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„Mișcarea noastră sportivă și slujitorii ei trebuie^ 
să-și facă un titlu de onoare din a contribui, prin 
succesele pe care le obțin în confruntările interna
ționale, la păstrarea și sporirea înaltului prestigiu 
de care România socialistă se bucură pe plan 
mondial ca rezultat al realizărilor pe care le obține 
în dezvoltarea internă, al politicii consecvente de 
pace și colaborare pe care o promovează".

NICOLAE CEAUȘESCU

MIȘCARE A SPORTIVĂ, IA NlVELIII EXIGENTELOR 
BEI VOIIARII SOCiETÂJII NOASTRE!

ețărîTlL 
treaptă 
progres

u marea bucurie a înăl- 
rii României pe o nouă 

de civilizație, 
și prosperitate, 

țara întreagă sărbătorește în a- 
cest an — cel de al 28-lea de 
la istoricul eveniment al pro
clamării Republicii — încheie
rea celei mai fertile etape a 
construcției socialiste pe pămîn- 
tul patriei noastre dragi. Trăim 
cu toții, în aceste zile, senti
mentele de profundă recunoștin
ță față de partid, de mîndrie și 
fierbinte patriotism, prilejuite 
de înalta apreciere rostită, re
cent. de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : „încheiem cin
cinalul cu rezultate remarcabile 
în toate domeniile de activitate. 
Planul cincinal a fost demult 
îndeplinit ; s-au obținut pro
ducții însemnate peste plan, 
ceea ce asigură dezvoltarea în- 
tr-un ritm mai intens a econo
miei naționale, ridicarea mai 
puternică a nivelului de trai 
material și spiritual al întregu
lui nostru popor".

în toată această perioadă, 
poporul român, condus cu înțe
lepciune de partid, a dovedit, 
,'odată cu extraordinara sa pu- 

X tere de mobilizare, dorința și 
voința nestrămutată de a fi la 
înălțimea acestor vremuri lu
minoase, de a-și făuri o viață 
demnă și tot mai îmbelșugată. 
Bilanțul anului 1975 ni se în
fățișează, de aceea, ca o mare 
biruință, ca o victorie a na
țiunii noastre socialiste care — 
îndeplinind cu cinste angaja
mentul național „Cincinalul 
înainte de termen" — a cîști- 
gat o prețioasă experiență, mai 
multă putere și bunăstare, an- 
gajîndu-se astfel, pe baze trai-
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• Nadia Comăneci, marea revelație a
anului sportiv, și duelul ei cu... Ilie Năstase

• Ginduri, proiscte, speranțe
ale unor sportivi fruntași

J pentru anul olimpic 1976

I • Șlcian covaci, vicepreședinte al T.R. f. pentru
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general It. MARIN DRAGNEA 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 

în 
obținute 
fizice și 
noastre, 
mișcării 
eu pro-

nice pe drumul îndeplinirii 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XI-lea al P.C.R., 
al făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îttain- 
tării României spre comunism.

La această oră a bilanțului 
general al României socialiste, 
atît de bogat în împliniri și 
străluciri, mai frumoase și mai 
îndrăznețe ca oricînd în istoria 
țării noastre, cind trecem 
revistă și realizările 
în domeniul educației 
sportului, gindurile 
ale întregului activ al 
sportive, se îndreaptă 
fundă și caldă recunoștință că
tre partid și secretarul său ge
neral, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care, în comple
xitatea problemelor de mare 
importanță și răspundere pen
tru dezvoltarea, destinul și vii
torul patriei socialiste, s-a 
preocupat și se preocupă per
manent, cu dragoste părinteas
că, de orientarea șl sprijinirea 
acestor activități de interes na
țional.

După cum este cunoscut, 
Plenara C.C. al P.C.R. din fe- 
bruarie-martie 1973 a adoptat 
Hotărîrea cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fi
zice și sportului. O nouă și 
concludentă expresie a impor
tanței pe care partidul o acordă 
educației fizice și sportului în 
societatea noastră socialistă a
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NICOLAE
secretar

Partidului

Tovarășul 
CEAUȘESCU, 
general al 
Comunist Român, pre- | 
ședințele Republicii So- | 
cialiste Româ'nia, va | 
adresa întregului nostru 
popor azi, 30 decembrie, | 
orele 20 la posturile de f 
radio și televiziune Me- f 
sajul cu Prilejul Anului | 
Nou. |

eonstituit-o onorantul Mesaj 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu participanților la 
Conferința pe țară a mișcării 
sportive desfășurată la începu
tul anului 1975 (13—14 februa
rie). Am ascultat atunci, cu e- 
moție de nedescris, cuvinte care 
ne-au umplut inimile de 
bucurie : „Partidul și guvernul

(Continuare in pag. a 6-a) __________________

COMUNICAT
în cadrul acțiunilor între

prinse de partidul și statul nos
tru pentru creșterea continuă 
a nivelului de trai al tuturor 
categoriilor de oameni ai mun
cii, pe baza rezultatelor dobin- 
dite în dezvoltarea economiei 
naționale' — prin realizarea 
planului cincinal înainte do 
termen, — Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. a sta
bilit noi măsuri pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață 
ale militarilor în termen și e- 
leviloi’ din liceele și școlile mi
litare din cadrul Ministerului 
Apărării Naționale și din Mi
nisterul de Interne.

în acest sens, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a stabilit următoarele :

1. începînd de la 1 ianuarie 
1976. soldele militarilor în ter
men se majorează pentru cei 
cu gradul de soldat cu 100 Ia 
sută, pentru fruntași, caporali 
și sergenți cu 60—75 la sută, 
iar pentru elevi din școlile mi
litare de maiștri, subofițeri, o- 
fițeri activi și de rezervă se 
majorează cu 29 la sută.

2. Drepturile de concediu ale 
militarilor in termen se măresc 
după cum urmează :

a) celor care îndeplinesc 
serviciul militar cu durata de
1 an și 4 luni, li se acordă : 
15 zile soldaților și fruntașilor; 
20 zile caporalilor, sergenților ; 
25 zile militarilor în termen 
care execută lansări cu pa
rașuta ;

b) celor care îndeplinesc 
serviciul militar cu durata de
2 ani, li se acordă anual : 20 
zile soldaților și fruntașilor ; 
25 zile caporalilor și sergenți
lor ;

c) celor care îndeplinesc ser
viciul militar cu termen redus, 
în urma promovării examene
lor de admitere la instituții de

invățămînt superior, Ii se a- 
cordă un concediu de 10 zile.

3. Militarilor în termen, care 
lucrează cel puțin 6 luni pe 
șantierele economiei naționale, 
precum și celor care se eviden
țiază prin rezultate deosebite în 
pregătirea de luptă și politică, 
li se suplimentează durata con
cediului de odihnă cu 5 zile.

4. Creșterea cu 15 la sută a 
alocației bănești pentru hrana 
militarilor in termen din Minis
terul Apărării Naționale și Mi
nisterul de Interne. De această 
creștere beneficiază si elevii li
ceelor și școlilor militare.

Comitetul Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R. stabilește ca spo
rirea alocației bănești pentru 
militarii în termen să aibă ca 
rezultat îmbunătățirea hranei 
militarilor, asigurarea diversifi
cării alimentației și o calitate 
superioară a acesteia.

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. iși exprimă 
convingerea câ noile măsuri 
menite să îmbunătățească 
condițiile de viață ale mi
litarilor în termen vor sti
mula hotărîrea acestora de a 
obține rezultate tot mai bune 
în pregătirea de luptă și politi
că, de a participa cu toate for
țele la întărirea capacității de 
apărare a patriei noastre socia
liste. Totodată, Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. 
exprimă convingerea că toți mi
litarii forțelor noastre armate 
vor munci cu dăruire și abne
gație pentru realizarea sarcini
lor puse de Congresul al XI-lea 
al partidului de a fi gata ori- 
•ind să apere independența și 
suveranitatea patriei, de a par
ticipa activ Ia opera de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea Ro
mâniei spre comunism.

★
în vederea aplicării măsuri

lor stabilite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a 
fost emis un Decret al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România.

Desen de N. CLAUDIU

ACTIVITATE 
COMPETIȚION ALA

„TURNEUL CELOR 6 NAȚIUNI" 
LA HOCHEI, PENTRU JUNIORI

După două zile de întrecere, 
echipa României conduce în 
clasamentul „Turneului, celor 6 
națiuni" la hochei (juniori), 
care se prezintă astfel :
1. România 2 2 0 0 14— 9 4
2. Elveția 2 1 0 1 13— 4 2
3. Ungaria 2 1 0 1 10—10 2
4. Austria 2 1 0 1 8—12 2
5. Bulgariei 2 0 1 1 7—11 1
6. Italia 2 0 1 1 6—12 1

Iată programul :
Marți 30.X1I : Austria — Un

garia și Elveția — Bulgaria (de 
la ora 16, pe patinoarul „23 
August"), România — Italia (de 
la ora 17, pe patinoarul din 
Ploiești) ;

Miercuri 31.XII : Ungaria —• 
Bulgaria (ora 10), Elveția — 
Italia (ora 14). România — Aus
tria (ora 16,30) pe patinoarul 
„23 August".

Vineri 2.1.1976 : Ungaria —• 
Italia (ora 10), Bulgaria — Aus
tria (ora 16), România — El
veția (ora 18,30) pe patinoarul 
„23 August".

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE ÎNOT ALE JUNIORILOR
CLUJ-NAPOCA, 29 (prin te

lefon). După două zile de con
curs în campionatele naționale 
de juniori la înot au fost sta
bilite 15 recorduri de seniori, 
juniori și copii. Ultimele rezul
tate ale celei de-a doua reuni
uni : 100 m bras (f) : C. Ho- 
țescu (Șc. sp. Ploiești) 1:23,4 ; 
L. Anastasescu (Dinamo) 1:24,4; 
4x100 m liber (b) : Școala 54 
(primul schimb Ciomîrtan 57,5) 
3:54,4 —• record de juniori ; 
4x100 m liber (f) • Dinamo 
4:31,6 — record de junioare.

CAMPIONATELE 
PATINATORILOR JUNIORI

Campionatul național de pa
tinaj viteză, rezervat juniori
lor, a ajuns în faza finală. La 
ultimele întreceri, care vor în
cepe duminică pe pista natu
rală din Miercurea Ciuc, vor 
participa tineri viteziști din 
Brașov. Tg. Mureș, Cluj-Napo- 
ca, Sibiu, Tușnad etc.



sport * educație * sănătate»destindere
OBIECTIVE PRIORITARE, DE MARE 

RĂSPUNDERE IN ACTIVITATEA DE MASĂ
Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU participanfilor Ia Con
ferința pe tară a mișcării sportive 
(13—14 februarie 1975) cuprinde nu

meroase și ample referiri la necesitatea 
creșterii contribuției educației fizice și spor
tului Ia eforturile generale îndreptate spre 
făurirea și educarea omului nou al socie
tății noastre, la formarea unui tineret să
nătos, bine dezvoltat din punct de vedere 
fizic și psihic.

Toate aceste prețioase sarcini și indicații 
cuprinse în importantul document de par
tid Ia care ne-am referit au constituit, în 
anul 1975, obiective prioritare, permanente, 
de mare răspundere, pentru toți cei care

acționează, la diferite niveluri, în mișcarea 
sportivă din țara noastră.

Sint multe mărturiile care atestă faptul 
că, acționînd în spiritul și pentru aplica
rea in viață a indicațiilor de partid. Consi
liul Național pentru Educație Fizică și 
Sport, ceilalți factori cu atribuții în acest 
domeniu, federațiile de specialitate, organe
le locale, cluburile și asociațiile sportive, 
au reușit, în anul care se încheie să obțină 
rezultate mai bune în organizarea și desfă
șurarea activității sportive de masă, îndeo
sebi Ia nivelul unităților de bază, să eli
mine unele neajunsuri și să valorifice mai 
eficient inițiativele și experiențele pozitive.

Despre cîteva din realizările pe care le-am 
avut în vedere. în această pagină-bilanț.

3000000 DE CONCURENȚI
LA „CUPA TINERETULUI1

Cea mai importantă com
petiție de masă cu caracter 
republican, organizată — în 
baza prevederilor Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie-martie 1973 — de
către C.N.E.F.S.. în colabo
rare cu ceilalți factori cu 
atribuții, „Cupa tineretului* 
s-a desfășurat în anul 1975 
la nivelul aceluiași remarca
bil succes de popularitate și 
mobilizare înregistrat la edi
ția sa inaugurală

întrecerile, programate la 
17 ramuri sportive, au an
grenat. îndeosebi datorită 
preocupării mai atente pen
tru pregătirea corespunzătoa
re a competițiilor din etapa 
de masă, începînd cu unită
țile de bază ale mișcării 
sportive, peste 3 000 000 de 
participanti din întreaga tară. 
La realizarea acestui succes 
au contribuit, desigur, și ini
țiativele, mai numeroase și 
mal eficiente decît anul tre
cut, pe care le-au avut or
ganizațiile centrale cu sarci
ni și răspunderi în mișcarea 
sportivă, federațiile de spe
cialitate. organele locale, care

au organizat cu bune rezul
tate o serie de competiții în 
completarea programului
„Cupei tineretului*, aducînd, 
de asemenea, o importantă 
contribuție la asigurarea ba-^ 
zei materiale necesare bunei 
desfășurări a întrecerilor.

Fără intenția de a stabili 
un „clasament*, amintim, la 
această oră de bilanț si în 
sportul de masă, că. în baza 
datelor centralizate de comi
sia de organizare, în desfă
șurarea celei de a Il-a edi
ții a „Cupei tineretului* re
zultate deosebite au fost ob
ținute în județele Suceava, 
Bacău. Brașov, Alba, Bihor, 
Harghita, Timiș. Mureș, Bis- 
trița-Năsăud, Sibiu, Dolj si 
în municipiul București.

Tn aceste zile continuă în
trecerile de iarnă ale celei 
de a Iii-a ediții a „Cupei ti
neretului* care, în 1976, va 
programa și finale pe tară. 
Se anunță, din datele de 
care dispunem pînă în pre
zent, un nou și bogat capitol 
de bilanț al sportului de 
masă din tara noastră.

Sporturile de iarnă, schi
ul mai ales, dar tot mai 
mult și patinajul, săniușul 
sau hocheiul pe gheată, au 
ciștigat in acest an o largă 
audiență in rindurile tine
retului.

La cele trei mari evenimente politice din viata tineretului 
nostru — Congresul al X-lea al U.T.C.. Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R. și Conferința a IH-a a Organizației pionierilor au 
fost evidențiate și numeroase succese obținute in dezvoltarea 
educației fizice si sportului de masă. Amintim cileva :

• Peste 1 000 000 de pionieri au participat la „Marșul Vic
toriei" • Cercurile turistice din școlile generale cuprind în 
prezent aproximativ 50 000 de copii • Aproape 70 000 de pio
nieri fac parte din cercurile de sporturi tehnico-aplicative • 
Bilanțul expedițiilor „Cutezătorii" : 2.100 de echipaje — 30 000 
de participanți • 100 ooo de elevi au fost prezenti la etapa de 
masă a campionatelor republicane școlare • Acțiunea „înotul 
pentru toți" a cuprins peste 200 000 de pionieri și elevi • Spor
tul șl vacanta : în vară — peste 200 000 de oaspeți în circa 90 
de tabere de odihnă. „Litoral". ’73 — 200 000 de elevi si studen- 
ti : (în aceste zile de iarnă : 150 000 de elevi si studenti în 
tabere de odihnă si de perfecționare sportivă).

Se înțelege, la toate aceste realizări, ar trebui să adău
găm masivele participări la „Cupa tineretului", ca si la alte 
mari competiții si acțiuni sportive de masă cu caracter re
publican.

100000 DE ACȚIUNI 
TURISTICE

Tn numai cîteva cuvinte, 
cronica unui număr-record 
(aproape 100 000) de acțiu
ni turistice de masă. ex
cursii, drumeții, cicloturism 
etc. care au purtat milioa
ne de tineri și tinere spre 
cele mai frumoase așezări 
ale țării.

Peste 20 000 de asemenea 
acțiuni au fost. în acest 
an, organizate în întreprin
deri și instituții, ele angre- 
nind aproximativ 1 400 000 
de participanti. Se pot 
mindri cu rezultate dintre 
cele mai bune asociațiile 
sportive sindicale din mu
nicipiul București (500 000 
de participanti) și din dife
rite județe, cum ar fi : 
Cluj (90 000). Mureș (50 000), 
Brașov (46 000).

