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TINERII VÎLCENI SI-AU DESEMNATV

CAMPIONII „DACIADEIu

Pe dealul din vecinătatea comunei Seaca, inaintea ultimei re
petiții ~a sportivilor pionieri pentru faza pe județ a „Daciadei' 

' la sanie...
din nou, mult și li- 
„Malul Alb", șase 
de Rîmnicu Vîlcea,

A nins 
niștit, la 
kilometri 
în vecinătatea coronamentului 
barajului hidroenergetic de la 
Goranu, la Milcoiu, pe valea 
șerpuitâ a Topologului și mai 
ales sus, la Voineasa, așezare 
străbătută de firul tumultuos 
al Lotrului, acolo unde se pro
filează una dintre cele mai ti
nere și mai frumoasa stațiuni 
climaterice ale țării. Sînt 
locurile în care anul acesta 
sportivii vilcenl și-au dat in- 
tilnîre pentru a-și desemna o 
parte dintre campionii „Dacia
dei", pe județ, la sporturile 
de iarnă. Cei mal buni din 
aproape 1000 de tineri și ti
nere, reprezentanții celor pes
te 20 000, cîți s-au întrecut în 

a
na-

prima etapă pe asociație 
marii competiții sportive 
ționale.

Un element de referință 
mun tuturor întrecerilor : 
pută dirză la fiecare p___ ,
ambiții mari de a urca ' pe 
primele trepte ale podiumului î 
Tonul l-au dat chiar pionierii, 
în primul rind Gheorghe Pre- 
doiu din Păușești. Elevul pro
fesorului Silvestru Chiriță a 
luat din start un serios avans 
asupra partenerilor de între
cere., Gheorghe Petruță din 
Mâlaia și Ion Devța din Fe-

co- 
dis- 

probă,

deleșoiu, sosind pe primul loc, 
spre bucuria „galeriei", colegi 
șl prieteni de la școala gene- 

Proba 
fost 

Gioc, 
de la Școala generală nr. 9 
din Rm. Vîlcea, care a „ata
cat” cu mult curaj pragurile 
pîrtiei, risclnd, desigur, o e- 
ventuală răsturnare. Mai pru
dente, Viorica Chiriță^ de la 
Școala generală din 
băi, și Ana Popescu, 
Școala generală din 
Olănești, s-au mulțumit 
celelalte locuri ale podiumu
lui...

Tot la sanie, tinerii uteciști 
de la Liceul mecanic nr. 2 
din Rm. Vîlcea, Nicolae Dobre 
și Cătălin Juraviță, bine diri
jați de colectivul de profe
sori ai liceului, în frunte cu 
Eugen Ionescu, au trăit 
tistacția ocupării locurilor I 
și respectiv III, între ei țîș- 
nind, spectaculos, Ion Dobrin, 
de la Liceul mecanic nr. 1 • din 
același oraș. Ceea ce n-a reu
șit Ion Dobrin (locul I, căruia, 
după toate anticipările, trebuia 
să-l surîdă...)’ avea să reali
zeze colegele lui, Rodica Ma-

rală din comuna sa. 
fetelor, a pionierelor, a 
dominată de Augustina

Olăneș ti
de la 
Cheia- 

cu

sa-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)
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LOTUL SPORTIVILOR ROMANI
PENTRU JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ
• Delegația noastră

Ieri la ora prinzului a avut 
loc la sediul C.N.E.F.S. o în- 
tîlnire cu ziariști sportivi din 
Capitală, avind ca temă par
ticiparea sportivilor români la 
Jocurile Olimpice de iarnă de 
la Lake Placid, competiție pro
gramată — după cum se știe 
— între 12 și 24 februarie.

La întreceri vor lua parte 
35 de sportiva români, la patru 
discipline din program și a-, 
nume: hochei, bob, sanie și 
patinaj viteză.

Hocheiștii noștri (care s-au 
calificat în urma meciurilor 
campionatului mondial, grupa 
B, de anul trecut) au revenit 
in Capitală, după turneul do
tat cu .Cupa Federației*, de 
săptămina trecută, de la Ga
lați, și iși continuă pregătirile 
pe patinoarul „23 August* din 
București. Recenta competiție 
a permis definitivarea lotului

va pleca spre Lake Placid fa
olimpic de 20 de jucători, cara 
se prezintă astfel :

Netedu, Huțan ' (portari), E. 
Antal, Gali, Moroșan, Justinian, 
L Antal, Berdilă, Popescu (fun
dași), Costea, Tureanu, Axinte, 
Z. Naghi, Solyom. B. Naghi, 
Nistor, Hălâucă, Cazacu, Ole- 
nici, Pisăru (a ta cânți).

Reamintim că echipa Româ
niei face parte din „grupa al
bastră", împreună cu Ceho
slovacia. Suedia. S.U.A., R. F. 
Germania șl Norvegia. Din 
„grupa roșie" fac parte : 
U.R.S.S.. Canada Olanda, Fin
landa, Japonia, Polonia.

în fiecare grupă se va juca 
sistem turneu, primele 3 e- 
chipe clasate urmînd să conti
nue Întrecerea. Echipele de pe 
locurile 3 în grupe vor juca 
pentru locurile 5 și 6 ale cla
samentului general, în timp ce 
formațiile de pe locurile 1 și

ȘASE VOINICI TALENTAȚI
ANGAJAȚI INTP-0 PASIONANTA

TENTATIVA OLIMPICA
După exact opt 

ani, pentatloniștii 
României încearcă 
din nou o tentativă 

. olimpică. Cei șase voinici se
lecționați de Gheorghe Tomiuc 
se gîndesc serios de pe acum 
Ia viitoarea lor confruntare cu

PRIMA GALĂ DE SELECȚIE A LOTULUI OLIMPIC 

dS DE BOX S-A BUCURAT DE UN MARE SUCCES

4 februarie
vor juca între ela2 din grupe 

pentru locurile 1—4.
’ înaintea începerii turneului 

olimpic, echipa României va 
susține Ga 8 și 9 februarie) 
două partide de verificare la 
Durham și Boston cu echipe 
locale.

în ceea ce privește bobul, 
se vor deplasa opt sportivi : 
Dragoș Panaitescu, Dorel Cris- 
tudor. Sandu Mițrofan, Gh. 
Lixandru (echipajul România I) 
și Constantin Iancu, Constan
tin Obreja, Ion Duminicel și 
Doru Francu (România II). Ei 
vor lua startul, în formațiile 
de mai sus, la proba de 4 și 
vor concura (Panaitescu, Li
xandru și Iancu, Francu) și in 
proba de dublu. După cum se 
vede, un lot mult schimbat

(Continuare în pag. a 4-a)

CONSTANȚA, 28 (prin tele
fon). Prima gală de selecție a 
Iotului olimpic de box, care a 
reunit în sala sporturilor din 
localitate pe mulți dintre cei 
mai buni pugiliști români, 
a atras un număr deosebit de 
mare de spectatori răsplătiți 
de competitori prin partide de 
un bun nivel combativ și spec
tacular. Dacă tehnica nu s-a 
situat la o cotă ridicată, aceas
ta se datorește și faptului că 
fruntașii boxului romanesc au 
absentat cam multă vreme din 
ring. Așa se și explică faptul 
că unii dintre favoriți n-au 
evoluat la adevărata lor va
loare, cițiva dintre ei cedînd 
chiar în fața unor. adversari 
mai puțin bine cotați. De pil
dă, dinamovistul Ion Boboc 
(semimuscă) a fost învins la 
puncte de constănțeanul 
Săli Adem. In cealaltă partidă

Dumi- 
învins

a categoriei, campionul, 
tru Șchiopu (Steaua) l-a 
la puncte pe dinamovistul Ion 
Crăciun. La muscă, vicecam- 
pionul european Daniel Radu 
(Steaua) a cîștigat mult mai 
greu decît se așteptau specia
liștii. în fața sibianului Con
stantin Tițoiu. La cocoș, mul
tiplul campion Teodor Dinu 
(Dinamo) n-a putut obține de
cizia 'în fața tînărului brăilean 
Gheorghe Negoiță. Brăileanul, 
pentru voința de a învinge pe 
care a demonstrat-o, a fost de
clarat învingător, într-o parti
dă dominată în final de Teo
dor Dinu. La pană, Titi Cercel 
(Dinamo) și-a făcut o reintra
re promițătoare învingîndu-1 
la puncte pe ploieșteanul Titi 
Tudor. Deși trecut la o catego
rie superioară, campionul „pe
nelor" Tiberiu Cucu (Steaua) a 
cîștigat prin k.o. în prima re-

priză disputa cu Vlorel Ioana 
(Muscelul Cimpulung). Drago- 
mir Hie (Dinamo) a tranșat 
din nou în favoarea sa disputa 
cu Carol Hajnal (Steaua), deși 
in ultimul rund 
a manifestat din nou semne de 
oboseală. O altă surpriză a pri
mei reuniuni a fost înfringerea 
lui Simion Cuțov în fața plo
ieșteanului Leontin Sandu.

Celelalte rezultate, în ordinea 
categoriilor: C. Ghindăoanu
(Dinamo) b.p. D. Bute (B. C. 
Galați), Gh. Simion (Dinamo) 
b.p. V. Girgavu (Steaua), M. 
Sirba (Electroputere Craiova) 
b.p. M. Oua tu (S. C. Bacău), 
V. Silaghi (Dinamo) b.p^ Gh. 
Butnaru (Steaua), G. 
(Dunărea Galați) b.p. C. 
eu (B. C. Galați), I. 
(Steaua) b.p. T. Pir joi 
na mo).

dinamovistul

Donici 
Chira- 
Cernat

(Di-

Mihai TRANCA

După „Trofeul Carpați“ la biatlon

IMPRECIZIA TIRULUI, 0 VECHE LACUNA 
A SPORTIVILOR NOȘTRI!„Trofeul Carpați" la blatlon 

a constituit pentru sportivii 
participanți unul dintre testele 
importante dinaintea competi
țiilor de amploare din actua
lul sezon. Evoluțiile biatloniș- 
tilor din țările care au pre
zentat sportivi la Poiana Bra
șov ne intersează doar ca fac
tori comparativi și de aceea, 
în rîndurile care urmează, vom 
vorbi mai mult de ceea ce au 
realizat reprezentanții noștri la 
concursul de la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute.

