
A PLECAT LA LAKE PLACID
LA „OLIMPIADA ALBA

DELEGAȚIA ROMÂNIEI

Pe ruta aeriană București — 
Berlin — Copenhaga — New 
York, sportivii din delegația 
olimpică a României au ple
cat ieri dimineață spre Lake 
Placid, gazda Întrecerilor celei 
de a XIII-a ediție a „Olimpia
dei albe". Din delegație fac 
parte 35 de sportivi care, după 
cum se știe, vor lua parte la 
competițiile olimpice de hochei, 
patinaj viteză, săniuțe și bob.

Hocheiștii vor juca în ca
dru! grupei numită „albastră”, 
alături de redutabilele echipe 
ale Cehoslovaciei, Suediei, Sta
telor Unite, R.F. Germania și 
Norvegiei. Căpitanul reprezen
tativei noastre Doru Tureanu 
ne-a declarat : „Va fi un tur
neu foarte greu. Știm ce ne 
așteaptă dar ne-am pregătit cu 
sirguință și. de aceea, nutrim 
speranța că ne vom reîntoarce 
cu fruntea sus".

Dragoș Panaitescu, pilotul bo
bului „România I”, se află a- 
cum la cea de a treia partici
pare la Jocurile Olimpice de 
iarnă. în 1972, pe pîrtia de la 
Sapporo. Dragoș a cucerit „Cupa 
mondială a tineretului" iar în 
1976, la Innsbruck, s-a clasat al 
XII-lea la bobul de 2 și ai VIII- 
lea la bobul de 4. „Cunosc des
tul de bine pîrtia olimpică de la 
lake Placid. Este foarte preten
țioasă șl cere boberilor maxi-

La Jocurile Olimpice de la Lake Placid

SPORTIVII ROMÂNI DEBUTEAZĂ
CU AMBIȚIA

IN PROBELE
Cițiva ani, sania noastră de 

performanță s-a zbătut în ano
nimat, plătind astfel „tributul" 
inerent datorat începutului. Cu

Elena Stan, „șefa de promoție* 
a practicant Hor săniei de per

formantă din tara noastră. 
Foto : D. NEAGU

n

Miine la Basel, tragerea la sorți a semifinalelor
Absolvită de preliminarii, 

Confecția București, câștigă
toarea „ Cupei României", a 
trecut în optimi de Admira 
Landhaus Viena (Austria) și în 
sferturi de LF. AIA Tranbjerg 
Aarhus (Danemarca), califjeîn- 
du-se în semifinalele actualei 
ediții a „Cupei cupelor" la 
handbal feminin. Performanță 
valoroasă, pentru care sporti
vele și antrenorul lor. Valeriu 
Gogâltan, merită felicitări, 
performanță caire poate fi de
pășită prin dobindirea dreptu
lui de a juca în finala presti
gioasei competiții continentale.

Firește, pentru aceasta Con
fecția trebuie să treacă de ad
versara pe care sorții i-o vor 
hărăzi în semifinale. După in
formațiile pe care le deținem 
pînă la această oră, miine, la 
sediul Federației Internaționale 
de Handbal din Basel (Elve
ția), vor fi introduse în urnă 
patru bilete pe care vor fi 
înscrise numele echipelor Is
kra Partizanske (Cehoslova
cia), TSV Guts Muths (RF. 
Germania), Lokomotiva Za-

mai 
po

cit 
de

mum de concentrare și de inde- 
minare. Lupta pentru pozițiile 
fruntașe ale clasamentelor va fl. 
indiscutabil, acerbă, pentru a- 
ceste locuri concurind, cn șanse 
destul de apropiate, mai multe 
echipaje. Nădăjduiesc ca la ca
pătul celor 4 manșe, timpul to
tal al bobului nostru (Crisțudor, 
Mitrofan. Lixandru) să fie cit 
mai bun". Aceleași gînduri le 
are șl conducătorul celuilalt bob 
al țării noastre. Constantin Ian- 
cu. care, puțin gtînjenit, ne 
mărturisea că ar 11 extrem de 
bucuros să obțină, împreună cu 
tovarășii săi, Francu, Dumini- 
cel și Obreja, un loc 
bun, cit mai apropiat 
diurn-1

Sănieril șl patinatorii 
teză, debutanți în arena 
că, se vor strădui, la rîpdu-le. 
pentru o comportare cât mai 
frumoasă. Niciunuia, precum bi
ne se știe, nu-4 va fi deloc 
ușor să răzbească, la Lake Pla
cid, între atîtea șl atîtea stele 
ale sporturilor iernii, dar toți 
sportivii noștri se vor strădui 
pentru a se impune.

In cursul zilei de astăzi 
sportivii români vor ajunge la 
Lake Placid unde își vor lua 
locul alături de ceilalți spor
tivi din marea familie olim
pică.

vid.e 
olim pi

AFIRMĂRII
DE SANIE

timpul, însă, practicanții aces
tui sport al curajului și refle
xelor au început să se afirme, 
în primul rînd, prin seriozi
tatea pregătirilor efectuate pe 
pista betonată din Sinaia, iar
na pe sănii cu patine, vara 
și toamna pe sănii cu role. 
Acum, sania de performanță 
este practicată de un număr 
destul de mare de tineri* și- 
foarte tineri (juniori) sportivi 
din Sinaia, Brașov, Petroșani 
și Vatra Dornei, cei mai mulți 
dintre ei depistați cu prilejul 
întrecerilor pentru „Săniuța de 
argint" din cadrul „Daciadei". 
Treptat, au fost abordate și 
„treptele" marilor competiții .in
ternaționale, debutul fiind făcut 
în 1978, clnd seniorii și se
nioarele au luat parte la cam
pionatul european desfășurat în 
Suedia, la Hammarstrand. Aici, 
Elena Stan și Maria Maioru 
au avut o prestație bună, cla- 
sîndu-se pe locurile 9 și, res
pectiv, 12. Un an mai tîrziu, 
juniorii au participat pentru 
prima dată la campionatul eu-

Dumitru STĂNCULESCU
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greb (Iugoslavia) și Confecția 
București (România). Echipe
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cuprinsul țării: SE

săniuș, 
sau 

oamenii

și șoifnilor patriei 
Mare. La celelalte 

Dragoș 
și Ma- 

Baia

Pa pîrtiile de schi și 
pe patinoarele artificiale 
naturale, tineretul, 
muncii continuă să participe la 
întrecerile din cadrul „Dacia
dei", organizate de asociații, 
cluburi sau în etapele orășe
nești și județene. Iată cîteva 
relatări ale corespondenților 
noștri :

O La Curtea de Argeș s-a 
desfășurat „Cupa pionierilor" 
la schi, sanie, tenis de masă 
și șah. Dintre cîștigători : Vio
rica Talabă și Florin Cipilică 
(la sanie), Daniela Petrescu — 
la schi coborîre și Gheorghe 
Chiriță — la schi fond. (C. 
STERESCU).

• La Cabana Izvoare (jud. 
Maramureș) s-a desfășurat un 
concurs de schi fond și ștafetă. 
La categoria juniori mari vic
toria a revenit sportivilor Casei 
pionierilor 
din Baia 
probe s-au remarcat 
Jula, Basarab Abriham 
ria Bele — toți din 
Sprie. (A. CRIȘAN).

® La etapa județeană 
ciadei" de la Brăila au parti
cipat peste 4000 de concurenți 
între 9 și 14 ani, la tenis de 
masă și șah. Au ciștigat : Ni- 
coleta Pisică (Școala generală 
Tufești) și Iulian Ichim (Șc. 
generală 17 Brăila). La șah au 
ciștigat G. Rotaru (Șc. genera
lă 20 Brăila) și Florina Colea- 
nu (Șc. generală 13 Brăila). (T. 
ENACHE).

• în județul Suceava, etapa 
de iarnă a „Daciadei" e în pli
nă desfășurare. Sîmbătă și du
minică, peste 10 000 de tineri 
s-au întrecut Ia schi și sanie 
pentru a-și desemna cîștigătorii 
care vor lua parte la Festiva
lul sporturilor de iarnă (ediția 
a IX-a), care se va desfășura

a „Da-

In „Cupa Davis"

2-0 DUPĂ PRIMA ZI
O ILIE NĂSTASE a deschis scorul intîlnirii, învingind 
pe ZOLTAN ILIN • In a doua partidă, FLORIN SEGÂR- 
CEANU l-a întrecut net (3—0) pe ZELIKO FRANULOVICI!

ZAGREB, 4 (prin telefon).
2—0 după prima zi pentru echi
pa României în meciul de „Cu
pa Davis" împotriva reprezen
tativei Iugoslaviei ! Putini ar fi

Infiltrată printre Lauridsen 
ji Nielsen, Maria Bidiac 
înscrie spectaculos încă un 
gol in poarta formației 

Tranbjerg
Foto : N. DRAGOȘ
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DESFĂȘOARĂ DIN PUN

Iarna aceasta, atit de bogată in zăpadă, a creat condiții excelen
te pentru sporturile de sezon. Iată-i pe elevii Școlii generale nr. 
9 din Reșița trăind din plin bucuriile întrecerilor organizate sub 
genericul „Daciadei albe". Foto : P. FUCHS — Reșița

la Cimpulung Moldovenesc. (I. 
MÎNDRESCU).

8 La Jîrgu Mureș continuă, 
cu mult interes, întrecerile ce
lei de a șasea ediții a tradițio
nalei competiții sportive de 
masă „Cupa Poligrafia" (la șah, 
pe echipe). La întreceri parti
cipă 40 de formații, repartizate 
în patru serii valorice. (I. 
PAUȘ).

0 La Tg. Secuiesc, cu pri
lejul împlinirii a 300 de ani de 
la înființarea Liceului indus
trial din localitate, s-a organi
zat o întrecere de hochei cu 
participarea unor echipe din M. 
Ciuc, Sf. Gheorghe și a liceului 
gazdă. Pe primul loc s-a clasat 
echipa din M. Ciuc, care a in
trat în posesia trofeului. La 
„Carnavalul gheții", care a ur
mat după premiere, au parti- 

ROMANIA - IUGOSLAVIA

crezut in acest rezultat, iar 
printre ei se numără aceia care 
au acordat încredere tînărului 
nostru jucător Florin Segărcea- 
nu — nu un cec în alb, ci cre
ditul impus de valoarea arătată 
la acest început de an. Victoria 

' lui Ilie Năstase era scontată, 
și a fost obținută in limite nor
male de primul nostru jucător. 
Dar iată că, mai presus de aș
teptări, Florin Segărceanu în
scrie o strălucită victorie, cu 
3—0, împotriva unui jucător cu 
o foarte bună carte de vizită în 
tenisul mondial : Zeliko Franu- 
lovici. Juniorul nostru poate a- 
dâuga acum acest nume 
lista deschisă a recenților

pe 
lui
ILIN

doi
1. NĂSTASE - Z.