Tn mod firesc. turismul 
de masă s-a dezvoltat 
considerabil în anul 1975, 
în unitățile de învățămînt. 
în școlile de toate gradele 
s-au desfășurat peste 60 000 
de acțiuni la care au par
ticipat 2 500 000 de elevi și 
eleve, remareîndu-se în mod 
deosebit județele Dolj 
(240 000 de participanti), 
Sibiu (150 000), Cluj (110 000) 
și, bineînțeles. municipiul 
București (300 000). La rîn- 
dul lui. tineretul universitar 
a luat parte la circa 2 600 
de asemenea acțiuni — 
116 000 de participanti — 
dintre care au cunoscut o 
largă audientă cele organi
zate de centrele București 
(40 000), Cluj-Napoca (34 000), 
Timiș (13 000), Iași, (9 000).

Două repere edificatoare 
în ceea ce privește dezvol
tarea turismului în rindul 
tineretului de la sate : 
11 000 de acțiuni cu 400 000 
dc participanti.

Tot la acest capitol să 
amintim că circa 110 000 de 
tineri și tinere au luat par
te la acțiunea cu caracter 
republican denumită „A- 
micii drumeției". județele 
fruntașe fiind Cluj (14 000), 
Bihor (12 500) si Tulcea 
(10 000).

AVÎNT AL GIMNASTICII 

LA LOCUL DE MUNCĂ

„Repriză de gimnastică" 
la Grupul școlar de con
strucții din Bacău. In fie
care zi. sute de elevi și ele
ve execută programul unor 
exerciții judicios stabilite.

MII DE INVITAȚII...
Am fost, în acest an, 

martori la inaugurarea unor 
noi și moderne construcții 
sportive care au contribuit 
substanțial la întărirea ba
zei materiale a mișcării 
noastre sportive : sălile po
livalente din Bacău. Baia 
Mare, patinoarul artifi
cial din Ploiești, bazinul 
acoperit din Hunedoara, sala 
de antrenament, pentru tenis 
de masă, din Cluj-Napoca...

Am primit, însă, și multe 
alte invitații — sute și mii 
— de a participa la inaugu
rarea a tot atîtea baze spor
tive simple, săli, arene de 
popice, poligoane de tir, te
renuri de tenis și fotbal, de 
handbal și volei, piste de 
atletism, pîrtii și patinoare, 
amenajate în toate județele' 
tării, prin inițiativa organe
lor locale, prin entuziasta 
muncă patriotică desfășura
tă de un foarte mare număr 
de iubitori ai sportului de 
la orașe și sate. Referindu- 
ne la localitățile rurale, a- 
mintim faptul că in 15 co
mune din județul Harghita 
(Lăzarea, Remetea, Ditrău, 
Mădăfaș, Sincrăieni etc.) au 
fost amenajate terenuri dc 
hochei, unora adăugîndu-li- 
se, acum, instalații de ilumi
nat.

N-am putut fi. desigur, 
prezenti peste tot. dar — 
din relatările corespondenți-^ 
lor noștri — am aflat, de* 
fiecare dată, că pe toate a- 
ceste baze sportive simple 
s-au desfășurat zeci și zeci 
de întreceri în cadrul cam
pionatelor pe asociații, în 
„Cupa tineretului", pentru 
trecerea normelor și probe
lor complexului „Spori și 
sănătate", fapt pentru care 
ni se pare firesc și meritat 
să includem această reușită 
acțiune de amenajare a ba
zelor sportive simple în bi
lanțul anului 1975.

Bilanțul *75 al 
sportului de masă 
înscrie, pentru pri
ma oară, în mod 
real și convingător, 
extinderea unei im
portante forme de 
practicare a exerci- 
țiilor fizice — gim
nastica la locui de 
muncă. Cîteva ci
fre ne arată că, în 
sfîrșit. a început 
să fie înțeleasă 
complexa înrîurire 
pozitivă (reconfor- 
tare, sănătate, creș
terea capacității de 
muncă) a celor 5 — 
10 minute de gim
nastică zilnică: pes
te 700 000 de parti
cipant» (100 000 nu-, 
mai în București) 
din 650 unități eco
nomice — întreprin
deri și instituții, 
1 800 de instructori 
cu o pregătire spe
cializată.

Dintr-o mai lun
gă listă a unităților 
în care practicarea 
gimnasticii la locul 
de muncă a cîști- 
gat, odată cu popu
laritatea, acea con
tinuitate care, din

păcate, lipsește în
că în multe locuri, 
amintim: „Moldova* 
din Iași, întreprin
derea de ciorapi din 
Sebeș, întreprinde
rea de confecții din 
Marghita, întreprin
derea de sticlă 
„Poiana Codrului* 
din Satu Mare, în
treprinderea de con
fecții „Argeșeana* 
din Pitești.

Studiile științifice 
întreprinse în acest 
an în București, ca 
și recentele consfă
tuiri și schimburi 
de experiență orga
nizate la Marghita, 
Sebeș, Satu Mare. 
Pitești, Arad și Că
lărași au evidențiat, 
însă, noi posibilități 
de aplicare și ex
tindere a practică
rii gimnasticii la 
locul de muncă, de 
obținere a unor re
zultate și efecte su
perioare, obiective 
pe care, fără îndo
ială, factorii de re
sort vor trebui să 
le înscrie printre 
principalele lor pre
ocupări viitoare.

• Gimnastica de 
dimineață in inter
natele școlare. în 
1975 s-a ajuns la 
cifra de 280 000 de 
participanți, cele 
mai bune rezultate 
fiind obținute de 
școlile din județele 
Mureș (20 000). Cluj 
(15 000) și Brașov 
(13 000).
• Gimnastica zil

nică în școli. Con
semnăm un început 
care se cere conti
nuat cu mai multă 
insistență : circa
10 000 de partici
panți ; școli eviden
țiate — cele din 
județele Bacău, Vas
lui, Buzău.

0 Gimnastica de 
dimineață în cămi
nele studențești. 
Pînă la sfîrșitul a- 
nului, aproximativ 
30 000 de partici
panți. Preocupări 
deosebite notăm in 
centrele universitare 

București (11 000), 
Timișoara (4 500). 
CIuj-Napoca (4 000), 
Brașov (1 500).

Este evident faptul că anul 1975 a marcat, printre 
altele, o îmbunătățire substanțială a activității spor
tive de masă, cerință subliniată in mod deosebit de 
ultimele documente de partid. Ar fi, însă, o mare 

greșeală ca factorii de resort să vadă numai luminile bilan
țului prezentat în această pagină. Va începe, foarte curînd, 
un nou an de muncă și se cuvine să amintim că în sportul 
de masă mai sint încă multe, foarte multe lucruri de făcut. 
Se știe că încă n-au dispărut unele aspecte de formalism 
și festivism în organizarea și desfășurarea competițiilor de 
masă. O acțiune importantă, introducerea și extinderea 
complexului ..Sport și sănătate" iși croiește drum cu greu
tate în multe județe. Participarea la marile întreceri cu 
caracter republican. în special la „Cupa tineretului", se re
zolvă încă aproape exclusiv prin angrenarea elevilor și nu
mai in foarte mică măsură a muncitorilor din întreprin
deri și instituții, a tinerilor cooperatori din mediul rural, 
în pofida unor frumoase initiative, sportul feminin se dez
voltă la un nivel nesatisfăcător. Și, ar mai fi și altele de 
spus, în primul rînd în legătură cu ritmul prea lent in 
care se- realizează atragerea întregului tineret în practicarea 
sistematică a exercitiilor fizice și sportului.

în noul an trebuie, se înțelege, mai bine valorificate ex
periența și condițiile existente pentru ca în acest important 
domeniu al mișcării sportive, sarcinile încredințate de par
tid să fie integral, în cele mai bune condiții, exemplar în
deplinite.



ANUL SPORTIV 1975

DOMINAT DE SUCCESUL RĂSUNĂTOR
AL NADIEI COMĂNECI
• Sprintul final al lui Năstase n-a putut împiedica victoria gimnastei • Slahl
Cuțov, al doilea „dublu-mixt“ al anului • Suman—Andrei, umăr la umăr, pregătesc

finișul de la Montreal
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La cei patru
sprezece 
ai ei, 

putea spune 
Nadia Comăneci 
este un fenomen 
al gimnasticii, un 
miracol al grației 
și al siguranței 
mișcărilor.

Dar 
gindim 
foarte 
a fost 
de admirabilii 
antrenori Marta și 
Bela Karoly cu 
prilejul unui raid 
pe care aceștia l-au 
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej (un amănunt deloc de neglijat : 
constituit atunci un grup excepțional de 25 de fetițe) putem trage 
concluzia că extraordinara ei performanță este rezultatul unui 
talent ieșit din comun, pus rapid in drepturile lui de gindirea 
creatoare care animă și dă impuls existenței noastre.

Știința și inteligența au grăbit uluitor selecția naturală care 
ar fi dat roade mult mai tirziu sau poate ar fi dat greș.

Nadia Comăneci este un giuvaer de grație, precizie și forță, 
șlefuit de un rarisim bijutier.

VIRGIL TEODORESCU
președinte al Uniunii Scriitorilor din România

peste 
1975 

cortina, 
retră- 

„bătă- 
în fie- 
aceste

cum, cînd 
anul sportiv 
se lasă 

iubitorii sportului 
iese frumusețea 
liilor arenei". Ca 
care an, toate 
dueluri, care au făcut să 
freamăte tribunele, sînt 
distilate într-o ierarhie a 
valorilor, pe baza selec
ției A.fJ,S. Acest clasa
ment vă oferă cîteva 
puncte de reper, pentru 
a revedea momentele 
de vîrf ale anului 1975. 
Pagina amintirilor în
cearcă să-i readucă în 
fața dumneavoastră pe 
eroii Stadionului 1975.

A

I Există în orice referendum 
sportiv o mare doză de su
biectivism. Cel al Asociației 
Presei Sportive din țara noas
tră, pe anul 1975, nu poate 
să facă excepție de la regulă, 
■în cadrul lui s-au înfruntat 
cel puțin două atitudini : cea 
care acordă prioritate titlu
lui sau medaliei și cea care 
prețuiește performanța în 
sine. în cadrul acestui regis
tru amplu operează alte sub
diviziuni, la fel de subiective, 
printre* care, în primul rînd,

Intr-o cronică 
dramatică la

CLASAMENTUL CELOR MAI BUNI SPORTIVI IN 1975
ALCĂTUIT DE „ASOCIAȚIA

1. NADIA COMANECI
2. Ilie Năstase
3. Ecaterina Stahl
4. Simion Cuțov
5. Maria Alexandru
6. Dan Grecu
7. Mariana Suman
8. Natalia Andrei
9. Dudu Georgescu 

10. Constantin Alexandru

greu de 
la un 

Din acest 
a pus față 
atitudini în

o rigoare matematică 
întrevăzut, mai ales 
copil de 14 ani. 
duel, care a pus față în 
față două atitudini în îm
plinirea gestului sportiv, s-a 
născut acest superb „T * 
care cinstește sportul 
nesc, impunîndu-i un 
greu de urmat.

Următoarele 
sînt iarăși 
Ecaterina Stahl 
pentru un titlu 
de cucerit, în timp ce Simion 
Cuțov, a rămas în amintirea 
suporterilor săi în primul 
rînd prin corul spontan de la 
Kattowice, cînd Sala sportu-

binom" 
româ- 
tempo

locuridouă
incontestabile, 
a fost votată 
mondial greu

PRESEI SPORTIVE1-
gimnastică 
tenis de cîmp 
scrimă 
box
tenis de masă 
gimnastică 
atletism 
atletism 
fotbal
lupte

dacă ne 
că această 
tinără fată 
selecționată 

ei

efectuat prin grădinițele de copii din Muni-
s-a

sport, gimnastica, înîr-un 
moment cînd sportul româ
nesc încearcă un efort spe
cial în direcția educației fi
zice a copilului. Cu decenii 
în urmă, educația fizică a 
școlarilor de atunci se con
funda, cel puțin în limbaj, 
cu gimnastica. Această inad
vertență a vremii pare să se 
reconsidere astăzi într-un 
program, pentru a reafirma 
rolul gimnasticii într-o peri
oadă în care sportul are 
uneori doar tentația specta
colului. Și, nu e deloc 
tul că Gimnastica s-a 
tat să-l înfrunte pe 
obținînd două mari

Pe locurile 
Suman și 
Atletismul 
se supună 
Cîndva a fost epoca săritoa
relor. A urmat epoca arun
cătoarelor. Astăzi, Mariana 
și Natalia și-au asumat rolul 
ștafetei, prin alergare. Poate 
că acest cerc care se ’ 
va oieri — nu doar 
mele paradoxului —

Lista celor 10 se încheie cu 
un luptător : C. Alexandru. 
Este, dacă vreți, votul care 
întreține focul aprins de Du
mitru Pîrvulescu la Roma, în 
1960, și care a călit, la ultima 
Olimpiadă, două dintre cele, 
trei medalii ale sportului ro
mânesc.

A.P.S.-ul a votat. A făcut-o 
după îndelungi ezitări. Cum 
poți împături cu 
ră o listă de pe 
Argentina Menis, 
chin, sau Penu ? 
că marii absenți
în plus unei liste, să 
ceptăm cu speranțe.

vast cîmp de acțiune atletis
mului nostru.

Pe locul nouă — Dudu 
Georgescu. Și nu . numai 
pentru că A.P.S.-ul a fost im
presionat de „Gheata de 
aur". Ziariștii sportivi și-au 
amintit, desigur, că ascensiu
nea lui Dudu a fost frîntă de 
scoțianul Miller, la două mi
nute după 
poarta lui 
să fie, din 
de vîrf
Odată cu plecarea lui Dudu 
Georgescu, pe cerul pînă a- 
tunci senin al „tricolorilor" 
1975 au început să se adune 
norii.

rău fap- 
încume- 
Năstase, 
victorii.
Mariana 
Andrei, 

pare să 
rotației.

7—8,
Natalia 

nostru 
legilor frumosul gol din 

Harvey, care avea 
păcate, momentul 
al „tricolorilor".

inima ușoa- 
care
sau
Dar
dau

spectacolul 
de-a va- 

Radu Po- 
imi făcea 

să pună in 
termeni jo-

„Jocul 
canța", 
pescu 
cinstea 
aceiași 
cui meu pe scenă 
cu jocul lui Ilie 
Năstase pe terenul 
de tenis. Nu știu 
dacă această com
parație îl onorea
ză pe Ilie Năstase 
dar, pentru mine, 
unul, ea constituie 
un titlu de mîn- 
drie, fiindcă fac 
parte dintre cei 
care apreciază cu
tezătoarele, inspi- 

i ratele și atit de
< j^Jzine țintitele re- 

plici ale acestui 
” uimitor talent. Fi

rește, profesiunile 
noastre cer fiecă
ruia 
relații 
torii ;
sîntem 
ramente 
deosebite, 
nu numai o < 

ț amindoi am
angajați
de imposibile și cu
arbitri aplicind arbitrar regulile jocului. Oricum, dacă Ilie Năstase 
nu are întotdeauna darul de a ști să piardă, el il are pe acela, 
mai prețios, de a ști să ciștige, de a nu ceda, de a lupta superb 
pentru victorie. Ultima lui performanță de la Stockholm m-a emo
ționat ca un mare spectacol.

închide 
în nu- 

un mai

lipsesc 
Patzai- 
pentru 
un gir 
o ac-

CURSA ULTIMILOR CINCI ANI“
1. ILIE NĂSTASE tenis de cîmp 41,5 p.
2. Ivqn Patzaichin canoe 19 p.
3. Simion Cuțov box 18 p.
4. Maria Alexandru tenis de masă 18 p.
5. Dan Grecu gimnastică 17 p.

6-7 . Gheorghe Gruia handbal 12 p.
Gheorghe Berceanu lupte 12 p*

8. Argentina Menis atletism 12 p.
9. Ion Țiriac tenis de cîmp 11,5 p*

10. Nadia Comăneci gimnastică 10 p*

alt gen de 
cu specia- 
bineînțeles, 
Și tempe- 

foarte 
dar — 
dată — 
i fost 

in parti-

RADU 3ELIGAN
artist al poporului

Acest tabel a fost alcătuit
în clasamentele finale anuale_ _____  ______ ____ * — ..............
mâni în perioada 1971—1975. A fost folosit criteriul celor 10 puncte 
acordate cîștigătorului. după care a urmat o descreștere arit
metică : 9, 8, 7 etc. Clasamentele primilor trei ani au fost alcă
tuite pe baza referendumului public. Ultimele două (1974 și 1975) 
sînt clasamentele A.P.S. Ele au fost însumate, pentru a se obține 
un rezultat final în „cursa ultimilor cinci ani". O mențiune : la 
punctaj egal, ordinea a fost stabilită în funcție de locul mai bun 
ocupat într-una din ediții.

prin adiționarea punctelor obținute 
de către cei mai buni 10 sportivi ro-

secretul prizei la public. 
Și cu toate acestea, referen
dumul A.P.S. sfîrșește prin a 
fi un clasament aproape o- 
biectiv.