Am salutat la timpul respec
tiv, înaintea sezonului, măsu
rile federației de specialitate 
pentru redresarea și relansa-

• La juniori avem cițiva tineri tie perspectivă,

dar... atenție mare- la pregătire!

biatlonului românesc. Nat'rea
mal, rezultatele bune nu apa* 
peste noapte. Cu toate acestea, 
trebuie să consemnăm că evo
luțiile tinerilor sportivi, care se 
pregătesc în lotul național, au 
înregistrat, după un timp rela
tiv scurt, salturi evidente, cara

ne fac să sperăm că în curînd 
acești juniori vor putea înre
gistra rezultate de prestigiu. 
Victoria în cursa de 16 km a

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)

specialiștii din Ungaria,' 
U.R.S.S. și Polonia, -cu cei din 
S.U.A., Marea Britanie, Franța 
sau Italia, renumiți în sportul... 
celor cinci sporturi. Cel mai 
virstnic este Dumitru Spîrlea, 
actualul campion al țării, 
singurul care a „supraviețuit" 
echipei olimpice pe care am 
prezentat-o în 1972, la Miin- 
chen. Cel mai tînăr, numai 21 
de ani — Tamaș Halasz. A- 
cesta, împreună cu Iuliu Galo- 
vici, Cezar Răducanu și Eugen 
Pop aparțin Universității Timi
șoara, iar Spîrlea și Ștefan 
Cosma reprezintă Olimpia 
București. Ca o mică curiozi
tate : nici unul din cei patru 
„timișoreni" nu s-a născut în 
orașul de pe Bega ; în schimb, 
Galovici, Halasz și Cosma sînt 
originari din Oradea, oraș care 
nu are însă nici o secție de 
pentatlon modern !...

Ce fac acești veritabili po- 
liatleți acum, în toiul iernii ? 
înoată, aleargă, trag la țintă și 
duelează, așteptînd să se iveas-

Deși „veteran", Dumitru Spîr- 
lea promite să lupte de la 
egal la egal cu tinerii, pentru 

un rezultat bun in 1980
că și prilejul să-și încalece ar
măsarii din grajduri. Pentru 
moment și-au fixat tabăra de 
pregătire la Sinaia. Zilnic ei 
răspund la apelul antrenorului 
Radu Diaconcscu, în piscina 
hotelului Montana, care le-a 
asigurat, deocamdată, o porție 
de 30 km în șase „reprize" și.

Adrian VASILIU

(Continuare In pag. 2-3)

S A TRECUT CU „FOARTE BINE"zz1

0 ETAPĂ. ACUM ÎNCEPE
• • •DRUMUL SPRE J.O.

Joia trecută, în fața li
nei săli arhipline, în aplauzele 
spectatorilor și urmărită 
flash-urile fotoreporterilor, 
chipa feminină de volei 
României a reușit cea 
a 4-a victorie în turneul 
calificare de la Pazardjik, care 
i-a asigurat, practic, calificarea 
pentru Jocurile Olimpice. Succe
sul este, desigur, urmarea unei 
munci deosebite depuse în ul
tima vreme de către întreg 
colectivul și se datorează fap
tului că forul de specialitate 
s-a străduit mai mult să 
gure condiții de pregătire.

Pentru cei care au fost, 
ră de seară, în sala din 
zardjik, nu atît victoria a 
presionat, cît mal ales modul 
în care ea a fost obținută. Ni
meni nu le credita, înaintea 
competiției, pe fetele noastre 
cu posibilitatea de a ciștiga 
turneul, avînd în vedere că 
drumul pe care-1 parcurge e- 
chipa .noastră spre o mai de
plină cristalizare nu este . încă

de 
e- 
a 

de 
de

sea-
asi-

așteptîn-
o comportare cit 

Dar sportivele
terminat, de la ea 
du-se totuși 
mai I 
noastre . . ,
nîndu-și în valoare calitățile 
tehnice,

bună.
: s-au autodepășit, nu-

pregătirea fizică și 
moral-volitivă. Cei trei an
trenori au știut să închege un 
sextet — Mariana Ionescu, 
Victoria Banciu, Doina Săvoiu, 
Irina Fetculeț, Iuliana Enescu, 
Victoria Georgescu 
și combativ, căruia 
turat cu succes, 
Crina Georgescu și 
broschi, care au 
tind au fost introduse în teren, 
la depășirea unor momente mai 
grele.

Semnificative ni se par și 
declarațiile unor personalități 
ale voleiului mondial, prezenta 
în sala „Drujba", opinii care — 
subliniem — nu 6înt de cir-

— omogen 
i s-au ală- 
in special,
Elena Do- 
contribuit,

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag. 2-3)



La \ckibul sportiv școlar nr. î din Galați

VIITORII PERFORMERI SE CRESC CU PASIUNE,
TRUDA Șl COMPETENTA

Ionel Blrlădeann nu constituie
un caz singular

• CAMPIONATE • CO

Judecind prin prisma rezultate
lor Clubu1 sportiv școlar nr. 1 
se numără fără îndoială, printre 
cele mai fertile și importante pe
piniere ale sportului gălățean. 
Condusă de. un om pasionat și 
priceput — l-am numit pe profe
sorul lone: Mușat — respectiva 
unitate de performanță s-a impus 
de-a lungul anilor printr-lin mare 
număr de valori autentice, care 
au alimentat și alimentează con
tinuu secțiile de mare performan
ță atlt din Galați cit și din alte 
orașe din țară. Avtad ta anul În
ființării (1968) doar 28 de grupe 
la cinci ramuri de spart, C.S.S. 1 
dispune astăzi de 74 de grupe 
(1032 de sportivi) șl tși desfășoa
ră activitatea la șapte ramuri și 
anume - atletism, volei, handbal, 
baschet, caiac-canoe, patinaj ar
tistic și fotbal.

Primul succes notabil, obținut 
ca urmare a climatului de muncă, 
seriozitate si disciplină ce carac
terizează activitatea acestui club, 
a fost selecționarea handbaliste!

TINERII VILCENI
(Urmare din pag. O

asemănare de nume 
la
ce 
de 

învingătoarei, a 
locul III. Horeze-

probei) de 
Malaia, in timp 
Simionescu, colega 

“pel

rin și Ioana Dinescu, primele 
clasate, ta această ordine, in 
proba rezervată fetelor.

O tînără muncitoare repre- 
zentind asociația sportivă Lo
tru Brezoi, Paraschiva Onica, 
a trecut prima linia de sosire 
în proba de schi fond. A fost 
o cursă grea, zăpada proaspă
tă, moale și pufoasă, căzută 
ta ajun, solicitind eforturi de
osebite din partea ciștigătoa- 
rei. A secondat-o Elena Onica 
(simplă 
cu „laureata1 
Viitorul 
Cătălina 
asociație 
terminat . _ 
nii, cei de la „Flacăra", care 
nu se „văzuseră” pină atunci, 
nu și-au dezmințit predilecția 
pentru schi, reușind, prin 
Constantin Marinescu, să ocu
pe primul loc, firește spre 
ușoara dezamăgire a concu
renți lor lui, ta mod special a 
lui Petre Păun, de la „Ener
gia" Brezoi, și Iulian Mașchin, 
de la Lotru Brezoi, care l-au 
tatonat. O stringere de mină 
pe ppdium, bărbâtește, în spi
ritul fair-play-ului, a risipit 
amărăciunea învinșilor. La 
slalom (o combinație între 
„uriaș” și „special”), nota 10 
pentru Ion Iliescu, muncitor 
la T.C.H. Voineasa, omul care, 
cum ținea să spună, 
schiurile în 
se știe"...

In orașul 
județului, la 
sindicatelor, 
hiștii pionieri, 
premii pentru câștigători — 
Daniel Cîrjan (liceul Horezu) 
și Dana Toma (Școala 
rală nr. 1 Drăgășani) și 
demnul Ia noi izbînzi 
de prof. C. Râdulescn, marele 
animator al șahului vîlcean, au 
răsplătit pe reprezentanții cra
vatelor roșii cu tricolor.

Calde felicitări participanți- 
lor pentru ambiția cu care 
Și-au apărat șansele, ca și 
vrednicilor organiaztori ai eta
pei pe județ a „Daciadei".

poartă
picioare „de cînd
de reședință al 
Casa de cultură a 
s-au întrecut șa- 

Diplome și

gene- 
ta- 

rostit

S-A TRECUT CU „FOARTE BINE 0 ETAPA
(Urmare din pag. 1)

cumstanță. > Președintele Fe
derației internaționale de volei, 
Paul Libaud (Franța), ne spu
nea- : „Am văzut o foarte bună 
echipă a României, care a ju
cat perfect, avînd un excelent 
moral și o pregătire tehnică de 
invidiat. Sper eă și la J.O. va 

lucru". O 
ne-a lm- 

și vicepreședintele 
fostul internațional ---------- - Re_ 

României a do-

demonstra același 
opinie asemănătoare 
părtășit 
F.I.V.B.,
Iuri Cesnokov (U.R.S.S.) 
prezeniativa ~ 
vedit o deosebită capacitate de 
luptă și jocurile bune de la 
Orleans, de la C.E., 
acum confirmate' 
său, 
ponez 
venit 
rea :
plăcut foarte mult echipa dum
neavoastră și îmi dau seama 
că la J.O. voi avea un parte
ner puternic, deoarece român
cele știu să se adapteze eu 
ușurință stilului de joc al ad
versarelor".

Intr-adevăr, sextetul nostru 
a avut de făcut față unor e- 
chipe puternice — dovadă că 
locul I s-a decis la setaveraj
— cu stiluri deosebite : asiatic
— cu apărarea ta linia a 2-a 

., au fost 
La rindul 

reputatul antrenor ja- 
: Kojikojama, care a

să-și cunoască viitoa- 
adversară, spunea : „Mi-a

Georgeta Lăcustă in echipa pen
tru Olimpiada de la Montreal. 
Semnificative sînt, firește, și alte 
importante realizări : cucerirea a 
peste 20 de titluri de campioni 
naționali și doborârea a 21 de re
corduri naționale, lansarea pe 
firmamentul marii performanțe a 
unor sportivi și sportive ca : Ma
ria Obreja, Crma Georgescu, Car
men Cadar Mirel Zaharescu, Eu
gen Cojocaru (volei). George Do- 
gărescu (handbal), Genoveva Mo- 
diga, Elina Enache, Mariana Che- 
bac, Maria Bălan, Marin Nenciu, 
Mioara Lăture (atletism), Sanda 
Ionescu, Gertruda Cristea, N. 
Stratan, L. Brandabur (baschet), 
Gh. Cornel, V. Chiri ța, B. Gabor, 
Eugenia Grigoriță, M. Prisăcaru 
(patinaj). Dar. se poate spune 
:ă succesul de virf al activității 
le pină acum n constituie desco
perirea și lansarea unei pietade 
de caiaciștl. ta frunte cu campio
nul mondial Ionel Bîrlădeanu, un 
talent de excepție. înființată doar 
lin 1S75. secția de caiac-canoe a 
avut, datorită muncii susținute și 
competente a tehnicienilor Gh. 
GăUțeanu. N. Stavăr, G. Maca- 
noL cea mai spectaculoasă și 
fertilă ascensiune. In afară de 
campionul amintit , clubul gălă
țean a lansat si alte valori in
contestabile, cum ar fi L Lețcae, 
L Călin. I. Otaru și. de curind. 
Emil Bîrlădeanu, fratele ttaărulul 
nostru campion mondial.

Este mai presus de orice Îndo
ială că toate aceste succese se 
datorase ta cea mai mare măsură 
competenței manifestate de colec
tivul de tehnicieni de care dis
pune clubul gălățean. un colec
tiv format din 30 de cadre eu 
mare dragoste pentru meseria pe 
care o practică. L Tămășanu, D.

