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Odată cu dezvoltarea generală a țării, a tuturor 
sectoarelor de activitate, a cunoscut un progres 
continuu și activitatea de educație fizică și sport. 
Partidul și guvernul apreciază rezultatele pozitive 
dobîndite în aplicarea hotărîrii partidului cu pri
vire la dezvoltarea educației fizice și sportului, la 
creșterea contribuției acestora la eforturile gene
rale îndreptate spre făurirea și educarea omului 
nou al societății noastre, la formarea unui tineret 
sănătos, bine dezvoltat din punct de vedere fizic 
și psihic.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Mesajul adresat Conferinței pe țară a miș

cării sportive — 1975)

LUCRĂRILE SESIUNII

I976, AN MEMORĂRII Al SPORTULUI ROMÂNESC
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înaltă prețuire pentru sportivii de frunte ai țăriiMARII ADUNARI NAȚIONALE
nea următoare, pentru a se asi
gura comisiilor permanente de 
specialitate timpul necesar pen
tru studierea amănunțită a 
prevederilor acestui proiect.

Trecîndu-se la ordinea de zi, 
deputății au votat validarea 
alegerii tovarășului Mihai Ma
rina ca deputat în circumscrip
ția electorală nr. “ 
județul 
precum 
Tănase, 
siliului 
ședință .. _____________,__
depus jurămîntul de credință și 
devotament față de Republica 
Socialistă România.

în continuare, din împuterni
cirea Consiliului de Miniștri, 
tovarășul Angelo Miculescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, a prezentat 
proiectele Legii retribuirii mun
cii în unitățile agricole coope
ratiste, și Legii privind organi
zarea producției de legume și 
cartofi, precum și valorificarea 
legumelor, cartofilor și fructe
lor.

în continuare, după exami
narea pe articole a proiectului, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat, în unanimitate, Legea 
retribuirii muncii în unitățile 
agricole cooperatiste.

După examinarea pe articole, 
Marea Adunare Națională a 
votat apoi în unanimitate Legea 
privind organizarea producției 
de legume și cartofi, precum și 
valorificarea legumelor, cartofi
lor și fructelor.

Forumul legislativ suprem al 
țării a adoptat în unanimitate 
legile pentru aprobarea decre
telor cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat.

Marea Adunare Națională a 
adoptat apoi în unanimitate 
propunerile privind modificările 
în componența unor comisii 
permanente ale M.A.N.

Declarînd închise lucrările 
celej de-a IV-a sesiuni a actua
lei legislaturi, tovarășul Nicolae 
Giosan, în numele Biroului 
Marii Adunări Naționale, a 
adresat deputaților călduroase 
felicitări și urări cu prilejul 
zilei proclamării Republicii și 
al Anului Nou 1977.

în ziua de 29 decembrie s-au 
desfășurat în plen lucrările 
celei de-a IV-a sesiuni a celei 
de-a Vil-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Deputății și invitații au salu
tat cu îndelungi și puternice 
aplauze sosirea în sală, în lojile 
oficiale, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășului Manea 
Mănescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a tovarășilor Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec.

Ședința înaltului for legislativ 
al țării a fost deschisă de to
varășul Nicolae 
ședințele Marii 
ționale.

La propunerea 
Adunări Naționale, deputății au 
aprobat completarea ordinii de 
zi a sesiunii și desfășurarea 
lucrărilor actualei ședințe în 
următoarea succesiune :

1. Validarea alegerii tovară
șului Mihai Marina, deputat în 
circumscripția electorală nr. 9 
Huedin, județul Cluj.

2. Depunerea jurămîntului de 
credință și devotament față de 
Republica Socialistă România 
de un deputat și un membru al 
Consiliului de Stat.

3. Proiectul legii retribuirii 
muncii în unitățile agricole 
cooperatiste.

4. Proiectul legii privind or
ganizarea producției de legume 
și cartofi, precum și valorifi
carea legumelor, cartofilor și 
fructelor.

5. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

6. Modificări în componența 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

De asemenea, deputății au 
adoptat propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale ca 
Proiectul de lege privind cali
tatea produselor să fie supus 
Marii Adunări Naționale spre 
dezbatere și adoptare în sesiu-

9, Huedin, 
Cluj. Deputatul validat, 
și tovarășul Gheorghe 
ales membru al Con

de Stat la precedenta 
a_ actualei sesiuni, au

Giosan, 
Adunări
Biroului

pre- 
Na-

Marii

T
ara întreagă sărbătorește azi cu inima 
larg deschisă, cu voioșie și deplină satis- 
0 facție, Ziua Republicii Socialiste România, 
la a 29-a aniversare de tumultuoasă și 
rodnică existență, și întîmpină Noul An 1977 cu 
încredere și optimism în viitorul scumpei noas

tre patrii.
Asa cum a arătat tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită marți la con
sfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., în reali
zarea planului pe anul 1976 s-au obținut rezul
tate remarcabile în dezvoltarea economică-socială 
a țării noastre, producția industrială crescînd în 
ritm înalt, cu 11,5 la sută mai mare decît în anul 
precedent, a fost realizată o producție peste plan 
de circa 10 miliarde lei, 25 de județe, printre 
care și Municipiul București, au terminat planul 
cu 5—15 zile înainte de sfirșitul anului, iar in 
agricultură, deși condițiile climaterice nu au fost 
dintre cele mai favorabile, s-a obținut cea mai 
mare recoltă din istoria țării.

„LA SFIRȘITUL ANULUI, a spus în cuvîntare 
secretarul general al partidului, PENTRU MINU
NATELE REZULTATE OBȚINUTE IN TOATE DO
MENIILE DE ACTIVITATE, ADRESEZ, IN NUMELE 
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI, AL 
CONSILIULUI DE STAT Șl GUVERNULUI, PRE
CUM Șl AL MEU PERSONAL, CELE MAI CALDE 
FELICITĂRI TUTUROR OAMENILOR MUNCII, TU
TUROR COMUNIȘTILOR Șl ORGANIZAȚIILOR DE 
PARTID Șl LE UREZ NOI SI NOI SUCCESE IN 
MUNCA ÎNCHINATA CAUZEI SOCIALISMULUI SI 
COMUNISMULUI IN ROMÂNIA".

Sînt cuvinte emoționante de apreciere caldă 
șî mobilizatoare pe care întreaga țară le pri
mește cu mîndrie, acum, cînd se pregătește să 
pășească în cel de al doilea an al celui mai 
măreț și cutezător cincinal, cincinalul revoluției 
tehnico-științifice, al unei eficiențe economice 
superioare.

Pentru mișcarea sportivă care, pentru prima 
dată in istoria ei nouă, liberă, condusă de partid, 
se înscrie în circuitul marilor realizări ale 
nilor muncii din țara noastră, anul 1976 
mine un an memorabil.

In acest an, cel mai prodigios pentru sportul 
românesc, s-a obținut recordul participării olim
pice române, la Olimpiada de la Montreal înde- 
plinindu-se sarcina de partid pusă în fața miș
cării sportive, de a depăși in mod substanțial 
numărul de medalii realizate la Jocurile Olimpice 
de la Munchen. CU 11 MEDALII MAI MULT, 27 
față de 16, au obținut sportivii noștri la Montreal, 
România situindu-se pe locul al 5-lea în lume 
in clasamentul pe total medalii, locul al 6-lea în 
lume Ia puncte și locul al 9-lea Ia medalii de 
aur. Dar aurul românesc al Nadiei Comăneci a 
făcut ocolul lumii

oame» 
va râ-

și, PENTRU PRIMA OARA UN

SPORTIV ROMAN, MINUNATA NOASTRĂ GIM
NASTĂ A FOST PROCLAMATĂ UNANIM SPOR
TIVUL NR. 1 AL GLOBULUI.

Această mare realizare a sportului românesc a 
fost posibilă numai datorită indrumării și spriji
nului puternic primit de la partid, personal de 
la tovarășul Nicolae Ceaușescu, atunci cînd, 
după Jocurile Olimpice de la Munchen, s-a făcut 
analiza de partid din care au rezultat Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 1973 cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice și sportului, re
organizarea conducerii și structurii mișcării sportive.

La Montreal, oră cu oră, minut cu minut și 
cînd a fost cazul, secundă cu secundă, întreaga 
delegație a României s-a aflat în toiul bătăliei 
sportive și pînă în cele din urmă a realizat o 
zestre olimpică prețioasă care a făcut ca miș
carea sportivă românească să-și atingă un țel 
de mult dorit, să se apropie de nivelul exigen
țelor societății noastre socialiste. In 1976 a fost 
reușit acest pas important care obligă foarte 
mult pe toți cei ce au răspunderi în mișcarea 
sportivă.

Anul care se încheie este îndeosebi memorabil 
pentru întreaga suflare sportivă românească da
torită cinstirii de care s-a bucurat din partea con
ducerii partidului, exprimată întregii țâri, prin inter
mediul televiziunii, festivitatea înmînării de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a distincțiilor acor
date sportivilor olimpici români care s-au remar
cat la Montreal. Cine va uita vreodată dragos
tea caldă, părintească, satisfacția cu care con
ducătorul iubit al poporului nostru a felicitat și 
îmbrățișat pe toți cei distinși și in primul rind 
pe Nadia Comăneci, triplă campioană olimpică 
și „Erou al Muncii Socialiste", eveniment unic 
pe care sutele și sutele de mii de iubitori ai 
sportului din țara noastră îl trăiesc încă și il 
poartă în inimi I După cum nu vom uita în
demnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
cuvîntarea rostită cu acest prilej, de a se munci 
mai departe, cu perseverență, pentru perfecțio
narea măiestriei sportive, in vederea obținerii de 
rezultate tot mai bune in întrecerile pe plan in
tern și internațional, in următorii ani.

Toți sportivii țării noastre, întregul activ al miș
cării sportive românești, pășesc în anul 1977 cu 
hotărîrea fermă să indeplinească mai departe 
cu dăruire, abnegație și deplină responsabilitate 
hotărîrile partidului, obiectivele stabilite de 
C.N.E.F.S., planurile de pregătire ale primului 
an din ciclul preolimpic 1980, și, in același timp, 
fiecare sportiv să fie un participant activ la fău
rirea societății multilateral dezvoltate, la ridicarea 
bunei stări și fericirii națiunii noastre socialiste.
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BILANȚ 
SFiRȘIT

DI AN SPORTIV NADIA COMANECI - VICTORIE ABSOLUTA!
U

n nou sfîrșit de 
an sportiv. Un 
nou clasament, 
prilej de retrăire 
a acestui tumul
tuos an olimpic 

1976, care ne-a făcut să pal
pităm, timp de două săptă- 
mîni, în neuitatele nopți de 
la Montreal.

Clasamentul A.P.S.-ului, care 
începe să intre în tradiție, 
stabilește — pentru sportivii 
români — ierarhia cunos
cută :

1. NADIA COMANECI
2. Vasile Diba
3. Teodora Ungureanu
4. Simion Cuțov
5. Gheorghe Megelea
6. Ilie Năstase
7. Mircea Simon
8. Gheorghe Berceanu
9. Iosif Tismănar
10. Gh. Danilov — Gh Simionov

Nadia Comăneci obține una 
dintre cele mai nete victorii 
din istoria ierarhiilor spor
tive din țara noastră. Victo
ria ei este atît de categorică, 
încît lasă în umbră un cam
pion olimpic (Vasile Diba) și 
un campion de talia lui Ilie 
Năstase, finalist la Wimble
don în 1976 și cîștigător al

unui turneu prestigios, în care, 
după victorii la Laver, Ale
xander și Ashe, a repurtat, 
în finală o victorie chiar asu
pra lui Bjorn Borg.

NADIA COMANECI, prin 
locul 1 cucerit pentru a doua 
oară consecutiv, intră în ga
leria celor care au zidit, de 
fapt, gloria internațională a 
sportului nostru. Ea se ală
tură, astfel, lui Iosif Sîrbu, 
„prima medalie olimpică de 
aur" a sportului nostru, 
Iolandei Balaș, care a cîștigat 
de șase ori consecutiv locul 1 
în clasamentul sportului ro
mânesc, și lui Ilie Năstase, al 
cărui renume sportiv inter
național a făcut înconjurul 
globului, de nenumărate ori.

VASILE DÎBA ocupă un 
bine meritat loc 2. Campio
nul olimpic de la Montreal 
înregistrează și el un cert 
salt calitativ. Pînă acum, ca- 
noiștii au fost marii învingă
tori. Vasile Diba deschide era 
caiacului, aducînd un plus de 
finețe tehnică, ceea ce repre
zintă foarte mult.

TEODORA UNGUREANU, 
deși doar pe locul 3, repre
zintă mult mâi mult în ad
mirația iubitorilor sportului. 
Ea a reușit să convingă glo
bul sportiv că Nadia Comă
neci nu este o excepție. Teo
dora Ungureanu, despre care 
se spune, pe bună dreptate,

LAUREAȚII ULTIMILOR ZECE ANI
• Ilie Năstase - mereu în frunte
• Nadia Comăneci - 20 de puncte 

din... 20 posibile !
• Cele 100 de puncte ale atletismului - 

o amintire și un îndemn
In aceste ceasuri de sfîrșit de an, vă propunem să răsfoim 

împreună listele ultimelor 10 clasamente ale perioadei 1967—1976. 
Ele cuprind trei ediții ale Jocurilor Olimpice • (Ciudad de Mexico, 
Munchen și Montreal), precum și nenumăratele bătălii pașnice pe 
care arena sportivă le-a dat de-a lungul acestor două Olimpiade 
și jumătate', așa cum denumeau vechii greci perioada unui dece
niu. lată rezultatul obținut prin adiționarea punctelor cucerite 
de sportivii acestui ultim deceniu.
1. ILIE NASTASE 66,5 p (8)
2. Gheorghe Berceanu 28 p (5)
3. Maria Alexandru 27 p (5)
4. Gheorghe Gruia 26 p (5)
5. Simion Cuțov 25 p (4)
6. Ivan Patzaichin 24,5 p (4)
7. Ion Tiriac 22,5 p (5)
8. Nadia Comăneci 20 p (2)
9. Vasie Diba 18 p (2)

10. Dan Grecu 17 p (3)
11. V. Viscopoleanu 15 p (2)
12. I. Baciu 13 p (2)
13. Mihaela Peneș 12 P (2)

Valeria Ștefănescu 12 p (2)
15. Argentina Menis 11 P (2)

Aceștia sînt sportivii, care au 
acumulat un minimum de 10 
puncte în clasamentul ultimu
lui deceniu. (între paranteze, 
numărul prezențelor pe listele 
primilor 10). Urmează o lungă 
listă, care cuprinde 43 de spor
tivi.

Am putea spune că acesta 
este deceniul lui Ilie Năstase, 
după cum deceniul precedent 
a fost cel al Iolandei Balaș.

Clasamentele sînt o veritabilă 
oglindă a eforturilor spor
tivilor noștri fruntași în arena 
internațională. Pe podium, ală
turi de Ilie Năstase, doi mari 
sportivi, Gheorghe Berceanu și 
Maria Alexandru, adevăraii 
campioni ai ambiției si perse
verenței. Gheorghe Gruia — 
al patrulea — este și probabil 
va rămîne purtătorul de steag 
al handbalului nostru. Nici 
un alt handbalist nu a concen
trat cu atîta autoritate, prin 
clasă și eficacitate, eforturile 
echipei sale.

Cu totul remarcabilă, prezen
ta tînârului Simion Cuțov pe 
locul 5 al ..deceniului".

Coeficientul absolut îi apar
ține tot Nadiei Comăneci, care 
obține 20 de puncte din tot 
atitea posibile. Pe parcursul

1 * ffîl

a numai 400 de zile (între 
Skien 1975 și Montreal 1976), 
Nadia Comăneci a reușit să in
tre în cronica unui deceniu. 
Dar cită muncă nu se ascun
de în aceste numai 400 de zile 
„care au zguduit lumea spor
tivă" !

Se impune atenției prezența 
lui Ion Tiriac pe locul 7, cu 
5 serii de puncte. Dincolo de 
performanțele tehnice, Ion Ti
riac a fost un animator căruia 
tenisul și chiar sportul româ
nesc îi datorează ceva din se
tea sa de afirmare pe plan 
internațional.