Votul A.P.S. 1975 sublinia
ză, dacă mai era nevoie, 
marele derby al anului : CO
MANECI—NĂSTASE.
Comăneci a obținut 
victorie neașteptată 
că a adus în arenă 
ment nou : rigoarea.
Năstase a fost și este în pri
mul rînd un campion al unei 
fantezii de-a dreptul folclo
rice, care zboară dincolo de 
cadrul sportului, Nadia Co
măneci a coborît în arenă cu

Nadia 
această 
pentru 

un ele- 
Dacă

rilor a cîntat „Să ne trăiești 
100 de ani !“

Prezența Măriei Alexandru 
pe locul cinci este înainte de 
toate un frumos omagiu. Cea 
a lui 
însă, are o 
sebită. Dan 
zent pentru 
secutiv pe 
buni sportivi români. 
Grecu și Nadia Comăneci 
sportivii care s-au situat pe 
primul loc, doi ani consecu
tiv, înaintea lui Ilie Năstase. 
Această performanță este 
mai mult decît un succes per
sonal. Ea sugerează ofensivă 
tinerească a unei ramuri de

„Cursa ultimilor cinci ani“ a 
fost ciștigată detașat de Ilie 
Năstase. Comentariile sint de 
prisos, dat fiind faptul că ma
rele nostru campion a cîștigat, 
in finalurile anilor, patru din 
cele cinci „turnee ale campio
nilor", invingind tot ceea ce a 
avut și are mai bun tenisul 
mondial de-a lungul acestei pe
rioade. Să mai amintim că re
centa victorie a lui Năstase la 
Stockholm, cînd l-a învins la 
el acasă, pe Bjorn Borg, li
derul noii generații, are o sem
nificație specială. Ilie Năstase 
a invins un adversar cu 10 ani 
mai tinăr și a atras, prin
ceasta, atenția specialiștilor a- 
supra faptului că toți marii lui 
adversari au ieșit rind pe rind 
din cursă. Este vorba de Stan 
Smith, Clift Richey, Jan Kodes, 
Zeliko Franulovici, Tom Ok- 
ker și mulți alții. Enumerarea 
cuprinde doar jucători de vîrsta 
lui Năstase, ceea ce subliniază 
o anume longevitate a campio
nului nostru, care a fost consi
derat întotdeauna doar ca un 
prototip al ,, arderilor rapide".

Pe următoarele două locuri, 
două ramuri olimpice : canoe și

Grecu, pe locul 
semnificație 
Grecu este 

a treia oară 
lista celor

șase, 
deo- 
pre- 
con- 
mai
Dan 
sint

a-

box. Ivan Patzaichin este suc
cesorul lui Leon Rotman, reve
lația de la Melbourne. între a- 
cești doi campioni există un 
mare echilibru de forțe. Leon 
Rotman a dăruit sportului ro
mânesc două medalii olimpice 
de aur și una de bronz. Ivan 
Patzaichin a cîștigat două me
dalii de aur și una de argint. 
Singura diferență este că Rol- 
man și-a cucerit bronzul de u- 
nul singur, în timp ce Patzai
chin a reușit performanța in 
„doi".

Simion Cuțov urcă pe locul 
trei în această „selecție de e- 
lită". El este, prin reperul Mel
bourne, succesorul lui Nicolae 
Linca. Performanța este cu a- 
tit mai sonoră, cu cit Simion 
Cuțov nu a avut încă prilejul 
— datorită tinereții sale — să 
boxeze în cadrul Jocurilor O- 
limpice. Din acest punct de 
vedere, Montrealul ar putea fi 
un adevărat meci de baraj în
tre canoe și box. Să sperăm 
că acest meci se va desfășura 
pe... podium.

„Cursa ultimilor cinci ani" e 
marcată de ofensiva gimnas
ticii. Succesele lui Dan Grecu 
și ale Nadiei Comăneci „în cu-

plu“, situează gimnastica pe 
locul doi al clasamentului, îna
intea canoei și boxului. Sal
tul așteptat la Montreal ar pu
tea aduce gimnastica în apro
pierea „marelui dublu" al spor
tului românesc : Ion Țiriac — 
Ilie Năstase.

Clasamentul ultimilor cinci 
ani este reprezentat de opt 
sporturi. Deloc întimplător, 
majoritatea acestor ramuri de 
sport sint condiționate de o 
muncă extraordinară. Gimnas
tica, boxul, canoea, luptele sint 
ramuri in care nici un sportiv 
nu se poate sustrage efortului. 
Iar dacă mai adăugăm și fap
tul că tenisul de cîmp este o 
„bandă rulantă" în care „ciclul 
săptăminal" descrie și redescrie 
mereu o curbă de efort ma
ximă, ne dăm seama că a- 
ceastă „cursă a ultimilor cinei 
ani" este edificatoare în pri
mul rînd din acest punct de 
vedere.

Ce ne va rezerva I97S, primul 
an al ultimului sfert de veac ? 
Suporterii Nadiei Comăneci 
prevăd saltul micii lor favorite, 
pină spre zona lui Ilie Năstase. 
In orice caz, „olimpicii" speră 
să facă din anul 1976 o revanșă 
asupra sporturilor din afara O- 
limpiadei. Tabelul nostru cu
prinde cel puțin patru candi
dați la punctajul maxim al cla
samentului 1976. Iar mulți alții 
vizează un prim pontaj pe lista 
primilor.

Cele 41,5 puncte ale lui Năs
tase reprezintă un avans greu 
de invins în anii următori. Pînă 
ieri, acest avans părea să fie 
o desprindere pînă la sfîrșitul 
veacului. Astăzi, o asemenea a- 
firmație nu se mai poate face. 
Pentru că. undeva, în josul cla
samentului, zîmbește, pe furiș, 
căprioara de pe Valea Trotu- 
șului.

loan CH1RILA
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MEDALIILE SPORTIVILOR ROMÂNI 
( ÎN MARILE COMPETIȚII RIN ANII 19Î1-I9Î5
js Dezvoltarea largă și continuă a mișcării sportive din țara noastră în 
â ultimii ani a permis sportivilor români numeroase afirmări în cele mai 
Ș prestigioase competiții. Concurînd cu cinste și ambiție, reprezentanții 
Ș sportului românesc au făcut ca numărul medaliilor să crească de la an 

la an. Bilanțul de mai jos, care se referă la perioada 1971—1975, este 
î? net superior celor din deceniile precedente și, în același timp, deosebit 

de elocvent prin realele potențe ale sportului românesc.

5

Aur Argint Bronz

JOCURILE OLIMPICE 3 6 7 i
CAMPIONATE MONDIALE 21 37 48
CAMPIONATE MONDIALE

(tineret-juniori) 15 11 13 Șț
CAMPIONATE EUROPENE 24 39 58 |
CAMPIONATE EUROPENE $

(tineret-juniori) 23 20 28 |
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BILANȚUL ANULUI 
COMPETITION AL 1975

CAMPIONATE MONDIALE

masă, du-
— scrimă,

MEDALII DE AUR — 2 ; • Maria Alexandru — tenis de 
blu femei (cu japoneza Shoko Takahashi) : • Ecaterina Stahl 
floretă individual

MEDALII DE ARGINT — 8 : • Ivan Patzaichin — canoe.
e Larion Serghei și Poliearp Malîhin — caiac, 2—1000 m ; • Gheorghe 
Danilov și Gheorghe Simionov — canoe, 2—1000 m ; • Vasile Dîba — caiac 
1—500 m ; ® Nicușor Eșanu, Ion Dragulschi, Mihai Zafiu și Vasile Dîba 
— caiac. 4X500 m ; Costel Coșniță, Vasile Simiocenco, Cuprian Maea- 
renco și Simion Chirilă — caiac. 4—10 000 m ; o Gheorghe Berceanu — 
lupte greco-romane, cat.
cat. 82 kg

MEDALII DE BRONZ 
Magdalena Bartos, Elena . .
o Dan Irimiciuc, Ion Pop, Cornel Marin, Mihai Frunză, 
Nileă — scrimă, sabie echipe ; • Maria Mihoreanu — caiac. 1—500 m ; 
W Larion Serghei și Poliearp Malîhin — caiac. 2—500 m ; • Roman Co- 
dreanu — lupte greco-romane, cat. +100 kg ; Vasile lorga — lupte libe
re, cat. 82 kg ; • Marlena Predescu și Angelica Chertic — canotaj, 
schif 2 f.c. ; O Elena Oprea, Florica Petcu, Filigonia Toi, Cristei Wie
ner, Aurelia Marinescu, Valeria Avram, Iuliana Balaban, Elena Avram 
+ Aneta Matei — canotaj, schif 8+1 ; • Nicolae Simion, Ernest Gall, 
Cristian Georgescu, Constantin Nistoroiu — canotaj,

1—1000 m;

48 kg ; • Ion Enache — lupte greco-romane,

— 9 : e Ecaterina Stahl, Suzana Ardeleanu, 
Pricop și Ana Pascu — scrimă, floretă echipe;

Alexandru

schif 4 rame f.c. ;

CAMPIONATE EUROPENE

— atletism (sală), 
m ; • Constantin

MEDALII DE AUR — 12 : • Dorina Cătineanu 
lungime ; • Natalia Andrei — atletism (sală), 1500 
Alexandru — lupte greco-romane, cat. 48 kg ; • Nadia Comăneei — 
gimnastică, individual compus, paralele, bîrnă și sărituri ; o Simion 
Cuțov — box, cat, semiușoară ; echipa reprezentativă a României — 
rugby ; • Mircea Ilea — tir, armă 
• Dan Grecu — gimnastică, inele ; 
Stan Marin și Dan luga — tir. pistol

MEDALII DE ARGINT — 9 : • 
cat. 82 kg ; • Nadia Comăneei — gimnastică, sol ; • Vasile lorga — 
lupte libere, cat. 82 kg ; • Mihai Borș — gimnastică, inele ; • Cons
tantin Gruescu — box, cat, muscă ; • Victor Zilberman — box. cat. 
semimijlocie ; • Eugen Satala — tir, armă liberă calibru redus 60 f 
culcat ; • Ștefan Caban, Eugen Satala, Romulus Nicolescu și Nicolae 
Rotaru — tir, armă liberă calibru- redus 40 f genunchi echipe ; • Ani- 
șoara Matei, Silvia Kaposztai și Ana Ciobanu ’— tir, pistol standard 
echipe ;

MEDALII DE BRONZ — 12 : • Gheorghe Ghipu — atletism (sală), 
1500 m ; • Alina Goreac — gimnastică, sărituri (împreună cu sovietica 
Neli Kim) și bîrnă ; • Ladislau Simon — lupte libere. cat.+100 kg ; 
e Remus Cozma — box, cat. semimuscă ; • Mircea Tone — box, cat. 
cocoș ; • Mircea Simon — box, cat. grea ; • Ștefan Caban — tir. armă 
liberă calibru redus 3X40 f și la armă standard 3X20 f ; Ștefan Caban. 
Romulus Nicolescu. Eugen Satala si Nicolae Rotaru — tir. armă standard 
320 ‘ ‘‘ ............... " "
tir.

liberă calibru redus 60 f culcat
• Corneliu Ion, Virgil Atanasiu, 

viteză — echipe
Ion Enache — lupte greco-romane.

f ; • Lucian Giușcă — tir, pistol calibru mare ; • Corneliu Ion 
pistol viteză ;

CAMPIONATE MONDIALE DE TINERET, JUNIORI, UNIVERSITARE

Șl ȘCOLARE

MEDALII DE AUR — 8 ; • Petru Kuki — scrimă, floretă : • Echipa 
reprezentativă universitară a României — handbal bărbați ; • Gina Panait
— atletism, lungime ; • Adrian Calimente — atletism. 110 mg ; • Tu- 
dorel Vasile — atletism, lungime ; • Tibcriu Seregcli 
cat. 82 kg ; • Natalia Andrei 
atletism, suliță

MEDALII DE ARGINT —
• Cornel Preda — atletism,
greco-romane, cat. 52 kg : • 
68 kg ; • Dorina Cătineanu „
— atletism, greutate ; • Ilie Floroiu — atletism, 10 000 m și 5 000 m ; • 
Natalia Andrei — atletism, 1 500 m ; • 
disc ;

MEDALII DE BRONZ — 11 : • Doru
• Mihaela Stoica — atletism, 100 mg ; • 
cat. 57 kg ; • Constantin Fodore — lupte 
Felea — lupte greco-romane, cat. 82 kg ; • Ion Buta 
pană, total și aruncat ; • Alina Gheorghiu — atletism, lungime ; Gheor
ghe Ghipu — atletism. 1500 m : • Eva Zorg6 — atletism, suliță ; • Tom» 
Petrescu — atletism. 100 m ;

lupte libere,
— atletism, 3 000 m ; • Gheorghe Megelca

10 ; • Niculina Ilie — atletism, înălțime ; 
greutate : • Nicolae Horinceanu — lupte 
Ștefan Rusu — lupte greco-romane, cat. 

— atletism, lungime ; • Mihaela Loghin

Argentina Menis atletism,

Oprea — atletism, înălțime ; 
Gigei Anghel — lupte libere, 

libere, cat. 74 kg ; • Zaharia 
haltere, cat.

CAMPIONATE EUROPENE DE JUNIORI

AUR — 2 : • Grigore 
și Horia Ardac
ARGINT — 3 :

MEDALII DE
® Victor Miclea

MEDALII DE 
rugby ; • Grigore Marin și Cezar
reprezentativă a României, popice

MEDALII DE BRONZ — 5 : ® 
smuls și aruncat ; • Floarea Petrușel, 
și Hainalka Haide — caiac. 4—500 m ; 
gime ;

Marin — popice, individual ; 
popice, perechi
echipa reprezentativă a României, 
Lebădă — popice, perechi ; • echipa

Ion Buia — haltere, cat. pană, total, 
Nastasia Buri, Florica Simiocenco

Doina Spinu — atletism, lun-

★
Alte succese remarcabile ale sportivilor 

cîștigarea pentru a patra oară, de către 
Turneu al campionilor la tenis ; cele 3 medalii ale jucătorilor români la 
campionatele europene de tenis de masă tăcut, competiție găzduită 
țara noastră etc.

noștri în cursul anului 1975 : 
Ilie Năstase, a prestigiosului

de

★
în diferitele CAMPIONATE BALCANICE DE SENIORI ȘI JUNIORI 

desfășurate in cursul acestui an, sportivii români au cucerit 118 medalii 
de aur, 114 medalii de argint și 94 medalii de bronz.

I 1976 reprezintă pentruoul an

I
I
L

INÎNCREDERE
KISS-Șl AL

la sportul cu halterani, de

MEA DE MEDALII

Olimpice de la Mont-

urc niciodată pe ring 
decît la victorie. Și

an 
să 
cu

faptului că este 
lume.

ne interesează ! 
cîștige, b spun 
alb. Sînt multe

Nottin- 
spunea 
olimpic 
fi cel 

din

ni se 
deplin 
chiar 

„mondia-

„AM MARE

„VOI LUPTA PENTRU PRIMUL LOC!

PENTRU

podiumul olimpic. Spre aceste înalte calități 
' morale ale lui Ivan Patzaichin ni se îndreap 

tă, din nou, gindurile. Cu numai atît de puțină 
vreme înaintea Jocurilor Olimpice de la Mont 
real ne-a bucurat să aflăm, din mai mult 
convorbiri cu acest talentat canoist și cu an 
trenorul său, Octavian Mercurean, că și acum 
dorința cea mai fierbinte a campionului romă 
este cucerirea medaliei de aur. Ar fi cea de 
treia !...