în debutul intîlnirii, cei 
jucători își pierd pe rînd ser
viciul (1—1), pentru ca apoi e- 
chilibrul scorului să se mențină 
prin două ghemuri cîștigate la 
zero (2—2). în continuare, te- 
nismanul iugoslav reușește să 
se distanțeze printr-un break 
în al 8-lea ghem (5—3), dar 
Năstase reface handicapul și 
egalează la 5—5. în prelungiri, 
se cîștigă pe serviciu pînă la 
10—10 și aici, un ghem foarte 
disputat, în care Ilin este mai 
întîi condus cu 0—30, obține 
trei mingi consecutive (40—30) 
și apoi, după un retur excelent 
al jucătorului nostru este ega
lat, pierzind la capătul altor 
trei egalități : 11—10 pentru
Năstase. Pasul spre setul întîi 
era făcut, și primul nostru ju
cător și-1 adjudecă după 1 oră 
și 17 minute de joc.

Al doilea set este mai ușor 
ciștigat de Năstase, care ia a-

J

cipat peste 300 de măști, una 
mai originală decît alta. Tot în 
județul Covasna, în organizarea 
Consiliului județean al sindica
telor, a avut loc, la Comandau, 
faza județeană de schi alpin 
dotată cu „Cupa U.G.S.R.". Iată 
primii clasați : fete — Szasz 
Tunde (A.S. Carpați Covasna) 
si Radu Cernat (A.S. Minerul 
Baraolt). (Gh. BRIOTA). ___

• Pe pîrtiile de la Păltiniș 
s-a desfășurat etapa județeană 
la schi fond și alpin. Au luat 
parte 120 de reprezentanți din 
întreprinderile și instituțiile din 
județul Sibiu, Iată cîștigătorii : 
la fond — Maria Jold („Aspro"- 
Sibiu) și Mihai Trîmbițaș („în- 
vățămînt“-Sibiu) ; slalom — 
Marga Thomae („Libertatea"- 
Sibiu) și Marcel Radu („Uni- 
rea“-Ocna Sibiu). (Ilie IO- 
NESCU).

învinși : Beniyk (Ungaria), Pa- 
llin (Finlanda), Ilin (Iugosla
via), Ghenov (Bulgaria). La 
sfîrșitul meciului său, disputat 
în 2 ore și 10 minute, Ilie Năs
tase ne declara : „A jucat ne
maipomenit, puștiul !“. Trebuie 
să adăugăm aici că, printr-un 
frumos spirit de echipă, marele 
nostru jucător l-a asistat tot 
timpul pe Florin Segărceanu și 
i-a dat sfaturi folositoare, ală
turi de indicațiile tactice ale 
căpitanului nejucător, antreno
rul emerit Gheorghe Viziru.

Meciul Iugoslavia — Româ
nia are loc în Pavilionul 10 din 
incinta celebrului Tîrg de mos
tre, în prezența a 400—500 de 
spectatori. Suprafața de joc 
este o mochetă verde, cu deni
velări, ceea ce l-a incomodat 
pe Ilie Năstase, care este un 
jucător de precizie.

Echipa României va aborda 
marți meciul de dublu cu în
credere, încercind să sporească 
avansul luat. Iată 
de la cele două 
desfășurate luni, în

amănunte 
„simpluri" 
prima zi.

obținut în
12-10, 6-3, 4-6, 6-3
vans după lin break 
al 7-lea ghem și nu mai lasă 
nici o șansă adversarului său. 
Totuși, acesta arată că mai dis
pune de resurse suficiente pen
tru a-și pune în valoare bunele 
servicii (în ' special, cel de-al 
doilea), precum și precizia pa- 
singurilor. Ilin reușește să ia al 
treilea set cu 6—4, amînînd 
decizia. După pauză, jocul se 
reia cu Năstase la serviciu, ca
re continuă să joace foarte con
centrat și elimlnînd riscurile 
inutile. Se ajunge la 2—2, mo
ment in 'care rezistența iugo
slavului se fringe, el servind 
ceva mai slab și permțînd un 
break hotărîtor : 3—2 și 4—2 
pentru Năstase. Soarta partidei 
nu mai poate fi schimbată, de-

Victor BÂNCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



MAREA RĂSPUNDERE DE A ÎNDRUMA
JOACA CELOR MICI

Pentru a ajunge la marile competiții Internaționale, ® CAMPION

un „cultivator de Hori" in parcul sportiv Titanii

SCHIUL NOSTRU TREBUIE SA-ȘI REZOLVE, 
MAI ÎNTÎI, PROBLEMELE DL ACASĂ!...

Poate că nicăieri joaca celor 
mici, zburdălnicia copiilor nu es
te atît de exuberantă. "
plină de 
parcurile 
in acea 
tobogane 
stele, cu _______ _
labirinturi pentru cei viteji și 
lsteti, cu atîtea altele, o lume 
creată anume pentru ei, cu grija 
și sensibilitatea specifice cultiva
torilor de flori. îl priveam, zilele 
trecute, tntrind grupuri, grupuri, 
în „grădina fermecată" — Tita
nii din Capitală, fetite si băieți, 
mai mici și mai mari, unii înso
țiți de mame grijulii ori de bu
nici, o revărsare de copii Îmbu
jorați de nerăbdarea de a pur.e 
stăpînlre pe terenurile de joacă 
și sport. De fapt, aici, ca in a- 
tîtea alte baze complexe oerKru 
agrementul celor mici, copiii fac 
primii pași spre practicarea excr- 
citlilor fizice. Primii pași, de ca
re vor depinde. în mare măsură 
cei care vor urma...

Cine a străbătut vreodată alei
le Titanilor nu se poate să nu 
fi remarcat acolo prezenta, de di
mineața pînă seara, a unui om 

scund, cu argintul anilor 
rat pe tîmple, cu 
căldură cuceritoare, 
de la un teren la altul, 
grupul de leagăne la cosmodro- 
mul „Venus", din „satul piticilor" 
la „roata mare", ca un dascăl in 
clasă, de la o bancă la alta. 
„Nene Mogoș ! Băiețelul acesta 
nu mă Iasă și pe mine să mă 
dau huța..." „Vreau și eu pc to
boganul mare, nene Mogoș..." 
Iar nenea Mogos face... dreptate 
la leagăne, sancționează cu un 
minut afară din joc pe un copil 
care a vorbit urit. alege condu
cător de meci la patinoar, alcă
tuiește echipele de deszăpezire la 
„sectorul" tenis de masă. Șl co
piii tl ascultă cu sfințenie pentru 
că Mihai Mogoș, pensionar, de 6 
ani gospodar șl conducător al 
activității din parcul Titanii, este

__ ___________ atît de
bucurii și emoții da in 
de agrement și sport, 

lume extraordinară, cu 
și scări ce urcă spre 
derdelușuri de argint și 

i pentru

„cel mai bun nene", cum era de 
părere o fetiță cu zulufi aurii 
furișați de sub căciulită.

„Copiii vin aici să se joace, să 
facă mișcare, pentru a crește 
voinici și sănătoși — ne spunea 
Mihai Mogoș. Iar noi. cel mari 
trebuie să avem grijă ca prin 
joacă să-i învățăm să fie buni 
și cuminfl. prietenoși și discipli
nați, harnici șl săritori in a se 
ajuta intre ' ’ ‘"J "
toaca — mi 
nundere".

Străbatem
acest om pentru care telul 
lor săi de pensie este de a 
tribul, aici, in parcul Titanii, la 

copiilor 
cu grija 
cultiva- 
nu este

ci. Să Ie îndrumăm 
se pare o mare

aleile împreuna

răs-

cu 
anl- 
con-

în multe dintre discuțiile 
purtate cu diferiți specialiști, 
cu ocazia „Cupei Dinamo Bra
șov" la probe alpine, a reieșit 
că una dintre cauzele care 
frînează dezvoltarea schiului 
nostru este și absența contac
telor sportivilor fruntași cu 
schiori bine cotați pe plan in
ternațional, In cadrul unor con
cursuri puternice. împărtășim 
cu convingere această părere. 
Numai că, tot atît de normal 
este ca, pină la contactele cu 

Și 
tre- 
tre-

european, 
rezolvăm 
așa cum

vocea 
care

oresâ- 
de o 
trece 

de la

creșterea și educarea 
cartierului, cu pasiune, 
si afecțiunea specifică 
terilor de flori. Firește, 
singur. Alături de el sînt pro
fesorii de la Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Sectorul 3 
(unitatea tutelară) — Dumitru 
Roșea, Gheorghe Pătrașcu, Ion 
Popa, alături de el sînt și acti
viști obștești ca Dumitru Paras- 
chiv și Ion Mărculeșteanu. „Co
piii sînt buni, copiii sînt cuminți 
și ascultători. Din păcate — și 
in glasul lui Mihai Mogoș deslu
șim o undă de amărăciune — 
unii părinți nu ne înțeleg stră
daniile și chiar ei lasă 
strecoare în sufletele 
tendințe de egoism 
Alții chiar Ie cultivă 
cături. Și e păcat*.

Grija unor oameni de a nu lăsa 
ca în aceste grădini ale bucurii
lor să șe strecoare buruienile 
unor apucături urîte este în fo
losul copiilor noștri. Repetăm cu
vintele „cultivatorului de flori” : 
.Copiii sînt buni, copiii sînt cu
minți și ascultători...'4 Să-i învă
țăm să crească așa !

Viorel TONCEANU

să se 
celor mici 

și răutate, 
aceste apu-

CONCURSURI INTERNAȚIONALE Df PATINAJ VITEZĂ
Unii dintre patinatorii noștri 

viteziști au participat recent ia 
o serie de competiții interna
ționale, printre care și Cam
pionatul mondial de juniori. 
Iată cîteva rezultate de la a- 
ceste întreceri :

• La C.M. de juniori de la 
Assen (Olanda) reprezentantul 
țării noastre, Dezideriu Jenei, 
s-a clasat cel mai bine la pro
ba de 500 m — locul 10 cu 41,16 
(s-a cîștigat cu timpul de 40.43). 
Ia 1500 m el s-a situat pe locui 
28 cu 2:11,84 (cîștigătorul — 
2:01,59), iar la 3000 m a termi
nat pe locul 33 cu 4:41,84 (pri
mul clasat — 4:15,71). Au luat 
startul 39 de sportivi.

• La Davos (Elveția) a avut 
loc un concurs de sprint în 
două manșe, la care au fost 
prezenți și Vasile Coroș și De
zideriu Jenei. Iată cîștigătorii 
și locurile ocupate de reprezen
tanții noștri : ZIUA I — 500 m : 
1. I. Salmela (Finlanda) 38.17 
...22. V. Coroș 39,67, 23. D. Je
nei 39.78 (nou record de ju
niori I), 1000 m : 1. B. Jung 
(Olanda) 1:16,18 ...21 V. Coroș 
1:20,59. 22. D. Jenei 1:20,75. ÎN 
ZIUA A II-A : 500 m : 1. C. 
Ichimura (Japonia) 37,93 .. 20. V. 
Coroș 39,65 ...22. D. Jenei 40,34. 
1000 m : 1. B. Jung 1:16,21 ...17. 
V. Coroș 1:20,56 (Jenei a căzut 
și nu s-a clasat). Au participat 
32 de concurenți.

5

(Urmare din %ao /)
ropean rezervat acestei catego
rii de sănieri, iar seniorii au 
consemnat și ei un debut. Ia 
campionatele mondiale.

