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Nutrim simțâmintul profund că in această 
zi de ianuarie primul act de conștiin
ță al nostru, al românilor, al întregului 

popor trebuie să fie cel care se cheamă re
cunoștință.

Adincă recunoștință tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Recunoștință celui care a determinat o 
nouă istorie, mîndră, românească, în marea 
istorie a României.

Recunoștință pentru pacea noastră.
Recunoștință pentru independența, pentru 

suveranitatea noastră, pentru gîndurile și 
faptele noastre libere, pentru ținuta noastră 
dreaptă, demnă, semeață în fața întregii lumi 
și în fața noastră înșine.

Recunoștință pentru unirea noastră pe care 
Alexandru loan Cuza a visat-o, a început-o, 
iar Nicolae Ceaușescu a înfăptuit-o, a de- 
săvirșit-o, în fruntea partidului, prin partid, 
prin nenumărate fapte pe care urmașii noș
tri le vor numi cu respect istorie, noi înșine

fiind conștienți că sîntem martori și părtași 
la istorie.

Recunoștință pentru ridicarea omului de la 
noi pe o treaptă de demnitate pe care nu 
a mai fost nicicind.

Recunoștință pentru piinea noastră, mereu 
mai bună, mereu mai multă, pentru bună
starea unui popor care a suferit destul în 
trecutul său istoric de lipsa piinii cea de toa
te zilele.

Recunoștință pentru prezentul nostru, recu
noștință pentru viitorul nostru, pe care-l cu
noaștem și spre care înaintăm fără șovăire, 

■ In această zi ne gindim cu adincă recunoș
tință la marele Om de omenie care veghea
ză primul asupra vieții noastre și a viitorului 
nostru și ne apără primul viața și viitorul. 
Ne gindim cu adincă recunoștință la el și-i 
urăm din toată inima viață lungă, pentru bi
nele și fericirea României.

Marius POPESCU
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MARILE NOASTRE SUCCESE, 
ROADE ALE CONDUCERII DE CĂTRE PARTID,

ALE GiNDIRII CREATOARE 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

însuflețit de puternicul avînt 
revoluționar patriotic, de mun
că susținută și responsabilă, 
generat de Congresul al XII- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân și de cel de-al II-lea Con
gres al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, întregul 
nostru popor obține zi de zi noi
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succese în îndeplinirea sarcini
lor ultimului an al planului 
cincinal, hotărît să ridice pa
tria socialistă pe noi culmi de 
progres și civilizație, convins 
că numai de' el depinde făuri
rea unei vieți materiale și spi
rituale mereu mai bune.

Fermitatea și dăruirea cu ca
re oamenii muncii din țara 
noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți, bărbați și femei — ur
mează partidul și traduc in 
viață politica acestuia izvo- 
răsc din convingerea, verificată 
in timp, că partidul comuniști
lor, în frunte cu secretarul său 
general. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, este conducătorul 
lor încercat, care nu cunoaște 
țel mai mare decît slujirea cu 
credință a poporului. Iar poli
tica partidului este politica în
tregului popor, la fundamenta
rea căreia participă cu înalta 
conștiință că toți fiii patriei 
sint adev arați stăpini pe desti
nele proprii, stăpini in țara lor.

Această stare de spirit și de 
fapt, vrednică de societatea pe 
care o făurim, se materializea
ză in unitatea de monolit din
tre partid și popor, recentul 
Congres al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste mar- 
cînd un moment de referință 
in întărirea pe mai departe a 
acestei unități. Ea s-a manifes
tat viguros la Congresul al 
XII-lea al P.C.R., cînd, dîn- 
du-se expresie voinței întregului 
partid, a întregului popor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost reales, într-o entu

ziastă unanimitate. secretar 
general al partidului. Ea 
s-a manifestat apoi, cu aceeași 
însuflețire, Ia cel de-al Il-lea 
Congres al F.D.U.S. cînd, expri- 
mindu-se voința întregii nați
uni, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost reales președinte al Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste. A fost .aceasta una din 
nenumăratele dovezi ale înal
tei stime și prețuiri, a dragos
tei fierbinți de care se bucu
ră tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului, 
recunoașterea meritelor excep
ționale pe care le are in crea
rea coeziunii ce caracterizează 
azi poporul nostru. A fost 
aceasta o manifestare caldă a 
recunoștinței pentru neobosita 
sa activitate teoretică și prac
tică, plină de elan și clarvi
ziune, de spirit revoluționar, 
desfășurată in fruntea partidu
lui și statului, ca Înțelept con
ducător și tovarăș de muncă 
de nădejde, care a determinat 
un avînt fără precedent în dez
voltarea multilaterală a patriei, 
propulsind-o dinamic pe dru
mul mereu ascendent al pro
pășirii economice și social-cul- 
turale, al edificării societății 
socialiste multilateral dezvol
tate șl înaintării spre comu
nism.

Puternica personalitate a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
gîndirea sa creatoare, se mani
festă pregnant în întreaga poli
tică internă și internațională a

Mircea COSTEA
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„Trofeul Car paf i" la biatlon întreceri echilibrate 
ÎN CURSA SENIORILOR 

la juniori, o frumoasa victorie românească
POIANA BRAȘOV, 25 (prin 

telefon). Vineri, în prima 
zi a concursului internațional 
de biatlon, s-a disputat clasi
ca probă pe distanța de 20 km 
cu patru trageri, precum și cea 
a juniorilor, pe''16 km. cu trei 
trageri în poligon. La start 
au fost prezenți sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și România.

Traseul și poligonul amena

jate în Poiana Mică au ofe
rit un cadru excelent de între
cere. Nu aceleași cuvinte 
le putem adresa organizatori
lor, care au manifestat surprin
zătoare scăpări (cu tot efortul 
depus de corpul de arbitri bra
șoveni), iar comisia județeană 
de schi nu și-a făcut simțită

Paul 1OVAN

(Continuare in pag. 2-3)

Instantaneu sur
prins aseară de fo
toreporterul nos
tru I. Mihăică la 
pufine momente 
după sosirea tre
nului de la Sofia.

Voleibalistele 
noastre, împreună 
cu antrenorii lor, 
zîmbesc fericite 
obiectivului foto
grafic. Au și de 
ce: victoria din 
turneul de califi
care de la Pazard- 
jik le-a adus un 
prețios loc în în
trecerea olimpică 
din acest an de

LA ȘCOALA GENERALA 190. ATLETISMUL 
SE SCRIE CU A MARE!

Cercetlnd clasamentul unită
ților atletice, alcătuit in 1979 
pe baza punctării primelor 6 
locuri la toate probele din 
campionatele republicane de 
seniori și juniori, ne-a surprins 
locul (19—20 din 61 de uni
tăți) pe care-l ocupă atleții 
Scolii generale nr. 190 din 
București. Și aceasta cu atît 
mai mult cu cit majoritatea 
reprezentanților acestei școli 
(repetăm, generale) o formează 
juniorii III și II. Dealtfel, in 
clasamentele acestor categorii 
de virstă, Șc. generală 190 o- 
cupă locul 6 la juniorii III și 
13—14 la juniorii II. Sint cla
sări. indiscutabil onorabile 
care reflectă munca desfășura
tă de cadrele didactice, spriji
nul de care se bucură activita
tea atletică în această unitate 

Pe „coritanul” să
lii de la Școala ge
nerală 190, de di
mineața și pînă 
seara, activitatea 

nu contenește...

Foto: Vasile 
BAGEAC

școlară și, nu in cele din urmă, 
pasiunea și talentul micilor 
atleți de la „190“.

Am făcut o vizită la această 
școală cu intenția mărturisită, 
de a-i vedea „la ei acasă'- pe 
cei pe care, de-a lungul ini
lor, i-am urmărit in atitea și 
atitea concursuri. Știam, tre
buie s-o spunem de la bun în
ceput. că la Șc. generală 190, 
din piața Sudului, in gura Ber-

cenilor, atletismul se scrie cu 
A mare, că in primul rind di
rectorul Eugen Pop sprijină a- 
ceastă activitate cu pondere 
însemnată in programa de e- 
ducație fizică la această uni
tate, care se bucură de multă

Romeo VILARA

(Continuare în pag. 2—3)

PROASPETE CANDIDATE OLIMPICE- 
UU ÎNTORS IERI ACASĂ

Aseară, cu trenul de Sofia, 
au sosit în Gara de Nord vo
leibalistele românce care, la 
Pazardjik, au reușit frumoasa 
performanță de a obține cali
ficarea pentru J.O. de la Mos
cova.

Pe chipurile fetelor noastre 
și ale tehnicienilor care le-au 
însoțit se putea citi bucuria 
marelui succes. Cei care le-au 
întîmpinat le-au felicitat, le-au 
îmbrățișat și le-au oferit flori, 
subliniind, prin afecțiunea ară
tată. prin admirația lor, impor
tanța performanței care, după 
16 ani, oferă echipei feminine 
de volei a României posibilita
tea dc a participa la o ediție 
a J.O.

După cum se știe, calificate 

pentru turneul olimpic feminin 
din acest an, de la Moscova, 
sint : Japonia (campioana olim
pică din 1976), Cuba (campioa
na mondială), U.R.S.S., R. D. 
Germană, Peru, R.P. Chineză și 
S.U.A., cărora li s-a adăugat 
acum ROMÂNIA.

— Sperăm ca la turneul o- 
limpic de la Moscova să fim 
și mai bine pregătite, să putem 
aduce patriei noastre dragi 
puncte prețioase in clasamentul 
general, neoficial, să apărăm 
cu cinste culorile țării, arătind 
iubitorilor voleiului din țara 
noastră că și noi putem par
ticipa cu succes la ridicarea 
gloriei sportive a României so
cialiste, ne-a declarat căpitanul 
echipei, Mariana Ioncscu.