Obiectivul 
pare pe 
realizabil, 
dacă la 
lele" de la Ciudad 
de Mexico și Bel
grad canoistul nos
tru a fost obligat 
să coboare una 
sau două din 
treptele podiumu
lui laureaților. 
Marea revanșă în
seamnă pentru I- 
van 
victoria 
Montreal ! 
dul și 
împlinirii 
supreme 
din viața 
tivă. pășește 
noul an 
torul 
olimpice de Ia 
Ciudad de Mexico 
(1968) și Miinchen 
(1972).
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DORESC

SA-AAI APAR

TITLUL

CUCERIT

LA MUNCHEN

GHEORGHE BERCEANU — campion olimpic 
la lupte greco-romane : „Urmează un an greu de 
pregătire pentru mine. După pauza competi- 
țională, recomandată de medici, am reluat an
trenamentele, dar n-am reușit să ajung la cea 
mai bună formă sportivă la C.M. de la Minsk 
si n-am obținut decit medalia de argint. Acum., 
muncesc cu mai multă ambiție, pentru că tre
buie să mă dovedesc intii mai bun decit cole
gul meu de club. Constantin Alexandru si abia 
după ce voi atinge acest obiectiv, să-mi apăr 
titlul cucerit ■ la Miinchen. Dar, ambele obiec
tive . se realizează in cadrul aceleiași perioade 
de pregătire șt, sporindu-mi eforturile, cred că 
le voi rezolva pe amândouă. In privința cam
pionatelor mondiale, dețin un record de titluri. 
Vreau să-l stabilesc și pe cel olimpic. Nici un 
luptător român n-a cucerit de două ori medalia 
olimpică de aur. Vreau să fiu eu primul".

CONSTANTINESCU-NEHOI: LUCREAZĂ
PENTRU TITLUL

Patzaichin 
de la 
Cu gîn- 
speranța 

acestei 
năzuințe 
sa spor- 

în 
învingă- 

întrecerilor 
de

IGÎNDURI Șl

I
OLIMPIC Șl..; 1:57,0!

întîlnire cu an
trenorul emerit O- 
limpiu Constanti- 
nescu-Nehoi, una 
din personalitățile 
pitorești ale atle
tismului nostru ;

— Ce așteptați 
de la 1976 ?

— în primul rînd 
titlul olimpic la 
800 m al Marianei 
Suman. Ar fi. pen
tru mine, o încu
nunare a zecilor de 
ani petrecuți pe 

marginea pistei cu cronometrul în mină. Pen
tru Mariana, o confirmare a 
cea mai bună alergătoare din

— Argintul sau bronzul...
— Argintul sau bronzul nu 

Mariana poate și trebuie să 
cu răspunderea părului meu 
elemente care susțin speranța : seriozitatea și 
ambiția elevei mele, succesele din 1974 — 
în care Suman a învățat, în sfîrșit, cum 
alerge o cursă de 800 m ! — în întîlniri 
celelalte fruntașe ale probei, viteza sa de... 
sprinteră. La ora întrecerilor de la Montreal, 
Mariana 
ture de

4
4
4

Noul an — iy/o reprezinui peimu 
sportive, pentru federații, pentru î 
cu semnificații deosebite. Este anu 

tiție sportivă a lumii. Anul in care păși 
dă seamă la care vor participa sportivii no 

Pentru buna reprezentare a culorile 
de partid pentru anul olimpic 1976, într 
o muncă entuziastă, fără preget, de cea m 

inserăm în această pagină ginduril 
fruntași pentru noul an.
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D. CIOROSLAN

Suman va fi capabilă să alerge două 
stadion în 1:57,0.

DIN COLECȚIA
LIPSEȘTE

întîlnirea cu SI
MION CUȚOV — 
primul pugilist ro
mân al anului 
care se încheie — 
este întotdeauna 
agreabilă. Ca și în 
ring.
european 
puns cu 
tudine 
nostru.

— Cu 
pornești 
an ?

— Vreau 
închei ca și 
cesta. Adică,

ce ainduri

campionul 
a răs- 

prompti- 
„a tacului"

CEA OLIMPICĂ.

pe a- 
in toate competițiile la care iau 

parte să termin neînvins.
— Inclusiv la Jocurile 

real ?
— Bineînțeles. Eu nu 

cu gîndul în altă parte 
apoi, din colecția mea de medalii lipsește una 
olimpică. Doresc să o obțin și pe aceea și cred 
că voi reuși. De altfel, mă pregătesc încă de 
acum pentru luna iulie. Principalul adversar 
este plusul de greutate. Cu el mă lupt acum, 
ca să-mi fie mai ușor la vară.

— Apropo de adversar. Ai auzit că Solomin 
a fost învins de către un cubanez la „.Săptămi- 
na preolimpică" ?

— Am auzit și nu mă mir. Boxerii cubanezi 
au făcut mari progrese în ultimii ani. Și apoi, 
nimeni nu este invincibil.

De mai mulți __ , .
se așteaptă saltul calitativ care să-i aducă p 
sportivii români în rindul fruntașilor pe p)a 
mondial. Din discuția cu Lazăr Barog 
antrenorul federal, se desprinde concluzia c 
în anul 1976 doi dintre reprezentanții noștri po 
realiza acest deziderat.

— Care este situația la începutul anului o 
limpic ?

— în ultimii doi ani în pregătirile noastr
s-a produs o serioasă cotitură. în 1974 am mun 
cit mult pentru perfecționarea tehnicii, defici 
tară la cei mai mulți sportivi. în anul care 
trecut am crescut substanțial volumul și inten 
sitatea și am convingerea că sîntem pe 
drum bun. Numai în 1975 halterofilii au 
rectat 72 de recorduri naționale, unele 
ele situîndu-se destul de aproape de^cel 
ropene sau mondiale. De pildă, D __ 
roslan a realizat la total 307 kg. ia 
s-a luat medalie cu 317 kg... .

— Cu ce speranțe vă pregătiți pentru 
rile Olimpice ?

— Am mare încredere în Dragomir Ca 
și Alexandru Kiss. Amîndoi sînt tinerii 
ani) și își pot îmbunătăți substanțial n 
tele. în ultima vreme, performanțele 1 
crescut cu 48 și. respectiv, 60 kg. Mai t 
voie de mici progrese pentru a ajunge îu 
dul celor mai valoroși halterofili din 1 
Am convingerea că ei sînt capabili să le 
zeze.

A TREIA MEDALIE DE AUR...
26 de ani, marele performer român, ca-La 

noistul IVAN PATZAICHIN deține, după cum se 
știe, cel mai valoros palmares olimpic — două 
titluri și o medalie de argint, cucerite la ulti
mele ..........................

De 
sine, 
tului 
A mai demonstrat, totodată, o neînchipuită pu
tere de autodepășire. o mobilizare totală în 
pregătire și în cele mai grele competiții, o 
remarcabilă ambiție de a urca — primul

două ediții ale J.O.
fiecare dată Patzaichin s-a întrecut pe 

a cucerit recunoașterea unanimă a talen- 
și a calităților sale cu totul remarcabile.

ELENA OPREA, 
strocut ambarcației 
de 8+1 a României, 
medaliată cu bronz 
la Campionatele 
mondiale de cano
taj de la 
gham, ne 
că sezonul 
1976 va
mai dificil 
cariera ei de schi- 
fistă. „Concurența 
pe plan mondial a 
devenit tot mai 
puternică, multe 
țări indreptindu-și
atenția spre canotajul feminin odată cu inir 
ducerea sa in programul Jocurilor Olimpi 
Montrealul va fi prima Olimpiadă în program 
căreia figurează probele feminine de sck 
In proba de 8 + 1, în care sper că voi 1 
startul, au apărut forțe noi, dintre care 
se pare suficient să amintesc revelația li 
mei ediții a C.M. — echipa S.U.A., viceca 
pioană mondială. Alături de puternicul echi

#•
ib țIe ■A'W1 it 4>



>. Germane și de cel al U.R.S.S., schiful 
iei se va afla printre cele mai serioase 
ente la medalii. Firește, noi, compo- 
echipajului o dorim pe cea mai slră- 

•e, muncind în consecință. Acum, pe 
iernii, ne îmbunătățim tehnica de vîslit, 

ii rezistența, căutăm să acumulăm cit 
uit pentru un sezon pe care îl știm 
deosebit de greu și, mai ales, deosebit 
portant. Alături de celelalte schit'iste 
e, ne angajăm ca „opt-ul" să aducă 
ei o medalie olimpică la Montreal !“

Antrenorul emerit Ion POPA:

M SĂ REEDITĂM PERFORMANTELE 
OE EA MELBOURNE" X

școlară, nevrînd să-mi dezamăgesc profesorii 
de la Liceul industrial de chimie din Arad. 
Pe acest plan, obiectivul înseamnă «doborî- 
rca» m’odici cu care am absolvit anul II : 8,48“ 
ne-a declarat trăgătorul Mircea Ilca.

îHfc

Obținînd consacrarea internațională în acest an

TINERI PERFORMERI DE VALOARE 
AU ÎNTĂRIT RÎNDURILE 

LOTURILOR OLIMPICE ALE ROMÂNIEI

Ion Popa a contribuit la 
marilor performante ale 
ultimii 20 de ani. între-

■norul emerit 
•a majorității 
>r români din 
ce ginduri pășește în anul olimpic 1976, 
spuns : „Se împlinesc 20 de ani de cind, 
părtata Australie, imnul țării noastre a 
itat singura dată pentru un boxer : Ni- 
dnca. De alte trei ori, tricolorul Romă- 
fost ridicat la festivitatea de premiere: 
Dobrescu și Gheorghe Negrea au obți- 
ialii de argint, iar Constantin Dumitres- 
bronz. Mă gindesc ca in anul 1976 să 

n performanțele de acum 20 de ani. 
tăți exiști. Avem un lot cu elemente 
ejde, care si-au confirmat valoarea in 
țWrederi internaționale".

1
AJAMENTE i

i
ntrenori, pentru cluburi și asociații 
al mișcării noastre sportive un an 

Jlimpice — cea mai mare compe- 
ază de csemenea și alte întreceri

i
i
iintru îndeplinirea sarcinilor trasate 

; sportivă este angajată plenar la 
tate.
mentele unor sportivi și antrenori

UN DE AUR"

ARGENTINA MENIS, ETERNUL ARGINT?
Argentina Menis 

face parte din a- 
cea categoric de 
sportivi pentru care 
o medalie nu mai 
reprezintă visul u- 
neî cariere, ci în 
primul rind o re
confirmare a 
lorii dovedite 
alte numeroase 
căzii. Este deci fi
resc ca recordmana 
noastră, medaliată 
cu argint la J.O. 
de la Miinchen și 
Ia Campionatele 
europene de 
Roma (1974) 
năzuiască la 
diurnul Montrealu- 
lui. Și chiar dacă 
Faina 
dus dincolo de 70 
de metri recordul 
mondial al arun
cării discului (70,20 
m), chiar dacă Me
nis, eterna sa se
cundă, își vede tot 
mai des și mai in
sistent amenințat locul de Maria Vergova, Ga
briele Hinzmann sau Sabine Engel, noi nutrim 
speranța că Montrealul va consfinți ierarhia cu 
care ne-am obișnuit în prima jumătate a acestui 
deceniu în marile concursuri atletice, 
uităm,, totodată, că. în acest interval, 
a fost lingura care a pus probleme 
Melnik, «singura care i-a întrerupt șirul 
durilor mondiale.

în anul olimpic Argentina și-a propus să 
arunce 70,50 m. O cifră frumoasă pentru un 
record al lumii...

Melnik a

Și nu 
Menis 
Fainei 
recor-

4
4

GHEORGHE GHIPU: ,«FINALA OLIMPICA,
DAR NU NUMAI ATIT !“

*

Anul 1975 a însemnat pentru sportul ro
mânesc un an de consacrare a multor ti
nere talente autentice, în care se pun mari 
speranțe pentru Jocurile Olimpice de la 
Montreal. înainte de a însera cîteva dintre 
aceste nume care au cucerit rezonanță pe 
plan internațional trebuie să ne referim la 
posibilitățile oferite de mișcarea noastră 
sportivă elementelor dotate, de perspectivă, 
speranțelor olimpice, cum ne-am ‘ obișnuit 
să le numim.

De la bun început, vom reaminti faptul 
că și în sport tinerilor le sînt deschise toa
te porțile afirmării. Pornind de la accesul 
lor pe marile stadioane, de la grija per
manentă pe care profesorii de educație 
fizică le-o acordă în școli, itinerarul noilor 
speranțe trece prin asociațiile și cluburile 
sportive, unde antrenori cu pregătire înaltă 
se ocupă îndeaproape de inițierea și șle
fuirea lor. Instalații sportive dintre cele 
mai moderne, echipament de cea mai bună 
calitate, tabere de pregătire pe timpul- va
canțelor, iată doar cîteva dintre condițiile 
oferite tineretului pentru afirmarea și pe 
plan sportiv.

Odată cu ascensiunea rezultatelor lor, ti
nerii performeri au în față alte porți des
chise, cele ale loturilor reprezentative și 
olimpice. Pornind cu reprezentativele de 
juniori, făcînd apoi parte din garniturile 
de tineret și culminînd cu cooptarea în re
prezentativele A și olimpice, tinerele talente 
sînt înconjurate cu multă grijă, fiind în
drumate și supravegheate îndeaproape în 
progresul lor.

Din numărul mare de talente, cîteva au 
obținut anul acesta consacrarea, deplina 
consacrare internațională.

în fruntea lor se situează, desigur, Nadia 
Comăneci. Gimnasta din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a devenit o vedetă mon
dială de prim rang, la numai 14 ani. Cu
titlul de campioană europeană absolută, în
soțit de alte patru medalii realizate la
Skien, Nadia Comăneci este, la această
oră, cea mai mare speranță olimpică a
sportului românesc. Alături de ea, Teodora 
Ungureanu — gimnastă la fel de tînără și 
la fel de talentată — se situează printre ma
rile revelații ale anului 1975.

Și canotajul ne-a adus confirmări valo
rice ale tineretului. Angelica Chertic a ob
ținut a doua medalie de bronz la campio
natele mondiale. După ce a debutat exce
lent la întrecerile supreme din Elveția (Lu- 
cerna-1974). în proba de 44-1 rame, schifista 
clubului Steaua s-a remarcat anul acesia 
în proba de 2 f. c., unde a fost foarte a- 
proape de titlul mondial.

Sulițașul Gheorghe Megelea (Steaua), în 
virstă de 21 de ani, și-a depășit vechiul 
record republican, aruneînd 83.64 m la To
rino, unde a cîștigat semifinala Cupei Eu
ropei întrecîndu-1, printre alții, și pe Klaus 
Wolfermann (R. F. Germania), recordman 
mondial și campion olimpic la Miinchen. 
Megelea și-a mai adăugat în palmares și 
titlul de campion mondial universitar, re- 
prezentînd azi o veritabilă speranță pentru 
atletismul nostru la Montreal.

Trăgătorul Mircea Ilca, de la Rapid Arad,

Gheorghe Megelea intr-un moment 
caracteristic

a reușit ca — la nici 18 ani — să intre în 
posesia titlului european de seniori, reali- 
zînd o performanță excelentă în proba de 
armă liberă calibru redus 60 focuri culcat, 
cu 599 p din 600 posibile !

Caiaciștii Serghei Larion și Policarp Malî- 
hin, elevii antrenorului emerit Nicolae Na- 
vasart. au obținut „argintul" la C. M. de 
la Belgrad, fiind cotați cu șanse mari la o 
medalie olimpică.

în sfîrșit, boxerul Mircea Simon (Dina
mo), luptătorul Petre Dicu (Dinamo), schi- 
liștii Nicolae Simion (Dinamo) și Constan
tin Nistoroiu (Steaua), handbalistul Alexan
dru Fdlker („Poli" Timișoara) sînt alte 
cîteva nume de sportivi tineri care au ob
ținut • consacrarea în anul 1975 și de la care 
se așteaptă în anul 1976 contribuții sub
stanțiale la bilanțul olimpic al delegației 
României la Montreal.

Toți acești sportivi tineri, care au ajuns 
foarte aproape de vîrful piramidei marilor 
performeri, sînt conștienți de răspunderea 
deosebită și încrederea care li s-au acor
dat. Ei muncesc acum cu conștiinciozitate 
și responsabilitate pentru a-și îndeplini în 
totalitate obiectivele olimpice stabilite, pen
tru a contribui cît mai mult la afirmarea 
culorilor țării pe marea scenă sportivă a 
Montrealului...

