
A TE PURTA „CU MĂNUȘI".
CUI FOIOSfSTE ACEST ȘTIE DE MUNCA?

i Larga sferă a stilului de mun
că cuprinde și relația CJ.E.FJS, 
— profesorii de educație fizică. 
Prin definiție, orice dascăl de 
sport trebuie să fie și un acti
vist al mișcării sportive, un 
factor menit să dinamizeze acti
vitatea competițională de masă 
și de performanță. Caută re
prezentanții C.J.E.F.S. să asi
gure permanența acestei rela
ții ?

în cazul C.J.E.F.S. Ilfov, pro
blema este rezolvată doar în 
parte. Sînt cazuri în care acti
vul acestui județ se străduiește 
(și reușește) să atragă în orga
nizarea activităților sportive din 
perimetrul școlii sau al așezării 
în care muncesc multe cadre 
didactice de educație fizică. în 
rîndul acestora se află colabo
ratori prețioși și nedespărțiți, ca 
de exemplu, Marin Gruianu 
(Curcani), Cornelia Todea (Dra-

gomireștii din Vale), Ion Zbur- 
lan, Victor Marinescu. Alexan
dru Patraulea (Brănești), Gheor- 
ghe Bratu (Mihăilești), Ion Ivan 
(Bolintinul din Vale), Eugen 
Mirea (Vedea), Mircea Ionescu 
(Hotarele), Elisabeta Gheorghi- 
șan (Cornetu).

Sint, din păcate, prea izolate 
cazurile în care activul sportiv 
al acestui județ a reușit să-și 
apropie profesorii de educație 
fizică (în Ilfov peste 300 cadre 
didactice de specialitate). Ro
mulus Cioacă. prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Ilfov, cau
tă să motiveze această slăbiciu
ne : „In județul nostru avem 
foarte mulți profesori nave
tiști. Cum să ți-i apropii 7 Cum 
să-î faci să fie activiști spor
tivi în adevăratul înțeles al 
cuvîntului 7”

Se uită probabil faptul că 
mulți dintre profesorii de sport 
evidențiați mai sus sînt. și ei 
navetiști. Și totuși găsesc — 
fiindcă vor și le este dragă

Tiberiu STAMA

WtOLETAM DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VA I

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXIU - Nr, 8684 | 8 PAG— - 30 BANI 1 Marți 18 octombrie 1977

Un strălucit succes al luptătorilor noștri

NICU GINGA CAMPION MONDIAL!
ION DRAICA și PETRE DICU medalii de argint

ION PĂUN a cucerit medalia de bronz
(Continuare ir. jag. a 2-a)

— Am dori să vorbim cu to
varășul prim-vicepreședinte.„

— Este pe teren, ni se răs
punde.

— Poate cu secretarul con
siliului sau cu un tovarăș in
structor»

— Imposibil Este zi de te
ren. Toată lumea-i plecată.

Dialogul de mai sus l-am 
purtat la Consiliul județean 
Prahova pentru educație fizică 
ți sport șl aveam să aflăm că 
nu era un caz de excepție cînd 
întregul activ se afla în clu
buri șl asociații, în munca de 
control și îndrumare a activi
tății sportive de masă și de 
performanță. Prim-vicepreșe- 
dintele Teodor Constantinesca 
se dusese la F.C. Petrolul, unde 
se află în curs de desfășurare 
testarea tuturor sportivilor; 
Alexandru Brucner și Octavian 
Bălteanu erau plecați la CB, 
Petrolul și, respectiv, C.S. Si
naia, unități de care aceștia 
răspund. Citim pe un panou 
proaspăt scris : „Succesele nu 
cresc în birouri. Ele se cultivă

pe terenurile și în sălile de 
sport”. Nu știm cine l-a for
mulat, dar există aici •— aveam 
să ne convingem — hotărirea 
de a orienta stilul de muncă 
în acest spirit.

Făcîndu-se o analiză a mo
dului cum sînt îndeplinite o- 
biectivele planului de dezvol
tare a mișcării sportive praho
vene, într-o recentă ședință cu 
activul Consiliului județean se 
aprecia că este necesară o mal 
temeinică și sistematică mun
că de control și îndrumare con
cretă a activității din partea 
tuturor celor investiți cu răs
punderi în acest domeniu. Prin
tre măsurile luate, una vizea
ză direct folosirea cu eficiență 
maximă a bugetului de timp : 
lunea, zi de analiză a activi
tății din săptămîna precedentă, 
de stabilire a sarcinilor pentru 
cea care Începe și rezolvarea 
problemelor curente. Apoi, ur-

V. T. MUREȘ

(Continuare In pag. a 2-a)

Pînă noaptea tirziu am fost în legătură telefo
nică din tipografie cu sala Scandinavium din 
Goteborg unde se desfășurau finalele campiona
telor mondiale de lupte greco-romane. Emoționat, 
trimisul nostru ne-a dat prima veste : NICU 
GINGA, CAMPION MONDIAL, la categoria 52 
kg, invingâtor al redutabilului sportiv sovietic K. 
Fatkulin, care, dealtfel il intrecuse pe Gingă la 
campionatele europene din acest an. De această 
dată excelentul nostru sportiv și-a luat o revanșa 
dara. Astfel Nicu Gingă redevine după 4 ani 
campion al lumii, perioadă în care nici un alt

luptător român n-a ciștigat un titlu suprem. Nicu 
Gingă aparține clubului Dinamo București și este 
antrenat de Ion Cernea și Dumitru Cuc.

Alți doi sportivi români, ION DRAICA (cat 
82 kg.) și PETRE DICU (cat. 90 kg.) au cucerit 
medaliile de argint, eforturile lor de a le trans
forma in aur râminind fără rezultat. De aseme
nea ION PĂUN (cat. 62 kg.) a cucerit o meritată 
medalie de bronz.

Bilanțul luptătorilor noștri este excelent, supe
rior ediției precedente. Felicitări tuturor I

NICU GINGA

GOTEBORG. 17 (prin tele
fon). în sala „Scandinavium* 
din localitate au continuat luni 
întrecerile campionatelor mon
diale de lupte greco-romane. 
Dintre reprezentanții țării 
noastre, șase mai rămăseseră 
în cursa pentru medalii : N. 
Gingă (cat 52 kg), Ion Păun 
(62 kg), Șt. Rusu (68 kg), I.

Draica (82 kg), P. Dicu (90 kg) 
și I. Savin (100 kg).

Primul care a urcat pe sal
teaua de concurs luni diminea
ță a fost N. Gingă. El l-a în- 
tîlnit pe grecul H. Holidis,

TRECĂTORII SE OPRESC SI APLAUDĂ „DACIADA"!
© „Festivalul sportului botoșenean“ a oferit un spectacol de 

neuitat • 300 de tineri au îmbrăcat tricourile laureaților
Pășim in cadența marșului 

■fanfarei alături de șirurile de 
tineri fi tinere in uniforme im
pecabile, multicolore. Coloana 
se întinde pe lungimea intregv- 
lui bulevard : in fruntea ei — 
purtătorii pancartei cu inscrip
ția „Daciada” — „Festivalul 
sportului botoșenean”, urmați 
de „blocul" stegarilor, de deta
șamentele șoimilor patriei, de 
pionieri. Privim in urmă. Iu 
vintul ușor al dimineții fluturi 
zeci de drapele. Se succed plu- 
toanele purtind in frunte em
bleme ale unor asociații spor
tive, nume de licee și școli ge
nerale, de comune fi sate din 
ținuturile Moldovei de Sus. 
Peste 1200 de tineri și tinere 
sint prezenți in Botoșani la fi
nala acestei ample acțiuni spor
tive.

Sute de trecători se opresc la 
încrucișările străzilor și aplau
dă „Daciada”. Unii ne însoțesc, 
chiar. In fața noastră, un om 
între două vîrste, îmbrăcat in 
pieptar din piele de miel, eu 
căciulă brumărie, calcă mindru, 
apăsat, ca la paradă. De ce a 
venit Gheorghe Harabagiu aici, 
tocmai de la Ungureni, cu pri
ma cursă a autobuzului ? „Ne-o 
scris fata că are serbare spor
tivă mare, în „Daciadă". Cum 
să nu vin 7 Iacă, fătuța ceea 
țnăltuță, Măriuca, îi a mea. I-am 
adus șl o traistă cu mere...” și 
omul îi întinde reporterului 
două mere aurii, cit pumnul de 
mari.

Stadionul ne primește in hai
nă de sărbătoare, cu tribunele 
pline. Demult nu a mai fost 
văzut aici un asemenea tablou. 
Coloanele se întind pe toată 
suprafața gazonului. In plutonul 
cicliștilor, Marcel Stanciu, un. 
băiat zvelt, îi șoptește vecinu

lui : „Tu de unde ești 7 Elec
tro Botoșani 7 Ești acasă, Eu 
vin, ehei, de la Buhăceni, pe 
bicicletă, dar nu-ml pare rău. 
Chiar dacă n-oi cîștiga. Frăție, 
clți mai sîntem !“ Nlcoleta Du
mitru, secretară a Comitetului 
U.T.C. pe grupul școlar textil

cursurile de atletism. Celelalte 
competiții — de handbal, volei, 
trintă, ciclism, oină — s-au des
fășurat pe toate bazele sporti
ve ale orașului. Pe toate tere
nurile a domnit sărbătoreasca 
atmosferă a „Daciadei” : la ba
za ștrand și Școala generală nr.

Participanții la „Festivalul sportului botoșenean" se îndreaptă 
spre stadion pentru a inaugura întrecerile lor în cadrul „Daciadei”.

din localitate, componentă a lo
tului de gimnastică și a echipei 
de volei, a participat și la pri
ma ediție a Festivalului, „de 
data asta, însă, este cu totul 
altceva. La noi, toți elevii au 
fost angrenați în întrecerile pe 
clase, pe școală, pentru a-i se
lecționa pe cei mai buni. Și ce 
zi frumoasă avem”. Dar, se dă 
comanda „Onor la drapel" și in 
acordurile Imnului se înaltă pe 
catarg tricolorul. încep întrece
rile...

Stadionul a găzduit doar eon

ii, liceul Electrocontact fi liceul 
Pedagogic, baza Voința, Clubul 
sportiv școlar, liceul „Mihai E- 
minescu"... Iar seara, in lumina 
asfințitului, apoi in spectaculo
sul joc al reflectoarelor și im
presionantul careu de torțe a- 
prinse a avut loc premierea și 
spectacolul laureaților. Șirul 
campionilor — și al entuziaști-

Vîorel TONCEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Mihai TRANCA

ION DRAICA PETRE DICU

Ce ne-au arătat campionatele naționale

PRODUCȚIA ACTUALĂ 
A BOXULUI NOSTRU 

NU-I PE MĂSURA 
OBIECTIVELOR VIITOARE 
INTRE VECHII Șl NOII CAMPIONI EXISTĂ TINERI TA
LENTAT, DAR PINĂ LA O ECHIPĂ NAȚIONALĂ PUTER

NICĂ DRUMUL ESTE ÎNCĂ LUNG !
Competiție de amploare care 

a angrenat 120 de participant, 
punîndu-i la Încercare în cursul 
a 109 meciuri, campionatele na
ționale de box ne permit unele 
concluzii valabile pentru întrea
ga noastră mișcare pugilistică. 
Vom spune de la început că 
recent încheiatele finale nu au 
evidențiat o creștere valorică 
pe bună dreptate așteptată și 
la «care aveam dreptul să nă
dăjduim, pe măsura condițiilor 
de dezvoltare ce sînt create 
sportivilor din țara noastră.

Cele 9 reuniuni consecutive 
ta care am asistat au oferit 
unui generos public amator de 
box satisfacții „cu lingurița”. 
Foarte puține meciuri au fost va
loroase, majoritatea întâlnirilor 
situîndu-se la nivelul nesalisfă- 
cător la care se află componen
ță largului Iot de pugiliști se
niori calificați să participe la 
actul final al competiției. în a- 
ceste condiții se pune întreba
rea dacă in viitorul apropiat 
boxul nostru va mal avea capa
citatea să aspire la medalii eu
ropene, mondiale și olimpice. 
Printre flzutâiștii de duminică

dimineața, cu greu se pot con
tura asemenea viitori medaliațl.

Nu putem pretinde calitate 
de excepție - pentru toate partide
le care au format această așa-nu- 
mită „săptămînă a boxului 
românesc”, pentru că din păca
te noi nu avem încă zece duzini 
de pugiliști de înaltă perfor
manță, Dar spectatorii au dus 
dorul pasionantelor și greu re
petabilelor meciuri Cuțov — 
Dobrescu sau Turei — Cozma 
din anii trecuți. Ar fi poate 
mai eficientă propunerea de a 
reduce Ia numai 8 boxeri nu
mărul participanților la fiecare 
categorie de greutate, concen- 
trînd în timp competiția, dar 
permițîndu-i concomitent să fie 
mai convingătoare pe plan cali
tativ. Astfel, specialiștii pierd 
eventual ocazia unei parade a 
seniorilor, dar lor, oricum, le 
rămine alternativa unor mai 
dese vizite periodice la secțiile 
de box din țară, la „laboratoa-

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag. « 2-a)



LA „STEAGUL ROȘU“ BRAȘOV 
SE PREGĂTESC CANDIDA]!

PENTRU LAKE PLACID Șl MOSCOVA
In biroul președintelui clubu

lui «porii v al întreprinderii’ de 
autocamioane „Steagul roșu* 
din Brașov, pe un perete În
treg te află o serie de grafice 
(lucru foarte important, toate 
ținute la zi 1) infățișînd activi
tatea pe care o desfășoară cele 
șase secții pe ramură de sport 
ale clubului, evoluția sportivilor 
„stegari" nominalizați pentru 
loturile olimpice.

— De fapt, ne spune prof. 
Nicolae Lebu, președintele clu
bului, aceste grafice sînt oglinda 
muncii desfășurate in secțiile 
noastre. Ele nu reprezintă o 
simplă înregistrare statistică, 
birocratică, ci constatările noas
tre practice la diferite competi
ții, in procesul de Instruire a 
sportivilor la trecerea periodică 
a diferitelor norme și haremuri. 
Ele sint deci o oglindă foarte 
clară !

— Și ce arată această oglin
dă ?

— Multe lucruri frumoase, ri
nele succese notabile dar, peste 
toate, faptul că actualele rezul
tate nu ne pot satisface $1 că. 
In orice caz. avem încă foarte 
multe lucruri de făcut pină la a 
putea raporta că „Steagul roșu" 
este o unitate puternică a spor
tului de performantă din țara 
noastră.

— Ce măsuri ați luat, la ni
velul conducerii clubului, pentru 
continua îmbunătățire a muncii?

— Cu sprijinul permanent al 
Comitetului de partid al între
prinderii fle autocamioane Bra
șov (secretar, ing. Marin Ere- 
mia), al Comitetului sindicatului 
(președinte. Alexandru Pirtea).

A TE PURTA 
„CU MĂNUȘI". 

CUI FOLOSEȘTE?
(Urmare din pag. I)

meseria ! — soluții pentru a fi 
temeinic ancorați într-o acti
vitate sportivă care le comple
tează munca la catedră și dă un 
sens social mult mai larg pro
fesiunii lor. Activul C.J.E.F.S. 
Ilfov procedează mult prea con
cesiv căutind scuze, în loc să 
pledeze — el. in primul rînd 
— pentru antrenarea celor mai 
avizați colaboratori în activita
tea sportivă. De aici și conse
cințele : există în județul Ilfov 
multe sate și comune in care 
activitatea sportivă de masă cu 
copiii și tineretul constituie Încă 
o raritate (Răsuceni, Singureni, 
Daia, Căscioarele, Movilița, Sl- 
nești, Petrăchioaia), altele în 
care unele cadre didactice, cu 
specializări în diferite ramuri 
de sport, excelează printr-un 
total anonimat (Gabriela Iliescu, 
atletism — Epurești, Claudia Se
men, gimnastică — Letca Nouă, 
Adrian Manolescu, volei — 
Greaca). Nu este normal, nu 
este firesc să fie așa. Cit timp 
activul C.J.E.F.S. Ilfov și In
spectoratul școlar județean vor 
Înțelege să se poarte „cu mă
nuși* cu o serie de cadre di
dactice care nu iși cunosc me
nirea, rolul lor social, rezulta
tele vor rămine modeste, ne
semnificative.

TRECĂTORII APLAUDĂ „DACIADA"JJ
(Urmare din pag. I)

lor profesori, antrenori, acti
viști obștești care i-au ajutat 
să devină campioni — este lung. 
De la micuful Marian Arini- 
țoaiei, din Cofușca, la dubla 
campioană balcanică Viorica 
Bobuțeanu, din Botoșani, sau 
de la Silvia Răcilă (comuna Ma- 

Abonamente la
GeneraIâ * Poștelor șl Telecomunicațiilor aduce la 

cunoștință că de la 1 octombrie a început contractarea abona
mentelor pentru documentare șl colecții la presa internă pentru anul 1978.

Catalogul de presă poate fi consultat la oficiul postai teri
torial șl la oficiul Județean de difuzare a presei.

Aslgurați-vă din timp contractarea abonamentelor la publica
bile cu caracter legislativ, pentru documentare și colecții, pen
tru Cabinetele de științe sociale de pe Hngă organizațiile de 
partid.

ziare și reviste

al conducerii I.AJJ. a fost asi
gurată o activitate susținută in 
cadrul fiecărei secții, dirijată 
permanent de birourile de sec
ție, care ii ajută pe antrenorii 
noștri să muncească mal bine, 
eu mai multă eficiență. In ca
drul acestor birouri ne bucurăm 
de sprijinul pasionat șl compe
tent al nnor oameni cunoscuți 
și apreciați in Întreprinderea 
noastră, cum sint șefii de sec
ție : Nini Niculescu (schi), Ni
colae Dragomir șj Ion Tresco- 
van (box), Nicolae Puiu, Ion 
Cefan (tatăl atletului) și Gh. 
Neacșu (lupte), Vaier Ghelase 
(haltere). Jean Vasiliu (moto) 
etc. Aceștia și incă mulți alții 
ajută efectiv la desfășurarea ac
tivității de instruire și eompeti- 
țională a sportivilor noștri, intre 
care 15, cei mai buni Ia această 
oră, se numără printre candi- 
dațij pentru J.O. din 1980. Nu
trim convingerea că unii dintre 
.„stegarii" brașoveni vor ajunge 
să concureze la Lake Placid Și 
Ia Moscova. Avem toate condi
țiile să asigurăm o creștere 
spectaculoasă a performanțelor 
lor ; avem antrenori capabili 
să-i ajute in această privință : 
Orwin Scheible la atletism, Ion 
Radu și Ion Mureșanu la lupte, 
Radu Scîmeci, Mihai Sulică și 
Moise Crăciun la schi etc. ; a- 
vem oameni de nădejde în con
ducerea secțiilor, fruntași în 
muncă, exemple de urmat de 
către toți tinerii sportivi... Și 
cînd Ia „Steagul roșu" se vrea 
ceva, există bunul obicei să fie 
și realizat!...

Romeo VILARA

SUCCESELE 
NU CRESC 
ÎN BIROU 
(Urmare din pag. I)

mătoarele patru zile sînt des
tinate activității de control și 
îndrumare in cluburi, asociații 
și consilii comunale, iar sîmbă- 
ta și duminica sînt rezervate 
competițiilor.

Ce se poate spune despre re
zultatele acestei măsuri ? In 
perioada care a urmat, cadrele 
consiliului județean, cu spriji
nul unui larg colectiv de pro
fesori de educație fizică, antre
nori și tehnicieni, au efectuat 
deplasări de control și îndru
mare în 25 de asociații sportive 
ale unor întreprinderi și 23 de 
consilii comunale pentru edu
cație fizică și sport. Cu acest 
prilej au fost organizate între
ceri în cadrul „Daciadei”, s-a 
făcut selecționarea unor ele
mente talentate pentru a fi în
drumate spre sportul de perfor
manță. Aceleași obiective au 
fost urmărite și în unități de 
invățămînt. Rezultatele înre
gistrate impun continuarea ac
țiunii și mai ales „urmărirea 
eficienței deplasărilor făcute de 
către activul C.J.E.FJS. In clu
burile șl asociațiile sportive de 
pe cuprinsul întregului județ", 
cum recomanda un colectiv de 
control care a vizitat recent ju
dețul Prahova.

noleasa), o tinără speranță a 
atletismului, la cel mai puternic 
om din Cristești, Vasile Vasiliu, 
care n-a putut fi invins de ni
meni la trintă. Peste 300 de ti
neri au imbricat tricoul pe 
care organizatorii au imprimat 
(inspirată idee) un port-drapel 
dac, un cap de zimbru ți în
scrisul : „Daciada* — Festivalul 
sportului botoșenean".

