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Sub genericul „DACIÂDEI“

VREM SA NE LUĂM REVANȘA ASUPRA IERNII..."
la Cîmpulung Moldovenesc - condiții Dune pentru practicarea sporturilor de sezon

j Sîntem Ia Cîmpulung Moldo
venesc, oraș cu oameni har
nici care au cîștigat anul tre
cut locul III în concursul 
pentru buna gospodărire și în
frumusețare a orașelor. A nins 
de citeva zile, zăpada așternîn- 
du-se în covor gros. Tocmai 
bine pentru schi și săniuș. Stăm 
de vorbă cu schioara Elena

tru educație fizică și sport, ni 
se spusese că e greu de găsit, 
că se află prin oraș, cu diver
se treburi, că are de rezolvat 
multe lucruri și că asta nu se 
poate face stînd în birou, că 
trebuie să fie 
teren. N-am
L-am întîlnit în mijlocul u- 
nui grup de oameni, într-un

permanent în 
umblat mult.

• •••

Ne spune apoi că, pe lîngă 
bazele deja intrate în circuit, 
există preocuparea ca toate a- 
sociațiile să dispună de o bază 
a lor. „M-au întrebat adesea 
cetățenii: noi, tovarășe Șuhani, 
unde putem face sport ? Și nu 
întotdeauna le-am putut răs
punde. De cînd s-a dat star
tul în competiția națională 
„Daciada**, oamenii au devenit 
parcă mai interesați față de 
mișcarea sportivă. Noi avem 
multe proiecte, dintre care aș 
aminti realizarea unei săli 
polivalente ; amenajarea pen
tru schi a împrejurimilor ver
santului Runc ; marcarea sau 
remarcarea traseelor turistice

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. a 6-a)

Pe dealurile din jurul orașului Cîmpulung Moldovenesc, între
cerile de săniuș au devenit obișnuite in aceste zile 

Foto : D. NEAGU

Lehaci-Crăciunescu, fostă cam
pioană de fond și componentă 
a lotului național, ciștigătoare 
a numeroase competiții, lucră
toare la cooperativa „Deia“ : 
„Avem im oraș mîndru, pe 
care vrem să-l facem și mai 
frumos. Noile construcții, 
obiective industriale stau 
turie despre impetuosul 
a! localității noastre. Și, 
cîmpuiungenii sînt oameni ho- 
tărîți, nu ne vom opri aici. 
Și în ceea ce privește activita
tea sportivă avem multe reușite, 
atit în ceea ce privește angre
narea unui număr tot mai mare 
de praoticanți, cît și în dome
niul sporirii bazei materiale. 
Acum a venit iarna. Ca în fie
care an. concursurile de schi 
și patinaj vor fi in 
Dealtfel, mergeți în 
dionului și vă veți

Despre tovarășul 
hani, 
siliului 
al Consiliului orășenesc

noile 
măr- 
avint 
cum

prim-plan. 
zona sta- 
convinge**. 
Liviu Șu- 

vicepreședinte al Con- 
popular și președinte 

pen-

veritabil sfat al gospodarilor. 
Am așteptat să se încheie dis
cuțiile, timp în care cineva a 
pus și problema pîrtiei de schi 
de pe Bodea, care „ne trebuie 
pentru a ne mai dezmorți și 
noi, dar și pentru copiii ăștia 
ai noștri, că tare-s 
sportul 
loc un 
întreaga 
într-un 
care va

Multe 
băm. Răspunsul vine calm, si
gur : „Nici nu se poate altfel. 
Ori cite ai face, tot ți se pare 
că-i prea puțin față de ceea 
ce trebuie să mai faci**. Și așa 
aflăm că o bună parte din 
reușita anului trecut în între
cerea între orașe se datorează 
și contribuției pe care și-a a- 
dus-o mișcarea sportivă. „La 
noi fiecare școală are acum 
baza ei proprie, compusă din 
terenuri complexe, ceea ce 
este foarte mult pentru un o- 
raș care nu a avut mai nimic**.

buni in
A căpătat pe 
îmbucurător ; 

inclusă

l9
aista**.

răspuns 
zonă se află
proiect de amenajări 

prinde viață în curind. 
treburi, nu ? — între-

ECHIPA DE BASCHET A BUCUREȘTIUIUI, 
LOCUL II ÎN TURNEUL DE LA BERLIN

r
internațional de bas- 

desfășurat la
Turneul 

chet masculin 
Berlin s-a încheiat cu victoria 
echipei locale A.D.W., care a 
întîlnit în partida pentru locu
rile 1—2 selecționata municipiu
lui București. După un joc e- 
chilibrat, A.D.W. a cîștigat cu 
104—95 (54—42). Alte rezultate : 
Slavia Sofia — Pogon Szczecin 
115—108 (48—58), K.M.U. Leip-

zig — V.Z.K.G. 
(30—30).

Clasament : 1.

Ostrava 75—65

A.D.W. Berlin, 
2. Selecționata București, 3. Sla
via Sofia, 4. Pogon Szczecin, 5. 
K.M.U. Leipzig, 6. V.Z.K.G. 
Ostrava.

Baschetbalistul român Cris
tian Fluturaș a primit cupa o- 
ferită celui mai bun jucător al 
turneului.

în meciul de aseară.