Horia ALEXANDRESCU

!POATE DEVENI REALITATE!
țin volubilă ca de obicei, DOINA 

na din componentele echipei femi- 
ndbal pe umerii căreia a căzut (și 
ncă...) partea cea mai puțin specta- 

ay-durg/ din efortul general al for- 
semicerc — ne mărturisește

lui Nou :
greu să vorbești in numele tuturor.
, totuși... Ce așteptăm de la ’76 ? Ce 
epta. noi handbalistele, altceva decit 

ie olimpică ? Este visul nostru, al intre- 
Aș îndrăzni chiar să spun că este 

«de aur". în fond, de ce nu 7 Nici o 
nu este de neînvins ! Atunci, 
m dreptul a spera la ceva 
jtfldinut la Kiev ?
■lie. in primul rind. liniște 
K Și cind spun acest lucru mă gin- 
• moi la noi, jucătoarele. Apoi se cere 
lin încredere in forțele proprii. Trebuie 
Sn in noi și in șansele noastre. Să mun
ți pentru aceasta și, veți vedea, că vi
ții „de aur" va deveni realitate...

de ce să 
mai mult

și unitate

Ă URC DIN NOU PE PODIUMUL OLIMPIC
E IORGA — medaliat cu bronz la J.O. de 
ten : „Știu că majoritatea simpatizan- 
s-au așteptat ca la C.M. de la Minsk 
campion mondial la lupte libere, dar 
it aceia care erau informați că în ul- 
ani luptat cu meniscul rupt. La sfîr-

Lui 1975 am suferit o intervenție chi- 
și acum mă simt din nou bine. în a- 

spic sînt, deci, în plenitudinea posibi
le efort și nu-mi voi menaja forțele 
îamcnte și în concursuri să mai adaug 
mele de medalii — sint zece la număr 
ina olimpică".

ILCA

Gheorghe Ghipu, recordmanul țării la 800 și 
1 500 m : „Am hotărit să mă consacru definitiv 
probei de 1 500 m, unde cred că îmi pot valo
rifica mai bine posibilitățile. Mi-am propus 
pentru anul olimpic un rezultat ce poate părea 
unora dincolo de forțele mele : 3:33,0. Preten
țios, e drept— recordul european este de 3:34,0! 
— dar sint decis să dau tot ce pot. In ceea 
ce privește concursul de la Montreal sper. în 
primul rind, să ajuna in finală. Proba de 1 500 
m a fost dominată autoritar in ultimele sezoa
ne de doi atleți : tanzanianul Filbert Bayi și 
neozeelandezul John Walker, pe care ii consider 
pretendentă cu șanse egale la titlul olimpic. In 
spatele lor este un pluton numeros de semi- 
fondiști cu performante intre 3:35—3:39, de 
forte aproximativ epale. In stabilirea ierarhiei 
la J.O. determinantă va fi pregătirea in lunile 
care au rămas și forma la ora startului".

Talentul, seriozitatea și puterea de muncă a 
lui Gheorghe Ghipu — al cărui record euro
pean de juniori la 1 500 m nu a fost încă în
trecut ! — ne îndreptățesc să așteptăm de la 
elevul lui ~
sura celor 
râtului.

Silviu Dumitrescu . satisfacții pe ma
pe care ni le aducea la vîrsta junio-

„VREAU
CA 1976

SĂ-MI
ADUCĂ

CONSACRAREA"

„600 DIN 600!-
>n european în anul acesta, năzuiesc 
pășesc la Montreal, ureînd
I pușcă 60 focuri culcat.
I... 600 ! Dar. paralel cu 
jimpiadă, mă așteaptă și

recordul 
de la 599 
pregătirea 
pregătirea

CORNELIU ION, tir : „Dacă ’75 mi-a dat încre
dere in forțele proprii, confirmând pe ’74, anul vi
itor aș vrea să insemne marea consacrare. Și 
cine ar putea să mi-o aducă, decit o medalie 
la Olimpiadă ? Iar pe răbojul anului ce vine 
doresc să se înscrie și alte împliniri : trecerea 
cu bine, in februarie, a examenului de stat, la 
Facultatea de cibernetică, din cadrul A.S.E.. și, 
bineînțeles, sănătate întregii mele familii, lumi
nată de Monica, astăzi la respectabila virstă 
de... un an și jumătate".
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SPORTIVII ROMÂNI LA STARTUL' 
MARILOR COMPETIȚII ALE ANULUI Î976!

1976 — anul Olimpiadelor dc iarnă (Innsbruck) și vară (Montreal). Un an în 
care abundă și alte competiții de amploare, de la al căror start, firește, nu vor 
lipsi sportivii români. Iată-lc pe cele mai importante, care stîrnesc un interes 
major în rîndurile tineretului sportiv din toate colturile lumii.

IANUARIE. Start... discret. Consemnăm doar desfășurarea campionatelor europene ale tineri
lor boberi, pentru prima oară în țara noastră (24—25).

FEBRUARIE. Mai întîi o competiție, devenită tradițională, a atleților europeni — „Cupa de 
cristal", la București (1). Apoi, toate drumurile vor duce spre Innsbruck (4—15) la „Olimpiada albă”. 
La Miinchen (21—22) reuniunea elitei atletismului continental, în cadrul C.E. de sală. La Paris (19—23) 
și-au dat întîlnire trăgătorii de frunte din Europa, specialiști ai armelor cu aer comprimat. Mai no
tăm : campionate mondiale ale tinerilor biatloniști în U.R.S.S. (24—28) și „Trofeul Carpați" pentru 
boberi, la Sinaia (28—29).

MARTIE. Calendar bogat în luna Mărțișorului. Pentru floretiști „Cupa Europei", la Paris (5—7), 
iar pentru floretiste, aceeași competiție, la Torino (12—14). Pentru fotbaliști, un meci de mare inte
res : România — Franța în preliminariile olimpice, la București (24). Mai multe echipe din elita hand
balului mondial se vor întrece la Baia Mare (11—16) în cadrul „Trofeului Carpati". Hocheiștii vor evo
lua în grupa B a campionatului mondial (seniorii), în Elveția (18—29) și în grupa B a campionatului 
european (juniorii), la București (6—16).

APRILIE. Lună plină, cu program variat : campionate europene de tenis de masă în Ceho
slovacia, de haltere la Berlin, Turneul gimnaștilor campioni la Londra și tradiționalul concurs inter
național ,,Gh. Moceanu” la București (16—18), „europenele” de lupte greco-romane și libere în 
U.R.S.S. (16—21), două importante partide de fotbal cu „olimpicii" Olandei (7, în deplasare și 14, 
la București), Turneul F.I.R.A. pentru rugbyștii juniori, în Franța (12—18), „Cupa Europei" pentru spa
dasini, la Heidenheim (23—25) și sabreri, la Budapesta (23—25), campionate mondiale de tineret la 
scrimă în Polonia (16—19) și „Centura de aur" a boxerilor, la București (17—27). Spre sfîrșitul lunii, 
llie Năstase și coechipierii săi vor porni într-o nouă cursă spre vestita „Salatieră", întîlnind Austria, 
la Viena.

MAI. Părăsim sălile, ieșim în aer liber. Cicliștii vor lua startul în „Cursa Păcii" la Varșovia (8) și 
vor sosi la Berlin (24). In zilele de 15—16 două competiții tradiționale : la București, campionatele in
ternaționale de atletism, iar la Snagov, regata internațională cu același nume pentru caiaciști și 
canoiști. Cele mai bune echipe de polo din lume se vor întrece mai întîi în Capitala țării noastre, în 
„Cupa București" (4—9), iar apoi la Budapesta (20—27), în cadrul „Cupei Tungsram". In completarea 
programului : campionatele europene de baschet feminin în Franța (20—29), de talere în Cehoslovacia 
(24—30), de judo la Kiev (4—7) și C.M. de popice la Viena (15—22).

IUNIE. Competițiile încep să se rărească. Se apropie J.O. Notăm Balcaniada atletilor la Celje 
(18—20), „Regata Snagov“ a canotorilor (19—20), „europenele" halterofililor juniori în Polonia (2—15), 
campionatele internaționale de tir ale României (6—9), iar spre sfîrșitul lunii „Trofeul Iugoslavia" la 
handbal.

IULIE. Luna celei mai importante competiții sportive a timpurilor noastre. Toate gîndurile și spe
ranțele vor duce spre Montreal, teatrul de desfășurare al mult așteptatei Olimpiade (17—1 august).

AUGUST. Se va fi încheiat o ediție a J.O. — vor începe pregătirile pentru Moscova (1980). Cei 
mai tineri înotători și săritori își vor disputa titlurile continentale în Norvegia (5—8), iar poloiștii în 
Malta. Tradiționalul „Trofeu Tomis" al voleibaliștilor la Constanța (26—1 septembrie).

SEPTEMBRIE—DECEMBRIE. începe să se simtă și dorința de odihnă, de relaxare a- marilor per
formeri. Competițiile vor fi în această perioadă ceva mai rare. Vom consemna totuși, între 25 sep
tembrie și 5 octombrie, campionatele continentului pentru tinerii boxeri, la Izmir, întrecerile europene 
ale trăgătorilor la Skoplje (15—22 septembrie), Olimpiada șahiștilor în Israel (24 octombrie 11 
noiembrie), marele test al rugbyștilor noștri, meciul România — Franța, la București (noiembrie) și în 
mod cert multe (dorim cît mai multe) partide ale fotbaliștilor noștri în competiții oficiale. |n ultima 
lună a anului, Balcaniadele baschetului : băieții la Burgas, fetele la Pernik.



MIȘCAREA SPORTIVA,■»

LA NIVELUL EXIGENȚELOR
DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII NOASTRE!

(Urmare din pag. I)

apreciază rezultatele pozitive 
dobindite în aplicarea hotăriri- 
lor partidului cu privire la dez
voltarea educației fizice și 
sportului"... A rezultat, tot
odată, din conținutul Mesajului 
că mai avem încă multe de fă
cut pentru îndeplinirea sarcini
lor de răspundere încredințate 
de partid, că va trebui să eli
minăm cit mai rapid neajunsu
rile și lipsurile subliniate în a- 
cest remarcabil document dc 
partid, că — VA TREBUI SA 
MUNCIM MAI BINE, SĂ DE
PUNEM EFORTURI SPORITE 
la toate nivelurile, pentru ca 
activitatea sportivă de masă 
și de performanță să se ridice, 
așa cum indica secretarul gene
ral al partidului, „LA NIVE
LUL EXIGENȚELOR PUSE DE 
DEZVOLTAREA ACTUALA ȘI 
■IN PERSPECTIVA A SOCIE
TĂȚII NOASTRE".

i Sub semnul ecoului puternic, 
entuziast, pe care fiecare cu- 
,vînt înscris în Mesajul secre
tarului general al partidului 
nostru, l-a avut în inima și în 
conștiința fiecărui activist al 
mișcării noastre sportive, s-a 
desfășurat întreaga activitate 
sportivă a anului 1975. Pre
țioasele orientări și indicații 
formulate în Mesaj au consti
tuit, totodată, un program vast 
de acțiuni practice, concrete, 
atit pentru Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
federațiile de specialitate, orga
nele sportive locale, cit și pen
tru ceilalți factori cu 
în acest domeniu.

Raportăm, în pragul 
Ari, realizări și succese 
mișcarea sportivă le-a 
aplicind în viață cerințele cu
prinse în importantul document 
de partid. A fost realizată 
substanțială îmbunătățire a ac
tivității sportive de masă. în 
întreprinderi și instituții, 
deosebi în școlile de toate gra
dele, sportul a început să fie 
organizat și practicat cu prio
ritate în aer liber, un 
important fiind pus pe 
șurarea întrecerilor la 
unităților de bază. La 
competiții și acțiuni cu 
ter republican au luat parte un 

concurenți, 
concludent 

tineretului", 
a angrenat 
tineri și ti- 

Au

atribuții

Noului 
pe care 
obținut

o

în-

accent 
desfă- 

nivelul 
marile 
carac-

mare număr de 
exemplul cel mai 
oferindu-1 „Cupa 
competiție care 
peste 3 000 000 de 
nere de la orașe și sate, 
fost inițiate aproape 100 000 de 
acțiuni turistice, excursii și 
drumeții la care s-au înregis
trat participări cu mult supe
rioare anilor trecuți. Peste 
700 000 de cetățeni de toate 
|.vîrstele, bărbați și femei, prac
tică gimnastica la locul de 
muncă, alți zeci de mii de ti
neri împrietenindu-se, în acest 
an mai statornic, cu exercițiile 
de gimnastică care se desfă
șoară zilnic în internatele șco
lare și în căminele muncito
rești, studențești și unități mi
litare.

,'■*■ Rezultate bune au fost obți
nute și în îndeplinirea sarcini
lor încredințate de partid în le
gătură cu creșterea continuă a 
nivelului performanțelor, în ve
derea reprezentării cu cinste și 
demnitate a sportului românesc 
în marile competiții internațio
nale. în anul preolimpic 1975 
reprezentanții țării noastre au 
ocupat locuri fruntașe în multe 
competiții internaționale, spor
tul românesc situindu-șe pe lo
cul 2 în clasamentul pe meda-

Iii și pe puncte al campionate
lor europene, întreceri în care 
s-au distins in mod deosebit 
loturile de gimnastică, box, tir 
și atletism. în clasamentul pe 
medalii și puncte întocmit 
după desfășurarea campiona
telor mondiale din acest an, 
sportivii români ocupă un me
ritoriu loc 8, prin succesele 
repurtate, în primul rînd, de 
loturile de lupte, caiac-canoe, 
scrimă, atletism, canotaj, hand
bal feminin, polo. Pot fi, de 
asemenea, remarcate, unele 
performante valoroase și vic
torii de prestigiu obținute la 
campionatele mondiale de tine
ret, juniori, universitare și șco
lare.

Aceste realizări ne bucură 
dar nu trebuie să ne conducă, 
nici o clipă, la automulțumi- 
re. Pășim, în curînd, într-un 
nou an de muncă în care ÎN
TREGUL ACTIV AL MIȘCĂ
RII SPORTIVE ARE DATO
RIA SA ‘ 
CONDIȚII SUPERIOARE, 
BIECTIVELE DE ------
DERE STABILITE 
CUMENTELE DE 
îndeplinirea tuturor 
lor și sarcinilor cuprinse în 
Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu parti- 
cipanților la Conferința pe 
țară constituie o sarcină de 
căpătîi a fiecărui sportiv, spe
cialist, activist și 
din mișcarea sportivă, 
a organizațiilor cu atribuții 
sport, 
multe 
siune 
narea 
număr mai mare de 
de toate vîrstele în 
rea sistematică a exercițiilor fi
zice, pentru dezvoltarea spor
tului în întreprinderi și insti
tuții, la sate, în rîndurile fe
meilor. Mesajul secretarului ge
neral al partidului, arăta că pe 
sportivii noștri îi așteaptă în- 
tîlniri internaționale deosebit de 
importante, în primul rînd, 
Jocurile Olimpice din 1976, la 
care vor trebui să obțină cit 
mai multe poziții fruntașe. In 
această direcție, a depășirii 
rezultatelor de la Munchen, in
clusiv Ia medaliile de aur, ÎN
TREAGA MIȘCARE SPORTI
VA ROMÂNEASCA S-A MOBI
LIZAT CU TRUP ȘI SUFLET, 
PĂȘIND FERM PE DRUMUL 
UNEI PREGĂTIRI TEMEINI
CE, METODICE. ÎNTR-UN 
SPIRIT CRESCÎND DE ORDI
NE SI DISCIPLINĂ. DE RĂS
PUNDERE DEPLINA pentru 
a fi Ia înălțimea sprijinului și 
grijii partidului și statului, pen
tru a îndeplini dorința una
nimă a maselor de iubitori de 
sport din țara noastră, dornice 
să vadă pe cei mai buni spor
tivi români cu cit mai multe 
medalii olimpice pe piepturile 
lor !

ÎN ANUL 1976, AN AL 
JOCURILOR OLIMPICE, spor
tivii noștri, candidați olimpici, 
specialiștii noștri și întregul ac
tiv al mișcării sportive își vor 
mobiliza toate forțele și mai 
puternic dccît pînă acum, pen
tru a folosi la maximum ultime
le luni de pregătire, hotărîtoa- 
re pentru realizarea obiective
lor olimpice propuse. La început 
de An Nou, urăm tuturor spor
tivilor noștri SUCCES DE
PLIN pe drumul obținerii u- 
nor noi succese de prestigiu în 
marile confruntări internațio
nale ale anului 1976, anul o- 
limpic, pentru a contribui la 
păstrarea și sporirea înaltului 
prestigiu de care România So
cialistă se bucură pe plan mon
dial.