* comentarii » ♦ c<

Scrimă: SE MUNCEȘTE PREA 
IN FORMAREA TINERILOR PERFORMERI

Prin urmare, cluburile bucureștene au cucerit 
In acest an toate titlurile de campioni naționali 
la scrimă (tineret). Mai mult: din cei 24 de 
Analiști, 15 aparțin unor unități sportive din 
Capitală (Steaua + C.T.AJS. 5, Progresul 4, Di
namo 3, I.E.F.S. 2, Clubul sportiv școlar 1) șl 
numai 9 provinciei, dominată de Sa tu Mare (5). 
în rest, 2 Analiști din Baia Mare și numai cite 
unul din Oradea și Iași. Este un bilanț care nu 
poate genera optimism, atlta timp cit celelalte 
centre de scrimă din țară se complac în ano
nimat.

Se vede limpede. (încă o dată) că din cei a- 
proape 60 de antrenori eiți figurează in scriptele 
federației doar cîțiva — U putem număra pe 
degete — îșl înțeleg In mod concret menirea, 
muncesc serios și eficace. Numai astfel au ajuns 
în prim-plan Attila Lărlnczi (Ștefan Toth), Lu
minița Popa (Elena Bejan) și Roxana Cochirlea- 
nu (Andrei Vîlcea) la floretă, Florin Păunescu 
(Hariton Bădescu) și Emerit Mărcuș (Androne 
Covaci—Mihai Bănică) Ia sabie, Mihai Popa 
(Constantin Stelian) la spadă. Din cei peste 200 
de participanți la competiție, doar aceștia (plus 
floretlstul Florin Nicolae) s-au ridicat la o va
loare competitivă și oferă cit de cît o perspec
tivă. Nu sînt nume noi, cei mai mulți s-au afir
mat și în trecutul apropiat. Ceea ce se dorește 
este ca el să se afirme și în confruntări sporti
ve internaționale. Din acest punct de vedere îl

PUȚIN Șl FĂRĂ PERSPECTIVĂ
avem în vedere, îndeosebi, pe spadasinul Mihal 
Popa.

Dar ceilalți ? Au existat Cnallști care n-au mai 
repetat rezultatele și, în general, comportarea 
din preliminarii (Gogoașe, Gospodinov, Truț(' 
Paputa), alții care au făcut un fel de figurație 
(Roca, Băcioi, Kelemen, Bertea) sau pur și sim
plu, după cîteva nereușite, au renunțat să mai 
hipte (Nuță). Au existat, în fine, scrimerl apre
ciați ca mari speranțe care n-au făcut nici mă
car efortul de a ajunge în finală (Roșu, Oancea, 
Bălănescu, Bărbosu, Mocanu).

încercînd să scuze evoluția mediocră a elevilor 
lor. unii antrenori invocă arbitrajele (o placă 
uzată de mult !), materialele de calitate discu
tabilă cu care lucrează. Prea puțini tehnicieni au 
curajul să recunoască faptul că in secții se mun
cește cu un volum redus de efort, superficial 
și fără perspectivă. Nu s-a ajuns incă să se 
Înțeleagă că 4—5 antrenamente pe săptămină nu 
pot asigura propulsarea unor sportivi spre înalta 
performanță. De aici și nedoritul statu duo de 
care aminteam la început : doar cîțiva antrenori 
efectuează o muncă de calitate. De aici șl situa
ția dificilă in care se află federația, nevoită de 
a amina răspunsul la întrebarea : cine ne va 
reprezenta la viitoarea ediție a C.M. de tineret 7 

Simpla constatare a unei stări de fapt nu re
prezintă o soluție. Se impun măsuri pentru ca 
activitatea antrenorilor să aibă drept corespon
dent rezultate în raport cu cerințele.

T. BRADEȚEANU

PROMOVAREA ELEMENTELOR TINERE-
UN ÎNCEPUT PE CALEA REVITALIZĂRil ACESTUI SPORT
întrecerile desfășurate pînă a- 

cum în cadrul campionatelor re
publicane de baschet ne-au o- 
ferit plăcuta surpriză a împros
pătării loturilor unor echipe cu 
elemente tinere, multe dintre 
acestea avînd talie corespunză
toare cerințelor moderne și o 
pregătire tehnico-tactică indivi
duală avansată pentru vîrsta 
respectivă. Faptul este îmbucu
rător și demonstrează că o par
te dintre antrenorii formațiilor 
divizionare A au înțeles nece
sitatea ridicării valorice a echi
pelor pe care le pregătesc prin 
promovarea unor sportivi tineri, 
cu perspective reale. Nu este 
mai puțin adevărat, însă, că la 
unele formații întinerirea a fost 
forțată prin descompletarea lo
turilor datorită plecării unor ju
cători la alte unități sportive, 
dar și pentru că alți sportivi 
sînt nevoiți să... stea pe tușă pînă 
la 24 octombrie, cînd se vor 
prezenta pentru a încerca din

Polo= FLORIN SLAVEI CÎȘTIGĂ DUELUL CU DORU SPÎNU 
Șl RAPID ÎNVINGE DIN NOU PE DINAMO

Partidele dintre po- 
loiștii de la Rapid și 
Dinamo au fost mai în
totdeauna dramatice, 
pline de neprevăzut, a- 
desea cu veritabile lo
vituri de teatru, men- 
ținînd tot timpul un in
teres major în jurul 
principalei noastre com
petiții interne. Și me
ciul de duminică dimi
neața nu a făcut excep
ție de la regula obiș
nuită, încălzindu-i real
mente pe adevărații su
porteri ai celor două 
echipe, de-a dreptul în
ghețați, aflați în jurul 
piscinei.

Confirmînd majorita
tea pronosticurilor dina
intea derby-ului, Rapid 
s-a impus din nou 
(6—4) în fața echipei 
din șoseaua Ștefan cel 
Mare, valorificîndu-și 
destul de bine atuurile 
care au dus-o în frun
tea ierarhiei naționale 
în ultimii doi ani : o

bqxî CE NE-AU
(Urmare din pag. I)

rele* care prepară performerii 
pugilismului românesc.

Trecerea în revistă a tuturor 
candidaților la gloria pugilisti- 
că ne-a permis să constatăm că 
față de puținii campioni vechi 
care și-au confirmat valoarea 
(C. Cuțov, Năstac, Simon), ma
joritatea nu au reușit să repete 
performanțe trecute ; dintre 
noii campioni, doar doi sînt cu 
adevărat revelații (Ilie și Mi
ron), pentru că în Cozma, Bur- 
dihoi, Dinu, Ciochină, Hoduț 
sau Gyorffi recunoaștem fie 
foști titulari reveniți în palma
resul național, fie boxeri eu 
destulă experiență internațio
nală pentru a nu ne mai sur
prinde. Pe lingă aceștia, prea 
puțini sînt din păcate tinerii cu 
însușiri excepționale. A apărut, 
indiscutabil, o nouă generație 
de boxeri talentați, dar încă nu 
strălucesc prea mulți. Dintre 
tinerii afirmați, să notăm la 
prima impresie (deci cu cerin
ța unei confirmări ulterioare) 
pe : Dragomir Die, Gheorghe 
Simion, Valentin Szilagy, Ion 
Miron, Constantin Pîrneci, Geor- 
glcă Donici. Dar dacă. In acest 
moment, ar trebui să facem 

nou să treacă normele și pro
bele de control.

Cert este, însă, că au fost 
promovați baschetbaUști și bas
chetbaliste — de 20 de ani și 
mai tineri — în număr mult mai 
mare decît în anii trecuți, ceea 
ce creează premise pentru un salt 
calitativ Însemnat. Acesta este 
însă condiționat acum de ambi
ția celor promovați de a munci 
cît mai mult și cît mai bine în 
scopul realizării unui progres 
viguros și rapid. Vom menționa 
și cîteva nume din șirul destul 
de numeros al noilor divizionari 
A : D. Lăzăreanu (1,98 m — pro
vine de la C. S. Șc. Timișoara, 
antrenor V. Lațcu), C. Szabo
(1,95 m — C.S. Șc. Arad, E. Da- 
vidhazi) la Universitatea Timi
șoara, Cătălin Scarlat și Viorel
Ion (1,98 m, respectiv 2,03 m —
ambii de la C. S. Șc. Steaua, 
V. Danețiu) la Steaua, Constanța 
Fotescu (1,77 m — C.S.Sc. Bacău, 
Maria Ghenade) la Politehnica

tactică adaptată realelor 
posibilități de care dis
pun elevii antrenorului 
emerit C. Vasiliu, res
pectată cu strictețe de 
fiecare jucător, calm in 
organizarea defensivei, 
luciditate în desfășura
rea acțiunilor ofensive. 
Aceste elemente au 
constituit și duminică 
cheia victoriei ferovia
re, care asigură actual
mente formației giuleș- 
tene un avans de trei 

•puncte în fața rivalei 
sale, avantaj important, 
dar încă nu hotărîtor 
(mai este de jucat tu
rul IV. precum și cele 
două tururi ale turneu
lui final pentru locurile 
1—4) pentru cucerirea 
celui de al 3-lea titlu 
de campioană.

Dinamo a început 
mai bine acest meci.

Iasînd multora iluzia 
că va repeta victoria 
obținută în luna iunie 
asupra campioanei. Dar 
pînă Ia urmă a cedat, 
și de această dată fără 
nici un fel de scuză. 
Cum a fost posibil ? 
Am cerut părerea maes
trului sportului Alexan
dru Marinescu, care cu 
mulți ani în urmă apă
ra butul reprezentativei 
noastre. „Dinamo nu 
mai este... Dinamo de 
acum cîțiva ani. Are, 
este drept, 7 oameni în 
lotul național, dar nu 
mai e o echipă, nu are 
un conducător de joc, 
jucătorii ezită să șuteze 
și folosesc de foarte 
multă vreme aceeași 
tactică — cu centru fix 
—, pe care Rapidul a 
ajuns s-o contracareze 
jucînd cu ochii închiși.

ARATAT CAMPIONATELE NAȚIONALE
față unor sarcini in arena in
ternațională, pe ce valori am 
conta ? Fără a intra acum în 
amănunte (rezervîndu-ne drep
tul de a reveni cu o analiză 
detaliată), trebuie să spunem 
că în raport cu exigențele cam
pionatelor mondiale de anul 
viitor (fără a mai vorbi de tur
neul olimpic de la Moscova din 
1980) o posibilă echipă naționa
lă s-ar prezenta descoperită la 
multe categorii. In această a- 
preciere generală intră și con
siderația privind vîrsta destul 
de înaintată a unor redutabili 
boxeri, pe care însă nu se poa
te conta la infinit (cum ar fi 
C. Cuțov, Năstac, Gyorffi). Iată 
de ce ni se pare nejustificată 

’atitudinea sentimentală a unui 
juriu care refuză unui tînăr în 
plină ascensiune (Gh. Simion) 
o victorie la care avea drep
tul, numai pentru că adversa
rul era un reputat campion ! 
Așa nu se încurajează promo
varea tinerilor !

Pentru a nu excepta din sfera 
obiecțiilor noastre pe cei mai 
importanți făuritori de valori 
pugilistice, pe antrenori, să no
tăm că la majoritatea boxerilor 
demni de luat în seamă se con
stată în continuare (observațiile

București, iată acum șl echipele 
cu o tradiție pe cît de veche pe 
atît de frumoasă In promovarea 
elementelor tinere : Mobila Satu 
Mare (antrenoare — Gabriela 
Both), Crișul Oradea (Tr. Con- 
stantinescu), Voința Brașov (Gh. 
Roșu), C.S. Șc. Ploiești (G. Năs- 
tase) la fete, Farul Constanța 
(Em. Răducanu) la băieți. Fieca
re din aceste formații are pepi
nieră proprie, producătoare, a- 
proape an de an, de sportivi 
care întăresc echipele de seniori.

Revenind la promovările recent 
consemnate, apreciem oportuni
tatea lor și ne manifestăm în
crederea că ele vor constitui 
doar un început în acțiunea ge
nerală de revitalizare a basche
tului din țara noastră, că în săp- 
tămînile următoare vom avea din 
nou ocazia să consemnăm fapte 
menite să contribuie la redresa
rea acestui spectaculos joc 
sportiv.

St. DUMITRU

Și a mai fost ceva. De 
această dată FI. Slavei, 
fără să exceleze, a 
cîștigat totuși net due
lul cu coechipierul său 
de Ia națională, D. Spi
nii, care a primii go
luri parabile".

Părerea fostului in
ternațional ne-a fost 
confirmată și de antre
norul emerit Carol Cor- 
cec, prezent duminică 
la meci în calitate de 
arbitru de poartă : 
„Sarcina feroviarilor a 
fost ușurată de atacuri
le stereotipe, de mai 
multă vreme, ale dina- 
moviștilor. Nastasiu și 
Popescu nu an prea 
contat in joc, iar FI. 
Slăvei a cîștigat clar, 
duelul de Ia distanță eu 
Spinii".

Adrian VASILIU

fiind mai vechi) : o îngrijoră
toare sărăcie de mijloace de a- 
părare ; o dăunătoare stereoti
pie în acțiuni, dublată (sau pro
vocată) de lipsa de fantezie 
(cum am văzut la Ghinea, Do- 
băeș) ; dar mai ales lipsa alar
mantă a spiritului de luptă, 
preferîndu-se atitudinea como
dă de expectativă, pentru a pu
tea contra inițiativa adversa
rului (ce se întîmplă însă dacă 
și adversarul gîndește Ia fel ? 
Atunci rezultă meciuri anos
te — ca cel din finala Cl- 
pere—Burdihoi — cu absența 
elementelor de apreciere la 
punctaj și plictisul spectatori
lor).

Trăgînd concluzii după fina
lele unui campionat național, 
e normal să sperăm în îndrep
tarea lipsurilor semnalate, nu 
instantaneu, dar oricum într-un 
timp rezonabil. Federația româ
nă de box este datoare să con
cretizeze studiile pe temeiuri 
științifice pe care le întreprin
de în ultima vreme și să ia mă
suri hoiărîie pentru a da din 
nou strălucire unui sport foar
te popular în (ara noastră, ca
pabil și în continuare să con
tribuie Ia ridicarea prestigiului 
mișcării sportive românești.



AMTOMMLIUMIRM, DELĂSAREA, IhHIM MRABtA—CAPCAHE PERICULOASE
I~ n „Cartea de aur” a performanței românești sînt în

scrise numeroase exemple de veritabili campioni care 
au dus pînă departe faima sportului nostru, oameni 

adevărați care au muncit din greu să atingă culmile și, 
o dată ajunși în fruntea ierarhiei, și-au înzecit eforturile 
pentru a-și apăra pozițiile cucerite. Există și o vorbă înțe
leaptă, că 
te menții 
din urmă, 
primul.

Dar mai
altfel de exemple: apariții meteorice, campioni de-o zi, ale 
căror nume trec repede în lumea statisticii. Asemenea spor
tivi nu au, cum se spune, stofă de campioni autentici. O dată 
ajunși in virful piramidei sînt cuprinși de amețeala înălțimii 
și se cred acolo pentru totdeauna. Automulțumirea, acest 
inamic al progresului în orice domeniu de activitate, deci 
și in sport, impinge la lîncezeală și lenevie. Unii se trezesc 
din reverie și, văzîndu-se că din mari campioni au devenit 
niște anonimi, se străduiesc și adesea reușesc, mai ales cind au 
alături ajutorul colectivului) să recucerească pozițiile pierdute. 
Alții...

Despre asemenea exemple ne-am propus să vă vorbim 
astăzi în pagina de față.

e greu să ajungi în frunte, dar mai greu este să 
acolo. Pentru că 
toată lumea vrea

nimeni nu vizează poziția celui 
să-l ajungă și să-I întreacă pe

există în sportul nostru, ca și în alte părți, și

C1ND St PLUSEAZĂ
La cîteva luni după ce a luat 

în mînă un pistol de viteză, 
Gabriel Cristache, în vîrstă 
14 ani, evolua la primul 
concurs peste hotare. Apoi, 
a ajuns să realizeze cifre 
jur de 570 puncte, extrem

„VULTURUL** REVINE PE CULMI
Pen- 
Pen- 

ajuns
1 se spune „Vulturul”, 

tru că e puternic și ager, 
tru că este tenace. A 
repede pe culmi. La 20 de ani 
era titular in naționala de 
rugby. Cu doi ani în urmă se 
întorcea din Noua Zeelandă — 
tocmai din Noua Zeelandă ! — 
cu aureola de „cel mai bun 
taloner din lume”. Mulți își zi
ceau că „Vulturul” — pe nu
mele lui Mircea Munteanu — 
și-a asigurat pentru mulți ani 
tricoul tricolor cu numărul 2. 
Dar, brusc, zborul lui s-a frînt 
In partida cu Franța, în 1976, 
s-a trezit pe banca de rezerve. 
A fost o adevărată „bombă” pen
tru multă lume. Explicațiile T

— Vă ascultăm tovarășe Petre 
Cosmănescu. îi sînteți antre
nor...

— Ne-a păcălit ! Nu-i plăcea 
pregătirea, ii plăcea numai min
gea, era gata să joace orice cu 
mingea, dar „fenta" permanent 
antrenamentul fizic. Credea că 
numai talentul ii ajunge pen
tru a fi in națională. In perioa
da de pregătire a meciului cu 
Franța a refuzat un tratament 
prescris de medic. Și a tras „pe 
dreapta" : era sigur de locul său 
in formație. La un moment dat, 
a realizat insă că pierde echi
pa A reînceput să 
era prea târziu.

Mircea Munteanu 
rîndul său :

— înaintea acelui 
temut să urmez 
mai avusesem accidente 
un diagnostic greșit, 
deam că. oricum, 
meciul cu Franța. Mi-am reve
nit ceva mai tirziu, insă zadar
nic : nu mai era nevoie de 
mine...

Și, totuși, cu doar trei ore 
înaintea meciului acela faimos, 
Mircea Munteanu a reînceput 
urcușul. Acolo, în cabină, vocea 
sa s-a făcut auzită : „Vreau să-i 
spun și eu citeva cuvinte lui 
Ortelecan". L-a sfătuit apoi pe 
cel care i-a luat locul în na
țională, pe Ortelecan, cum ar fi

mai bine să joace contra vesti
tului Paco. A fost unul din mo
mentele frumoase dinaintea jo
cului de la 14 noiembrie. Nu 
l-am amintit întîmiplător. Am 
simtit atunci că „Vulturul” 
este, totuși, puternic. Că și-a 
înțeles greșeala, deși nu ar re
cunoaște-o nici în ruptul capu
lui. Că va reveni, pentru că ii 
prinsese bine lecția...