HOCHEISTII NOȘTRI AU DOMINAT 
DAR VICTORIA A REVENIT OASPEȚILOR

Selecționata divizionară - Metalurg Celiabinsk 2-3!
în ciuda faptului că s-a pro

dus o modificare de ultim mo
ment, adică a avut alt adver
sar : Metalurg Celiabinsk (de 
fapt, o valoroasă pepinieră a 
celebrei Traktor Celiabinsk), se
lecționata noastră divizionară a 
părăsit totuși ieri seară terenul 
de gheață învinsă : 2—3 (1—2, 
1—0, 0—1). Meciul a fost ex
trem de rapid, foarte aspru și 
cu nenumărate faze de poartă. 
Majoritatea acestora au fost o- 
pera jucătorilor români, care 
după ce au fost conduși chiar 
din start, și în mod nefericit

cu 0—2, au remontat specta
culos reducînd din handicap și 
egalind. în repriza secundă și 
în primele zece minute ale ul
timei părți, hocheiștii români 
au dominat insistent, fiind de 
nenumărate ori la un pas de 
golul victoriei. Acesta a fost 
însă reușit de oaspeți — oare
cum norocos, împotriva cursu
lui jocului — în ultimele mi
nute la capătul singurei lor 
acțiuni mai curate din ultima 
repriză.

Au marcat în ordine : Se- 
lcnkov (min. 1), Borodulin

tribuna experienței pozitive

12 SATE CU NUME DE BALADĂ'
Ncrcl, Sâhâtcni, nimeni, stllpn, Drcaza, Pietroasele. Năcnl, 
Clondiru, vmtilcanca, șarlnga, Izvorul Dulce șl Iipia

ÎN CĂUTAREA UNOR CAMPIONI
în sală e aproape ca afară, 

dar băieții de la „Gloria** au 
pe ei treninguri și trag mai 
aprig în mingile de celuloid, 
iar frigul nu mai e 
sar, ci un partener 
nament.

Stau alături de
Dragu, secretarul C.J.E.F.S. Bu
zău, ba ne îndesăm căciulile 
pe cap, ba ni le scoatem (din 
jenă față de cei tineri) și pro
fesorul îmi zice ca din senin :

— Știi că avem o „divizie** 
sătească la tenis de masă î

— Divizie ?... Sătească ?...
De fapt, sînt două : una șco

lară, și una pentru tineri pînă 
la, să zicem... 30 de ani. Cu 
12 centre de comună și sate.

...Ideea a fost a lui Gheorghe 
Mustățea, profesor din Vinti
leanca. Nu, Mustățea nu predă 
educația fizică, e profesor de 
matematică, dar a înțeles că 
elevul nu poate sta la nesfîrșit 
aplecat deasupra caietului cu 
pătrățele, că poziția în bancă 
se cere compensată cu mișca
rea, iar jocul este egal cu suma 
tuturor mișcărilor, că teorema 
lui Pitagora și „regula semnelor** 
se încrustează mai lesne într-o 
minte aparținînd unui corp să
nătos.

un adver- 
de antre-

profesorul

Așa s-a decis să propună, 
mai întîi unor colegi, apoi Con
siliului județean, un campionat, 
sistem divizie. Ca la oraș ? Nu, 
ca pe țară ! Să stimuleze pa
siuni sportive, ambiții, rezis
tență și, dacă vreți, mici sa
crificii. S-a înțeles cu Tiberiu 
Coman, profesor de... istorie și 
cu colegul acestuia, Mihai 
dărescu, profesor de — 
da 1 — de educație fizică, 
Breaza, cu colegii acestuia 
urmă, Marin Monea, Ilie 
boc și Dumitru Bădina, 
alte comune. Au alcătuit 
riul concursului**, au convins și 
pe alții și astfel a luat ființă 
Divizia sătească — recunoașteți 
că termenii nu se exclud, dim
potrivă — la care participă, 
cum spuneam, 12 localități cu 
nume de baladă : Merei, Săhă- 
teni, Ulmeni, 
Pietroasele, 
Vintileanca, 
Dulce și Lipia.

A fost ales tenisul 
fiindcă tocmai se declanșase 
etapa de iarnă a „Daciadei** și 
această ramură era prevăzută

Slilpu, 
Năeni, 
Șaringa,

Pentru gala de selecție de marți

TEODOR DINU Șl FARIDIN IBRAIM 
PROMIT UN MECI Dl ZILE MARI!
Boxerii fruntași fac intense pregătiri la Snagov

Gala de selecție de marți, de 
la Palatul sporturilor, a stirnit 
un viu interes nu numai în rîn- 
durile spectatorilor care aș
teaptă nerăbdători reîntîlnirea 
cu așii pugilismului românesc, 
ci și în rîndurile protagoniști
lor înscriși pe afiș, pentru care, 
de astă dată, urcarea în ring 
reprezintă concomitent o veri
ficare a formei sportive „la 
și posibilitatea de a obține 
loc în echipa României care 
întreprinde, începînd din 7 
nuarie, un turneu în Statele 
nite ale Americii.

Lotul boxerilor fruntași 
candidați la titularizare — 
află într-un avansat stagiu 
pregătire la Snagov. I-am 
mărit joi efectuînd programul 
de antrenamente, sub conduce
rea antrenorilor Ion Chendreanu 
și Constantin Ciucă, cînd aler- 
gînd într-un cros aspru, pe ger, 
de-a lungul aleilor complexu
lui, cînd practicînd sporturi 
complementare sub imensa cu
polă de cauciuc a sălii-balon, 
cînd în sala de box exersînd, 
șlefuind, perfecționînd mișcări 
specifice. Ba, dincolo de at
mosfera de muncă intensă, i-am 
văzut și — în clipe de destin
dere — participînd cu pasiune 
la o lecție de limba engleză, 
necesară în acest sport.