ÎNDEPLINEASCĂ ÎN 
O- 

RĂSPUN- 
PRIN DO- 

PARTID. 
indicații-

conducător 
inclusiv 

>n 
Vor trebui depuse mai 

eforturi, mai multă pa
și dăruire pentru angre- 
întregului tineret, a unui 

cetățeni 
practica-
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STEFAN COVACI, VICEPREȘEDINTE Al f.R.F
PENitniI

ISI ANTRENOR-»

PROBlEMflE TEHNICE
Al ECHIPELOR NAȚIONALE

SPRE 350 DE MECIURI
ÎN DIVIZIA A
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Consiliu-
Educație

Biroul Executiv al 
Iui Național pentru 
Fizică și Sport, împreună cu 
Biroul Federației Române de 
Fotbal au hotărît :

Pregătirile echipelor națio
nale de fotbal se vor desfă
șura sub conducerea lui Ște
fan Covaci, care va funcțio
na ca vicepreședinte pentru 
problemele tehnice al Fede
rației Române de Fotbal și

antrenor al echipelor națio
nale.

De asemenea, Ștefan Covaci 
va răspunde, în calitatea sa 
de vicepreședinte al Fede
rației Române C.' Fotbal, îm
preună cu colegiul central al 
antrenorilor, dc selecția și 
pregătirea componcnților lo
turilor, de îndrumarea și con
trolul procesului de instruire 
din cadrul cluburilor, de for
marea și perfecționarea an
trenorilor.

PENTRU REALIZĂRI

SUPERIOARE IN 1976
Pentru fotbalul nostru, anul 

care îl încheiem nu lasă amin
tiri dintre cele mai plăcute. 
Bilanțul său cuprinde destul 
puține reușite.

în fapt, acest sport atît 
îndrăgit de o mare masă 
oameni a rămas și în anul 
care-1 încheiem la același 
vel nesatisfăcător menționat în 
Mesajul 
general 
Nicolae 
ților la 
mișcării 
o concluzie care nu poate onora 
pe nici unul dintre cei ce se a- 
flă, într-un fel sau altul, în 
slujba, fotbalului nostru și cu 
atit mai puțin pe cei ce. la 
federație, in cluburi și asociații, 
ar fi putut contribui, prin mă
suri judicioase și ferme, prin- 
tr-o muncă pasionată și temei
nică, la îmbunătățirea radicală 
a stărilor de lucruri existente.

Anul 1975 ’ predă astfel anu
lui 1976, în privința fotbalului, 
o ștafetă încărcată dc restanțe 
și datorii. Prima și cea mai 
presantă dintre ele este aceea 
a recuperării handicapului creat 
prin severa infringere de Ia 
Blois. Suita de trei victorii, la 
scoruri cit mai nete, în cele tot 
atîtea meciuri pe care echipa 
reprezentativă urmează a le 
susține la primăvară în preli
minariile olimpice, cu selecțio
natele Franței și Olandei, este 
posibilă și ea trebuie realizată, 
pentru ca „tricolorii" să fie a- 
poi prezenți la importantul tur
neu din Canada. Acest obiectiv 
nu este, însă, singurul de ur
mărit și de îndeplinit în anul 
care începe. Deopotrivă cu preo
cupările pentru reconstrucția și 
pregătirea echipei naționale, 
proces care va trebui continuat 
și intensificat în perspectiva a- 
propiatului start in prelimina
riile campionatului mondial din 
1978, se impune ca federația și 
ceilalți factori răspunzători să 
întreprindă măsurile necesare 
în vederea unei vitalizări a 
fotbalului nostru la toate eșa-

de

de 
de 
pe 
ni-

adresat de secretarul 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, participan- 
Conferința pe țară a 
sportive. Este,. evident,

Ioanele sale, corespunzător ce
rințelor actuale și condițiilor 
create.

Prin acțiuni bine gîndite și 
consecvent duse la capăt, prin- 
tr-o angajare sinceră și totală 
a tuturor factorilor interesați, 
printr-o muncă responsabilă și 
temeinică pusă în slujba lui, 
fotbalul nostru poate realiza in 
1976 acel progres atit dc aș
teptat de numeroșii iubitori și 
simpatizant» ai acestui sport, 
poate deveni cu adevărat com
petitiv in arena internațională.

17 august, anul acesta, la 
Cluj-Napoca, era depășită granița 
celor de prezente in prima scena 
a fotbalului românesc. Recordul 
Remus Gimpeanu era bătut de un 
clujean, Minai Adam.

Cele 340 de apariții ale vîrfului 
atac al echipei feroviare în 
scenă fotbalistică a țării (concretizate 
de recordul amintit) sînt în primul 
rind un exemplu sau, dacă vreți, o 
temă de meditație pentru mulți din
tre tinerii intrați în marea și frumoasa 
lume a fotbalului.

Mihai Adam, plecat spre 36 de ani 
(cel mai vîrstnic jucător din Divizia 
A), a fost și este, în primul rînd, un 
campion al fair-play-ului. Sub culo
rile lui ,,U" Cluj-Napoca, Vagonul A- 
rad (un an) și, în ultimii ani, căpitan 
al echipei C.F.R. Cluj-Napoca, ingi
nerul mecanic Mihai Adam a fost me
reu respectat de coechipieri și ad
versari, pentru jocul său curat și 
corect. L-au aplaudat tribunele din 
toate colțurile țării și l-au apreciat 
toți arbitrii pentru sportivitatea și ma
turitatea sa

Mihai Adam n-a fost, însă, doar 
un jucător cuminte. A fost și este un 
atacant autentic, cu un deosebit simț 
al golului. Mihai Adam este golgete- 
rul a trei ediții de campionat. în 
ediția 1964—65 a cucerit laurii pri
mului titlu de eficacitate, mareînd 18 
goluri. Al doilea succes l-a dobîndit 
in ediția 1967—68, iar ultima „înco
ronare de golgeter" a fost semnată 
în vara lui ’74, după cele 23 de go
luri marcate în campionat. Cu aceste 
goluri, și multe altele neaureolate 
însă de titlul de golgeter, Mihai Adam 
a sperat să fie el primul care să 
depășească recordul lui Ozon (157 de 
goluri marcate în Divizia A). L-a în
trecut Oblemenco ; dar Adam, handi
capat și de evoluția mai slabă a for
mației sale, speră încă să depășească 
și el „nivelul Ozon”.

Firește, prima întrebare a iubito
rilor de fotbal este : cit timp va mai 
juca Adam ? Inginerul clujean ne-a 
mărturisit la finalul acestui tur : , In 
’76 va fi ultima mea primăvară de 
jucător. Vreau să duc recordul la o 
cifră rotundă, la 350 de meciuri în 
prima divizie. Pentru aceasta va tre
bui, însă, să mă pregătesc foarte se
rios pentru a fi util unei echipe care 
va lupta pentru evitarea retrogradării. 
Nu-mi voi permite să ajung Ia recor
dul de 350 de meciuri prin prezențe 
meteorice, de numai cîteva minute. 
Vreau să mă retrag ca titular. Și voi 
folosi această iarnă pentru o primă
vară pe care o doresc cea mai plină 
și mai fericită din viafa mea de fot
balist. Ceea ce înseumnă că eu cred 
într-o frumoasă primăvară a echipei 
mele”.

Returul va începe pentru Mihai 
Adam de la cota 340...

Mircea M. IONESCU

lui 
alt

de 
prima

OFERIȚI MINGEA DE JOC 
ARBITRULUI DINULESCU!

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA EXTRAORDINA
RA PRONOEXPRES A REVE
LIONULUI DIN 1 IANUARIE 

1976.

TRADI-
EXTRA- 

ORDINARA loto a 
NOULUI AN

LA 4 IANUARIE 1976 
ȚIONALA TRAGERE

Procurînd cit mai multe bi
lete la aceste trageri aveți 
mari șanse de cîștig !

su-

Se acordă cîștiguri suplimen
tare din fond special.

» Se atribuie autoturisme „Da- ' 
cia 1300“, „Skoda S 100“, ex
cursii la Jocurile Olimpice de 
la Montreal-Canada 1976, în 
U.R.S.S., Grecia, Cehoslovacia 
și Turcia, cîștiguri în bani.

Tragerea are loc joi 1 ianua
rie 1976, la București, în sala 
Clubului Finanțe-Bănci din str. 
■Doamnei nr. 2 cu începere de 
la ora 17.

Tragerea acordă cîștiguri 
plimentare din fond special.

Se atribuie cîștiguri în auto
turisme „Dacia 1300“, „Skoda 
S 100“, excursii în U.R.S.S., 
R. D. Germană, Italia și Turcia, 
premii în bani.

Tragerea are loc duminică 4 
ianuarie 1976, la București, în 
sala Clubului Finanțe-Bănci din 
str. Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 17.

cumpărați și oferiți ce-
LOR DRAGI CIT MAI MULTE

BILETE PENTRU TRADIȚIO-
NALELE TRAGERI EXTRA

ORDINARE PRONOEXPRES A

REVELIONULUI ȘI LOTO A
NOULUI AN !

ortul

&

Numărul următor al ziarului nostru va apărea g; 
luni 5 ianuarie 1976, la orele obișnuite.

X\\\\\\\\\\\\Xc

Cabina arbitrilor din in
cinta stadionului Corvinul 
Hunedoara. Fusese un meci 
pretențios (cu Șoimii Sibiu) 
și conducătorul jocului, Con
stantin Dinulescu. se echipa 
cu aerul acela de crispare 
pe care ți-1 dă stingerea du
rerii 
după
Cînd deodată... președintele 
clubului Corvinul, Nicolae 
Țiu, izbucnește pe ușă cu o 
minge de fotbal în brațe.

— Este balonul cu care 
s-a jucat, tovarășe Dinu
lescu, rostește el. Permite- 
ti-ne să vi-l oferim, ca să-l 
puteți da acelor micuți fot
baliști ai dumneavoastră. Și 
Dinulescu, înghesuind sfera 
din petice albe și negre în 
valiza de voiaj, a zîmbit fe
ricit.

„Reporterul" din noi a tre
sărit. Cum adică „micilor 
fotbaliști ai dumneavoastră?" 
L-am interpelat profesional, 
dar nc-a dat cu gest blind 
carnetul la o parte. „Ofer și 
eu niște mingi adevărate 
unor copii, încurajindu-le 
dragostea pentru fotbal", 
ne-a spus el cu modestie și 
a fugit la gară, lăsînd fără 
să vrea anume, în vîrfui 
pixului nostru care a tran
scris la iuțeală explicația 
lui, începutul unui posibil 
reportaj.

L-am invitat apoi pe in
ginerul Constantin Dinulescu 
în birourile redacției. Voiam 
să aflăm povestea întreagă, 
intuind un gest învelit în 
poezie, din partea bărbatu
lui acesta sobru, cu părul 

reputat fotbalist la 
respectivă și acum 
arbitru, lată

din coșul pieptului, 
un efort prelungit.

cenușiu, 
vremea 
reputat 
aflat :

„Am
care stăteau semețe ...
trina mea cu trofee, in con
formitate cu o lege nescrisă 

t « fotbalului, îmi fuseseră o- 
ferite după oficierea la cen- 

„ tru, in partidele Cehoslova
cia — R. O. Germană (tine
ret) și Eșkișehir Spor —• 
Radnicki Niș, din finala 
„Cupei balcanice". Erau, in
tr-un fel, mărturia unor rea-

avut două

ce am

mingi, 
in vi-

lizări de-ate mele din viata 
de arbitru. Dar, intr-o bună 
zi, aflindu-mă in casa ami
cului Constantin Stoian din 
Brănești — Ilfov, și-a lipit 
coatele de genunchii 
băiețelul acestuia, care m-a 
privit lung, cu toată can
doarea celor zece ani ai săi. 
«Nene Costele, mi-a spus, 
vrem și noi o minge ca lu
mea, ca s-o batem în re
creația mare. Matale ești 
doar arbitru și ai !», a în
cheiat el sentențios. Cred că 
am închis o clipă ochii și 
m-am revăzut la virsta lui, 
bătind cu sirg in gura Obo
rului, un ciorap rotunjit 
peste un pumn de eziți. Am 
avut apoi imaginea unei cete 
de copii de la țară, îmbu
jorați, zburdînd după balo
nul după care au alergat 
niște jucători internaționali 
din Cehoslovacia și R. D. 
Germană. Am deschis, deci, 
vitrina și am aruncat una 
din mingi în curtea școlii 
din Brănești. Pe a doua am 
oferit-o lui Marius Budan, 
fiul fostului portar al Ve- 
nusului, Dumitru Budan. Ea 
a stimulat pe un petec de 
pămînt răzleț din Balta Albă 
un mic și înverșunat cam
pionat între echipele marilor 
blocuri ale acestui cartier. 
Am primit și o invitație, pe 
care am s-o onorez, de a 
arbitra finala lor, din pri
măvară.

Cum o fi aflat însă pre
ședintele lui F. C. Corvinul 
de dorința aceasta a mea de 
a arunca săminfa fotbalului 
printre puștani, dăruindu-le 
baloane Adidas, rămine un 
mister. Cert este că acum 
mai am in raft o minge ca 
lumea și aștept telefonul lui 
Stoian jr„ ca să-mi spună : 
Nene Costele, mingea aceea 
s-a jerpelit, mai adu-ne 
una !“

Oferiți mingea de joc ar
bitrului Dinulescu ! Investi
țiile lui sentimentale aduc 
bucurii în recreația mare a 
copiilor. Nu ne sfiim să 
credem că ar putea să și 
lanseze un fotbalist adevărat.

Ion CUPEN

mei



STROFE PENTRU UN AN OLIMPIC
Eu, fiecărui an ce vine, 
ii țes, romantic cum mă știți, 
Imaculate baldachine, 
Cu scînteieri diamantine, 
Precum eroilor vestiți.

Dricârui an, sosit prin vreme, 
De însuși firul vremii dus, 
fi pun pe frunte diademe 
Și-nduioșat îi spun poeme 
Pe care și-altor ani le-am spus.

Dudu Georgescu candidează 
și la „Gheata de aur" 1976

Dacă stai și te gîndești.
Dudu, parcă, s-a decis :

Ce vrem de la Nadia Co- 
măneci — și nu numai de 
la ea.

Vrem să aibă, cu constanță, 
Doar succese de
Și-am mai vrea,

Să mal albă și...

amploare 
ca-n

performanță, 
surioare !

Pe marginea 
individuale" 
Răducanu.

De ce le-a stăvilit elanu’ 
Arbitrul — cind a fluierat — 
Eu nu știam, dar am aflat : 
Era în ofsaid... Răducanu !

unor ..acțiuni 
ale portarului

Se lmbraca-n București 
Șl se-ncalfă la... Paris !

Echipei Progresul, care 
crescut mulți fotbaliști 
talent

Tu multe „stele" ai produs, 
Ce se-nălțară iute sus,
Dar toate, cum prea bine știi 
Intrară-n alte... „galaxii".

Campioanei mondiale 
floretă, Ecaterina Stahl

Azi, Păstorel șl Cincinal,
In epigramă corifei, 
Ar spune că la înțepat 
Ești mult mai tare decît ei

de

Nataliel Andrei campioană 
europeană la 1 500 m. 

Străvechea vorbă sănătoasă 
Nu se aplică pe tartan. 
Căci fuga nu e rușinoasă, 
Cind ieși campion european

Farul Constanța, campioană 
republicană la rugby

Farul, sper să nu se lase
Mai prejos în 76‘ I
Știți pe ce-mi bazez speranța ? 
Reprezintă doar... constanța !

Iile Năstase a cîștigat pen
tru a patra oară Turneul 
campionilor

Pe sportivii-naltei clase 
Care-n tenis fac furori, 
Sorcovitu-i-a Năstase, 
In 5 ani de 4 ori !

Unui arbitru
Chiar la masă cu convivii, 
Vrei să fii un bun arbitru. 
Fluieri fault cînd sportivii 
Mai cer gazdei... înc-un litru !

a.

Cinci cercuri mari, cinci conti
nente,

Cinci lumi de tineri, cinci torente, 
Unite pe același steag.

De azi, prin văluri diafane, 
Văd defilind coloane vii, 
Coloane mîndre, lungi coloane, 
Venind de pe meridiane 
Pe care poate-abia le știi.

Dar la a patra ei rotire 
în jurul globului de foc, 
Știindu-mă sportiv din fire, 
Planeta mea îmi dă de știre 
Că iar e-Olimpică ad-hoc.