Pentru activitatea de bob fi sanie

PÎRTIA DE LA SINAIA, PREGĂTITĂ (fără reproș) IN TIMP RECORD

taloculndu-1 pe 
altul, bineînțeles, 
operație a durat 
minute, după ca- 
au fost reluate 

pista de pe Furnica 
In exploatarea spor- 
totul este frumos șl 
punct, cînd întregul 
construcției sportive 

obiectul ad-

Dupâ 13 coborlrl ale boberUor 
in prima manșă a .Cupel C.S.O. 
Sinaia", disputate slmbătă dimi
neață pe plrtia de pe «Furnica, 
concursul a fost întrerupt, pen
tru a se putea remedia o ușoară 
avarie survenită Intr-un viraj la 
jgheabul de gheață. O echipă o- 
peratlvă de intervenție s-a de
plasat la locul cu pricina (vi
rajul II), a dizlocat calupul de 
gheață spart, ’
dată, cu un 
bun. întreaga 
aproximativ 15 
re întrecerile 
Acum, cînd 
a fost dată 
tivilor, cînd 
bine pus la 
ansamblu al 
staăiene formează 
mirației turiștilor străini și ro
mâni care vizitează stațiunea, 
socotim că nu ar fi lipsit de 
interes să dăm cîteva detalii pri
vind pîrtla pe care se vor des
fășura, . .. ..
mează, 
bob șl 
țlonale.

Șeful_____ „____
sanie din Sinaia, precum și com
plexul sportiv Piatra Arsă) este 
Nicolae Neagoe, cel care Împre
ună cu Ion Panțuru, a cucerit, 
la Grenoble, prima medalie ro
mânească (de bronz) din istoria 
Olimpiadelor albe. Neagoe a ră
mas același om de acțiune pe 
care l-am cunoscut ca sportiv. 
Dinamic, conștiincios și bun or
ganizator, noul administrator al 
pirtlei a reușit performanța de 
a îngheța anul acesta Întregul 
parcurs de 1500 m al jgheabului

în săptămînile care ur- 
numeroase concursuri de 
sanie, interne șl interna

bazei (plrtia de bob șl

a fost constanța compor- 
fără „căderi" ireparabile, 
și in meciul cu Bul- 
cînd am pierdut, fetele

aproape de netrecut, cu acțiuni 
în viteză ; sud-americane (Bra
zilia) care se bazează pe o 
bună defensivă, dar și pe un 
atac cu mare putere de pene
trație ; european (Bulgaria — 
Ungaria) cu un joc mai elastic 
bazat pe anumite scheme ta a- 
tac și apărare. Cu excepția 
Mexicului, cele S participante 
au făcut o cursă „cap la cap", 
manifestind, fiecare ta par
te, calități deosebite, puțind 
obține calificarea. Antreno
rul federal Vasile Pavel ne 
spunea: „Unul dintre ele
mentele determinante ale vic
toriei 
Urii, 
Chiar 
garia, 
noastre au jucat bine și numai 
neșansa și o oarecare „stopare" 
din partea arbitrilor le-au pri
vat de un rezultat mai bun".

O etapă importantă a fost 
depășită cu bine. O alta înce
pe și, așa cum spunea antre
norul principal, N. Roibescu, 
„este necesar să se muncească 
astfel incit să adăugăm la va
lențele ciștigate altele noi, 
pentru că a te afla printre 
eele mai bune 8 echipe olim
pice reprezintă o mare satis
facție, dar și o mare obliga
ție".

destul de modeste, 
instruire se desfă

ta Sala sporturilor 
anuală legală se ri- 
400 000 lei !), tie în

Văduvoiu, M. Corciova (atletism), 
C. Danieiescu, Leila Onea (volei), 
C. Cojocaru, M. Grigoraș, N. Po
pescu (handbal), N. Sandu (pa
tinaj) sînt doar cîteva nume care 
impun respect și considerație.

In acest context, ni se pare 
importau să subliniem că rezul
tatele notabile obținute de către 
Clubul sportiv școlar s-au reali
zat în condițiile unei baze spor
tive proprii ‘ ’ -
Procesul de 
șoară fie 
(unde chiria 
dică la cea.
sala Constructorul, fie pe stadio
nul Dunărea Abia anul trecut 
s-a reușit. datorită sprijinului 
Consiliului popular municipal, a- 
menajarea câtorva terenuri simple 
de volei, handbal și baschet. Iar 
pentru anul acesta există promi
siuni ta direcția construirii unul 
teren de fotbal cu dotări speciale 
pentru atletism, șase terenuri de 
handbal, volei și baschet bitumi
nate. precum șl amenajarea unei 
cabane nautice.

In dorința de a amplifica suc
cesele și de a adăuga noi rezul
tate valoroase impresionantului 
palmares de plnă acum, la Clu
bul sportiv școlar nr. 1 din Ga
lați există pentru 1980 multă pre
ocupare ta direcția unei mai ri
guroase selecții a elementelor 
pentru marea performanță, spre 
creșterea valorică a procesului de 
Instruire, spre întărirea colaboră
rii cu toate secțiile de performan
ță din municipiu și, nu ta ulti
mul rind. ta direcția evitării rigi
dității ta acțiunea de promovare, 
pentru a da la timpul potrivit 
„cale liberă* sportivilor de certă 
perspectivă.

Telemac SIRIOPOL, coresp.

de concurs in timpul record de 
11 zile. Lucrarea s-a efectuat pe 
cc ger de —18, —24 grade, lu- 
crtadu-se zi și noapte, în trei 
schimburi. Pe taluzurile celor 13 
viraje (unele dintre ele plnâ Ia 7 
m înălțime), purtând denumiri 
ea Micul labirint. Viaduct, Furni
ca, Căprioara, Ursului, Masa Tul 
Traian etc., au fost zidite 12.500 
blocuri de gheață, livrate de că
tre Fabrica de gheață din Plo
iești. Blocurile au fost .sudate* 
Intre ele prin „mortar* special 
făcut din zăpadă frământată cu 
apă. Apa a fost adusă la locul 
construcției prin 400 m de furtun, 
racordați la cele 18 guri de apă 
amplasate de-a lungul pirtlei. 
Cînd pirtla a fost gata la „roșu*, 
cu același mortar a fost gletultă 
șl scllvlsită In întregime, astfel 
tacit, ta prezent, gheața apare 
pe toată suprafața pîrtlel ca un 
tot unitar.

„TROFEUL CARPAJT' LA BIATLON
(Urmare din pag. I)

juniorului Simon Marton a 
fost, ta această privință, re
confortantă și dătătoare.de spe
ranțe. El a depășit o serie de 
concurenți din R. D. Germană, 
Bulgaria și Iugoslavia printr-o 
alergare pe schiuri efectuată 
tatr-un ritm ridicat, dar con
stant pe întreg traseul. Dacâ-și 
va îmbunătăți și tragerile în po
ligon — unde a'manifestat to
tuși o precizie satisfăcătoare — 
el poate deveni un biatlonist 
de nădejde. Tinerii Iosif Lă
țea, loan Stoian, Cornel Ol
tean, Gheorghe Berdar ș.a. au 
arătat și ei destule calități 
care-i recomandă ca speranțe 
ale biatlonului din țara noas
tră. Ion Cimpoia se anunța, cu 
2—3 ani ta urmă, un biatlonist 
de mare viitor. Dar, dacă la 
ora actuală el se prezintă sa
tisfăcător la fond, ta schimb 
la tragerile ta poligon mani
festă scăderi evidente, chiar 
lipsă de interes față de pregă
tire și îngrijirea armei cu care 
concurează. Poate că nu este, 
totuși, prea tîrziu ca acest 
sportiv înzestrat cu calități 
deosebite să revină la atitu
dini mai juste față de propria 
sa pregătire, față de sportul 
de performanță care, după cum 
se știe, cere 
ficii, și nu 
turi !

întrecerile 
dominate de 
Biatloniștii 
R. D. Germană și Uniunea So
vietică s-au impus. în dispu
tele pentru „Trofeul Carpați". 
Dintre sportivii români doar 
Gheorghe Gîrniță (locul 2 ta 
cursa de 20 km — a ratat primul 
loc din cauza celor 6 minute 
de penalizare în poligon) și 
mai tînărul Vasile Bejenariu 
(locul 2 ta proba de 10 km) 
au ținut cit de cît piept ad- 

și anumite sacri- 
oferă doar drep-
seniorilor au fost 
sportivii oaspeți, 

din Cehoslovacia,

„CUPA UNIRII" LA TENIS 
IN FAZA FINALA

Concursul de tenis pe teren 
acoperit, „Cupa Unirii", care se 
desfășoară In sala Steaua din 
Capitală, a ajuns în faza semi
finalelor. Meciurile disputate pi
nă acum dovedesc o bună pre
gătire a sportivilor, putîndu-se 
aprecia că întregul concurs s-a 
ridicat la un nivel tehnic cores
punzător. In întrecerea fetelor 
nu s-a Înregistrat nici o surpriză 
demnă de semnalat, favoritele 
continulndu-și nestingherite cursa. 
Doar la băieți lucrurile sînt pu
țin schimbate, trei dintre jucă

torii tineri, Sorin Popa (Dinamo 
București), Daniei Stănescu și 
Mihai Zacopceanu (ambii de la 
Steaua) eliminînd pe favorițil 
Adrian Vizir u «Sănătatea Satu 
Mare), BeDe Almăjan (Jiul Pe
troșani) și Alexandru Siitd (Cu
prom Baia Mare).

Cîteva rezultate. Băieți (optimi 
de finală) : S. Popa — A. Vizi
ru 6—2, 6—2 ; D. Stâneseu — B. 
Almăjan 6—0, 6—4 ; M. Zacop
ceanu — A. SUtd 6—2, 6—4. Sfer
turi de finală : Ș. Nisiparu (Po
litehnica București) — S. Popa 

• 6—1, 6—2 ; D. Stănescu — M.
Zacopceanu 6—3, 6—2 ; M. Tăbă
raș (Progresul București) — L». 
Țiței (Steaua) 6—7, 6—2, 6—3 ;

. ) - L. 
,______ , _ , 6—2, 6—3 ;

A. Leonte — FL Nlță (ambii de 
la Steaua) 6—2, 7—5. In semifi
nale se vor întîlnl : S. Nisiparu 
— D. Stănescu și M. Tăbăraș — 
A. Leonte. Fete (sferturi de fi
nală) : Mariana Hadgiu (Cuprom 
Bala Mare) — Daniela Molse 
(Steaua) 7—5, 6—2 ; Adriana Ca- 
raiosifoglu (T.C.B.) Elena Po
pescu (Politehnica București) 0—6, 
6—2, 6—3 ; Camelia Chirlac (Di
namo Brașov) — Luminița Sălâ- 
jan (Politehnica Cluj-Napoca) 7—5, 
6—3 ; Dorina Brăștta (U.T.A.) —
Gabriela Szdko (Dinamo Bucu
rești) 3—6, 7—5, 6—1. Semifinale: 
Hadgiu — Caraiosifoglu 4—6, 6—1, 
6—1 ; Chiriac — Brăștta 6—1, 
6—L întrecerea continuă.