Practic, la ora aceasta, pre
gătirile pentru reuniunea de 
marți încep să se încheie. Sub 
semnul întrebării sînt doar 
Niță Robu (încă insuficient pre-

zi“ 
un 
va 
ia- 
U-

se 
de 

ur-

Zi- 
ei, 

din 
din 
Bo
din 

„ju-

Breaza, 
Clondiru, 

Izvorul

de masă

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. a 6-a)

Pe aleile înzăpezi
te ale complexului 
Snagov, fac cros 
protagoniști ai ga
lei de mărfi (de la 
stingă la dreapta) : 
Dumitru Cipere, 
Teodor Dinu și Fa- 

redin Ibraim

Foto : N. DRAGOȘ 
gătit, după o pauză 
țională mai lungă) 
Clcu (cu o stare precară a să
nătății). In schimb, plini de op
timism, de dorința de a se evi
denția — în fața publicului și 
a selecționerilor — se arată toți 
ceilalți boxeri, indiferent de 
perechea în care vor evolua, ba 
chiar evitind (din motive psi
hologice lesne de înțeles) con
tactul prea apropiat cu viito
rul adversar. în realitate, bă
ieții aceștia se cunosc destul de 
bine. Iată-1 de pildă pe boxe
rul nr. 1 al anului, dinamovis- 
tul Teodor Dinu (medalie de 
argint la campionatele euro
pene), care ne mărturisea că l-a 
mai întîlnit de două ori pe Fa- 
redin Ibraim, în limitele cate
goriei muscă, fiind învins de 
flecare dată, și că acum, la ca-

Victor BANCIULESCU

competi- 
și Vasile

Campionatul individual de tenis

de masă din cadrul „Daciadei**

EVA FERENCZI
CRISTINEL ROMANESCU,

ÎNVINGĂTORI
LA DUBLU MIXT

(Continuare în pag. a 6-a)

WWA'.Wr.'.'A'.W.’

O aefiune de atac a hocheiștilor români (echipament de culoare 
închisă) in meciul de aseară cu Metalurg Celiabinsk

(min. 6, în superioritate nume
rică), Axinte (min. 10 și 36) și 
Buharin (min. 57). Au condus 
M. Presneanu și Gh. Mureșean.

Astăzi, de la ora 18. are loc 
meciul revanșă.

Calin ANTONESCU

ARAD, 16 (prin telefon). Vi
neri dimineața, au început în
trecerile celei de-a 2-a finale a 
campionatului individual la te
nis de masă (seniori) din ca
drul „Daciadei**. Participă cei 
mai buni 71 de sportivi (33 fete 
și 38 băieți) calificați după pri
ma finală, maeștri ai sportului 
și jucători de categoria I de 
clasificare.

Campionatul a debutat cu 
proba de dublu mixt, la care 
participă 33 de perechi. In pri
mul tur, o mare surpriză : doi 
dintre principalii favoriți (Liana 
Mihuț — Zsolt Bohm) au fost 
învinși de perechea Maria Ha- 
toș — Ion Buga cu 3—1 (22, —21, 
19, 19) ! O altă pereche favo
rită (Lidia Zaharia — Ștefan 
Moraru) a pierdut în fața out- 
siderilor Ana Ciobancan — Gelu 
Păuna cu 2—3.

A treia surpriză a zilei : J. 
Jutko Orbely, Laszlo Nagy — 
Veronica Petrini, Dorel Onețiu 
3—2. Cea mai spectaculoasă eli
minare s-a înregistrat in semi
finale : Magdalena Lessay, Iosif 
Biihm — Maria Alexandru, Tu
dor Gheorghe 3—2. 
campioni ai actualei 
revenit cuplului Eva Ferenczi, 
Crisiinel Romanescu, 
impus în finală, cu 3—0 (10, 16, 
14), în fața dublului Magdalena 
Lessay, Iosif Bohm.

Titlul de 
ediții a

care s-au
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ÎN PERIMETRUL CULTURII SPORTIVE
Un scriitor bucovinean mai puțin cunos

cut ni se dezvăluie prin filele sale de jur
nal publicate de editura Junimea din Iași 
sub titlul „Zilele și umbra mca“ (1976). 
Este vorba de eseistul TRAIAN CHELARIU 
(1906-—1966) care trebuie să fi iubit mult 
sportul de vreme ce, încă prin 1932, cule-

„Sportul pentru mine este 
manifestarea concentrată a 
vieții, la fel cum e și jocul 
spiritual cel mai pur. Spor
tul e dans in «spațiu limita- 
tor». adică dans obligat să 
învingă anumite mișcări an
tagoniste ale spațiului. Doi 
boxeuri pot fi asemănați cu 
doi dansatori care iși dispută 
dreptul de mișcare într-o a- 
numită secțiune a ringului. 
Echipele antagoniste ale ori
cărui meci de tenis sau fot
bal etc., etc., nu-și dispută 
decit același drept de miș
care liberă intr-un spațiu li- 
mitator.

A denunța sportul ca fiind 
corupător de moravuri e 
răutate și ignoranță. Tine
retul sportiv, dimpotrivă, e 
mai puțin corupt decit rafi-

gea material pentru un studiu intitulat 
„Cultura sportivă și corelatul ei psihic”. 
Nu știm dacă a ajuns să încheie vreodată 
acest studiu, dar presupunem că autorul 
avea multe de spus — și cu folos — după 
cum reiese din următoarele pasaje de jur
nal, datate 11

și ai vițiilor.nat'. oțiului
Exceptind faptul că sportu
rile favorizează o dezvoltare 
unilaterală a unor organe, 
sportul cultivă, din contră, 
în gradul cel mai inalt spi
ritul de camaraderie și cu
rajul individual pe care se 
întemeiază orice acțiune lo
ială și bună, deci prin exce
lență nobilă. Intre un om 
doct și dubios moralicește 
și un sportiv rudimentar, 
prefer, fără măcar a-i pune 
in. discuție caracterul moral, 
pe omul sportiv. Sportul e 
o activitate artistică elemen
tară care elimină automat — 
bineînțeles, cit timp rămine 
sport ! — falsurile și deci 
împietările de orice natură. 
De aceea arbitrajul iși are așa 
de mult locul lui in terenul