MARILE NOASTRE SUCCESE, ROADE 
ALE CONDUCERII DE CĂTRE PARTID,

ALE GlNDIRII CREATOARE
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din nan I)

României, in toate domeniile 
vieții noastre, de numele și ac
tivitatea sa fiind legate toate 
marile succese dobîndite în ul
timul deceniu și jumătate. În
săși mișcarea sportivă de azi. 
creație a partidului, datorează 
cele mai de seamă realizări — 
atît în sportul de masă, cit ș> 
în cel de performanță — grijii 
permanente, indicațiilor și spri
jinului prețios de care se bucu
ră din partea conducerii parti
dului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Investite cu 
atributul de activități de inte
res național și chemate să con
tribuie la educația comunistă a 
tineretului, a tuturor cetățeni
lor, Ia întărirea sănătății și pu
terii de muncă a populației, să 
reprezinte cu demnitate patria 
în marile întreceri sportive, e- 
ducația fizică și sportul se află 
permanent in atenția partidu
lui, a secretarului său general, 
fiind prezente nu o dată între 
problemele de pe agenda de 
lucru a Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., a Se
cretariatului și Comitetului 
Central al partidului. La indi
cația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și pe baza ideilor 
sale novatoare au fost elabora
te importante documente de 
partid și de stat privind miș
carea sportivă. Legea cu privi
re Ia dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport din 196' 
— prima de acest fel în țara 
noastră —, adoptată pe baza u- 
nei hoiăriri de partid, a creat 
cadrul organizatoric propice 
progresului, sporirii bazei ma
teriale, îndeplinirii sarcinilor 
de mare importanță socială ce 
revin acestor activități. Hotă" 
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, 
mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu participanți- 
lor la Conferința pe țară a 
mișcării sportive din 1975, Cu- 
vîntarea rostită de președintele 
țării cu prilejul inminării înal
telor distincții acordate sporti
vilor care au reprezentat cu 
cinste culorile României la

J.O. de la Montreal, Programul 
privind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport în 
perioada 1976 — 1980 și pregăti
rea sportivilor români pentru 
J.O. din 1980, adoptate de Co
mitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ca și analizele 
efectuate în plenare ale Co
mitetului Central al partidului 
sînt tot atîtea mărturii ale pre" 
țuirii și sprijinului pe care 
partidul le acordă mișcării 
sportive. Toate aceste docu
mente, bogate in idei, în indi
cații deosebit de prețioase și 
oportune, poartă pecetea per
sonalității secretarului general 
al partidului, președintele țării, 
care, alături de problemele de 
maximă complexitate și răs
pundere pe care le are de re
zolvat, intr-un program de 
muncă la care sîntem zi de zi 
martori plini de admirație și 
uimire, își găsește timp și pen
tru îndrumarea și sprijinirea 
mișcării sportive, din înalta 
înțelegere a importanței aces
teia, din marea dragoste pen
tru copiii și tinerii noștri, pen
tru toți cetățenii patriei.

După cum se știe, in ultimii 
ani conducerea partidului și 
statului a alocat sume impor
tante pentru construirea a nu
meroase obiective sportive mo
derne, repartizate armonios pc 
harta țării, după cum un nu
măr de orașe au fost nomina
lizate în documentele Congre
sului al xn-lea al partidului 
în vederea înzestrării cu im
portante baze sportive.

Creată din inițiativa secreta
rului general al partidului, 
marea competiție sportivă na
țională „Daciada" se bucură de 
o amploare creseîndă, jucînd 
un rol hotărîtor in dezvoltarea 
întregii activități sportive dc 
masă și de performanță, în în
deplinirea obiectivelor prevăzu
te în Programul dezvoltării 
mișcării sportive.

La aniversarea zilei sale de 
naștere, toți sportivii, antreno
rii, tehnicienii și activiștii miș
cării sportive, asemenea între
gului popor, adresează din toată 
inima tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde urări 
de sănătate și fericire.

LA ȘCOALA GENERALĂ 190, ATLETISMUL SE

In cadrul „DACIADEr de iarnă Din programul competițional

ENTUZIASTE ÎNTRECERI
ÎN MUNICIPIUL Șl JUDEȚUL IAȘI

Organele sportive ieșene au 
luat lăudabila inițiativă de a 
realiza pe tot întinsul județu
lui și municipiului numeroase 
competiții puse sub semnul 
marii întreceri naționale „Da
ciada". Discipline care nu 
sînt legate de sezon alb au 
fost îmbinate cu celelalte spe
cifice iernii, antrenînd nu mai 
puțin de 15 000 participant la 
startul competițiilor de șah, 
schi, patinaj (viteză și rezis
tență), săniuțe și tenis de masă 
pentru diferite categorii de 
vîrstă.

Președintele C.J.E.F.S. Iași, 
loan Șorcaru, și-a alăturat pe 
cei mai inimoși profesori de e- 
ducație fizică, pentru ca între
cerile să capete amploarea u- 
nui adevărat eveniment spor
tiv în vechea Cetate de Scaun 
a Moldovei, ca și în întregul 
județ.

începută în lima noiembrie 
a anului trecut, etapa de iar
nă a „Daciadei” a continuat 
în tot cursul vacanței și în fie
care duminică a lunii ianuarie 
1980. Cea mai solicitată 
„bază sportivă" a constituit-o 
pîrtia de Ia motelul „Bucium", 
din apropierea vechii locuințe 
a „Ceahlăului prozei româ
nești", Mihail Sadoveanu.

Concursul de schi-fond a 
luat sfîrșit cu victoria unor 
vrednici elevi ai liceelor lo
cale și studenți ai Institutului 
politehnic Iași. Astfel, la grupa 
14—19 ani au ieșit învingători 
Cătălin Iacob și Ana-Maria Fa- 
ranciuc (de la liceul Național), 
precum și Marin Ciureanu (de 
la liceul Tehnoton). Grupa 
peste 19 ani a relevat pe stu
dentul Sandor Laszlo de la In
stitutul Politehnic. întrecerile 
la săniuță au avut cîștigători : 
la grupa 10—14 ani, pe elevul 
Ionel Avădanei de la școala 
generală Bîrnova ; la grupa 
14—19 ani, pe elevul Antică

Gulian și eleva Lavinia Ciu
reanu (ambii de la liceul Teh
noton). La aceste grupe s-au 
întrecut peste 50 de elevi ai 
școlilor din municipiul și ju
dețul Iași.

Concursul de patinaj viteză 
dotat cu „Cupa Unirii" s-a 
desfășurat la Ștrandul tinere
tului. La proba de viteză 
s-au înscris numeroși partici
pant!. La grupa 10—12 ani, pe 
primele locuri s-au clasat 
Cristina Ursache, de la liceul 
Național și Cristian Păduraru, 
de la liceul Garabet I. Brăi- 
leanu ; la grupa 13—14 ani : 
Cristina Mihăilescu și Gabriel 
Dianu, ambii elevi al liceului 
Mihail Eminescu ; grupa peste 
14 ani : elevul George Miron, 
de la liceul Dimitrie Cantemir.

La proba de patinaj — re
zistență, la care s-au prezen
tat 150 de concurenți, au ieșit 
învingători elevii : Cristian
Păduraru (liceul Garabet I. 
Brăileanu) și Cristina Pașcă, 
Școala generală nr. 23. la gru
pa 10—12 ani șl Cristina Mi- 
hăiescu. liceul Mihail Emines
cu, și Dan Matei, liceul Na
țional, la grupa 13—14 ani.

întrecerile de șah și tenis de 
masă au fost disputate de ase
menea de un număr mare de 
elevi și ele. S-au remarcat-; 
Elena Costan — de la liceul 
Industrial. Ana Salpert — 
de la liceul de informatică, 
Maria Erhan — de la Școala 
generală nr. 5 Iași, iar la bă
ieți : Ovidiu Tălpescu — de 
la liceul Pașcani, Gelu Costă- 
chescu — de la U.R.C.U.M.T. 
și Gabriel Popa — școala ge
nerală nr. 5 din Iași.

Entuziasmul concurenților, 
ca și buna organizare a com
petițiilor au caracterizat aceste 
adevărate serbări sportive ale 
tineretului și pionierilor de pe 
meleagurile ieșene.

Dumitru MORARU-SLIVNA

0 RELANSARE PLINA
PE ARENA M

Pentru piloții noștri sportivi 
de zbor cu motor calendarul 
competițional al acestui an pro
gramează o seamă de întreceri 
de mare anvergură, așteptate 
cu un interes deosebit nu nu
mai de specialiști, dar și de tot 
mai numeroșii simpatizanți ai 
aviației. Este vorba despre 
campionatul republican de a- 
crobație și raliu, de un concurs 
al piloților „motoriști" din țări 
socialiste, de campionatul eu
ropean (care se va desfășura 
în Anglia, 28 aprilie — 4 mai) 
și, în sfîrșit, de campionatele 
mondiale de zbor cu motor 
(S.U.A., 17—30 august). Evolu
ția sportivilor noștH în ul
timii ani a fost — după o des
tul de lungă perioadă de stag
nare — de-a dreptul specta
culoasă, remareîndu-se o în
treagă promoție de tineri 
deosebit de talentați care, sub 
îndrumarea unor antrenori cu 
multă experiență — cum sînt 
Constantin Manolache, Mihai 
Ionescu, Dan Pîrvulescu — au 
revitalizat școala românească 
de acrobație aviatică. Ne re
ferim la Mihai Albu, Cezar 
Rusu, Ana Nina Ioniță, Ion 
Trucmel și alții. După un de
but promițător în competițiile 
internaționale, înregistrat la 
prima ediție a Balcaniadei ae
ronautice (Belgrad 1975), ei au 
ajuns în 1979 (cînd lotului i 
s-au alăturat și alți piloți foar
te tineri) să domine detașat 
Jocurile balcanice aeronautice, 
cîștigînd aproape toate medalii
le puse în joc. Este vorba, ne
îndoios, de piloți de certă va
loare internațională în zborul 
acrobatic, a căror pregătire a 
fost și este favorizată de o în
zestrare tehnică de cea mai 
bună calitate. Ce așteptăm de 
la ei în competițiile din acest 
an ?
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ETAPA TURNEU
A DIVIZIEI DE TENIS DE MASĂ

In Sala sporturilor din Craiova 
va avea loc. între 27 și 29 ianua
rie. prima competiție oficială din 
calendarul pe anul 1980 la tenis 
de masă : etapa-tura eu a Divi
ziei A

în după-amiaza zHd de 26 ia
nuarie, tot la Craiova, va avea 
loc analiza activității competițio- 
nale p*  anul 1279

SCRIE CU A MARE!