S. IONESCU — coresp.

Este adevărat, noul record de 
durată al înghețării acestei pir- 

tfl a fost posibil și datorită con
strucției celor două drumuri de 
acces care au permis mașinilor 
încărcate cu gheață să intre di
rect in virajele 11 șl 13 pentru 
distribuirea calupurilor. înainte 
transportul blocurilor de gheață 
la aceste viraje se făcea manual.

Nicolae Neagoe a ținut să-i 
evidențieze pentru conștiinciozi
tatea cu care au lucrat, în con
diții grele de iarnă, la Înghețarea 
pirtlei pe Vaslle Pădurice, Ion 
Dodoț, Emil Balint, Ion Benghiu 
— amenajatori de pîrtie ; de ase
menea, ne-a vorbit foarte elo
gios de lucrătorii de la A.S.B. 
Prahova care, pe tot timpul li
vrării calupurilor de gheață, au 
dat o mînă de ajutor fermă mun
citorilor de la Fabrica de gheață 
din Ploiești.

Gheorghe ȘTEFANESCU

versarilor. In rest, seniorii noș
tri sînt departe de performan
țele internaționale actuale.

Ca o constatare generală tre
buie să spunem că sportivii 
români se mențin la un nivel 
satisfăcător la alergarea de 
fond, dar tragerile în poligon 
le diminuează foarte mult re
zultatele. Pentru pregătirile la 
tir trebuie să se găsească for
me și antrenori care să-i scoată 
cit mal repede din impas pe 
biatloniștii noștri. Cînd acest 
deziderat va fi îndeplinit, a- 
tunci, cu siguranță, performan
țele sportivilor români vor fi 
mai bune.

ȘASE VOINICI TALENTAȚI ANGAJAȚI lNTR-0 PASIONANTĂ T
(Urmare din pag. I)

ca un supliment, un antrena
ment de pregătire fizică spe
cifică pe uscat. Desigur, nu 
este prea ușor, dar Radu Dia- 
conescu, un fost brasist de 
bună valoare, știe foarte bine 
câ altfel nu se poate înota 300 
m ta mai puțin de 3:20,0 (Ră- 
ducanu și Pop) sau 3:30,0 
(Spîrlea, Galovici). Controalele 
au fost încurajatoare și se 
speră ca toți să-și îndeplineas
că obiectivele pe care și le-au 
propus pină în vară.

Următoarea etapă cotidiană 
— sala de tir, unde îi așteaptă 
antrenorul Nicolae Măru 
Prescure. Are la dispoziție 
doar trei pistoale cu aer com
primat și băieții trag prin ro
tație. El este puțin 
jit că nu dispune și 
care se pot întoarce 
(ca la concurs), dar 
ranțe că instalația, 
destul de simplă, va fi amena
jată ta cele din urmă. „Deo-

necă- 
de ținte 
automat, 
are spe- 
în fond

EXCELENTĂ PÎRTIA DE
în Bucegi, pe Valea Dorului șl 

pe Valea lui Carp a avut Ioc, 
săptămâna trecută, ta organizarea 
Comisiei județene de schi Pra
hova, „Cupa Bucegi" la schi al
pin, la care au fost prezenți 
schiori fruntași din întreaga țară,- 
prec-um și unți dintre membrii 
loturilor naționale de juniori și 
seniori. Slalomul special marcat 
ta Valea Dorului în prima man
șă de I. Moldoveanu, Iar ta cea 
de a doua de P. Ivănescu, cu 
cîte 68 de poeți, pe o pîrtie cu 
o diferență de nivel de 150 m, 
nu a constituit o probă prea 
dură pentru marea majoritate a 
competitorilor, mal puțin a celor 
de la categoria Copii, care au 
fost admiși in concurs. Cu toate 
acestea, disputa a fost destul de 
interesantă șl a dat clștlg de 
cauză Danielei Uncrop (Dinamo) 
șl lui Alta Năstase (CSU Pitești), 
care s-au acomodat cei mai bine 
cu rigorile traseului.

Proba de slalom uriaș a avut 
loc pe Valea Iul Carp, cunoscută 
pentru dificultățile pe care le 
pune In fața competitorilor. 
Dacă la fete Daniela Uncrop și-a 
menținut supremația, nu același 
lucru l-a reușit Alta Năstase,

ETAPA TURNEU A DIVIZIEI

a-
diferență de valoare 

Dartenerele de Întrecere, 
ce în seria a n-a valo- 
sensibil egale, din pă- 
la cote ridicate, ci In-

In Sala sporturilor dta Craiova 
a Început duminică etapa turneu 
a campionatului Diviziei A la 
tenis de masă. Primele partide 
s-au soldat cu scoruri la diferențe 
mari în seria I, atît la masculin 
cît șl la feminin, în timp ce în 
seriile secunde rezultatele stat 
mai echilibrat^. Impresia domi
nantă o dau echipele fruntașe 
din prima serie, aflate Ia o 
preciabllă •
față de 
ta timp 
rile sînt 
cate nu 
vers...

O formație nouă în competiția 
masculină — Tricodava București, 
ta rtadurile căreia totfinim cîteva 
nume demult cunoscute în tenisul 
de masă, între care Teodor

ECHIPA C.Ș.B.
ÎNVINGĂTOARE

IN DERBYUL DIVIZIEI B 
DE TINERET LA BASCHET (f)

L
s.

reuș 
faza 
siiic

• Rezultate din Divizia B de 
tineret : feminin : Clubul școlar 
de baschet București — P.T.T. 
București 86—71 (49—33) — der
by ul seriei I fiind cîștigat de e- 
chipa C.ș B., alcătuită în exclu
sivitate din junioare ; coșgetere : 
Froiter 25. Andreev 18, Voinea 18, 
respectiv Ilie 31 ; Confecția C.S.Ș. 
Unirea Iași — Confecția Călărași 
132—65 (56—33), Voința Reghin — 
Mătasea Deva 112—42 (52—13) ;
masculin s Urbis București — 
A.S.A. Bacău 127—94 (64—46),
■Universitatea Timișoara — „U“
n Cluj-Napoca 80—64 (42—32), 
Voința Timișoara — Automatica 
București 109—90 (53—43), Marina
Constanța — Politehnica C.S.Ș. 2 
II București 78—52 (43—37), Jiul
Petroșani — Comerțul lie. . Bo
lyai" Tg. Mureș 61—56 (29—25), A- 
cademia militară — Petrolul 
Ploiești 76—84 (37—47). Corespon
denți : o. Guțu, M. Macovei, * 
Timuc, C. Crețu, C. Popa, 
Băloi, D. Brănoiu, L. Makai.

A „Cupa Unirii", competiție 
menită să verifice stadiul de pre
gătire a unor divizionare mascu
line A în vederea reluării cam
pionatului național (sîmbătă și 
duminică), a fost cucerită de e- 
chipa Universitatea Cluj-Napoca 
(organizatoarea turneului). Clasa
ment final : 1. „U“ 6 p (102—9-1 
CU C.S.U. Sibiu 87—78, cu Politeh»^ 
nica C.Ș.S Unirea Iași, 90—76 cu^ 
Dimamo Oradea), 2. Politehnica 
C.S.Ș. Unirea lași 5 p (100—84 cu 
Dinamo Oradea, 103—92 cu C.S.U. 
Sibiu), 3. C.S.U. Sibiu 4 p (60—59 
cu Dinamo Oradea), * 
Oradea 3 p. (Mircea 
coresp.).

a Noul antrenor principal 
echipei Dinamo Oradea 
maestrul sportului Emanuel 
ducanu, care va fi ajutat 
Ștefan Hupoiu. La Farul 
stanța, în locul lui Răducanu 
revenit la .,cîrma“ echipei, după 
o absență îndelungată 
Alexandru Botoș.

Dinamo
8ADU-

4.

declan- 
diferite

camdată acestea stat posibili
tățile — ne explică specialistul. 
Nu putem sta cu brațele în
crucișate, așteptînd să trecem 
pe poligoane adevărate. Desi
gur, în tot ceea ce facem, doar 
60 la sută corespunde necesi
tăților. Ochirea și 
șarea focului . sînt 
față de tragerea obișnuită a u- 
nui pentatlonist ; echilibrul po
ziției, orientarea ei, ca și priza 
la pistol sînt însă într-un fel 
asemănătoare, așa că tot avem 
un cîștig".

Ca niște autentici mușche
tari, cei șase pentatloniști ur
mează cu rigoare și lecțiile de 
scrimă conduse de Nicolae 
Marinescu, un fost coechipier. 
Aici treaba este ceva mai di
ficilă, mai ales că ultimele 
confruntări internaționale ofi
ciale au reliefat minusuri seri
oase, cu implicații asupra 
punctajelor generale. în fine, 
la alergarea în teren variat, 
cu toții se simt în largul lor. 
Aproape zilnic îi poți urmări 
ureînd și coborînd spre Cum-

x
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DE CE TREBUIE 
SCĂZUTĂ... NOTA 
„CARAIMANULUI" 

DIN BUȘTENI
O bună prezență în actuala 

„Daciadă albă", la schi, a 
avut-o asociația sportivă „Ca- 
raimanul" Bușteni, aparținând 
întreprinderii de hirtle din 
localitate. Ceea ce nu-1 de 
mirare, am spune, întrucit — 
după cum poți afla de Ia 
C.J.E.F.S. Prahova — aceasta 
este socotită drept una dintre 
cele mal bune asociații din 
Județ.

întrecerile de schi din faza 
pe asociație a actualei ediții a 
„Daciadei" au fost primite cu 
mult interes de către oamenii 
muncii din întreprindere, care 
— datorită specificului zonei 
în care locuiesc — sînt mart 
iubitori ai acestui sport. La

Punctul ne i

start s-au prezentat doar cel 
care se simțeau mai stăpînl 
pe schiuri, cu mal multă ex
periență, circa 150 de concu- 
renți — oameni al muncii, 
eievi ai Liceului industrial de 
chimie precum șl copii al 
celor din Întreprindere. „In 
concursurile care au avut loc 
pe pirtia Caraimanul — ne 
spunea tov. Constantin Petcu, 
președintele secției de schi, 
printre cei mal buni s-au nu
mărat Cristinel Jitaru, copilul 
unui muncitor de Ia noi, pre
cum și Traian Păsculeț, Cătă
lin Țoc șl Gh. Dinu. Ultimul 
cred că are șanse să ajungă 
printre fruntași chiar In faza 
județeană".

Schiorii de la A.S. Caraima
nul Bușteni au fost rtrezenți 
în duminica următoare la o 
competiție județeană dotată 
“u „Cupa Unirii", iar în pre
zent se pregătesc pentru alte 
concursuri. In final, o remarcă 
mal puțin plăcută. Soliciting 
tovarășului C. Petcu și cîteva 
nume de femei evidențiate In 
întrecerile de pînă acum, ei ne-a 
răspuns jenat : „Știți, femeile 
n-au prea participat la con
curs. Atragerea acestora spre 
sport este o problemă de care 
ne vom oc-ipa mal mult decit 
am făcnt-c plnă acum". Ceea 
ce, gindim. nu-1 chiar de 
laudă, clnd circa 30 la sută 
din personalul muncitor de 
la întreprinderea de hîrtle din 
Bușteni sînt... femei. Un o- 
blectlv, evident, și pentru Co
mitetul U.T.C. din întreprin
dere, al cărui secretar — care 
sprijină mult activitatea spor
tivă — este o femeie : ingi
nera Veronica Bunciu.