Jocurile Olimpice de la Lake 
Placid vor prilejui prima par
ticipare a sportivilor din țara 
noastră Ia această competiție, 
eveniment pentru care s-au 
pregătit, cu rîvnă și seriozita
te, sub îndrumarea antrenorilor 
Constantin Iovan și Ion Gales- 
cu, După luni de zile de antre
namente, din lotul lărgit au 
fost selecționați Elena Stan și 
Maria Maioru pentru proba de 
simplu-senioare, Ion Apostol și 
Cristinel Piciorea pentru du- 
blu-seniori. Cine sînt acești 
tineri care vor avea cinstea de 
a reprezenta România la Jocu
rile Olimpice ? încercăm 
prezentăm prin succinte 
trete.

Elena Stan (născută în
1957) . remarcată cu ocazia 
concurs pentru „Săniuța de ar
gint", s-a perfecționat în ca
drul C.S.Ș. Sinaia, iar acum 
este legitimată la C.S.O. Sinaia. 
Este sportiva care o obținut 
cea mai bună performanță in
ternațională : locul 9 la „mon
dialele" de la Hammarstrand. 
A deținut titlul de campioană 
de juniori și de senioare ; este 
laborantă Ia întreprinderea de 
mecanică fină din Sinaia.

Maria Maioru (născută în
1958) a urmat același „traseu" 
ca și Elena Stan : concurs' 
popular C.S.Ș.—C.S.O. Siania ; 
cea mai bună performanță : lo
cul 8 în concursul pentru „Cupa 
mondială" disputat anul acesta 
în Austria, Ia Imst ; campioană 
națională de junioare în 1976. 
Este tehniciană la O.J.T. Pra
hova.

Ion Apostol (născut în 1959) 
și Cristinel Piciorea (1960) au

să-i 
por

anul 
unui

„fișe" foarte 
s-au evidențiat 
pentru „Săniuța de argint" 
s-au afirmat 
(Piciorea încă 
pentru acest 
s-a transferat 
clasat de regulă printre frun
tașii întrecerilor interne. Apos
tol este muncitor sticlar 
Azuga, iar Piciorea elev 
Școala profesională a întreprin
derii de mecanică fină din Si
naia.

Așteptat cu interes și ambi
ție de către cei patru concu-, 
renți olimpici (și, sîntem con
vinși, nu numai de ei), debutul 
la Jocurile Olimpice de la Lake 
Placid poate aduce afirmarea 
săniei românești in cadrul ce
lei mai prestigioase competiții 
internaționale, intr-un sport cu
noscut (pînă nu de mult) în 
ta Ța noastră doar prin trans
misiunile televiziunii.

asemănătoare : 
în întreceri 

5> 
Ia C.S.Ș. Sinaia 
mai concurează 

club ; Apostol 
la C.S.O.) ; s-au

la 
la

elita schiului 
mondial, să ne 
burile de acasă 
buie.

Sistemul de 
punctajelor F.I.S., 
cent la noi, decantează 
manent și obiectiv valorile — 
cite sinț — din schiul nostru. 
S-a pus astfel puțină, ordine, 
de pildă, în alcătuirea pe 
principii mai obiective a lotu
rilor naționale și s-a mai eli
minat ceva din arbitrariul a- 
precierii. pe vîrste și probe, 
a schiorilor, iar antrenorii se 
văd acum în postura de a fi 
maj corect analizați în privin
ța calității muncii lor.

Se face, însă, necesară 
schimbarea structurală a unora 
din concepțiile 
persistă de ani 
Ștefan Peier, 
A.S.A. Brașov, . .
ră ca eu să neg cîțuși de pu
țin importanța acestui aspect, 
antrenorii noștri sînt înclinați 
să pună prea mult pe seama 
materialului 
canei, ceruri 
formanței în 
ceasta idee, 
reia se pune 
pregătirea fizică și tehnică. Un 
principiu foarte nociv, cel al 
lui : „Degeaba muncesc, dacă 
nu-mi aleargă schiurile !” se 
face cam des auzit printre 
schiori, iar antrenamentele se 
transformă, uneori, intr-un sol 
de schi de plăcere.

Dan Cristea, antrenorul lotu
lui de juniori, analiza la rîn- 
dul lui, marile carențe fizice 
ale tinerilor performeri : „Cum 
pot eu să le finisez tehnica, 
dacă văd că pe sportivii mei 
nu-i mai „ascultă” genunchii, 
după cîteva manșe ? ! ?“. Ar fi 
de subliniat, deci, că antreno
rii mai neglijează, încă, pre
gătirea fizică a elevilor lor. 
mai ales in perioadele de an
trenament pe uscat, mulțumin- 
du-se cu o alergare ușoară sau 
cu o miuță ; ori, nu așa se 
„construiește" un concurent 
pentru „Cupa Europei"...

In ultima vreme, 30 dintre 
cei mai buni schiori au prio
ritate la teleeabină și la tele- 
scaunul din Poiană, numărul 
de curse de antrenament ale 
fruntașilor crescînd astfel con 
siderabil. Dar copiii și juniorii’ 
Orice posibilități de colaborare 
cu întreprinderile șl instituți
ile în drept s-au soldat cu 
eșecuri. Și nu numai atît. Con 
viețuirea schiorilor de perfor
manță, pe aceleași pîrtii ale 
Poienii Brașov, cu turiștii cre
ează și ea mari probleme. La 
„Cupa Dinamo Brașov”, de 
pildă, s-a întîmplat ca, după 
montarea slalomului uriaș, or 
ganizatorii sâ aibă neplăcuta 
surpriză de a găsi cîțiva mo
nitori învățînd turiștii să 
schieze... printre porți ! Kurt 
Gohn, antrenorul lotului de 
seniori, oferea soluția montă
rii unui schi-lift în paralel cu 
ce] de pe Kantzel sau de sub 
teleferic. îngrădirea unei por
țiuni de pîrtie și punerea ei

acordare 
,, introdus

a 
re- 

per-

Și
greșite, care 
și ani de zile, 
vicepreședintele 
opina că „...fă-

— schiuri, bo-
— obținerea per-
schi". Justă a-
la adăpostul că-

pe planul doi

la dispoziția exclusivă a per
formerilor. „Cu cheltuieli mici, 
schiul și schiorii ar avea mult 
de cîștigat !” — a încheiat in
terlocutorul.

Și încă ceva. în momentul 
de față, județul Brașov este, 
firesc, centrul principal unde 
sînt organizate competițiile in
terne. inclusiv cele republica
ne. în săptămîna 29 ianuarie 
— 3 februarie, au fost organi
zate aici 7 competiții. Opinăm 
că această supraaglomerare 
impietează, uneori foarte mult, 
bunul mers al competițiilor, 
întrecerile nu mai sînt consi
derate de către sportivi 
mente solemne, 
portante, 
dea totul 
provizații 
sigurarea 
mal, în toate cazurile, supra
solicitarea corpului de arbitri 
transformă unele concursuri în 
antrenamente ceva mai... ofi
ciale. Opinăm, de aceea, ca 
răspîndirea competițiilor repu
blicane să fie făcută acordîn- 
du-se organizarea lor și celor
lalte județe cu condiții geogra
fice prielnice. încercările făcu
te în anii trecuți s-au soldat 
cu succes, așa că trebuie din 
nou pornit pe același drum

Coroborindu-și urmările; toa 
te acestea — și altele — se 
constituie într-o mare piedică 
in calea progresului schiului 
alpin Așa se face că, intrucit 
în cadrul 
mânia nu 
te F.I.S.. 
gramele 
schiorilor 
și ne trezim, 
„Cu^ă Dinamo Brașov”, că in
vitațiile n-au fost onorate de
cît de trei sportivi din Uniu
nea Sovietică. Iar dacă pornim 
încă de pe acum pe calea care 
duce spre Olimpiada albă din 
1984, să începem cu începutul. 
Adică, să ne rezolvăm proble
mele de acasă pentru a putea 
ajunge la Jocurile Olimpice 
pe drumurile concursurilor in
ternaționale, ale „Cupei Euro
pei". și ale „Cupei Mondiale"...

1 T

Pentru vacanfele noastre
o stațiune

POIANA
La poalele Mun

telui Mic, pe piriul 
Bistra Mărului. Ia 
645 m altitudine 
în noul complex 
turistic „SCORI- 
LO“, vizitatorii sini 
așteptați 
ambianță 
bită :

• 400 
în camere de con
fort I.

intr-o 
deose-

de locuri

de excepție

MĂRULUI

mo- 
examene im- 

ei nefiind incitați să 
în cursă. Unele im- 
organizatorice. nea- 

cadrului festiv nor-

concursurilor din Ro
se pot acorda punc- 
ele nu intră în pro- 
competiționale ale 

fruntași din alte țări 
ca la recenta

Radu TIMOFTE

ECHIPAJUL VOINȚA I SI 
„CUPA BUCEGI*

SINAIA, 4 (prin telefon). între
cerile de bob de pe pîrtia din lo
calitate au continuat luni dimi
neață, cînd s-au desfășurat curse
le (două manșe) din cadrul tra
diționalului concurs dotat cu 
„Cupa Bucegi“. De menționat că 
disputa pentru primele locuri a 
fost deosebit de echilibrată, ocu- 
panții locurilor 1, 2 și 3 fiind de
partajați de numai 30 de sutimi 
de secundă. Remarcabilă perfor
manța echipajului C.S.O. I Sina
ia, al că mi pilot — Costel Davi-

DUNĂREA GALAȚI A CIȘTIGA 
LA HOCH
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GALAȚI, 4 (prin telefon). — Pe 
patinoarul artificial din localitate 
s-au încheiat întrecerile compe
tiției de hochei dotate cu „Cno- 
sa de argint44 la care — din pă
cate — au participat numai, o 
parte din formațiile noastre divi
zionare: Dunărea Galați, Unirea 
Sf. Gheorghe, S. C. Miercurea 
Ciuc și Dinamo București. Victo
ria finală, a revenit echipei locale 
Dunărea, care a terminat la ega-

ÎN PLIN SEZON DE SALA, 
LA DISC, IN... Al

în sala budapestană de la Nep- 
stadion, în organizarea cluburilor 
Honved și Dozsa, au avut loc în
trecerile unui concurs atletic in
ternațional, la care au luat par
te sportivi din 13 țări. Cîteva re
zultate: 60 m: Slapnikov (U.R.S.S.) 
6,73... 5. Bălța t 6,93; 400 m: Hor- 
niscek (Ung.) 48,8... 6. Șt. Nagy
49,3; 1500 m: Justus
3:48,0... 3. Lupan 3:49,6;
Justus 8:04,1... 6. Lupan . .
triplu: Bakosi (Ungaria) 16 36 m,
Ghioroaie- Panai* 15,90 m; înăl
țime: Gibicsâr (Ungaria) 2,23 m, 
Proteasa 2,21 m — record... ’ 6. 
Albu 2,14 m; prăjină: Weber
(R.D.G?, 5,20 m... 7. Ligor 5,00 m.