Azi, la Sinaia ELITA BOBULUI Ș
INAUGUREAZĂ SEZONUL COMPETIȚK

Vremea favorabilă din ulti
ma vreme (ninsoarea a conte
nit, iar temperatura s-a men
ținut între minus 5 grade și 
minus 1 grad) a permis hohe
rilor și sănierilor aflați la Si
naia să se antreneze în con
diții optime. în vederea sezo
nului competițional care va fi 
inaugurat astăzi, prin disputa
rea întrecerilor pentru „Cupa

C.S.O. Sinaia", urmînd ca mîi- 
ne să aibă loc al doilea con
curs al anului, „Cupa Praho
va" (în ambele zile, coborîrile 
de bob încep de la ora 9 și 
cele de sanie de la ora 11). Iau 
parte fruntașii din țara noastră 
ai acestor sporturi, printre 
care Dragoș Panaitescu, Con
stantin Iancu, Gheorghe Li- 
xandru, Gheorghe Peptea, Ște-

faii 
hai 
Maria 
Cristii 
Dumit
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grijă din partea Comitetului de 
partid al Sectorului 4, al In
spectoratului școlar de sector 
(Maria Marin fi Elisabeta Vi- 
tulescu), al Federației de atle
tism. Ghid ne-a fost Gheor
ghe Teșu, profesor coordona
tor, care ne-a prezentat pe co
laboratorii săi de la catedră: 
Ileana Poștaru. Doru Bădini, 
Gheorghe Medeșan. Elisabeta 
Cuman o v, Rena Tănăsescu, Ma
na niuță, Dorina Cister și 
Paula Zmeureanu, profesori cu 
specializare atletism, dar nu 
numai atît, cu pasiune, compe
tentă Si merite întru formarea 
gustului pentru atletism la 
numeroase serii de copii.

„Activitatea o desfășurăm — 
ne spunea profesorul Tesu — 
în cadrul mai . multor grupe, 
alcătuite pe baza unor norme 
de selecție. Trebuie să știți 
că selecția stă permanent în a- 
tenția noastră. Începem cu gră
dinițele din sector, urmărind 
talente potențiale intre copiii 
de grupă mare, pe care-i tes
tăm periodic. Continuăm, fi
rește, cu școlile din „cartier", 
sîntem mereu prezenți la dife
rite competiții pionierești, la 
alte concursuri. Avem foarte 
multe posibilități de selecție, 
facilitate și de faptul că sîntem 
sprijiniți in muncă de directo
rii de scoli, de colegi de-ai 
noștri de la celelalte unități. 
Din 1973, de cind atletismul a 
devenit prioritar la „190", 
Școala si-a îmbunătățit conti
nuu baza materială, avind as
tăzi tot ce ne este necesar pen
tru instruirea elevilor. Pregăti
rea tinde să fie, cum este și 
firesc la această vîrstă, multi
laterală. De aceea, nu trebuie 
să surprindă faptul că două e- 
leve de-ale noastre. Nicoleta 
Vomicu in 1978, in Bulgaria, și 
Doinița Nedelcu in 1979, în 
R. D. Germană, au clftigat te- 

tratlonul internațional pionie
resc. Aceste două atlete sînt si 
recordmane naționale la juni
oare III la pentatlon și, res
pectiv, în cursa de 500 m — 
1:14,6. Sînt doar două dintre 
elementele realmente talen
tate crescute la „190". Speran
țe deosebite ne mai punem sC 
în alți cițiva performeri, in 
devenire, cum sînt Octavia Nif, 
de 15 ani, care a sărit recent 
1,70 m la înălțime (la aceeași 
probă, Doinița Nedelcu, Car
men Ivascu si Lucia Bucur au 
sărit 1,65 m) și Lucian Sfiea, 
săritor de triplu de 14,30 m. A- 
vem o concepție bună asupra 
muncii si perspectivelor ei, un 
colectiv de profesori omogen, 
receptiv si harnic, eu ajutorul

CORNEL LUNGU, COMUNA 
VRAȚA, JUDEȚUL MEHEDINȚI.
1. Ne întrebați ce face actualmen
te fostul înaintaș central al echi
pei Farul Constanța, Caraman T 
Vreți să știți dacă a devenit ar
bitru, antrenor sau... conducăto
rul vreunei echipe ? Nimic din 
toate acesteva. Caraman s-a retras 
din activitatea sportivă, pe care 
o urmărește doar la televizor, ra
dio și, desigur, prin ziare. Ce 
bine l-ar prinde acum lui F.C. 
Constanța un nou... Caraman !
2. S. Schwartz, partenerul lui Do- 
bay de la Ripensia, a fost, în 
urmă cu 45 de ani, unul dintre 
cel mai tehnici fotbaliști pe care 
i-am avut. Acum locuiește la Arad.

ION TURCEA, BUCUREȘTI. Ne
dumerirea noastră este totală a- 
flînd... nedumerirea dv. privind 
desemnarea celui mai bun fotba

căruia vom reuși rezultate și 
mai bune pe tărimul atletis
mului. Dealtfel, de la un an 
la altul, aceste rezultate s-au 
arătat a fi intr-un progres 
continuu. Ceea ce dorim acum 
este ca acest progres să fie 
mai evident, pe toate planu
rile. mult mai amplu"...

Si sîntem convinși că atleții 
de la Șc. generală 190 se t>or 
face tot mai mult remarcați in 
concursurile interne, in compe
tiții internaționale de juniori. 
Exemplul lor ar putea fi luat 
și de alții, pentru că sînt des
tule unitățile de invățămint 
care dispun de condiții asemă
nătoare, sau chiar mai bune, 
de activitate! Atletismul nos
tru are nevoie de efortul con
jugat al tuturor .'...

list român în anul 1979. Atît Sa- 
meș, cît și Marcel Răducanu s-au 
numărat printre cei mai buni ju
cători ai anului trecut. Dar. în 
sporturile pe echipe este imposi
bil de stabilit o ierarhie riguros 
exactă a jucătorilor, neexistînd 
metri, secunde, puncte și victo
rii individuale care să-i diferen
țieze pe unii d= alții. Da ancheta 
întreprinsă de ziarul nostru a Ie
șit învingător Sameș, în baza vo
turilor antrenorilor, conducători
lor de cluburi «d ale cronicarilor 
ziarului nostru. Da ancheta televi
ziunii, pe primul loc s-a clasat 
M. Răducaru. Și poate că ar fi 
apărut alți jucători dacă s-ar fi 
organizat alte anchete. Dar, de 
cînd e lumea, anchetele de la 
sfîrșit de an —- tradiționale — 
n-au condus în sporturile pe e- 
chipe la desemnarea unanimă pe 
primul loc a aceluiași jucător.

DUMITRU MUNTEANU, TIR- 
GOVIȘTE. Oras-il Suceava n-a 
avut niciodată o echipă de fot
bal în Divizia A. Un alt ora? din 
aceeași regiune, și anume Cîmpu- 
lung Moldovenesc, a fost prezent 
scurt timp în prima divizie a țâ

Activitatea in patinaj viteză
• Din cauza unui val de căl

dură, care s-a abătut și asupra 
celei mai friguroase zone a țăr'i, 
concursul de patinaj viteză de 
la Miercurea Ciuc, campionatul 
republican de poliatlon al junio
rilor programat pentru vineri și 
sîmbătă, s-a amînat. Pista na
turală de la Miercurea Ciuc a de
venit impracticabilă și competiția 
a fost reprogramată pentru a 
doua decadă a lunii februarie.
• Azi și mîine are loc la Assen 

(Olanda) campionatul mondial 
de patinaj viteză rezervat junio
rilor. Federația noastră va fi re
prezentată de sportivul Dezide- 
riu Jenei, însoțit de antrenorul 
Mihai Timiș.
• In zilele de 30—31 ianuarie 

se va desfășura la Budapesta o 
mare întrecere de patinaj viteză, 
la care vor fi prezenți alergăto
rii : Teodor Faraoneanu (de la
I.EF.S.  București), Adalbert La
katos (C.S.M. Cluj-Napoca), Ibo-

rii, prin echipa A.S.A. care, atîta 
vreme cît a activat, s-a compor
tat remarcabil.

NEDU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Un catren avind ca temă exce
lentul debut pe care I-au avut 
surorile Romanov în sezonul com- 
petițional de tenis din S.U.A. :

De natură-au fost alese,
Foarte mult să semene
Iar acum sînt și-n succese... 
Gemene

Ilustrații : N. CLAUDIU

DEZGHEȚ LA MIERCUREA CIUC-CONCU
lya Szatmari (Mureșul Tg. Mu
reș) și Eva Molnar (I.E.F.S. 
București). Sportivii, care pleacă 
mîine spre capitala Ungariei, vor 
fi însoțiți de către antrenorul 
Ernest Ulrich.
• în cunoscuta stațiune de 

sporturi de iarnă Zakopane, din 
Polonia, vor evolua în zilele de 
30—31 ianuarie viteziștil Tibor 
Kopacz (S. C. Miercurea Ciuc), 
Arpad Szekely (Mureșul Tg. Mu

reș), S 
Timiș 
însoțiți 
Tașnad
• Ce 
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un mai 
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prezența prin măsuri care să 
contribuie la buna desfășurare 
a unei competiții tradiționale, 
de prestigiu pentru biatlonul 
românesc.