Modesto FERRARiNi
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La reluarea activității, 
printre divizionarele A

ATENTIE, PITEȘTENII VOR SAȘI REÎNNOIASCĂ 
CUNUNA DE CAMPIONI!

Situată pe valea Cornel, stațiu
nea Hercuiane se bucură de o 
climă bllndă, mediteraneană. A- 
colo, în firida munților, gerul nu 
mușcă cu atîta lăcomie, iar vta- 
tui se domolește, izblndu-se de 
parapetul de granit. Loc minunat 
pentru odihnă și recreare, pentru 
refacere și — cunosdnd existența 
tămăduitoarelor ape termale sul
furoase — tratament.

Fotbaliștii de la F.C. Argeș n-au 
avut în vedere nici una dintre a- 
ceste rațiuni cînd s-au instalat în 
elegantul hotel „Afrodita". El au 
venit la Hercuiane pentru prepa
rative, pentru antrenamente In
tensive. Hotelul „Afrodita" este un 
veritabil paradis pentru cei ce 
vor să muncească. Cu sală pentru 
antrenamente, cu bazin de înot șl

Fotbaliștii de la F.C. Argeș in timpul antrenamentului numărul 
Foto : Dragoș NEAGU3 al zilei, o alergare de 7—8 000 m.

mijloace modeme de refacere, 
hotelul-corn plex oferă condiții ex
celente. pe care elevii lui HaJa- 
glan le-au folosit, se pare, din 
plin. Așa cel puțin susține an
trenorul. nu înainte însă de ane 
„șoca“ Încă din debutul discu
ției :

— Ați venit cam tîrziu — ne 
atacă direct Florin Halagian — 
la campioana eu titre. Eram chiar 
îngrijorat că nu veți mai veni...

— Pe cei buni și foarte buni îi 
păstrăm întotdeauna pentru finiș. 
Dste o practică gazetărească...

— Dacă nu cumva este un sub
terfugiu... gazetăresc, sînt mulțu
mit.

— Dar de pregătirile efectuate 
de băieți, aici, la Hercuiane 7

— De asta sînt efiiar foarte 
mulțumit. Parcă niciodată n-au

ȘTIRI... MECIURI AMICALE . Hristtfche NAUM

• La Hercuiane, Dobrin et comp s-au dovedit lideri ai 
sirgujnței și seriozității • Lui Florin Halagian ii este, 
totuși, teamă mai mult de ai lui decît de ... adversari
• O echipă care trăiește - și devine campioană I -

din ambiție și dăruire
participat cu atîta suflet la an
trenamente, nici ciad n-au fost 
atît de disciplinați, atît de dornici 
să răspundă la solicitări.

— Placa asta, vă rog să nu vă 
supărați, o auzim in fiecare an, 
la fiecare echipă. în timpul cam
pionatului încep insă să apară... 
fisurile și — nu arareori — măr
turisirile că, de fapt, perioada de 
lamă n-a fost folosită judicios. 
Așa că...

— In principiu, «.veți dreptate. 
In cazul meu, insă, nu. Dacă aș 
fl îasi „băiat bun'4 și aș fi as
cuns toate cite le-au făcut jucă
torii mei, astăzi aș fi avut nu
mai prieteni. N-am iertat însă pe 
nimeni, cum nu m-am Iertat nici 
pe mine, pornind de la credința 
că munca este necesar să fie pnsă 
înaintea tuturor celorlalte preo
cupări. Deci, să credeți că așa 
este cum vă spun. Teama mea 
este doar aceea că băieții s-ar 
putea să nu păstreze acumulările 
de aici, că ajunși acasă vor 
strica totul..

Urmărim o zi de lucru. Sînt 
prez en ți La prim ui antrenament al 
zilei — o încălzire care durează 
aproape 30 de minute — Speria- 
tu și Nițu — portari (Cristian 6Ete 
plecat cu lotul național), Zamfir 

Stancu, Cîrstea, Ivan, Moises cu, Ion 
Stancu — un junior promovat a- 
cum în lot, Ionașcu și Trandafi- 
rescu — fundași, Chives cu, Iovă- 
nescu, Bărbulescu, Iatan și Toma
— mijlocași, Dobrin, Radu n, 
Turca, Rale a și Moiceanu — ata- 
canți (Doru Nicolae este — și el
— la lot). Antrenamentul nr. 2
al zilei durează aproximativ 120 
de minute. Este vorba de un cir
cuit de 10 „ateliere" (la fiecare, 30’’ 
lucru—30” pauză, totbl repetat
de trei ori) pe care jucătorii for
mației campioană a României H 
parcurg de cite trei ori, cu o 
pauză de 5 minute înainte de 
fiecare reluare. Firește, există o / 
parte introductivă (încălzire) și o 
încheiere comună a lecției.

Intre antrenamentele nr. 2 șinr. 
S, lotul lui F.C. Argeș folosește 
din plin \iijloacele de refacere de 
la „Afrodita". precum și ajuto
rul prețios al personalului spe
cializat al hotelului. „Deși este 
suporter înfocat al Iui Poli Timi
șoara, n^ spune antrenorul Ha- 
hagian, directorul hotelului, Die 
Roșeți, ne socotește și pe noi 
...copiii Iui. Dealtfel, același tra
tament de grijă și ajutor perma
nent îl oferă, întreg personalul, 
tuturor sportivilor". Pe la ora 16, 
fotbaliștii piteșteni încep ultimul 
antrenament al zilei : o alergare 
de 7—8 kilometri, intr-un tempo 
convenabil. E mult, e puțin ?

— Este cit trebuie, ne ajută
Florin Halagian. Echipa mea n-are 
— exceptîndu-1 pe Dobrin — ve
dete. Este un colectiv de oamei^ 
obișnuiți, care prin rîvna și sîr- 
guința lor, prin abnegația și dă
ruirea de fiecare zi dau valoare 
reprezentantei Pit ești ului. De
aceea nimeni riu este „senator de 
drept*. Cine muncește, cine este 
tn formă și știe să și-o păstreze 
printr-o viață cumpătată intră în 
formație. Cine trage chiulul stă p»3 
margine.

— Ce-ați vrea să le spuneți a- 
cum, la început de drum, entu
ziaștilor suporteri din Pitești T

— Nu prea multe, fiindcă nu 
mă tem de alții, ci de ai mei...

— Totuși...
— Dacă starea de disciplină se 

▼a menține — și vom face totul 
să rămlnă așa — plecăm In re
tur hotărîți să păstrăm titlul de 
campioană tn vitrina noastră.

Turneul sud american 
al lotului reprezentativ 
se dovedește folositor 

In afara jocurilor, 
ANTRENAMENTE ASIDUE

Turneul lotului reprezentativ în 
America de Sud are, așa cum se 
$tie, ca principal scop realizarea 
unei pregătiri de înaltă calitate, 
fecilitată de faptul că terenurile 
de acolo se prezintă în bune con- 
dițiuni și că între meciurile pro
gramate intervin largi spații de 
timp. Venit în Europa pentru cî
teva zile Ștefan Covaci a comu
nicat de la Macolin (unde s-a ținut 
reuniunea Comisiei tehnice a fo
rului continental) federației noas
tre de specialitate cîteva ami- 
lunte in acest sens : „La Caii, 
spunea vicepreședintele FJÎ.F., 
unde lotul nostru s-a stabilit 
pentru o perioadă mai mare de 
timp, dună jocul de la Bogota, 
am avut la dispoziție patru te
renuri dc antrenament, situate în 
complexul clubului Deportivo. An
trenorii c. Cernăianu, V. Stănescta 
și V. Stănculescu au condus, zil-> 
nic, duble ședințe de pregătire^ 
Se lucrează cu multă tragere de ini-., 
mă și importantă rămîne consta
tarea că nivelul de pregătire creș-« 
te pentru întregul grup de jucă-* 
tori, prin solicitarea egală la an-* 
trenamente a tuturor comporanti<4 
lor lotului. Realizăm, astfel, dezide
ratul de a asigura și jucătorilor de 
rezervă un regim de pregătire ase* 
mănător cu cel al titularilor".

La sfîrșitul săptămînii trecute- 
lotul a sosit în Brazilia. AiciV 
după cum ni se spune, valoarea 
parrenerilnr și numărul meciuri
lor de pregătire vor crește față j 
de programul din Columbia. Pînă I 
la plecarea spre Italia, prevăzuta] 
la 12 februarie, rămîne deci încă! 
• bună perioadă de timp pentru»j 
ca acumulările din prima parte- 
a turneului -să se desăvârșească I 
și, mai ales, ca formula de echi
pă să se definitiveze, acest din- 
urmă obiectiv fiind imperios re- 
clamat de meciul cu echipa Ita
liei, programat la 16 februarie; 
pe stadionul „San Paulo* din. 
Neapole.

Există toate premisele pentru 
atingerea obiectivelor important© 
ale turneului. O subliniau — în 
unele declarații — și vechi interna— 
ționali, între care Mircea Lucesc» 
(acum lat și în postura de antre
nor) și Nicolae Dobrin, care 
mintea'j cit de utile s-au arătat 
asemenea turnee în trecut, e&e 
aflîndu-se la originea omogeniză
rii loturilor reprezentative și ar-! 
jutînd — mai cu seamă — la 
grăbirea lansărd unor elemente 
tinere, de talent, așa cum s£nt 
destule și în grupul de jucătort 
deplasat acum în America de 
Sud.

Așteptăm. deci. o maximi 
fructificare a bunelor condiții de 
antrenament din această primă 
acțiune a anului, care reprezinți 
startul într-un sezon competi- 
țional cu mari pretenții și solici
tări, dominat de începutul pre-^ 
liminariilor Campionatului mom- 
dial.
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zător, kilometrilor străbătuți pe 
cimpia Bărăganului măturată 
de crivăț,’ zăpezii pînă la ge
nunchi din pădurea Groasa și 
orelor de așteptare a vânatu
lui, în poziție nemișcată. In 
privința tirului corect, o im
presie deosebită ne-a lăsat sep
tuagenarul Nicolae Cristoveanu, 
un vechi și pasionat vinător 
și totodată ocrotitor al faunei 
cinegetice, care Ia întoarcere 
avea cartușiera de la brîu a- 
proape plină, iar pe „fișa" or
ganizatorului „grupei" figura 
printre cei mai productivi : 3 
iepuri și 5 fazani, cu extrem 
de puține focuri ratate.

Mulți dintre cei prezenți la 
această partidă de vînătoare 
au mai fost pe aceste locuri 
in urmă cu două-trei săptă- 
mini, dar nu cu pușca, ci cu... 
rucsacul în spinare, aducînd 
hrană vinatului pus în pericol 
de stratul gros de zăpadă 
proaspătă. Vînătoarea, bine or
ganizată de ing. Constantin 
Dumitrașcu și ing. Constantin 
Urseanu, președinte și, respec
tiv, secretar al A.V.P.S. Acvila, 
a dat rezultate. mulțumitoare 
pentru toți ; în final, piesele vî- 
nate fiind împărțite... frățește.

