit boxul 
modern. creat de un anume Ja
mes Figg, in 1713, cînd și-a zis, 
la Londra, „campion în lupta cu 
pumnii-. Dar nu și-au amintit 
nici măcar britanicii care, în ul
timul timp, se poartă ca un pă
rinte vitreg față de propria sa 
odraslă de vreme ce absentează 
chiar și la martie competiții a- 
matoare. mondiale sau continen
tale... Se putea celebra centenarul 
binecunoscutei săli new-yorkeze 
Madison Square Garden, conside
rată un fel de „templu al pugi
lism ului mondial-. Pretextul 1 
fost găsit, dar realizarea nu s-a 
ridicat la înălțimea evenimentului. 
Era vorba de un primat : cea 
dinții ediție a „Cupei mondiale", 
competiție rezervată echipelor 
co© tin er. tale amatoare, care tre
buia sâ onoreze cei 100 de ani al 
sălii de la întretăierea Străzii W 
cu cea de a t-a Avenue. Dar or
ganizarea a fost aproape un fiasco 
(30 de spectatori .................
galâ !), ceea ce a 
tarea reuniunilor 
țeie marii arene.
a eșuat de fapt ideea unor între
ceri artificiale pe echipe, într-un 
sport eminamente Individual, 
simptom de acestui eșec fiind pre
vestite de * 
meciurilor 
cftorva cu 
fl U.R.S.S.
— S.UJU). ___  ___ __
cît cei așteptat a avut și alt pri
mat : lntiia ediție, de la Yoko
hama. a campionatelor mondiale 
de Juniori ; dar aid a funcționat 
probabil mai ales teama de nou
tate, pentru câ pe plan tehnic 
competiția pare a fi fost o reu
șită.

Mult mai mult decft toate aces
tea. însă, anul 1979 a fost marcat 
de încheierea unei epoci in boxul 
profesionist. Cînd, la 16 septem
brie, Cassius Clay (zis și Muham
mad Aii) a anunțat — de astă 
dată definitiv — că părăsește 
„centura cu diamante", lăsind va
cant titlul de campion mondial 
la toate categoriile, parcă s-a în
chis o lume, pe care timp de un 
deceniu și jumătate „cel mai 
mare" (guraliv, poet, bufon, pro
fet, artist dar incontestabil bo
xer) a Însemnat-o cu strălucitele 
sale prestații atletice șl tehnice

plătitori Ia • 
determinat ma
in... dependin- 

Cred em câ aic i

împuținarea vizibili a 
inter-țâxl (cu excepția 
mari tradiții, cum ar 
— S.U.A. sau Cuba 

Un ecou mai mic de-

(cu precădere din prima parte a 
carierei). Omul care azi — lăsîn- 
du-se pradă poftelor gastronomice 
— a ajuns la 115 kg, a dat un 
asemenea impuls marelui business 
pugilistic încît e îndreptățită în
trebarea : cît de adine e golul 
care rămîne după el în boxul 
profesionist ?Răspunsul ’ - - - . . . - .
e însă mal 
constatarea 
preolimpic, ,__
revizuit oarecum rîndurile. „Cupa 
mondială“ (completînd rezultatele 
campionatelor europene de la 
Koln) a arătat posibilitățile de 
continuă reînnoire ale boxului 
sovietic dovedite de cele 7 me
dalii de aur continentale și alte 
trei obținute la New York. Din 
păcate, absența pugiliștilor cuba
nezi la „Cupa mondială" face 
mai dificilă aprecierea potenția
lului lor actual. O revenire mar
cată manifestă boxul amator ame
rican : nu numai 7 victorii finale 
în „Cupa mondială", ci și 5 cam
pioni mondiali de juniori, ceea ce 
lasă să se întrevadă o amplă ac
tivitate de creștere a unei nof 
generații de buni boxeri. Faptul 
că printre tinerii campioni mon
diali de la Yokohama se află șl 
fiul lui Joe “ * •
duce repede, 
cu gindul la 
re-1 vede pe 
cop.eriți* din 
rind „hermina albă' 
mulul, pentru a rămîne, cu bus
tul gol, în arena de multe ori în
șelă toare a profesionismului.