Proba seniorilor a avut o 
desfășurare interesantă și a 
dat loc unei lupte dîrze pentru 
întâietate, în care s-au angre
nat, încă de la început, spor
tivi din Cehoslovacia, România, 
Uniunea Sovietică și R. D. 
Germană. Veteranul Gheorghe 
Gîrnițâ a făcut din nou o 
cursă remarcabilă. Cu o bună 
alergare pe schiuri el s-a des
prins de principalii săi adver
sari și conducea cu un sub
stanțial avans după 15 km. La 
ultima tragere în poligon, însă, 
el a acumulat patru minute 
penalizare, care s-au adăugat 
altor două din tragerile an
terioare, astfel că a fost pena
lizat în final cu șase minute. 
Principalul său adversar, ceho
slovacul Miroslav Savis, după 
ce la primele trei trageri nu 
obținuse nici o penalizare, la 
ultima a greșit și a înregistrat 
două minute, care i-au adus 
totuși victoria in extremis.

întrecerea juniorilor ne-a a- 
dus o frumoasă victorie, rea
lizată de tînărul Simon Marlon. 
Cu o alergare eficace și cu 
precizie satisfăcătoare la tir
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UNIVERSITATEA CRAIOVA, DEȘI DISPERSATĂ 
ÎN PREGĂTIRE, ESTE UNITĂ 

DE AMBIȚIA MARII PERFORMANȚE
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In prim-plan, conducătorii de cluburi

ION BARBU (F.C. ARGEȘ): „AFLU FORMAȚIA1
LA CABINE, ÎNAINTEA MECIULUI...»

La ora cînd apar aceste rin
ei uri, Universitatea Craiova se 
pregătește să se întoarcă acasă, 
părâsina localitatea prahoveană 
Breaza, unde s-a pregătit timp 
de două săptămîni. Studenții cra- 
ioveni revin insă in Bănie cu 
ceea ce a mai rămas dintr-un lot 
falnic, invidiat de toți antrenorii 
noștri, dar care acum, cu apro
ximativ o lună de zile înaintea 
reluării activității fotbalistice ofi
ciale, arată astfel : Boldici și 
Lung — portari ; Purima, Vlăduț, 
Voica, Murgan — fundași ; Bel
li eanu, Donose și Firănescu — 
mijlocași ; Crișan, Cîrțu, Marcu 
și Ad. Popescu — înaintași. Res
tul? Șase sînt plecați — împreună 
cu antrenorul v. Stănesfcu —cu 
lotul național, în turneul din Ame
rica de Suu (Ștefănescu, Tilihoi, 
Negrilă, Bălăci, Țicleanu și Că
mătarul ; alți patru (Ungureanu, 
Bumbescu. Geolgău și irimescu) 
sînt la lotul de tineret, în vede
rea apropiatului turneu în R.A. 
Egipt. Craiovenii se vor reîntăi
ai cu toții la data de 18 februa
rie, adică doar eu două zile îna- 
intea_ meciulw restant din Cupa 
României, cu Olimpia Satu Mare, 
programat la 20 februarie, la Ti
mișoara. Practic, deci, în etapa 
precompetițională a actualei pe
rioade pregătitoare de iarnă, în 
etapa omogenizării echipei, a jo
cului, studenții olteni se pregă
tesc fracționat în trei mari gru
puri !

Aceasta este, de fapt, principala 
problemă care-1 frămîntă, în pre
zent, pe antrenorul Ion Oble
menco, rămas la conducerea „păr
ții sedentare- a echipei, unde este 
ajutat de medicul G. Fakner și 
asistat de antrenorul federal C. 
Simionescu. $i, totuși, în ciuda 
marilor dificultăți pe care le în- 
tîmpină, fostul „tunar" al Univer
sității este optimist. Mai întîi 
pentru că refacerea completă a 
celor trei accidentați din sezonul 
trecut — Marcu, Beldeanu, Geol
gău — inspiră un plus de încre
dere în abordarea returului. In 
al doilea rînd. pentru că toți cei 
care au rămas acasă, în pregă
tire, printre aceștia și cîțiva ti
neri talentați incorporați în lotul 
mare, au lucrat serios, cu multă 
tragere de inimă și, se speră, cu 
folos. „In aceste condiții, cînd îi
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Cărți noi O LECȚIE DE FOTBAL* *)

•) Mihai lonescu, „Fotbal pe 
contraatac", Ed. Sport-Turism, 
Ut Pg„ 4 Ici.

• RASPLATA PERSEVEREN
ȚEI... zilele trecute am prezentat 
o parte dintre recenții mari cîști- 
gători de AUTOTURISME și BANI 
la cel mai simplu și popular sis
tem de joc — LOZUL ÎN PLIC. 
Vă facem cunoștință astăzi cu 
alți cîțiva participanți, a căror 
perseverență a fost încununată 
recent de frumoase satisfacții : 
Nica Petru (Iași) și Maier Pavel
(com. Albești, jud. Mureș) — cite 
50.000 /ei ; Purcaru Alexandru 
(Comarnic), Poiac Șt. Vasile 
(com. Tama Mare, jud. Satu 
Mare). Tarachim Neculae (Bră
ila). Voiciiâ Vasile (satul Poti- 
grafu, corn. Gorgota, jud. Pra
hova) — cîte 20.000 lei ; Păduraru

Intr-o carte ușor de purtat 
ta buzunar, Mihai lonescu — 
fostul înaintaș la C.C.A. pe 
vremea cînd în poartă apăra 
Ule Savu, apoi antrenor și, 
de cîțiva ani buni, comenta
tor de fotbal la presa de spe
cialitate — și-a propus (șl 'a 
reușit) să scrie despre contra
atac. una din acțiunile tac
tice care ne incintă cei mai 
mult într-un meci, nu numai 
de fotbal Fiindcă ce poate fi 
mal frumos. mai palpitant, 
decit să vezi că un adversar 
răstignit în propriul careu, 
sufocat, gata-gata să pri
mească gol, țîșnește incredi
bil la (era să scriu atac) con
traatac și înscrie el adversaru
lui prea sigur pe sine 7 !

Autorul nu vrea să țină o 
lecție ci. din bogata documen
tare pe care a strîns-o cu mi
gală ani de zile pentru o 
idee care îl frămîntă de mult, 
lasă să vorbească echipe și 
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BULETINUL ZĂPEZII
Prin amabilitatea Institutului de • 

meteorologie și hidrologie, ser
viciul de prevederi de scurtă du- I 
rată, vă informăm că în stațiu- I 
nile montane si în preajma lor, ■ 
grosime stratului de zăpadă se 
prezintă astfel : Sinaia-Cota I
1 500 — 57 cm. Predeal — 51 cm, I 
Virfui Omul — 30 cm, Fundata • 
— 45 cm. Paring — 43 cm, Se- 
menic — 65 cm. Țarcu 18 cm, I 
Păltiniș-Sibiu — 46 cm. Vlă- I
deasa ' cm Cuntu 43 cm. Bîlea- ■ 
Lac — 72 cm. Lăcăuți 25 cm. 
Ceahlău Toaca — 52 cm, Rarău I 
52 cm, VîrfuJ iezer — 34 cm, Bă- I 
ișoara — 40 cm. ■

vom avea di# nou pe toți la un 
Ioc, spunea Ion Oblemenco, va 
apare, firesc, și concurența, lup
ta pentru ocuparea celor 11 pos
turi ale echipei. Și nu se poate 
spune că va fi chiar așa ușor ne 
ales, care să fie cei 11. Dar, 
vorba aia, numai necazuri din- 
tr-astea să avem mereu ; să a- 
vem de unde alege**.

In ceea ce privește problemele 
de Instruire propriu-zise, ion O- 
blemenco consideră că în etapa 
jocului, care urmează, și, apoi, 
pe parcursul perioadei competițio- 
nale, pregătirea specifică trebuie 
să aibă în vedere două principale 
aspecte cu o pondere hotărîtoare 
în creșterea eficacității echipei. 
Este vorba de : 1. Îmbunătățirea 
activității mijlocașilor, în ideea 
ca aceștia să-și adică o mai 
mare contribuție la susținerea 
atacului ; -2 renunțarea la jocul 
individualist prin creșterea spiri
tului de echipă și al randamen
tului ofensiv al acesteia pe calea 
unui mod de acțiune mai simplu, 
mal colectiv.

Cum vede Ion Oblemenco retu
rul ? „Foarte greu pentru noi la 
început. Adică pînă ne punem 
puțin pe picioare, după joncțiu
nea celor trei grupe de jucători. 
Pe parcurs, odată cu uniformiza
rea pregătirii și reomogenizarea 
echipei, sperăm să fim în mă
sură ca să luptăm cu șanse de 
reușită în lupta pentru titlul de 
campioană a țării. Adversarul 
nostru cel mai puternic va fi, 
fără îndoială, Steaua. Dar nu tre
buie minimalizate nici șansele ac
tualei campioane, F.C. Argeș, și 
nici pe acelea ale formației dina- 
moviștilor bucureșteni, concurenți 
valoroși, cu o mare experiență 
competițională, care pot interveni 
oricînd de pe poziția „celui de 
al treilea sau al patrulea, cînd... 
doi se ceartă**.

In pragul unei noi și impor
tante etape de pregătire. Univer
sitatea Craiova, deși dispersată în 
trei locuri diferite de instruire, 
este totuși unită de ambiția ma
rii performanțe, pentru că nimeni 
nu poate uita că echipa din Bă
nie este aceea care a eliminat, 
în toamna anului trecut, pe

Mihai IONESCU

antrenori renumiți pentru arta 
cu care au cultivat ta fotbal 
contraatacul, devenind prin 
aceasta „cineva" In soccerul 
național sau internațional. Cu 
modestia-1 recunoscută, Mihal 
lonescu, asemenea regizorului 
ta teatru, nu intră ta lumina 
reflectoarelor, ci iși trimite 
la rampă eroii — personaje 
îndrăgite și respectate ta lu
mea fotbalului, deopotrivă de 
către sportivi, antrenori sau 
spectatori — ceea ce face ca 
o lecție de ținută sâ fie citită 
cu plăcere si. mal ales. Înțe
leasă de oricare cititor, indi
ferent ce loc ocupă ta acest 
veritabil univers al „sportu
lui rege".