Pe ultimele cinci locuri fi
gurează nu mai puțin de patru 
atlete — Viorica Viscopoleanu, 
Mihaela Penes (ambele cam
pioane olimpice), Valeria Ste- 
i'ănescu și Argentina Menis 
(medaliate cu argint la Miin- 
chen). Această prezență com
pactă atrage atenția asupra u- 
nui amănunt cu totul remarca
bil. In urma adiționării tutu
ror punctelor cuprinse în cele 
10 liste, pe primul Ioc, cu 100 
de puncte, se află — nu e o 
eroare ! — atletismul. Acest
sport este urmat de tenis (cu 
binomul său devenit clasic : 
Ilie Năstase — Ion Tiriac), ca
re se prezintă la ora bilanțului 
cu 89 de puncte. Să reținem 
masiva contribuție a gimnas
ticii, cu cele 45 de puncte ob
ținute în ultimii doi ani, con
tribuție a trio-ului Nadia Co
măneci — Teodora Ungureanu 
— Dan Grecu.

Cele 100 de puncte ale atle
tismului sînt un indemn pen
tru activitatea viitoare a atle- 
ților, care au mizat — din pă
cate — mai mult pe efortul fe
telor. în clasamentul deceniu
lui figurează '£■ atlete meda
liate olimpice și un singur 
atlet : Megelea. Amintirea ce
lor 100 de puncte trebuie să 
fie un îndemn pentru atletis
mul românesc, care a obținut 
atîtea victorii frumoase de-a 
lungul ultimului deceniu si ca
re pare să anunțe, prin inter
mediul lui Megelea, dorința de 
a reveni în prim-plan la „diva
nul sporturilor".

că a fost oarecum nedreptă
țită mai ales în complexa 
probă a solului, a confirmat 
și după J.O. o clasă și o am
biție care anunță succese și 
mai mari în anii care urmea
ză.

SIMION CUȚOV aduce în 
această ierarhie puterea de 
luptă și dîrzenia, calități cu 
care talentatul boxer figurea
ză în clasamentele ultimilor 
patru ani. Această performan
ță e în primul rînd conse
cința unei tenacități ieșite din 
comun. Rețcenta revedere, la 
TV., a finalei pierdute la 
Montreal în fața supercam- 
pionului american Howard 
Davis nu face decît să con
firme formidabila dăruire a 
celui care domină boxul nos
tru în momentul de față.

GHEORGHE MEGELEA, 
marea surpriză de la Mont
real, reprezintă, sperăm, un 
moment de „revoltă" al aitleți- 
lor noștri, dependenți mereu, 
de-a lungul deceniilor, de 
performanțele fetelor. Gheor
ghe Megelea este primul atlet 
român care a urcat pe un 
podium olimpic. Să recunoaș
tem că nu e puțin lucru a- 
tunci cînd ești urmașul lui 
Moina, Soter, Vamoș și mulți 
alții

ILIE NASTASE, deși doar 
pe locul 6, rămîne o mare 
vedetă a sportului românesc, 
prezentă de opt ori în cla
samentele primilor 10 din 
ultimul deceniu La 30 de ani 
împliniți, Ilie Năstase conti
nuă să se bată — singur ! — 
cu toată generația tînără a 
tenisului mondial, începînd 
cu Borg și sfîrșind cu Fibak. 
El este singurul tenisman de 
30 de ani care strălucește în 
compania tinerilor (scorul de 
5—1 în compania lui Connors, 
în 1976, este edificator), con- 
templînd cu melancolie dis
pariția treptată a foștilor săi 
rivali Stan Smith, Cliff Ri
chey, Jan Nodes, Zeliko Fra- 
nulovici și a altor colegi de 
promoție. Ilie Năstase rămîne 
un jucător singular în tenisul 
mondial, prin tehnică, fante
zie și originalitate.

MIRCEA SIMON este, pen
tru mulți, un boxer construit 
„cărămidă cu cărămidă", o 
reușită tehnică de prim rang, 
ceea ce reprezintă un mare 
pas înainte în direcția bo
xului conceput ca o „nobilă 
artă". „Medalia noastră de ar
gint", care a reușit o partidă 
de luptă în compania lui Teo- 
filo Stevenson, lucru de ne
conceput cu cîțiva ani în 
urmă, este și un omagiu la 
adresa venerabilului antrenor 
emerit Constantin Nour.

GHEORGHE BERCEANU, 
pentru a cincea oară în cla
samentul primilor 10 sportivi 
ai anului ! Această perfor
manță este cu totul excepți
onală pentru inimosul nostru 
luptător, care a reușit să 
revină în prim-planul luptei, 
după ce a fost bolnav, vreme 
îndelungată. Berceanu, cel 
mai bun luptător român, n-a 
reușit să figureze niciodată 
pe primul loc — în anul 1972, 
cînd a devenit campion o-

FORMIDABIL !

l

Nadia Comăneci m-a uimit și m-a umplut de mindrie 
Pentru ceea ce a făcut la Montreal, găsesc un singur cuvint . 
„Formidabil !“ Rostind acest cuvint, nu fac decît să repro
duc reacția tuturor celor care mi-au vorbit despre Nadia, 
pe toate continentele, după Montreal.

Imediat după Olimpiadă, cîțiva ziariști americani mi-au 
pus o întrebare : „Nu-ți pare rău că nu vei fi pe primul loc 
in clasamentul sportivilor români ?“ Le-am răspuns : „Aș fi 
fericit ca un număr cit mai mare de sportivi români să 
se afle deasupra numelui meu în clasamentele finale. Asta 
nu înseamnă, însă, că voi renunța la ideea de a o învinge 
chiar pe inegalabila Nadia Comăneci în clasamentul iui 
1977".

Apariția Nadiei Comăneci îmi confirmă ideea că sportivii 
români au in primul rînd calități de finețe necesare unei 
tehnici de virtuozitate. Aceasta este principala noastră ca
litate. Iolanda Balaș a strălucit într-o probă de tehnicitate 
extraordinară. Eu, dacă permiteți includerea, servesc un 
sport in care tehnica se situează pe primul plan. La Nadia, 
exercițiul la paralele este o capodoperă pe 
o va întrece cineva. Cel mult

încă o dată, formidabil !

București, 22 decembrie 1976

limpic, primul loc i-a reve
nit lui Patzaichin — dar a- 
ceastă absență nu face decît 
să sporească meritele celui mai 
dîrz dintre sportivii noștri.

IOSIF TISMANAR repre
zintă recunoașterea unor me
rite deosebite în practicarea 
unui sport îndrăgit de mase 
(popicele) și care a adus ne
numărate victorii internațio
nale. Prezența lui Iosif Tis
mănar în clasamentul unui 
an olimpic este mai mult 
decît o carte de vizită va
loroasă.

GH. DANILOV ȘI GH. SI
MIONOV, prezenți pe aceas
tă listă, au fost clasați de

A FOST ODATĂ,
A fost odată, ca 

niciodată, în vara a- 
nului 1952.

Iosif Sîrbu realiza 
la Helsinki 400 de 
puncte din tot atîtea 
posibile, devenind pri
mul campion olimpic 
al României. Perfor
manța lui a fost atît 
de uluitoare, încît 
mulți au spus: cine 
știe cît va mai trece 
pînă va mai apărea 
un sportiv de o ase
menea valoare în ța
ra noastră ? !

Și a mai fost odată, 
ca niciodată, în verile 
următorilor 10 ani...

Iolanda Balaș re
aliza, pe toate stadi
oanele Europei, acea

ascensiune miraculoa
să spre ceea ce este 
astăzi saltul în înălți
me al fetelor. Perfor
manțele ei erau atît 
de uluitoare, încît 
mulți au spus: cine 
știe dacă vom mai a- 
vea vreodată un spor
tiv de o clasă atît de 
înaltă ? !

Și s-a mai întîmplat 
să fie odată, ca nici
odată, în vara anu
lui 1972.

La Forest Hills, Ilie 
Năstase devenea cam
pion internațional al 
Statelor Unite ale A- 
merieii. Această per
formanță, ca și mul
te altele, printre care 
și cele trei prezențe

tot ea...
care nu știu dacă

ILIE NĂSTASE

cronicarii sportivi ca o re
cunoaștere a meritelor con
stante ale canoiștilor și ca 
un indemn pentru revanșa pe 
care „flotila canoei", de atîtea 
ori glorioasă, va trebui să o 
ia asupra orgoliosului caiac 
al lui Diba.

★
. Primii 10 sportivi ai anului 
au intrat, deci, pe lista de o- 
noare a acestui Cronos spor
tiv care scoate la lumină și 
trece în penumbră frumoa
sa dar atît de efemera per
formanță sportivă. Iată de ce, 
stimați cititori, vă propunem 
să revedem (alăturat) ultimele 
clasamente ale ultimului de
ceniu.

CA NICIODATĂ
ale echipei României 
în finala „Cupei Da
vis", era atît de ne
obișnuită, încît mulți 
au spus: poate că va 
mai trece un secol pî
nă cînd un nou spor
tiv român să egaleze 
gloria lui Năstase !

Dar, s-a întîmplat ca 
peste numai patru ani, 
adică peste numai o 
clipă în istoria spor
tului, într-o noapte, la 
Montreal, Nadia Co
măneci să anuleze 
toate fusele orare ale 
globului și să cuce
rească Lumea, pă- 
trunzînd în toate ca-

• ••
sele, la o oră cînd 
soarele răsărea pe 
malul Gangelui, cînd 
își stingea razele a- 
pusului în arhipelagul 
Marchizelor, cînd stea
ua polară își picura 
argintul în apele Mă
rii Negre. Această per
formanță era, iarăși, 
atît de neobișnuită, 
încît...

Pentru prima oară, 
cronicarii sportului 
și-au spus că ar fi 
mai bine să renunțe 
la îndoielile atîtor 
ani...

A fost odată, ca 
niciodată...

Pag inâ realizată de loan CHIRILA



MINUNATA PSVfSTt A IUI 1976, CEL MAI PRODIGIOS 
AN OLIMPIC AL SPORTULUI ROMÂNESC

D întotdeauna, la gura so
bei s-au spus cele mai 
frumoase povești și s-au 
depănat cele mai frumoa

se amintiri... Iar acum, chiar 
dacă pe horn nu șuieră vintul 
Și viscolul nu troienește omătul 
pină șub lumina ferestrelor, la 
gura sobei, in care focul arde 
molcom făcînd să troznească, 
din cind în cind, vreun nod de 
buștean, vom sta iarăși împreu
nă. Vă vom istorisi din nou, 
cu voia dumneavoastră, poves
tea cea mai frumoasă dintre 
toate cele ale sportului româ
nesc, faptele de neuitat ale u- 
nor Cosinzene și ale unor Feți 
frumoși, acolo, hăt departe, 
cum se spune in orice poveste, 
peste... șapte țări și șapte mări!

Si cum se intîmplă totdeau
na, in astfel de cazuri, să în
cepem povestirea cu : a fost 
odată ca niciodată /...

Ei da, în Canada, a fost a- 
ceastă a douăzeci și una Olim
piadă a zilelor noastre. In miez 
de vară, pentru două săptămîni 
și mai bine, acolo, la Montreal, 
s-au încrucișat toate căile — 
văzute și nevăzute — ale pă
mântului. Acolo s-au dus tine
rii sportivi cei mai puternici și 
mai iscusiți din aproape toată 
lumea și către acolo s-au în
dreptat, zile și nopți, gîndurile 
a miliarde de oameni de pre- 
tutindenea.

Pentru flăcăii și fetele noas
tre aceste Jocuri de la Mont
real au însemnat a zecea lor 
participare olimpică, pentru ca

Jocurile olimpice 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976

Ramuri de sport , 
la care a participat 

România 13 10 12 13 9 14 11
Probe la care au 
participat sportivii 

români 63 35 58 67 63 33 86
Sportivi români 
participant!' la J.O. 12? 53 107 147 87 16? 157

re, din timp, s-au pregătit te-. 
meinic și au izbutit să realize
ze acolo cea mai bună com
portare a lor, cel mai valoros 
bilanț, concretizat în 27 de me
dalii (4 de aur, 9 de argint și 
14 de bronz), în 179,5 puncte to
talizate, dar și în locurile 6, 5 
și respectiv 9 ocupate de re
prezentativa României socialis
te în clasamentele generale în
tocmite pe baza punctelor acu
mulate, al numărului total de 
medalii și, respectiv, al medali
ilor de aur.

La puțină vreme după înche
ierea Jocurilor de la Montreal, 
cu prilejul unei mari sărbători 
a sportului românesc, consacra
tă cinstirii succeselor obținute 
de sportivii noștri olimpici, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
spus : „Doresc să adresez cele 
mai calde felicitări tuturor 
sportivilor, antrenorilor și con
ducătorilor lotului olimpic care 
aii reprezentat cu cinste Româ
nia la Jocurile Olimpice de la 
Montreal. Solemnitatea de as
tăzi este închinată acelora care, 
în întrecerile ce s-au desfășu
rat timp de două săptămîni în 
Canada, au dobîndit victorii 
strălucite, succese importante, 
făcînd ca, la această ediție a 
Jocurilor Olimpice, țara noastră 
să obțină cele mai bune rezul
tate din toate participările de 
pînă acum".

Dorințe, promisiuni, 

împliniri
Intr-o zi călduroasă de în

ceput de iulie, mai înainte ca 
olimpicii noștri să se fi îmbar
cat in charterul Tarom-ului, 
cursa RO 1014, București — 
Montreal, pe aeroportul Otopeni 
era o agitație deosebită. Urări 
de drum bun și de succes in 
întreceri, îmbrățișări, stringeri 
de miini și... două declarații. 
Ion Corneanu, antrenorul prin
cipal al lotului de lupte : „Ple
căm spre Montreal animați de 
dorința de a reprezenta cu cin
ste mișcarea noastră sportivă. 
Personal, vă mărturisesc că 'sînt 
optimist, deoarece am muncit 
mult și, cred eu, cu .spor în 
ultima vreme. Cei mai în for
mă ? Berceanu. Boțilă, Gingă, 
Rusu"... Beia Karoly, căruia i 
s-a spus „părintele" sportiv al 
lotului nostru de foarte tinere 
gimnaste : „Fetele noastre se 
află în fața unui examen difi
cil și .plin de responsabilitate. 
Sînt pregătite să ia notele cele 

me.! mari. Ca la școală : de la 
9,50 în sus și, dacă se poate, de 
cîteva ori chiar 10 !“.

Am reținut doar două din 
multele mărturisiri ale inten
țiilor cu care olimpicii români 
au pornit să traverseze Atlanti
cul. Ambele au fost, precum se 
știe, împlinite. Berceanu, Gingă 
și Rusu au cucerit medaliile de 
argint în întrecerile de la Mai- 
sonneuve, iar fetele noastre, in
tr-un Forum vibrînd de emoție 
și in egală măsură de entuzi
asm, au fost notate, ca și la 
școală, de la 9,50 in sus. Și pen
tru prima oară la o competiție 
de o asemenea amploare o gim
nastă — Nadia Comăneci — a 
fost notată de ȘAPTE ori cu 
ZECE !

Nadia... eponim
al Jocurilor 76

Cu multe secole in urmă, la 
Jocurile antice, exista obiceiul 
ca după numele învingătorului 
cursei de un stadiu să fie de
numită și olimpiada respectivă 
Din păcate acest obicei n-a fost 
menținut și in zilele noastre, la 
Jocurile Olimpice moderne. Dar 
dacă s-ar fi procedat așa, a- 
tunci reprezentanta noastră Co- 
măneci ar fi devenit eponim 
(adică... nașa !) Jocurilor de la 
Montreal, chiar dacă Nadia 

n-a fost, ca în trecut, victorioa
să în cursa de alergare de vi
teză.

La o ediție a J.O. în care 
n-au lipsit marii performeri (ba 
dimpotrivă, Kornelia Ender, 
John Naber. Nikolai Andrianov, 
Alberto Juantorena, Lasse Vi
ren, Teofilo. Stevenson, pentru 
a nu cita decît cîteva dintre 
marile vedete de la Montreal, 
ar fi putut fi desemnați nr. 1 
al Jocurilor !) sufragiile s-au 
îndreptat, aproape in unanimi
tate, pentru a o alege pe mi
cuța româncă Nadia Comăneci 
drept cea mai bună sportivă a 
Jocurilor și, ulterior, intr-un 
adevărat torent de anchete, cea 
mai bună sportivă a lumii din 
anul 1976.

Despre Nadia s-a vorbit, in 
zilele Jocurilor și mai apoi, ca 
despre o adevărată minune a 
sportului, despre o tînără care 
a atins culmile perfecțiunii. De 
altfel, presa montrealeză a 
introdus, in limba canadienilor 
francezi, un termen nou care 
exprimă și mai mult decît su
perlativul absolut al frumosu
lui, al preciziei, al grației și 
gingășiei, mai mult decît per
fecțiunea și sublimul : cuvîntul 
„n a d i e s c !“.