G La Cîmpulung Muscel s-a 
desfășurat a IV-a ediție a com
petiției dotată cu „Cupa C.S.Ș.A. 
Cîmpulung" care s-a bucurat de 
un frumos succes. Au luat parte 
peste 200 de concurenți din 12 a- 
sodații și cluburi sportive din 
7 județe. întrecerile au avut loc 
în sală și în aer liber, acestea 
din urmă reprezentînd un expe
riment reușit. Rezultate: SALA: 
junioare iii: 50 mg: C. Oproiu 
(C-lung) 7,9; juniori HI 
N. ' -------"
FI.
H: 
7,7; 
PI.) . . _
(C-lung) 11,68 m;

(R.D.G.) 
3000 m: 

8:13,0;

50 mg: 
ștefan (Craiova) 7,6; 50 m: 
Rădoi (Craiova) 6,1; junioare 
50 mg:. R. Rarinca (C-lung) 
lungime: M. Vasile (Petrolul 
5,21 m; greutate: L. Simon 

,__ —; juniori n: 50
m: M. Ene (Craiova) 6,0; juni
oare I: 60 m: Nicoleta Eia (Cra
iova) 7,5; greutate: Silvia Comăr- 
niceanu (C-lung) 14,50 m; juni
ori I: 60 m : Ov. Romaneses
fC-lung) 6.8; triplu: I. P.izea (Hm. 
Vîlcea) 14,74 m; 60 mg: I. Păcio- 
ianu (C-lung) 8.1; AER LIBER: 
suliță fete HI: M. Vîje (C-lung)

rr

CUPA CUPELOR" LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pat). l)

de forte egale deci, care, fie
care, poate emite pretenții la 
finală și chiar la obținerea 
trofeului. Așadar...

Echilibrul de forțe evident 
din această penultimă etapă a 
„Cupei cupelor" (date de des
fășurare : pînă la 2 martie — 
turul, pînă la 9 martie — re
turul) obligă pe reprezentanta 
handbalului nostru să se pre
gătească cu asiduitate, să eli
mine carențele scoase In evi
dență de evoluția în compania 
lui I.F. AIA Tranbjerg. Apro
po de acest joc, au fost „voci" 
tare au imputat antrenorului 
Valeriu Gogâltan faptul că a 
menținut în teren întreg me
ciul același „7“ : Florica Ber
bece — Virginia Constantines- 
cu, Maria Serediuc, Maria Bi- 
diac, Constantina Pițigoi, Ro
dica Grigoraș, Georgeta Con- 
stantinescu (Julieta Crișu a 
jucat., un minut inlocuind-o 
pe Constantina Pițigoi), nedînd 
astfel șansă și rezervelor să-și 
aducă contribuția la evoluția 
Confecției. Nouă nu ni se pare 
important acest aspect în fond, 
poate că Valeriu Gogâltan a 
vrut să-și omogenizeze. in 
condițiile unui meet cu miză, 
echipa de bază sau poate a

dorit să le lase pînă la capăt 
responsabilitatea obținerii vic
toriei.

Dacă a fost ceva care a 
surprins neplăcut, aceasta nu 
se referă la schimbări. Ceea 
ce se constituie într-o parte 
negativă a evoluției-din Pala
tul sporturilor și culturii sțrfft' 
de fapt lacune mai vechi ale 
handbalului nostru feminin. 
Este vorba, de pildă, că o ju
cătoare ținută „om la om“, în 
speță Rodica Grigoraș. nu știe 
să se descurce, dispare real
mente dim joc. Dacă la Aar
hus. Grigoraș a marcat 10 go
luri, la București n-a reușit 
decît două, dintre care unul 
din aruncare de la 7 m. De 
fapt, daneza Skorhus nici nu 
i-a pus mari probleme, pres- 
singul ei fiind efectuat de la 
distanță și în condiții perfect 
regulamentare. Grigoraș s-a 
complăcut în această situație, 
neacționînd în faza ofensivă. 
Potențialul echipei Confecția a 
scăzut insă vizibil. Se impune, 
deci, pregătirea talentatei ju
cătoare si pentru o astfel de 
eventualitate (forțarea omului 
din față la fault pînă la eli
minare. trecerea pe un alt post 
ș.a.m.d.), astfel ca în noua fa
ză a „Cupei cupelor" Confec
ția să joace în atac în „6“ și 
nu în...... 5". O altă carență, de

proprie nu numai

• 2 restaurante, 
braserie, terasă, 
bar centra)

• centru de în
chirierea materia
lului sportiv

• cură naturală 
de aer ozonat

® decor feeric.
Informații și procurarea biletelor de la filialele de tu

rism bucureștene din str. Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii 
nr. 68, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35 și Cal. Gri- 
viței nr. 138.

asemenea __ _ . ____
Confecției, ci handbalului nos
tru, este 
de la

irosirea aruncărilor 
7 m. Maria Bidiac a 

ratat trei astfel de aruncări, 
deși din acțiune a înscris nu 
mai puțin de șase goluri! Este, 
deci, evident că această atît 
de activă jucătoare n-a pregă
tit suficient transformarea a- 
runcării de pedeapsă.

Antrenorul Valeriu Gogâltan 
este un tehnician de elită, iar 
echipa Confecția — al cărei 
artizan este — o formație cu 
reale posibilități. Suficiente 
motive pentru a avea convin
gerea că în răgazul pină la 
meciurile semifinalelor „Cu
pei cupelor" aceste neajunsuri 
vor fi eliminate, iar cîștigă- 
toarea „Cupei României" va 
putea aspira îndreptățit la o- 
noarea de a juca în. finală. 
Este un lucru pe care toți iu
bitorii handbalului din țara 
noastră îl doresc.
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Rezultatele meciurilor primei 
etape a returului Diviziei A la 
baschet masculin au produs spo
rirea numărului echipelor aliate 
in pericol de a retrograda. Acum, 
pe lingă C.S.U. Galați, Politehni
ca C.S Ș. 2 București și Dinamo 
Oradea, în zona periculoasă au 
mai intrat Politehnica C.S.Ș. U- 
nirea Iași șl I.C.E.D., ultima for
mație oferind suporterilor ei ne
plăcuta surpriză de a „cădea" de 
pe locul 3 (la sfîrșitul campiona
tului trecut) pe locul 8 (tn mo
mentul de față). Timpul nu este. 
Insă, pierdut, nici pentru baschet- 
baliștil de la I.C.E.D. șl nici pen
tru cei ai celorlalte echipe co
dașe; c prestație bună In urmă
toarele 10 etape le poate aduce 
reabilitarea șl... rămiaerea în ,.A“.
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Clasamentul la zi: 1
i. Di name 24 23 1 2482-1550 47 ■2. Steaua 24 23 1 2240-1572 47 I
3. Farul 24 15 9 1872-1820 39 I
4. ,,U“ Cj -N. 24 13 11 1866-1907 37 1
5. Rapid 24 11 13 1725-1825 35
6. C.S.U. Bv. 24 10 14 1968-2057 34 I
7. C.S.U. Sibiu 24 10 14 1807-2002 34 I
8. I.C.E.D. 24 9 15 1853-2050 33 *
9. „Poli- C.S.Ș . Unirea lași

24 9 15 1832-2038 33 I
10. Dinamo Or. 24 8 16 1596-1926 32 1
u. „Poli- C.S.Ș. , 2 BUC. ■

24 7 17 1708-1933 31 ■12. C.S.U. Galați 24 6 18 1718-1987 30 I
1 Rezultate din Di\*izia B ide

tineret. Masculin: Comerțul bc. ■
,.Bolyai- Tg. Mureș — Voința Ti
mișoara 75—79 (43—34) !, ------
mia militară București - 
Tg. Jiu “ * *
Craiova 
(36—56), 
Carpati ___ ____Rapid n București — Știința Pe
troșani 50—63 (25—36). Automatica 
București — Universitatea Timi- 
'șoara 80—92 (41—46); feminin : 
Clubul școlar de baschet Bucu
rești — Politehnica C.S.Ș. 2 II 
București 80—41 (20—19), C.F.R. 
Craiova — P.T.T. București 58—83 
(27—41). Metalul Salomta — Co
merțul lie. „Bolyai" Tg. Mureș 
49—94 (27—43). Corespondenți: c. 
Albu, D. Brănoiu, V. Popovicl, M. 
Radu, D. Moraru-Slivna, O. Guțu, 
G. Octavian, Fr. Darvași

Acade- 
c.s.ș.

130—50 (66—26), Chimia 
— Urbis București 74—118 

,U“ n Cluj-Napoca —
București 73—72 (34—41),

Politehnica C.S.Ș.

IGÂTOARE IN PRIMA ETAPĂ 
4ATULUI DE LUPTE LIBERE
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• AiKoHi autorul celor două goluri • Vineri, ultimul
joc ai turneului - cu reprezentativa țârii gazdă
în cursul zilei de ieri, un 

telex sosit din Cairo ne-a adus 
vești despre turneu] pe care 
reprezentativa de tineret a 
României îl întreprinde în E- 
gipt. Tinerii noștri jucători au 
susținut, pină acum, două me
ciuri (la Cairo) în compania 
primelor două echipe din liga 
I a campionatului egiptean : 
1—1 (0—0) cu formația Național, 
locul 1 in clasament (golul a 
fost realizat de Antohi. în min. 
50) și 1—2 (1—1) cu Zamalek, 
locul 2 (golul a fost marcat tot 
de Antohi, min. 7). în ambele 
partide lotul reprezentativ de 
tineret a jucat bine doar în 
primele 45 de minute ; în întil- 
nirea cu Zamalek două mari 
greșeli ale portarului Nițu au 
contribuit decisiv la insucces.

Antrenorul Cornel Drăgușin 
a folosit următoarea formație 
de bază : Nițu — Vlad,

Bumbescu, C. Solomon, Ungu- 
reanu — Mureșan, Klein, Bo- 
zeșan — Geolgău, Antohi, Biro 
I. Au mai fost rulați : Lică. 
Irimescu, Gali, Turcu și Veri- 
geanu. Remarcări : Bumbescu, 
C. Solomon, Bozeșan, KIein și 
Antohi, autorul celor două go
luri.

Turneul echipei noastre este 
urmărit cu interes la Cairo, 
presa, radioul și televiziunea 
ocupîndu-se pe larg de jocurile 
disputate (ambele meciuri au 
fost transmise în direct pe mi
cul ecran).

Ultimul meci al turneului 
este programat vineri 8 februa
rie, tot la Cairo, cînd echipa 
de tineret va juca cu prima 
reprezentativă a Egiptului, for
mație care se pregătește pentru 
Cupa Africii și preliminariile 
campionatului mondial.