Deunăzi, antrenorul emerit 
Petre Cosmănescu spunea des
pre Mircea Munteanu : „A su
ferit 
trat 
mai 
este ..._ ____ ___

în această toamnă, Munteanu 
a apărut intr-adevăr schimbat 
E mai serios în joc. Dă mai 
mult pentru echipă. Țintește din 
nou culmile, aceleași pe care 
se află acum asistentul univer
sitar Mircea Ortelecan, căruia 
înălțimile nu-i produc ame
țeală...

de 
lui 
el 
în 

___  . de
promițătoare. După o altă pe
rioadă, însă, adolescentul foarte 
talentat a început să bată pasul 
pe loc...

Cazul Cristache are implica
ții multiple. O atît de 
rapidă ascensiune l-a făcut pe 
acesta să confunde posibilită
țile sale reale de progres cu 
însăși valoarea — ridicată pen
tru un debutant — pe care a 
lăsat-o să se întrevadă. Depă- 
șindu-și categoric 
generație, primind avalanșe de 
laude din partea specialiștilor, 
el n-a mai avut 
bold în pregătire.

colegii de

ne spune la

meci m-am 
tratamentul, 

fi 
Și cre- 

voi juca in

DOAR TALENTUL...
canele automulțumirii), Crista
che încearcă acum să recîștige 
timpul 
intens
Ștefan Petrescu. Și reușește: 
la „naționale” a
585 p 1

Cazul în sine 
fiind vorba de un 
al tirului românesc, 
apropiat de el și pentru că acest 
,caz Cristache” nu este singu- 

tirul nostru. Să enun- 
idee a antrenorului Pe- 
cu care am stat de vor- 
această temă : „Mulți

pierdut, pregătindu-se 
cu antrenorul emerit

ciștigat cu

interesează, 
real talent 
Dar ne-am

LA UMBRA
PROPRIEI STATURI

mtitt. A tras tare, a rein- 
tn formă. A cîștigat, cred, 
multă maturitate. Oricum, 
la fel de bun ca altădată".

Geo RAEȚCH1

nici un im- 
___  _ ____ Sigur, nu 
tînărul, foarte tînărul Gabriel 
este vinovatul principal. Dată 
fiind vîrstă fragedă a acestui 
trăgător, culpa pentru stagna
rea performanțelor lui aparține, 
în primul rînd, celor care s-au 
ocupat (sau nu s-au ocupat 
cum trebuie) de el. Aceștia 
n-au dat dovadă» de tact pe
dagogic, n-au știut să-i creeze 
și să-i dozeze motivațiile cele 
mai adecvate într-un proces 
de pregătire intensiv, cum ar 
fi fost necesar pentru o orien
tare formativă corectă. Prea... 
mulțumit de el însuși (cu lar
gul concurs al specialiștilor, 
adică tocmai al celor care ar 
fi trebuit să-1 ferească de cap-

»»’
Iar în 
țăm o 
trescu, 
bă pe 
trăgători sint forțați să crească 
rapid in valoare, trecindu-se 
peste anumite perioade de în
vățare, absolut esențiale pen
tru progresul lor 
ziu”. Există, deci, 
de fond a tirului 
trenorii forțează 
rapidă, in multe cazuri reușesc, 
iar elevii lor rămin încîntați 
că, la o vîrstă mică, rezultatele 
lor se ridică pină la cote ac
cesibile doar categoriilor supe
rioare de vîrstă. La rîndul lor, 
cluburile favorizează această 
stare de lucruri, pentru că ur- 

obiective 
de pildă, 
de cam- 
categoria

de mai tîr- 
o defecțiune 
nostru. An- 
performanța

S-A AȘTERNUT PRAFUL PESTE 
LAURII VECHILOR VICTORII

publică spor- 
pe larg eșe- 

__ ____ =____  _ echipa femi
nină de°șah a României în în- 
tîlnirea susținută cu formația 
similâră a Ungariei. Supără
toare au fost nu numai înfrân
gerea în sine și diferența se
veră de scor (7 puncte) cit, mai 
ales, diferența calității jocului 
dintre componentele celor două 
formații. De asemenea, nu a 
scăpat neobservat faptul că, 
pentru prima dată in istoria 
acestor întîlniri, reprezentativa 
ungară a obținut victoria și la 
mesele junioarelor.

— Maestre Mircea Pavlov, 
dumneavoastră. care pregătiți 
echipa feminină a României și

Presa și opinia 
tivă au comentat 
cui înregistrat de

PETRU KUKI NU TREBUIE LASAT 
SĂ ÎMBĂTRÎNEASCĂ1N FLOAREA TINEREȚII I

Revista poloneză 
Ilustrată de specia
litate ..Sportowiec” 
a publicat acum cît- 
va timp o interesan
tă incursiune în 
lumea scrimei in

ternaționale pe tema 
relației: talent-mun- 
că-afirmare. Se a- 
flau acolo încadrați 
sportivi care s-au a- 
firmat ca juniori (și 
la C.M. de tineret) 
și au confirmat o 
valoare înaltă și ca 
seniori, alții care 
n-au ieșit din co
mun în timpul ju
nioratului. atingînd 
însă ca seniori o 
clasă mondială, iar 
alții care au irupt 
pe planșele interna
ționale ca tinere ta
lente, intrînd în a- 
nonimat tocmai a- 
tunci cind speranțe
le puse în ei tre
buiau să se împli
nească la C.M. sau 
J.O.

Văzînd această 
ultimă categorie gîn- 
dul ni s-a dus ime
diat la Petru Kuki. 
'Acest sportiv, pro
dus de „marcă”

(după cum se zicea 
pînă nu demult) al 
reputatei școli de 
scrimă sătmărene, 
este singurul flore- 
tisrt din lume care a 
dobîndit consecutiv 
două titluri de cam

pion mondial de ti
neret, 
(1974) și 
Mexico 
iată că 
ultimul 
trecerii 
niorat, în loc să în
semne pentru tînă
rul candidat la laurii 
consacrării mondiale 
o treaptă pe drumul 
devenirii, s-a trans
format — prema
tur ! — in apogeu. 
După ce a devenit, 
tot în 1975. dublu 
campion național (de 
tineret și seniori), 
Petru Kuki s-a cla
sat în anul următor 
al doilea, pentru ca 
în acest an să mai 
coboare o treaptă... 
Iar prezența în fi
nalele marilor com
petiții internaționale 
s-a tot rărit, fami
liare devenindu-i 
locurile 9—12—

la Istanbul 
Ciudad de 

(1975). Dar 
anul 1975, 

dinaintea 
sale la sc

Cauza ? A subli
niat-o recent, într-o 
ședință a Biroului 
federal, antrenorul 
său de la lotul re
prezentativ și de la 
club (I.E.F.S.), I. 
Falb : „Kuki, ca și 
ceilalți tineri flore- 
tiști, dovedește o 
vizibilă delăsare în 
pregătire, conside- 
rind că talentul ii 
este suficient pentru 
marea performanță”.

Iată, insă, că e- 
fectuînd mai puțin 
de două treimi din 
volumul necesar de 
pregătire, eschi- 
vînd și nerespec- 

tînd sfaturile antre
norilor. rezultatele 
sale sînt foarte de
parte de așteptări. 
Ale lui Kuki 
mai ales, ale 
mei românești, 
un adevăr pe 
îl subliniem cu 
dul mărturisit 
Petru Kuki nu 
bule lăsat să ,Jm- 
bătrînească” încă în 
floarea tinereții.

• ••
care ați asistat-o la acest meci, 
ce părere aveți ?

— Ca să fiu absolut sincer, 
era previzibil un rezultai 
nefavorabil în această în- 
tîlnire. Dar, desigur, nu la o 
asemenea diferență. Potențialul 
formației române a scăzut con
siderabil prin indisponibilitatea 
fortuită a liderei sale, maestra 
internațională Elisabeta Polihro- 
niade. După cum se știe, ea a 
putut juca un singur tur, fiind 
apoi înlocuită cu junioara Vio
rica Ilie. Părerea mea este că 
și cu Polihroniade echipa noas
tră pierdea meciul dar, desi
gur, la un scor mai strîns. în 
cazul în speță nu se pune pro
blema UNEI JUCĂTOARE, ci, 
socotesc eu, a ECHIPEI, a po
tențialului ei general de mun
că, de pregătire. Din păcate, 
tinerele jucătoare care au luat 
locul vechilor titulare nu ma
nifestă nici pe departe sîrguin- 
ța, dăruirea, puterea de auto- 
depășire pe care le dovedeau 
predecesoarele lor.

— Cum se explică, lotuși, o 
asemenea mentalitate ?

— îmi face impresia că se
lecționarea în lotul reprezenta
tiv înseamnă, pentru foarte 
multe tinere jucătoare, nu atît 
un pas spre o muncă și mai 
intensă ci, mai ales, ajungerea 
la un țel. final ! Am convinge
rea că această eclipsă a șahului 
feminin românesc este pasage
ră, că ea va putea fi depășită. 
Acest lucru se poate realiza 
doar printr-un mare volum de 
muncă și de studiu, atuurile 
care, cu ani în urmă, ne-au 
adus 4 medalii de argint la 
Olimpiadele șahiste. Dar laurii 
vechilor succese sînt prăfuiți. 
Poate și pentru că jucătoarele 
noastre s-au mulțumit cu amin
tirea unor victorii trecute...

Valeriu CHIOSE

măresc prea mult 
imediate, cum ar fi, 
cîștigarea unui titlu 
pion republican la 
juniorilor II. Se scapă însă din 
vedere că o asemenea orientare 
greșită conduce, cel mai ade
sea, spre plafonarea nrematură 
a unui talent, care, altfel, ar fi 
putut deveni un campion.

în ultima vreme și juniorul 
Mihai Dumitrescu, pușcaș 
lotul național, a înregistrat 
rioase regrese. La fel s-au 
trecut lucrurile și cu un 
tînăr pistolar de la 
Marin Gabriel. In sfîrșiț, 
sint cele 593 p 
Lupu, cu care stabilea anul 
trecut un nou record național 
al categoriei junioarelor mici ?

Credem că este vorba tot 
despre „cazuri Cristache”. Bine
înțeles, în variante diferite, dar 
toate la fel de vătămătoare 
pentru formarea tinerilor spor
tivi.

în 
se- 
pe- 
alt 

viteză, 
unde 

ale Corneliei 
stabilea

Radu TIMOFTE

Și, 
scri- 
Este 
care 
gin-

că 
tre-

Paul SLĂVESCU ,

Există in Divizia mascu
lină A de baschet 27 de
jucători cu talie peste 2
metri. Și totuși, echipa na
țională duce acută lipsă de
asemenea baschetbaliști. Iar 
cei 3—4 jucători inalți care 
reușesc să forțeze porțile 
formației reprezentative e- 
voluează, in partidele inter
naționale, departe. foarte 
departe de valoarea cerută. 
Acesta este unul dintre mo
tivele principale pentru 
care baschetul nostru nu-și 
poate construi propriul re
viriment.

Cum se poate explica a- 
ceastă stare de lucruri ? E- 
xistă o singură explicație : 
o dată ajunși in echipe de 
Divizia A, marea majorita
te a jucătorilor noștri nu se 
mai pregătesc ca inainte. 
Specialiștii sint de acord 
că baschetbaliști ca Gheor- 
ghe Mihuț (legitimat de 4 
ani la I.E.F.S., acum la... Di
namo), E. Neagu (la Stea
ua), D. Scutaru (Politehnica 
Iași), D. Berceanu (I.C.E.D. 
București) sint talentați, au 
calități care i-ar putea pro
iecta spre baschetul com
petitiv pe plan internațio
nal. Dar toți aceștia, și încă 
mulți 
zbată 
nimat, 
chiar 
Nimic 
somnolența băncii 
vă. Nimic nu-i 
spre depășirea 
limite. Nimeni și nimic nu-i 
forțează să transpire intens 
la antrenamente, să ținteas
că spre mai sus, să iasă la 
lumină. Oare federația nu 
are nici un cvvînt de spus 
in acest „dolce far niente", 
pentru care (culmea !) se 
mai investesc energie și 
mijloace materiale ?

alții, preferă să ' se 
intr-un complet ano- 

„pierzind' 
echipa lor 
nu-i poate

‘ deseori 
de club, 

scoate din 
de rezer- 
indeamnă 
propriilor

DERAPAJ LA 19 ANI
cu 
ne

Ochii albaștri- ai tînărului 
care începusem să discutăm 
priveau cu interes :

— Știi, i-am spus, am venit 
la tine ca la o speranță a dirt- 
trackului, așa cum te consideră 
toată lumea...

Pe fața motociclistului Marin 
Dobre a apărut mai întîi un 
zîmhet, înlocuit insă repede de 
tristețe :

— Am fost !
Intervine 

Enescu.
— Marin 

ai săi, este 
ță a concursurilor motocicliste 
de viteză pe zgură. Față de pro
misiunile sale din 1976, noi cre
deam că în 1977 va fi campio
nul țării la acest gen de curse. 
Că îi va învinge pe Sora, pe 
Bobilneanu, pe Voiculescu. Ne-a 
dezamăgit, insă—

De ce l-a trădat Dobre din 
1977 pe cel din 1976 7 Pentru că 
s-a văzut repede, mult prea re
pede, „viitorul campion al ță
rii”. Devenit „idolul” Panteli- 
monului iubitor de dirt-track, 
pleca cu așa-zișii săi admira
tori să cinstească — cu păhă
relul, firește — faptul că, la 18 
ani, „se bătea” cu cei mai buni 
alergători din țară. înfumura
rea începuse să 
detă”.

antrenorul său, Paul

Dobre, la cei 19 ani 
încă o mare speran-

creeze o „ve-

Există în sport un adevăr conform că
ruia este mai ușor să devii cel mai 
bun decit să rămii cel mai bun. Acest 

adevăr poate fi ridicat însă . la rangul de 
principiu. Pentru că în el se ascunde un alt 
mare adevăr, care stă la baza ideii de 
sport : acela că, o dată ajuns prin muncă in 
frunte, numai printr-o muncă și mai susținută 
te poți menține acolo. Lupta cu sine a cam
pionului, cu propriile limite, reprezintă in 
sport ceea ce înseamnă autodepășirea în 
toate domeniile vieții sociale. Țelul principal

Ce a urmat ? în 1977 a con
curat șters, fiind de nerecu
noscut ; sancționat de clubul 
său — Metalul — n-a participat 
la două concursuri în străină
tate ; în campionatul republican 
s-a clasat pe locul 5. Foarte 
important, multe din cele de 
mai sus le-am aflat nu numai 
de la federația de motociclism, 
de la club, de la antrenor, ci 
chiar de la el. îngîndurat, Do
bre privea cu toată seriozitatea 
în trecut :

— N-o să se mai intîmple, 
o să vedeți... Nu-s prieten con
vins al paharului, mai mult 
m-am jucat... Am și renunțat 
la mulți dintre prietenii care 
mă trăgeau la băutură... Mă an
trenez serios...

Ne-a mărturisit că știe precis 
ce drumuri i se deschid în față 
și pe care din ele trebuie să 
apuce. Pe cel al măiestriei 
sportive — cu toate renunțări
le respective — nu pe cel al re
gresului. Ochii albaștri continuă 
să ne privească atent. Sint toa
te motivele (ne-a spus-o și an
trenorul său) să-i acordăm cre
dit în continuare tînărului elec
trician de la întreprinderea „23 
August” din Capitală.

Modesto FERRAR1NI

ai fiecărui sportiv nu trebuie să fie doar ciș- 
tigarea cutărui sau cutărui concurs, cîștiga- 
rea cutărui sau cutărui titlu. El trebuie să 
aibă permanent în vedere lupta cu centime
trii, cu sutimile de secundă, cu gramele, care 
nu se încheie nicîcînd. Campionul nu este și 
nu va fi niciodată un om ajuns la perfec
țiune, care nu mai are de ce munci, ce în
văța, ce descoperi. Dimpotrivă : performerul 
trebuie să fie primul care să încerce a rea
liza azi mai mult, mai bine, mai repede de- 
cît ieri, și miine mai mult, mai bine, mai 
repede decît azi.
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A'jl&d «sta tindul sporturilor da Iar
nă sd intre ta obiectivul investigați
lor întreprinse ta scopul de a ana- 

Rza modul ta care se muncește pentru în
deplinirea obiectivelor stabilite ta Progra
med privind dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport pe perioada 1976-1980 
și pregătirea sportivilor români ta vederea 
participării la Jocurile Olimpice din 1980, 
adoptat de Comitetul Politic Executiv al 
CC. al P.CR. După cum se știe. la Jocu
rile Olimpice de iarnă de la Innsbruck - 
1976 doar hocheiul a adus satisfacție spor

tului românesc, dasindu-se pe locul I in 
grupa B. Unele discipline (bob, biatlon, 
schi alpin) au avut prezențe nesemnifica
tive, iar altele (schi nordic, patinaj viteză 
șl patinaj artistic) nu au putut fi nici 
măcar înscrise din cauza lipsei de com
petitivitate a rezultatelor sportivilor noștri 
pe plan internațional.

In funcție de deficiențele constatate la 
Jocurile Olimpice și la alte întreceri inter
naționale desfășurate în ultimele două 
sezoane și ținînd seama de obiectivele 
Programului cu referire Ia sporturile de

iarnă (consolidarea poziției hocheiului, a- 
firmarea ta Ierarhia olimpică la bob, bia- 
tion, schi fond, sanie, patinaj), au fost 
făcute analizele din paginile de față, sco
pul principal fund atenționarea forurilor 
competente pentru rezolvarea problemelor 
ce stau ta fața disciplinelor respective ta 
apropiatul sezon 1977-1978 șl pînă la 
Jocurile Olimpice de la Lake Placid, din 
1980. Este o etapă foarte importantă. In 
cursul căreia trebuie realizat un însemnat 
salt calitativ, care să conducă la înde
plinirea obiectivelor stabilite.

ÎNTRE A FI SAL

Biatlon

Schi MĂSURI AU FOST LUATE.
DAR REZULTATELE CONTINUĂ SĂ FIE NECORESPUNZĂTOARE

De cîțiva ani se încearcă, dar 
f&ră rezultatele scontate, scoa
terea din anonimat a schiului 
nostru alpin și de fond. De fie
care dată promisiunile specia
liștilor au fost infirmate, iar 
realizările obținute sînt de
parte de ceea ce se numește 
performanță.

Situația existentă a generat 
mtate discuții și analize, s-au 
luat „măsuri hotărâte”, dar re
zultatele au rămas aceleași, 
adică necorespunzătoare !

Anonimatul întrecerilor
întrecerile schiorilor alpini 

stat cele mai atractive, mai in
teresante, atit pentru cei ce le 
practică, cit și pentru marea 
masă a spectatorilor care ur-

ureche”, nu țin pasul, decât cu 
foarte puține excepții, cu ulti
mele noutăți ce apar pe pian 
mondial, iar absolvenții I.E.F.S. 
eu specializarea schi nu au dat 
satisfacție decît într-o proporție 
foarte scăzută. Pentru reme
dierea neajunsurilor trebuie, 
deci, luate măsuri urgente, efi
ciente, care să ducă, în sfîrșit, la 
realizarea dezideratelor pro
puse.

In schiul alpin, condițiile ma
teriale primează. Pentru aceas
ta se cer eforturi susținute din 
partea secțiilor, a forului de 
specialitate, a antrenorilor și 
sportivilor. Ruperea de circui
tul competițional european sau 
mondial nu este recomandabi
lă. Exemplul polonezului Jan 
Bachlcda este elocvent : angre-

așteptăm d« la «chioarele fondiste 
formanțde

lui cere mai puține eforturi ma
teriale, dar nu admite rabat de 
la muncă și dăruire, de la pa
siune și abnegație. Putem spu
ne că la această oră practican- 
ții acestei ramuri sportive se 
află departe de performanțele 
realizate pe plan mondial de 
fruntașii genului. Cu regret tre
buie să precizăm că această 
stare de lucruri dăinuie de mul
tă vreme, că măsurile ce s-au 
luat nu au avut darul să im
pulsioneze, așa cum s-a preco
nizat, apropierea de vârfurile 
ierarhiilor internaționale.

Cum putem vorbi de o apro
piere de cei mai buni schiori 
fondiști ai lumii cînd, in cele 
cîteva curse internaționale ta 
care au fost angrenați ta se
zonul trecut, rezultatele fondiș- 
tilor noștri au fost mai mult 
decît modeste, la mare distan
ță de primii clasați. Iată cî
teva exemple : într-o probă pe 
15 km sportivul nostru L. Mar
kos a realizat 52:50,96 (locul 
19) față de 47:03,72 cit a obți
nut primul clasat. într-o cursă 
feminină pe 10 km, Iuliana De
meter a mers 44:50,70, iar ta- 
vtagătoarea probei 36:37,40. 
Această simplă comparare a 
rezultatelor este elocventă !