Toma RABȘAN

I

LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
BILETELE DE ASTĂZI - 

SUCCESELE DE MIINE !

Tragerea obișnuită Proitoexpres 
de miine, 30 ianuarie, care bene
ficiază de un important report la 
categoria I, constituie un bun 
prilej de a vă înscrie șl dv. nu
mele pe lista marilor cîștlgători, 
cu condiția de a juca de astăzi 
numerele preferate. Reamintim 
participanților că pe biletele com
pletate cu' variante combinate sau 
cu combinații „cap de pod", a- 
chitate sută la sută sau in cotă 
de 25 la sută, se pot obține ciș- 
tiguri la mai multe categorii, 
încercați-vă și dv. șansele I

I
I plecat 

cazul

I
I
I

I
I
I
I
I
I

I

• TT7RNEE PESTE HOTARE
ALE ECHIPELOR DE DIVIZIA A. 
Numeroase echipe din primul e- 
șalon divizionar au perfectate 
turnee de pregătire peste Hotare. 
Unele dintre ele au și ’ '
zilele trecute, cum este 
Sportului studențesc care, la 25 
Ianuarie, s-a deplasat ta. Turcia 
pentru o sultă de 5 jocuri. De 
asemenea, Steaua a plecat la 26 
ianuarie ta R.P. Chineză, țară 
unde va evolua ta mai multe 
orașe. în cursul zilei de astăzi, 
alte două formații părăsesc țara. 
Este vorba de F.C. Baia Mare, 
care va juca ta R.D. Germană, 
șl de F.C. Argeș, prezentă ta 
Grecia. In primele zile ale lunii 
februarie vor pleca peste hotare 
și alte divizionare A. Astfel, 
S.C. Bacău va pleca ta R.D. Ger
mană, A-S.A. Tg. Mureș ta RA. 
Egipt, Politehnica Iași tn Siria 
și Dinamo București ta Maroc.
• F.C. BAIA MARE (TINERET)

— SIRENA BUCUREȘTI 1—2 
(1—1). Au marcat : Costache
(mln. 21 — autogol) pentru băi- 
măreni, Rontea (min. 13) și As- 
pricioiu (min. 84) He la învingă
tori. (V. Săsăranu — coresp.).

e AVINTUL REGHIN — VH- 
TORUL GHEORGHENI 1—0 (1—0). 
Unicul gol al partidei a fost în
scris de Vlasa. (L. Maior—coresp.).
• OLTUL SF. GHEORGHE — 

UTILAJUL FAGARAȘ 1—1 (0—1). 
Au marcat : Drăghlci (mta. 40) 
de la oaspeți și Solomon (min. 
49) de la Oltul. (Gh. Briotă - 
coresp.).
• ALUMINA ORADEA — MI

NERUL BAIA BORȘA 2—1 (2—0).
• F.C. BIHOR — VOINȚA O-

RADEA 2—2 (1—2). Au inserts
Ghergheli (min. 0) șl Vlgu □

RĂSPLATA PERSEVERENȚEI,

La seriile de Loz în plic aflate 
în vînzare continuă atribuirea de 
mari ciștlguri în AUTOTURISME 
și BANI. lată numele cîtorva 
participant^, a căror perseverență 
a fost încununată recent de fru
moase succese : M. Francase (Corn. 
Finiș, jud. Bihor). Gh- Poputa 
(Com. Grăniceri, jud. Arad) și I. 
Stan (Bonea, jud. Hunedoara) — 
AUTOTURISME „SkOda 120 L“ ț 
S. ‘Voicescu (Oltenița), E. Gheor- 
ghe (Șimleu Silvaniei), I. Coba 
(Com. Dobreni, jud. Neamț) și 
C. Crivăț (Gheorgheni) — cîte 
20.000 Iei.

(min. 88) de la bihorenl, Paui 
(min. 28) și Micloș (min. 43) de 
la Voința. (I. Ghișa — coresp.).
• „CUPA DORNA". Aflată la 

prima ediție, competiția dotată cu 
„Cupa Dorna" a revenit echipei 
CJS.M. Suceava, care a Învins 
in finală, cu 4—0, formația Mi
nerul Gura Humorului. Au mar
cat : Cosma (2), Ibănescu șl 
Neonu. Iată și rezultatele celor
lalte lntilnlri : Minerul Cavnic — 
C.S.M. Suceava 1—1 ; Dorna Va
tra Dorn el — Minerul Gura Hu
morului 1—2 șl Minerul Gura 
Humorului — Minerul Cavnic 

1—L (I. Măndescu — coresp.).
G „CUPA UNIRII". Pe par

cursul a două zile, ta municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej s-au disputat 
meciurile din cadrul „Cupei Uni
rii" șl încheiate cu următoarele 
rezultate : Energia Gh. Gheor
ghiu-Dej — Unirea Focșani 1—0 
(1—0). C.S.M. Borzeștl — 'Progre- 
sul-Vulcan București 1—0 (0—0),
Progresul-Vulcan București —
— Unirea Focșani 3—0 (0—0) și 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej —
C.S.M. Borzeștl 0—1 (0-rt)). In
urma acestor rezultate echipa 
C.S.M. Borzeștl a intrat ta po
sesia trofeului (Gh. Grunzu — 
coresp.).
• SIRENA — LA BAIA MARE. 

Divizionara C Sirena București 
se află pentru 12 zile In pregă
tiri, la Baia Mare. Antrenorii 
II. Efțlmie și V. Sălceanu, care 
vizează promovarea in eșalonul 
secund, au la dispoziție un lot 
dornic de afirmare, ta riadul că
ruia figurează acum șl Rișnltă 
(reîntors de la Rapid). La pregă
tiri participă și Smarandache. în 
programul Sirenei figurează și 3 
jocuri în nordul tării, cu CJ.L. 
Sighet (miercuri), cu Lăpușul 
Tg. Lăpuș și Minerul Baia Sprle.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 23 IANUARIE 

1980

Categoria 2 : 15 variante 25% 
a 4.717 lei ;

Categoria 3 : 14,50 variante a 
4.880 Iei;

Categoria 4 : 99,50 a 711 lei
Categoria 5 : 414,50 a 171 lei
Categoria 6 : 8.377 a 40 lei
Categoria 7 :: 294 a 200 lei
Categoria 8 : 4.244 a 40 lei.
Report categoria 1 : 246.649

lei.

„PLĂCEREA MEA CEA
— ne spune G. Șoarece, 
talentatul vîrf de atac al

echipei din Scornicești
Șoarece a devenit un nume cu

noscut iubitorilor fotbalului de 
la noi din primăvara anului tre
cut, cînd echipa sa activa în di
vizia secundă și cînd el a devenit 
golgeterul seriei, figurînd aproa
pe în fiecare etapă pe lista mar
catorilor. cota lui de popularitate 
a crescut și mai mult de cînd, 
împreună cu formația din care 
face parte, a promovat pe scena 
primei divizii. Dar puțini știu 
unde a început el sâ joace 
fotbal și cum a evoluat. 
Aceasta a fost, dealtfel, și pri
ma întrebare la care l-am ru
gat să ne răspundă cu ocazia u- 
mai recente discuții.

— Am debutat în echipa de ju
niori din comuna mea natală, O- 
sica de Sus, aflată în apropiere 
de Caracal. Din 1970 am trecut 
la I.O.B. Balș, apoi In 1972 la 
Dinamo Slatina — tot ca junior. 
Incepînd din 1975 joc Ia echipa 
din Scornicești, împreună cu ca
re am trăit satisfacția unor pro
movări consecutive pînă în Di
vizia A.

— De la bun început ai jucat ca 
vîrf de atac ?

— Cînd eram junior, am evoluat 
ca vîrf retras. Apoi, in primii doi 
ani la Scornicești, am jucat ca 
mțijlocaș. De-abia cu doi ani în 
urmă, cînd am promovat în Di
vizia B, am devenit vîrf de atac 
veritabil. In sezonul trecut, am 
fost trecut o vreme și în apărare, 
dar mie îmi place să joc acolo, 
in față, In apropierea porții ad
verse.

— Nu-i deloc cel mai ușor post 
într-o echipă...

— Nu este, desigur. Dar pentru 
mine plăcerea cea mare este go
lul. Și mă lupt în fiecare meci 
pentru el, fie că joc pe teren 
propriu, fie in deplasare.

— Care dintre golurile înscrise 
îți produc mai multă satisfac
ție ?

— Cele înscrise cu capul, din 
centrările coechipierilor, pe care 
le exersez special la antrena
mente.

— Ca junior, și chiar după aceea, 
ai avut vreun model de jucător 
de al cărui stil să te apropii ?

— Nu am avut proprîu-zis tm 
model. Am jucat, în funcție de 
posibilitățile mele, așa cum am 
crezut eu că este bine și cum 
mi-au cerut antrenorii pe care 
i-am avut. Dacă este să dau, to-

MARE ESTE GOLUL?
1

tuși, un nume de vîrf de 
care îmi place, pe care îl apre
ciez, acesta este Diidu Ge, -gesctL

— Dar dintre fundașii care ți-auj 
fost pînă acum adversari, îndeo-j 
sebi în Divizia A, pe cine ai pun; 
tea remarca ?

— Fără nici un dubiu, pe Sa- 
meș. In duelurile directe cu el 
este foarte greu să-1 depășești.

— în fotbalul nostru sînt încă 
puțini înaintașii de reală valoa
re, care marchează golurL Care 
crezi că sînt cauzele ?

— După părerea mea, de jucă
tori care să devină înaintași buni 
sau foarte buni nu ducem lipsă.' 
Ceea ce însă îi împiedică să se 
afirme, ințelegînd prin aceasta 

să devină și eficace în joc, este 
insuficienta pregătire, mai ales 
cea specifică jucătorilor din atac^ 
Se exersează încă puțin la antre
namente schemele ofensive, de- 
marcajul înaintașilor, chiar și 
șuturile la poartă.

— In privința echipei tale, ce 
perspective îi întrevezi ?

— Cred că echipa mea, depă
șind dificultățile inerente orică
rui debut, într-o categorie supe
rioară, se va menține pe locul 
ocupat în prezent, ba chiar ar 
mai putea urca două-trei locuri, 
ceea ce va constitui o bună reu
șită pentru ea în primul an al 
existenței sale în .,A«. In ce mă 
privește, voi căuta să-1 fiu cît 
mai de folos prin marcarea de 
goluri, mai ales la meciurile din 
deplasare, în care întreaga echi
pă, cu experiența cîștigată pîna 
acum, este hotărîtă să dea o re-r 
plică superioară cejei din sezo
nul trecut.

Constantin F1RĂNESCUV



CARMEN BUNACIU Șl IRINEL PĂNU1ESCU 
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

ÎN CONCURSUL Dl ÎNOT DE EA BREMEN
MUNCHEN, 28 (Agerpres).