Manevrînd cu pricepere, cu 
pasiune și dragoste pentru 
fotbal, cu dorința evidentă de 
a sprijini eforturile ce se fac 
pentru creșterea lui calitativă 
ta cluburile noastre, un sce
nariu riguros și îndelung ela
borat, autorul spune totul 
despre un aspect pe cît de 
interesant, pe atît de contro
versat.

Inter și Helenlo Herrera ta 
anii lor de glorie, Dinamo 
București și A.S.A. Tg. Mureș 
— cu sportivii șl antrenorii 
lor — faze șl meciuri celebre, 
metode de pregătire, opinii 
ale unor cunoscuți tehnicieni 
șl comentatori de fotbal ro
mâni si străini stat invocate 
ta această carte, a cărei ci
tire nu se recomandă să în
ceapă seara, fără riscul de a 
nu . mai fi lăsată din mină 
ptaă la... fluierul final. Co
perta frumoasă, Ilustrația în
grijită. hirtia și tiparul de ca
litate fac din „Fotbal pe con
traatac"’ un real succes al E- 
diturii Sport-Turism.

M. RAHOVEANU

— Ion Barbu, Iată, s-au Împlinit 
doi ani de c®nd ești președintele 
lui F.C. Argeș. Cînd te-ai lăsat 
de fotbalul activ, să-i zicem așa, 
te gîndeai că o să ajungi condu
cător de club ?

— Nu. In nici un caz. Cînd am 
abandonat activitatea de jucător 
am și trecut antrenor la Musce
lul Cîmpulung. Era în 1875. Intra
sem destul de bine în noul meu 
rol din fotbal cînd, lată, în lama 
lui 1978 am fost solicitat ca pre
ședinte al clubului nr. 1 al ju
dețului Argeș. Am primit cu bu
curie, deși mi-a fost și nițică 
teamă la început.

— Iți pare rău, acum, că ai 
acceptat ?

— Nu. Nu, pentru că sportivii, 
tehnicienii, toți prețioșii noștri 
colaboratori de la F.C. Argeș au 
lucrat cu multă tragere de inimă 
șl. astfel, am avut și bucurii. Cea 
mai mare, titlul de campioni ai 
țării.' în 1972 primeam. în calitate 
de căpitan al echipei piteștene, 
tricoul, medalia și cupa învingă
toarei în cel mai iubit și popu
lar campionat al sportului nostru. 
In .vara trecută priveam cum 
echipa noastră cucerea, din nou, 
importantul titlu. Nu știu, poate 
pentru că prima oară eram direct 
în scenă, dar mai mari mi-au fost 
emoțiile acum, cînd asistam la a 
doua mare victorie a formației 
noastre.

— Ai. cum s-a_ spune, un titlu 
absolut : campion național ca ju
cător, campion național și ca 
președinte de club.

— Da. se pare că am — cel 
puțin în acest moment — o ex
clusivitate a acestei, de ce n-aș 
spune-o ?, măgulitoare perfor
manțe...

— Să trecem, acum, după acest 
preambul necesar spre a te pre
zenta sau reaminti cititorilor, la 
subiectul central al convorbirii 
noastre. Și să începem cu între
barea... Întrebărilor : Au, condu
cătorii de cluburi, părțile lor de 
responsabilitate în răminerea tn 
urmă, pe plan calitativ, a fotbalu
lui nostru ?

— Cum să nu ) S-ar putea sus
trage acest factor responsabil al 
activității fotbalistice de la im
portantele sale răspunderi ? Iată, 
una dintre deficiențele muncii 
conducătorilor de club mie mi se 
pare a fi prea ușoara opoziție a 
acestora la goana după rezultate. 
Goana asta strică de multe ori 
treaba. Apoi, forțăm, uneori în 
mod volt, promovările de la ju
niori și se ratează astfel lansa
rea unor mari cariere sportive. 
Conducătorul de club — care ră- 
mîne un permanent catalizator

ȘTIRI... MECIURI AMICALE
• „CUPA DORNEI". Ieri a în

ceput, la Vatra Dornel, prima 
ediție a „Cupei Dorna", cu parti
ciparea echipelor Minerul Cavnlc, 
Minerul Gura Humorului, C.S M. 
Suceava șl Doina Vatra Domei. 
Competiția se încheie mîine. (I. 
MINDKESCU — coresp.).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— F.C. CONSTANȚA 2—1 (0—1). 
Meciul a avut loc la Cîmpina și 
a tost urmărit de peste 2 500 de 
spectatori. ^Golurile au fost mar
cate de Crișan șl Donose, 
respectiv Peniu. Univeristatea a 
folosit următoarea formație : Bol- 
dici — Purima, Geolgau, Bum- 
bescu, Ungureanu — Donose, Bel- 
deanu, Irimescu — Crișan, Cîrțu, 
Marcu. Au mai jucat Dung și 
Glrleșteanu. (C. VIRJOGHIE — 
coresp.).

• ȘOIMII SIBIU — METALUL
I. o. SIBIU 3—2 (3—0). Au în
scris : Rusu, Coldea șl ștefan, 
respectiv Donciu și Halmen. Mli- 
ne echipa Șoimii primește vizita 
divizionarei A A.S.A. Tg. Mureș. 
(I. IONESCU — coresp.).

• PANDURII TG. JIU — F.C.
ARGEȘ 1—1 (1—1). Joc frumos,
dinamic, disputat pe un teren a- 
coperit de zăpadă. Au marcat : 
Plsaroc pentru gazde ; respectiv, 
lovănescu. F.C. ARGEȘ a folosit 
următoarea formație : Nițu — 
Zamfir. Stanca, Cîrstea, Ivan — 
Bărbulescu Tom a, lovănescu — 
Dobrin. Radu IL Ral ea. Au mai 
jucat : Speriatu. Molsescu, Io- 
nașcu, Trandallrescu, Moiceanu, 
Turcu, Stancu II. (M. BAI.OI — 
coresp.).

s METALUL PLOPENI — F.C. 
SCORN1CEȘTI 1—1 (0—0). Pe un 
teren foarte bun, curățat de ză

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Neculai (com. Dumbrăveni, 1ud. 
Suceava), Brinda Alexandru (Ti
mișoara), Bodi Carol (Brasov). 
Goga Aurel (Ploiești), Lazăr Ia- 
noș (Beclean), Stan I. ion (Pi
tești) — Cîte 10.000 let ÎNCERCAT! 
ȘI DV. ȘANSA DE A OBȚINE 
SUCCESE ASriMANATOARE SAU 
CHIAR MAI MARI T

o CINE JOACA ASTAZI MIINE 
POATE CIȘTIG4 ! e Atractivita- 
tea concursului Pronosport de 
mîine, 27 ianuarie 1980. nu mai 
are nevoie de alte comentarii. Vă 
reamintim doar că astăzi este ul
tima zi pentru depunerea buleti

între antrenor, jucători și gru
purile de simpatizanți — trebuie 
să știe — pe de altă parte — să 
dea ritmul și măsura cuvenite 
fiecărei acțiuni. Conducătorul de 
club are un rol psihic impor
tant. Dacă intră îs panică la in
fringer! nu e bine. Cînd Dătrund 
în cabină. în asemenea situații, 
văd cum ochii jucătorilor se în
dreaptă spre mine. Mai cu seamă 
ochii celor tineri. Invers, Ia vic
torie, trebuie să găsești, de ase
menea. măsura potrivită sărbă
toririi. Pe noi ne-au costat și ne 
costă — și nu numai la F.C. Ar
geș —, prelungirile trăirii victo
riilor.

w— Unde crezi că trebuie să se 
simtă mai mult rolul conducăto
rului de club ?

— în a realiza un deplin echi
libru intre munca de perspectivă
— a reuși deci să vadă cu lucidi
tate obiectivele mari ale clubului
— și între activitatea curentă. 
Deci între prezent și viitor. Cred 
că și aici mulți dintre noi au 
reușim să dăm la o parte mid 
și nesemnificative fapte, Interese, 
egoisme, spre a croi calea largă 
de ascensiune, de progres a -du
hului. Nu vedem — adică — pă
durea din cauza copeicilor...

— Cum te împaci cu Halagian ?

— Răspund fără ezitare, exce
lent. în ciuda unor zvonuri. Am 
fost colegi da echipă. Mi-au fost 
coechipieri și Dobrin, și Ivan, și 
M. Zamfir, și Cîrstea. Ca și a- 
ceștia, și Halagian a știut tot
deauna să găsească atitudinea cea 
mai potrivită în relațiile noastre. 
Că am avut — și nu rareori — 
contraziceri, discuții aprinse cu 
acest pasionat tehnician care este 
Florin Halagian asta este adevă
rat. Dar credeți că ele ne-au 
dăunat ? Nu. Din aceste ciocniri 
de opinii am găsit. totdeauna, 
calea cea mai potrivită, credem 
noi. Poate că cea mai bună do
vadă sînt rezultatele clubului 
nostru, primul club de fotbal în
ființat în țara noastră. Și noi ți
nem mult să nu dezmințim acest 
titlu — acela de a fi reprezentat 
o premieră în materie.

— Intervii în munca propriu- 
zisă a antrenori.or ?