Pentru a intra în circuitul 
marilor performanțe se impun

întrecerile ,,otpinîlor“ trebuie să lesă 
din anonimatul in care se desfășoară 
măsuri drastice, de eliminare a 
tot ceea ce a frinat progresul 
schiorilor noștri, de trecere i- 
mediată la un regim de muncă 
susținut, fără abateri, in așa 
fel tacit planul stabilit de fe
derația de specialitate să fie 
îndeplinit întocmai. Ou Îngădu
ință, cu subterfugii, cu co- 
coloșirea lipsurilor, nu este de 
conceput formarea de sportivi 
demni de a reprezenta culorile 
țării ta marile concursuri in
ternaționale.

Paul IOVAN

După ce în anul 1974 GheOr- 
ghe Gârniță a cucerit medalia 
de argint la campionatele mon
diale de la Minsk. biatlonul 
românesc a înregistrat o cobo
rlre vertiginoasă, ta scurtă vre
me el dispărând, pur și simplu, 
din arena internațională. Reali
zarea de performanțe bune (de
butul a fost făcut de Gheorghe 
Vilmoș în anul 1964. ctad s-a 
clasat pe locul 5 la Jocurile 
Olimpice de la Innsbruck) a 
devenit o amintire, iar intra
rea in anonimat o realitate din 
ce ta ce mai evidentă. Să a- 
mintim, ta acest sens, că In 
sezonul 1976—1977 nu a fost 
Îndeplinit nici unul din obi
ectivele propuse cu prilejul 
participării la campionatele 
mondiale, la Spartachiada ar
matelor prietene, Dinamoviadă 
sau la concursurile desfășurate 
ta U.R.S.S., R. D. Germană și 
R. F. Germania. Este drept că 
la Întreceri au luat parte biat- 
loniști tineri (doar Gârniță a 
reprezentat generația mai ve
che), dar acest lucru nu con
stituie o 6cuză pentru slaba evor 
luție și nici nu atenuează gra
vele deficiențe existente de 
mai multă vreme in activitatea 
biatlonului, dintre care prof. 
Virgil Teodorescu. antrenorul 
coordonator al lotului național, 
le-a evidențiat ta mod succint 
pe cîteva (noi le considerăm ca 
fiind cele mai importante) :

„Cauzele regresului în biatlon 
sînt aceleași de ani de zile : 
indisciplină, prezență de 100 la 
sută doar a... antrenorilor, 
sportivii venind Ia pregătire 
cînd au poftă, ambițiile lor o- 
prindu-se Ia rezolvarea interese
lor directe în competițiile interne 
și nicidecum Ia un Ioc pe po
dium la Jocurile Olimpice sau 
la campionatele mondiale. De
altfel, secțiile cluburilor și ale 
asooiațiilor sportive au vederi 
asemănătoare, țelul lor princi
pal fiind campionatele naționa
le. In aceste condiții, nu este 
de mirare că, de regulă, biat- 
loniștii vin nepregătiți de la

secții la 
iatîmpli 
trename 
sportivii 
cutară”.
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FĂRĂ... IIOCIIIIȘTI!
măresc, cu zecile de mii, com
petițiile de amploare. Con- 
aarsurile interne din ultima pe
rioadă s-au desfășurat, Insă, 
Intr-un anonimat aproape to
tal. Cauzele stat multiple, dar 
na vom opri doar la cîteva : 
programare necorespunzătoare ; 
eempetitori de slabă valoare ; 
pîrtii oșoare, arhicunoscute ; 
rivalitate sportivă slabă. In ca
re învingătorul unei curse se 
■legea dintre 2—3 sportivi ; In
teres minor manifestat de unele 
secții specializate etc.

încercări pentru ieșirea din 
impas s-au făcut, dar ceea ce 
»-« obținut nu poete satisface 
pe nimeni. De peste 10 ani în- 
irecerile Interne au fost domi
nate de Dan Cristea. în el s-an 
pas mari speranțe, a fost an
grenat fa competiții de anver
gură (Inclusiv J.O.) dar, eu 
mid excepții, evoluțiile lui nu 
•u fost la nivelul marilor 
campioni ai schiului alpin, în 
toată această perioadă prea 
puțini au fost alțl sportivi ro
mâni care să-1 primejduiască 
abținerea locului I în aproa
pe toate cursele din Poiana 
Brașov, din Bucegl etc. în ul
timii ani au apărut doar doi 
rivali care au mal câștigat. îno
tat, cite o cursă : loan Cavași 
Șl Alexandru Mania. Dar, este 
mult prea puțin pentru a obți
ne ceea ce ae așteaptă de la 
■chiul de performanță. Liceul 
de schi din Predeal, creat toc
mai pentru a facilita apariția 
sportivilor de valoare, nu a dat 
tncă rezultatele scontate. Sec
țiile de juniori au ta compo
nența tor elemente necorespun
zătoare, incluse mai mult pe 
criterii de simpatie. Muriți an
trenori nu au un program co
respunzător. lucrează „după

o apropiere cit mai grabnică de per- 
Internaționale

nat de junior ta competiții de 
amploare, după puțină vreme a 
ajuns ta elita schiorilor alpini 
din Europa, devenind protagonist 
al disputelor din „Cupa Euro
pei” și „Cupa Mondială”. La 
fel a procedat și federația de 
specialitate din Bulgaria cu ju
niorul Petar Popanghelov, care 
după scurt timp a cucerit „Cu
pa Europei” pentru juniori, iar 
acum este prezent printre frun
tașii curselor de slalom și 
coborlre la seniori...

Doar aceste două exemple 
stat, credem, edificatoare. Cu 
eforturi materiale, cu mult mai 
multă muncă și pasiune, avem 
convingerea că șl «fintre actua
lii juniori, Carol Adorian, Mihai 
Birt, Zolt Baiasz, CristincI 
Bucur, Dorin Dinu, Daniela 
Uncrop, Mariana Axtate, Maria 
Baiasz. Csila Petres sau Doina 
Frățilă, dacă B se va asigura 
un program de pregătire adec- 
▼at, o prezență la concursuri 
permanentă, o îndrumare com
petentă, fără compromisuri, se 
vor ridica performeri de va
loare. Să nu se uite nici 
«sa moment că pregătirea unui 
sportiv de mare performanță 
trebuie axată pe o perioadă în
delungată și concursuri non
stop, eu • pauză eompetițio- 
Briă redusă șl nu așa cum se 
procedează la noi, etad un 
schior re află în antrenamente 
doar ett are zăpadă la dispo- 
rfțte șt foarte rar se pregă
tește cu conștiinciozitate șl In 
celelalte luni ale anului...

Fondiștii — Înc6 departe 

de marile performanțe
Schiul de fond este mult mai 

accesibil maselor. Practicarea

Hocheiul pe gheață este sin
gurul dintre sporturile de Iar
nă care a realizat in ultimii 
ani unele rezultate internațio
nale promițătoare. In acest 
sens este suficient să amintim 
faptul că in anul 1976 selec
ționata țării noastre a câștigat 
grupa B a C.M. și seria se
cundă a turneului olimpic, după 
care, in 1977, a participat la 
întrecerile primului eșalon va
loric al campionatului mondial.

Toate acestea, ca și alte re
zultate remarcabile obținute fie 
in dispute bilaterale, Ce in în
trecerile juniorilor, constituie 
indicii unei activități laborioa
se desfășurată la nlyelul fede
rației, al duhurilor fruntașe șl 
al unor centre locale (exemple: 
orașele Miercurea Ciuc, Galați 
și Suceava). O contribuție im
portantă la impulsionarea ac
tivității în acest sport a avut-o 
DEZVOLTAREA BAZEI SALE 
MATERIALE, concretizată in 
apariția a NUMEROASE PA
TINOARE ARTIFICIALE. Ast
fel de moderne baze sportive 
stat astăzi la dispoziția tinere
tului din București, Miercurea 
Ciuc, Galați, Suceava, Chij- 
Napoca, Sibiu, Constanța, ti
mișoara, Ploiești șl Poiana 
Brașov. In plus, s-a Îmbună
tățit simțitor dotarea eu echi
pament și material sportiv mo
dem și de bună calitate.

Cu toate acestea, reușitele 
s-au oprit la cele amintite. 
Prezența hocheiștilor români ta 
grupa A a C.M. n-a prilejuit 
acestora ocazia de a-șl înde
plini angajamentul luat și a- 
nume acela DE A SE MENȚI
NE IN ACEASTĂ CATEGORIE 
DE ELITA A HOCHEIULUI 
MONDIAL. Cauzele au fost dls-

cutate și stat cunoscute. Im
portant este că ta prezent SE 
ACȚIONEAZĂ PENTRU ÎNLĂ
TURAREA LIPSURILOR. Ceea 
ce nemulțumește oarecum este 
că RITMUL DE ÎNDEPLINIRE 
AL SARCINILOR NU ESTE 
CEL CORESPUNZĂTOR.

încercând să deslușim pentru 
ce se merge tacă cu o „viteză 
redusă” vom constata că BAZA 
MATERIALA DE CARE DIS
PUNE HOCHEIUL NOSTRU 
NU ESTE FOLOSITA LA CA
PACITATEA MAXIMĂ. Avem 
ta momentul de față centre cu

Prwentă la ediția tre- 
cwtă a C.M. in g,u- 
pa A selecționata Ro- 
nsdnlel va încerca sa
lonul acesta. In gru
pa B, e oanflrmare a 
vaiorfl sale (Fază 
dintr-un Beci Romă- 
nta — Itagosfovfa, dis
putat la BucuroțH)

patinoare artificiale unde nu 
există secții de hochei șl unde 
nld măcar nu se întrevede 
perspectiva ea să se înregis
treze un început de activitate. 
Este cazul patinoarelor artifi
ciale din Sibiu, Constanța șl 
Timișoara. Ca să nu mai vor
bim de faptul că ta centre cu 
tradiție, unde au ființat echipe 
puternice, cum este cazul ora
șelor Brașov și Cluj-Napoca, 
acum există secții slabe, care-șl 
duc viața de azi pe mâine. So
cotim, ded, că un obiectiv de 
mare actualitate ar fi ca din 
acest an NICI UN PATINOAR 
ARTIFICIAL SA NU RĂMÎNĂ 
FĂRĂ CENTRU DE COPII ȘI 
JUNIORI I

O altă cerință de primă ur
gență este aceea legată de 
MODERNIZAREA PROCESU
LUI DE INSTRUIRE ȘI DE 
SELECȚIE ta cadrul secțiilor 
fruntașe și, în mod deosebit, 
la Steaua, Dinamo București șl 
S.C, Miercurea Ciuc. în acest 
sens se cere o DUBLARE A 
EFORTULUI LA PREGĂTIRE, 
O PREOCUPARE MAI MARE 
PENTRU ÎNSUȘIREA JOCU
LUI MODERN, ADOPTAREA

UNOR PRINCIPII DE SELEC
ȚIE IN CONCORDANȚĂ CU 
CERINȚELE ACTUALE PE 
PLAN INTERNAȚIONAL. Cu 
alte cuvinte, trebuie să se lu
creze mai mult și mal eficient, 
cu tot efectivul la aceeași cotă 
de solicitare. Să se pună ac
centul din punct de vedere tac
tic pe caracteristicile jocului 
modern, ta forță, fără menaja
mente, de mare viteză și fi
nețe. Pentru aceasta este nece
sar ca tacă de la selecție să 
se urmărească depistarea șl 
promovarea tinerilor cu gabarit 
corespunzător. Să nu uităm, de 
pildă, că foarte tînăra echipă 
a Suediei avea la C.M. de anul 
acesta doar 2 din cei 25 de 
jucători sub 1,80 m! Lucrurile nu 
se prezentau diferit nici la se
lecționatele Cehoslovaciei, Uni
unii Sovietice sau Finlandei.

Discutând despre mijloacele 
care pot contribui la îndeplini
rea sarcinilor ce stau în fața 
acestui sport nu poate fi ne
glijat nici faptul că se impune 
o DIVERSIFICARE ȘI O DEZ
VOLTARE A CALENDARULUI 
COMPETIȚIONAL INTERN ȘI 
INTERNAȚIONAL. Ne gîndim
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La începutul sezonului 19761 
1977, patinajul, cu cele două ra
muri ale sale — viteză ți ar
tistic, a intrat tn circuitul pre
gătirilor olimpice, considcrindu- 
se ci 
pentru 
români 
Id. Ca 
sort a 
dresare 
nale de masă ți de performan
ți, concentrîndu-și atenția spre 
consolidarea secțiilor fruntașe, 
asigurarea bazei materiale co
respunzătoare, perfecționarea 
cadrelor tehnice, îmbunătățirea 
procesului de instruire ți selec
ție, nominalizîndu-se chiar o 
serie de sportivi cu perspective 
pentru J.O.

Ce s-a realizat din aceste 
obiective 7 Răspunsul : rezulta
tele obținute în primul an al 
campaniei olimpice nu slnt cî- 
tuși de puțin competitive pe 
plan internațional, patinatorii 
artistici din lotul republican 
comportindu-se, in continuare, 
la limita mediocrității, iar vi- 
teziștii noțtri avînd tncă prea 
puțină... viteză. Să concretizăm. 
Campioana țării, Doina Mitrici- 
că, s-a clasat la ultima 
a C.E. de patinaj artistic 
Helsinki pe locul 21 din 
concurente, iar Vasile 
vitezistul nostru nr. 1, a 
zat cel mai bun timp al său pe 
„inelul de gheață" de la lnzel, 
cu prilejul „Turneului celor trei 
piste", unde a fost cronome
trat pe distanța de 500 m cu 
41,05, probă care se aleargă sub 
39 s la marile competiții.

Prin urmare, atit rezultatele 
viteziștilor, cit ri cele obținute 
de „artiștii gheții" In sezonul 
trecut simt încă departe de a 
constitui o rampă de lansare 
in arena internațională. După 
părerea noastră, cauzele care 
au determinat nivelul general 
scăzut al patinajului slnt ur
mătoarele :

1. In pofida numărului mare 
de practicanți, procesul de se
lecție a viitorilor performeri a 
decurs defectuos, in spatele ce
lor cițiva patinatori fruntași ne- 
exlstînd in prezent nimic sau 
aproape nimic.

Cadrele tehnice nu s-au

există posibilități reale 
afirmarea sportivilor 
in arena intemaționa- 
atare, federația de re
adaptat un pian de re- 
a activității competițio-

preocupat cu spirit de respon
sabilitate de formarea „schim
bului de mline" și nu au depus 
eforturi pentru ea tinerii dotați 
să-ți perfecționeze cunoștințele 
tehnice ți să-ți dezvolte cali
tățile fizice, multe talente pier- 
zSmdu-se pe drum. De aseme
nea, nivelul profesional al unor 
antrenori nu se ridică la actua
lele cerințe, in fruntea colecti
velor de coordonare a instruirii 
loturilor republicane fiind nu
miți tehnicieni ale căror rezul
tate obținute in activitatea de
pusă la secțiile respective nu-i 
recomandau in această impor
tantă munci. Din păcate, unii 
dintre acești tehnicieni mai slnt 
menținuți în diferitele organis
me ale federației.

ediție 
de la 
25 de 
Coroș, 
reali-

Viteziitul L. Lazar, din M. Ciuc, 
component ol krtuioi republicon, ae 
pregâtoște Intens, fiind hotârit sâ-ji 
amelioreze recordurile

RANDS
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3. Un program competițional 
Epsit de prevederile menite să 
mărească aria activității de 
masă, deci insuficient pentru 
depistarea elementelor de pers
pectivă.

4. In sfirșit, slaba organizare 
a procesului educativ, sportivii 
ne fiind crescuți de antrenorii 
lor in spiritul dragostei față de 
muncă, fapt constatat chiar in 
cadrul loturilor republicane. Sti
lul sectar de muncă al unor 
membri ai biroului federal, pre
cum ?i încercările de a se 
subordona interesele patinajului 
unor interese inguste sau de 
club au generat stări de lucruri 
negative, ca de exemplu an
trenamente superficiale, abateri 
de la etica sportivă ți chiar 
desființarea unor secții de 
performanță cu rezultate bune.

Cunosdnd cauzele care eu 
dus la stagnarea patinajului, 
biroul federal a alcătuit un nou 
ți amplu plan de acțiuni pe 
perioada 1977-1980. Printre 
obiectivele majore in domeniul 
activității de performanță, la 
loc prioritar a fast situat pro
gramul de pregătire a loturilor 
olimpice. Perfecționarea cadre
lor tehnice, acțiuni pentru dez
voltarea bazei materiale (pati
noarul artificial din Ploiești va 
fi pus in exclusivitate la dispo
ziția „artiștilor gho ții" ți vor 
fi reamenajate pistele de dimen
siuni olimpice de la Tușnad ți 
M. Ciuc), scheme ți modele de 
selecție, prognoze, norme de 
control pe uscat ți pe gheață,

cu 
do- 
po- 
ar-

Wsitul 
gdîajitură 
miori.
Iderăm că 

te ar trebui 
pentru orga- 
■ dotarea cu 
mzălor a n- 
I, precum ți 
calendarului 

ădaniile In 
,es cele ma-

teriale, vor fi in mod cert va
lorificate rapid, prin rezultate 
din ce în ce mai bune, prin 
îndeplinirea de fapt a obiec
tivelor prevăzute. Aceasta 
atit mai mult cu cît s-a 
vedit că In hochei există 
sfbilități mari, principalul
gument constituindu-1 faptul că 
la Viena, In cadrul grupei A a 
CM., echipa României a fost 
cea mai tînără dintre partici
pante (media de vtrstă : 24,6 
ani). Așadar perspectivele slnt 
destul de optimiste. Dincolo, 
Insă, de valorificarea deplină a 
bazei materiale, de neta Îmbu
nătățire a procesului de instru
ire, de ridicarea pe o treaptă 
calitativ superioară a calenda
rului competițional se cer, ca 
niște imperative, MAI MULTA 
DISCIPLINA, MAI MULTA 
CONȘTIINCIOZITATE LA AN
TRENAMENTE, MUNCA MAI 
INTENSĂ. Acestea sînt, de 
fapt, jaloanele cu ajutorul că
rora hocheiul românesc va pu
tea ajunge la marea perfor
manță, Indepllnindu-și astfel 
integri obiectivele.

Călin ANTONESCU

calendar competițional ritmic ți 
complex, forme de antrenament 
pe sexe ți categorii de vtrsti, 
noutăți metodice, iată principa
lele elemente ale programului 
de instruire olimpică, care are 
drept scop afirmarea patinăto- 
rilor noștri artistici ți de vi
teză la J.O. de iarnă din 1980.

Realizarea acestui obiectiv 
pune nemijlocit in fața tuturor 
factorilor interesați sarcina de 
a găsi in comun soluții practice 
pentru valorificarea superioară 
a posibilităților existente. 
„Avi nd drept călăuză documen
tele de partid, ne spunea tov. 
Constantin Peștișeanu, președin
tele forului de resort, ne vom 
strădui să finalizăm exemplar 
și intr-o perioadă optimă pia
nul de măsuri. De acum înain
te cuvîntul nostru de ordine va 
fi : muncă, disciplină șl dărui
re totală pentru creșterea va
lorică a rezultatelor patinatori
lor artistici și de viteză în 
arena internațională".

Traian IOANIȚESCU
Fi sta din Sinoio, sprijin concret pentru relansarea bobului românesc în prim- 

planul întrecerilor internaționale

PENTRU RELANSAREA SPRE MAREA
Medaliile de aur cucerite Ia 

campionatele europene de la 
Innsbruck (1967 și 1971), cea de 
argint obținută la campionatele 
mondiale de la Lake Placid 
(1969) și cea de bronz de la 
Jocurile Olimpice de la Grenoble
— 1968 (singura medalie a re
prezentanților României în în
treaga istorie a J.O. de iarnă), 
performanțe care au reînnodat 
palmaresul internațional al bo
bului din țara noastră (început 
cu patru decenii în urmă de 
Alexandru Frim și Alexandru 
Papană — campioni ai lumii la 
vremea respectivă), grăiesc con
vingător despre aptitudinile ti
neretului român pentru practi
carea bobului. în condițiile 
unui evident handicap provocat 
de condițiile de practicare a bo
bului (ne referim în primul rînd 
la inexistența unor pîrtii de ta
lia celor folosite — la ei acasă
— de marii favoriți ai con
cursurilor), sportivii români au 
reușit să se impună și să de
monstreze din plin talentul pen
tru practicarea acestui sport, al 
celor curajoși și îndeminatecL 
în ultimii ani s-a constatat, 
însă, din păcate, un regres. 
«Veteranul" Ion Panțuru nu a 
mai făcut față „noului val" a- 
părut tn bobul mondial, iar cel 
care ar fi trebuit să continue 
tradiția performanțelor nu au 
fost la înălțime, este drept In 
mare măsură din cauza handi
capului creat prin amenajarea 
pistelor artificiale în unele țări, 
unde se pot face antrenamente 
mai mult de șase luni pe an.