Nc lipsesc înaintașii care sil... marcheze goluri

CONSTANTIN: „OMUL DE GOL 
TREBUIE CĂUTAT CU PASIUNE"

nic ne-a 
Post Up- 
executat 
i proce
dee!, ca 
rtensifice

eat eg.
(Vulcan 

. Satu 
1 Buc.); 
a (Stea- 
u (Stea- 
Brașov); 
rZudușan

Șteian 
Cloacă—0

(Progresul Brăila); categ. S2 __. 
1. G. Anghel (Steaua), 2. M. Vol- 
cu (Progresul Brăila), 3. I. Breaz 
(Steagul r. Brașov); categ. 68 kg: 
1. O. Dușa (Steaua), 2. P. Andro- 
ne (Steagul r. Brașov), 3. C. Dă- 
năilă (Dinamo Brașov); categ. 
74 kg: 1. Em. Cristian (Dinamo 
Brașov), 2. C. Borșa (TUFS Gheor- 
gheni), 3. V. Stănescu (Dinamo 
Brașov); categ. 82 kg: 1. V. Țigă- 
naș (Nicolina Iași), 2. Os. Bar- 
koezi (Comerțul Tg. Mureș), 3. D. 
Lupu (Dunărea Galați); categ. 
90 kg: 1. I. rvanov, 2. I. Dumitru, 
3. D. Broșteanu (toți de la Stea
ua) : categ. 100 kg: 1. V. Pușcașu 
(Steaua), 2. C. Șandru (Dinamo 
Brașov). 3. N. Curelaru (Nicolina 
Iași); categ. +100 kg: 1. I. Mar
ton (C.S.M. Cluj-Napoca), 2. E.
Panaite (Steaua) 3. C. lan a.C.H. 
Constanța).

Clasamentul pe echipe: 1. Stea
ua 231 p, 2. Dinamo Brașov 229,5 
P. 3. I.C. Hidrotehnica Constanta 
117 p, 4, Vulcan București 106,5 p. 
5. Steagul roșu Brașov 90 p, 6. 
C.S.Ș. 2 Constanța 85,5J p.C. GRUIA — coresp.

N DIVIZIA B (tineret) LA VOLEI
de volei 

etapei 
rezulta-

e Buc. — 
Spartac 

—1, Da- 
Buc. 
C.S.

die -
Metalo- 

Cluj- 
:alău —
, C.S.M. 
Albatros 
Craiova

Buc. 
PECO

Ploiești — Electroputere Cra
iova 2—3, I.O.R. Buc. — I.C.I.M. 
Brașov 0—3, Dinamo Brăila — 
SARO Tirgoviște 3—0,
B. Mare — Strungul Arad
C. S.U. Galați — Metalul 
ceava 3—0, Electromureș Tg. 
reș — Didactica Zalău 3—0, 
7 Noiembrie Sibiu — Voința 
Iulla 3—2, Steaua n Buc. — Con
structorul Brăila 3—0, 
Alumina Oradea — „U 
Napoca 3—1.

CORESPONDENȚI : N, 
cu, Gh. Lazăr, C. ” 
Costin, I. Ionescu, 
Gruia, M. Bonțoiu, 
Fețeanu, N. Costln, 
Arsene, V. Săsăranu,

Motorul 
s—o, 
Bu- 

Mu- 
A.S.

Alba
c.s.u. 

Cluj-

Matees- 
Toader, T. 

C. Baltag, C. 
A. Szabo, I. 
I. Păuș, Gh. 
i, I. Ghișa.

•ism, Hoteluri și Restaurante București,

entru Tineret - Agenția municipiului 
București

organizează :

IL TURIȘTILOR"
excursie la sfirșit de săptămînâ.

nicâ la ora 7,09, din gara București 
Predeal (sosire - ora 9,38) „Trenul 
în gara București — Băneasa, la ora 

leal la ora 16,20).

âtă la ora 9,15, din gara București 
Predeal (sosire - ora 11,15) „Trenul 
In gara București - Băneasa dumi- 

îcarea din Predeal la ora 18,32).
ENUL TURIȘTILOR" la începutul fiecă- 
MIERCURI I) la filialele de turism 
lendeleev nr. 14, Bd. Republicii nr. 68, 
•4. Bălcescu nr. 35 și Cal. Griviței nr.

CURSIE PLĂCUTĂ I
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Pepiniera piteșteană solicită

0 MÎNĂ DE AJUTOR PENTRU
Puțini iubitori al fotbalului 

știu că M. Zamfir și Stancu — 
campioni en titre cu F.C. Argeș, 
doi dintre cei mai buni fundași 
din tară — au început să joace 
la Școala generală nr. 11, as
tăzi Clubul sportiv școlar Pi
tești I Iar și mal puțini cunosc, 
de exemplu, că șapte dintre 
componenții divizionarei de juni
ori F.C. Argeș — liderul cam
pionatului — au fost transferați 
treptat de la aceeași unitate șco
lară : B. Meilescu, S. Petrescu, 
Ov. Coman, C. Teodorescu, D. 
Nicoară, M. oiță șl Aug. Eduard. 
Șl era firesc să se întimple așa, 
„Argeșul" fiind clubul de per
formanță care trebuie să sirin
gă în albia sa toți afluenții, mai 
mari sau mai mici, de pe raza 
județului. Iar tn rețeaua acestor 
afluenți, C S.Ș. Pitești se În
scrie pe primul loc, datorită hăr
niciei unul cuplu de profesori, 
Nicolae Vameșu — Mihai Geor
gescu, cei care desfășoară aici, 
de aproape zece ani, o activitate 
intensă soldată cu descoperirea 
unor copil de real talent, cărora 
le-au îndrumat apoi primii pași 
in fotbal. Semnificative în acest 
sens sint, pe de o parte, fru
moasele cuvinte de apreciere ve
nite din partea lui Leonte la- 
novschi și, pe de altă parte, cele 
două victorii finale in „Cupa 
Speranțelor" (1974 și 1978) și un 
loc I In campionatul " rezervat 
echipelor din școlile generale 
(1976). Iată motive care ne-au 
îndemnat să facem un scurt po
pas la acest club sportiv școlar, 
pentru a afla citeva din secre
tele muncii profesorilor care se 
străduiesc să facă din clubul lor 
o unitate model. Dar cum ___ 
este vorba de nici un secret, am 
aflat, printre altele, că C.S.Ș. 
Pitești își desfășoară activitatea 
la trei ramuri de sport : gimnas
tică' băieți (locul I pe tară tn 
any 1973—1976 Și 1979), “ 'șl - -
800 
de 
se

nu

atletism 
fotbal. Trei secții, deci, cu 
de sportivi împărțiți în 40 
grupe, de pregătirea cărora 
ocupă 14 profesori. Din cel

LOTO-PROKOSPORT INFORMEAZĂ
• PROCURAȚI DIN VREME 

BILETELE! • Tragerea obiș
nuită Pronoexpres de mîine, 6 
februarie 1980, vă oferă noi po
sibilități de frumoase satisfacții 
la acest sistem de joc deosebit 
de avantajos, care atribuie cu 
regularitate numeroase cîștiguri 
în autoturisme — ‘
importante 
dar, CINE 
MIÎNE SE 
PRINTRE 
TORI I • 
nosport 
biletelor pentru prima tragere 
Loto 2 din această lună, care 
va avea loc duminică 10 fe
bruarie 1980. Se reamintește că, 
la tragerile Loto 2, cîștigul 
maxim pe o variantă este auto
turismul „Dacia 1300“, iar cîști
gul minim este de 100 lei, a- 
cesta din urmă pentru numai 2 
numere la una din extrageri I 
încercați-vă și dv. șansele I
• CIȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 30 IANUA
RIE 1980. Cat. 1 : 1 variantă 100% 
— autoturism „Dacia 1300“ și 2 
variante 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 
" variante 25% a 10.578 lei ; cat. 
3 : 46,50 a 1.592 lei ; cat. 4 : 104,50 
a 709 lei ; cat. 5 : 250,00 a 296 lei ; 
cat. 6 : 9.798,00 a 40 lei ; cat. 7 : 
336,50 a 200 lei ; cat. 8 : 5.076,00 a 
40 lei. Report cat. 1 : 215.696 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
cat. 1 a revenit participantului 
NICULAE GUȚA. din comuna 
Bercenl, județul Ilfov.

„Dacia 1 300“ și 
sume de bani. Așa- 
JOACĂ ASTĂZI — 
POATE NUMĂRA 
MARII CÎȘTIGA- 
Agențiile Loto-Pro- 

au început vînzarea

• • •

• • •

800, 170 sint jucători de f ' 
remarcindu-se, în mod deosebit. 
N. Mihal, Ad. Petrache, D. ~ 
brin, fiul internaționalului 
leștean, R. Tunaru, I. Vasile, 
Teodorescu, I. Niță. Cu acești 
de copil, profesorii Vameșu 
Georgescu muncesc mult de 
mineață pină seara, făcînd mari 
eforturi — sprijiniți fiind, per
manent și eficient, de conduce
rea" școlii, Marieta Ștefănescu șl 
Saltița Stancu — pentru a le 
asigura un program adecvat de 
jocuri, de cit mai multe jocuri. 
Nu intîmplător echipele acestui 
club participă la toate acțiunile 
organizate pe plan local, cluo 
însuși fiind promotorul unor ex
trem de atractive turnee de ml- 
nlfotbal, găzduite de sala spor
turilor din Pitești. Aceste tur
nee, numărul marc de meciuri 
susținute dau posibilitatea antre
norilor să compare calitățile ele
vilor lor cu cele ale altora, le 
permit să „cearnă" mereu gru
pele pentru a obține rezultatele 
dorite.

Sigur că succesele de pină a- 
cum sint rodul activității des
fășurate în club, al condițiilor 
materiale corespunzătoare. Există 
un cămin corespunzător. Există 
material sportiv suficient. Există 
o sală bine utilată, două tere
nuri de handbal ..................
alte două terenuri 
Dar mal există și 
fotbal de 110/65 m.
care se lucrează de __ ___ ____
are drenaj, care are gardul îm
prejmuitor cerut de regulament, 
care trebuia să fie gata din 1978. 
care... Care nu e gata pentru 
că nu-i gazonat, cu toate că 
„actul de naștere" ce prevede 
gazonarea lui are pe el CINCI 
SEMNATURI CU CINCI ȘTAM
PILE, cu toate că există și fon
durile necesare. Oare semnatarii 
acestui „act" (CJ.E.F.S. Argeș 
îndeosebi) nu vor ca de la C.S.Ș. 
Pitești să pornească, spre vîr- 
ful piramidei fotbalului nostru, 
alți... urmași al lui M. Zamfir 
si Stancu 7 Sintem convinși că 
VOR. Și credem că primăvara 
lui ’80 va poposi șl pe terenul 
clubului cu... gazonul visat de 
cele 170 de speranțe ale fotba
lului piteștean. Nu-1 nevoie de- 
Cit de O MINA DE AJUTOR...

Laurențiu DUMITRESCU

Do- 
pi- 
M.
170 
și di-

bitum inizate, 
de ‘

un 
Un 
trei

baschet, 
teren de 
teren la 
ani. care

ȘTIRI
• F.C. BRĂILA ÎNTRE

PRINDE UN TURNEU IN SI
RIA. Divizionara „B“ F.C. Brăi
la va pleca astăzi în Siria, 
unde va efectua un turneu de 
4 jocuri, în perioada 6—21 fe
bruarie.

• „CUPA MUNICIPIULUI 
BRAȘOV". în organizarea lui 
F.C.M. Brașov, în perioada 
14—17 februarie va avea loc la 
Brașov competiția dotată cu 
„Cupa Municipiului". La aceas
tă întrecere, în afară de echipa 
locală, F.C.M. Brașov, au fost 
invitate echipele F.C. Bihor, 
Corvinul Hunedoara și Delta 
Tulcea. Meciurile se vor dispu
ta pe stadionul Municipal.