Din milioanele de aprecieri și 

1952 1956 I960 1964 1968 1372 1976
Târî participante 6? 67 84 74 113 122 87

Clasările României: 
-clasament puncte 
•clasament medalii 
•clasament medalii aur

23 12 io 12 13 12 6
23 12 lo 12 11 13 5
23 9 11 14 12 13 9

NUMĂRUL MEDALIILOR
CUCERITE DE SPORTIVII 
ROMANI, TOTAL:

4 13 10 12 15 16 27

•medalii aur 
•medalii argint 
•medalii bronz

1 5 3 2 4 3 4
1 3 1 4 6 6 9
2. 5 6 6 5 7 14

NUMĂRUL LOCURILOR 
IV-VI OBȚINUTE
DE SPORTIVII NOȘTRI 7 12 18 18 10 2o 25

Numărul total puncte 27,75 32 77 92,5 100,5 115 179,5

de comentarii făcute la adresa 
Nadiei, a școlii românești de 
gimnastică, am ales, pur și 
simplu ta intimplare, rindurile 
următoare, care au apărut in 
cotidianul „Montreal-Matin" : 

J....A fost necesar farmecul u

nei fete pentru a da dimensiuni 
noi Jocurilor Olimpice. Aceasta 
a fost tînăra româncă Nadia Co- 
rnăneci, în vîrstă de 14 ani, 
care a dat tonul Jocurilor. 
Acest copil — parcă nu mai 
mare decît o păpușă — a cu
cerit inima lumii prin grația 
sa la aparatele de gimnastică. 
Ea a scris o nouă pagină de 
istorie în acest sport cu notele 
de 10 obținute, atingînd per
fecțiunea".

In Forum-ul din Montreal, 
Nadia Comăneci a cucerit trei 
medalii de campioană olimpică, 
una de bronz și o alta de ar
gint, cu echipa reprezentativă 
a țării (cea mai tînără formație 
care a participat vreodată la o 
asemenea competiție, și nu 
numai la gimnastică ! Media sa 
de vîrstă : 16 ani și 5 luni !). 
Cu cele cinci medalii cîștigate, 
Nadia a obținut cel mai bun 
bilanț olimpic individual al tu
turor sportivilor români care 
au concurat, de-a lungul anilor, 
la J.O.

Pentru meritele sale deosebi
te, prin decret prezidențial, 
Nadiei Comăneci i-a fost con
ferit titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" și Medalia de aur 
„Secera și Ciocanul".

Fruntașilor sportului româ
nesc care au evoluat cu suc
ces la Montreal, antrenorilor și 
conducătorilor lor le-au fost 
conferite, prin același decret 
prezidențial, de asemenea, or
dine și medalii ale Republicii 
Socialiste România. Prețuirea 
adusă acestora a constituit, în 
fapt, o nouă și elocventă ex
presie a aprecierii deosebite pe 
care conducerea partidului și 
statului, poporul nostru o acor
dă acelor care contribuie, 
printr-un admirabil efort, la 
dezvoltarea activității sportive 
și la creșterea prestigiului 
sportului românesc pe plan in
ternațional, a grijii și răspun
derii întregii societăți pentru 
formarea multilaterală a tine
rilor, pentru afirmarea aptitu
dinilor lor intelectuale, fizice 
și morale.

33 de debutanți — 
medaliați olimpici

Cum am mai arătat altă dată, 
temeinica pregătire a sporti
vilor noștri, patriotismul fier
binte care i-a animat în difici
lele întreceri olimpice și con
dițiile tot mai bune de acti
vitate pe care societatea noas
tră socialistă le-a creat spor
tului, ca și altor domenii de 
activitate, au făcut ca bilanțul 
general al participării sportivi
lor români la Jocurile de la 
Montreal să fie cel mai bun 
din istoria participării noastre 
la J.O. și să situeze România 
socialistă pe locuri fruntașe in 
ierarhia sportivă mondială. Este 
aceasta, tocmai de aceea, cea 
mai frumoasă poveste a spor
tului nostru !...

La Montreal, în competițiile 
desfășurate în cadrul a 11 dis
cipline au luat parte 157 spor
tivi români. Dintre aceștia, 48 
au contribuit la cucerirea celor 
27 de mpdalii olimpice iar 111 
și-au adus contribuția la „zes
trea" de puncte ale delegației 
noastre. Cu alte cuvinte, 70,70% 
dintre concurențil noștri au

,,punctat" la Montreal fia Ciu
dad’ de Mexico procentajul a 
fost de 41,37°/», iar la Miinchen 
a fost de 52.66% !).

Un alt amănunt care ni se 
pare interesant este următorul: 
dintre cei 48 de „medaliați" de la
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continuator
Un demn

Ca și alți frun
tași ai caiacului și 
canoei din țara 
noastră, sportivi de 
ieri și de azi, Va- 
sile Dîba este un 
fiu al Deltei, ori
ginar din Jurilov- 
ca. Ca urmaș al 
unor generații pen
tru care lotca a 
fost ca și o casă, 
Vasile a - deprins 
de mic multe din
tre „secretele" a- 
pei. și a învățat 
că numai prin mun
că o poți domina ! 
Este, dacă vreți, 
și aceasta o explicație a superiorității sale sportive în 
întrecerea caiaciștilor, de la noi și de aiurea.

A început să practice sportul la Tulcea, în urmă cu patru 
ani sub îndrumarea lui Igor Lipalit. La 20 de ani a trecut 
prima oară Atlanticul. A debutat la „mondialele" din Mexic, 
de unde a venit înapoi cu două medalii de campion ai 
lumii, la caiac simplu 500 m și la „ștafeta" de 4 x 500 m 
(cu Sciotnic, Erast și Zafiu). După un an, la Belgrad, Vasile 
a fost din nou laureat la „mondiale", la aceleași probe, dar 
cu medalii de argint. în toamna lui ’75 a concurat în Ca
nada, și a cîștigat concursul preolimpic de la Montreal. 
Anul acesta, precum se știe, la Olimpiadă, Vasile a obținut 
două medalii : una de aur și a doua de bronz. Un succes 
excepțional, care-i demonstrează talentul și pregătirea și 
care pune din nou în evidență tăria școlii românești 
caiac-canoe.

de

Montreal, 33 — adică 68,75% — 
au fost debutanți la Jocurile 
Olimpice ! Intre aceștia, Nadia 
Comăneci și Teodora Ungurea- 
nu, dar și caiaciștii și canoiștii 
Vasile Dîba, Serghei Larion — 
Policarp Malihin .Și Gheorghe 
Simionov — Gheorghe Danilov 
care, împreună, au adus dele
gației noastre patru medalii. 
Tinărul Vasile Dîba (a împlinit 
22 de ani chiar in zilele Jocu
rilor, la Montreal) este primul 
dintre caiaciștii noștri laureat 
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Ciudad 
de Mexico

23
(26.47.) (14,9%)

22 
(25,3%)

29
(33,3%) 87

Miinchen 41
(24.2%)

48
(28,4%)

30
(17,7%)

50
(29,5%)

Montreal 46 
(30,5%)

63 
(40,1%)

22
(14,0%)

24.
(15.2%) 15/

cu medalia olimpică de aur, a- 
ceastă mare bucurie fiind pînă 
acum doar a canoiștilor Rot- 
man, Ismailciuc, Dumitru, Pat- 
zaichin și Covaliov, campioni 
olimpici. Dîba noul „caiac-ami- 
ral“ al flotilei noastre a de
monstrat calități remarcabile, 
cîștigind finala cursei pe 500 
m de o manieră clară, fără du
bii. O zi mai tîrziu, Vasile s-a 
clasat al treilea in cursa pe 
1000 m, cucerind astfel și o me
dalie de bronz !

Succesul olimpic al unui ca- 
iacist a fost, cum am arătat, 
o premieră pentru sportul nos
tru. Alte premiere asemănă
toare ca semnificație : prinsele 
medalii cucerite de un atlet 
(Gheorghe Megelea, „bronz" la 
aruncarea suliței) și de un 
gimnast (Dan Grecu, și el 
„bronz", la inele), ca și meda
lia pentru locul trei obținută 
de schiful de 4+1 al vislașelor 
aflate, la Montreal, la debutul 
canotajului feminin în familia 
sporturilor olimpice.

S-ar fi putut și mai mult!
Succesele repurtate pe bazele 

olimpice ale Montrealului, de 
reprezentanții României socia
liste, în condițiile unei aprige 
concurențe — poate cea mai 
mare din istoria acestei uriașe 
competiții — au însemnat în
deplinirea obiectivului principal 
al mișcării sportive românești, 
pentru actualul ciclu de patru

Simion ISMAILCIUC 
campion olimpic în 1956

ani, acela de a se depăși sub
stanțial bilanțurile anterioare 
înregistrate la Jocurile Olim
pice. Faptul că sportivii noștri 
au cucerit 27 de medalii și au 
totalizat 179,5 puncte, că din 
cele 11 discipline la care au 
concurat, la 10 au „punctat", 
că — așa cum am arătat — la 
Montreal majoritatea sportivilor 
români medaliați au fost tineri, 
debutanți olimpici etc., atestă, 
din plin, preocuparea de fond, 
statornică, existentă in țara 

noastră față de fenomenul 
sportiv, oglindește sprijinul sub
stanțial, multilateral, acordat 
sportului de către partid.

Dar acest bilanț, chiar așa la 
cotele cele mai ridicate din is
toria participării noastre olim
pice, apreciem că nu reflectă, 
totuși, întocmai posibilitățile 
reale — la ora Montrealului ! 
— ale reprezentanților noștri. 
Cu mai multă angajare finală, 
cu multă atenție, dar și cu mai 
multă obiectivitate din partea 
unora dintre arbitri, s-ar fi pu
tut ca numărul medaliilor (in
clusiv al celor de aur!) și al 
punctelor sportivilor noștri să 
fi fost încă și mai mare...

■ir
Peste puțină vreme, în noaptea 

sărbătorească a Revelionului, nu 
puțini vor fi desigur aceia care 
vor înălța un pahar și pentru 
succesele sportivilor noștri, în 
1976. în această noapte de cum
pănă a doi ani. a două... cicluri 
olimpice, gîndurile tuturor iu
bitorilor sportului, vor prinde 
aripi și vor zbura spre Jocu
rile din 1980, unde dorim ca 
succesele noastre să fie și mai 
multe, și mai mari !

Pagină realizată de 
Romeo VILARA
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BILANȚUL ANULUI 
CUMPETIȚIONAL 1976

Jocurile 0limp4ce
MEDALII DE AUR

'• gimnastică, individual compus — Nadia Comăneci
• gimnastică, paralele — Nadia Comăneci
• gimnastică, bîrnă — Nadia Comăneci

'.© caiac 1, 500 m — Vasile Dîba
MEDALII DE ARGINT

• gimnastică, echipe — Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, 
Mariana Constantin, Anca Grigoraș, Gabriela Trușcă, Georgeta 
Gabor
• gimnastică, paralele — Teodora Ungureanu
• box, cat. semiușoară — Simion Cuțov
• box, cat. grea — Mircea Simon
• canoe 2, 1000 m — Gheorghe Danilov și Gheorghe Simionov
• handbal, echipa masculină — Cornel Penu, Nicolae Mun- 
teanu, Cristian Gațu, Gabriel Kicsid, Radu Voina, Constantin 
Tudosie, Adrian Cosma, Ghiță Lieu, Werner Stockl, Ștefan Birta- 
lan, Roland Gunesch, Mircea Grabovschi, Cezar Drăgăniță, Ale
xandru Folker
• lupte greco-romane, cat. 48 kg — Gheorghe Berceanu
• lupte greco-romane, cat. 52 kg — Nicu Gingă
• lupte greco-romane, cat. 68 kg — Ștefan Rusu

MEDALII DE BRONZ
'• gimnastică, sol — Nadia Comăneci 
i© gimnastică, bîrnă — Teodora Ungureanu
• gimnastică, inele — Dan Grecu
• canotaj, schif 4+1 vîsle — Ioana Tudoran, Maria Micșa, 
Felicia Afrăsiloaia, Elisabeta Lazăr 4- Elena Giurcă
• caiac 1, 1000 m — Vasile Diba
i* caiac 2, 500 m — Larion Serghei și Policarp Malihin
• atletism, suliță — Gheorghe Megelea
• box, cat. mijlocie —Alee Năstac
• box, cat. semigrea — Costică Dafinoiu
> lupte greco-romane, cat. 4-100 kg — Roman Codreanu 
© lupte libere, cat. 90 kg — Stelică Morcov
• lupte libere, cat. 4-100 kg — Ladislau Șimon
• scrimă, sabie echipe —Dan Irimiciuc, loan Pop, Cornel Ma
rin, Alexandru Nilca, Nicolae Mustață

>
Campionate mondiale

MEDALII DE AUR
’• popice, perechi — losif Tismănor și llie Băiaș

MEDALII DE ARGINT
• popice, individual losif Tismănar

MEDALII DE BRONZ
• popice, individual — Ana Albert

Campionate europene
MEDALII DE AUR

• lupte libere, cat. +100 kg — Ladislau Șimon
• tir în sală, pușcă 10 m — Eva Olah
• tir în sală, pușcă 10 m echipe — Eva Olah, Mariana Feo- 
dot, Veronica Tripșa
• tir, pistol standard — Ana Ciobanu

MEDALII DE ARGINT
• atletism în sală, 1500 m — Natalia Mărășescu
• atletism în sală, triplusalt — Carol Corbu
• lupte greco-romane, cat. 48 kg — Constantin Alexandru 

i© lupte greco-romane, cat. 57 kg — Mihai Boțilă
• lupte greco-romane, cat. 62 kg — Ion Păun
• lupte greco-romane, cat. 68 kg — Ștefan Rusu
• lupte libere, cat. 62 kg — Petre Coman
© lupte libere, cat. 74 kg — Marin Pîrcălabu
• lupte libere, cat. 90 kg — Stelică Morcov
• tenis de masă, simplu — Maria Alexandru
• tir, pistol standard, echipe — Ana Ciobanu, Anișoara Matei, 
Maria Sălăjan

MEDALII DE BRONZ
© atletism in sală, 1500 m — Gheorghe Ghipu
• rugby — echipa reprezentativă de seniori w
® tir, talere — Adalbert Oster
© tir, pușcă standard 60 f, echipe — Georgeta Chiosac, Mela
nia Petrescu, Eva Olah

Campionate mondiale de juniori
MEDALII DE ARGINT

• haltere, cat. 60 kg, aruncat — Ion Buta
MEDALII DE BRONZ

• haltere, cat. 60 kg, total — Ion Buta

Campionate europene de juniori și tineret
MEDALII DE AUR

• box, cat. semimuscă — Nicolae Șeitan
MEDALII DE ARGINT

• box, cat. semiușoară — Traian Georgea
• box, cat. ușoară — Alexandru Giurgiu
• box, cat. semimijlocie — Stan Postolache
• haltere, cat. 60 kg, aruncat — Ion Buta
• lupte libere, cat. 62 kg — Ludovic Sandor
• rugby — echipa reprezentativă de juniori

MEDALII DE BRONZ
• box, cat. muscă —r Dumitru Cipere
• box, cat. semigrea — Francisc Luxemburger
• haltere, cat. 60 kg. total — Ion Buta

Cupe europene
MEDALII DE AUR

• popice (C.C.E.) — Constructorul Galați (losif Tismănar,
Aurel Chirilă, luliu Bice, llie Băiaș, Radu Pavel, Dumitrache 
Dașboc)

MEDALII DE BRONZ
• polo (Cupa cupelor) — Dinamo București (Doru Spinu, Cor
nel Frățilă — Gheorghe Zamfirescu, Adrian Nastasiu, Dinu Po
pescu, Viorel Rus, Liviu Răducanu, Radu Mirea, Adrian Mun- 
teanu, luliu Lorincz, George Gaiță)

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE Șl

0 NOUA Șl ELOCVENTA EXPR
PARTIDUL NOSTRU IL ACORDA
P

e baza Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 1973, a sarcinilor și indi-, 
cațiilor cuprinse în Mesajul tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU a- 
dresat Conferinței pe țară a mișcării 
sportive, precum și în Cuvîntarea 
rostită cu prilejul înminării unor 

înalte distincții sportivilor care au obținut per- 
formanțe deosebite la Jocurile Olimpice de la 
Montreal, întreaga activitate de educație fizică 
și sport din țara noastră trebuie să cunoască, în 
continuare, o amplă și puternică dezvoltare.