Acum consemnăm, însă, îmbu
nătățirea treptată și' consisten
tă a condițiilor pentru dezvolta
rea bobului românesc, pentru 
asigurarea unui progres viguros, 
pentru revenirea reprezentanți
lor României în prim-planul 
marilor Întreceri internaționale.

Așa, de pildă, în anul 1976 a 
fost dată în folosință pista be
tonată din Sinaia, despre care 
oaspeții prezenți la campiona
tul european de tineret (prin 
care a fost făcută inaugurarea 
oficială a pîrtiei) au afirmat că 
va fi cea mai bună din lume 
atunci cînd va fi înghețată ar
tificial ; au fost construite bo
buri moderne prin mijloace lo
cale, ceea ce a creat posibili
tatea sporirii numărului echipa
jelor participante Ia competi
țiile interne și, implicit, a lăr
girii bazei de selecție pentru 
lotul reprezentativ. Trebuie 
menționat că, deși activitatea 
competițională internă a fost 
foarte restrînsă (in unii ani 
chiar întreruptă) in ultima vre
me, pe lingă secțiile tradiționa
le (C.S.O., Bucegi, Voința, Car- 
pațl — toate din Sinaia, A.S. 
Armata, Tractorul din Brașov, 
Voința București), au apărut sec
ții nod, ca de pildă cele de 
la Poiana Cîmpina, LE.F.S. 
București, A.S. Telefericul Bra
șov, iar unele slnt pe cale de 
a fi afiliate, cum este cazul cu 
cea de la Petroșani.

Un fapt pozitiv, care va avea 
urmări directe în sporirea po
sibilităților de afirmare inter
națională a bobului românesc, 
este selecția în rîndul atleților, 
îndeosebi al decatloniștilor. 
Urmărindu-se formarea unor e- 
chlpaje omogene ca forță și 
viteză de Împingere a bobului 
la start (capitol devenit de mare 
însemnătate tn realizarea per
formanței), s-a ajuns ca, după 
un an sau doi de stagiu ca 
împingători, unii boberi să fie 
promovați în grupa piloților, 
bineînțeles după perioada de 
pregătire și în funcție de cali
tățile manifestate. Așa se face 
că li putem menționa ' printre 
piloțil lotului național pe foștii

PERFORMANTA
împingători Paul Neagu, Dumi
tru Pascu și Constantin Iancu, 
alături de piloții consacrați 
Dragoș Panaitescu și Mihai 
Secui.

Cîteva cuvinte despre sanie, 
sport practicat de puțină vre
me în țara noastră, dar care și 
el dă speranțe de afirmare in
ternațională. După numai cîți— 
va ani de activitate, sania de 
performanță este practicată a- 
cum de circa 100 de. tineri și 
tinere (la campionatele națio
nale din 1976 au luat parte 60 
de seniori și juniori) ; sînt a— 
filiate opt secții (I.E.F.S., Trac
torul, A. S. Armata Brașov, 
C.S.O., Voința, C.S. Școlar, Bu— 
cegi — toate din Sinaia, Liceul 
din Predeal), iar altele vor 
ființa începînd din sezonul 
1977—1978 (C.S. Șc. Vatra Dor- 
nei, C.S. Șc. Miercurea Ciuc, 
C.S. Șc. Petroșani, C.S. Șc. Buș
teni). Subliniem că din sezonul 
viitor există premise pentru ca 
antrenamentele și concursurile 
să fie găzduite nu numai de 
pista de bob din Sinaia, ci și 
de pîrtiile ce vor fi amenajate 
(cu mijloâce locale) la Vatra 
Dornei, Miercurea Ciuc și Pe
troșani. Numărul săniilor con
struite în țară va crește și ell 
In mod substanțial. In gene
ral, se poate aprecia că și la 
sania de performanță sînt create 
baze pentru ca acest sport să 
capete o dezvoltare largăm, în
trecerile „Daciadei" fiind, în a- 
cest sens, un splendid prilej de 
depistare a elementelor talenta
te. Desigur, experiența interna
țională este insuficientă, dar 
sîntem convinși că realizarea de 
lntîlniri cu practicanții de mare 
valoare ai săniușulul, în special 
cu reprezentanții R.D. Germa
ne, va scurta simțitor drumul 
spre înalta performanță.

Dumitru STAN CULES CU

Din articolele cuprinse în aceste pa
gini desprindem cîteva concluzii va
labile pentru toate sporturile de iar

nă și anume :
— condiția primordială pentru îndeplini

rea obiectivelor stabilite în Programul pri
vind dezvoltarea activității de educație fi
zică și sport in perioada 1976-1980 și pre
gătirea sportivilor români in vederea parti
cipării la Jocurile Olimpice din 1980 con
stă in întărirea pe plan general (cluburi, 
asociații sportive, loturi reprezentative) a 
disciplinei și respectului față de muncă, in 
creșterea exigenței la stabilirea obiecti
velor pentru marile competiții internaționale 
și luarea tuturor măsurilor pentru indepli- 
nirea lor. întărirea
schimbarea concepției despre pregătire 
disciplină, creșterea rolului de pedagog 
antrenorului trebuie să se situeze 
prim-planul atenției tuturor celor care

muncii de educație,

al 
in 
se

ocupă de pregătirea practicanților sportu
rilor de iarnă ; •

— procesul de instruire și antrenament 
trebuie modernizat sub aspectul cantității, 
calității și mijloacelor folosite, toate fiind 
necesar să fie puse în concordanță cu so
licitările internaționale actuale. Vremea 
plesirismului, a timpului pierdut in caba
ne, a scuzelor invocate datorită intempe
riilor vremii sau Inexistenței mijloacelor 
mecanice de urcat a trecut de mult I

— întrecerile internaționale trebuie folo
site in mai mare măsură ca posibilități 
reale de învățare, întîlnirile oficiale sau a- 
micale constituind tot atîtea prilejuri de a 
afla noutățile ivite în tehnica și tactica unui 
sport, inovațiile aduse 
materialului sportiv ;

— pe plan intern se 
mai largă a bazei de
scop, întrecerile „Daciadeî* trebuie să fie

echipamentului și

impune dezvoltarea 
masă yi, in acest

folosite cu maximum de 
selecționarea celor mai 
pentru sportul de performanță.

— activul remunerat și obștesc al fede
rațiilor, membrii comisiilor județene au da
toria de a depune eforturi sporite pentru 
traducerea în fapt a obiectivelor stabilite 
în Program. In acest sens, un ajutor pre
țios a fost dat prin defalcarea activității 
la bob-sanie și schi-biatlon, mai precis 
prin crearea a două federații distincte 
care pot urmări mai îndeaproape activita
tea actuală și de perspectivă a sporturilor 
respective, putindu-Ie organiza și îndru
ma cu mai multă eficiență.

Avem convingerea că sporturile d 
nâ pot realiza saltul 
astfel ca la viitoarele 
nale și Ih primul rînd 
de la Lake Placid —
României să se impună printre fruntași.

eficiență, pentru 
dotate elemente

iar- 
de calitate necesar 
întreceri internațio- 

la Jocurile Olimpice 
1980 reprezentanții



In concursul de ciclocros desfășurat duminică

Caiac-canoe: SENIORII COLECȚIONEAZĂ TITLURI Șl MEDALII,

Interlocutorii noștri de astăzi 
sînt. Dorin Lăncrănjan, secre
tar al Federației române de 
caiac-canoe, și Corneliu Bîrsă- 
nescu, antrenor federal.

—-• Bilanțul recentelor cam
pionate mondiale de la Pancea- 
revo — cel mai bun din ultimii 
10 ani — ne arată că noul ciclu 
olimpic a început bine, chiar 
foarte bine pentru caiac-canoe. 
A reprezentat 1977 o experien
ță ce poate fi folosită in pre
gătirea sezoanelor viitoare, în 
perspectiva Jocurilor Olimpice 
din 1980 ?

—■ Neîndoios. Măsurile luate 
după Montreal au dat imediat 
roade : întinerirea loturilor cu 
o serie de sportivi tineri,, com
pletarea colectivului de tehni
cieni cu antrenori 
du Huțan, Stavru 
lexandru Seurca), 
a două grupe de 
cele două mari cluburi, Dina
mo și Steaua, îmbunătățirea 
metodicii de pregătire prin mă
rirea volumului și intensității 
antrenamentelor. Desigur, caia- 
ciștii și canoiștii sint apreciați, 
nu de ieri, de azi, pentru felul 
în care se pregătesc. In 1977 
ei au lucrat insă mai mult ca 
orieînd. Vom păstra aceleași 
principii și în pregătirea sezo
nului viitor, căutînd, totodată, 
să îmbunătățim ce mai avem de 
îmbunătățit.

— De pildă ?
— Trebuie să acordăm o mal 

mare atenție pregătirii echipa
jelor de 2 și de 4 (la aceste 
probe rezultatele n-au fost, la 
campionatele mondiale, pe mă
sura așteptărilor) ; vom căuta 
să asigurăm dublarea și tripla
rea echipajelor pentru a avea, 
In situații deosebite, rezerve 
valoroase ; vom încerca, de a- 
semenea, prelungirea perioadei 
de pregătire pe apă.

— Există o mare diferență 
Intre performanțele seniorilor, 
ale „flotilei de aur", și cele ale 
juniorilor. La ultimele trei edl-

valoroși (Ra- 
Teodorof, A- 

constituirea 
pregătire, la

ții ale campionatelor europene, 
juniorii noștri nu au cîștigat 
nici un titlu, la ultimele două 
au obținut doar cite o medalie. 
Situația este asemănătoare și 
In ceea ce privește participarea 
la „Concursul Prietenia* sau la 
intilnirile inter-țări. Ce trebuie 
făcut pentru a ridica valoarea 
rezultatelor juniorilor Ia un ni
vel care să ne determine a 
privi cu încredere schimbul de 
mîine al - lui Patzaichin și Dîba ?

— Este adevărat, din 1971, 
cînd la „europenele" de la Sna- 
gov s-a afirmat generația lui 
Dîba, performanțele juniorilor 
noștri au regresat. In marea lor 
majoritate, componenții lotului 
mare de acum provin din gene
rația „Snagov ’71", cei veniți 
ulterior fiind mai puțini. Si
tuația este nefirească, întrucât 
marea majoritate a secțiilor se 
ocupă de juniori. Ar fi fost 
normal ca rezervoarele lotului 
să fie mereu pline ; din pă
cate, mai puțin de 10 secții — 
din cele 35 care activează — 
sint înscrise în acest circuit, iar 
elemente cu adevărat valoroa
se au venit aproape in exclusi
vitate de la Tulcea. Cauzele 
care au dus la regresul juniori
lor sînt numeroase și ele apar- 
țint tuturor factorilor implicați 
in caiac-canoe, începind cu fe
derația, care a avut in centrul 
atenției doar activitatea lotului 
de seniori, continulnd cu clubu
rile cu secții de caiac-canoe, 
cu factorii locali care au atri
buții în acest domeniu. Nu fae 
comparații cu alte ramuri, dar 
în multe locuri sportul lui Dîba 
și Patzaichin este privit ca— o 
rudă săracă ! S-a greșit și 
privința selecției, antrenorii 
au avut curajul să renunțe 
cei fără perspectivă. Cred 
trebuie 
care începe inițierea

ani de pregătire. Așteptăm, tn 
această direcție, un sprijin con
sistent — 
acum — 
școlare, a 
minimă.

— Ce preconizează federația?
— Vom sprijini mai mult 

secțiile de juniori, cu deosebi
re pe cele nominalizate pentru 
marea performanță, prin îmbu
nătățirea condițiilor materiale 
(bază, ambarcațiuni), prin aju
tor metodic. Vom acorda o a- 
tenție deosebită activității de 
selecție, vom controla respecta
rea normelor și criteriilor de 
selecție, pentru a avea asigura
te bazele unei activități de in
struire cu 
sfîrșit, la 
constitui 
juniori de 
să asigure 
marea flotilă. Sperăm că la vii
toarea ediție a „europenelor" de 
juniori, în 1979, rezultatele ca- 
iaciștilor și canoiștilor noștri să 
fie de bun augur pentru Jocu
rile Olimpice din... 1984 1

care nu a existat pini 
din partea cluburilor 
căror producție a fost

inalt randament In 
nivel central se vor 
loturi de tineret și 
sine stătătoare, care 
fluxul normal spre—

ALERGAU! INHRESANIL, BINE ORGANIZAIE,
DAR, LA CATIGORIA ORAȘ, DOAR 5 CUNCURENȚI!

In ciuda timpului nefavorabil 
(frig și vînt tăios), duminică 
dimineață, la baza sportivă Me
talul, a răspuns prezent un 
însemnat număr de cicliști ve
niți să participe la ciclocrosul 
organizat de Clubul Olimpia In 
colaborare 
de articole 
București, 
trebuie să-l felicităm pe orga
nizatori pentru strădania lor 
încununată de succes in mar
carea unui nou traseu, dedi
cat curselor pe teren 
traseu care s-a dovedit 
mult mai bun și mai 
decît cel pe care s-a 
pină In prezent

Din nou. 
București) 
C. Nicolae 
la juniori 
imbatabili, 
cursa cu un avans de aproape 
2 minute față de "al doilea 
clasat L Paraschiv (Steaua), 
iar C. Nicolae, deși a avut două 
pene de cauciuc și o defec
țiune la șa, a remontat timpul 
pierdut cu remedierile, reușind 
să ciștlge cursa intr-un stil 
care a impresionat plăcut

cu întreprinderea 
de sticlărie din 

Dintr-un început

E. Imbuzan 
— la

variat, 
a fi cu 
complet 
alergat

(Voința 
seniori și 

(Voința Ploiești) — 
mari s-au dovedit 
Primul a terminat

REZULTATE SCONTATE ÎN DIVIZIA B LA HANDBAL

tn 
nu 
la 
ei 
la 
la 

14 la 12 ani —, știind că pen
tru a ajunge la o valoare com
petitivă un junior (17—18 ani la 
calac-canoe) are nevoie de 4—5

coborită șl virsta
de

LA ZI, l'N CAMPIONATELE DE BASCHET
• După desfășurarea a două 

etape în Întrecerea masculină șl 
a patru etape în cea feminină, 
clasamentele campionatelor na
ționale de baschet se prezintă 
astfel :

Duminică, in mal multe orașe 
din țară, au continuat întrece
rile etapei a Vl-a (masculin și 
feminin) a Diviziei B la hand
bal. După cum ne relatează 
corespondenții noștri, vremea a 
fost deosebit de friguroasă, ceea 
ce i-a împiedicat pe jucători să 
realizeze confruntări atractive. 
Tot duminică au avut loc și 
unele meciuri restante din eta
pele anterioare.

Rezultatele întîlnirîlor au fost, 
in general, cele scontate, chiar 
dacă unele echipe (Tractorul 
Brașov. Metalul Vaslui — la 
masculin șl Relonul Săvineștl 
— la feminin) 
teren propriu.

MASCULIN, 
torul Brașov — 
ghe 15—16 (8—9) ; Universita
tea București — Petrolul Telea- 
jen 19—13 (9—6) ; Metalul
Vaslui — C.S.U. Galați 17—24;

A.S.A. Ploiești — Comerțul 
Constanța 16—14 (9—6) ; seria 
a H-a: Sideful Jimbolia — 
A.S.A Tg. Mureș 17—11 ; NI- 
tramonia Făgăraș — Mlnaur U 
Bala Mare 22—17 ; Universita
tea Craiova — Metalul Hune
doara 24—17 (12—7).

FEMININ, seria I: Universi
tatea Iași — Vulturul Ploiești 
17—8 (6—5) ; Relonul Săvinești 
— Rulmentul Brașov 11—17
(6—10) ; seria a H-a : C.S.M. 
Sibiu — G.I.I.L. Craiova 19—13 
(11—5); Constructorul
Mare — Voința Odorhei 21—8 
(10—3). Meciurile restante : Rul
mentul Brașov — Textila Bu- 
huși 10—8 (4—5) (m. I) și Con
structorul Hunedoara — Voința 
Odorhei 11—8 (8-4) — (f. H). 
(L Ionescu, V. Săsăran, L Stan
ca, N. Moscu, A. Cristea, M. 
Tudose, C. Gruia, I. Vlad — 
coresp.)

Baia

au pierdut pe

seria I : Trae- 
Oltul Sf. Gheor-

MASCULIN

1. Steaua 440 436-335 3
2. „U« Cluj-Napoca 440 345-290 8
3. C.S.U. Brașov 440 394-342 1
4. I.C.E.D. 431 392-341 7
5. Farul 422 358-375 8
«. Politehnica Iași 422 370-397 <
7. C.S.U. Sibiu 413 344-390 5
3. Dinamo Buc. 2 2 0 210-165 4
9. Rapid 404 335-373 4

tO. I.E.F.S.-Lic. 2 404 334-398 4
11. Univ. Timișoara 404 310-384 4
12. Dinamo Oradea 202 127-165 2

FEMININ

1. Rapid

862 653-582 14

2. Olimpia 862 609-512 14
3. Progresul 844 590-610 12
4. Crișul 651 330-311 11
5. Univ. Timișoara 835 601-601 11
6. Voința Brașov 835 579-635 11
7. Politehnica Buc. 642 430-361 10
8. I.E.F.S.-L1C.2 440 375-281 8
9. Mobila 624 501-496 8

10. „U“ Cluj-Nap. 835 368-364 8
11. C.S. Șc. Ploiești 624 320-401 8
12. C.S.U. Galați 808 509-716 8

• Restanța I-EJ.S.-UC. 2 — 
C. S. Șc. Ploiești se dispută 
miercuri te sala Floreaaca (la 
ora 10 și ora 17).

• Returul partidei restante 
dintre Farul și Dinamo Bucu
rești (în primul joc : 92—104) 
s-a disputat ieri și s-a Încheiat 
cu scorul de 73—106 (39—50). 
(G. TAMAS — coresp.).

• In Divizia B s-a disputat
etapa a 4-a, ale cărei partide 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : MASCULIN : CJS.U. 
Galați — A. S. Armata Bacău 
106—65 (53—37), Universitatea 
Craiova — Politehnica Bucu
rești 61—52 (36—26), P.T.T. — 
Academia militară 80—83 (42— 
49), Știința Ploiești — C.S.U. 
Pitești 113—80 (48—44), Voința 
Timișoara — Constructorul A- 
rad 64—94 (30-45) ; FEMININ: 
Universitatea Iași — Arhitectu
ra București 87—50 (49—23),
Confecția Călărași — C.Ș.B. 
București 69—54 (38—28), Stirex 
Bistrița — Comerțul Tg. Mureș 
66—93 (41—54), Universitatea
București — Voința București 
44—80 (16—42), Corespondenți : 
Daniel Diaconescu, Dumitru 
Diaconescu. L Toma, N. Con- 
stantinescu, P. Arcan, C. Teodor, 
I. Tănăsescu, O. Guțu, T. Si- 
riopol, A. Popovici.