— Niciodată. Deși înțelegeți că 
orgoliul meu de fost antrenor 
mă mai împinge la așa ceva. Cînd 
tehnicienii clubului — și aici e 
cazul să amintesc că și antreno
rii sînt. în majoritate, foști jucă
tori al noștri : Halagian, L. Ia- 
novschi, Florescu, Silvășan, Ta- 
novschi II — îmi cer opinia, si
gur că mi-o spun. Dar niciodată 
nu trec hotarul atribuțiilor.

padă, cele două echipe au olerit 
un interesant spectacol fotbalis
tic. Au marcat : Ghițescu pentru 
Metalul și C. Mincu pentru oas
peți. F.C. SCORNICEȘTI : Angbel 
— C. Mincu, Pană, Martincscu, 
A. Mincu — P. Manea, Șoarece, 
P. Petre — Prepeliță, Pițurcă, FI. 
Dumitrescu. Au mal jucat : Ne
tei, Ciocioană, Stanciu, Voiculeț, 
Florca, Clobanu, Gh. Manea. 
(M. BOGHICI — coresp.).

• HEBE SINGEORZ BAI — 
C.S. TIRGOVIȘTE 1—4 (1—3). AU 
marcat : Marinescu (2), FI. Gri- 
gore. Zamfira, respectiv Potac.

• ENERGIA GH. GHEORGHIU- 
DEJ — DINAMO BUCUREȘTI 0—1 
(0—1). A marcat Apostol. A fost 
un joc frumos, urmărit de apro
ximativ ’ 000 de spectatori. Divi
zionara „A" a folosit formația: 
Ștefan — Mărgineanu, Cheran, 
G. Sandu, Lucuță — Augustin, 
Dragnea, Custov — Țălnar, Apos
tol, Vrtaceanu. Au mal evoluat : 
Anuței, Stănescu și Irimla. (Gh. 
GRUNZU — coresp.).

• PETROLUL PLOIEȘTI — 
F. C. BAIA MARE 3—2 (1—0). AU 
marcat : Cismaru, Toporan, is- 
trătescu pentru gazde, respectiv 
Hofmeister șl Borz. Bălmărenii 
au prezentat formația : Ariciu — 
Borz, Condruc, Molnar, Bălan — 
Sabău, R. Pamfil — Sepi (Hof
meister), Ciohan, Roznai, Deac. 
(I. TANASESCU — coresp.).

• ASTAZI : Steaua — F.C.
Scornicești. Meciul se va disputa 
pe terenul Steaua n, Incepind de 
La ora 11.

• MILNE : Rapid — Flacăra ro
șie (stadion Giulești, ora 10,30); 
F.C.M. Brașov — F.C. Baia Mare 
(stadionul Municipal, ora 11).

nelor. • Tot mîine se desfășoară 
ultima tragere Loto 2 din această 
lună, la care puteți obține mari 
cîștlguri în autoturisme și bani, 
bineînțeles cu condiția de a pro
cura de astăzi bilete cu numerele 
preferate.. (Tragerea va avea loc 
La ora 16,30 în sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovici nr. 42 • numerele 
cîștigătoare vor fi televizate și ra
diodifuzate în cursul serii.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 25 IA
NUARIE 1980. Extragerea I : 
73 70 42 20 5 55 59 43 38 ; extra
gerea a Il-a : 60 11 27 71 84 67 52 
26 51. Fond total de cîștigur-i : 
925.131 lei.

Mi-am făcut chiar un obicei să 
nu mă interesez de formația pro
iectată pentru Un joc decît cu 
puține momente înaintea fluieru
lui de începere. Că am datoria — 
șl aici cred că ne întîlnim cu 
una dintre marile obligații ale 
conducătorului de club — să cu
nosc în amănunt starea de spi
rit a tuturor - urilor, asta e o 
altă poveste.

— Și ai dificultăți ? Multe ? 
Maxi ?

— Nu. Mai cu seamă în ultima 
perioadă de timp au dispărut ne
cazurile unor comportări in disci
plinate. Șl. la ^cest capitol, am 
datoria unui elogiu pentru Do
brin, jucătorul despre care mulți 
Uită că n-a cunoscut decît un 
singur club. Căruia i-a construit 
multe și importante victorii. Ati
tudinea lui actuală este fără re
proș și sper sincer să-1 ajute în 
realizarea unui palmares unic în 
fotbalul nostru.

— Ce-i lipsește cei mai mult.’ 
acum, F.C. Argeșului ?

— O mal mare insistență și 
reușită in completarea lotului cu 
2—3 jucători de valoare. Pepi
niera noastră e productivă, ăsta 
e un lucru demonstrat de ani de 
zile. Dar nu poate asigura inte
gral necesitățile unei formații re
prezentative pe plan in team aț to
nal. N-am reușit aproape nimic 
în această privință. Ne prezentăm 
ca o echipă codașă — și nu asta 
e poziția noastră, nu-i așa ? — 
în privința numărului de specta
tori. Sper ca iubitorii fotbalului 
din Pitești și din județ să intre... 
în ritmul performanțelor lui F.C. 
Argeș și prin numărul mare de 
prezențe La jocuri. F.C. Argeș a 
adus pe stadionul din Trivale 
cele mai mari echipe ale Europei. 
Isprăvile acestea nu se pot re
peta însă dacă echipa nu va 
avea mereu atmosfera demnă de 
un prim campionat al țârii ; sînt 
jocuri unde înregistrăm cifre de 
plătitori total necorespunzătoare. 
Dar, avînd sprijinul permanent al 
organelor de partid și de stat ale 
județului și orașului credem că 
acțiunile energice de erea-re a 
unul ștabii grup de simpatizanți 
și de atragere a spectatorilor la 
meciuri, declanșate încă din aceste 
zile, vor da roade. Iată, în final, 
o altă mare datorie, o altă mare 
obligație a unui conducător de 
club.

Eftimie IONESCU

ATLETISM. Sala „23 Au
gust", de la ora 16 : cam
pionatele municipale de 
seniori.

BASCHET. Sala Olimpia, 
de la or . 17,35 : P.T.T. — 
C.Ș.B. (m.T.)

SCRIMA. Sala Floreasca 
n, de la ora 8,30 : campio
natele internaționale la flo
retă fete

DUMINICĂ
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de La ora 9 : cam
pionatele municipale de 
seniori.

BASCHET. Sala Con
strucția, ora 10,15 : Urbii 
— A.S.A. Bacău (m.T) ; 
sala Academia militară 
(Piața Coșbuc), ora 10,15 : 
Academia militară — Ști
ința Ploiești (m.T.).

SCRIMA. Sala Floreasca 
II, de la ora 8,30 : cam
pionatele internaționale la 
floretă fete.



în turneul masculin de calificare (volei)

ASTĂZI-PASUL HOTĂRÎTOR
SPRE J. O. DE LA MOSCOVA

UN AN CU MULTE SUCCESE, 
CARE TREBUIE AMPLIFICATE 

DE CĂTRE POPICARII ROMÂNI
PERNIK, 25 (prin telefon). 

Mare entuziasm, lacrimi și 
îmbrățișări în rîndul delegației 
noastre, aplauze și felicitări a- 
dresate din tribunele arhipline 
— unele în românește, de că
tre mulți localnici care cunosc 
limba noastră — toate au în- 

al

am trăit-o și noi, pas 
prin telefonul care 

centrul de presă din

limba noastră 
coronat strălucitul succes 
voleiului din România, în di
ficila serie a Il-a a turneului 
de calificare pentru J.O.

Dar bucuria ultimei victorii 
împotriva celei mai puternice 
echipe dintre adversarele noas
tre de la Pernik — Coreea de 
Sud, — avea să fie amplificată 
de vestea senzaționalei și mai 
puțin așteptatei izbinzi a fete
lor, a căror ultimă întilnire, cu

Miine, la Aarhus, In Cupa
cupelor la handbal feminin

Brazilia, 
cu pas, 
lega 
Pernik cu cel din Pazardjik.

Aici, încrederea pe care bă
ieții au căpătat-o, după victo
ria asupra Cehoslovaciei, le-a 
dat pur și simplu aripi pentru 
următoarele meciuri. Oros, că
pitanul echipei — căruia ziarul 
de specialitate „Naroden Sport*4 
i-a făcut un portret, caracteri- 
zîndu-1 drept cel mai bun „di
rijor" din voleibalul modem. 
Dumănoiu — de departe cel 
mai puternic atacant al turneu
lui, devenit favoritul publicu
lui local, Stoian — tînărul care 
se afirmă din ce în ce mai pu
ternic, ca jucător complet, asi- 
gurind buna recepție a servici
ilor pentru echipă și ducînd cu 
succes misiunea 
principal.
Dumănoiu, Pop - 
binațiilor rapide

TRANBJHIG
CONHCȚIA BUCUREȘTI

Mîine, ciștigătoarea „Cu
pei României" la handbal fe
minin, Confecția București, va 
evolua în cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei cupelor. Așa 
cum am anunțat, meciul-tur 
dintre formația noastră și cîș- 
tigătoarea „Cupei Danemarcei", 
Tranbjerg, se va disputa in o- 
rașul danez Aarhus (27 ianua
rie, ora 17,30). Partida retur va 
avea loc sîmbătă, 2 februarie, 
ora 16,30, în Palatul sportu
rilor și culturii din București.

în celelalte întîlniri progra
mate de sferturile de finală ale 
Cupei cupelor la handbal fe
minin vor evolua : Lokomotiv 
Zagreb (Iugoslavia) — U. C. 
Paris (Franța) ; R. T. V. Basel 
(Elveția) — Guts Muths (Ber
linul Occidental) ; Iskra Parti- 
zanske (Cehoslovacia) — Van 
de Voort Guintus (Olanda).

TELEX • TELEX
• în ultimul antren a-

* ’ Premiu 
_ ________ (F 1) cel mai bun
timp a fost obținut de francezul 
Pironi (7,9 km în 2 : 23.06), care 
pilotează o mașină „Ligier".