Pentru înfăptuirea acestor importante obiecti
ve, din indicația secretarului general al partidului 
s-a elaborat „Programul privind dezvoltarea acti
vității de educație fizică și sport pe perioada 
1976—1980 și pregătirea sportivilor români în ve-

dcrca participării la Jocurile Olimpice din 1980", 
care a fost examinat și aprobat în ședința din 
16 noiembrie 1976 a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., desfășurată sub președinția 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. Este o nouă 
și elocventă expresie a aprecierii deosebite pe 
care conducerea partidului nostru o acordă edu
cației fizice și sportului, a grijii și răspunderii 
întregii societăți pentru formarea multilaterală a 
tinerilor, pentru dezvoltarea aptitudinilor lor in
telectuale, morale și fizice, pentru creșterea 
prestigiului sportului românesc în lume.

Sc înțelege că studierea profundă, însușirea 
temeinică și adoptarea măsurilor concrete, la 
toate nivelurile, pentru aplicarea in viață a pre
vederilor Programului, constituie sarcina princi
pală a fiecărui slujitor al mișcării sportive.

EDUCAȚIA FIZICĂ, VERIGĂ FUNDAMENTALA 
A MIȘCĂRII SPORTIVE

P ROGRAMUL CUPRINDE 
r NUMEROASE ȘI IM

PORTANTE PREVEDERI ÎN 
DOMENIUL ACTIVITĂȚII DE 
EDUCAȚIE FIZICA, căreia — 
pentru prima oară — îi sînt 
conferite sarcini complexe, de 
mare răspundere. Este subli
niat, în mod deosebit, faptul că 
educația fizică constituie veriga 
fundamentală a mișcării spor
tive, o componentă inseparabilă 
a educației comuniste, care are 
drept scop asigurarea dezvoltă
rii calităților fizice, morale și 
de voință ale tineretului, men
ținerea sănătății poporului, for
marea și perfecționarea deprin
derilor de practicare sistematică 
a exercițiilor fizice și sportului 
în vederea sporirii capacității 
de muncă și creație, dezvoltării 
multilaterale a personalității 
umane.

Pentru 
biective, 
măsuri și sarcini precise pentru

PE PRIMUL PLAN - STIMULAREA ACTIVITĂȚII 
DE MASĂ
facultăți, de practicare sistematică a 
ramurilor sportive.

O serie de alte prevederi impor
tante ale acestui capitol se referă 
Iq măsurile de îmbunătățire a activi
tății sportive de masă din întreprin
deri și instituții, în care, prin aso
ciațiile sportive, urmează să se ini
țieze acțiuni săptămînaie, pe catego
rii de vîrstă, ou prioritate în aer li
ber, care să cuprindă crosuri, ex
cursii, cicloturism, întreceri de fotbal, 
tenis de cimp și de masă, volei, ca
notaj, popice, tir, haltere, patinaj, 
schi și aiteie. In această direcție, o

realizarea acestor o- 
Programul stabilește

SPORTIVE
T NDICAȚIA COMITETULUI POLITIC 
x EXECUTIV <-A PF PRIMUL PIAN 

SA FIE PUSA 
ȚII SPORTIVE

CA PE PRIMUL PLAN 
STIMULAREA ACTIVITA- 

„_______ DE MASA, asigurarea
participării tineretului ți maselor largi 
populare, in formele cele mai varia
te, la practicarea tuturor sporturilor, 
acționindu-se in acest scop pentru 
mai buna folosire a timpului liber, 
stă la baza amplului capitol rezer
vat sportului de masă în Programul 
de dezvoltare al mișcării sportive 
pină în anul 1980.

Pentru creșterea eficienței în orga
nizarea desfășurarea activității

f

-J-
PRINCIPAL

• Dezvolt 
asigurarea a 
mele cele ml 
terii unor g 
fizic și intel] 
actuale și dl 
de bază ale

toți factorii cu atribuții în do
meniul educației fizice și spor
tului, în mod deosebit pentru 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului, care răspunde de bu
na organizare și creștere a efi
cienței procesului de educație 
fizică din invățămintul de toate 
gradele. O atenție plină de grijă 
este acordată perfecționării ac
tivității de educație fizică în 
unitățile preșcolare.

In același context sînt pre
văzute acțiuni practice prin 
care urmează să crească consi
derabil numărul celor angrenați 
în trecerea normelor comple
xului „Sport și sănătate", în 
practicarea gimnasticii zilnice 
în școli, a gimnasticii de învio
rare în toate unitățile școlare, 
precum și la domiciliu, a gim
nasticii la locul de muncă, pre
cum și al celor cuprinși în alte 
forme simple, larg accesibile, 
de practicare a exercițiilor fi
zice.

MANTA, 
stabilite în conformitate 
rințele mondiale, astfel 
fie îndeplinită sarcina_______
pundere a afirmării tot mal pu
ternice a_ sportului românesc la 

campionatele

pe baza unor norme 
cu ce- 
îneît să 
de răs-

* Ridicări 
formanță, in 
talentelor, q 
reprezentare| 
petițiile 
în lume.

in ti

Jocurile Olimpice, ___ ,_______
mondiale, europene, balcanice și 
alte competiții internaționale.

Pentru îndeplinirea acestor de
ziderate se va urmări, printre 
altele :

— Organizarea pregătirii și 
participării in competiții a spor
tivilor de performantă pe bază 
unor norme și haremuri cores
punzătoare celor mai înalte rea- 

.lizări în sportul internațional, 
care vor constitui un tot unitar 
de cerințe privind pregătirea fi
zică, tehnico-tactică și morală.

— Creșterea contribuției tutu
ror ramurilor sportive la ridica
rea nivelului performanțelor, pre
gătirea sportivilor la nivelul ce
rințelor internaționale, in vede
rea obținerii unui număr mai 
mare de titluri, medalii șl punc
te la Jocurile Olimpice, campio
nate mondiale și europene. Va 
crește numărul secțiilor pe ra
mură de sport de nivel republi
can și județean, al sportivilor 
clasificați. îndeosebi la categoriile 
superioare.

— Consolidarea si crearea unor 
puternice unități de performanță 

procesul 
cerlnțe- 

va avea 
in spor- 
pe plan 

in

• In 
politice 
ridicării

lumi 
?« 
niv

pentru întărirea 
tive universitar 
sportive din întd 
stituții — printr 
lidarea unui nd 
sportive munci] 
— a activității cl 
și Steaua, a ase] 
militare, a unod 
riale, precum sil 
tarea unor clubl 
tești. Pentru rj 
activității spori 
manță în toate | 
stabili, în functl 
și condiții, rail 
prioritare, în I 
bazei de masă I 
performanță, cri 
Iui sportivilor ci 
și selecționării I 
olimpice

— In
sportive 
loturilor 
asigura 
tiri 
lor ________
țional pentru El 
Sport. > l

—■ îmbunătățire 
selecție a valora 
pe întreg cupri 
aplicarea cu col 
ternului național] 
borat de Consilj 
tru Educație Fii

„DACIADA", AMPLĂ COMPETI 
CU CARACTER NAȚIONAL |

TAIN INDICAȚIA SECRETA- RULUI x- ztrr. r, . .
PARTIDULUI.
NICOLAE

capabile să desfășoare 
de instruire la nivelul 
lor internaționale. Se 
în vedere că în prezent 
tul de performantă, 
mondial, activitatea sportivă — 
rindul elevilor constituie princi
palul factor în selecția și pre
gătirea valorilor de performanță. 
De asemenea, se vor lua măsuri

GENERAL AL 
TOVARĂȘUL 

CEAUȘESCU

mo

Revenirea in Capitală a delegației țării noastre, participantă la Jocurile Olimpice de vară de la 
Montreal, unde a obținut frumoase succese

și repu 
cadrul 

de p 
repre 

realizare 
temeinice i 
elaborate d

sistem unitar d 
. Național pentri 

că și Sport, ia 
lalți factori cui 
desfășura anu 
masă la nivelu 
nomice, școlilor] 
calităților șl ju| 
la doi ani cu] 
țară.

„Daciada" va 
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CEP1ND DIN ANUL 1977 SE 
VA ORGANIZA „DACIADA", 
competiție sportivă de masă și 
de performanță cu caracter na
țional, menită — așa cum se 
subliniază în Program — să 
asigure stimularea și atragerea 
întregului tineret în practicarea 
exercițiilor fizice și a sportului 
și, în același timp, să constituie 
un mijloc important de depista
re a talentelor pentru sportul 
de performanță. „Daciada" va 
trebui, de asemenea, să con
tribuie la legarea mai strînsă a 
sportivilor de mișcarea sporti
vă și colectivitățile din locali
tățile unde aceștia trăiesc și 
muncesc, precum și la sporirea 
răspunderii cluburilor și asocia
țiilor față de pregătirea lor.

Competiția, organizată într-un

atenție deosebită se va acorda orga
nizării întrecerilor la nivelul unități
lor de bază — ateliere, secții, servi
cii, întreprinderi, instituții. Se va ex
tinde practicorea zilnică a gimnasticii 
la locul de muncă, in unitățile unde 
aceasta poate fi organizată, în sco
pul stimulării ți refacerii capacității 
de muncă.

in ceea ce privește activitatea 
sportivă de masă din mediul rural 
sînt prevăzute măsuri prin care să 
se asigure legarea mai strînsă a 
sportului de viața culturală a satelor, 
organizarea de competiții tradiționale, 
la ramurile care se bucură de popu
laritate, iar lunar o serbare cultural- 
sportivă, precum și desfășurarea cam
pionatului asociației.

sportive de masă în rîndtrl preșcola- 
rilor și elevilor, vor fi întocmite pro- 
grame unice, cuprinzind ~ 
uni sportive și turistice săptărnî- 

'' nale, la care sâ Darticipe sistematic, 
în timpul Liber, întreaga masă a pio- 
merilor și școFarrlor. Se va acorda o 
atenție sporită extinderii și perma- 
nentizârii formelor competiție na le or- 
ganizate pe categorii de vîrsță și 
ramuri de sport, lărgirii continue a 
numărului de elevi care practică di- 
ferite sporturi.

Va crește, de asemenea, eficiența 
activității sportive de masă in rindul 

££ studenților, cărora — prin programe 
anuale — li se vor asigura 

jx posibilități de a participa 
ni le concrete, pe ani de 

f PERFECȚIONAREA CONDUCERII Șl ORGANIZĂRII 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE PERFORMANȚĂ

ma i multe 
la acțiu- 
studii și
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PE CARE
SPORTULUI

ECTIVE Șl DIRECȚII DE ACȚIUNE STABILITE PRIN PROGRAMUL APROBAT DE 
COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. :

a educației fizice ți spartului de masă, 
tineretului, a maselor populare in for- 
ale acestor activități, în vederea creș- 

ănătoase și robuste, bine dezvoltate 
igătite temeinic în raport cu cerințele 
:ivă ale societății, constituie preocupări 
■ortive.

desfășurate în rindul sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, al 
tuturor lucrătorilor din acest domeniu, pentru dezvoltarea 
responsabilității și disciplinei in muncă, promovarea spiritu
lui de etică și echitate socialistă, crearea unei puternice 
opinii împotriva manifestărilor care contravin normelor de 
conduită cetățenească ți vieții sportive.

ii general al activității sportive de per- 
promovării pe scară tot mai largă a 

tor performanțe de valoare mondială, 
initate a sportului românesc in com- 
ți creșterea prestigiului țării noastre

• Asigurarea cadrelor necesare mișcării sportive, perfec
ționarea continuă a pregătirii acestora, in raport cu cerin
țele actuale și de perspectivă.

imului adoptat de Congresul educației 
socialiste, 

liversificării

spor- 
Sților 
i in- 
anso- 
uburl 
mice 
îamo 
■rtlve 
irito- 
îfiln- 

să- 
ilului

se va acționa în direcția 
întregii activități educative

* Utilizarea judicioasă și dezvoltarea bazei materiale a 
activității sportive, intensificarea acțiunilor cetățenești de 
muncă patriotică, îndeosebi în rîndurile tineretului, pentru 
amenajarea unor baze sportive, zone de agrement, a spați
ilor de joacă și sport pentru copii ți tineret. Dezvoltarea pro
ducției de materiale, echipament ți instalații pentru sport, tu
rism și agrement, diversificarea și îmbunătățirea acesteia.

BOGAT CAPITOL DE BILANȚ
a

să întreprindă măsuri eficiente 
pentru dezvoltarea cu prioritate 
a ramurilor sportive individua
le, cu mare pondere în progra
mul olimpic și în care există 
reale posibilități și perspective 
de afirmare, pentru consolida
rea pozițiilor fruntașe cucerite 
la unele ramuri, ridicarea nive
lului internațional al echipelor 
reprezentative, la jocurile spor
tive, precum și pentru lichida
rea rămînerii în urmă față de

tari științifice, Centrului de 
medicină sportivă, Institutului 
de educație fizică și sport care, 
de altfel, sînt factori chemați, 
prin prevederile Programului, 
să aducă o contribuție sporită 
la creșterea eficienței educației 
fizice, sportului de masă și de 
performanță.

Capitolul cu privire la pregă
tirea pentru Jocurile Olimpice 
din 1980 prevede, de asemenea, 
că marile competiții internațio-

Noul bazin olimpic acoperit din Baia Mare

în

realizate 
a cetă- 

cu chel’ 
impor-

sportivilor noștri, în 
scop urmînd a fi luate

constituie importante

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A SPORTULUI 
- DE MASĂ Șl DE PERFORMANȚĂ

lăru- 
loare 
urile 1 ...ț <

1Mii

nivelul internațional la unele 
ramuri de sport.

Sarcini însemnate în realiza
rea integrală a planului de 
pregătire în vederea participării 
sportivilor români la Jocurile 
Oluppice din 1980 — la ediția 
U^vară, ca și la cea de iarnă 
— revin și Centrului de cerce-

nale din această perioadă tre
buie să
prilejuri de verificare și afir
mare a 
acest
măsurile corespunzătoare pen
tru asigurarea unei pregătiri 
temeinice și obținerea unor per
formanțe de prestigiu.

J) in studiul celorlalte ca
pitole ale „Programului 

privind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport pe pe
rioada 1976—1980 și pregătirea 
sportivilor români în vederea 
participării la Jocurile Olimpice 
din 1980“ se desprind, de aseme
nea, multe alte obiective de ma
re însemnătate pentru buna în
deplinire a sarcinilor încredințate 

-1 - sportive din

ȚN VEDEREA INPEPLINI-
A RII SARCINILOR DE 

DEZVOLTARE CONTINUA A 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE 
MASĂ ȘI DE PERFORMANȚA 
IN PERIOADA PINA IN 1980 
SE VA LĂRGI ȘI ÎMBUNĂ
TĂȚI BAZA MATERIALA NE
CESARA MIȘCĂRII SPORTI
VE. In același timp, Progra
mul subliniază necesitatea ca, 
pentru folosirea intensivă și 
mai eficientă a tuturor bazelor 
sportive, să se elaboreze pro
grame de activitate pentru fie
care în parte și pe baza aces-’ 
tora, după asigurarea timpului 
necesar pregătirii sportivilor de 
performanță și desfășurării 
competițiilor oficiale, să se a- 
sigure accesul larg, in mod or
ganizat, fără plată, al tineretu
lui școlar de la orașe și sate.

Se prevede ca, in domeniul 
activității sportive de masă, or
ganizațiile sindicale, U.T.C., ale 
pionierilor și organizațiile spor
tive, cu sprijinul consiliilor 
populare și al altor organizații 
de stat și obștești, să intensifice 
acțiunile cetățenești pentru do
tarea localităților, cartierelor de 
locuințe, școlilor, unităților de 
învățămint superior, a marilor 
colectivități, cu terenuri sporti
ve simple, care pot fi 
prin munca patriotică 
țenilor și tineretului, 
tuieli minime. Sarcini 
tante în dezvoltarea bazei ma
teriale a sportului de masă re-

vin, prin măsurile cuprinse 
Program, și consiliilor populare 
județene, ministerelor și unități
lor industriale ș.a. Se va extin
de, de asemenea, baza materială 
a sportului școlar, o atenție» 
deoosebită fiind acordată dotării 
noilor unități școlare cu săli de 
gimnastică, terenuri pentru 
jocuri sportive, atletism etc., 
precum și construirii unui nu
măr de bazine acoperite (pe lin
gă cluburile școlare cu secții de 
înot), amenajări care vor fi 
realizate prin munca patriotică 
a tineretului, a sportivilor, cu 
sprijinul comitetelor de părinți.