Pentru boxerii români, anul 
1379 a fost cel al drumului redre
sării. Colecția de medalii conti
nentale ale seniorilor (2 argint, 
5 bronz) se adaugă celor 3 de la 
mondialele juniorilor (1 argint, 2 
bronz), pavind cu bune Intenții 
calea spinoasă spre înalta perfor
manță, cu prima triere în ringul 
olimpic de anul acesta.

Victor BÂNCIULESCU

la astfel de întrebări 
puțin important decît 
că, în ultimul an 
boxul amator și-a

Frazier, Marvis, ne 
aproape involuntar, 
cruda realitate ea- 

toți proaspeții ,.des- 
S.U.A. lepădînd cu- 

" a amatoris-

TENISMANI ROMANI
LA TURNEE ÎN S.U.A.

C. E. DE PATINAJ ARTISTIC
STOCKHOLM, 24 (Ager- 

pres). — La Goteborg au con
tinuat campionatele europene 
de patinaj artistic. In proba 
de perechi, medalia de aur a 
revenit cuplului sovietic Irina 
Rodnina — Aleksandr Zaițev 
cu 147.42 p. Pe locurile urmă
toare Marina Cerkasova — 
Serghei Sahrai (U.R.S.S.) —
143.02 p și Marina Pestova — 
Stanislav Leonovich (U.R.S.S.) 
— 139,24 p.

După desfășurarea progra
mului „scurt" în proba indi
viduală masculină conduce 
Vladimir Kovalev (U.R.S.S.) 
cu 83,24 p. El este urmat de 
Jan Hoffmann (R.D. Germană) 
— 83,00 p și Robin Cousins 
(Anglia) — 77,88 p.

„RAIUL *I0.M£ CARLO
PABIS, îi (Agerpres). — Tradi

ționala competiție internațională 
automobilistică „Raliul Monte 
Carlo- a continuat cu desfășura
rea parcursului comun : Monaco 
— Vals les Bains — Dlgne — Mo
naco (1 500 km). Proba a fost do
minata de pilotul vest-german 
Walter Rohri pe Flat Abarth 131, 
care condu:e în clasament, fiind 
urmat de Per Eklud (Suedia) pe 
Volkswagen Golt GTI și Anders 
KuRang (Suedia) pe Opel-Ascona.

In C. C. E la tenis de masa
V.l. IOLNA-C.S. ARAD 5-1!

Meciul de tenis de masă din 
cadrul semifinalei C.C.E. din
tre echipele feminine V. L. 
Tolna (Ungaria) și C.S. Arad 
s-a încheiat în favoarea gaz
delor, la un scor nescontat : 
5—1. Arădencele au jucat slab, 
singura victorie fiind realizată 
de Eva Ferenczi. Iată rezulta
tele parțiale: Biczo — Măcean 
2—1 ; Balogh — Leszay 2—0 ; 
Bolvarj — Ferenczi 2—0 ; Ba
logh — Măcean 2—0 ; Biczo 
— Ferenczj 1—2 ; Bolvari — 
Leszay 2—0.

în turneul de la Portland 
(S.U.A.), tenismanul român 
Eduard Pană, de la clubul Di
namo București, a trecut pri
mele două tururi, lnvingindu-i, 
în ordine, pe americanii David 
Long cu 6—2, 6—2 și pe Steve 
Kubota cu * ' " “ * ’
trei, Pană 
6—3, 6—3 
(S.U.A.).

Tot in S.U.A. își continuă 
seria de turnee și surorile Lu
cia și Maria Romanov (Poli
tehnica București). La Kansas 
City, Lucia Romanov a pier
dut cu 6—3, 6—3 în primul 
tur, in fața americancei Marita 
Redondo. In turneul de la 
Chicago ea o are ca adversară, 
în primul tur, pe Renee Ri
chards. La Boise intră in con
curs, în aceste zile, și Nadia 
Becherescu.