• GLORIA BUZĂU — ME
TALUL PLOPENI 0—2 (0—2). 
Oaspeții au obținut, surprinză
tor, victoria cu 2—0 (2—0), prin 
golurile marcate de Spiridon și 
N. Lazăr. Gloria a folosit for
mația : Cristian II — Ivana, Si- 
mion, Vlad, Tulpan — Ghizdea- 
nu, Negoescu, Petrache — Pe- 
treanu, Stan, Radu. Au mai

Gheorghe Constantin, singu
rul jucător român care a fost... 
profesor de fotbal înainte de a 
fi îmbrăcat treningul de antre
nor, este o figură singulară în 
„serialul nostru", deoarece gol- 
geterul Constantin il „concurea
ză" pe valorosul constructor al 
atacurilor echipei C.C.A. din 
perioada ei cea mai bună. A- 
vînd aceste două atribute, in
ternaționalul Constantin are o 
optică completă asupra temei 
noastre.

— Se vorbește despre scăde
rea îngrijorătoare a numărului 
înaintașilor de gol din fotbalul 
nostru.

— Este firesc să se vorbească, 
deoarece aceasta-i o problemă 
a fotbalului mondial, nu numai 
a noastră. Este o problemă mon
dială, în măsura in care prețul 
victoriei în fotbal a, crescut 
enorm în ultimii 10 ani, să 
zicem, ceea ce face ca apărările 
să fie mult mai aspre, deseori 
peste limita sportivității, apre
ciată destul de relativ de 
corpul de arbitri. Așa stind lu
crurile, sint puțini jucătorii care 
să se înverșuneze și să atace 
obstacolele mereu mai grele și, 
repet, nu întotdeauna sportive.

— Ce este un înaintaș de 
gol?

— Este un fotbalist care se 
naște cu acest har, așa cum se 
naște Ion Voicu sau Gheorghe 
Zamfir. El are o adevărată 
bucurie în fața golului. De a- 
ceea, oamenii de gol adevărați 
sint foarte rari. în ultimii 10 
ani, ca să mă refer la fotbalul 
nostru, au existat trei oameni 
de goi : Oblemenco, Dumitra- 
che și Dudu Georgescu, in or
dine cronologică. Primul a fost 
un mare șuter, ultimul a fost 
și este un virtuoz al loviturilor 
cu capul, iar cel din mijloc a 
avut de toate și în primul rînd 
o viteză de reacție de nivel in
ternațional incontestabil.

— Ce împiedică apariția unor 
mari înaintași de gol ?

— în primul rînd, n-aș vrea 
să intru in categoria bătrinilor 
care-și cintă tinerețea și o văd 
mai frumoasă ca a celor tineri. 
Nu vreau să fiu vanitos și să 
spun că eu am fost așa și pe 
dincolo, in timp ce jucătorii de 
astăzi sint niște fricoși șj niște 
nehotărîți. E adevărat, am fost

timp de trei ani consecutiv gol- 
geterul diviziei naționale, ani 
marcat 12 goluri și în echipa 
națională, dar nu uit faptul că 
Dumitrachc a marcat goluri 
memorabile cu „tricolorii". îar 
Oblemenco este singurul jucă
tor român care poate să se 
compare, prin forța șutului, cu 
Bazil Marian, alt inaintaș năs
cut

— Vă referiți mereu la harul 
înaintașului de gol. Pe de altă 
parte, se vorbește despre in
struirea imperfectă a jucători
lor.

— Discuția e mai complexă. 
Marii înaintași de gol au fost 
atit de obsedați de... gol, incit 
au furat măiestria de la mode
lele pe care și le-au propus. 
Fără să fiu un mare inaintaș 
de gol, am fost un mare pa
sionat. Mă uitam la Baratki 
sau la Humis cile șase ceasuri 
pe zi, și asta de Ia numai ciți- 
va metri. în spatele porții. 
Acolo se fură biomecanica, pe 
care nici o kinogramă din lume 
nu ți-o poate arăta, după cum 
nici antrenorul fără har nu 
poate face o vedetă de prim 
rang. Din păcate, copiii noștri 
nu mai pot sta șase ore în spa
tele unei porți, ca să simtă 
respirația lui Baratki sau icni- 
tura lui Humis, cînd acesta se 
arunca spre minge, ca un îno
tător in bazin.

— Ce-i de făcut ?
— înaintașii cu har trebuie 

căutați cu pasiune. Acesta este 
momentul cel mai important. 
Dacă ai găsit un asemenea tip 
de fotbalist, restul * devine o 
problemă de activitate curentă, 
în al doilea rind, omul de gol 
trebuie lucrat in condițiile „bă
tăliei din careu", nu cu mingi 
servite pe tavă, pe care nu le 
vei intilni niciodată in timpul 
jocului.

— Ce mari oameni de gol a- 
vem astăzi în lume ?

— Marile echipe din ultimii 
10 ani n-au avut oameni de 
gol. Nu știm nici astăzi cine a 
fost golgetcrul Braziliei în 
Mexic. Nu știm nici astăzi cine 
a fost golgeterul lui Ajax. O 
singură excepție, Gerd Muller. 
In rest, echipele mari și-au 
dat seama de dificultățile omu
lui de goi și și-au construit 
tactici valabile și pentru Fele, 
și pentru Jairzinho, Tostao. Ri- 
velino și chiar fundașul Carlos 
Alberto, ea să iau exemplul 
Braziliei și să nu mai continui 
cu sextetul lui Ajax, în care 
toți erau oameni de gol, fără 
să se detașeze, însă, vreunul.

— Rămîne, deci...
— Rămîne să căutăm cu in

sistență omul de gol, care este 
tot ce arc fotbalul mai frumos, 
în al doilea rînd, să-l facem 
să-și dezvolte harul, să plonje
ze, să se dea peste cap. să 
riște, să rupă, să spargă și să 
simtă că tribuna vede in el 
pe adevăratul stăpîn al terenu
lui. Din păcate, uneori, aud 
din tribună reacții care nu fac 
decit să tocească ambiția și 
harul.

Ioan CHIRILĂ

.. MECIURI AMICALE
jucat : Tănase, Toma, Neculce 
și Duloiu. (M. CRISTACE, co- 
resp.).

• MECANICA FINĂ BUCU
REȘTI — VÎSCOZA BUCU
REȘTI 3—1 (1—0). Au înscris : 
Pîslaru, Turbatu, Catrina, res
pectiv Boina.

• RECOLTA SALONTA — 
MINERUL BIHOR 2—0 (0—0). 
Autorii golurilor: Buda și 
Morți.

• MECIUL RESTANȚĂ DIN 
CADRUL „CUPEI ROMÂNIEI" 
dintre echipele Universitatea 
Craiova și Olimpia Satu Mare 
se va disputa la 20 februarie, 
la Timișoara, cu începere de la 
ora 14,30.

• PROGRAMUL „OPTIMI
LOR" CUPEI ROMÂNIEI. Du
pă cum se știe, sezonul oficial 
de primăvară va fi inaugurat 
Ia 24 februarie, cînd sînt pro
gramate meciurile din cadrul 
„optimilor" de finală ale „Cupei 
României", după cum urmea
ză : F.C.M. Galați — Chimia 
Rm. Vîlcea, la Ploiești ; C.S.

Tirgoviște — Steaua (localitatea 
urmează a fi stabilită) ; Poli
tehnica Iași — Sportul studen
țesc, la Brăila ; Petrolul Plo
iești — Gloria Bistrița, la Si
biu ; Metalul București — Ra
pid Bucureștii, pe Stadionul 
Republicii din Capitală ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Politehnica Timi
șoara, la Deva; „U" Cluj-Na- 
poca — Jiul, la Alba Iulia și 
Universitatea Craiova sau Olim
pia Satu Mare — S.C. Bacău, 
la Brașov.

• ORA DE ÎNCEPERE A 
JOCURILOR DE DIVIZIA A 
în luna martie va fi 15,30. Eta
pa a 20-a a campionatului Di
viziei A este programată la 2 
martie, etapa a 21-a — la 8 
martie (și nu la 9 martie cum 
fusese anunțat inițial), iar eta
pa a 22-a va avea loc la 12 
martie.

• MÎINE, LĂ TIRGOVIȘTE: 
CLUBUL SPORTIV — ME
TALUL PLOPENI. Partida se 
va disputa pe stadionul Petro
lul, de la ora 15,15.



DUBLĂ INTIME DINTRE ECHIPELE DE HOCHEI A

JIJNIGfil ALE ROMÂNIEI Șl UNGARIEI
Astăzi și mîine, patinoarul 

„23 August" din Capitală găz
duiește dubla întîlnire dintre 
echipele de hochei juniori ale 
României și Ungariei. Confrun
tările dintre aceste două for
mații, devenite tradiționale, au 
furnizat, de fiecare dată, parti
de de un bun nivel tehnic. Cu 
atit mai mult este de așteptat

acest lucru acum, cu cit cele 
două reprezentative se află în 
plină perioadă de pregătire și 
verificare pentru campionatul 
european, care va începe la 3 
martie în Iugoslavia.

Ambele partide de la Bucu
rești încep la ora 17 și vor fi 
conduse de Mihai Presneanu 
(azi) și Oprea Barbu (mîine).

0 DECEARAJIE A COMIIEIOEUI OLIMPIC AL EJ.R.S.S
MOSCOVA, 4 (Agerpres). — 

Comitetul Olimpic al U.R.S.S. 
— relatează agenția TASS — a 
dat publicității la 31 ianuarie o 
declarație în care se referă la 
o campanie propagandistică 
desfășurată cu scopul de a se 
împiedica organizarea celei 
de-a 22-a ediții a Jocurilor O- 
limpice din 1980 la Moscova, 
în declarație se arată că a- 
ceasta poate scinda însăși miș
carea olimpică, mișcarea zecilor 
de milioane de oameni de pe 
planeta noastră, pentru care 
jocurile constituie expresia u- 
nor înalte idealuri — procla
mate de Pierre de Coubertin. 
Pentru coeziunea și unitatea 
mișcării olimpice s-a pronunțat 
lordul Killanin, președintele 
Comitetului Internațional Olim
pic. Conducătorii Comitetelor 
naționale olimpice din marea 
majoritate a țărilor și ai fede
rațiilor sportive internaționale, 
activiști sportivi de frunte, an-

nea- 
Jocu- 
de la

sovie- 
al

trenori cunoscuți, atleți fruntași 
și-au afirmat dorința 
bătută de a participa la 
rile Olimpice din 1980, 
Moscova.

în numele sportivilor
tici, Comitetul Olimpic 
U.R.S.S. își exprimă convinge
rea că nici un fel de forțe nu 
vor reuși să submineze mișca
rea olimpică mondială.