Programul prevede, de ase
menea. obiective și răspunderi 
precise pentru dezvoltarea bazei 
materiale pentru sportul de per
formanță și pregătirea olimpică.

de partid mișcării 
tara noastră.
• Se cere, astfel, ca prin efi

ciente măsuri de pregătire și 
perfecționare să se asigure o 
permanentă creștere a nivelului 
cunoștințelor profesionale și poli
tice al tuturor cadrelor din miș
carea sportivă, pentru ca, prin 
întreaga lor activitate și com
portare, activiștii sportivi, an
trenorii . și profesorii de educa
ție fizică să 
de disciplină, 
pasiune și 
muncă.
• Capitolul ________ _

fecționarea conducerii și organi
zării activității sportive subli
niază, chiar de la început, sar
cinile deosebite care revin Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, organ central, 
cu autoritate deplină în toate 
domeniile activității sportive, ca
re răspunde de înfăptuirea uni
tară a politicii partidului și sta
tului privind educația fizică și 
sportul, precum și măsurile pe 
care trebuie să le îndeplinească 
factorii cu atribuții pentru apli
carea prevederilor Programului : 
definitivarea planurilor proprii, 
concretizarea pe departamente a 
indicatorilor de dezvoltare a edu
cației fizice, sportului de masă 
și de performanță, stabilirea ac
țiunilor menite să asigure reali
zarea lor.

o Sarcini de mare însemnătate 
sînt cuprinse în capitolul cu pri
vire la perfecționarea muncii po
litice și cultural-educative, a 
propagandei sportive. Amplul 
plan de măsuri stabilit în a- 
ceastă direcție va trebui să ducă 
la îndeplinirea exemplară a in
dicațiilor și cerințelor exprimate 
de secretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care, în cuvîntarea 
rostită la festivitatea de decorare 
a sportivilor români medaliați 
la Jocurile Olimpice de la Mont
real, arăta : „în formarea omu
lui nou, constructor al socialis
mului, să îmbinăm educația cul- 
tural-politică, cu educația fizică, 
de a forma un tineret sănătos 
atît din punct de vedere al con
cepției politice și culturale, cit 
și din punct de vedere fizic, 
să facem ca omul să fie cu ade
vărat omul nou al viitoarei so
cietăți comuniste pe care o edi
ficăm în România".
• Programul subliniază că, în 

spiritul politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru, activitatea care se va des
fășura de organizațiile sportive 
din România pe plan internațio
nal este chemată să contribuie 
la promovarea ideilor de pace, 
înțelegere și colaborare între 
popoare, la strîngerea legăturilor 
de prietenie, la instaurarea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale. ' 
lumi mai bune

constituie exemple 
conduită, morală, 
responsabilitate în
referitor la per-

la 
si

de

făurirea unei 
mal drepte.

partid, în in-

S
ub conducerea organelor șl organizațiilor
treaga noastră mișcare sportivă s-a trecut, cu entuziasm și 
recunoștință, la transpunerea în viață a Programului aprobat 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Acțiunile ini-i de 
țiate pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor 
amplu program de dezvoltare a mișcării sportive trebuie Js 

continuate, cu eficiență, de către toți factorii cu atribuții.
Printr-o activitate susținută, desfășurată la toate nivelele mișcării J: 

sportive, trebuie să se asigure îmbunătățirea substanțială a rezul- Jî 
țațelor obținute în domeniul educației fizice, in sportul de masă — 
pentru dezvoltarea armonioasă și călirea fizică a tineretului și 0

acestui

celorlalți oameni ai muncii, în ridicarea pe o treaptă superioară 
a sportului de performanță, în vederea realizării unei participări 
de prestigiu a României la campionatele europene, mondiale, pre
cum și la Jocurile Olimpice din 1980.

în amplul bilanț realizat în 
acest an de mișcarea sportivă 
din țara noastră, activitatea de 
educație fizică și sport de masă 
se înscrie cu multe reușite re
marcabile, toate exprimînd 
preocuparea sporită a organe
lor sportive, a celorlalți factori 
cu atribuții, pentru îndeplini
rea obiectivelor de răspundere 
stabilite, prin importante docu
mente de partid, în vederea 
îmbunătățirii continue a mun
cii și rezultatelor în acest do
meniu.

Evident, -„Sportul pentru toți“, 
idee atît de generoasă si bo
gată în semnificații, a ciștigat, 
în anul pe care ne pregătim 
să-l încheiem, o mai mare 
înțelegere ca oricînd și, tocmai 
prin aceasta, a determinat o 
largă și reală cuprindere a ti
neretului, a celorlalți oameni 
ai muncii, în practicarea sis
tematică a exercițiilor fizice, 
a sportului și turismului. A 
sporit, astfel, contribuția acti
vității sportive de masă la 
menținerea și întărirea sănă
tății, la călirea fizică, Ia creș
terea capacității de muncă,_ de 
creație si învățătură a cetățe
nilor patriei noastre.

Dintre numeroasele repere 
pe care le cuprinde acest ca
pitol de bilanț, amintim, în 
primul rînd, succesul propa
gandistic și de participare pe 
care l-au cunoscut competițiile 
și acțiunile cu caracter central, 
inițiate de Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
împreună cu ceilalți factori. cu 
atribuții, în baza prevederilor 
Hotărîrii Plenarei C. C. al 
P.C.R. din februarie—martie 
1973, a prețioaselor indicații 
cuprinse în Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, adre
sat Conferinței pe țară a miș
cării sportive.
- O largă audiență au cunos

cut, în acest an, întrecerile des
fășurate în cadrul „Cupei tine
retului", competiție la care 
s-au înregistrat peste 4 mili
oane de participări, marea ma
joritate a asociațiilor sportive 
din întreaga țară reușind re
zultate superioare celor din 
edițiile anterioare. De un fru
mos succes s-au bucurat și cele 
52 de finale, organizate în 26 
de localități, la 18 ramuri de 
sport, cu participarea a peste 
8 000 de tineri și tinere. în 
cronica acestor ample compe
tiții, adevărate sărbători ale 
sportului românesc, ziarul nos
tru a consemnat adesea con
tribuția adusă de „Cupa tine
retului" la stimularea și îmbu
nătățirea întregii activități de 
educație fizică și sport de 
masă.

în progres s-a desfășurat și 
acțiunea pentru trecerea pro

belor și normelor complexului 
„Sport și sănătate", activitate 
în care au fost angrenați circa 
2 000 000 de cetățeni de diferite 
vîrste. Cifre elocvente ilustrea
ză realizările’ obținute și în 
alte acțiuni de amploare, cum 
sînt „înotul pentru toți" și „A- 
micii drumeției".

Ne amintim, cu prilejul a- 
cestei retrospective, si de bo
gatul program al „Crosului ti
neretului", încheiat în acest 
an cu o deplină reușită — a- 
proape 3 000 000 de participări. 
Anul 1976 a fost, de asemenea, 
marcat de o substanțială dez
voltare a activității turistice — 
aproximativ 4 500 000 dc parti
cipări, precum si de extinde
rea practicării gimnasticii Ia 
locul de muncă — 360 000 dc 
participanți.

Agenda sportului de masă 
a cuprins, încă, multe alte ac
țiuni eficiente : festivaluri
sportive școlare, campionate 
ale asociațiilor, cupe pe ramuri 
de producție, duminici cultu
ral-sportive, competiții poli
sportive, ansambluri de gim
nastică. întreceri specifice 
sportului feminin ș.a.

Nu întotdeauna și. desigur, 
nu peste tot realizările s-au 
situat, însă, la nivelul cerințe
lor, al condițiilor existente în 
toate asociațiile sportive. . în 
destule locuri se face încă prea 
puțin pentru cuprinderea si an
trenarea întregului tineret, în- 
cepînd cu copiii, cu pionierii 
și elevii din școli, cu studenții, 
cu tineretul din întreprinderi 
și de la sate, în practicarea 
exercițiilor fizice și sportului, 
pentru folosirea de forme sim
ple, accesibile și atractive în 
vederea dezvoltării unei activi
tăți cu adevărat de masă.

Iată, așadar, că îmbunătă
țirea substanțială a întregii ac
tivități din domeniul educației 
fizice și sportului de masă ră- 
mîne, în anul în care vom 
păși, obiectivul fundamental al 
mișcării noastre sportive.

După cum se știe. în Pro
gramul de dezvoltare a activi
tății de educație fizică si sport 
pînă in 1980, recent aprobat de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., sînt prevăzute 
obiective de mare responsabili
tate, a căror îndeplinire exem
plară va determina, fără îndo
ială, un avînt considerabil al 
sportului de masă din țâra 
noastră, . creșterea contribuției 
educației fizice și sportului la 
fortificarea organismului și dez
voltarea capacității fizice a ce
tățenilor patriei, la îndeplini
rea tuturor sarcinilor încredin
țate de partid mișcării sportive 
în mărețul proces de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in țara noastră.



COMPLETĂRI
LA „GIMNASTICA DE DIMINEAȚA**

Există destule persoane 
pentru care emisiunea radio 
de gimnastică matinală apa
re insuficientă sau, după 
Împrejurări, inaccesibilă. U- 
neori somnul e mai dulce 
dis-de-dimineață, alteori in
structorul pretinde 
de inventar, ca un 
un șervet etc. care 
pot fi ajunse din 
culcat sub plapumă, 
tind numeroase 
specialitate, am întocmit ur
mătorul program pentru cei 
care doresc să practice coti
dian exerciții fizice, rămî- 
nînd totuși liniștiți în patul 
lor. Să începem deci :

Exercițiul nr. 1 : întindeți 
picioarele sub plapumă. Mîi- 
nile în lungul trupului. Des
chideți și închideți gura în 
ritm egal. Puteți să o fa
ceți emițînd sunete în gama 
lui do. Exercițiu folositor 
pentru dezvoltarea maxila
relor ajutînd concomitent și 
la descoperirea talentelor 
vocale în muzica pop.

Exercițiul nr. 2 : plapu
ma rămîne în poziția prece
dentă. Priviți cu atenție ta
vanul și încercați să fixați

obiecte 
baston, 

cu greu 
poziția 

Consul- 
tratate de

în memorie ceea ce obser
vați în acel obiectiv. Pentru 
cei cărora le este greu să 
privească în sus. se admite 
a privi și un perete. Exer
cițiu de neînlocuit în dez
voltarea spiritului de 
vație.

Exercițiul nr. 3 : 
plapuma peste cap. 
dați degetele în urechi. Stați 
liniștjt pină la încetarea so
neriei ceasului deșteptător. 
Exercițiul dezvoltă capacita
tea de rezistență la factorii 
nocivi ai mediului înconju
rător.

Cu aceasta, exercițiile re
comandate au luat sfîrșit. 
Dacă unii invidioși pe per
formanța dv. sportivă vor 
apela la ligheanul cu apă, 
puteți să-l socotiți drept 
dușul înviorător care răsplă
tește efortul sportiv. Dacă 
nu aveți cine să vă scoale 
din pat cu ajutorul apei a- 
runcate peste dv. puteți ple
ca la lucru și neavînd con
tact cu mediul lichid. Ar fi 
însă și mai bine dacă munca 
ar veni la dv. direct la pat, 
chiar sub plapumă.

(Din „Sovietski Sport")

obser-
trageți 
înfun-

Omagiu, Nadiei

Tot zborul ce l-a intuit 
Brăncuși, cu dalta și cu dorul, 
Azi, Nadia l-a împlinit 
Avînd ca aripi tricolorul I

La J.O. de la Montreal, 
Nadia Comăneci a 
șapte note de 10 1

La gimnastică, vreodat’ 
Nimeni 10 n-a luat 
Numai Nadia Comănecl 
A luat nota... 70 I

luat

Lui Mlhal Borș, campion 
național la cal cu minere

Un caz deloc normal, 
Un caz neașteptat : 
El sare peste... cal 
Și e aplaudat.

F. C. Argeș și Radu II

De vorbești cu-n argeșean, 
Iți va spune cu alean : 
,,Ar fi bine pentru noi, 
De-am avea ca Radu... doi 1

P.S. Dar „betonul- nu-l poți 
trece, 

Dacă n-ai ca Radu... zece

Teodorel Ungureanu

In...

Eu dacă-ntreb lumea pe 
stradă :

— Știți unde șade Teodora 7 
O să aud : unde să șadă ? 

inimile tuturora
șadă ?

Lui Dudu Georgescu

Pentru-a fi cu „bronzu"-n 
frunte, 

S-au făcut... luntre și punte.

MINGEA
(in maniera lui George Topârceanu) ■

i ' Stadionu-i arhiplin,
! Jocul tot mai mult se-ncinge,
' In tribună, din senin,
i S-a oprit acum o minge

Vinovată și hulită j
Ca Păun (vechiul acar),
Ca și nota întocmită i
La sfîrșit de ospătar ]

j Lunecoasă ca o sferă
i Ce se-nvîrte peste tot,
1 Ca un măr domnesc ce speră
| Să n-ajungă în compot

Purtătoare de speranță i
Ca un plic roz parfumat, j
Ca-nceputul de vacanță ]
Sau ca pomul lăudat

Smălțuită-n alb și negru, 
j Ca un cîmp de șah etern,
> Ca un domino integru.

Ca un vechi balet... modern

Vestitoare de infringed ]
Ca un vis lung și urît.
Ca un grav dosar cu plîngeri, !
Ca un groaznic nod în gît ]

S-a umflat ca un picior 
Faultat la ligamente, 

j Ca un piept de antrenor
1 Care-și ia angajamente I

Grea ca sacul cu păcate
Săvîrșite de arbitri, j
Ca pedepsele-aplicate ■
Pentru depășiri de... litri

! Adorată ca vedeta
Unui film despre iubire, 
Ca un zeu sau ca rețeta

! Unei cure de slăbire

Sau ușoară ca o șoaptă,
Ca un murmur ce se stinge,
Ca un miez de pline coaptă ]
Și banală ca o... minge I ;

NELU MARIAN j

SFATURI AUTOMOBILISTICE
• Stopul are menirea de a 

da și altora posibilitatea să 
circule. Nu fiți egoiști ! (Mai 
ales că șl., costă 1)
• Dacă sînteți cu vreo Evă 

alături, nu-1 acordați mai 
multă atenție decît volanului. 
Altminteri, ajungeți in Paradis, 
fără posibilitatea de a fi izgo
niți șl dv. de-acolo.

a Asigurațl-vă în depășirea 
în linie dreaptă, deoarece ușor 
poate deveni... frîntă.

• Cînd consumați 
nu mai conduceți dv., 
tețl condus l
• Nu uitați că la 

kilometri 
minutul adevărului.

alcool, 
ci sîn-

ii'—" ta 140 de
pe oră există șl...

UMOR „SĂPTĂM|NA“-L

GINDURI
Răducanu este portarul 
care a primit cele mal pu
ține, goluri în turul cam
pionatului

PENTRU 1977
Universitatea Craiova

Adversarii-n juru-i roată, 
Ii vorbesc ca niște fii :
— Cind ne lași să-nscriem

• tată ?
— După pensie, copii I

Unul handbalist

Sîntem tari, avînd tripleta 
Nea Mărin, Sucă și Veta I

Sportul studențesc

Ne pregătim, plecați la munte, 
Examenul de stat... în frunte.

Politehnica Iași

Moș Gerilă către Ștefan 
Covaci :

Despre fotbal, mie-mi zici ? 
Cum să fiu cu el calic ?
Știu că vrei să il ridici 
De-aia ți-am adus un cric I

Catren și desen de
Al. CLENCIU

de Eugen 
„Flacăra” : 

cuvintul

* Un serial 
Barbu pentru 
„Să nu ieșiți din 
lui Teașcă !“.

• Un refren pentru fotba
listul Dumitru: „Fost-ai. lele, 
cit ai fost 1”

o C. Teașcă 
nouă carte : „Ce bine
făcut Rețineți o 
nemuritoare.

anunță o 
v-am 
operă

riIM-DICflONAP SPORTIV

• Celebrul fotbalist Ncagu, 
de la Rapid, amuțit după 
Guadalajara, va scrie în cu- 
rînd poezii in „Flacăra", 
singura lui lectură particu
lară.
• S-a creat un post de

psiholog la Colegiul de ar
bitri al F.R.F. : pentru
Adrian Păunescu.

• Revista „Săptămîna" 
organizează un nou meci de 
fotbal în colaborare cu Ra
pid : casier. Dumitru Vișan 
(„El fugitivo").

Alpinist — 
Decatlonist
t... zece 
Ghiveci — 
Junior —

Karate

Ins tras pe sfoară 
— Atlet care face

Decatlo- legumicol 
Veteran în oerspec-

„Cursă".. întinsăMaraton
de qreci

Spînzurâtcare — ,.Suspendare"
pe viata in Evul*. Mediu

Șah — Joc de... cap
Țintă — Punctul de ..vedere" a! 

trăgătorului.

Va sta s-aștepte-n fața vetrii, 
Un șaptezeci și șapte... metri I

Pentru puncte facem sfadă.
Mult o să mai stăm Is

coadă ?

Lui Vasile Dîba — campion 
olimpic la caiac simplu 
500 metri

— Să luptăm, băieți, și pentru 
Cel puțin un loc...... pi șentru".