— înotătoare» româncă Car
men Bunaciu a obținut o nouă 
victorie în cadrul tradiționalu
lui concurs internațional de 
natație desfășurat la Bremen 
(R.F. Germania). După ce cîș- 
tigase proba de 100 m spate 
(cu 1:03,79), Carmen Bunaciu 
a terminat învingătoare și în 
proba de 200 m spate, în care 
a fost cronometrată cu 2:14,46. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Jane Adams (Anglia) — 
2:16,30 și Yolande van der 
Straaten (Belgia) — 2:18,34.

O comportare notabilă au

avut Irinel Pănulescu și Ma
riana Paraschiv, clasate pe 
primele două locuri în proba 
de 200 m mixt, cu 2:20,34 și, 
respectiv, 2:21,06.

Alte rezultate înregistrate în 
ultima zi de concurs. Feminin: 
200 m bras — Angelika Snip
ping (R.F. Germania) 2:37,77 ; 
100 m fluture — Karin Seick 
(R.F. Germania) 1:00,83 ; mas
culin : 100 m spate — Viktor 
Kuznețov (U.R.S.S.) 57,26; 400 
m liber — Vladimir Salnikov 
(U.R.S.S) 3:50,24 ; 100 m bras 
— Peter Lang (R.F. Germa
nia) 1:02,73.

LOTUL SPORTIVILOR ROAAANI 
PENTRU JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ

(Urmare din pag. 1)

față de Olimpiada albă prece
dentă, la care — din lotul ac
tual — au luat parte doar Pa- 
naitescu șl Lixandru. în aceste 
zile, boberii noștri se află la 
Sinaia unde fac coboriri de 
antrenament și participă la 
concursuri pînă la începutul 
lunii viitoare.

Pentru prima oară țara 
noastră va fi reprezentată în- 
tr-o competiție olimpică de sa
nie. La simplu fete, participă

Elena Stan și Maria Maiom, iar 
la dublu băieți Ion Apostol și 
Cristinel Piciorea. Tot la pri
mul său start olimpic se va 
găsi și patinajul viteză din 
România, reprezentat de Vasile 
Coroș, Andrei Erdely și junio
rul Dezideriu Jenei. Ei se află 
deocamdată peste hotare, la di
verse concursuri, iar la sfirși- 
tul acestei săptămini vor re
veni in Capitală.

Delegația țării noastre la 
J.O. de iarnă va pleca spre 
Lake Placid in dimineața zilei 
de 4 februarie.

CONCURSUL
INTERNAȚIONAL

DE LUPTE DE LA TBILISI
MOSCOVA, 28 (Agerpres). 

— în cadrul concursului inter
național de lupte libere de la 
Tbilisi, sportivul român Aurel 
Neagu (57 kg) s-a clasat pe 
locul 2 la categoria respectivă.

La categoria 100 kg Vasile 
Pușcașu a ocupat locul 3.

La întreceri au participat 
concurenți din 11 țări, printre 
care Bulgaria, Iran. S.U.A„ 
R. D. Germană, R. P. Mongolă
și U.R.S.S.

ECHIPA UNIUNII SOVIETICE
CAMPIOANĂ EUROPEANĂ DE ȘAH
STOCKHOLM, 28 (Ager

pres). — Turneul final al cam
pionatului european masculin 
de șah pe echipe s-a încheiat 
la Skara (Suedia) cu victoria 
selecționatei U.R.S.S., care a 
totalizat în șapte runde 36'A p, 
fiind urmată în clasament de 
formațiile Ungariei — 29 p, 
Angliei — 28*/i p, ‘ Iugoslaviei 
— 28 p, Bulgariei — 27'/, p, 
Cehoslovaciei — .26 p. Israelu
lui — 25 p și Suediei — 23*/, p. 
în ultima rundă: U.R.S.S. — 
Iugoslavia 5—3 ; Bulgaria — 
Israel 8—2 ; Cehoslovacia —

Suedia 4—4 ; Ungaria — An
glia 5—3.

Cel mai bun procentaj indi
vidual (91,4 la sută) a fost 
realizat de tînărul maestru so
vietic Gări Kasparov, care a 
obținut 5*/i p din șase partide 
disputate.

C.M. DE CICLOCROS

Schiori belgieni 
la Lake Placid 

în concursul de schi alpin al 
apropiatelor Jocuri Olimpice de 
lamă/ ce' se vor desfășura întru 
13 șl 34 februarie la Lake Pla
cid (S.U.A.), Belgia va fi repre
zentată de doi tineri concurenți. 
Este vorba de Didier Lamon (20 
ani) șl Ricky Mollin (22 ani).

ACTUALITĂȚI
CAMPIONUL european de box 

la categoria „muscă" englezul 
Charlis Magri continuă seria suc
ceselor. în cadrul und reuniuni 
care a avut loc la Londra, Char
les Magri l-a învins prin k.o. în 
repriza a 3-a pe Aneelo Vargas 
(Honolulu). Aceasta a fost cea 
de-a 17-a victorie consecutivă ob
ținută de Magri. care este neîn
vins ca profesionist.

PUGILISTICE
BOXUL profesionist a făcut o 

nouă victimă. Cu prilejul unei 
gale desfășurate la Santa Cruz 
(Insulele Canare) pugilistul San
tiago Gonzales Monzon in vlrstă 
de 23 de ani a fost Învins prin 
k.o. în repriza a 7-a de către 
Garda Raquena. fiind internat la 
spital, în stare gravă. Ou toate 
intervențiile medicilor. Santiago 
Gonzales Monzon nu și-a revenit 
încă, aflindu-se în comă.

POLO-UL MONDIAL ARE UN
SELECȚIONATA S.U.A.

Pentru unii, prezența poloni
lor din S.U.A. in fruntea ierarhiei 
mondiale la finele anului 1979 ar 
putea pavea, poate, surprinzătoa
re. Pentru cei care au avut pri
lejul de a urmări această echi
pă la ultimul campionat mon
dial (Berlinul occidental — 1918), 
ascensiunea jucătorilor americani 
pare foarte logică și oarecum 
scontată. Este tot mai evident, 
pentru specialiștii poloulul, câ 
jucătorii de peste Ocean, ex
cedent! înotători și cu un gaba
rit de invidiat, au ajuns să cu
noască toate secretele tactice și 
că de acum înainte vor Ii foarte 
greu de învins. Antrenor?: aces
tei echipe au șansa de a putea 
recruta pe cei mai buni din cî- 
teva mii de practicanți ai acestui 
joc și pot alcătui cu ușurință 

una sau două formații ca
pabile să reziste cu succes 
în fața unei echipe teh
nice, ca cea a Ungariei, a' 
unor team-uri (Iugoslavia, 
R. F. Germania, U.R.S.S.) 
care mizează mult pe 
forța fizică a sportivilor 
sau a unor formații f Italia, 
România) care atacă cu 
vervă .și spontaneitate.

In clasamentul pe care îl 
alcătuim anual și care, de 
această' dată, se bazează 
doar pe înîlnirile directe 
dintre formațiile fruntașe, în 
marea lor majoritate ca
lificate pentru J. O. de la Mos
cova, poloiștii nord-americanl (lo
cul II la „Cupa mondială-* și lo
cul I la Universiadă) ocupă pri
mul loc. Ei nu au pierdut în 1979 
decît trei partide (6—7 și 4—6 cu 
Iugoslavia, 3—4 cu Ungaria) în 
fața celorlalte echipe aflate pe po
dium. Procentajul (84,2%) lideru
lui este excelent și el instalează 
această formație ca una dm ma
rile favorite ale turneului olimpic.

Actualii campioni olimpici, 
sportivii din Ungaria, și-au mai 
adăugat palmaresului un succes : 
cîștigarea primei „Cupe mondia
le". Băieții lui Gyarmaty nu au 
strălucit însă în celelalte turnee 
ale anului. La Cluj-Napoea, tn 
„Cupa României", el au ocupat 
locul V (din tot atîtea partici
pante), iar la „Cupa Hungaria", 
organizată în 1979, la Eger. ei 
s-au clasat pe locul secund, du
pă formația iugoslavă. Totuși, 
de-a lungul întregului an. poloiș
tii din Ungaria au totalizat uf 
procentaj bun, dcvansînd cu pu
țin echipa „plavilor".

Selecționata iugoslavă ocupă lo
cul III. Ea a avut un stai t mai 
puțin concludent (nu a lipsit 
mult ca în propriul său fief, la 
„Cupa mondială", să nici nu 
ajungă pe podium), dar a termi
nat în forță : victorie ia Eger,

locul secund la Drachien, în 
Olanda, și din nou victorie în 
Jocurile mediteraneene. Șansele ei 
la o medalie olimpică râmîn sub
stanțiale.

Deși învingătoare in două mari 
turnee (Cluj-Napocă și Drach- 
ten), reprezentativa Uniunii So
vietice nu totalizează decît al 
4-lea procentaj al anului. Nu tre
buie omis însă faptul că jucă
torii sovietici au susținut toate 
cele 21 de meciuri în deplasare 
și că anul acesta, la J. O., va 
fi rîndul lor să evolueze pe teren 
propriu.

Surprinzătoare, dar totuși ex
plicabilă, dacă ținem cont de nu
meroasele remanieri efectuate dc 
antrenorul Gianni Lonzi, este po
ziția campioanei mondiale. Chiar 
și pe locul V însă, Italia reușeș-

1. S.U.A.
2. Ungaria
3. Iugoslavia
4. U.R.S.S.
5. Italia
6. R.F.G.
7. România
8. Spania
9. Olanda

10. Bulgaria
11. Australia
12. Grecia

19 16 0 3 121- 80 32 84,2% 
30 18 6 6 189-146 42 70%
33 21 4 8 218-182 46 69,7% 
21 12 3 6 113- 92 27 64,3%
35 17 7 11 213-188 41 58,6%
12 5 2 5 53- 60 12 50%
21 6 5 10 110-117 17 40,5%
15 5 2 8 77- 78 12 60%
18 6 2 10 88-103 14 39%
16 3 2 11 64- 91 8
30 3 7 20 124-163 13 21,7% 
15 2 1 12 39- 92 5 16,7%

te să depășească procentajul de 
50%, barem pe care doar selec
ționata R. F. Germania, în con
tinuă creștere, a mai reușit să-1 
egaleze în acest an.

Reprezentativa României ocupă 
în acest clasament doar locul 

VH, deși a reușit în 1979 cite

ATLETISM • Concursuri pe te
ren acoperit. La Portland (S.U.A.) 
campionul olimpic Jacek Wszola 
(Polonia) a ciștigat proba de să
ritură în înălțime cu 2,25 m, iar 
sprinterul sovietic Vladimir Mu- 
rakiev s-a clasat primul pe 60 
yarzi plat cu 6,3. • La Senften
berg (R.D.G.) cu prilejul cam
pionatelor „indoor" ale R. D. 
Germane, Marlies Gohr-Olsner a 
stabilit cea mai bună performan
ță mondială pe 60 m plat cu 
7,10. Alte rezultate : feminin : 
lungime — Wujak 6,56 m, 60 m.g.
— Gaertz 8,01. Masculin : înălți
me — Wessig 2,25 m ; 400 m
— Beck 46,66 ; lungime — Dom
browski 8,13 m.