AUTO _
ment înaintea „Marelui 
al Braziliei*

BASCHET • în turneul final 
al C.C.E. (m) : Real Madrid — 
Den Bosch 82—76, Maccabi Tel 
Aviv — Partizan Belgrad 87—71, 
Sinudyne Bologna — Bosnia 
Sarajevo 79—76. După cinci eta
pe, conduce Real Madrid cu 9 p. 
• In grupele sferturilor de fi
nală ale C.C.E. (f) : Minior Per
nik — Beijerland (Olanda) 100— 
74, Steaua Roșie Belgrad — T.U.S. 
Leverkusen 110—49 ; Fiat Torino 
— Sparta Praga 63—55 ; B.S.E. 
~ ' -----Clermont Fer-Budapesta — 
rând 89—63.

u.c.

HANDBAL 
sferturile de 
cupelor (m) 
Alicante 24—22. 
bruarie la Alicante

A La Debrețin, în 
finală ale Cupei 

Uj pești — Calipsa 
Returul la 1 fe-

SCHI fl) La Madona di Campi- 
glio au început C.E. de juniori 
la probe alpine. întrecerea femi
nină de coborîre a fost cîștigată 
de austriaca Elke Kunschitz, ur
mată de italiencele Roberta Ber- 
benni și Paola Magont Proba si7 
milară masculină a revenit elve
țianului Zurbringgen urmat de 
compatrioții săi Oehrli și Schuler.

ȘAH • După șase runde în 
turneul final al C.E. pe echipe 
conduce U.R.S.S. cu 28*/, p (3) 
urmată de Iugoslavia 23*/, p (4). 
In runda a 6-a, Cehoslovacia — 
Bulgaria 4—2 (2), U.R.S.S. — Is
rael 3—2 (3), Suedia — Anglia
1—1 (6), Ungaria — Iugoslavia
2*/, — 2*/, (3).

TENIS • Finala C.E. pe teren 
acoperit (grupa A) se va disputa 
între echipele Cehoslovaciei și 
Ungariei, la 31 ianuarie și respec
tiv la 3 februarie. ‘ ’ 
zultate din serii : Cehoslovacia — 
R.F.G. 3—0, Franța __ .
1—2 • In optimile de finală ale 
turneului feminin de la Chicago : 
Sylvia Hanika — Evonne Goola- 
^ong 6—4, 6—7, 6—4, Dianne
Fromholtz — Mary Lou Piatek 
6—2, 6—1 : Martina Navratilova — 
Tanya Harford 6—2, 6—0 ; Greer 
Stevens — Laura Dupont 4—6, 
6—4, 6—3 • La Philadelphia :
Connors — Ramirez 6—2, 6—2,
McEnroe — Gullikson 6—4, 6—2, 
Sadri — Stan Smith 7—6. 7—6, 
Scanlon — Kirk 6—4, 6—2.

Ultimele re-

Ungaria

YACHTING • La Ponce (Porto
Rico) cca de a 5-a regată
C.M., la ------ “
cîștigată 
Dexter.__
conduce Gaston 
cu 50,7 p.

__ a
clasa .,Soling" a fost 
de canadianul Glen 

în clasamentul general 
Brun (Brazilia)

de trăgător 
in diagonală cu 

omul com- 
pe 

Gîrlcanu — blocheurul 
de temut, Macavei — 
care „zboară" peste 
Enescu, Chifu și Ilinda — toți 
nc-au convins că reprezentati
va României, bine pregătită și 
adusă în formă optimă, este 
capabilă de orice performanță, 
în fața oricărui adversar. 
După ultimul meci de la Per
nik, un tehnician bulgar ne 
spunea că voleibaliștii români

centru, 
cel mai 
rezerva 
blocaje,

au toate șansele să cîștige o 
medalie olimpică.

O dovadă elocventă a deose
bitei impresii pe care au lă
sat-o jucătorii români ne-a o- 
ferit-o însă, joi seara, în res
taurantul hotelului „Struma", 
un oficial japonez, care, 
ce a felicitat colectivul 
șl conducerea federației, 
cut prin fața fiecărei 
unde se aflau tricolorii 
făcînd cite o largă reverență în 
fața lor. Un gest fără cuvinte, 
care spunea mai mult decît cu
vintele.

Dar lupta pentru calificare 
nu s-a terminat ! Sîmbătă, in 
sala „Universiada" din Sofia, 
la ora 17, echipa României — 
care pornește cu avantajul u- 
nei victorii asupra Coreei de 
Sud — va 
S.U.A., clasată 
seria de la 
acest med 
un succes al 
române, care poate obține ast
fel unul dintre cele două 
locuri libere pentru J.O. 
urăm succes !

Sîmbătă, cealaltă partidă 
turneului final, este Bulgaria — 
Coreea de Sud. Programul de 
duminică : Coreea de Sud — 
S.U.A. și România — Bulgaria.

după 
tehnic 
a tre- 
mese, 

noștri,

intîlni formația 
pe locul II in 
Sofia. Normal, 
trebuie să fie 

reprezentati vei

Ii

a

Aurelian BREBEANU

DIN „CUPA FEDERAȚIEI u LA HOCHEI 0
Ieri a fost zi de pauză în com

petiția internațională de hochei 
„Cupa Federației" care se dispu
tă la "Galați. După primele două 
etape ale competiției, clasamentul 
arată astfel :

18 : Selecționata diviziona- 
României — S, K. Urițki

1. Sel. divizionară
2. Urițki Kazan
3. Cehosl. (tin.)
4. Sel. tineret

2 2 0
2 1 0
2 10
2 0 0

0 11: 7 4
1 11: 7 2
1 11:12 2
2 3:10 0

ultimele 
anume :

Astăzi sint programate 
jocuri ale competiției și

ora 16 : selecționata de tineret 
a României — selecționata de ti
neret (20 ani) a Cehoslovaciei ;

OLIMPIAPA ALBĂ»

SCHIUL

ora 
ră a 
Kazan.

Acest ultim meci este decisiv 
pentru ciștigarea trofeului. Rea- ... . - ----------
cea sovietică s-au mai întiinit de 

săptâmina trecută, la . . . — . s au

mințim că formația noastră

două ori, __
București, cînd întâlnirile 
încheiat cu scorurile de 3—3 și 
6—4 pentru echipa română.

După turneul de la Galați, bo- 
cheiștii români vor reveni în Ca
pitală unde se vor pregăti — pe 
patinoarul ,,23 August“ — pînă în 
ziua de 4 februarie, cînd 
pleca spre Lake Placid.

LA APOGEUL
SPORTURILOR DE IARNA
• Centenarul probelor de fond • „Cap de 
afiș“ : combinata nordică • Intre scandinavi 

și alpini...
oricît farmec ar avea celelalte 

ramuri sportive din programul 
Jocurilor Olimpice de iarnă, n>u 
putem nega că vedeta „Olimpia
delor albe" rămîne schiul — sub 
toate formele sale de practicare. 
Poate dintr-un respect pentru o 
atît de veche îndeletnicire (ome
nirea rrterge de peste 5 milenii 
pe tălpice). poate din admirație 
față de miracolul alunecării pro
digioase pe pantele înzăpezite, 
poate din uimire față de zboru
rile fcanene ale săritorilor de la 
trambulină — spectatorii și. în 
primul rind. iubitorii de natură, 
preferind brazii cu mult înaintea 
sălii închise, adoră schiul... .

Norvegia c fără îndoială, patria 
disciplinelor de schi nordic ; la 
Huseby se țineau competiții în 
1879 (un frumos centenar!) ‘ 
La celebrai Holmenkoll — pentru 
prima oară în 1892. Interesant e 
insă de remarcat că in progra
mul olimpic, printre primele apa
riții, »- 1924------------------------------ _
ținut „capul de afiș", de vreme 
ce in multe țări campion națio
nal de schi, pe atunci, nu deve
nea decît cel ce era bun la aler
gările de fond (pe 17—18 km) și 
la sărituri. Dar specializarea ex
cesivă a impus inc et-încet com
petițiile individuale. Astfel, 
1924. .................................................
bele 
erau

tar

combinata nordică a

în 
bărbații au la indemină pro- 
de „cros pe schiuri" (cum 
numite atunci) pe 18 km 

1956 — pe 15 km), pe 50 km 
autentic maraton hivemal), 

săriturile speciale (abia din 1964 
disjuncte, după mărimea trambu
linelor : de 70 sau de 90 m) și 
combinata nordică (cumulând pro
bele fundamentale ’ ’ ’ ’ ’
nordic : alergarea de fond 
săriturile). Tripla 22.U.___
curselor de fond se operează a- 
bia în 1956. de cînd se stabilizea
ză la tripticul valabil și azi : 
15 km, 30 km si 50 km. Pentru a 
onora performanțele de ansamblu 
și spiritul de echipă, în 1936 se 
introduce și ștafeta de 4 X 10 
km.