F.C.M. Galați

în fund de munte omul sapă, 
Să scoată cel mai nobil din 

metale. 
Vasile a găsit o altă cale : 
El scoate „aurul" din... apă 1

Lui Gheorghe Megelea

Cică-n clipele acelea, 
Soarele din zări senine
Ți-a strigat: Ce faci, Megeleaf 
Dai cu sulița in mine ?

Revelion cu Argentina 
Menis

Azi cind ne arăți că poți 
Golului să nu-i pui frină, 
Gheata cea de aur toți
Ți-o dorim s-o ai... in mină.

Ultimele meciuri de fotbal 
s-au disputat pe ceață

Uneori, chiar stind în față, 
Nu în rîndul de mijloc, 
Chiar atunci cînd nu e ceață,
Nu vedem fotbal deloc !

Comesenii au un risc 
Să iei-tortul drept un

Canotoarelor noastre (me
dalie de bronz la J.O. la 
4+1 vîsle)

F, C. Argeș

Vrem s-ajungem — e normal
Din Trivale în Tri... deal 1

ȘTIRI
DE REVELION

EVENTUALE FUZIONĂRI
• Luceafărul (Focșani) cu 

Steaua (București) • Sticla 
(Turda) cu Cristalul (Doro- 
hoi) • Marina (Mangalia) cu 
Ancora (Galați) • Oltul (Sf. 
Gheorghe) cu Jiul (Petro
șani) • Vulturii (Lugoj) cu 
Șoimii (Sibiu) • Azotul (Slo
bozia) ;cu Chimia (Rîmnicu 
Vîlcea) • Strungul (Arad) 
cu Utilajul (Făgăraș) • Trac
torul (Brașov) cu Recolta 
(Salonta) • Oțelul (Tîrgo- 
viște) cu Laminorul 
man) etc. etc.
CUPLURI FOTBALISTICE
• Unchiaș (A.S.A.) cu Moș 

(Sticla Turda) • Cizmaru 
(Metalul Plopeni) cu Papuc 
(Steagul roșu) • Pană (S.C. 
Bacău) cu Cocoș (U.T.A.). 
• Vizitiu (Dacia Orăștie) cu 
Cotigă (C.S.U. Galați) • Mo- 
raru (Steaua) cu Baniță 
(Minerul Cavnic) • Crean
gă (Voința București) cu 
Frunză (F.C.M. Galați).

Nu poate fi format un 
cuplu între Ursu (Politehni
ca Iași) și Vînătoru (Ș.N. Ol
tenița).

Nu ține dom’le ! Nu ține ! Auzi ?... Btrna... 10 cm 
lățime... mie-mi zici ?

Desen de N. CLAUDIU

MINICRONICA RUGBYSTICA
(România Franța 15-12)

SUSPENS
„Românii au fost, de astă dată, cel care au depășit cu 

100 la oră marea turnantă a disputei din rugbyul modem, 
românii cel distanțați cu 12 puncte, dar rămași destul 
de puternici pentru a înscrie francezilor 3 eseuri în 
jumătate de oră".

(Ziaristul francez Denis Lalanne) 
un suspens de bună calitate :Fu ,

Credeau francezii-ntîi, că-nving la pas. 
Dar cind românii mei s-au pus pe roate, 
In toată „cursa" singuri au rămas !

SFÎRȘIT DE POVESTE
Povestea-i simplă, deci p-o șa incalic 
Și-nchei tot basmul unui 
Triumfător cînta Cocoșul 
Repriza-ntii; pe urmă-a

vestit:meci 
galic 
răgușit !...
TOAST

închinat rugbyștilor francezi. în cinstea cărora, imediat 
după meci, s-a oferit o reuniune prietenească la clubul 
„Rapid"

Vinațul de Bordeaux, precît știți bine, 
Ne-a fost nefast la rugby-n ani funești, 
Dar, astăzi, vă cinstim cum se cuvine, 
Și noi, c-o.„ drojdioară de Giulești 1

închinat rugbyștilor

AHOE

Au colaborat: Barbu ALEXANDRU, Jack BERAR1U, Corin BIANU, Mirceai COS .EA, 
Titu FiLIriDESCU, Ion GHiNESCU-Argeș, Titi GHEORGHIU-Vaslui, Victor HILMU, DL C. 
MAZILU, Giuseppe NAVARRA, Constantin POPăSCU-Berca, Gheorghe POPESCU-GER, 
Dan PRECUP, Nelu QUINTUS-Ploiești



ÎNTÎLNIRE CU PREȘEDINȚII DE FEDERAȚII
Marți a avut loc la sediul 

C.N.E.F.S. întîlnirea președin
ților federațiilor sportive româ
ne cu conducerea C.N.E.F.S., 
prilejuită de punerea în apli
care a Programului privind 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport pe perioada 
1976—1980 și pregătirea sporti
vilor români în vederea parti
cipării la Jocurile Olimpice din 
1980, program aprobat de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Președintei^ C.N.’E.F.S., gene
ral lt. Marin Dragnea, a subli
niat marea importanță a acestui 
nou document aprobat de con
ducerea partidului, și a expri
mat recunoștința întregii mișcări 
sportive pentru îndrumarea și 
ajutorul neprecupețit pe care 
partidul, personal tovarășul

> *
Nicolae Ceaușescu le acordă 
pentru dezvoltarea educației 
fizice și sportului în patria 
noastră. In numele Biroului 
Executiv al C.N.E.F.S., pre
ședintele C.N.E.F.S. a mulțumit 
președinților de federații pen
tru aportul la realizările olim
pice’ de la Montreal, cele mai 
bune din istoria sportului româ
nesc.

Tovarășul Mihai Florescu, 
președintele Federației de atle
tism, a arătat că Programul 
aprobat va constitui pentru fe
derații suportul întregii activi
tăți și a exprimat convingerea 
că federațiile cu sporturi răma
se în urmă vor reuși ca, în 
noul ciclu olimpic, să revină 
printre fruntașele sportului ro
mânesc. •

-c

AGENDĂ COMPETIȚIONALĂ
MARIA ALEXANDRU SI GHEORGHE TEODOR 

CAMPIONII ȚĂRII
CLUJ-NAPOCA, 29 (prin te

lefon). Marți și miercuri au 
continuat întrecerile campio
natelor republicane de tenis de 
masă. La dublu-masculin, tit
lul de campion a fost ciștigat 
de Aurel Ovancz — Ștefan Mo- 
raru (Progresul Buc.), care au 
cîștigat la zero toate ] 
dele susținute, inclusiv

parti- 
’ fi

In

ELISABETA 
POLIHRONIADE, PENTRU 
A 7-A OARĂ CAMPIOANĂ 

DE ȘAH !
După remizele înregistrate

partidele a 2-a și a 3-a, meciul 
de baraj pentru desemnarea 
campioanei de șah a țării a con
tinuat. rharțl după-amiază. cu 
ultima partidă, a 4-a. Condusă cu 
2—1 și cu toate că avea piesele 
negre, Pollhroniade a jucat foar
te energic această întîlnire. După 
ce Makai n-a văzut, în deschide
re, o manevră care îl asigura 
egalitatea, conducătoarea negrelor 
a declanșat un puternic atac ob
ținând avantaj decisiv. Partida s-a 
întrerupt și Ieri dimineață Makai 
a cedat-o fără joc.

La scorul de 2—2 ELISABEtA 
POLIHRONIADE își păstrează ti
tlul. avînd un punctaj al coefi
cienților superior. Reprezentanta 
clubului Universitatea București 
reușește astfel performanța de a fi 
pentru a 7-a oară campioană na
țională de șah.

LA TENIS DE MASĂ
nala cu Șerban Doboși — 
Gheorghe Teodor (19, 15, 18).

La dublu-feminin, experien
ța multiplei campioane Maria 
Alexandru (Progresul Buc.) și 
tinerețea Lianei Mihuț (C.S. A- 
rad) s-au îmbinat perfect, a- 
ceastă pereche reușind să-și 
adjudece titlul republican. Cu 
excepția partidei din semifi
nale, contra dublului Livia Că- 
ruceru — Eva Fcreiiczi, încheiată 
cu 3—2, în toate celelalte Maria 
Alexandru și Liana Mihut au 
cîștigat cu 3—0. în finală. Ale
xandru— Mihuț au învins pe
rechea Viorica Moldovan—Ca
melia Filimon (Progresul Buc.) 
cu 3—0 (15, 10, 6).

Probele de simplu au adus 
prea puține modificări în ie
rarhiile cunoscute, nici parti
dele actualei ediții a campiona
tului nereușind să mulțumească 
pe deplin. Campionul de anul 
trecut. Șerban Doboși, a fost 
eliminat în „sferturi" de Ma
rin Firănescu. iar titlul de cam
pion a 
Teodor 
dispus 
16, 16) 
nescu. 
este maestra emerită a 
tului Maria Alexandru, 
întrecut în finală pe 
Mihut cu 3—0 (11, 12, 14). 
RADVANYI — coresp.).

revenit lui Gheorghe 
(Univ. Craiova), care a 
cu 3—2 (19, —19, —18, 
de colegul său M. Firă- 

Campioană la simplu 
spor- 
Ea a 
Liana 
(Paul

SURPRIZĂ IN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL !
PITEȘTI, 29 (prin telefon). în

trecerile campionatului Diviziei A 
la handbal feminin au continuat 
marți și miercuri în Sala sportu
rilor din localitate, cînd au fost 
programate jocurile din etapele 
a Xin-a și a xrv-a, cu care a 
luat sfîrșit turneul de La Pitești, 
înainte, însă, de a vă oferi suc
cinte relatări de la aceste con
fruntări, un rezultat din etapa 

recedentă : Universitatea Bucu- 
ești — Textila Buhuși 19—14 (9—4).
Și acum rezultatele din etapa 

a XHi-a (marți) : Textila Buhuși
— Universitatea Iași 14—13 (7—7) ! 
principalele realizatoare au fost 
Pioara 6 — Textila și Stamatin 5
— Universitatea ; Universitatea 
București — Confecția 16—15 (9—9), 
cele mai multe puncte fiind rea
lizate de Arghir io _ Universita
tea și Grigoraș 4 — Confecția : 
I.E.F.S. — Voința Odorhei 14—6 
(6—2), s-au evidențiat Hobincu 5, 
Lăcustă 4 — I.E.F.S., Kajdar 2,

Bereș 2 _ voința ; Mureșul Tg. 
Mureș — Universitatea Cluj-Na- 
poca 13—12 (6—7)! Șos 8. și Dorgo 
3 pentru învingătoare, Filip 4 și 
Cartoș 3 pentru învinse au fost 
jucătoarele care au înscris mal 
mult ; Universitatea Timișoara — 
Constructorul Timișoara 20—7 
(8—2), cele mal multe goluri : cd- 
jocaru 5, Luțaș 5 — Universitatea, 
Mezei * — Constructorul ; Pro
gresul București — Rapid Bucu
rești 12—IZ (10—6), principalele 
realizatoare fiind lonescu 5 și 
Popa 3 pentru Progresul. Stănișel 
6 și Mălai 3 pentru Rapid.

Rezultatele etapei a XTV-a : 
Universitatea Timișoara — Mure
șul Tg. Mureș 12—13 (4—8) ; Con
structorul Timișoara — Textila 
Buhuși 19—5 (10—1) ; Universi
tatea Cluj-Napoca — Voința O- 
dorhei 22—13 (12—8) ; Confecția
— Universitatea Iași 23—20 (11—11); 
I.E.F.S. — Progresul București 
16—12 (9—7).

„TROFEUL BUCUREȘTI" LA HOCHEI
Ieri s-a încheiat „Trofeul Bucu

rești* la hochei. învingînd și în ul
timul meci pe A.S.E. Sportul stu
dențesc cu 6—5 (3—2, 2—1, 1—2), 
Dinamo București a ocupat pri
mul loc.

Cel mai frumos meci al turneu
lui s-a disputat marți seara, cînd, 
în prezența unui public numeros 

formații 
nostru : 
capătul 

mai

au evoluat cele două 
fruntașe ale hocheiului 
Dinamo și Steaua. La 
unui joc foarte frumos, ___
ales în prima repriză, viguros și 
aspru, punctat — din păcate _ și 
cu unde ieșiri nesportive, victo
ria a revenit pe merit dinamo-

viștilor cu 5—3 (4—1, 0—1, 1—1). 
După cum se vede, rezultatul s-a 
decis în prima repriză, mai bine 
zis în primele 3 minute la capă
tul cărora Dinamo conducea 
3—0. .......................
care 
tedu.
mal 
linia______,________.____ _
făcută și în vervă), ca și pere
chile de fundași de la Dinamo. 
Au marcat : Csiszer, Nuțescu, Tu
reanu, Solyom și Dumitru — 
Dinamo, Justinian (o splendidă 
acțiune individuală). V. Huțanu, 
Varga — Steaua.

_ _ ______ CU
goluri primite de Crișan, 

a fost apoi înlocuit de Ne- 
în continuare, jocul a fost 
echilibrat, evidențiindu-se 

Costea, Tureanu. Axinte (re-

I

Numărul următor 
al ziarului nostru va 
apărea luni 3 ianua
rie 1977, Ia orele o- 
bișnuite. Corespon
denții noștri din pro
vincie sînt solicitați 
să transmită relatări
le lor duminică 2 ia
nuarie, începînd de 
la ora 10, la nume
rele de telefon cu-

LOTO

noscute.

FOTBALUL NOSTRU 
ȘI OBLIGAȚIILE LUI IN 1977

In aceste zile de bilanț pe un 
an, fotbalul nostru nu se pre
zintă, din păcate, cu prea 
multe realizări, cu care să se 
poată ridica deasupra califica
tivului de nesatisfăoptor care-i 
caracterizează încă activitatea. 
Atît pe plan intern, cît și in
ternațional, această ramură 
sportivă se situează sub nivelul 
și performanțele pe care le aș-. 
teaptă iubitorii săi, anul 1976 
neaducînd pașii înainte atît de 
doriți cu toate că — desigur — 
se depun eforturi, ale căror 
roade însă trebuie încă aștep
tate. Nivelul general al campio
natului lasă de dorit, acțiunile 
întreprinse în această toamnă 
de federație. în special în do
meniul îndrumării pregătirii la 
cluburi, urmînd să-și arate 
efectele într-un viitor pe care-1 
dorim cît mai apropiat. Pe pla
nul competițiilor internaționale, 
am regretat — în anul care se 
încheie — absența echipei noas
tre reprezentative din mari 
competiții ca turneul final al 
Campionatului european sau 
turneul final al J.O., precum, și 
nerealizarea obiectivului de cîș- 
tigare a Campionatului balca
nic, chiar dacă ultimul meci, 
cel cu Bulgaria, ne-a adus o 
victorie, iar bilanțul general al 
recentei triple confruntări fot
balistice româno-bulgare (echi
pa A, tineret, juniori) ne-a fost 
net favorabil (2 victorii și un 
meci egal). In.cupele europene 
intercluburi, din această toam
nă, doar una din reprezentan
tele noastre, Sportul studențesc, 
a reușit să se califice pentru 
turul secund, în „Cupa U.E.F.A."

Iată, deci, motive pentru ca 
jucătorii, antrenorii, conducă
torii cluburilor, activiștii fede
rației să-și stringă rindurile și 
să treacă, in anul pe care ne 
pregătim să-1 întîmpinăm in 
curînd, Ia o muncă intensă, de
votată, la măsuri energice pen
tru ca 1977 să însemne pentru 
fotbalul românesc o etapă im
portant^, eficientă pe drumul 
unei sensibile afirmări, cu atît 
mai mult cu cît este anul in 
care „tricolorii" sînt chemați la 
startul preliminariilor Campio
natului mondial din 1978, din 
Argentina.

Fără îndoială, o atenție deo
sebită trebuie acordată acelui 
factor de bază care condițio
nează progresul valoric al ori
cărei discipline sportive, dezvol
tarea bazei de masă, pe care se 
clădește edificiul performanței. 
Din acest punct de vedere, în 
ciuda popularității sale, fotba
lul nostru, cu cei circa 100 000 
de jucători legitimați, nu se 
prezintă prea bine și de aceea 
sarcina dublării numărului de 
fotbaliști legitimați (cuprinsă în 
Programul privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport pe perioada 
apare ca una din cele mai im
portante pentru acest sport și 
trebuie privită cu o înaltă răs
pundere. In mod deosebit, tre
buie acordată atenție practică-

rii fotbalului în școli, prin pro
gramul de invățămint. Orga
nizarea unor echipe- reprezenta
tive de fotbal în toate școlile, 
cuprinderea acestor echipe șco
lare într-o activitate competi- 
țională sistematică, pe categorii 
de școli (generale, ciclul gimna
zial. licee și școli profesionale), 
trebuie să ducă la dublarea nu
mărului copiilor și juniorilor 
cuprinși în activitate, în ve
derea creșterii proporției aces
tora în efectivul jucătorilor pe 
țară. Ca un prim pas spre fot
balul de performanță, se impu
ne crearea cluburilor școlare de 
fotbal, care — pe baza unei se
lecții efectuate în județe — să 
înmănuncheze elementele cu ca
lități deosebite, cărora să li se 
asigure condiții superioare de 
pregătire.