0 SETE LACOMA
NE ÎMPINGE SPRE JOC 66

■■■

murit mama poetului, GeorgeSe spune că atunci cînd a
Gordon Byron n-a însoțit sicriul pe ultimul drum, ci s-a 
retras într-o sală a mănăstirii din Newstcad și a boxat 
mai multe runde cu pajul său Rushton. Acesta din urmă 
povestea că Byron a pus în lovituri toată durerea și triste
țea lui... Iată doar o imagine a celui ce avea cultul ener
giei organice, a celui ce pretindea că „o sete lacomă ne 
împinge spre joc". Cercetînd personalitatea autorului „Rătă
cirilor lui Ghilde Harold", ELENA TACCIU rezervă un capi
tol întreg „vocației aventurii" la Byron, întemeiată pe dra
gostea sa pentru acțiune. Deși infirm, fugosul romantic 
englez exercită asupra trupului său un travaliu aspru, 
spartan, prin exerciții fizice drastice și regim alimentar 
draconic, căutînd proporții de efeb, prin măsurarea zilnică 
a taliei. într-o epocă mai curînd potrivită carnavalului, el" mai vMiiszu pumvita Lainavctiutui,

preferă boxul, înotul, scrima, călăria, cursele cu jockey.
în „Aventura lui George Gordon Byron" (Ed. Cartea 

1977), Elena Tacciu ni-1 aduce mai aproape pe 
scurt portret sportiv :

în ______
Românească, 
poet, într-un

„Urind și 
dentarismul, 
cu excesul ponderal al ado
lescenței, iubind exercițiile 
fizice și călătoria, in pofida 
inconfortului celei din urmă, 
Byron îmbrățișează la în
ceput forma primară a aven
turii, aceea sportivă. Presti
giul performerilor, constantă 
altfel britanică, il va sti
mula in lecțiile de box. 
care i le predă celebrul 
epocă Jackson. îmbrăcat 
tunică de mătase roșie, 
dantelă albă și ciorapi

disprețuind se- 
biruitor in lupta

pe 
in 
in 
cu 
de

mătase. Cel mai bun scri- 
meur al vremii, Angelo, il 
va deprinde cu minuirea 
impecabilă a floretei. Înotul, 
prin care studentul de la 
Cambridge iși va compensa 
infirmitatea stirnind admi
rația colegilor, se va încu
nuna prin remarcabile re
corduri precum traversarea 
Hellespontului in anul 1809, 
care-l incintă «mai mult de
cit orice altă glorie politică, 
poetică sau oratorică», cum 
afirmă o scrisoare".

„Sportul care a sedus Americile nu-i 
altceva decit o oină sofisticată, doldora 
de înflorituri tropicale In Antile (titlul 
de campioană mondială n-a părăsit 
zona Caraibilor de vreo 16 ani), base- 
buli-ul deține rang de instituție na
țională. Buni, marți, miercuri, joi. vi
neri, simbătă. duminică: de la Pinar 
del Rio și pînă la Santiago, cale de 
peste 1 300 km. odată cu lăsarea serii 
s-aprind reflectoarele incepe rotirea 
de elice a bastoanelor și s-aude poc
netul înfundat al mingii capturate in 
mănușa-căuș. Stadioanele (intrarea e 
gratuită) sini arhipline, iar publicul, 
venit cu mincare de acasă, soarbe ca- 
feluțe negre-negre și amare-amare, 
turnate din termosuri enorme in cești 
miniaturale de către fete cu fustițe 
minuscule și picioare de Miss Uni
vers. Nimeni nu trăiește gifîit minu
tele meciului, fiindcă base-ball-ul e 
joc gospodăresc : un meci ține de la 
3 la 5 ore. dacă nu și mai mult. O 
faimoasă partidă (între Azucareros și 
Matarzas) a totalizat 25 de innieos 
(repr.z:); in medie, un inning dureeză 
15 minute. Meciul.se consideră înche
iat doar in momentul in care una 
dintre echipe deține avantajul minim

iuxie 1934 :

artelor sportive, și unui ar
bitru i se supun de aceea, 
fără discuție, echipele com
batante. Sportul discipli
nează toată energia fizică de 
care sintem capabili și o 
dezvoltă. De aceea a fost tot- 
deuna și va fi totdeauna un 
indiscutabil și de neinlocuit 
factor de eugenie umană",

PISCUL TRUPEI CREATOARE
Răbdarea-mi pare forța cea mai naltă.
Sub care forța porților se-nclină :
Ea-i iarba fiarelor,

e-acea rugină
Care sfărîmă-n țăndări 

orice Poartă !

Să știi s-aștepți I
Răbdarea ta dezbină

Oțelul, 
piatra, — 

c-o discretă daltă !
Știu melci plăpinzi,

ce — tăinuit — asaltă
Atolii milenari

și-i fac ruină !

Cunosc puterea strinsă-ntr-o furnică ! 
Știu forța picăturii care pică !