DIN TOATE SPORTURILE
NO1 reuniuni in capi- 

DUA TARA. Clubul sportiv Vo
ința organizează. In zilele de M, 
ti și 33 octombrie, „Cupa Voin
ța*. a U.S. Școlar organizează 
competiția „Cupa Școlarul*, ta 
zilele de 37, M octombrie șl I 
noiembrie (finala). La aceste re
uniuni vor participa pugUiști jw- 

' seniori din Capitală. Bo- 
vor avea loc tn saM 
Grivița Roșie. (D. DÂ-

nlorl șl 
uniunile 
clubului 
NIEL).
VADTIMr* SUB GENEBJCUL KAKIINQ» „DACIADEI*, la
Cluj-Napoca s-au desfășurat în
trecerile ultimei etape a campio
natului național de kartlng-viteză. 
Rezultate la cele patru clase : 
59 cmc juniori — Emil ian Sili
con (Motor IRA Cluj-Napoca) ; 
59 cmc seniori — Eduard cojoc 
(Alpin Sinaia) ; 125 cmc — Eml- 
lian Petrescu (Calculatorul Bucu
rești) ; 175 ome — Gheorghe Ur- 
dea (CSU Brașov). In clasamen
tul general pe echipe : 1. CSU 
Brașov, 2. Motor IRA Cluj-Na
poca, 3. Calculatorul București.
Prim DIVIZIA A, SERIA A 

n-A. Miercuri încep la 
Cluj-Napoca întrecerile turului 
IV. înaintea acestor jocuri, în 
clasament conduce Rapid Arad 
cu 25 p, urmată de : X C.S. Șco
lar București 24 p, 3. Progresul

Oradea M p, 4. Politehnica Ckij- 
Napoca M p, L Iad. Uite Timi
șoara 7 P și 4. Mumeșul Tg. Mu
re» » P.

E. BEZULTATK DIN DIVL- 
VULtl z3a B (etapa a m-e». 
Masculin: Dinamo BrMla —
C.B.U. Suceava 9—X. Farul Con
stanta — CLS.U. Pitești 3—9, Alu
mina Oradea — SHvania Șlmleul 
S. 1—S, „7 Noiembrie* Sibiu — 
Electroputera Craiova 1—1, Ta- 
rom Iași — Relonul Săvinești 
1—3. CLS.U. Galați — Petrolul 
Ploiești 3—1, Voința Alba IoMa 
— Foresta Arad 3—9 ; feminin t 
Flacăra roșie Buc. — Sparta Buc. 
3—1, Penicilina II Iași — „U-
Cluj-Napoca 3—« (neprezentare). 
Ceahlăul P. Neamț — Metaloteit- 
nlca — -------- * ' --------------
rui 
C.B. 
1-S, nul
C.S.U. Tg. Mureș
Ciuc 3—1. (Corespondenți : Tr. 
Enache, G. Tamaș, P. LOrlncx, 
I. ionescu, Tr. Tudose. T. Slrio- 
pol, L FHipescu, C. Tooder, N. 
Marcu, S. Străjan, M. Bonțolu, 
I. Toth, C. Albu).

Tg. Mureș I—1. Construcdo- 
Arad — C.S.M. Sibiu 9—«, 

Zalău — Olimpia Oradea 
Mondiala S. Mare — Corvi- 
Deva 3—0 (neprezentare), 

------  Voința M. 
(Corespondenți : 
Tamaș, P. “ 

Tr. Tudose.

R.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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TRIPLU SUCCES AL FORMAȚIEI M. ȘTEFĂNESCU

„Cupa Olimpia" a programat 
și o cursă pe teren variat, in 
cadrul „Daciadei", rezervată 
bicicletelor de oraș, la care au 
participat și doi elevi de la 
Liceul de fizică și matematică 
din comuna Măgurele. Prezența 
acestora a făcut ca numărul 
celor aliniați la startul cursei 
bicicletelor de oraș să se ridice 
la— 5 I Așadar, la această 
cursă au răspuns prezent doar 
trei sportivi din București—

Iată rezultatele înregistrate: 
categoria oraș (un tur — 3 500 
metri) 1. T. Rotaru (Olimpia) 
11:51 ; semicurse (3 ture) 1. AL 
Dima (C.S. Șc. 
mici (4 ture) 
(Olimpia) 31:03 
(6 ture) 1. C. 
Ploiești) 44:00,
(C. S. Șc. 1) 44:12; seniori (8 

L 
2.
X

1) 25:03 ; juniori 
1. C. Paraschiv 
; juniori mari 
Nicolae (Voința

2. A. Lungu

ture) 
52:40,
54:16, 
55:08.

E. Imbuzan (Voința) 
L Paraschiv (Steaua) 
I. Butaru (Dinamo)

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

„Cupa României" la hochei 
ASTĂZI, MECIUL DECISIV: 

STEAUA — DINAMO
întrecerea de debut a sezo

nului intern la hochei, „Cupa 
României", programează azi, de 
la ora 18, pe patinoarul „23 
August", partida derby a com
petiției, în care se vor 
afla față-n față, Ia fel ca 
la toate marile întreceri din 
ultimii ani, puternicele echipe 
bucureștene Steaua și Dinamo. 
Meciul promite să ofere un 
spectacol interesant, din mai 
multe puncte de vedere. In pri
mul rînd, pentru că prima con
fruntare, consumată chiar în 
etapa inaugurală a competiției, 
s-a încheiat la egalitate (4—4), 
astfel că disputa de azi a celor 
două formații devine decisivă 
pentru cucerirea trofeului.

Meciul va Ti interesant da 
urmărit și prin prisma duelu
lui dintre rapida și plina de 
fantezie ofensivă dinamovistă și 
sobra, dar puternica defensivă 
a echipei Steaua, care, in frun
te cu portarul Netedu, a fost 
dintotdeauna punctul forte al 
acestei formații, deținătoare a 
trofeului. Este cert că din a- 
ceastă confruntare va rezulta 
un med echilibrat și atractiv, 
ia care — sperăm — că jucă
torii, In marea lor majoritate 
compcnenți ai lotului repre
zentativ, se vor Întrece doar cu 
armele specifice hocheiului mo
dern: viteză, tehnicitate, forță I
La Miercurea Ciuc continuă 

seria surprizelor
Din Miercurea Ciuc, cores

pondentul nostru V. Fașcanu 
ne relatează despre jocurile e- 
tapel a IV-a a grupei secunda 
din Divizia A: Avintul Gheor- 
ghieni — Agronomia Cluj-Na
poca 10—4 (5—1, 3—2, 2—1)1 
Tîrnava Odorhei — Dunărea 
Galați 6—4 (2—0, 1—2, 3—2).
surpriza etapei, echipa din O- 
dorhei aflîndu-se la a treia 
victorie consecutivă și condu
cted te clasament cu 6 puncte; 
Sportul studențesc AJS.E. — CL 
sp. Școlar M. Ciuc 7—3 (2—0’, 
2—3, 3—0).

EXCURSII PESTE HOTARE
pentru turiștii dilați in stațiuni balneoclimaterice

1

3

Reuniunea desfășurată dumi
nică dimineață pe hipodromul 
din Ploiești a fost dominată de 
formația antrenorului M. ștefă- 
nescu, care și-a adjudecat trei 
din cele nouă alergări progra
mate, performanță ce vine să 
încununeze eforturile și talentul 
acestui conștiincios profesionist. 
Primul succes a fost adus de 
Oran, cu care ștef. Aurel (fiul 
antrenorului Ștefănescu dovedeș
te reale ....
conceput 
așteptare, 
formației __ __ _________
îmbunătățită de Kera și Sirius, 
ambii conduși cu mult brio de 
M. Ștefănescu. Recordul înregis
trat de ultimul (1:24,5), raportat 
la distanța probei (2 220 m) .șl ia

calități de driver) a 
o inspirată cursă de 
,,zestrea1* de puncte a 

fiind în continuare

condițiile atmosferice existente 
(vînt, frig pătrunzător), n arată 
pe Sirius ca fiind cel mal bun 
trăpaș în momentul de față. în
trecerea rezervată „cadeților*, 
premiul Aprantiilor, a revenit, 
după o alergare bogată în si
tuații neprevăzute armăsarului Ba
lerin (C. Iorga l-a dozat cu mult 
tact forțele), urmat de Jalina și 
Răslin. Din rest am reținut pe 
Fapta (din ce în ce mai bună), 
Rivala (I. Oană a „aruncat-o“ 
literalmente pe potou) și Ama
zon, nesperat de docil cu N. 
Simion în sulky. Rezultate teh
nice : Cursa I : Rîmniced (D. To- 
duță) ---- •
Simplu 11, ordinea 46. 
n-a : Fapta (Tr. 
1:36,3, 2. Samanta, 3.

, ordinea .1

2. Rujnița. 
Cursa a

Dinu) rec. 
i: z. oaiinuiui, z. Sir ba. Sim
plu 3,50, ordinea 15, event 82. 
ordinea triplă 114. Cursa a ni-a : 
Oran (Ștef. Aurel) rec. 1:30,2 
2. Fundy. Simplu 5, ordinea 14, 
event 11. Cursa a IV-a : Rivala 
(L Oană) rec. 1:30,9, z. Palicar,

3. Valoarea. Simplu 4, ordinea 
33, event 20, ordinea triplă 348. 
Cursa a V-a : Hinsar (V. Pătraș- 
cu) rec. 1:28,9, 2. Hoya. Simplu 
3,40, ordinea 17, event 16. Cursa 
a Vl-a : Balerin 
1:27,3, : 
piu 9, 
ordinea
VH-a
rec.

(C. iorga) rec. 
3. Răslin. Sim- 
102, event 132, 

1 459. Cursa a 
(M. Ștefănescu) 

Simplu 2,90,

2. Jalina, 
ordinea 

i triplă 
Kera 

1:27,L, 2. Friu.
ordinea 12, event 141. Triplu cîș- 
tlgător 575. Cursa a Vin-a : 
Sirius (M. Ștefănescu) rec. 1:24,5, 
2. Heliodor, 3. Ornament. Sim
plu 11, ordinea 43, event 20, or
dinea triplă 237. Cursa a IX-a : 
Amazon (N. Simion), rec. 1:28,1, 
2. Melisa. Simplu 8, ordinea 61, 
event 1201. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de 117 427 și a 
fost cîștigat (50%) de două ti- 
chete cu 3 combinații a 7 33S lei 
fiecare. Report 58.714.

Gh. ALEXANDRESCU

g Concediul dv. de odihnă sau cură balneară într-o sta
țiune balneoclimaterică poate fi agrementat printr-o plăcută 
și instructivă excursie de o zi peste hotare.

In K. P. Bulgaria — vizitarea localității Russe — se or
ganizează excursii pentru turiștii aflațl în stațiunile Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Timiș, Cheia, Slănic-Prahova, Pucioasa.

La excursiile organizate la Debrețin, Szeghed sau 
pesta pot participa cei ce se află în stațiunile Felix, 
Buziaș.

Turiștilor aflați pentru tratament în stațiunile

Buda-
1 Mai,

Eforie 
Nord, Neptun și Mangalia li se oferă posibilitatea de a 
vizita orașul Vama de pe litoralul bulgăresc al Mării 
Negre.

Costul excursiilor este avantajos, iar înscrierile se fac 
numai pe baza buletinului de identitate (pentru copii cer
tificatul de naștere) la toate agențiile și filialele oficiilor 
județene de turism sau ale O.N.T. Litoral din stațiunile 
respective.

In prețul excursiei sînt cuprinse servicii de transport, 
sau autocarul, masă, ghid, bani de buzunar, asigurîndu-se 
vizitarea principalelor obiective turistice. Turiștii pot be 
neficia, suplimentar, și de o adeverință pentru schimb 
valutar în limita suinei de 250 lei.

I
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După primul sfert de campionat, în Divizia A

In vcdcrcii jocului de inline, din „Cupa cupelor COMPARAND CU FOTOGRAFIA DE ANUL TRECUT

UNIVERSITATEA CRAIOVA A INTRAT
A „FRATELUI “ SAUIBI

ÎN ATMOSFERA PARTIDEI DE LA MOSCOVA
MOSCOVA, 17 (prin telefon). 

Duminică după-amiază, In 
timp ce cursa TAROM se a- 
propia de aterizare, comandan
tul aeronavei îi anunța pe pa- 
rageri că în capitala Uniunii 
Sovietice temperatura este de 
zero grade. A venit apoi o com
pletare: „La Moscova ninge 1“ 
Așadar, cînd fotbaliștii de la 
Universitatea Craiova descin
deau pe aeroportul Șeremetie- 
vo, ningea. Prima zăpadă a 
fost subțire, s-a topit, dar acum, 
la ora cînd telefonez, fulgulește 
din nou și e mai frig (Intre 
minus patru și minus șase 
grade) decit duminică.

în privința lotului deplasat 
de antrenorii C. Deliu și S. 
Stăncescu, acesta este următo
rul :Lung, Boldici, Negrită, Ti- 
Uhoi, Ștefănescu, Purima, Ber- 
neanu, Ungureanu, Țicieanu, 
Bălăci. Irimescu, Crișan, Că
mătarii, Cîrțu, Marcu. Jucăto
rii Se simt bine, doar Cămăta- 
ru și Negrilă acuză ușoare en
torse. însă doctorul V. Frincu- 
lescu ne spunea că cei doi vor 
fi și ei apți de joc. Adversara 
echipei noastre, Dinamo Mos
cova, a jucat sîmbătă, In cam
pionat, la Kiev, cu campioana, 
din rindul căreia n-au 
Biohin, 
Buriak.
15-lea egal al formației mosco
vite în 27 de partide I), relevă 
forma bună a apărării dinamo- 
viștilor.

Craiovenii sint cazați la ho- 
malul riu- 

susținut 
un antre- 
de 90 de 

Dinamo, 
adaptarea 

eL

(Tilihoi: Un Cipru, am jucat 
pe mare căldură, acum am ve
nit Ia ser ! Unde vom juca In 
turul următor Atmosfera
In lot e bună, după cum re
marca fi căpitanul formației 
eraiovene, C. Ștefănescu, care 
ne-a declarat: „Echipa noastră 
are. la ora actuală, • experien
ță Internațională, fiindcă a ju
cat eu Florentina, Atvidaberg, 
Steaua roșie Belgrad, Standard 
Liege. Abordăm partida cu 
calm și încredere”.

Mtine (n.r. — azi) studenții 
eralovenl vor susține un nou 
antrenament de C0 de minute, 
in urma căruia cej doi antre
nori vor stabili formația. Me
dul de miercuri va Începe la 
ora 15 (ora 14, ora Bucureștiu- 
lui) și va fi condus do o bri
gadă de arbitri din Grecia.

Constantin ALEXE

Divizia A a ajuns in fața 
etapei a 10-a, oprită fiind pe 
pragul dintre jumătățile turu
lui. Cam la aceeași dată, anul 
trecut, ediția 1976/77 lăsa in 
urmă, de asemenea, nouă eta
pe. Acum, în inima sezonului 
de toamnă, o comparație între 
ele, la aceeași „vîrstă”, prin ra
portarea cifrelor pe care le dez
voltă etapele de fotbal însu
mate, ni se pare o verificare 
obiectivă a materializării 
dlnței declarate spre mai

CE NE SPUNE 
CLASAMENTUL ?

Alăturînd clasamentele, 
Ungem similitudini, dar ele sint 
de formă, nu de fond. .Pu
terea ierarhică- a echipelor se 
respectă, absolut toate forma
țiile (doar altfel rinduite) ocu- 
plnd aceleași zone in ambele 
variante, la mijloc balansînd, la 
fel, o nouă promovată : F. C. 
Olimpia (anul trecut : Progresul 
București). Atrage atenția ampli
tudinea mai redusă a valorilor 
extreme, intre primul și ulti
mul loc fiind un interval de 7 
puncte (11, anul trecut). Cu al-

ten- 
blne.

dis-

In derbyui seriei a ll-a din Divizia B
I

lipsit
Konkov, Oniscenko, • 
Rezultatul, 0—0 (al

telul „Ukraina”. pe 
lui Moscova. Ei au 
astăzi (n.r. — ieri) 
nament fizic-tehnic 
minute pe stadionul 
B-a făcut astfel și 
extrem de aspră pentru

ACTUALITĂȚI
• F. C. BIHOR — TURNEU 

In polonia. Formația de Di
vizia A F.C. Bihor a plecat ieri 
In Polonia, unde va întreprinde 
un turneu de două jocuri. Milne, 
F. C. Bihor va lntîlni pe Unio 
Tarnovo, iar duminică va avea 
ca adversară formația Stal 
Mielec.
• LA 26 OCTOMBRIE, SELEC

ȚIONATELE DIVIZIEI B ALE 
ROMÂNIEI ȘI BULGARIEI se 
vor lntîlni într-un meci amical, 
care se va disputa la Tolbuhln. 
Pentru această acțiune, antreno
rii Paul Popescu și Viorel Mate- 
ianu au convocat un număr de 
14 jucători.
• PETROLUL PLOIEȘTI — 

F.C. ARGEȘ 2—0 (0—0). Ambele 
goluri au fost înscrise de Topo- 
ran (min. 55 și 80). (I. TANA- 
SESCU — coresp.).

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ
LA 23 OCTOMBRIE 1977

PRIMA 
TRAGERE SPECIALĂ

|OiO
5» «trema ctsligMfi in

AUTOTURISME.BANIȘIEXCUHiili
PROCURAȚI-VA DIN TIMP
BILETELE CU NUMERELE

DV. PREFERATE 1

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 12 OC

TOMBRIE 1977
Categoria B : 31,75 variante a 

3.800 lei ;
Categoria C : 93,75 variante a 

1.287 lei ;
Categoria D : 4.368,75 variante 

a 60 lei.
REPORT CATEGORIA A : 

318.943 lei.

I
$

AM VĂZUT O SECVENȚĂ DE... CATCH!
_dintre echipele Auto-

‘ ‘ K1
Partida ___ ,buzul ți Chimia Rm. VUcea 

încheiat, dupâ cum se țde, eu 
victoria catogoricâ (3-0) țl pe deplin merftotâ a formației bucu- 
rețtene. Gazdele au privit acest 
important meci — Important pen
tru configurația primelor locuri 
in clasamentul serial a ll-a — cu 
seriozitate țl conțtMaclozFtate, 
fapt constatat pe teren, unde au 
fost net superioare prin modul 
de organizare, atit in apărare, 
cit țl In atac, partenerei do Joc. 
aflatâ duminică Intr-o formâ foar
te slabă. Totul a decurs normal 
pînâ In min. 40 dnd, la un fa
ult dar In careu comis de Pin
ii lie asupra lui Sultânoiu, arbi
trul N. Raab a acordat, pe bunâ 
dreptate, penalty. VUcenii au 
ripostat ți primul vinovat. G. 
STAN, a primit cartonașul roșu. 
Toată lumea spera câ lucrurile 
se vor Hniștl dar, spre nedume
rirea ncastrâ ți a spectatorilor, 
ripostele au continuat dupâ nu
mai două minute (min. 62), dnd 
Stroe l-a lovit, la un fault obiș
nuit do joc, cu pidorui pe Ca-

rabageac ți acesta a ripostat, 
lovindu-1 ți «I pe ju câtor ui bucu
ros tea n cu sete. S-a creat o bus- 
esoadâ ca pe maidan, s-au îm
părțit pumni ți picioare de am
bele pârțl, — râfulala aducea a 
„.catch — Iar primii „Inculpați"» 
Stroe țl Corabageac, au fost 
trimiți sâ mediteze la vestiare 
asupra actukri lor, care nu are 
nknic comun cu etica sportivâ. 
Este condamnabil câ jucătorii, In 
ioc sâ fie preocupați de Joc, se 
dedau la asemenea fapte care 
umbresc Întrecerea sportivâ. In 
coea ce privește formația vllcea- 
aâ, aid trebuie tras un puternic 
semnal de alarma, ea nefiind 
la prima abatere — în etapa pre
cedenta, pe teren propriu, la 
partida cu Dinamo Slatina, Ior
dan a fost eliminat pentru Joc 
brutal. Sintem convinși câ se vor 
lua mâsuri drastice pentru com
baterea acestor acte reprobabile, 
caro n-au nimic comun cu fotba
lul, cu spiritul caro trebuie sâ 
domnească pe stadioanele noas
tre.

Pavel PEANA
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DINAMO 
Sportul stud. 
Unia. Craiova 
F.G Argeș 
A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua 
Politehnica Fim.
Jiul 
F.GM. Reșița 
Progresul 
U.TA. 
Rapid 
S.C. Bacău 
F.G Bihor 
Politehnica 
F.G Conrinul 
F.G Constanța F.C.M. Galați

★
te cuvinte, s-a produs
LARE NEDORITA, de sus In 
jos, o „tasare” proprie medio
crității. (Nu se mai poate vorbi, 
nici măcar, de un lider auten
tic, trei echipe obținînd cite 12 
puncte, în timp ce Dinamo se 
instalase in frunte, la mijlocul 
lui octombrie ”76, sfidînd con
curența cu cele 15 puncte ale 
rale).