6—1, 7—6. In turul 
a fost întrecut cu 

de Tonny Trear

TELEX © TELEX

DEBUT de sezon : pe teren propriu, „fra
tele cel mic" — „XUI"-le de juniori a ca
potat in fața „cangurilor" australieni (9—10), 
ca apoi „XV-*-le „cocoșului galic" să fie 
net întrecut la Cardiff (18—9). • DACĂ
PÎNA ȘI SOCCERUL ENGLEZ a ajuns pe 
mina șarlatanilor... Știți care este explica
ția avansată pe marginea marii surprize 
din Cupa Angliei : Halifax Town (liga a

Europei 1977) și sovieticul Alexandr Zirov 
(ambii, 21 ani) s-au clasat pe primele două 
locuri, precedlndu-l pe campionul lumii, 
suedezul Ingemar Stenmark, iată că acum 
citeva zile, in proba de slalom special de 
la IVengen (Elveția) iugoslavul Bojan Kri- 

campionul lumii. 
Cupei Mondiale 

pe locurile 2—3. 
doar la 3 p de 
KRANKL, VINE

Manchester City 1—0 ? Vizita unui 
hipnotizator în cabina lui Halifax înain
tea meciului ! Și n-o spune oricine, ci în
suși managerul învingătorilor. George Kir
by, care, implicit, și-a dat singur un cer
tificat de... incapacitate. • SCHIORI AL
PINI DIN TARILE RĂSĂRITENE ÎȘI CON
TINUA ASCENSIUNEA în această perioadă 
care precede J.O. După ce la slalomul spe
cial de la Lenggries (R.F.G.), bulgarul 
Petar Popanghelov (învingător în Cupa

zaj l-a întrecut și el pe 
Dealtfel, în clasamentul 
schiorul iugoslav se află 
la egalitate cu Wenzel, 
Stenmark. • PLEACĂ _________ , ____
DYNAMITE... Comitetul director al clubu
lui C.F. Barcelona a hotărît : austriacul
Hans Krankl, pînâ mai ieri golgeterul e- 
chipei. acum în dizgrație și în conflict cu 
antrenorul Rife, va fi transferat la un club 
vienez, în locul lui fiind angajat atacantul 
brazilian de la Vasco da Gama, Roberto 
Dynamite. Să fi contribuit la transferul 
acestuia din urmă speranța... dinamitării 
porților adverse ? • START LANSAT ÎN 
1980 al sprinterilor americani : Houston 
McTear cu 6,53 sec. și Evelyn Ashford — 
7,04 sec. la 60 m au realizat cele mai bune 
performanțe
Numai că în timp ce primul s-a autode- 
pășit, Ashford a întrecut-o, indirect. pe 
recordmana lumii în aer liber. Marlies 
Goehr (R.D.G.). aceasta reușind într-un alt 
concurs doar 7,14 sec.

mondiale pe teren acoperit.

Paul SLĂVESCU

-ATLETISM • La Sofia, iugo
slavul Donall Temin a ciștigat 
proba de săritură în înălțime cu 
2,20 m (record iugoslav pe teren 
aeoperit). @ La Wellington (Noua 
Zeelandă), în aer liber: 3 000 m
— Rono (Kenya) 8:14,6 ; 1 000 m

— Moorcroft (Anglia) 2:22,6 ; su
liță — P-aragi (Ungaria) 86,72 m.

FOTBAL • La Leon, in meci 
amical : Mexic — Cehoslovacia
1—0 (0—0). A înscris Cisneros
(min. 53) • In C.E. de tineret, 
la Roma, reprezentativa Italiei a 
întrecut selecționata Luxemburgu
lui cu 1—0 (0—0) prin golul mar
cat de Bruno Giordano (min. 78). 
In sferturile de finală Italia va 
intîlni selecționata U.R.S.S. ® In 
joc amical, la Vigo : Spania — 
Olanda 1—0 (0—0). A marcat
Dani (mln. 83, din 11 m).

HANDBAL • In sferturile de 
finală ale C.C.E. (m) Dukla Pra- 
ga a întrecut B.C.S. Tatabanya 
cu 23—21 (12—14). Partida retur
este programată la 2 februarie, 
la Tatabanya.

SCHI ® Proba feminină de 
slalom special din cadrul „Cupei 
Mondiale" a fost cîștigată de 
Hanni Wenzel (Liechtenstein), ur
mată de Perrine Pellen (Franța) 
și Annemarie Moser-Proll (Aus
tria). Hanni Wenzel 
clasamentul 
urmată de
Prâll cu 240 p și Marie Therese- 
Nadig (Elveția) 170 p.

ȘAH • După 7 runde. în tur
neul de la Wijk aan Zee, con
duce americanul Selratvan cu 
5‘/î p, urmat de compatriotul său 
Browne — 5 p.

conduce în 
general cu 282 p, 

Annemarie Moser-
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