Dar in pădurea de drapele.
In simfonia de culori,
Vor fi acolo și-ale mele, 
Iar gindul meu va fi cu ele, 
Cum a mai fost de-atitea ori.

Și-atunci, la vechea mea baladă, 
Ce-o scot din raft de Anul Nou, 
Adaug (cum o să se vadă) 
Trei versuri noi, ca o dovadă 
A unui mult mai larg ecou.

Și cînd o fi ca-n luptă dreaptă 
Să-nvingă unii dintr-ai mei. 
Voi fi cu ei pe-aceeași treaptă, 
Mindrindu-mă ca de-orice faptă 
Prin care-i depășim pe zei.

Rugbyștilor noștri, apropo 
de meciul de la Bordeaux

S-au decis toți, fără certuri, 
Cum să joace : pe „trei 

sferturi" !
Pe... trei sferturi, n-o fi foc, 
Insă n-au jucat... deloc !

Gimnastului Dan Grecu, pe 
marginea participării sale 
la Olimpiada de la Mont
real — 1976.

Inelele ce le slujești 
Cu rîvnă și cu măiestrie 
Spre fala țării românești — 
Le-am vrea „olimpice" să fie 1

Jiul a mai săltat puțin 
clasament.

La proverbe cînd recurge, 
Jiul are drept să zică :
— Nu e rău. Dacă nu curge, 
Pică !

în

■■ VSKE CAKHtlL, 
tuie CAor'eiutu

gura !Aurită să-ți fie
Desen de Al.'CLENCIU

Căci anul care-acum se-nscrie 
în Cursa pro și contra-timp, 
în fume face să adie
Vagi amintiri de vitejie, 
Avînd izvorul în Olimp.

La anul iar vor fi prezente, 
Precum cinci perle-ntr-un șirag.

r

Cu fiecare an ce vine,
Eu sînt la fel de primitor,
Dar vad c-ai înțeles prea bine 
De ce acesta crește-n mine 
Un alt ecou
Un alt fior.

FRED FIREA

CE AR FI SPUS DESPRE FOTBAL? DICȚIONAR SPORTIV
Am ..transferat-o'* 
la Troia, doar ca

PARIS : 
pe Elena 
să-i întărim echipa de fotbal 
feminin... Ce tărăboi o să mai 
iasă de-aici.

ARHIMEDE : 
găsit : 1—3—2—4

DESCARTES: 
deci... exist !

GALILEU : Voi spuneți că 
fotbalul stă pe loc ? Și to
tuși... se mișcă !

NAPOLEON : Fiecare junior 
jambiere

Evrika ! Am 
și... „libero"!
Joc fotbal,

poartă în gheată
de... internațional !

EINSTEIN : Totul
Și, în primul rînd, 

antrenorilor !
BARNARD ! Mai multă 
depun... microbiștii. încă 
auzit ca fotbaliștii să 
un... infarct în timpul

e relativ! 
stabilita-

tea...
Dr. 

inimă 
n-am 
aibă 
meciului sau după aceea...

Și cițiva eroi din... Caragiale

PRISTANDA : N-avem echi
pe puternice ? Păi să le nu
mărăm. Alea două din frunte.
2.. . Apoi Steaua și Dinamo.
5.. . Pe urmă cei din Ghencea 
și din Ștefan cel Mare. 8... 
Mai sînt formațiile lui Jenei 
și Nicușor. 13... Una-două să 
le fi uitat. Dar sînt exact 18 1

O PRIMIRE CA-N POVESTI
cînd e vorba — cum spu- 

— de deplasare... e prăpăd I 
mai cîștigi !... Acasă, si 
totul altfel... La bătaie, 
Nuuuu, ai noștri sînt

Să trăiți ! Să trăiți șî bine-ațî 
venit în urbea noastră !... Vă rog 
să primiți aceste flori din partea 
echipei noastre, care vede în dum
neavoastră... Cum ? Nu sînteți dv. 
la... centru ? Aha, scuzați ! Vă 
roq atunci să le primiți dv., că e- 
rau pentru dv... Vă rog să pri
miți aceste flori din partea echipei 
noastre, care vede în dumneavoas
tră omul integru, un demn purtă
tor al titlului de „cavaler ol flu
ierului", în care vă dați toată os
teneala și competenta. Nu, nu 
trebuie să vă simțiți mișcat... în
țeleg, tovarășe cavaler... adică... 
tovarășe arbitru, că sînteți de-a 
dreptul mirat că vă întîmpinăm 
încă de la scara trenului, dar noi 
așa sîntem, adesea și la plecare, 
lucru care nu mai depinde... 
direct... de noi. Nu, să nu ne în
țelegeți greșit, noi nu cerem ni
mic... Poftiți pe-aici.,. Nu, nu, nu 
cu autobuzul... Se poate ? Pof
tiți pe aici, în „Dacia" aceea gal
benă, care a fost special spălată, 
gresată și.., scuzați, dar așa

spune... sprițuită chiar în cinstea 
sosirii dumneavoastră. Poftiți aici, 
în față, poate doriți să conduceți 
personal... Nu-i nimic, o să con
duc eu, în numele echipei noas
tre care, după cum știți, în acest 
sezon... nu prea a mers, mai ales 
datorită nedreptăților la care am 
fost supuși în deplasare... lată am 
și ajuns, lăsați că iau eu vali- 
zica... așa... și pe ale tovarăși
lor... Nu, nu e nevoie, cheia e în 
ușile apartamentelor... Cum ? 45 ? 
Lăsați diurna, nu e nici o pro
blemă... V-am spus, e plăcerea 
noastră, nu încercați 
câți o plăcere, atîta plăcere avem 
și noi... Da, binevoiți să vă spă- 
îați puțin, să vă refrișați cît de 
cît și să poftiți în restaurant, la 
masă.

Așa... sper că veți aprecia bucă
tăria noastră tradițională, cu pu
țin vol-au-vent cu ciuperci, cu pu
țin șalău ă la bonne-femme... 
Cum unde găsim șalău ? ! Dar 
pentru dv. am fi fost în stare să 
ne ducem pînă în Deltă, în chiar 
bîrlogul lui... Daaa ! Uite, luați 
puțin și de-aici, e o rățușcâ um
plută special pentru dv. Are pi
șicherul ăsta de bucătar, cînd vrea 
el, ceva mai grozav ca în „Luna 
preparatelor..." Daaa ! Așa, să 
punem și din licoarea asta gro
zavă... Doriți cu sau simplu ? 
Mă rog, voia la dv... Punem bor- 
vizul separat...

Pardon ? Aha, cum merge echî- 
noastră ? Ar merge, săraca, 

sprijină nimeni. Mai

să ne stri-

□ Ies 
neam 
Greu 
a cu 
ceti I . _ _T... ___
mielușaii. Nu s-ar băga ei la bă
taie și de i-ar tăia cineva... Așa, 
în focul luptei, cite un fault de 
ioc, acolo... Dar în rest... N-am 
înțeles. Ah, da, la prindere ? 
Ha-ha-ha I |mi plac metaforele 
dv... Arbitru, arbitru, dar poet... 
Da, avem un portar, dar e cam 
crud, nu prea prinde pe jos și la 
„vinclu"... fn rest, nici prea-prea, 
nici foarte-foarte. Dacă scăpăm și 
anul ăsta de retrogradare... știm 
noi ce-avem de făcut !.

Cum ? Ce-am făcut cu... cu 
curcanii ? Noi pregătisem ceva de 
sezon, pe bază de porc. Dar nu 
e problemă... Vai, să ne scuzați, 
aveți perfectă dreptate I Tradițio
nalul curcan de Revelion !... Se 
face, nu e o problemă... Ce-ațî 
spus ? Cu curcanii din Oltenița ? 
Vai de mine, dar credeți că noi 
n-avem curcanii noștri ? Să-i ve
deți cînd se-nfoaie, mai ales dacă 
o să suflați o dată din fluierul 
□cela al dv...

Ce-ați spus ? Echipa... curcanii ? 
Vreți să spuneți echipa Curcanii 
din Oltenița ! Ceee ? Oină ? Păi... 
păi... n-ați venit... pentru... pentru 
meciul de fotbal... de... miine ?

Ospătar ! Os-pă-tar ! Fă-le 
plata !

Pentru conformitate.
Mircea COSTEA

DIN POȘTA LUI MOȘ
L., BRAȘOV. NU 
ce vă interesează

— ...Niciodată nu-și
mintește că după piruetă 
trebuie să dea drumul la... 
ciocan ! !!

Desen de S. NOVAC

RODICA 
înțeleg de 
dacă Dan Grecu este căsătorit 
sau nu. în orice caz, deo
camdată, îl interesează inelele. 
Verighetele, mai tîrziu ’

UN CITITOR, VASLUI. Și 
handbalul masculin va fi re
prezentat la apropiata Olim
piadă. Acolo, sper că echipa 
noastră o să dovedească iar 
că noi jucăm handbal 

magnifici.

NINA
Tenisul
sport care se practică la ora 
prînzului. * “ " ‘
greșit.

MARIN
CALAFAT.
rați ceva pe „profil" 
dv. favorite, Steaua,

V. ORȘOVA. Nu ! 
de masă nu este un

Ați fost informată
BUCUREȘTEANU.
Ați vrea să-i 

echipei 
dar nu 

știți ce. Vă sugerez eu o u- 
rare : să înscrie goluri cu... 
Carul Mare.

ION T. ION, BUCUREȘTI. 
Propuneți echipele

u-

CAȚAVENCU : Să se schim
be lotul național ?... Pri
mesc !... Dar să nu se revi
zuiască nimic I

RICA VENTURTANO : Tn 
cupele europene ne-am potic
nit... întiiași dată, pentru pri
ma oară !

AGAMITA DANDANACHE : 
Da, puicusorule ! Concepția 
de joc era foarte clară : ho- 
doronca-tronca, tronca-hodo- 
ronca !

TRAHANACHE : Stimabile, 
onorabile, dacă mă iubești, 
treci peste acel 0—4 de la 
Blois...

JUP1N DUMITRACHE : Ce 
facem... tizule ? De ce nu joci 
cum jucai ? Doar știi cît țin la 
onoarea mea de familist !

NELU MARIAN

DE REVELION
Aperitivul șlîncălzirea

țuica.
Lovitura

Gongul de _ ,
Joc Ia centrul terenului 

Perinița.
Joc în viteză = Sîrba

Joc lent = Tango
Joc tehnic « Valsul 
Observatori federali 

nicul și bunica
Măturător = Gazda după 

plecarea oaspeților
Gol = Se marchează 

mara gazdelor
Prelungiri - Ciorba 

troace
Rejucare = La anul 

noi la voi...
Galeria = ..Mulți ani 

iască, Ia mulți ani !

de începere 
la ora 24,00.

REALIZĂRI
SPORTIVE

în că-
de po-
venim

Trebuie să mă antrenez I Cum duc sacul ăsta ?
Desen de Adrian DRAGOMIRESCU

GÎNDURI MULTE SI FRUMOASE PENTRU ANUL 76
FOTBALIȘTILOR

Porniți pe noi făgașe, 
Uitlnd de cartonașe

GIMNAȘTILOR

Toți să fiți în noul an. 
Cum sînt Naăia și Dan

HANDBALIȘTILOR
Pentru-olimplcele cercuri, 
Fapte mari la... semicercuri

HALTEROFILILOR
Să nu aveți dificultăți, 
Cind o să dați de greutăți

BOXERILOR

Le dorim la toți să stea 
Pe podea, nu... la podea !

GERILA
rugby să invite la antrena
mentele lor cite un fotbalist, 
pentru a-i învăța pe aceștia 
cum se execută loviturile de 
pedeapsă exact peste bara 
transversală a buturilor. După 
cite sînt informat, F. R. Rug
by s-a și gîndit la această 
soluție.

BOBERILOR

Spre succese vrem ca voi 
Să deschideți pirtii noi

ATLEȚILOR

Spre podium-ul înalt, 
Am vrea un... triplu salt !

MINIATURI
• O definiție a autului : 

care desparte terenul de... restul 
lumii.

• De Revelion, canotorul a mîn- 
cat cît... 2 -j~1

• „Cocoșul" din ring este opus 
cocoșului din ogradă. Primul, 
poate adormi. Celălalt, te 
zește !

• Ce este sania ? Un bob cu... 
studii inferioare

• în ziua de Anul Nou, boxerii 
se scoală după... 10.

• ,,Și-am încălecat pe-o șa* 
sfîrșit ciclistul articolul.

• Grămadă =
bysticâ
• Este pasionat 

„Turul României", 
de la o echipă la

• Culmea canotorului : să întîr- 
zie la start un sfert... academic.

anagramă rug-

turist. A făcut 
transferîndu-se 
alta.

Au mai colaborat : Barbu Alexandru, Jack Berariu, Corin 
Bianu, Titi Gheorghiu-Vaslui, Giuseppe Navarra, D. Mazilu, 

Dan Precup, V.D. Popa si Nelu Quintus.



DEZVOLTAREA RELAȚIILOR
SPORTIVE ALE ROMÂNIEI
Schimburile sportive ale 

României socialiste au 
cunoscut și în anul 1975 
o dezvoltare considera

bilă. Sportivii români au par
ticipat la 55 de campionate 
mondiale și europene, la 32 
campionate balcanice și la cir
ca 1400 de competiții amicale 
cu echipele reprezentative, de 
club, studențești, sindicale și 
școlare, întilnindu-se cu spor
tivi din U.R.S.S. și Canada, 
China și Italia, Iran și Brazilia, 
Franța și Egipt, S.U.A. și Ja
ponia, Algeria și Noua Zeelan
dă și din alte zeci de țări.

Desfășurîndu-se pe baza 
principiilor fair-play-ului, res
pectului reciproc, înțelegerii și 
prieteniei, întrecerile sportive 
aduc o contribuție prețioasă 
la cauza păcii, coexistentei paș
nice și colaborării intre po
poare.

Ca și în anii preccdenți, cele 
mai numeroase schimburi au 
fost realizate cu țările socia
liste, cu țările balcanice și, în 
general, cu țările europene.

Conducerea C.N.E.F.S. a avut 
în 1975 contacte cu conduce
rile organizațiilor sportive din 
aproape toate țările socialiste, 
în cadrul unor acțiuni de cola
borare bilaterală sau multila
terală. Cu aceste țări s-au a- 
dîncit și amplificat schimburile 
de experiență între antrenori, 
stagiile comune de pregătire a 
sportivilor, schimburile de cer
cetători științifici, medici spor
tivi, specialiști în construcții și 
materiale sportive.

Au continuat să se dezvolte 
relațiile cu organizațiile sporti
ve din Africa, Asia, America 
Latină, pe baza binecunoscute
lor principii de politică externă 
ale partidului nostru. Ca și în 
ceilalți ani, organizațiile sporti
ve din România au continuat 
să acorde sprijinul lor unor or
ganizații din celelalte continen
te, in formarea cadrelor tehnice 
locale în disciplinele în care 
școala românească arc o bună 
experiență. Astfel, sportivi și 
antrenori de handbal din Bra
zilia și Camerun au urmat 
cursuri de specializare în 
România; iar specialiștii ro
mâni au condus cursuri de 
perfecționare a antrenorilor de 
lupte din America Latină și 
din Africa etc.

in scopul traducerii în viață 
a prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare de la Helsinki, au 
fost intensificate contactele cu 
organizațiile sportive din Euro
pa. In 1975, C.N.E.F.S. a încheiat 
noi protocoale de colaborare cu 
organizații sportive din Europa, 
cum a fost cazul înțelegerii 
de colaborare pe termen lung 
semnată cu delegația Prezidiu
lui Uniunii Germane a Spor
tului din R.F. Germania și a 
Planului de schimburi sportive 
pe anul 1976 cu Portugalia. De 
asemenea, delegația mișcării 
sportive românești a adus o 
contribuție importantă la des
fășurarea cu succes a lucrărilor 
celei de a doua Conferințe 
sportive europene.

Reprezentanții români au a- 
dus și în 1975 o contribuție im
portantă la activitatea confede
rațiilor și uniunilor sportive 
europene, precum și a Asocia
ției Comitetelor naționale o- 
limpicc din Europa. He ase
menea, ei au participat V și în 
acest an în mod activ și con
structiv la activitatea C.I.O., 
Adunării generale a Comitete
lor Naționale Olimpice și a fe
derațiilor sportive internaționa
le pe ramuri de sport. In ulti
mul timp, numărul reprezen
tanților români aleși în condu
cerile și în Comisiile tehnice 
ale federațiilor internaționale 
a crescut, fiind acum aproape 
de două ori mai mare dccit în 
anul 1970.