Dar știu și
Piscul-Trudei-Creatoare, 

încoronat
cu perle de sudoare :

Văd

— în izbînda Cupelor ardente -
Sudoarea plînsă la antrenamente I

TUDOR GEORGE

BALONUL OVAL LA PROBA CAUSTICITĂȚII
Unul dintre cei mai caustici gazetari români și-a reunit în 

volum parte din mușcătoarele cronichete cu care ne-a delectat 
în paginile revistelor „Gazeta literară”, „Contemporanul" sau 
„Șăptămîna”. Așa ne-am reîntâlnit cu hîtrul MIHAI POPESCU în- 
tr-o zi cînd vremea ne îndemna „Să vorbim despre..." (Editura 
Eminescu, 1977). Tabletele din volum se cheamă, printre altele, 
și „Fotbal", „Box”, 
pentru rememorare, 
„Rugby” :

„S-ar părea că jo
cul cu balonul oval 
n-ar fi agreat, de
oarece mai tot omul 
este amator de fot
bal și auzind de 
rugby cei 
strimbă 
Cam așa 
lucrurile 
vedere. Privite 
mai îndeaproape, și 
îndeosebi nu pe te
renul de sport, fără 
prea 
bag 
unul 
altul 
Spre a-i depista însă, 
spre a le remarca 
măiestria, este abso
lut trebuitor să cu
noaștem cit de cit 
ceva din regula jo
cului. Astfel, trebuie 
să se 
rugby 
mingea 
înainte 
înapoi.
urmă, deoarece dacă 
o trimiți înainte cazi 
în greșeala denumi
tă „en avant", ceea 
ce constituie o aba
tere și în consecință 
se 
Deci, 
balonul trebuie 
înapoi, pentru ca să

auzind
i mai mulți 

din 
par 
la

nas. 
a sta 
prima 

insă

multă greutate 
de seamă că 
mai abitir ca 
joacă rugby.

știe că la 
pentru ca 
să ajungă 

trebuie dată 
O pasezi în

sancționează, 
obligatoriu, 

dat

de o carrera. Teoretic vorbind, par
tida poate dura pină la ieșirea jucă
torilor la pensie de bătrânețe... Cei 
patru arbitri (negri, îmbrăcați in ne
gru) scutură din cînd in cind, cu ba-

„Automobil" sau 
din notațiile

„Tauromahie”.
fostului sportiv,

Am ales 
bucata

cuînainteze omul 
el în brațe. De aici 
spectaculoasele des
chideri „pe linia de 
treisferturi", ca să 
vorbim în termeni 
de specialitate.

Trebuie să se știe, 
de asemenea, că 
dacă ești în posesia 
mingii, ești vulnera
bil. Poți fi placat, 
poți fi făcut zob, 
partea adversă a- 
vînd voie să între
prindă orice spre a 
te opri din ceea ce 
ai de gînd și spre a 
te deposeda de ba
lon. De aci acele 
faze bărbătești ale 
jocului, în care ți se 
pare că echipierul 
cu care s-a dat de 
pămînt niciodată nu 
se va mai ridica în 
picioare. Toate 
șelile ți se pot 
tîmpla, 
atunci 
posesia 
ai, este 
n-ai fi 
nimeni, 
să, n-are voie să se 
apropie de tine. Ast
fel, deși ești în joc, 
te afli în 
cucoanelor 
poți fi atins

bu- 
în- 

însă, numai 
cînd ești în 
mingii. Nu o 
ca și cum 
pe teren și 
sub pedeap-

situația 
și nu 

: nici

floare. 
trebuie 
atunci 

comite o 
greșeală se dă gră
madă, adică ambele 
echipe, față-n față, 
unii îndărătul altora, 
impingîndu-se în 
forță, își dispută 
mingea cu o presiu
ne de mii de 
grame, care îți 
moaie oasele și 
lichefiază.

Cunoscînd 
mai sus, să 
stadionul și 
servăm ce se intîm- 
plă uneori în viață. 
Cuiva, de bună sea
mă mai mare, i se 
trasează o sarcină, 
și, deodată, găsin- 
du-se în posesia ba
lonului, 
vulnerabil, 
cînd că 
placat, tovarășul se 
transformă într-un 
veritabil jucător de 
rugby. Degrabă
cheamă pe cineva 
dintre subalterni și- 
pasează îndărăt sar
cina. Cel ce a pri
mit-o, de asemenea 
jucător de clasă, 
spre a nu se putea 
atinge nimeni de el,

măcar cu o 
Și mai 

țtiut ceva : 
cînd se

kilo- 
în- 
te

decele 
părăsim 
să ob-

știindu-se 
cunos- 

poate fi

apelează la unul d l; 
subalternii domniei 
sale, căruia îi 
sează sarcina și 
așa are loc, în 
tă splendoarea 
deschiderea pe linia 
de treisferturi. Pe 
parcurs, se întimplă 
ca unii, mai slabi 
jucători, să nu-și 
dea seama că nu 
joacă balonul, să nu 
știe că reținîndu-l 
sînt vulnerabili, sau, 
foarte rar, este 
drept, să I 
neze să-l 
înainte, de 
precum am 
gravă greșeală, 
tunci iarăși, precum 
știm, se dă grăma
dă, adică se convoa
că... o ședință unde, 
e drept, nu la pre
siunea kilogramelor 
de la rugby, kilogra
me care înmoaie oa
sele, ci la alte pre
siuni se frământă 
problema, după care 
jocul continuă. Tre- 
cînd peste faptul că 
la grămadă balonul 
este disputat cu 
strășnicie iar la șe
dință fiecare nu știe 
ce să facă ca să sca
pe de sarcină, uite 
așa, observînd aces
te toate te cuprinde 
mirarea față de 
mulțimea jucătorilor 
de rugby, necunos
cători ai acestui joc, 
care însă îl practică 
cu o deosebită mă
iestrie".

tra- 
uite 
toa-

ei,

rar, 
intențio- 

paseze 
unde, 

aflat, o 
A-

A

țiile regulamentare și putea fi altoită 
cu bastonul tumefiat al jucătorului a- 
flat la „bătaie". Zborul mingii este 
meteoric și, de cele mai multe ori, 
intre lansare și decizia arbitrului nu