ale schiului
Și 

diviziune a

Sportul popicelor din tara noas
tră a avut și în 1979 un an bun, 
cu rezultate remarcabile, care 
confirmă înalta valoare a acestei 
discipline, de aproape douâ de
cenii. Deși 1979 a fost un an fă
ră „mondiale" la seniori (care, 
după cum se știe, au loc din doi 
în doi ani), reprezentanții noș-. 
tri s-au impus cu succes pe are
na internațională, fiind la înăl
țime în partidele amicale inter- 
țări, în competiția continentală, 
C.C.E., precum și în celelalte tur
nee la care au participat. In fe
lul acesta, laurii cuceriți la ulti
ma ediție a C.M. — 1978 (Elveția) 
— primul loc pe națiuni și două 
medalii de aur — n-au fost um
brite, ba dimpotrivă. La toate 
întilnirile la care au lost pre
zenți, popicarii noștri au avut un 
rol de prim ordin, obținir.d, în 
majoritatea cazurilor, victorii sau 
locuri premiate. Din cele patru 
duble întîlniri amicale interțări, 
cu puternicele selecționate ale 
Iugoslaviei, Ungariei, R. D. Ger
mane și Austriei — tradiționalele 
adversare pentru 
C.M. 
partide

medalii la 
—, în* care s-au jucat 16 

feminine și masculine, 
tricolorii au cîștigat nu mai pu
țin de 13 : 3—1 cu Ungaria, 4—0 
cu R. D. Germană. 4—0 cu Iu
goslavia și 2—2 cu Austria (la 
Viena). Jucătorii reprezentative
lor noastre au reușit și in aceas
tă perioadă să se mențină în 
fruntea ierarhiei internaționale, 
să se evidențieze în mod deose
bit la turneele la care au fost 
prezenți. Valorosul nostru jucător 
losif Tismănar, dublu campion 
mondial, a cîștigat, de pildă, cu 
brio „Trofeul Iugoslavia", învin- 
gind din nou pe vechiul său ri
val, fostul multiplu campion al 
iumil, Nikola Dragas, chiar la 
el acasă, sportiv care și acum se 
bucură de faimă internațională 
(campion al țării sale pe 1979 șl 
câștigătorul „Cupei Polar" din 
Suedia) etc. Tot pe prunul loc a 
terminat I. Tismănar un a’t tur
neu dificil, și anume cel din 
cadrul „Săptâminii sportive inter
naționale" de la Eppelheim 
(R.F.G.). Succese demne de. a- 
mlntit au mal obținut și Gheor- 
ghe Silvestru, medaliat cu bronz 
la proba individuală de la „Cu
pa Werner Seellenbinder" din 
R.D.G. și locul secund la perechi 
mixte, împreună cu Margareta 
Cătineanu la aceeași competiție. 
Și sportivii din generația mai 
tinără, cei selecționați in ultimul 
timp în loturile de seniori, au 
avut unele succese remarcabile, 
dintre care amintim pe cele ob
ținute la turneul internațional 
„Cupa Sofia" : Alexandru Naszo- 
<11, dublu învingător, la simpki și 
la perechi mixte, cu Maria lo- 
sif-Nichifor.

la Cortina d'Am* 
pezzo, toate cele 
trei probe alpine !

Austriacul Toni 
primul 

din lume 
cîștigat (la

Sailer, 
schior 
care a
20 de ani), in 1956,

de eviden- 
trei 

o
Ca 
că

Este aproape inutil 
țiat faptul că, de-a lungul a 
decenii, schiul nordic a fost 
specialitate pur scandinavă, 
o curiozitate se menționează
pînă in 1956 participnnții ne-nor- 
dici nu ajungeau să ocupe vreun 
loc printre primii 10 clasați ! 
Norvegia — Suedia — Finlanda 
își împărțeau cu regularitate me
daliile. Abia din 1956—60 apar in 
palmarese fondiștii sovietici 
săritorii germani, 
polonezi, japonezi, 
schimb, probele de fond 
nine (5 km — din 1964 : 10 km — 
din 1962 și 3 X 5 km — din 1956. 
transformată in 1976 în 4 X 5 km; 
au fost, în majoritatea cazurilor, 
apanaj U‘ schioarelor sovietice.

Tot jinduind la celebritatea pro
belor nordice. schiul alpin a 
trebuit să ducă o lungă luptă cu 
scandinavii pentru a se face ac
ceptat. Culmea e că în această 
bătălie dintre nordici și alpini, 
decisivă a fost intervenția until... 
britanic, Arnold Lunn, pledant 
convingător pentru probele 
pine. Consacrarea olimpică 
noilor probe a venit abia în 
la Garmisch Partenkirchen, 
medalii s-au decernat doar 
tru combinata alpină (cumulînd 
rezultatele de la coborîre și sla
lom). Coborîrea e evident proba 
alpină cea mai veche, de 
ce primul țel al oricărui schior

Și
cehoslovaci, 

austrieci. In 
femi-

al-

1936, 
unde 
pen

vreme

în Alpi era sâ coboare cit mai 
iute din vârf de munte 1a vale. 
Curaj, suplețe, reflexe, condiție 
fizică și arta ceruirii — iată cali
tăți care au permis obținerea 
unor viteze de bolid, de 120 km/ 
oră. Astăzi, proba de coborîre e 
intr-un fei apogeul programului 
olimpic de iarnă, căci cuprinde pe 
concurenți și pe spectatori într-o 
surprinzătoare beție a vitezei. 
Slalomul special, dimpotrivă, cere 
strălucire tehnică și simț acroba
tic. pe un parcurs scurt, oresărat 
cu obstacole artificiale. In 1952, 
cînd s-a renunțat la combinata 
alpină, a apărut proba de slalom 
uriaș, un fel de coborîre contro
lată, pe pirtii mai scurte și mai 
puțin denivelate ca la coborîre. 
Probele feminine de schi alpin 
au urmat tipicul celor masculine, 
apărând în program din 1948 
(respectiv 1952. 
uriaș), după ce 
combinată.

In probele de 
sitatea mare a 
prea ușor stabilirea unor orepon- 
derențe. Dar este clar că titlu
rile au revenit cu cca mai mare 
frecvență schiorilor șl schioarelor 
din țările din jurul Alpilor : Aus
tria. Franța Elveția, Italia, R.F. 
Germania 
Norvegiei 
del fiind

în program 
pentru slalomul 

s-a renunțat la

schi alpin, dcn- 
elitei nu permite

— intruziuni de genul 
Spaniei, S.U.A., Cana- 

excepții notabile.
Victor BANCIULESCU

Cu frumoase vicium romanești 
s-au încheiat și tradiționalele în
treceri de sfirșit de an, „Cupa 
Carpați", competiție aflată la a 
XllI-a ediție și onorată prin pre
zență de sportivi din opt țări. 
Toate cele trei probe au revenit 
popicarilor români : losif Tismă
nar — cu un excelent 970 p d 
din 200 lovituri mixte (nou re
cord românesc pe piste de plas
tic), Elisabeta Albert și cuplul 
Margareta Cătineanu — Ilie Bă- 
laș.

In singura competiție oficială a 
anulai, „Cupa campionilor euro
peni", s-au impus campioanei^ 
țârii. Laromet București (f) —
ciștigătoarea titlului continental 
in 1978, și Aurul Baia Mare (m). 
Ele au evoluat, onorabil la tur
neul final de la Budapesta, cu
cerind medalia de argint și, res
pectiv, bronz. De remarcat că 
România a fost singura țară ca-, 
re a avut la această ediție a 
C.C.E. două echipe premiate.

Pentru cei mai tineri popicari, 
anul care a trecut a constituit o 
piatră de încercare. Ei au fost 
prezenți și au dat satisfacție la 
Campionatele europene de ju
niori de la Augsburg (R. F. 
Germania). Ca și la europenele 
anterioare, jucătorii noștri au fost 
șl acum printre cei mai buni, au 
fost, cum se spune, printre ani
matorii principali, reușind să se 
claseze pe locul secund în ierar
hia pe națiuni, după echipele 
țării gazde, și să cîștige șase 
medalii : una de aur (prin Ma
ria Iosif-Nichifor și Ibolya Ka- 
tona), trei de argint și două de 
bronz.

Pe plan internațional. România 
continuă să fie o forță de prim 
rang, alături de R. F. Germania» 
Ungaria, Iugoslavia și R. D. Ger
mană. Dacă popicarii din Unga
ria și Iugoslavia n-au mai obți
nut rezultate de rhare răsunet in 
ultimul timp, în schimb, R.F.G. 
care, cu ani in urmă se remarca 
doar la bărbați, acum se află 
în fruntea ierarhiei mondiale șl 
la femei. Progrese vizibile au 
obținut, mai ales din 197G (cînd 
mondialele au avut loc la Viena) 
încoace, popicarii austrieci. Anul 
trecut. reprezentativa feminină 
austriacă a întrecut, la Buda
pesta, selecționata Ungariei, iar 
cu reprezentativele noastre, aus
triecii au obținut un egal, 2—2, 
la Viena. în revenire de formă, 
mai ales la tineret, se află și 
Cehoslovacia, care la C.M. ’80 
va avea un cuvînt greu de spus 
în lupta pentru medalii.

în noul an, popicarii 
au o misiune dificilă, _ 
credem, că o vor îndeplini 
succes. Ei vor trebui să apere cu 
cinste prestigiul international la 
ediția 1980 a Campionatelor mon
diale, care vor fi organizate, in 
luna mai, chiar de către țara 
noastră. In clasamentul celor 12 
ediții de pînă acum ale „i 
dialelor", România se află

români 
pe care, 

cu

,mon- 
. pe

primul loc, cu 15 medalii de aur, 
......................... " ‘ e- 

de
poziție obținută cu dăruire 
xemplară și multă trudă - 
către generațiile mai vechi și mai 
noi, — și pe care, sperăm, să o 
confirme și s-o mențină și la 
„ediția românească" a C.M.

Toma RÂBȘAN

ROBIN COUSINS
CAMPiON EUROPEAN

LA PATINAJ ARTISTIC
STOCKHOLM, 25 (Agcrpres). 

— Proba individuală masculină 
din cadrul campionatelor euro
pene de patinaj artistic, de la 
Goteborg. a fost cîștigată de 
englezul Robin ~ 
188,70 p, urmat de Jan Hof
fmann (R.
186.36 p și Vladimir Kovalev 
(U.R.S.S.) — 185,04 p. Cousins 
(22 de ani) cîștigă prima oară 
titlul european.

Cousins, cu

D. Germană)

MECIURI DE FOTBAL
In turneul preolimpic suu-ame- 

rican, la Caii (Columbia) : Bra
zilia — Venezuela 2—1» Chile — 
Bolivia 2—0.

La Puebla. în al doilea meci a- 
mical : Mexic — Cehoslovacia
2— 3 (1—1). Au înscris Wemer (2), 
Svoboda pentru învingători, res
pectiv Lira și Conzales.

In preliminariile turneului 
U.E.F.A. pentru juniori, Belgia — 
Franța 2—3 (0—1).

Meciuri amicale pe teren a- 
coperit, la Moscova : M.T.K. Bu
dapesta — Pahtakor Tașkent
3— 2, Karpatî Lvov — Akadcm’k 
Solia 5—2.

Tiparul I. P. „Informația"
R. t. <0363