Aplicînd hotărirea sesiunii 
Comitetului Internațional Olim
pic privind organizarea la 
Moscova a Jocurilor Olimpice 
de vară 1980, oamenii sovietici 
se pregătesc pentru aceste 
jocuri în strictă conformitate 
cu carta olimpică și fac totul 
pentru ca Olimpiada de la 
Moscova să devină o sărbătoa
re a sportului în numele în
tăririi înțelegerii reciproce și a 
prieteniei tineretului de pe 
glob, al creării unei lumi mai 
bune și mai calme.

TENISUL DE MASĂ ÎNTRE „MONDIALELE" DE LA PHENIAN
Șl CAMPIONATELE EUROPENE DE LA BERNA

„TOP 12 EUROPA**
Competiția internațională de tenis de masă „Top 

desfășurata in Saia sporturilor din Miinchen, s-a . .. _ „
victoria suedezului Stellan Bengtsson șl a englezoaicei Jill Ham- 
mersley. Iată clasamentele finale — masculin: 1. S. Bengtsson 
(Suedia) U v; 2. U. Thorsell (Suedia) 8: 3. J. Secretin (Franța) - ----- — - -------  _ - -------- ----- . . . . _

7.
9. 
I.

____ ,____ _______. .. . X. _ , _ . . 
X Bettine Vriesekoop (Olanda) I; 3. Gabriella Szabo (Ungaria) 
7; 4. Dana Uhlrkova (Cehoslovacia) 7; 5. Erzebet Palattnus (Iu
goslavia) 6; 8. Blanka Sllhanova (Cehoslovacia) 6; 7. Ursulla 
Kamizuru (R.F. Germania) 5; 8. Zsuzsa Olah (Ungaria) 5; 9. 
Ann-Christin Hellman (Suedia) 5; 10. Judit Magos (Ungaria) 4; 
U. Gordana Perkucta (Iugoslavia) 3; 12. Claude Bergeret (Frarf- 
țafl L

7; 4. D. Douglas (Anglia) 7; 
Stell wag (RJ, Germania) 6; 
8. D. Surbek (Iugoslavia) 4; 
10. J. Takacs (Ungaria) 3; 11. 
liniei (Iugoslavia) 3. Feminin:

Tenisul de masă, practicat as
tăzi în peste 120 de țări de pe 
toate continentele, a avut șl in 
anul 1979 un calendar competl- 
țional bogat, „capul de afiș" 
constltuindu-1 campionatele mon
diale de la Phenian. Evenimentul 
cel mal comentat l-a constituit 
rezultatul surprinzător obținut la 
întrecerea supremă de echipa 
masculină a R.P. Ungare 
(Jonyer, Gergely, Klampar), care 
Învingea în finală, incredibil, 
formația multiplă campioană 
mondială a R.P. Chineze, cu un 
scor — incredibil șl el — 5—1 1
Succesul repurtat de echipa Un
gariei, care reintra în posesia 
titlului mondial după 27 de ani. 
a făcut să mai scadă proporțiile 
eșecului dublului masculin ma
ghiar (Jonyer, Klampar) în fi
nala ciștlgată cu 3—0 de cuplul 
iugoslav Surbek, Stipancâci. Cu 
excepția acestor două titluri șl

După întrecerile de la Atena: TIRUL BALCANIC
CU AER COMPRIMAT IN PROGRES SPECTACULOS

Partlcipanțl la 5 probe, sportivii români au cucerit un loc I și trei locuri II

12 Europa-, 
Încheiat cu

G. Gergely (Ungaria) 6; 6. P. 
W. Lieck (R.F. Germania) 5; 
J. Dvoracek (Cehoslovacia) 4; 
Jonyer (Ungaria) 3; 12. Z. Ka- 
Jill Hammersley (Anglia) 9 v;

La recenta ediție a Balca
niadei de tir pentru arme cu 
aer comprimat, desfășurată la 
Atena, delegația română a 
fost alcătuita din echipe de 
pușcă 10 m senioare și pistol 
10 m juniori, la care ,s-a a- 
dăugat un trăgător senior la 
pușcă 10 m, Marian Teodoru. 
După cum se știe, echipa ju
niorilor a cîștigat titlul cu un 
rezultat ce constituie un nou 
record balcanic (11-28 p). iar 
în Întrecerea individuală, Con
stantin Țirloiu a avut cea mai 
bună comportare, ocupind lo
cul secund, cu cifra de 379 p. 
La întoarcere, am solicitat an
trenorului Mircea Ilorneț cî
teva amănunte asupra întrece
rii trăgătorilor de la pistol.

in „Cupa Davis“

ROMANIA -
IUGOSLAVIA

2-0
(Urmare din pag. 1)

„Găzduite de sala Kesarion, 
probele Balcaniadei de tir re
dus au relevat un puternic re
viriment al specialiștilor în 
aceste probe din țările balca
nice. Cu o excepție, întrece
rea de pușcă 10 m, senioare, 
toate celelalte probe s-au în
cheiat cu noi recorduri ale 
competiției. Federațiile de spe
cialitate din țările participan
te, Iugoslavia și Bulgaria în 
special, dar și din Grecia și 
Turcia, au luat măsuri ferme 
de impulsionare a tirului re
dus. în perspectiva introducerii 
puștii de Ia 10 m în progra
mul olimpic din anul 1984. 
Toate aceste țări au fost re
prezentate, în consecință, de 
delegații complete, cu trăgă
tori la toate probele și aceasta 
este explicația faptului că tră
gătorii iugoslavi (6 locuri I) și 
bulgari (3 locuri I) au cucerit 
aproape toate titlurile de cam
pioni, cu excepția aceluia de 
Ia pistol juniori pe echipe, ad
judecat de Țirloiu, Babii și 
Dragomirescu. In ceea ce-i 
privește pe reprezentanții noș
tri in proba de pistol, cred că 
ei și-au făcut datoria și că au 
dat dovadă, in această alcătu
ire, că pot concura cu succes 
și la o competiție de nivel e- 
uropean".

Conducătorul tehnic al puș
cașilor. antrenorul Laurian

Cristescu, ne-a precizat în le
gătură cu comportările aces
tora în capitala Greciei : 
„O ultimă decadă de 99 puncte 
i-a adus iugoslavei Jojic o vic
torie care era, aproape sigur, 
a Evei Ionescu! Sportiva iugo
slavă a totalizat astfel cu un 
punct mai mult decît cea ro
mâncă... Eva are, totuși, me
ritul unei cifre bune, 384 p, 
pentru un concurs internațio
nal, demonstrind astfel că se 
află în revenire de formă. Din 
punct de vedere tehnic, fetele 
noastre, locul 2 pe echipe, au 
corespuns dar au capotat în 
ultimele decade, cînd au pier
dut multe, prea multe puncte. 
Așa a ajuns Dumitra Matei pe 
locul 5, cu 381 p, și Marian 
Teodoru, pe 6, tot cu 381 p 
(care a pierdut 4 puncte în ul
timele 4 focuri...). Maria Laka- 
toș n-a rezistat debutului în- 
tr-o întrecere de anvergură în 
manșa întîi adunînd doar 90 p. 
Rămin o promisiune locul 9 și 
cele 372 de puncte, pentru pri
ma confruntare internațională 
sub culorile României".

Să amintim, în încheiere, că 
proba de pușcă 10 m seniori 
a revenit lui E. Iankov (Bul
garia), cu 386 p, și că tot un 
trăgător bulgar, I. Mandov, a 
totalizat 390 p, la pistol 10 m.

a celui de simplu masculin, cîș
tigat de „veteranul" japonez 
Seijo Ono, pentru a doua oară 
consecutiv, restul titlurilor 
revenit reprezentanților R.P. Chi
neze, care au continuat să stră
lucească mal ales prin iotul fe
minin.

Frumoasa rivalitate sportivă, 
veritabil motor al progresului a- 
cestui sport, dintre jucătorii a- 
siatici — îndeosebi cel chinezi — 
și cei europeni a dovedit șl la 
această ediție a mondialelor su
perioritatea primilor, decalajul 
accentuindu-se chiar — după 
cum observa antrenoarea federa
lă Ella Constantlnescu — în ceea 
ce privește tenisul de masă fe
minin.

Pe plan european, în nume
roasele competiții internaționale 
organizate de diverse țări, în 
Cupa campionilor europeni, Cupa 
orașelor tlrguri, Super-ligă sau 
„Top 12“, pe lista clștigătorilor 
s-au aflat cel mal adesea sporti
vii unguri, iugoslavi și ceho
slovaci. Lotul ungar aliniat de 
Zoltan Berczik, el însuși mare 
jucător cindva, este mai omogen. 
Desigur, jucători buni există șl 
tn alte țări, dar s-au redus gar
niturile. Astfel, suedezul stellan 
Bengtsson nu și-a spus ultimul 
cuvlnt, dar nu-1 mal are alături 
pe Kjell Johansson ; jucătorul 
englez de culoare Desmond 
Douglas nu are nici un parte
ner In primii 25 de jucători din 
Europa, după cum „veteranul" 
francez Jacques Secretin conti
nuă să reziste doar în proba de 
dublu mixt. între primii 15 eu
ropeni se mal plasează Stellwag, 
Leiss și Hilging (R.F. Germania).

Cu excepția mondialelor, unde 
nu au strălucit, din motive ară
tate la timpul cuvenit, jucătoa
rele șl jucătorii noștri au obți
nut in 1979 cîteva rezultate nota
bile în întrecerile europene. Ma
ria Alexandru a ocupat locul 2

au

în „Top 12 Europa", după Ga
briella Szabo (Ungaria) ; Eva 
Ferenczl a cucerit — alături de 
Milan Orlowsckl — titlul do 
campioană internațională a Tării 
Galilor, Iar reprezentativa Româ
niei a cîștigat la Jocurile Balca
nice titlurile pe echipe feminine 
șl masculine, la simplu feminin 
(Eva Ferenczi) și masculin 
(Zsolt Bohm), iar c.S. Arad a 
ajuns în flnala C.C.E. Dar unul 
dintre cele mal mari succese l-a 
constituit victoria cucerită de 
Șerban Doboșl șt Zsolt BOhm 
asupra echipei campioane mon
diale a Ungariei, chiar la inter
naționalele de la Budapesta. 
Victoria este cu a-tît mal prețl- 
* * -- dt cel doi jucători ro-

avut de partea cealaltă 
pe toți cei trei compo- 

formațiel campioane 
Gergely, Klampâr) !

oasă, cu 
mâni au 
a mesei 
nențl ai 
(Jonyer, ______ _____ ___

șl juniorii Noștri s-au compor
tat bine în concursurile interna
ționale la care au participat. O 
remarcă specială merită Giga 
Nemeș, care a cîștigat locul n 
la „Cupa 8 Martie" de Ta Ruse 
(Bulgaria) — concurs de seniori, 
locul I la campionatele IntcrrA- 
țlonale de juniori de la 
La singurul campionat 
țlonal pentru ' '
Cehoslovacia, 
sportivi români au ocupat 
locuri I, la simplu fete 
Nemeș), echipe / fete 
Beatrice Pop, - - ■• 
șl dublu fete (Nemeș, Pop).