FEBRA ARENEI ÎN ZONA CARAIBILOR
Pentru MIRCEA RADU IACOBAN, iubitorii sportului nu au nevoie de 

recomandări. Prezența prozatorului ieșean în literatura sportivă, ca și în 
emisiunile sportive audio-vizuale, pentru a nu aminti și piesa sa „Fotbal" 
(jucată la Teatrul Giulești) — contribuie la integrarea sa în ceea ce cu 
mîndrie numim cultura sportivă. Iată că și în recenta sa operă, o carte 
cu însemnări de călătorie: „Razna prin trei continente” (Editura Emi
nescu, 1977). Iacoban nu uită impresiile de ordin sportiv și consacră una 
din tabletele sale jocului care sugerează oricărui român oină: base-ballul.

tistuțe albe și imaculate, zgura așter
nută pe cele patru plăci de piatră 
ce constituie bazele de plecare și — 
ades — de revenire, Arbitrul prin
cipal deține și ingrata sarcină de a 
c ’ ecia și hotărî instantaneu dacă min
gea expediată in forță de către 
pitcher-ul advers a îndeplinit condi-

incape răstimpul unui sughiț. Eeeiii ! 
— țipă arbitrul cind mingea a fost 
„bună" : boia ! ! și curba I ! — strigă 
publicul, atunci cind răuvoitoarea bilă 
albă s-a abătut cu un micron de 
la traiectoria ideală. Decizia luată cu 
asemenea rapiditate este, din toate

punctele de vedere, inatacabilă. Intru 
protejarea de rhingile-proiectil. arbi
trii poartă măști ca personajele pic
turilor rupestre din Val-Camonica și 
Kari Taguei ; la piept, un fel de scut 
cu bretele ii preschimbă in acordeo- 
niști de picnic. Minute in șir, pe teren 
nu se petrece mai nimic ; ori mingea 
a fost boia, ori bastonul n-a intilnit-o, 
ori a intilnit-o și a fost aut (ciudat : 
aici, autul se numește... fault .'). ori 
pitcher-ul se consfătuiește cu batea- 
dorii. ori se schimbă jucătorii, ori... 
ori... In acest răstimp, in tribune copiii 
meșteresc avioane de hirtie și le a- 
runcă in teren, părinții pufăie din ha
vane și-și sorb sorbitura de cafea. 
Clipele de explozie se declanșează 
atunci cind mingea, lovită, se află in 
zbor și jucătorii caută să ajungă la 
o nouă bază inainte ca bolidul alb să 
le taie calea. Aaaaa ! ! — țipă tri
bunele. apoi, repede, totul reintră in 
normal. Aceasta-i enorma deosebire 
dintre base-ball și fotbal : in timp ce 
sportul rege te ține cu sufletul la 
gură 90 de minute din 90. febletea sta
dioanelor din America Centrală pre
sară momentele de încordare într-un 
lung salsa (sos) de camarone".

Meciul.se


SPORTUL-
ȘCOALA A EDUCAȚIEI

CUM SÎNT ÎNTÎMPINAȚI TINERII

LA PORȚILE PERFORMANȚEI
de o serie întreagă de 
sub toate aspectele... O 

se atribuie, pe bună drep- 
in afirmarea tinerelor ta- 
acordată noilor veniți la

i performanței sportive este condiționată, firește,
: calitatea selecției, bază materială, pregătire 

mare însemnătate pentru realizarea performanțelor înalte 
laturii educative care, uneori,

Desigur, o atenție deosebită sub acest aspect trebuie 
performanței, educării lor în spiritul muncii, al pregătirii conștiincioase și sistemati-

Valoarea 
factori : 

ro îi
poate deveni hotăritoaretate,

lente.
porțile
ce, promovării fără întirziere a celor
să-și aducă contribuția, deopotrivă, familia, școala, tehnicienii 
vele in care sini integrați acești tineri.

mai dotați — cerințe la înfăptuirea cărora trebuie 
unităților sportive și colecti-

ELAN PĂRINȚI-ANTRENORI, ANTRENOR1-PĂRINȚI
Șl SPERANȚE, 
DAR MAI ALES 

MUNCA!
Discutăm la C.J.E.F.S. Brașov 

despre o inițiativă cu bătaie 
lungă : aceea de a acorda credit 
și de a crește antrenori și tehni
cieni din rîndul sportivilor ju
dețului, oameni legați de aceste 
meleaguri, de sportul pe care 
l-au practicat, dornici să mun
cească în special cu copiii și 
juniorii, să-i aducă în aria 
performanței.

în acest context se înscriu doi
proaspeți antrenori de 
foștii sportivi Șerban Vlad 
Nicolae Țupa, ambii 
torul Brașov.

Primul, inginer 
rea de tractoare, 
pentru a pregăti 
retiste, în toate 
tori (8—10 ani),

scrimă, 
și 

de la Trac

Intreprinde- 
găsește timp

la 
îȘi _ 
fioretiști și fio- 
cazurile începă- 

,, efectuînd ‘ “ 
la patru antrenamente pe 
mină. Selecția o realizează 
gur, mergînd prin școli și 
printre criteriile de bază 
cum copiii se achită de îndatori
rile școlare. („De regulă, cine 
Învață bine este sîrguincios șl la 
sport*4). Obiectiv : în 
doi ani să lanseze cîteva 
mente în floreta feminină.
un termen logic, < 
seama că in Brașov 
deocamdată grupe de 
vansate").