HANDBAL • In meci tur pen
tru sferturile de finală ale „Cu
pei cupelor" (m) : v.f.L. Gum
mersbach — Slavia Praga 19—15 
(11—7). In C.C.E. (f) : inter Bra-

ZURICH, 28 (Agerpres). — 
Desfășurat la Wetzikon (Elve
ția), campionatul mondial de 
ciclocros pentru profesioniști 
a fost ciștigat de belgianul 
Roland Libton, cronometrat 
pe distanța de 24,145 km cu 
timpul de lhOl :17. Pe locurile 
următoare s-au situat vest- 
germanul Klaus Peter Thaler 
și olandezul Hannie Stamsnij- 
der — ambii la 1:19, in timp 
ce fostul campion al lumii.

Albert Zweilel (Elveția), a o- 
cupat locul 4.

în proba rezervată juniori
lor, titlul de campion mon
dial a fost cucerit de sportivul 
cehoslovac Radomir Simunek, 
care a parcurs traseul in lun
gime de 16,180 km în 42:48.

★Campionatul mondial pentru 
amatori a revenit elvețianului 
Fritz Saladin, cronometrat pe 
distanța de 21.400 km cu tim
pul de lh00:59.

INGEMAR STENMARK CONDUCE
CUPA MONDIALĂ' LA SCHIzz

PARIS, 28 (Agerpres). — în 
urma rezultatelor Înregistrate 
în proba masculină de slalom 
special disputată la Chamonix, 
în clasamentul general indi
vidual al „Cupei Mondiale* la 
schi conduce Ingemar Sten- 
mark (Suedia) — 160 p, ur
mat de Andreas Wenzel
(Liechtenstein) — 122 p și
Bojan Krizaj (Iugoslavia) —
112 p.‘

In clasamentul general pe
echipe, pe primul loc se afla

NOU LIDER-

două victorii in lața campionilor 
olimpici și cel mondiali. Sporti
vii noștri au pierdut însă aproa
pe jumătate din partidele susți
nute (patru pe teren propriu și 
17 in deplasare), forța echipei 
fiind în evidentă scădere. Nu es
te mai puțin adevărat că de-a 
lungul întregului an, antrenorii 
Paul Niculescu și Iuliu Capșa au 
folosit un lot lărgit, cu mai mulți 
tineri poloiști, debutanți, și pen
tru prima oară polo-ul românesc 
a aruncat în arena internațională 
două echipe de forțe aproximativ 
egale, care au evoluat uneori 
concomitent în turneele de am
ploare. Ca un fapt interesant de 
relevat : echipa secundă a Româ
niei este campioana balcanică a 
anului 1979 !

Dintre reprezentativele care ur
mează în clasamentul nostru, mal 
mari perspective le au cele al? 
Spaniei și Australiei, cu o medie 
de vîrstă foarte scăzută, ambele 
în evident progres. Lipsește din 
această ierarhie selecționata Cu
bei, care nu a fost prezentă tn 
1979 decît la turneul CAN-AM- 
MEX.

Adrian VASILIU .

TELEX • TELEX
tislava — Svendborg (Danemarca) 
26—13 (12—6).

patinaj • La Assen (Olanda) 
s-au încheiat campionatele mon
diale de patinaj viteză (juniori). 
La masculin titlul a revenit sue
dezului Gustafsson, cu 168,069 p 
urmat de Craig Kressler (S.U.A.) 
— 170,146 p și Serghel Berezin 
(U.R.S.S.) 170,539 p. La feminin
a ciștigat norveglanca Eva Jen
sen — 180,351 p secundată de Sa
rah Docter (S.U.A.) 181,856 p. Pe 
5000 m Gustafsson a stabilit un 
nou record mondial de juniori cu 
timpul de 7:18,51.

SCHI • Proba mascul'nă de 
slalom uriaș de la Pamporovo 
(Bulgaria) a revenit bulgarului 
Pașaliev urmat de compatriotul

Austria, cu 924 p, urmată
Elveția — 727 p și S.U.A. 
482 p.

de

28 (A-
premiu" 
contînd 

mondial

RIO DE JANEIRO, 
gerpres). — „Marele 
al Braziliei, cursă 
pentru campionatul 
de automobilism rezervat pilo-
ților de formula 1, s-a desfă
șurat pe circuitul de la Sao 
Paulo și a revenit francezului 
Rene Amoux („Renault"), care 
a parcurs 300 km în 11140:01,35 
cu o medie orară de 180,933 
km. Pe locurile următoare s-au 
clasat italianul Elio de Ange
lis („Lotus”) și australianul 
Alan Jones („Williams'1).

în clasamentul general 
campionatului mondial, 
două probe, conduce 
Jones — ’13 p, urmat de 
Arnoux — 9 p.

al 
după 
Alan 
Rend

FOTBAL meHEiane
Campionate naționale intre două sezoane

Ungaria: 5 ECHIPE CANDIDATE PENTRU
PRIMUL IOC, IAR FOSTA CAMPIOANĂ MAI SPERĂ

Campionatul de fotbal al Unga
riei a fost yareori atît de echili
brat ea in prima parte a ediției 
1979—80. Intr-o anchetă organi
zată de ziarul „Nepsport“, ma
joritatea antrenorilor au expli
cat că acest fapt se datorește 
lipsei unor echipe de clasă in
ternațională, capabile să se deta
șeze valoric, a jucătorilor (aceș
tia din urmă, în mare majoritate 
de nivel mediu). Tată de ce, intre 
prima clasată șl deținătoarea lo
cului 5 există doar o diferență 
de două puncte, in lupta pentru 
primul loc aflindu-se acum, la 
jumătatea campionatului, Honved 
23 p, Ferencvâros 22 p. Vasas, 
Videoton și Zalaegerszeg — toate 
cu cite 21 p. La acestea se mal 
adaugă șl Ujpesti Dozsa cu 19 p 
care, dacă va avea o revenire 
spectaculoasă în retur, poate 
candida din nou la titlul pe ca- 
re-1 cîștigase cu un an în urmă. 
Pentru retrogradare, candidată 
cu... șanse mari pare* a fi deo
camdată doar Pecs V.S.K. (9 p), 
care deține ultimul loc.

Lidera clasamentului, cu un lot 
din care se detașează internațio
nalii Guydăr (portar) și Înainta
șii Weimper și Gymesi, a avut o 
comportare bună, după aprecie
rea lui Layos Tichy, managerul 
echipei militare. „Dar, mai aies 
de la acești jucători mi aștep
tam mai mult — spune Tichy — 
pentru că in numeroase partide 
ei au avut o comportare necores
punzătoare. Vă dați seama ce în
seamnă pentru o echiră un por
tar și doi Înaintași in formă sla
bă... Dacă la primăvară ei vor 
avea o formă mal constantă pot 
candida la titlul de campioană...**

Ferencvâros prezintă un lot 
din care tac parte atit jucători 
mal vechi, cit șl mal tineri, în 
fapt scheletul echipei reprezen
tative. Recent, la Bogota, in me
ciul dintre selecționatele divizio
nare ale României $1 Ungariei, 
tn echipa ungară a j evoluat nu

mal puțin de 5 jucători de la 
Ferencvâros : Tepszics, Judik, 
Rab, Pusztay șl Meszoly.

Firește, mulțl se întreabă de ce 
Ujpesti Dozsa are o comportare 
mal slabă in actualul campionat. 
Răspunsul lui Pal Varhidi, antre
norul echipei, este edificator S 
„Apărarea noastră, in frunte cu 
foștii internaționali Rothermel 
(portar) șl fundașul central Du- 
nai HI, — este slabă. Am primit 
35 de goluri, in timp ce atacul 
și-a făcut datoria mareînd 58 de 
goluri, grație productivilor îna
intași Fazekas — lider în lista 
„tunarilor" cu 16 goluri si Fe- 
kete cu 13.

înaintea reluării campionatului 
echipele și-au început pregătirile, 
unele încă înainte de Anul Nou. 
altele la 3 ianuarie. Citeva for
mații vor efectua turnee peste 
hotare, iar altele vor susține me
ciurile de verificare pe teren 
propriu. Pentru acestea din ur* 
mă, totul este Insă în funcție 
de starea terenurilor, care în pre-; 
zent sînt acoperite de zăpadă. ,

său Țvetanov. Pe locurile 3—4 
s-au clasat sportivii români Dan 
Frățilă șl Ion Cavașl.

SCRIMA • Concursul individual 
de sabie de la Moscova a fost 
ciștigat de Imre Gedovari (Unga
ria) — 4 v, urmat de sovieticii 
Nazllmov. Krovopuskov șl Burțev 
cu cite 3 v, Sidiak- și sokol cu 
cite 1 v.

ȘAH • După 10 runde în tur
neul de la Vijk aan Zee conduce 
americanul Seirawan cu Z'!, p, 
urmat de compatriotul său Brow
ne 7V, p.

TENIS • In finala turneului 
feminin de la Chicago : Navra
tilova — Evert Lloyd 6—4, 6—4 ; 
dublu : King, Navratilova — Ha- 
nika, Jordan 6—3, 6—4 • Finala 
de la Philadelphia : Connors — 
McEnroe 6—3, 2—6. 6—3, 3—0,
6—4.

CAMPIONATE, ȘTIRI
FRANȚA (et 23): Strasbourg — 

Lyon 3—1 ; Nancy — sochaux
1— 2 ; Valenciennes — Bastia 5—0; 
Lens — Marsilia 4—1 ; Brest — 
Nantes 0—1 ; Angers — Lille 2—0; 
St. Germain Paris — Monaco
2— 1 ; Nis — Bordeaux 0—0 ; 
Nimes — Metz 2—1 ; St. Etienne
— Laval 3—1. Clasament : 1. Mo
naco 35 p ; 2. St. Etienne 34 p ; 
3. Nantes — 33 d.

SPANIA (et. 18>: Sevilla — Spor
ting Gijon 1—0 ; Malaga — Bur
gos 3—1 ; Atletico Madrid — Her
cules Alicante 2—1 ; Athletic Bil
bao — Salamanca 2—0 ; Valencia
— Real Madrid 2—0 ; Vallccano
— Bet is 0—1 ; C.F. Barcelona —
Zaragoza 2—0 ; Almeria — Espa- 
nod 1—1 ; Las Palmas — ileal 
Sociodad 2—2. Clasament : L
Real Sociedad 27 p ; 2. Real Ma
drid 26 p ; 3. Gijon 23 p.

ANGLIA: In ,,16-imile" de finală 
ale „Cupei Angliei" F.C. Liverpool 
a -eliminat eu 2—0 formația 
Nottingham Forest, deținătoarea 
..Cupel camoionilor europeni". 
Golurile au fost înscrise da 
Dalglish și McDermott (din lo
vitură de la 11 m).
• tn mal multe orașe din Colum

bia au continuat întrecerile tur
neului preolimpic sud-amerlcan 
pentru calificare la Jocurile O- 
limplce de la Moscova. Iată re
zultatele : Argentina — Chile 1—6 
(O—• Venezuela — .Columbia 
1—6 (0—6) ; Peru — Brazilia 3—0 
(0—0),
• în meci amical, la Split,

Hajduk a învins cu 6—0 (3—0)
formația engleză Manchester 
United 1
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