ȘTAFETA VALORILOR 
INDIVIDUALE

Pe fondul unei consecvențe 
mai mari în alcătuirea forma
țiilor (316 jucători folosiți față 
de 328), prestația jucătorului a 
crescut, în opinia cronicarilor 
ziarului nostru : notarea medie 
s-a ridicat de la 6,43 la 6,66 ; 
numărul de „corigenți" a scăzut 
de la 25 la 10 ; notele superioa
re lui 8 s-au înmulțit (40—55). 
Dar „vîrfurile” campionatului 
s-au schimbat (cu excepția pi- 
teșteanului Olteanu), apărind a- 
cum la rampă soliști care anul 
trecut „cîntau doar în cor”. Ast
fel, In „topul” actual figurează: 
Dobrin cu 74 p, Cavai 70, Lu- 
oescu 69, C. Ștefănescu, Sma- 
randache 68, Agiu, Hajnal, Lața 
67, Marcu, Solyom, Ciugarin, 
Ciupitu, C. Olteanu, Bărbules- 
cu, Anton 66 (în cel precedent: 
D. Georgescu 71, Sătmăreanu II 
69, Bolonl 68, Bălăci, Antonescu 
67, Vigu, C. Olteanu, Grigore, 
Romilâ, Angelescu 66) ; In cla
samentul golgeterilor doar Dudu 
Georgescu iși menține poziția, 
fără ascendentul de acum un 
an : Dudu Georgescu 8 goluri, 
Buduru, Pîslaru 7, Radu II 6, 
M. Sandu, Fanici, Lața 5 (anul 
trecut — D. Georgescu 17, Ba- 
lad, B61&ni 5).

SPIRITUL OFENSIV
A crescut tntrucitva (2370 de 

șuturi la poartă — 1072 pe spa
țiul porții, 1174 de cornere ob-

9.
10. 
M. 
11 
IX
14.
15. 
M.
17.
18.

•«■îl

1 
1
3
3
4
4
4
4
4
3
3
5
4
4
5
4
5
4
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17-10 
11-10

9- 8 
13-13 
11-11 
11-11 
13-15
10- 15 
10-18
11- 11 
11-12 
10-14
9- 9
9-11 
8-13 
8-20

★
o NIVE-

21-11
12- 9
13- 11 
16- 8 
10- 6 
17-13 
15-11 
12-12 
12-13 
15-14 
12-11 
10-12 
10-13 
12-17
8-15
6-14
8-15 
6-10

Politehnica Tim.
Steaua
Univ. Craiova 
F.C. Argeș 
Dinamo Jiul 
F.C. Olimpia 
F.C. Constanța 
F.G Petrolul 
U.T.A. 
F.C. 
F.C. 
S.G Bacău 
C.S. Tirgovițte 
F.C.M. Reșița 
Politehnica lăți

★

ținute ; față de 
zadarnic, căci 
rămas neschimbată : 
marcate, numai eu 

mult decit în ediția 
Productivitatea gaz- 

amplificat, ele reali-

Corvi nul 
Bihor

2107 1012 ;
efica-1091), deși 

dtatea a 
215 goluri 
unul mai 
anterioară, 
delor s-a 
zind 83 la sută din punctajul 
maxim (77 la sută în campio
natul trecut), în pofida unei re
partizări mai echitabile a lovi
turilor de la 11 m acordate: 
14 pentru gazde, 6 pentru oas
peți (15 ; 3). ‘

DISCIPLINA
Din păcate, în suferință ac

centuată, tot cu 3 eliminări, dar 
Intr-un „progres" regretabil al 
avertismentelor : de la 105 la 
136 cartonașe galbene.

ARBITRAJELE
„Statu-quo” în lumea arbi

trajelor. O singură stea in plus 
(306—307) nu poate însemna un 
reviriment. Rulajul arbitrilor a 
fost mai consistent, apărind in 
arenă 36 de „cavaleri ai fluieru
lui”, cu 4 mai mult decit în mo
mentul similar al sezonului care 
ne folosește drept termen de 
comparație. în schimb, o sită 
mai deasă' pentru promovări : 
3 (Gh. Racz, V. Ciocîlteu, FL 
Cenea), față de 7.

Țîșnesc cîteva adevăruri „la 
zi” din simpla raportare a două 
porțiuni identice de campionat? 
Iată-le, sintetizate :

1. O grupare a plutonului, în
tre granițele mediocrității, chiar 
dacă ordinea (influențată doar 
de startul slab al Iui Dinamo) 
a rămas aproximativ aceeași.

2. Forma efemeră a unor fot
baliști de frunte, inconsecvent! 
pe parcursul a două sezoane.

3. Sarabanda cartonașelor gal
bene nu pare să sperie pe ni
meni.

Ion CUPEN
Adrian VASILESCU

REZULTATELE ETAPEI A IX-a A DIVIZIEI C
SERIA 1

Forests Fălticeni — Cimentul 
Blcaz 2 4 (0—0) ; Cetatea Tg.
Neamț — Bradul Boznov 1—0 
(0—0), A.S.A. câmpulung Moldo
venesc — Dorna Vatra Dornel 
1—0 (0—0) — 4-a jucat La Su
ceava, I.T.A. Piatra Neamț — 
Cristalul Dorohoi 1—1 (0—1). Mi
nerul Gura Humorului — Șiretul 
Bucecea 4—1 (1—1), Laminorul
Roman — Metalul Botoșani 2—1 
(1—1), Metalul Rădăuți — Avîntul 
Frasin 3—0 (2—0), Zimbrul Su
ceava — Unirea Șiret 5—0 (1—0).

Partidă restantă din etapa a 
Vil-a : Minerul Gura Humorului
— Foresta Fălticeni 2—0.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a IX-a : L MINE
RUL GURA HUMORULUI 17 p 
(22—G), 2. Laminorul Roman 15 P 
(17—11), 3. Metalul Rădăuți 12 p 
(a—11), 4. Foresta Fălticeni 12 p 
(13—5)... pe ultimele : IS. I.T.A. 
P. Neamț 4 p (11—23), 15. Unirea 
Șiret 2 p (3—31).

SERIA A ll-A
Aripile Bacău — Nicolina Iași 

3—2 (2—1), Energia Gh. Gheor-
ghiu-Dej — Minerul Comănești 
3—1 (2—0), Petrolul Moinești —
Partizanul Bacău 0—1 (0—1) I, Chi
mia Mărășești — C.S.M. Borzeștl
1— 1 (0—0), Letea Bacău — Con
structorul Iași 3—2 (2—0), Flacăra 
Murgeni — Oituz Tg. Ocna 0—0, 
TEPRO Iași — Constructorul Va
slui 1—1 (1—0), Rulmentul Bîrtad
— Petrolistul Dărmăneștl 2—1 
(2-0).

Pe primele locuri : L CON
STRUCTORUL IAȘI 14 p (24—5), 
2. Letea Bacău 13 p (27—7), 3. 
Petrolul Moinești 12 p (15—9)... pe 
ultimele : 15. Nicolina Iași 5 p
(7—11). 16. Flacăra Murgeni 2 p 
(4—33).

SERIA A III-A
Electrica Cța. — Unirea Tricolor 

Brăila 4—0 (2—0), Oțelul Galați
— Chimpex Constanța 1—1 (0—1),
Autobuzul Făurei — Progresul 
Brăila 1—1 (1—1), Dacia Unirea
Brăila — Dunărea Tulcea 2—0 
(0—0), — s-a jucat la Măcin, Mi
nerul Măcin — I.M.U. Medgidia
2— 0 (0—0), Șoimii Cernavodă —
Unirea Eforie 1—0 (0—0), Cimen
tul Medgidia — Ancora Galați 
0—0, Granitul Babadag — Marina 
Mangalia 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL BRAILA 15 p (20—7), 2. 
Ancora Galați 14 p (16—3), 3. Du
nărea Tulcea 12 p (19—9)... pe ul
timele : 15. Minerul Măcin 5 p

(7—20), 16. Marina Mangalia 4 p 
(10—17).

SERIA A IV-A
Olimpia Rm. Sărat — Luceafă

rul Focșani 1—0 (0—0), Chimia
Brazi — Victoria Lehllu 5—0 (3—0), 
Petrolul Teleajen Ploiești — Uni
rea rocșanl 2—0 (1—0), Azotul
Slobozia — Victoria Țăndărel 1—0 
(1—0), Chimia Buzău — Avintul 
Mlneclu 2—0 (1—0), Foresta Gu- 
gești — Petrolistul Boldești 2—0 
(0—0), Petrolul Berea — Petrolul 
Bălcol 2—0 (1—0), Dlnamo Foc
șani — Victoria Florești 3—0 — 
Victoria fiind suspendată.

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAZI 10 p (25—3), 2. Azotul Slo
bozia 14 p (17—9), 3. Chimia Bu
zău 13 p (17—9)... pe ultimele :
15. Petrolul Teleajen 4 p (7—15),
16. Victoria Lehliu 4 p (5—20).

SERIA A V-A
Tehnometal București — Șoimii 

TAROM București 4—1 (3—1), Au
tomatica București — Sirena 
București 2—2 (1—0), Unirea Tri
color București — Mecanica fină 
București 1—1 (0—1), Flacăra ro
șie București — Automecanica 
București 2—0 (0—0), I.C.S.I.M.
București — I.O.R. București 4—0 
(2—0), Ș.N. Oltenița — Abatorul 
București 2—0 (1—0), Electronica
București — Voința București 0—0, 
T.M. București — Avîntul Urzi- 
ceni 7—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Ș.N. OL
TENIȚA 13 p (15—4), 2. Electroni
ca Buc. 12 p (11—7), 3. I.C.S.I.M. 
Buc. 10 p (13—10), 4. Automeca
nica Buc. 10 p (13—11), 5. Abatorul 
Buc. 10 p (12—11), 6. Voința Buc. 
18 p (11—11)... pe ultimele : 14. 
Șoimii TAROM Buc. 7 p (7—11), 
15. I.O.R. Buc. 7 p (9—16), 16.
Avîntul Urziceni 5 p (8—20).

SERIA A VI-A
Dacia Pitești — Progresul Pu

cioasa 4—2 (1—0), Cimentul Fieni 
— petrolul Videle 1—0 (0—0), E- 
lectrodul Slatina — ROVA Ro
șiori 1—2 (1—1). Viitorul Scorni- 
cești — Recolta Stoicănești 8—0 
(6—0), Chimia Găești — Construc
torul Pitești -4—1 (1—0), Petrolul
Tirgoviște — Progresul Corabia 
0—1 (0—0), Metalul Mija — Auto
mobilul Curtea de Argeș 6—2 
(3—1), Cetatea Tr. Măgurele — 
Flacăra Moreni 0—0.

Rezultatul meciului Electrodul 
Slatina — Automobilul Curtea de 
Argeș, din etapa a VllI-a, a fost 
1—1.

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL CORABIA 14 p (14—5), 
2. ROVA Roșiori 12 p (11—7), 3.

Viitorul Scomicești 11 p (24—9), 
<. Flacăra Moreni 11 p (12—6).... 
pe ultimele: 15. Petrolul Tîrgoviș- 
te 5 p (11—15), 16. Electrodul Sla
tina 5 p (10—22).

SERIA A Vll-A
C.F.R Craiova — Unirea Drăgă- 

șani 5—2 (2—1), Progresul Băi-
leștl — știința Petroșani 1—1 
(0—0), Minerul Motru — Unirea 
Drobeta Tr. Severin 5—0 (3—0), 
LO.B. Balș — Mecanizatorul Si
mian 1—0 (1—0), C.S.M. Drobeta
Tr. Severin — Diema Orșova 6—0 
(2—0), Constructorul Tg. Jiu — 
Constructorul Craiova 2—1 (1—0). 
Chimistul Rm. VUcea — Lotru 
Brezoi 1—1 (1—1), Metalurgistul
Sadu — Minerul Rovlnari 4—1 
(0-0).Pe primele locuri : 1. C.S.M.
DROBETA T.8. 14 p (26—1), 2.
Metalurgistul Sadu 13 p (12—8), 
3. LO.B. Balș 12 p (17—11), 4.
Mlnerui Motru 12 p (16—12)... pe 
ultimele ; 15. Unirea Drobeta
T.S. 5 p (8—24), 16. Constructo
rul Craiova 3 p (9—16).

SERIA A VIII-A
Metalul Bocșa — Vulturii textila 

Lugoj o—0, Electromotor Timi
șoara — F.I.L. Orăștle 2—0 (0—0), 
Laminorul Teliuc — Minerul 
Ghelar 1—0 (1—0), Gloria Reșița 
— Minerul Vulcan 3—0 (1—0), U- 
nlrea Slnnicolau — Laminorul 
Nădrag 4—1 (1—1), Unirea Tom
natic — Minerul Anina 4—1 
(2—0), Minerul Ora vița — Meta
lul Oțelu Roșu 2—2 (1—0), C.F.R. 
Slmeria — Nera Bozovici 3—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL ANINA 12 p (22—8), 2.
C.F.R. Simerla 11 p (10—6). 3.
Unirea Tomnatic 10 p (16—6)... 
pe ultimele : 15. Laminorul Nă
drag 7 p (6—10), 16. Nera Bozo
vici 6 p (9—18).

SERIA A IX-A
Oțelul Bihor — Rapid Arad 

2—1 (1—0), Minerul Suncuiuș —
Voința Cărei 4—1 (2—0), Strungul 
Arad — Minerul Bihor 5—0 (1—0), 
Someșul Satu Mare — Bihorea
na Marghita 2—0 (0—0), Recolta
Salonta — Minerul Uba Seini 
1—0 (1—0), Gloria Arad — Voin
ța Oradea 1—1 (0—0), Oașul Ne
grești — Rapid Jibou 1—0 (0—0), 
înfrățirea Oradea — Constructo
rul Arad 2—0 (1-0)

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 14 p (13—3), 2. În
frățirea oradea 13 p (19—6), 3. 
Voința Oradea 11 p (14—7). 4. So
meșul Satu Mare 11 p (16—10)... 
Pe ultimele : 15. Recolta Salonta 
6 p (4—16), 16. Voința Cărei 4 p 
(6-19).

SERIA A X-A
Oțelul Reghin - Unirea Dej 

1—3 (1—1) !, Construcții Cluj-Na- 
poca — Foresta Bistrița 4—6 
(1—0). Minerul Băiuț — Lăpușul 
Tg. Lăpuș 1—0 (1—0). Hebe Sln- 
georz Băl — Minerul Băița 0—0, 
C.I.L. Gherla — Dermata Cluj- 
Napoca 2—0 (1—0), Minerul Cav- 
nic — Minerul Baia Sprie 2—1 
(1—1), Tehnofrig Cluj-Napoca — 
Bradul Vișeu 1—2 (1—0). Minerul 
Rodna — CUPROM Baia Mare 
4—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. OTELUL 
REGHIN 14 p (16—6), 2. Minerul 
Baia Sprie 13 p (25—11), 3. Mi
nerul Cavnic 13 p (11—5)... pe 
ultimele : 15. Dermata Cluj-Na-
poca 4 p (6—14). 16. Foresta Bis
trița 3 p (6—18)

SERIA A Xl-A
Torpedo Zărncști — viitorul 

Gheorghieni 2—0 (0—0), I.R.A.
CImpina — Minerul Bălan 3—0 
(0—0), C.P.L. Sf. Gheorghe — 
C.S.U. Brașov 0—2 (0—1), Pro
gresul Odorhei — Precizia Săcele 
3—0 (2—0). I.U.P.S. Miercurea
Ciuc — poiana Cîmpina 0—1 
(0—1), Metalul Tg. Secuiesc — 
Minerul Baraolt 1—0 (1—0). Me-
trom Brașov — Caraimanul Buș
teni 4—0 (2—0), Carpați Brașov
— Chimia Or. Victoria 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 17 p (20—1), 2. C.S.U. 
Brașov 16 p (15—4), 3. Metrom 
Brașov 12 p (14—5)... pe ultime
le : 15. C.P.L. Sf. Gheorghe 5 p 
(7—19), 16. Caraimanul Bușteni
4 p (4—15)

SERIA A XII-A
Unirea Alba Iulia — Ind. str- 

mei C. Turzii 4—5 (0—0) 1, Car
pați Mlrșa — I.P.A. Sibiu 6—2 
(3—2), Metalul Sighișoara — Uti
lajul Făgăraș 2—1 (2—1), Meta
lul Aiud — Constructorul Alba 
Iulia 1—0 (0—0). Textila Cisnădle
— I.M.I.X. Agnita 2—0 (0—0), Me
talul Copșa Mică — Mureșul Lu
duș 1—1 (0—1), Sticla-Ariesul
Turda — Automecanica Mediaș 
3—1 (1—1), Inter Sibiu - '’da
Ocna Mureș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. IND.
SIRMEI C. TURZII 16 p (29—5), 
2. Sticla Turda 13 p (12—7), 3. 
Metalul Aiud 11 p (15—6)... pe 
ultimele : 14. I.M.I.X. Agnita 6 p 
(7—14). 15. Mureșul Luduș 6 p
(8—16), 16. Soda G'-na Mureș 6 p 
(9—22).

Rezultatele nc-av fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



STRĂLUCIT SUCCES AL LUPTĂTORILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

sportiv cu o veche activitate 
competițională. încă din pri
mele secunde, cei doi sportivi 
s-au angajat într-o dispută 
aprigă. Românul încearcă un 
tur de cap, reușește. își duce 
adversarul în pod, dar acesta 
continuă 
pe Gingă într-o poziție difi
cilă. Sportivul nostru are două 
acțiuni frumoase și obține a- 
vantaj (6—2). în ultimul mi
nut, Holidis este salvat de tuș 
prin gongul care anunță pauza 
dintre reprize. în continuare, 
Gingă execută un spectaculos 
procedeu tehnic și își mărește 
avantajul de puncte, obținînd 
o categorică victorie (15—7) și 
cu aceasta un loc în finala de 
trei. Ion Păun n-a putut să-l 
depășească pe fostul campion 
mondial K. Lipien (Polonia) 
și, învins la puncte, a trebuit 
să se mulțumească cu medalia 
de bronz. La cat. 82 kg, I. 
Draica — împovărat eu patru 
puncte penalizare — a făcut 
eforturi extraordinare pentru 
a se menține în lupta pentru 
un loc fruntaș. El a susținut 
luni primul meci în compania 
iugoslavului M. Petkovici, 
campionul olimpic „en titre". 
După o luptă 
care sportivul 
apel la toate 
Draica a obținut 
puncte (8—6). O oră mai tirziu, 
reprezentantul țării noastre a 
întîlnit un alt adversar puter
nic, bulgarul T. Pavlov. în 
primul minut, el a fost sur
prins de o acțiune a adversa
rului său și condus cu 0—3. In 
repriza secundă, bulgarul în
cearcă să-și mențină avantajul 
și primește un avertisment 
pentru pasivitate. Spre sfârși
tul reprizei a doua, Draica a 
executat un spectaculos tur de 
cap prin care și-a fixat ad
versarul cu umerii pe saltea, 
cîștigînd prin tuș. Șt. Rusa n-a 
reușit să depășească pe N. 
Dimov (Bulgaria), ambii fiind 
descalificați in minutul X Ast
fel, Șt. Rusu a fost eliminat 
și s-a clasat pe locul cină. Cu 
o decizie asemănătoare s-a în
cheiat partida între P. Dicu și 
C. Kwicinski (Polonia), dar 
Dicu, cu numai 5 puncte pena
lizare, a rămas în concurs. 
Tinărul I. Savin (100 kg) a fost 
întrecut de către G. Petkov 
(Bulgaria) prin tuș și a ocupat

acțiunea, trecîndu-1

dramatică, în 
nostru a făcui 

resursele sale, 
victoria la

TELEX
CICLISM a Sezonul de șosea 

»-a încheiat la Bergamo (Italia) 
cu proba contracronometru- 
perechl „Trofeul Baracchi", clș- 
tigatâ surprinzător anul acesta de 
doi debutanți : italianul Carmelo 
Barone și suedezul Bernt Johans
son, înregistrați pe distanța de 
100 km cu timpul de 2hO7:5M 

HANDBAL • In turneul mas
culin de la Liubliana : Danemar
ca — Iugoslavia 29—27 (15—14) ;
R.\ F. Germania — Cehoslovacia 
20—19 (10—7).