Un inimos antrenor 
este și Nicolae Țupa. 
pregătirea echipei de 
Tractorului (divizia B), 
crează zilnic cu grupe de 
(4) pe care și-i selectează 
toate școlile generale. Printre cei 
descoperiți și formați de antre
norul Tupa se numără și spada
sinul Dacian ~ 
nominalizat în 
Ce-și dorește antrenorul ? ___
mult sprijin din partea clubului 
în obținerea unei săli mai 
mici, care se găsește alături de 
cea existentă (pentru desconges
tionarea acesteia), foarte utilă 
însă pentru pregătirea în condiții 
mai bune a tuturor scrimerilor.

Beneficiind de experiența an
trenorilor cu un stagiu mal în
delungat de activitate în cadrul 
secției de scrimă de la Tractorul 
Brașov (Mihai Ticușan și Ladis- 
lau Rohoni), atît Șerban Vlad 
cît și Nicolae Țupa vor fi în 
măsură să imprime muncii lor nu 
numai entuziasm.
TATE, o 
cerințelor 
manță.

pînă 
săptă- 

sin- 
avînd 

modul

maximum 
ele- 

(„Este 
dacă ținem 

nu avem 
floretistc a-

de scrimă 
Paralel cu 
spadă a 

el lu— 
copii 

din

Tunaru, scrimer 
lotul olimpic. 

Mai

ei și 
eficiență la 

unui club de

CALI- 
nivelul 
perfor-

Nicoleta ALDEA

»?
— Adevărul e că nu prea 

am timp. Am terminat antre
namentul început la 7. Intr-un 
sfert de oră trebuie să ajung 
acasă. să-mi repet lecțiile, 
emoții, deoarece azi dăm

Am 
teză

la matematică. La ora unu sînt
in clasă. Diseară. la șase, voi
fi din nou în baz inul de înot,
la antrenament...

Răspunsul acesta îl dădea 
Irinel Pănulescu la solicitarea 
reporterului de a sta de vorbă 
pe îndelete, despre ea însăși. 
Irinel, care la numai 13 ani 
este pe cale să devină „un 
nume" nu numai în natația 
noastră. Irinel, care la această 
vîrstă deține o colecție impre
sionantă de medalii — peste 
200 ! (Dintre ele, 8 au fost cu
cerite la Balcaniada din Tur
cia, 2 la „naționale" cind a câș
tigat titlurile de campioană la 
senioare : 400 mixt — 5:12,1 și 
400 m liber 4:39,1. stabilind și un 
nou record al țării săptămina 
trecută, la „Cupa Carpați"). Iri
nel, care își drămuiește timpul 
minut cu minut („nu degeaba 
mama este programatoare-calcu- 
latoare"). în fine... Irinel. care 
nu admite șă ia nici o notă sub 
9 și care e necăjită că din cauza 
unui opt s-a trezit pe locul II 
ia clasă (este elevă într-a 8-a la 
Liceul „I. L. Caragiale" din 
Ploiești, cu profil dc matema
tică și fizică).

Sportiva s-a îndreptat spre 
vestiare. Continuăm discuția cu 
antrenoarea sa, tovarășa Anca 
Mitrofan.

Rodica Stoica și Francisc Fcn- 
che sînt doi tineri sportivi des
pre care, odată intrat pe poarta 
marelui combinat siderurgic hu- 
nedorean, vei auzi numai lu
cruri frumoase. Amindoi prac
tică atletismul — disciplină la 
care, în ultima vreme, s-au si
tuat printre fruntașii* pe țară 
la categoria lor de vîrstă (ju
niori) în probele de aruncări și, 
respectiv, alergări. Motiv pen
tru care au și fost selecționați 
în acest an în lotul național. 
Amîndoi sînt, după cum afirmă 
antrenorul lor, Stepan Beregs- 
zaszy, conștiincioși la antrena
mente, capabili de a progresa 
și mai mult într-un timp foarte 
scurt-

Firească, deci, surprinderea 
reporterului aflînd că tocmai 
cei doi erau invitați, împreună 
cu părinții, la o discuție orga
nizată la sediul clubului. O dis
cuție la care au mai participat 
antrenorul lor, președintele sec
ției de atletism și vicepreședin
tele clubului. Scopul ei ? „Deși 
se află încă la virsta juniora
tului, Rodica și Francisc — ne 
spunea prof. Florian Duță, vi
cepreședintele clubului Metalul, 
— sînt doi dintre cei mai buni

sportivi ai Hunedoarei, capabili 
de a urca pe cele mai înalte 
trepte ale performanței. Firește, 
rezultatele depind, în primul 
rînd, de ei și de antrenorul lor. 
Nu lipsită de importanță este 
însă contribuția pe care tre
buie s-o aducem noi, conduce
rea clubului, precum și părin
ții celor doi sportivi. Astăzi 
i-am invitat aici pe cei a- 
mintiți mai sus pentru a vedea 
ce dificultăți întimpină la an
trenamente, la locul de muncă 
sau la școală, să le creăm, atît 
la club cit și în familie, con
diții optime de pregătire și re
facere. La fel vom proceda și 
cu ceilalți sportivi fruntași ai 
clubului**.

Care au fost concluziile aces
tei prime discuții inițiată la clu
bul hunedoroan ? Conducerea 
clubului a reținut, bunăoară, că 
trebuie să se preocupe mai mult 
pentru a rezolva problema ves
tiarelor și a sălii de forță ; cei 
doi sportivi au ajuns, desigur, 
la concluzia ca este timpul să 
„atace“ frontal vîrful piramidei 
generației lor, justificînd astfel 
talentul și condițiile ce le sînt 
create pentru a se putea îm
plini ca oameni și sportivi.