In anul 1976, sportivii români 
vor participa la circa 1500 de 
competiții internaționale. Punc
tul central îl vor constitui 
Jocurile Olimpice de iarnă și 
de vară. în cadrul cărora spor
tivii noștri se vor întîlni cu 
sportivi din toată lumea. în
trecerile cvadrienale ale tine
retului sportiv din toate conti
nentele vor oferi sportivilor 
români o nouă posibilitate de 
a consolida prietenia, solidari
tatea militantă și unitatea de 
acțiune cu tinerii din celelalte 
țări, in lupta pentru libertate, 
independență, pace și progres 
social.

ION PĂUN
șeful Serviciului relații interna

ționale al C.N.E.F.S.

ANCHETA PilfliNATimiA
A REVISTEI „KEPES SPORT"

BUDAPESTA, 29 (Agerpres).
— Rezultatele anchetei revistei
,,Kepes Sport" 
pentru desemnarea celor 
buni trei sportivi ai ; 
feminin: 1. Kornelia
(R.D. Germană) 
dia 
gimnastică; 3. Faina 
(U.R.S.S.) — atletism; 
lin: 1. Joao Oliveira (Brazilia)
— atletism; 2. Cassius Clay 
(S.U.A.) — box ; 3. Tim Shaw 
(S.U.A.) — înot.

din Budapesta 
: mai
anului: 

Ender 
înot; 2. Na- 

Comâneci (România) — 
Mclnik 
mascu-

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ 
A ZIARULUI (^Sportul

• Sportivii români creditați cu șanse la medalii olimpice in !) discipline sportive la
Montreal • Performanța atletului Joao de Oliveira a impresionat eel mai mull in |<HJ

• Echipâ de fotftal a U.R.S.S. - favorita campionat ului european in 19îg
Continuînd tradiția anchetelor sale internaționale de 

an, ziarul nostru a adresat cîteva întrebări unor ziare și 
de sport din 14 țări europene.

AM ÎNTREBAT:

1. In ce discipline sportive credeți că sportivii 
(menționîndu-le eventual și numele) vor obține 
la Jocurile Olimpice de vară de la Montreal ?

2. Care a fost performanța sportivă care v-a 
sionat cel mai mult în 1975 ?

3. După opinia dv., ce echipă va cîștiga campionatul 
european de fotbal în 1976 ?

AU RĂSPUNS:

sfîrșit de 
agenții

români 
medalii

impre-

„SOVIETSKI SPORT" —
MOSCOVA

1. Gimnastică ; handbal (mas
culin) ; caiac-canoe ; box ; atle
tism : scrimă.

2. Performanțele excepționale 
âle atleților Joao de Oli
veira (Brazilia), Anders Gaer- 
derud (Suedia),
(U.R.S.S.), John Walker (Noua 
Zeelandă), precum și ale gim
nastei Nadia Comăneci (Româ
nia).

3. Echipa U.R.S.S.

Faina Mclnik

„ATHLETIKI IHO" — ATENA
1. Gimnastică (Nadia Comă

neci) ; handbal (masculin); atle
tism (Ilic Floroiu, Natalia An
drei, Virginia Ioan).

2. Joao de Oliveira (Brazilia) 
pentru recordul mondial 
17,89 m la triplusalt.

3. Echipa U.R.S.S.

de

„STADIO" — BOLOGNA
1. Atletism (Argentina Menis, 

handbal 
(Nadia 

; cano- 
(Șimion 
scrimă 

Stahl) ;

„L’EQUIPE" — PARIS

„SPORT" — BELGRAD
1. Gimnastică (Nadia Comă

neci) ; 
atletism lAl-geiluilu xvxuui»/ , 
handbal (masculin și feminin).

2. Joao
lia) pentru recordul mondial 
17,89 m la triplusalt.

3. Echipa U.R.S.S.

box (Simion Cuțov) ; 
(Argentina Menis) ;

de Oliveira (Brazi- 
de

„DEUTSCHES SPORTECHO" —
BERLIN

1. Handbal (masculin și fe
minin) ; gimnastică (Nadia Co
măneci, Dan Grecu) ; caiac- 
canoe (probele de canoe) ; ca
notaj (feminin, la 2 f.c. și 4+1 
visle) ; scrimă (floretă fete, E- 
caterina Stahl); tir (pistol liber 
armă liberă calibru redus) ; box 
(Simion Cuțov) ; lupte greco- 
romane (Martinescu, Enachc, 
Codreanu).

2. Joao de Oliveira (Brazilia) 
pentru recordul mondial de 
17,89 m la triplusalt, precum 
și săritorii cu schiurile din Aus
tria, pentru progresul enorm 
realizat in iarna trecută.

3. Echipa U.R.S.S. sau R. F. 
Germania.

Ancheta revistei ^France Football44

OLEG BLOHIN, CEL MAI BUN
FOTBALIST EUROPEAN

Dudu Georgescu, pe
PARIS, 29 (Agerpres). — Ca 

urmare a tradiționalei anchete 
inițiată in fiecare an 
vistă de specialitate 
Football", la care au participat 
ziariștii sportivi din 26 de țări, 
titlul de cel mai bun fotbalist 
al anului 1975 a fost atribuit

de re- 
,France

C.I.E.P.S. PREGĂTEȘTE CONFERINȚA
MONDIALA A MINIȘTRILOR SPORTULUI

avut loc.La Diisseldorf a 
recent, o foarte importantă reu
niune a Comitetului executiv 
al Consiliului internațional pen
tru educație fizică 
(CIEPS) de pe lingă 
pe a cărei ordine de 
rat, în principal, 
Conferinței mondiale 
trilor sporturilor, care se 
desfășura, în aprilie 1976, la se-

și sport 
UNESCO, 
zi a figu- 
pregătirea 
a miniș- 

va

diul UNESCO din Paris. Cu 
același prilej, a fost înregistra
tă candidatura unică a celebru
lui atlet și savant britanic dr. 
Roger Bannister la. președinția 
CIEPS. care se va atribui anul 
viitor. La reuniunea de la Dii- 
sseldorf a participat și dr. Emil 
Ghibu, secretar al CNEFS, 
membru al Comitetului execu
tiv al CIEPS.

locul

PE SCURT • PE
FOTBAL • Campionatul Argen

tinei a fost câștigat de echipa Ri
ver Plata.

HALTERE • In cadrul unui con
curs desfășurat la Sofia, haltero
filul bulgar de categoria supergrea, 
Hristo Placikov, a depășit recor
dul mondial la total, realizînd o 
performanță de 432,5 kg. Vechiul 
record. aparținuse lui Vasili Alek
seev (U.R.S.S.) cu 430 kg. Placikov 
a egalat recordul lumii la „smuls" 
(197.5 kg) și a „aruncat" 235 kg.

HANDBAL • 
turneului-fulger 
a fost cîștigată 
orașului gazdă, 
finală Cu 16—15 
nată a orașului

A 20-a ediție a 
(m) de la Berlin 
de reprezentativa 
care a întrecut în 
(6—10) o selecțio- 
Bucureștl. Pentru

ANULUI
10

jucătorului sovietic Oleg BIo- 
hin de la Dinamo Kiev. Fotba
listul român Dudu Georgescu 
a ocupat locul 10 în acest cla
sament, care se prezintă astfel: 
1. Blohin (Dinamo Kiev) — 122 
puncte : 2. Beckenbauer (Ba
yern Munchen) — 42 puncte ;
3. Cruyff (C.F. Barcelona) — 27 

- puncte ; 4. Vogts (Monchenglad- 
bach) — 25 puncte ; 5. Maier 
(Bayern Munchen) — 20 punc
te ; 6. Geels (Ajax Amsterdam)
— 18 puncte ; 7. Heynckens
(Miinchengladbach) — 17 punc
te ; 8. Breitner (Real Madrid)
— 14 puncte ; 9. Todd (Derby)
— 12 puncte ; 10. Georgescu 
(Dinamo București) — 11 punc
te ; 11—13. Piri (Real Ma
drid), Lorimer (Leeds), Oblak 
(Schalke 04) cu cite 9 'puncte ;

14—16. Zoff (Juventus), Eds- 
troem (Eindhoven), Netzer 
(Real Madrid) cu cite 6- punc
te etc.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
locurile 3—4: Goteborg — Leipzig 
13—18 (7—11); echipa suedeză be
neficiază de un golaveraj mai bun. 
• Turneul masculin de la Rostock 
(R. D. Germană) a revenit for
mației locale S. C. Empor (4 p), 
urmată cu același număr de punc
te, dar cu un golaveraj inferior, 
de Minaur Baia Mare. Au urmat: 
I.F.K. Malmo (Suedia) și Zaporoje 
(U.R.S.S.) — 2 p.

HOCHEI a In meci amical: New 
York Rangers — Ț.S.K.A. Moscova 
3—7 (1—3. 0—3, 2—1). a La In
nsbruck: R. D. Germană — Olan
da 10—3: V.Z.K.G. Vitkovice —
Austria 9—6: la Colorado Springs, 
a selecționată sovietică a întrecut 
echipa Cehoslovaciei (tineret) cu

7—3. • La Davos în „Cupa Spen
gler" : Cehoslovacia (juniori) — Sel. 
olimpică a Finlandei 3—l; Polo
nia —■ Norvegia 6—2. In clasament 
conduce Cehoslovacia (juniori) cu 
4 p.

SCHI • în „Cupa Europei", la 
Ebnat-Kappel (Elveția) proba mas
culină de slalom uriaș a revenit 
elvețianului Engelhard Pargaetzl. 
In clasamentul general conduce a- 
mericanul Karl - • -

TENIS o în 
Buenos Aires): 
zilla 5—0. In cele 
sit Vilas (Argentina), 
și Koch (Brazilia). In turul urmă
tor, Argentina întîlnește Chile.

Anderson cu 50 p. 
„Cupa Davis" (la 
Argentina — Bra- 
două echipe au lip- 

Mandarino

Mariana Suman) ; 
(masculin) ; gimnastică 
Comăneci, Dan Grecu) 
taj (feminin) ; box 
Cuțov) ; caiac-canoe ; 
(floretă fete, Ecaterina 
lupte greco-romane.

2. Atletul John Walker (Noua 
Zeelandă), care a coborit pen
tru prima oară sub 3:50.0 re
cordul mondial pe o milă —• 
3:49,4.

3. Echipa U.R.S.S.

1. Handbal (masculin) ; gim
nastică (Nadia Comăneci) : atle
tism (Natalia Andrei).

2. John Walker (Noua Zee- 
landă) pentru, recordul mondial 
de 3:49,4 pe o milă.

3. Echipa U.R.S.S.

„CESKOSLOVENSKY SPORT"
PRAGA

„NEPSPORT" — BUDAPESTA
1. Caiac-canoe ; gimnastică 

(Nadia Comăneci, Dan Grecu) ; 
box ; lupte greco-romane și li
bere ; tir.

2. Joao de Oliveira (Brazilia), 
de

1. Gimnastică (Nadia Comă
neci) ; atletism (Mariana Su
man. Argentina Menis) ; canoe 
(simplu și dublu) ; handbal 
(masculin) ; lupte greco-romane 
(Gh. Berceanu) ; atletism (Ilie 
Floroiu, Natalia Andrei) ; box ; 
scrimă : tir.

2. Joao de Oliveira (Brazi
lia) pentru recordul mondial de 
17,89 m la

3. Echipa
triplusalt.
U.R.S.S.

NARODEN SPORT*

pentru recordul mondial 
17,89 m la triplusalt.

3. Echipa U.R.S.S.

AGENȚIA S.I.D. —
DUSSELDORF

1. Handbal (masculin) : gim
nastică (Nadia Comăneci) : 
lupte (Gh. Berceanu. V. Iorga); 
atletism (Argentina Menis).

2. Atletul Karl-Hans Riehm 
(R. F. Germania), pentru dobo- 
rirca de 6 ori a recordului 
mondial la aruncarea ciocanu
lui, in cadrul unui singur con
curs.

3. Echipa U.R.S.S.

„MILLIYET" — ISTANBUL
1. Box ; gimnastică (Nadia 

Comăneci) ; lupte greco-ro
mane ; atletism.

2. Joao de Oliveira (Brazilia) 
pentru recordul mondial de 
17,89 m la triplusalt.

3. Echipa U.R.S.S.

„A BOLA" — LISABONA
1. Handbal (masculin) ; gim

nastică (Nadia Comăneci).
2. Joao de Oliveira (Brazilia), 

pentru recordul mondial 
17,89 m la triplusalt.

r 3. Echipa Olandei.

&

de

SOFIA
caiac-canoe ; gim-1. Box ;

naslică (Nadia Comăneci, Teo
dora Ungureanu, Dan Grecu) ; 
atletism (Argentina Menis, Gh. 
Ghipu, Gh. Cefan, Mariana Su
man. Ilic Floroiu).

2. Joao de Oliveira (Brazilia) 
pentru recordul mondial de 
17,89 m la triplusalt.

3. Echipa U.R.S.S.

„PRZEGLAD SPORTOWY" —
VARȘOVIA

1. Caiac-canoe: handbal (mas
culin) : gimnastică (Nadia Co
măneci) ; box (Simion Cuțov) ; 
atletism (Argentina Menis, Na
talia Andrei) ; canotaj ; tir (ar
mă liberă calibru redus) ; scri
mă (floretă

2. Nadia 
campioană 
nastică.

3. Echipa

fete).
Comăneci, multiplă 
europeană la gini

Olandei.

„SPORT" — ZURICH
1. Gimnastică (Nadia Comă

neci, Dan Grecu) ; handbal ; 
atletism.

2. Cassius Clay, care și-a a- 
părat cu succes titlul mondial 
în fața lui

3. Echipa
Joe Frazier.

U.R.S.S.

fș 7 Centralizind răspunsurile primite se pot 
Jș duzii interesante.

români continuă să fie cunoscuți și apre- 
e hotare. In nu mai puțin de 9 discipline gj

I

trage unele con- gî 
i

1 Sportivii 1 __ _....... .....
ciați peste hotare. In nu mai puțin de 9 discipline 
sportive — reiese din răspunsurile primite — repre

zentanții țării noastre «sînt considerați capabili să urce pe 
podiumul olimpic și, deci, să intre în posesia unor medalii 
de aur, argint și bronz la : gimnastică, handbal, atletism, 
caiac-canoe, canotaj, scrimă, tir, lupte Și box. Cele mai 
multe voturi le întrunesc gimnasta Nadia Comăneci, echi
pa de handbal masculin, scrimera Ecatcrina Stahl, atletele 
Argentina Menis, Natalia Andrei, Mariana Suman ș.a.

Așteptăm desigur succese nu numai din partea sporti
vilor menționați în ancheta noastră internațională, ci și 
de la alții, deocamdată poate mai puțin cunoscuți, dar care 
grație unor excelente condiții de 
culege laurii victoriilor la Jocurile 
la Montreal.

pregătire, vor 
Olimpice de •

de Oliveira

putea 
vară de

brazilianului Joao
multe-adeziuni, el fiind fără 

prin excelentul său record 
mult opiniam), a impresionat cel mai

a întru- 
îndoială 
mondial

răspunsurile 
menționînd 

i care, într- 
campionatele

2 Performanta
nit cele mai 
atletul care, 

la triplusalt (17,89 
sportivă mondială.

Este demn de remarcat faptul că printre 
primite la această intrebare se află și unele 
pe tînăra gimnastă româncă Nadia Comăneci 
adevăr, prin maniera in care a evoluat la i 
europene de la Skien (Norvegia), și-a ciștigat o unanimă 
apreciere în arena mondială.

au desemnat ca favorită re- 
a U.R.S.S. Evident, anul 1975 
fotbalului sovietic (calificarea 
E. de tineret și de seniori,

3 Cele mai multe opinii 
prezentativa de fotbal

> a adus unele succese
5 in sferturile de finală ale C.
g precum și calificarea selecționatei olimpice pentru turneul 
g final al J. O. de la Montreal), ceea ce a făcut din echipa 
■ U.R.S.S. prima candidată la cucerirea titlului european în 

1976. Nu trebuie omis faptul că în 1975 echipa Dinamo 
i- Kiev (care formează scheletul reprezentativei U.R.S.S.) a 
2 cucerit „Cupa cupelor" și „Supercupa europeană". Contra- 
g candidate : selecționatele Olandei (3 adeziuni) și R. F. Ger- 
g inania (2).
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