Desigur, rezultate meritorii, 
dar nu destul de mari pentru 
a impune o cotă notabilă pe lis
ta valorică a jucătorilor europeni 
sau mondiali, în care doar Ma
ria Alexandru șl Eva Ferenczl 
apar la ora actuală, cu consecin
țele de rigoare in plasarea pe 
tablourile de concurs ale diferi
telor întreceri amicale sau ofi
ciale.

La orizont, campionatele eu
ropene de seniori de la Berna, 
unde se va trage o primă con
cluzie pentru 1980.

Mircea COSTEA

Varna. 
Interna- 

juniorl II, 
cei mai

din 
tineri 

trei 
(Olga 

(Nemeș, 
Marilena Panțuru)

CAMPIONATE

T. RADU

și se mai fac cîteva schimbări 
de mingi îndîrjite și în viteză, 
în care însă multiplul nostru 
campion se arată stăpîn pe 
situație, obținînd primul punct 
al întîlnirii, după patru seturi 
și trei ore de joc.

FL. SEGĂRCEANU - Z. FRA
NULOVICI 6-4, 7-5, 7-5

In mod sigur, stimulat de 
victoria marelui său coechipier, 
maestrul emerit al sportului 
Ilie Năstase, tinărul nostru te- 
nisman, Florin Segărceanu, a 
abordat partida sa cu Zeliko 
Franulovici fără complexe. Se
gărceanu a punctat în nenu
mărate rînduri folosind retu
ruri excelente, loburi eficace, 
cu un joc în viteză pe toate 
planurile. Prin aceasta el e 
depășit un adversar cu o mare 
experiență competițională in
ternațională, nu în puține rîn
duri Franulovici lăsind să se 
întrevadă că este surprins de 
jocul modern al tînărului său 
adversar, care a acționat cu 
dezinvoltură, atit pe fundul te
renului, cit și la fileu.

Segărceanu ar fi putut ciști- 
ga și mai net ultimele două 
seturi. în care a condus cu 
5—1 (în al doilea) șl cu 4—1 
(în al treilea), dacă nu ar fi 
pierdut concentrarea necesară. 
Pînă la urmă a făcut însă e- 
fortul necesar, obținînd o 
splendidă victorie !

ÎNTRECERI feminine DE HANDBAL Șl SCRIMĂ
IN CADRUL turneului in

ternațional feminin de handbal 
care se desfășoară în localita
tea cehoslovacă Cheb, selecțio
nata României a învins cu sco
rul de 25—17 (15—7) echipa 
Norvegiei Principala realiza
toare a echipei României a fost 
Niculina Sasu — 7 goluri.

COMPETIȚIA internațională 
feminină de scrimă de la 
Leipzig s-a încheiat cu proba 
de floretă pe echipe, în finala

căreia formația Ungariei a în
vins cu scorul de 9—4 prima 
reprezentativă a R.D. Germa
ne. Rezultate înregistrate în 
intîlnirile pentru clasament : 
locurile 3—4 : Franța — Cuba 
9—2 ; locurile 5—6 : România 
— R.D. Germană (II) 9—2 ; 
locurile 7—8 : Polonia — An
glia. 9—5. De reamintit că în 
proba individuală, victoria a 
revenit sportivei românce Eca- 
terina Stahl.

spania (et. 19) : Espanoi — 
Malaga 1—1 ; Burgos — Sevtai
1— 0 ; Sporting Gijon — Atletico 
Madrid 0—0 ; Hercules Alicante
— Las Palmas 1—o ; Real Socle- 
dad — Athletic Bilbao 4—0 ; Sa
lamanca — Valencia 1—1 ; Real 
Madrid — Vallecano 7—0 ; Betis
— C.F. Barcelona 2—1 ; Zaragoza
— Almeria 0—0. Clasament : 1.
Real Sociedad — 29 p ; 2. Real 
Madrid — 28 p ; 3. Gijon — 24 p.

FRANȚA (et. 24) : Metz 
ienciennes 1—0 ; Monaco •
2— 0 ; Idile - ------- - -------
Bas ti a — Nisa 
deaux 
main 
Nancy 
tlenne 
s—i: 
sament : 1. Monaco — 37 p ; 2. 
Nantes — 35 p ; 3. St. Etienne — 
34 p.

GRECIA (et. 19) : Panathl-
naicos — AEK 1—0 ; Apollon — 
Yannina 0—0 ; Olympiakos Pireu
— Kastoria 2—1 ; PAOK — Aris
Salonic 2—0 ; Panahaikis — Pa- 
nlonlos 1—1 ; Ethnikos — Rhodos 
1—0 ; Larissa — Doxa 1—0. Cla
sament : 1. PAOK — 28 p ; 2.
Ethnikos — 26 p ; 3. Oiympiakos
— 25 p.

OLANDA (et. 20) : Ajax Am
sterdam — Vitesse 2—0 ; Harlem
— Excelsior 2—1 ; F.C. Haga — 
F.C. Utrecht 2—1 ; Kerkrade — 
P.S.V. Eindhoven 1—0 ; Twente 
Enschede — N.E.C. Nijmegen
3— 0 ; Sparta Rotterdam — Alk
maar 3—3. Celelalte meciuri, 
printre care M.V.V. Myzstricht —

4—1 ;
Paris
0—1 ; 
4—1 ; 

Lyon

• va- 
Lens 

Strasbourg 2—0 ; 
3—0 ; Nantes — Bor- 

Brest — St. Ger- 
fl—4 ; Laval — 

Sochaux — St. E- 
Marsilla — Angers 
- Nlmes 2—1. Cla-

Feyenoord Rotterdam, au t<xt 
aminate din cauza timpului ne
favorabil. Clasament : 1. Ajax — 
34 p ; 2. Alkmaar — 29 p ; 3. 
Feyenoord — 27 p (un joc n al 
puțin disputat).

belgia (et. 22) : F.c. L.vjes
— Beerschot 2—1 ; Waregem — 
Berchem 2—1 ; Beveren — Cercle 
Bruges 1—2 ; F.C. LiCge — s.K. 
Lierse 3—0 ; Beeringen — Loke- 
ren 2—1 ; Anvers — Standard 
Liăge 0—2 ; Racing white Molt’> ■_ 
beek — Hasselt 4—0. Clasament:
1. Lokeren — 32 p ; 2. F.C. Bru
ges 31 p ; 3. R.W. Molenbeek — 
31 p.

ȘTIRI • REZULTATE

• în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Argentina, 
selecționata divizionară a Unga
riei a jucat la Rosario cu o re
prezentativă locală. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 4—L
• Turneul preolimplc sud-ame- 

rican de fotbal pentru califica
rea la J.O. de la Moscova a 
continuat în orașele columbiene 
Caii și BarranquiUa cu alte două 
meciuri, în care s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Argenti
na — Peru 4—1 (1—1) ; Brazilia 
- Chile 0—0.
• Lotul olimpic al U.R.S.S. a 

plecat în Italia, unde va susține 
cîteva meciuri de verificare cu 
selecționate și formații- de club. 
Din lot fac parte 18 jucători, 
printre care portarul Pilgui, apă
rătorii Rodin, Cibadze și Hîdia- 
tulin, mijlocașii Fedorenko șl 
Besonov, atacanțil Andreev, Pe
trakov, Sidorov.

ATLETISM • La Grenoble, 
meciul Franța — R.D. Germană 
s-a Încheiat cu dubla victorie a 
oaspeților (69—51 p la masculin, 
64—24 la feminin). In ultima zi. 
Marita Koch a ameliorat din nou 
cea mai bună performanță mon
dială pe 50 m plat (f), cu 6,11. 
Alte rezultate : 800 m (f) —
Wartttenberg (R.D.G.) 2:03,2 ;
greutate (f) — Reichenbach
(R.D.G.) 19,60 m ; lungime (m)

— Paschek "R.D.G.) 8,00 m :
triplu (m; — Valetudi (Fran
ța) 16,06 m ; înălțime (m)
— Wessing (R.D.G.) 2,21 m. « La
Inglewood (S.U.A.), polonezul 
Jacek Wszola a cîștigat proba 
de săritură în înălțime cu ' 2,22 
m, iar americanul Ron Livers a 
terminat Învingător la triplu- 
salt — 17,00 m. • La Albu
querque : 60 y — Dickey
(S.U.A.) 6,12 ; o milă — Waigwa 
(Kenya) 4:04,1 ; înălțime — Ja-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
cobs (S.U.A.) 2.19 m ; 60 y (f) 
— Tatiana Anisimova (U.R.S.S.) 
7,63.

BOX • Campionul mondial 
(versiunea WBC) la cat. grea, 
americanul de culoare Larry 
Holmes și-a apărat cu succes 
centura, în gala de la Las Ve
gas, învingind prin k.o. tehnic 
în repriza a 6-a pe Italianul Lo- 
renzo Zanon.

HANDBAL • La Thorshavn 
(Insulele Feroe) în ziua a doua 
a C.M. masculin (grupa C) : 
Norvegia — Luxemburg 25—11 
(14—7) ; Israel — Anglia 37—17 
(21—9) ; Austria — Insulele 
Feroe 27—18 (16—6).

HOCHEI • Selecționata olim
pică a Canadei a susținut la

Calgary un joc de verificare cu 
echipa Japoniei, ciștigîndu-1 cu 
9—3 (1—1, 1—1, 7—1), prin golu
rile marcate de Davidson (2), 
zapancici (2), Devency, McLean, 
Lam ore ux, Maxwell și Hindmarch. 
• în ziua a doua, la Capenhaga : 
Ungaria — Iugoslavia 3—2 (0—0), 
1—1, 2—1) ; Danemarca — Bul
garia 9—0 (3—0, 3—0, 3—0).

SĂNIUȚE • La Hammarstrand 
(Suedia), în C.E. rezervate ju
niorilor, toate cele trei probe au 
revenit reprezentanților R.D. 
Germane : Wilfried Vogel. la
masculin ; Heike Popel, ha femi
nin ; Volker Sotzmann — Nor
bert Loch, la. dublu masculin.

TENIS ® C.E. pe teren' acope
rit a fost cîștigat de selecționata 
Cehoslovaciei, care în meciul

retur a întrecut, la Debrecen, cu 
2—1, formața Ungariei (Smid — 
Benyik 6—2, 3—6, 6—2 ; Lendl — 
Machan 6—0, 6—2 ; Machan, Szo- 
ke — Slozll, Smid 3—6, 6—3,
6— 2). In prima manșă, echipa 
cehoslovacă cîștigase cu 3—0. Pe 
locul trei s-a clasat R.F. Germa
nia, învingătoare cu 2—1 în întîl- 
nirea susținută la Moscova cu 
selecționata U.R.S.S. • John 
McEnroe a terminat învingător 
la Richmond : 6—1, 6—2 în finala 
cu Roscoe Tanner. în semifinale. 
Tanner îl eliminase cu 6—3, 3—6, 
S—4 pe Vilas. • Finala turneu
lui feminin de la Seattle : Tracy 
Austin — Virginia Wade 6—2,
7— 6.

YACHTING • C.M. clasa „Tor
nado" s-a încheiat la Auckland 
(Noua Zeelandă) cu victoria 
sportivului sovietic Viktor Po
tapov, urmat de Hans Prack 
(Austria) și Jorg Spengler (R.F. 
Germania).
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