Un mai mare accent decît 
pînă acum trebuie pus pe a- 
portul județelor pentru forma
rea de echipe puternice și de 
jucători valoroși, apți de a fi 
promovați în loturile naționale.

Concomitent cu dezvoltarea 
bazei de masă, cu extinderea 
practicării acestui sport, în școli, 
universități, asociațiile spor
tive din Întreprinderi și insti
tuții, la sate, în unitățile mili
tare, Federația de fotbal va tre
bui să se preocupe, neîntrerupt 
și cu maximă grijă și exigență, 
de perfecționarea sistemului 
de pregătire și de joc, la nive
lul cerințelor internaționale ale 
fotbalului modern. In acest ca
dru, este nevoie să se stabi
lească criterii de selecție, pro
movare și participare in com
petițiile de performanță, norme 
obligatorii 
tehnică și 
tem bine 
nu numai 
chipele divizionare, ci și Ia se
lecționarea și pregătirea copi
ilor și a juniorilor. Numai în 
acest fel vom putea avea fot
baliști care să posede acel ba
gaj de pregătire atletică pe 
care să se planteze pregătirea 
specifică cerută azi — după 
cum ne dăm seama urmărind 
marile meciuri din arena mon
dială — de fotbalul modern in
ternațional. Așa-numitul „fotbal- 
total'* despre care se vorbește 
azi în publicațiile de speciali
tate și care caracterizează ma
rile formații de club sau re
prezentative de pe continent și 
din întreaga lume, nu va putea 
fi însă atins, în viitor, de fot
baliștii noștri dacă ei înșiși, an
trenorii lor și conducătorii de 
cluburi se vor mulțumi în con
tinuare cu efectuarea unor an
trenamente de suprafață, une
ori formale, cu economie de

de pregătire fizică, 
tactică, intr-un sis- 

fundamentat. aplicat 
la jucătorii din e-

gîndire și de efort. De aceea, 
una din cotiturile fundamentale 
care trebuie să se producă in 
fotbalul românesc privește, in 
mod direct, sporirea volumului 
de muncă și a intensității efor
turilor, ații Ia antrenamente cit 
și la jocuri. In această ordine 
de idei, pentru asigurarea unei 
linii metodice corespunzătoare, 
F.R.F. va elabora periodic pla
nuri-cadru de pregătire, cu 
caracter obligatoriu de aplicare, 
pe niveluri competiționale, cu 
precizarea Volumului, intensită
ții și mijloacelor de realizare. 
Este însă nevoie ca, în aceas
tă direcție, să nu ne mulțu
mim doar cu elaborarea și 
transmiterea indicațiilor, ci să 
urmărim — prin acțiuni regu
late și profunde de îndrumare 
și control — transpunerea lor 
în viață, eficacitatea antrena
mentelor.

In anul care se încheie, una 
din carențele care au dus la 
rezultatele nesatisfăcătoare cu
noscute a fost insuficienta mun
că educativ-politică dusă în rîn- 
dul fotbaliștilor. Se impune, de 
aceea, ca odată cu măsurile lu
ate în domeniul instruirii să se 
acționeze cu perseverență și 
înalt spirit de răspundere pen
tru întronarea în activitatea 
fotbalistică a unui spirit de 
muncă intensă, de ordine și dis
ciplină in executarea riguroasă 
a programelor de pregătire, de 
respectare neabătută a norme
lor vieții sportive. Destul de 
numeroasele abateri de la dis
ciplină și viața sportivă în de
cursul anului 1976, despre care 
s-a scris -în ziarul nostru, au 
influențat negativ nivelul fot
balului nostru, performanta, re
prezentarea sa în arena inter
națională. Trebuie privită, deci, 
cu maximă seriozitate această 
latură a vieții noastre fotba
listice, din care să fie extir
pate fără nici o rezervă delă
sarea și dezinteresul, chiulul, 
sustragerea de Ia efort, empiris
mul în pregătire, după cum se 
impune să se acționeze în mai 
mare măsură în direcția com
baterii oricăror îngăduințe și a- 
titudini pasive față de acele 
manifestări negative din fotbal 
care contravin vieții sportive, 
eticii și echității socialiste.

încrezători în realele posibi
lități ale fotbalului nostru, în 
capacitatea de muncă și de dă
ruire a jucătorilor, a tehnicie
nilor și conducătorilor de clu
buri, ne exprimăm speranța că 
1977 va aduce o creștere impor
tantă a nivelului valoric al a- 
cestui sport in țara noastră, 
spre satisfacția numeroșilor săi 
iubitori și susținători.

1976—80)

ACTUALITĂȚI
• CONSFĂTUIREA ANTRENO

RILOR ȘI A MEDICILOR DE LA 
ECHIPELE DIVIZIONARE. După 
cum s-a mai anunțat. în zilele de 
4, 5 și 6 ianuarie 1977 va avea 
loc, la Snagov, în organizarea 
F.R.F., consfătuirea de lucru a 
antrenorilor divizionari A și B, 
la care au fost invitați și medicii 
echipelor de Divizia A. Prezenta
rea participanților La consfătuire 
este prevăzută pentru ora 10. în 
ziua de 4 ianuarie, la sediul 
F.R.F.

• F.C. ARGEȘ are de cîteva zi
le, la conducere, un nou președin
te. .Este vorba de fostul interna
țional Ion Barbu, care — mai 
mult de un deceniu — a apărat cu 
cinste culorile clubului din Pi
tești, iar în ultimul timp .a fost 
antrenor al divizionarei C Vultu
rii Cîmpulung Muscel.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ȘI M1INE SlNT ULTIMELE 

ZILE PENTRU PROCURAREA BI
LETELOR LA MAREA TRAGERE 
EXTRAORDINARA LOTO A RE
VELIONULUI din 1 ianuarie 1977

Tradiționala tragere extraordi
nară Loto a Revelionului a trezit 
un viu interes în rîndul partici- 
panților prin bogata listă de cîș- 
tiguri ce se oferă.

Un mare avantaj al tragerii este 
și acela că se oferă ciștiguri su
plimentare din fond special.

Reamintim că se atribuie auto
turisme Dacia 1300 și Skoda S 
100, excursii în U.R.S.S., Turul 
Cehoslovaciei, Turcia, la Paris și 
pe Valea Loirei precum și premii 

= de valoare fixă și varia-

atribuirea acestor cîștl- 
vor efectua 8 extrageri, 
extrăgindu-se 68 de nu-

in bani 
bilă.

Pentru 
guri se 
in total 
mere.

Printre marile avantaje ale 
gerii se numără și acela că 
dștigă cu 3 numere din 20

trase sau 10 extrase precum și 
numai cu 2 numere.

Numai variantele de 15 leU.par
ticipă la toate extragerile.

Tragerea are loc sîmbătă 1 ia
nuarie 1977, La București, în sala 
Clubului Finanțe-Bănci, din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 17.45. tn continuare rulează 
filmul artistic ,Oameni respecta
bili*.

Rezultatele vor fi transmise în 
cursul serii la radio și televiziu
ne.

Participînd cu cît mai multe bi
lete aveți mari șanse de cîștig.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA —

extrăgindu-se 63 de

PRONOEXPEES 
DECEMBRIE

GENERAL
948.617 lei

1976 
DE 
din

DIN 29

tra
se 

ex-

FOND
GURI :
208.816 lei REPORT 

EXTRAGEREA I:
12 35 

EXTRAGEREA a n-a :
38 45

CÎȘTI-
care :

16 27

44

21 7

42 11

LA SFÎRȘITUL ANULUI
COMPETIȚIONAL INTERNATIONAL

7

BctKcnbaucr, pentru a doua oară fotbalistul
nr. 1 al Europci

Să încercăm. în cîteva rîn- 
duri, să reparcurgem anul fot
balistic internațional 1976, a- 
cum, cînd ne pregătim să-1 în
tîmpinăm pe 1977. Stagiunea 
care se încheie a fost, ca de 
obicei, bogată în evenimente, 
competițiile succedîndu-se în
tr-un ritm intens, atît pe planul 
selecționatelor naționale, cît și 
pe acela al echipelor de club.

Desigur că momentul cel 
mai important al anului 1976 
l-a constituit turneul final al 
Campionatului european pen
tru echipele reprezentative, găz
duite de Iugoslavia în luna iu
lie. Ediția 1974/76 a marii 
competiții a fost cîșligată de e- 
chipa Cehoslovaciei (învingă
toare la penaltyuri în finala 
cu echipa R.F. Germania), care 
și-a înscris, astfel, pentru pri
ma oară numele pe lista lau
reatelor acestei întreceri. Lo
cul 3 a revenit echipei 
dei, iar locul 4 celei a 
slaviei.

După acest turneu final. în 
centrul atenției s-au ptasat pre
liminariile C. M.. care se află 
în plină desfășurare pe toate 
continentele.

Pentru multe echipe de club 
cupele continentale au consti
tuit principala lor preocupare. 
..Cupa campionilor europeni" a 
revenit echipei vest-germane 
Bayern Miinchen, „Cupa cupe
lor" a intrat în posesia forma
ției belgiene S.C. Anderlecht, 
iar „Cupa U.E.F.A." a fost cîș- 
tigată de cunoscutul club en
glez F.C. Liverpool. Ulterior, 
Bayern Miinchen și-a comple
tat performanța europeană, ob- 
ținînd și „Cupa intercontinen
tală" după dubla partidă cu

Olan- 
Iugo-

Cruzeiro Belo Horizoute, cam
pioana Americii de Sud. A- 
cum. noua ediție a cupelor 
continentale (1976/77) a ajuns 
— pe toate cele trei fronturi — 
în faza/ sferturilor de finală, 
care se vor desfășura în mar
tie 1977.

Trofeul „BALONUL DE 
AUR" 1976, care se acordă în 
fiecare an de revista „France 
Football". a fost decernat Ia 
această ediție cunoscutului in
ternațional FRANZ BECKEN
BAUER (Bayern Miinchen). 
Este pentru a doua oară cînd 
Beckenbauer intră în posesia 
acestui prețios trofeu, care se 
acordă în fiecare an celui mai 
bun fotbalist european.

. în cadrul anchetei, la care 
au participat 26 de specialiști 
din lumea întreagă, Becken
bauer a totalizat 91 puncte, 
fiind urmat în clasament de 
Rensenbrinck (S. C. Ander- 
lecht) cu 75 p. Viktor (Dukîa 
Praga) 52 p, Keegan (F.C. Li
verpool) 32 p.
19 p etc.

Beckenbauer 
acest trofeu în 
echipei Bayern 
reprezentativei 
figurat de cinci ori în primele 
trei locuri ale clasamentului 
„Balonul de aur". Revista 
„France Football" a inițiat a- 
cest trofeu in 1956, cînd primul 
loc a fost acordat renumitului 
fotbalist englez Stanley Mat
thews.

Platini (Nancy)
a mai cîștigat 

1972. Căpitanul 
Miinchen și al 
vest-germane a



SPORTIVII ROMÂNI
ÎN ARENELE LUMII
In cursul 

tivii români 
Jocurile Olimpice de iarnă de 
la Innsbruck și la cele de vară 
de la Montreal, la 8 campiona
te mondiale. 32 campionate eu
ropene, 22 competiții dotate cu 
cupe europene și 35 campionate 
balcanice ; totodată, ei au sus
ținut 214 întreceri interțâri și 
au fost prezenți la 35.0 de con
cursuri si turnee internaționale. 
Cu prilejul acestor competiții, 
care s-au desfășurat în zeci de 
țări din toate continentele, 
sportivii români au fost mesa
geri ai politicii dc pace, înțe
legere si colaborare a partidu
lui și statului nostru.

Succesele obținute de spor
tivii noștri în majoritatea aces
tor competiții si în special cele 
ale echipei feminine de gim
nastică. ale Nadiei Comăneci, 
au fost larg popularizate prin 
presă, radio și televiziune, in 
majoritatea tarilor de pe glob, 
contribuind la creșterea presti
giului sportiv al României so
cialiste, in lumea întreagă.

In acest an a continuat să 
sc adincească colaborarea noas
tră sportivă, competițiile și . 
schimburile de experiență cu 
organizațiile _sportive din țările 
socialiste, 
lațiile cu 
dezvoltare, 
acordă, ca

anului 1976. spor- 
au participat la

S-au dezvoltat re- 
țările în curs de 
cărora România le 
și in alte domenii 

de activitate. un important 
sprijin in formarea de cadre 
pentru educație fizică si sport 
și s-au amplificat relațiile cu 
organizații sportive din întreaga 
lume. In anul 1976. reprezen
tanții români au adus o contri
buție importantă la activitatea 
celor 51 uniuni sportive inter
naționale la care sint afiliate 
organizațiile sportive româ
nești.

Aplicînd cu consecventă 
viață principiile politicii exter
ne a partidului și guvernului 
nostru, pentru anul 1977 Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport a prevăzut în 
calendarul sportiv internațional 
un important număr de com
petiții cu 
socialiste, 
vor intilni 
te țările 
campionate mondiale, 
pionate europene și 40 
pionate balcanice. Sportivii ro
mâni vor lua parte la circa 400 
dc concursuri și turnee inter
naționale organizate in străină
tate si vor susține 187 întreceri 
intertări la 30 de discipline 
sportive. O bună parte din a- 
cestea sint rezervate echipelor 
de tineret si juniori din rîndul 
cărora se vor selecționa com
ponentă loturilor pentru Jocu
rile Olimpice de iarnă și de 
vară din 1980.

în" țara noastră vor avea loc 
58 concursuri și turnee interna
ționale de pregătire și verifi
care a formei sportive în ve
derea competițiilor internațio
nale oficiale. La unele dintre 
acestea, cum este de exemplu 
..Centura de aur“ la box, și-au 
anuntat de pe acum participa
rea sportivi din numeroase 
țări.

Această 
petiții va 
mâni noi 
solida prietenia și colaborarea 
cu tineretul din celelalte țări, 
de a susține cunoașterea și în
țelegerea reciprocă între po
poare.

în

sportivi din țările 
Sportivii români se 
cu sportivi 
în cadrul

din toa
celor 22 
34 cani
de cam-

multitudine de com- 
oferi sportivilor ro- 
prilejuri de a con-

ION PĂUN
șeful Serviciului relații inter

naționale al C.N.E.F.S.

PRESA SPORTIVA EUROPEANĂ
RĂSPUNDE LA ANCHETA NOASTRĂ:
1. Care sint sportivii români care v-au

anului 1976 ?

masculin) ?
3. Care a fost, după opinia dv., cea mai mare

• Nadia Comâncci și Vasilc

cci mai populari sportivi

• Gimnasta noastră și atletul

Diba

români

cubanez

Juantorena in fruntea ierarhiilor

mondiale pe 1976 • (ca mai marc

surprizâ a anului: victoria fotbaliștilor

cehoslovaci
AWWWWV

Continuînd tradiția anchetelor noastre de sfîrșit de an, am adresat 
cîteva întrebări unor ziare și agenții de sport din 14 țări europene. 
Ne-au răspuns :

„ATHLETIKI IHO" — Atena
a Nadia Comăneci (gimnastică) ; 

Gheorghe Megelea (atletism).
~ “ (România)

Szewinska 
Neli Kim

a 1. Nadia Comăneci
— gimnastică ; 2. Irina 
(Polonia) — atletism ; 3. 
(U.R.S.S.) — gimnastică.

1. Alberto Juantorena (Cuba) — 
atletism ; 2. Tomasz Wojtowicz (Po
lonia) — volei ; 3. John Naber 
(S.U.A.) — înot.

a Performanța echipei masculine 
de volei a Cubei, clasată pe locul 
3 — • • • -

5 în clasamentul neoficial pe număr 
de medalii și locul 6 în clasamentul 
neoficial pe număr de puncte (dato
rita 'celor 179,5 puncte).

„A BOLA“ — Lisabona

în campionatul european
KV

(U.R.S.S.) — gimnastică ; 3. Lasse
Viren (Finlanda) — atletism.

a Victoria echipei Cehoslovaciei în 
finala campionatului european de 
fotbal.