POLO e " ...
desfășurat 
U.R.S.S. a 
1—0, 3—2,
riei.

ȘAH • 
s-a încheiat cu doi cîștigătorl : 
bulgarul Spiridonov și cubanezul 
Vilela, care au totalizat cite 8’/, p 
din 12 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ivanov (Bulga-

Intr-un meci amical 
la Baku, selecționata 
învins cu 6—5 (2—1,

0—2) formația Unga-
Turneul de la Vama

Rasiștii sud-africani nu se 
împacă deloc cu ideea că 
. trebuie să părăsească sta

dioanele și pistele de întrecere, 
în oricare parte a lumii, așa cum 
o cere cu hotărîre opinia publi
că sportivă mondială. De mai 
multe ori excluși din marile 
competiții internaționale, de la 
Jocurile Olimpice 
natele mondiale, 
pățînează să bată 
poarta lor, căutînd 
mijloace — să se 
rîndurile celor veniți să con
cureze în dreaptă luptă spor
tivă. Nu o dată, pentru a-și 
justifica cererea de reintegra
re în arena sportivă internațio
nală. ei uzează de argumentul 
înființării așa-numitelor ..fede
rații multirasiale” din Republi
ca Sud-Africană, unde, chipu
rile, sportivii albi și negri ar 
beneficia de drepturi egale. 
Ceea ce, firește, nu este decît 
un camuflaj pentru intențiile 
de a perpetua discriminarea 
rasială și pe terenurile de 
sport din țara lor, unde albii 
continuă să aibă condiții in
finit superioare de pregătire și 
întrecere.

După cum se știe, în no
iembrie trecut, Adunarea Ge-

sau campio- 
ei se încă- 
din nou la

— prin orice 
infiltreze în

locul 5 în clasamentul semi
greilor.

în reuniunea finală, aseară 
tîrziu, reprezentanții noștri au 
avut o comportare excelentă. 
Astfel, 
învins 
nianul 
ria 82 
nat toate pronosticurile, cîști- 
gînd la puncte (12—3) un med 
foarte greu în compania polo
nezului J. Dolgowicz, învingă
torul lui C. Bogzarov (U.R.S.S.),

Pi. Gingă (52 kg) l-a 
clar la puncte pe ira- 
M. Shirani. La catego- 
kg, I. Draica a răstur-

ION PAUi'
de-al treilea finalist ro-

Dicu (cat. 90 kg) a 
și cele mai optimiste 
in meciul său cu bul-
Nikolov, vicecampion

Cel 
mân, 
întrecut 
așteptări 
garul S. 
olimpic la Montreal, pe care 
l-a condus tot timpul, obținînd 
puncte tehnice pentru acurate
țea procedeelor folosite și cîș- 
tigînd ta ultima repriză prin 
descalificarea adversarului la 
un punctaj net in favoarea 
sportivului român (8—2). în me
ciurile decisive pentru medall-

P.

~ a 
ile de aur, luptătorii români au 
avut ca adversari, după cum 
urmează : N. Gingă pe K. Fat
kulin (U.R.S.S.). I. Draica pe 
C. Bogzarov (U.R.S.S.) și P. 
Dicu pe F. Andersson (Suedia). 
N. Gingă învinge prin descali
ficare în repriza I pe K. Fat
kulin (U.R.S.S.).

La cat. 82 kg I. Draica a 
pierdut în fața lui Bogzarov 
(U.R.S.S.) și a obținut medalia 
de argint. Reprezentantul nos
tru la cat. 90 kg, P. Dicu, n-a 
putut trece de suedezul F. An
dersson și a trebuit să se mul
țumească cu locul secund 
ierarhia mondială a 
respective.

Iată clasamentele 
categorii : 48 kg : 1. 
kov (U.R.S.S.) ; 2. T. Iordanov 
(Bulg.) ; 3. S. Bora (Turcia) ; 
52 kg : 
MANIA) 
(U.R.S.S.); 3. 
57 kg : 1. P. 
F. Mustafin 
Fricici (Iug.)
62 kg : 1. L. Reczi (Ung.) ; X 
K. Lipien (Pol.) ; X I. Păun 
(România) ; 68 kg : 1. H. Weh- 
ning (R.D.G.); 
edia) ; 3. N.
...5. Șt. Rusu ; 
cha (Ceh.) ; 2. 
3. F. Kocsis

in
categoriei

celor 10 
A. Suma-

3 S
1. NICU GINGA (RO- 
; 2. K. Fatkulin

M. Shirani (Iran); 
Ukkola (Fin.) ; X 
(U.R.S.S.) ; 3. I. 

; ...6. I. Dulică ;
2.

2. L. Skjold (Su- 
Dirnov (Bulg.) ;

74 kg : 1. V. Ma- 
I. Șopov (Bulg.); 
(Ung.) ; 82 kg : 

L C. Bogzarov (U.R.S.S.) ; X 
I. Draica (România) ; 3. J. Dol-

kov (Bulg.) ; „.5. L Savin ;
+100 kg : 1. N. Diner (Bulg.) ; 
X A. Kolcinski (U.R.SS.) ; X 
A. Robertsson (Suedia).

gowicz (Polonia) ; 90 kg : 1. F.
Andersson (Suedia; ; X P. Dicu
(România) ; 3. S. Nikolov
(Bulg.) ; 100 kg : 1. N. Bal-
boșin (U.R.S.S.) ; X R. Me-
misevici (IugJ ; X G. Pet-

ȘAHIȘTI ROMÂNI IN TURNEE INTERNAȚIONALE
• în runda a patra a 

noului 
care se 
iugoslav Bar, maestrul 
Victor Cioc&Itea a remizat ca 
Smejkal (Cehoslovacia), rezul
tat consemnat și ta partidele 
Mtaici — Tringov și Hulak — 
Stean. Raicevici a cîștigat ta 
Quinteros, iar celelalte partide 
s-au întrerupt. In clasament 
conduce Stean (Anglia) cu 3 p, 
urmat de Ivanovici, Hulak 
(ambii Iugoslavia) — cite 21/»

tur- 
(M»hinternațional de 

desfășoară ta orașul 
român

TELEX

p, (1), Ralcevici (Iugoslavia) — 
2’4 p, Clocâltea (România) —
2 p, Smejkal (Cehoslovacia), 
Tringov (Bulgaria) și Fortatoo 
(Ungaria) — cite l‘/i p. (1).

• După consumarea a patru 
runde, ta turneul internațional 
feminin de la Halle (R.D. 
Germană) conduce Lidia Mu- 
lenko (U.R.S.S.), cu 3'/i p, ur
mată de Hoffmann (R.D.G.) —
3 p. Dana Nnțo (România) și 
Vokralova (Cehoslovacia) —
— cîte 2‘/i p, Feusiel (R.D.G.)
— 2 p etc. In runda a patra. 
Dana Nuțu a învins-o pe 
Brdder (R.D.G.). Alte rezulta
te : Mulenk» — Kloss 1—0 , 
Vokralova — Keller 1—0, 
Hoffmann — Sztaka 1—0.

UNDE SE VOR DESFĂȘURĂ 
JOCURILE OLIMPICE DIN 1984?
• „Olimpiada albă" disputată între Vîsoke Tatry, Sap-: 
poro, Chamonix și stațiunile scandinave • Los Angeles 
a cîștigat „meciul" candidaturii estivale cu New York-ul

de a 
să se

Mai stat trei ani plnă la 
desfășurarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă (Lake Placid) și de vară 
(Moscova) din 1980, dar de pe 
acum se creează vîlvă ta jurul 
candidaturilor pentru Olimpia
dele din... 1984 I Ce determină 
această aparentă grabă 7 Po
trivit statutelor Comitetului 
Internațional Olimpic, alegerea 
gazdei unei ediții olimpice se 
face cu 6 ani inainte de ter
menul dat. Data limită a anun
țării candidaturilor fiind 31 oc
tombrie 1977, știm că anul 
viitor, în luna mai, la Ate
na, cu prilejul sesiunii C.I.O., 
vor fi desemnate sediile Jocu
rilor din 1984. începerea „cam
paniei electorale" și mai ales 
depunerea candidaturilor atlt 
de timpuriu ni se par, în aces
te circumstanțe, normale.

în domeniul aspirației 
sălășlui Olimpiade începe
observe o tendință : gazdele 
trecute — în dorința de a-și 
revalorifica importantele in
vestiții (încă neamortizate !) — 
își depun, după o vreme, dta 
nou candidatura. Exemplul cel 
mal proaspăt a fost cel oferit 
de stațiunea austriacă Inns
bruck — gazdă a Jocurilor de 
iarnă tatii ta 1964 și pe urmă 
(luind rapid locul orașului a- 
merican Denver, care s-a de
zis ta ultimul moment) în 
1976, la 12 ani distanță. Iată 
că o veste recentă anunță in
tenții similare din partea edi
lilor stațiunii montane japone
ze Sapporo, care a organizat 
ediția din 1972 : tot la un răs
timp de 12 ani, adică In 1984, ca
pitala departamentului Hokka
ido dorește să primească dta 
nou oaspeți olimpici I în acest 
scop, municipalitatea din Sap
poro a și efectuat un sondaj 
public (foarte la modă, ta ul
tima vreme, pentru aflarea pă
rerii cetățenilor), iar rezulta
tele s-au dovedit încurajatoa
re. Din masa celor anchetați, 
68 la sută s-au declarat pentru 
O nouă ediție a Jocurilor și 
doar 25 la sută s-au arătat po
trivnici (în majoritate, din mo
tive ținînd de principiile pro
tecției naturii). De altfel, pen
tru Olimpiada albă 1984, ta ar
țari de Sapporo sînt prea vagi

candidaturi din Franța (un 
grup de stațiuni dta jurul lui 
Mont Blanc, avlnd ca centru 
Chamonix) și dta Scandinavia 
(care ar vrea să țină probele 
răsfirate ta mai multe locuri 
și chiar mai multe țări). O știre 
de ultimă oră anunță candida
tura stațiunii cehoslovace VJ- 
soke Tatry, ceea ce ar rezolva 
problema ta condiții optime, așa 
cum a demonstrat-o cu ocazia 
organizării campionatelor mon
diale de schi-fond din anul 1970.

Nid pentru Jocurile de vară 
candidații nu sînt prea mulțL' 
La început a fost foarte insisten
tă oferta capitalei iraniene 
Teheran, care ar fi vrut să 
exploateze importantele com
plexe sportive construite cu 
ocazia Jocurilor Asiatice dta 
1974, dar în ultimul timp nu 
se mai aude aproape nimic. 
Dimpotrivă, a devenit foarte a- 
cută concurența orașelor ameri
cane care-și revendicau dreptul 
de a candida. Rămăseseră „in 
cursă" (după ce New Orleans a 
renunțat) New York și Los 
Angeles (care ar putea ft, de 
asemenea, o repetare, după ce 
a găzduit Jocurile în 1932). 
Presa din S.U.A. a urmărit cu 
interes „meciul" celor două 
metropole (una dta est, alta din 
vest) și nu a pierdut ocazia să 
remarce cu umor că cetățenii 
din New York (la sondajul pu
blic) au fost în proporție de 80 la 
sută de acord să găzduiască 
Jocurile... dacă locuitorii 
municipalitatea nu vor 
nimic de cheltuit ! Firește că 
la imensele costuri prevăzute 
(intre 272 milioane 
în proiectul Los Angeles și 426 
milioane ta prevederile de 1* 
New York), organizarea 
poate fi asigurată 
sprijin substanțial 
statelor respective 
rilor federale. Azi 
Angeles a cîștigat 
mă bătălie.

Nici 
ședințele 
optimist, 
recentă 
la candidaturile pentru 1984, a 
spus : „Probabil că se va pre
zenta un singur oraș, șl acela 
american".

sau 
avea

de dolari

nu 
unfără

din partea 
și a fondu- 
știm că Loa 
această pri-

pre- 
e prea 

de vreme ce, intr-o 
declarație cu privire

lordul Killanta, 
C.I.O„ nu

ria) — 7*4 p șl MihalașLn (Iugo
slavia) 6‘Ă p. • Dup» 4 runde, 
în turneul de la Kraguevae con
duce Kniezevicl (Iugoslavia) eu 
3‘A p.

TENIS a Turneul de la Brisba
ne s-a terminat cu victoria Iul 
Vitas Gerulaltls, care l-a între
cut ta final» cu 6—7, 6—1, s—L 
7—5 pe Tony Roche. In finala 
la dublu, perechea Vitas Geru- 
laltis — Bill Scanlon a dispus eu 
7—6, 6—4 de cuplul Ken Rose-
wall — Mal Anderson. • Turneul 
feminin de la Phoenix a fost Cîf- 
tigat de Billie Jean King, învin
gătoare cu 1—6, 6—1, 6—4 In fața 
Iul Wendy Turnbull.

VOLEI • în cel de-al doilea 
med în S.U.A., reprezentativa 
masculină a Cubei a evoluat la 
Cincinnati, în compania unei se
lecționate locale. Voleibaliștii cu
banezi au cîștigat cu 3—0 (15—ÎL 
15—5, 15—4).

nerală a Organizației Națiuni
lor Unite a recomandat tutu
ror guvernelor, organizațiilor și 
persoanelor particulare un 
program de acțiune împotriva 
apartheidului, in scopul spri
jinirii poporului din Africa de 
Sad în lupta pentru eradicarea 
totală a discriminării rasiale. 
In cadrul acestui program este

PROTESTE HOTARITE

recomandat tuturor țărilor 
membre ale O.N.U. să între
rupă orice legătură eu organis
mele sportive care practică a- 
partheidul sau cu echipele 
sportive din R.S.A., selecțio
nate pe criterii rasiste. Aceas
ta a determinat majoritatea fe
derațiilor sportive internațio
nale să excludă pe reprezen
tanții sportivi ai rasiștilor sud- 
africani din toate competițiile 
puse sub egida acestor orga
nisme.

E drept, unele asemenea fo
ruri, foarte puține la număr, 
se abat de la această linie de

IN PRELIMINARIILE C.M. CAMPIONATE.- CAMPIONATE—

Turneul final al zonei Ameri- 
cil de Nord, Centrale și bazi
nului Caraibilor a programat la 
Ciudad de Mexico ultimele două 
meciuri ale etapei a 3-a : Ca
nada — Guatemala 2—1 (2—0) 
și Haiti — El Salvador 1—0 
(0—0). In clasament conduce 
neînvinsă echipa Mexicului cu 
6 p, urmată de Canada și Haiti 
cu cite 4 p, Guatemala și El 
Salvador cite 2 p. Pe ultimul 
loc — Surinam 0 p.

conduită. A fost, recent, cazul 
organizatorilor 
mondial de yachting 
„Olandezul zburător" 
fășurat la Torbola (Italia), care 
au primit înscrierea unei am
barcațiuni din R.S.A. în aceeași 
manieră au procedat și gazdele 
campionatelor internaționale de 
schi nautic, care au avut loc

campionatului 
clasa 
des-

în Austria. De fiecare dată, 
prezența sportivilor 
câni la întreceri a i 
tiflcată indignare și 
proteste oficiale.

Bucuria rasiștilor i 
toria de a 
„breșă" 
lovesc 
fost de 
aceeași 
concurase la Torbola, n-a fost 
primită în apele Balticei, cu 
prilejul tradiționalelor regate 
din cadrul „Săptămînii Kie- 
iului". Organizatorii vest-ger- 
mani ai întrecerilor au trebuit

sud-afrl- 
stirnit jus- 
numeroase

de la Pre- 
fi făcut o nouă 

ta opoziția de care se 
în lumea sportivă a 
scurtă durată. Iată că 

ambarcațiune, care

IUGOSLAVIA (et. 12) : Olim
pia Liubliana — Trepca 1—0 ; 
Sloboda Tuzla—Buducnost 1—0; 
Borac Banja Luka — Dinamo 
Zagreb 1—3 ; Partizan Belgrad 
— O.F.K. Belgrad 3—1 ; Velez 
Mostar — Celik Zenica 2—2 ; 
Rijeka — Hajduk Split 2—0 ; 
Radniki Nlș — Osijek 1—0 ; Sa
rajevo — Vojvodina No vi Sad 
2—0. Medul Steaua Roșie Bel
grad — Zagreb a fost amînat. 
Clasament : 1. Partizan 19 p ;

2. Dinamo 17 p ; X Sloboda 
17 p.

CEHOSLOVACIA (et. 8) i 
Union Teplice — Slovan Bra
tislava 0—0 ; Lokomotiv Kosice 
— Spartak Trnava 3—0 ; Dukla 
Banska Bystrica — Dukla Pra- 
ga 0—5 ; Sparta Praga — Ta- 
tran Preșov 1—0 ; Inter Brati
slava — Banik Ostrava 2—1 ( 
Z.V.L Zilina — Zbrojovka Brno 
2—1 ; Jednota Trencin — Bohe
mians Praga 1—0, Clasament * 
1. Zbrojovka 12 p ; X Lokomo
tiv Kosice 11 p ; 1 Dukla Pra
ga 10 p.

să refuze înscrierea yachtului 
din R.S.A„ ta fața protestului 
masiv al sportivilor din țările 
socialiste participant la rega
tele de la Kiel. N-a putut fi 
pus pe picioare 
trîmbițatul proiect 
ei sud-africane de 
organiza un meci 
chipă „multirasială" 
o selecționată a lumii, întîlnire 
care urma să aibă loc pe sta
dionul din Pretoria. Federați
ile naționale din mai multe 
țări, solicitate să ofere jucă
tori pentru asemenea selecțio
nată, au refuzat să-și dea con
cursul. Cu acest prilej, Hassan 
Huba, unul din liderii sportivi 
de culoare din R.S.A., a făcut o 
declarație publică prin care în
criminează practicile diversio
niste ale organizațiilor guver
namentale de sport din aceas
tă țară.

Noi fapte, noi dovezi 
vorbesc limpede despre 
nile 
dusă 
triva 
ale 
Sud-Africane și 
de sport.

nici mult 
al federați- 
rugby de a 
între o e- 
a R.S.A. și

SPANIA (et. 7) : Athletic Bil
bao — Cadiz 6—1 ; Las Palmas 
— Betis 3—2 ; Burgos — Gijoa 
0—0 ; Real Madrid — Elche 
5—1 ; Sevilla — Valencia 1—0 j 
Salamanca — Real Sociedad 
0—0 ; Hercules — C.F. Barce
lona 2—1 ; Santander — Atleti
co Madrid 2—0 ; Espanol — 
Vallecano 2—1. Clasament : L 
Real Madrid 12 p ; 2. GF. Bar
celona 10 p ; 3. Las Palmas 9 p.

MECIURI INTERNAȚIONALE

• Echipa R. P. Chineze și-a 
încheiat turneul întreprins ta 
S.U.A., jucînd la San Francis
co cu selecționata țării-gazdâ.' 
Partida s-a terminat cu scorul 
de 2—1 (0—0) în favoarea for
mației americane. în continua
re, fotbaliștii din R. P. Chineză 
vor evolua în Jamaica și 
Mexic.

care 
acțiu- 
lupta 

im po-
tot mai hotărîte în 
de sportivii lumii 

de apartheid 
Republicii 

pe terenurile

practicilor 
guvernului

Radu VOIA

• La 
meciul 
Ugandei 
pentru preliminariile „Cupei A- 
fricii". Uganda a cîșigat cu 2—1 
(1—0) și s-a calificat pentru 
turneul final al competiției, 
programat anul viitor în Ghana, 
în primul joc. disputat la 
Addis Abeba, scorul a fost e- 
gal : 0—0.

Kampala s-a disputat 
retur dintre echipele 

și Etiopiei, contînd
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