„NARODEN SPORT" — Sofia

Marea victorie rugbystică a anului 1976 — memorabilul 15—12 
cu puternica echipă a Franței — a însemnat și consacrarea noului 
val al sportului cu balonul oval românesc, din care face parte 
și mijlocașul Mircea Paraschiv (aici, in stingă, in acțiune)

Foto : Vasile BAGEAC

„Turneul celor 6 națiuni44

TINERII HOCHEIȘTl ROMANI
AU OBȚINUT DOUA VICTORII

(prin telefon), 
început luni me- 
ediții a tradițio- 
de hochei rezer- 

______ „Turneul celor 6 
Reprezentativa Români-

BOLZANO, 
In localitate 
ciurile unei 
nalel competiții 
vată juniorilor, 
națiuni", I-~E--------------- —
el, care este cîștigătoarea ultimei 
ediții a obținut pină acum două 
victorii.

Iată rezultatele. în prima etapa: 
România — Austria II—3 (5—1, 
3—1 3—1). au marcat : Goge 4,
Todor 2. Chiriți, Simon, Szabo,

29 
au 
noi

Csiki, Marcu ; Italia — Bulgaria 
12—5 ; Elveția _ Ungaria 11—1 ; 
îri etapa a Il-a : România — Un
garia 8—2 (1—1, 4—0, 4—1). prin 
punctele realizate de Chiriți 2, 
Goge 2, Csiki 2 Gherghlșan, Nan 
și Gereb ; Elveția — Bulgaria 
15—2. Italia — Austria 4—4.

întrecerea se încheie în ziua de 
2 Ianuarie, cînd este programat 
meciul derby : România —
Elveția.

masculin de 
București 
(45—42) ; 

Belgrad 
_ ,.Memorialul J.

“ (m) la Praga : Cehostova- 
R.F.G. 99—67 (59—31) ; Fln- 
- Polonia 91—81 (49—44).

• Selecționata cluburilor

BASCHET • Turneu 
baschet Io Lodz : I.C.E.D.
— Spolem Lodz 87—84
Start Lodz — Zeleznlciar 
74—72 (35—38).
DoskociU 
citi — 
landa -

HOCHEI u ____
din U.R.S.S. a intîlnit. la Cincinnattî 
(Ohio) echipa locala ,, Stingers" de 
care a dispus cu 7—5 (1—0. 2—2, 
4—3). e La Davos, in Cupa Spen
gler : U.R.S.S. (B) — Finlanda 6—2 
(1—0, 3—1, 2—1) : Cehoslovacia IB)
— Elveția 4—2 (2-0. 1—0, 1—2) ;
Japonia — Finlanda 4—3 (0—2, 3—1,
1- o) .............................. .....
tislava 
(1-0, 
S.U.A. 
lande 
3-1) :
2— 2, 2—0),

PE SCURT
ȘAH o Dupâ 7 runde, în C.M. de 

juniori, la Groningen (Olanda), con
tinuă să conducă șahistul sovietic E. 
Vladimirov, cu 6V2 P. urmat de sue-

de tineret, la Bra-
- R.F.G. 2-1 

; Cehoslovacia —
2—1, 2—0) ; • Fin-

8—2 (2—1, 3—0,
•1,

• In C.M.
: U.R.S.S.
1—1, 0—0)
5—2 (1—1.

— Polonia
Canada — Suedia 5—3 (1—1

la J.O. de la Montreal.

„SPORT" — Belgrad
• Nadia Comăneci (gimnastică) ; 

Vasile Diba (caiac-canoe).
a 1. Nadia Comăneci (România)

— gimnastică ; 2. Kornelia Ender
(R.D.G.) — înot ; 3. Tatiana Kazan
kina (U.R.S.S.) — atletism.

1. Alberto Juantorena (Cuba) — 
atletism ; 2. John Naber (S.U.A.) — 
înot ; 3. Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) 
gimnastică.

a Performanța atletei Tatiana Ka
zankina (U.R.S.S.) care a cîștigat 
ambele probe de fond la J.O. de 
vară de la Montreal.

DEUTSCHES SPORTECHO" —
Berlin

Nadia Comăneci (gimnastică) ; 
'Vasile Diba (caiac-canoe).

a 1. Kornelia Ender (R.D.G.) — 
înot ; 2. Nadia Comăneci (România)
— gimnastică ; 3. Tatiana Kazankina 
(U.R.S.S.) — atletism.

1. i: 
gimnastică ; 2. Alberto 
(Cuba) — atletism ; 3. 
(S.U.A.) — înot.

a Succesele bobe ri lor din 
Germană la J.O. de iarnă 
Innsbruck.

„NEPSPORT" — Budapesta
• Nadîa Comăneci (gimnastică) ; 

Vasile Diba (caiac-canoe).
a 1. Nadia Comăneci (România)

— gimnastică ; 2. Kornelia Ender
(R.D.G.) — înot ; 3. Tatiana Kazan
kina (U.R.S.S.) — atletism.

1. Alberto Juantorena (Cuba) — 
atletism; 2. Vasili Alekseev (U.R.S.S.)
— haltere ; 3. Lasse Viren (Finlan
da) — atletism.

a înfrîngerile suferite la Montreal 
de Dwight Stones și de Faina . Melnik, 
precum și victoria echipei Cehoslova
ciei în finala campionatului european 
de fotbal.

Agenția S.I.D. — Dusseldorf,
a Nadîa Comăneci (gimnastică) ; 

Ilie Năstase (tenis).
a 1. Nadîa Comăneci (România)

— gimnastică ; 2. Roși Mittermaier 
(R.F.G.) — schi ; 3. Kornelia Endei 
(R.D.G.) — înot.

1. Alberto Juantorena (Cuba) —- 
atletism ; 2. Nikolai Andrianov
(U.R.S.S.) — gimnastică ; 3. John
Naber (S.U.A.) — înot.

a Victoria lui Pertti Karpinen (Fin
landa) în finala olimpică de schif- 
simplu asupra campionului mondial 
Peter-Michael Kolbe (R.F.G.).

„HELSINGIN SANOMAT" —
Helsinki

• Nadia Comăneci (gimnastică) ; 
Vasile Diba (caiac-canoe).

a 1. Nadia Comăneci
— gimnastică ; 2. Kornelia
(R.D.G.) — înot ; 3. Neli
(U.R.S.S.) — gimnastică.

1. Lasse Viren (Finlanda) - 
tism ; 2. £---------------- a

* Nadia Comăneci (gimnastică) ; 
Dan Grecu (gimnastică).

a 1. Nadia Comăneci (România)
— gimnastică ; 2. Kornelia Ender 
(R.D.G.) — înot ; 3. Irena Szewinska 
(Polonia) — atletism.

1. Alberto Juantorena (Cuba) — 
atletism ; 2. Vasili Alekseev (U.R.S.S.)
— haltere ; 3. John Naber (S.U.A.)
— înot.

a înfrîngerea lui Dwight Stones 
(S.U.A.) de către Jacek Wszola (Po
lonia) în finala olimpică a probei de 
săritură în înălțime.

a Nadîa Comăneci (gimnastică) 1 
Vasile Diba (caiac-canoe).

a 1. Kornelia Ender (R.D.G.) — 
înot ; - 2. Nadia Comăneci (România) 
— gimnastica ; 3. Tatiana Kazankina 
(U.R.S.S.) — atletism.

1. Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) — 
gimnastică ; 2. Alberto Juantorena
(Cuba) ■— atletism ; 3. James Himt 
(Anglia) — automobilism.

a Rezultatul meciului de fotbal 
Bayern Munchen — Schalke 04 0—7, 
în cadrul campionatului vest-german.

„PRZEGLAD SPORTOWY"
Varșovia

„SOVIETSKI SPORT"
Moscova

• Nadia Comăneci (gimnastică) î 
Vasile Diba (caiac-canoe).
• 1. Nadia Comăneci (România)

— gimnastică; 2« Neli Kim (U.R.S.S.)
— gimnastică ; 3. Tatiana Kazankina 
(U.R.S.S.) — atletism.

1. Alberto Juantorena (Cuba) — 
atletism ; , 2. Nikolai Andrianov 
(U.R.S.S.) — gimnastică ; 3. Lasse
Viren (Finlanda)

A Dubla șl repetata 
Lasse Viren (Finlanda) 
vară de Ia Montreal.

Nikolai 
gimnastica ; 
) — atletism,

victorie a 
la J.O.

lui 
de

Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) —
Juantorena 

John

„L’EQUIPE" — Paris

Naber

R. 
de

D. 
Io

(România)
Ender

Kim

____  ,....... , atle- 
___  , _. Alberto Juantorena (Cuba)
— atletism ; 3. Bjorn Borg (Suedia)
— tenis.
• Lotul olimpic al României care, 

obținînd 27 de medali’i la J.O. de 
vară de ta Montreal, a ocopat tocul

dezul Schuesster — ă’/s p. Românul 
Ovldiu Foișor, care a cîștigat la co
lumbianul Zapata și a remizat cu po
lonezul Twardon, are 4 p.

TENIS • Virginia Ruzici a trecut 
turul doi, în turneu! de la Sydney, 
învinglnd-o pe australiana Pamela 
Whytcross cu 7—5, 6—1.

de tenis Rinoitalian
mai buni jucători din

Tommasi a alcă- 
lume în anul 1976.

Cunoscutul specialist
tult clasamentele celor ___  ___  ____  _
Pe primul loc este clasat americanul Jimmy Connors, Iar pe al 
doilea figurează românul Ilie Năstase. Urmează jucătorii : 
Bjorn Borg Manuel Orantes, Guillermo Vilas. Arthur Ashe, 
Eddie Dlbbs, Adriano Panatta. Raul Ramirez și Harold Solomon. 
La feminin, prima este 
gong și Virginia Wade.

Totodată, două mari 
nis“ și ,,World Tennis“ 
Jimmy Connors, urmat 
mo Vilas.

Chris Evert, urmată de Evonne Goola-

reviste americane de specialitate „Ten- 
sînt unanime în a clasa drept primul pe 
de Bjorn Borg, Ilie Năstase și Guiller-

Redacția șt administrația București, «tr V 
Pentru străinătate, abonamente prin ILEX1M.

Conta 16 ; tel centrală 11.
Departamentul export-import

• Nadîa Comăneci (gimnastică) ; 
Ilie Năstase (tenis).
• 1. Nadia Comăneci (România)

— gimnastică ; 2. Kornelia Ender 
(R.D.G.) — înot ; 3. Irena Szewinska 
(Polonia) — atletism.

1. Alberto Juantorena (Cuba) — 
atletism ; 2. Bruce Jenner (S.U.A.) — 
atletism ; 3. Lasse Viren '
— atletism.

A înfrîngerea lui Dwight Stones 
(S.U.A.) în finala olimpică a probei 
de săritură în înălțime.

(Finlanda)

„CESKOSLOVENSKY SPORT" —
Praga

* Nadia Comaneci (gimnastică) ; 
Vasile Diba (caiac-canoe).

" Kornelra Ender (R.D.G.) —
- (România) 

Szewinska

a 1. I______ _ ___ ,
înot ; 2. Nadia Comăneci 
— gimnastică ; 3. Irena 
(Polonic) — atletism.

1. Alberto Juantorena 
atletism ; 2. Nikolai

Bilanțul răspunsurilor primite îngăduie cîteva interesante 
concluzii.

(Cuba) —
Andrianov

a Nadia Comăneci (gimnastică) j 
Vasile Diba (caiac-canoe).

a 1. Irena Szewinska (Polonia) — 
atletism ; 2. Nadia Comăneci (Ro
mânia) — gimnastică ; 3. Ruth Fuchs 
(R.D.G.) — atletism.

1. Alberto 
atletism ; 2. uasse viren trimanaaj 
—- atletism ; 3. John Naber (S.U.A.) 
— înot.

a Victoria , _ ____
ciul cu echipa U.R.S.S., 
campionatului mondial 
gheață de la Katowice.

Juantorena (Cuba) — 
Lasse Viren (Finlanda)

echipei Poloniei în me- 
'' ~ . în cadrul

de hochei pe

„VOLKSSTIMME" — Viena
• Nadîa Comăneci _______

Vasile Diba (caiac-canoe).
a 1. Kornelia Ender (R.D.G.) 

înot ; 2. Nadia Comăneci 
— gimnastică ; 3. Tatiana 
(U.R.S.S.) — atletism.

1. Alberto Juantorena 
atletism ; 2» Nikolai
(U.R.S.S.) — gimnastică ; 
Naber (S.U.A.) — înot.

* Victoria echipei Cehoslovaciei în 
finala campionatului european de 
f otba I.

(gimnastica)

(România) 
Kazapkina

(Cuba) — 
Andrianov 

3. John

SPORT" — Zurich
• Nadia Comăneci (gimnastică) ț 

Vasile Diba (caiac-canoe).
• 1. Nadia Comăneci (România)

— gimnastică ; 2. Kornelia Ender 
(R.D.G.) — înot ; 3. Roși Mittermaier 
(R.F.G.) — schi.

1. Alberto Juantorena (Cuba) — 
atletism ; 2. Bruce Jenner (S.U.A*
— atletism ; 3. Lasse Viren (Finiri 
da) — atletism.
• Victoria dublă a lu-J _______

Juantorena și triumful fui Lasse Viren, 
4 ani dupâ succesul de la Munchen.

2.

Alberti

primul medaliat olimpic al atletismului 
și Dan Grecu — ca un reflex normal 
românești, au primit de asemenea

IAnul olimpic 1976 a ajutat ca sportivii români să fie cu- 
noscuți și apreciați peste hotare. Buchetul de medalii olim
pice culese de gimnasta Nadia Comăneci (5) și calacistul 

Vasile Diba (2), le-a asigurat în mod firesc acestor doi cam
pioni olimpici locurile de frunte în ierarhia popularității. După 
ei, colindind lumea mare a tenisului, Ilie Năstase se impune 
încă în memoria multora drept o contribuție a sportului româ
nesc la colecția de celebrități mondiale. Gheorghe Megelea — 
ca un omagiu pentru ’ 
nostru masculin, precum 
ai strălucirii gimnasticii 
voturi.

2 Rezultatele anchetei noastre privind pe cei mai buni 
sportivi din lume în 1976 nu vor fi desigur inedite, pen
tru că în unanimitate sondajele internaționale de acest 

fel au desemnat-o pe Nadia Comăneci drept „sportiva nr. 1 a 
anului", se cuvenea însă ca noi înșine —-prin opțiunile Invi- 
taților noștri — să marcăm încă o dată strălucita apreciere de 
care s-a bucurat micuța noastră gimnastă în arena mondială. 
Intr-un clasament strict statistic, pe baza voturilor exprimate, 
o urmează : înotâtoarea Kornelia Ender (R.D.G.), atleta Irena 
Szewinska (Polonia), atleta Tatiana Kazankina (U.R.S.S.), gim
nasta Neli Kim (U.R.S.S.) și schioara Roși Mittermaier (R.F.G.), 
plutonul fiind încheiat de atleta Ruth Fuchs (R.D.G.). Atletis
mul este precumpănitor și în clasamentul masculin, în care 
lider se află Alberto juantorena (Cuba), urmat de gimnastul 
Nikolai Andrianov (U.R.S.S.), atletul Lasse Viren (Finlanda), 
înotătorul John Naber (S.U.A.), halterofilul Vasili Alekseev 
(U.R.S.S.) și atletul Bruce Jenner (S.U.A.), ultimii fiind tenis- 
manul Bjorn Borg (Suedia), automobilistul James Hunt 
(Anglia) și voleibalistul Tomasz Wojtowicz (Polonia).

3 întrebarea rezervată surprizelor anului a produs cea mai 
mare varietate de răspunsuri, ceea ce pe de o parte e 
explicabil dat fiind că sîntem în anul olimpic, iar pe de 

altă parte se confirmă tot mai accentuat dispariția „favoriților 
siguri". Cel mai mult a Impresionat victoria fotbaliștilor ceho
slovaci în campionatul european. în ordinea popularității ur
mează performanța lui Lasse Viren, aceea de a cîștiga la două 
Olimpiade consecutiv probele de 5000 m și 10.000 m, precurp și 
surprinzătoarea înfringere a recordmanului mondial Dwight 
Stones la săritura în înălțime. O surpriză (plăcută) pentru noi 
înșine a fost opinia ziarului finlandez „Helsingin Sanomat" care 
consideră ansamblul performanțelor românești Ia Jocurile Olim
pice de la Montreal drept ieșit din comun, situîndu-1 în rîndul 
marilor surprize. încă alte 7 evenimente ale anului intră în 
categoria „marilor neașteptate", potrivit opiniilor exprimate în 
cursul anchetei noastre internaționale.
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