Marian GHIOLDUS
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I MICUL LUPTĂTOR ALUNGAT
puțină vreme în
Costel Alexan- 

, elev în clasa 
nr. 4 
fost

3

Cu I 
urmă, 
drache, 
a V-a la Liceul 
din Galați, a 
chemat de conducere 
și fără prea 
explicații i s-a 
in vedere să se 
la altă școală, 
tru că acolo, la 
ceul respectiv, 
mai are loc I 
ce timp de cinci 
a fost elevul acestei 
școli — nu un 
foarte strălucit 
nici mediocru 
Alexandrache s-a 
zut pus intr-o situație 
de-a dreptul incre
dibilă. Să nu se 
creadă cumva că puș- 

a co- 
a bate re 
motivul 
Alexan- 

scos

țiul de 10 ani 
mis vreo 
gravă. Nu, 
pentru care 
drache a fost

mai 
de-

multe 
pus 

mute 
pen

ii, 
nu 

După 
ani

elev 
dar

vă-

din școală este 
mult decît ciudat, 
pășește puterea noas
tră de înțelegere : 
Liceul nr. 4, cu pro
fil de înot și gimnas
tică, nu l-a mai ac
ceptat pe 
drache ca elev, 
tru că el este j 
de performanță, 
înot sau 
ci la... I 
a obținut 
promițătoare). 
elev al acelui
ocupa un 
justificare I 
se rețină un 
deloc lipsit 
portanțâ, șî 
că CA este 
ticâ -speranță 
lor greco-romane,
este dublu campion 
al țării la copii.

mai 
Alexan- 
, pen- 
sportiv 

nu la 
gimnastică, 

lupte (unde 
t rezultate 

Și, ca 
liceu, 

fără 
să

loc 
Dar, 

amănunt
de im- 

anume 
o auten- 
a lupte-

In loc să se 
sească o rezolvare 
rezonabilă și pedago
gică, a fost adoptată 
o măsură nefericită 
care a produs o trau
mă sufletească co
pilului de 10 ani. E- 
vident, C. Alexan- 
drache nu a rămas 
pe drumuri. Aflînd de 
cele întîmplate, 
bul ~ ‘ 
l-a 
mentul | 
scriindu-l 
din 1 
culmea 
este și 
pe cu 
cipline 
pe care 
succes 
drache. 
se poate. 
Galați...

gă-

clu-
Dinamo București 
luat (cu asenti- 

pârinților), în- 
I la o școală 

Capitală care, 
coincidenței, 

ea profilată 
totul alte dis- 
decît aceea 
o practică cu 

Costel Alexan- 
lată, deci, că 

Dar nu la

Telemac SIRIOPOL

I
I

— Irinel muncește mult. Trei 
ore de antrenament dimineața 
și cel puțin una după-amiaza. 
In ciuda efortului pe care-l 
depune, nu face nici o concesie 
cind e vorba de învățătură. Are

— Desigur. Tocmai de aceea 
mă grăbesc. Orice „timp mort" 
este împotriva...

— Cind vii o 
rești, te rugăm 

' vizită la redacție, 
rești nu-i atît 
de km.

— Dacă intre Ploiești și Bucu-

simbiozei. 
dată la Bucu- 
să ne faci o 
Pînă la Bucu- 
de mult : 60

a! i ■1

o ambiție demnă de laudă: 
vrea să demonstreze că un îno
tător de performanță poate să 
ajungă și inginer, doctor sau 
profesor. In această direcție o 
dă de exemplu pe sora sa. Mă- 
dălina, care a fost campioană 
națională la înot și acum se 
pregătește 
Bineînțeles, irinel 
depășească sora...

—• Ce pronostic dați în pri
vința viitorului elevei dv. ?

— Este, după părerea mea, o 
mare speranță pentru J.O. din 
1980. Dar. de pe acum își face 
o problemă in privința exa
menului pentru treapta a 2-a 
de liceu : „Jocurile" se vor des
fășură chiar în acea perioadă. 
Am liniștit-o, spunindu-i că sînt 
sesiuni 
toamnă. Dar ea vrea să facă 
toate la timpul lor...

între timp, Irinel a revenit. 
E grăbită să ajungă acasă. O 
întrebăm dacă a urmărit seria
lul nostru, „Simbioza lui Ju
venal".

pentru medicină, 
speră să-șt

de admitere și in

Juniorul Marius Căta-Chițiga (primul 
sextetul din teren la un time-out

din stingă) alături de

Foto : Dragoș NEAGU

LA 17 ANI NU E UȘOR 
SĂ DIRIJEZI O ORCHESTRĂ...

De cîtăva vreme, Cornelia 
Oros, liderul coordonator de joc 
al voleiului nostru actual, nu 
mai îmbracă tricoul. Va trebui 
să se supună un timp cu stric
tețe — și cu părere de rău, 
firește — prescripțiilor medicu
lui. Dar, etapă de etapă, ia loc 
pe banca echipei. Adesea ni se 
alătură dornic să participe la 
meciul „sextetului" măcar prin 
comentarii, în care dovedește 
aceeași finețe, ascuțit spirit de 
observație. 11 laudă pe Chiș, 
înlocuitorul său. pentru orien
tare și hărnicie, dar îl soarbe din 
ochi pe tinărul de 17 ani Ma
rius Căța-Chițiga, unul din cei 
doi valoroși timișoreni veniți 
la Dinamo în această toam
nă. Cind proaspătul antrenor 
Schreiber îl trimite pe Marius 
in teren, comentariile lui Cor
nel devin mai nuanțate, mai 
sentimentale. „Poate că în mo
mentul reintrării ai să găsești 
locul ocupat", ii spun în glu
mă. „M-aș bucura să pot re
cunoaște asia, răspunde zîm- 
bind- Eu am vrut mai mult ca 
oricine să-l am alături. Am vă
zut că este un mare talent și e 
păcat să nu ajungă cît mai re
pede acolo unde alții ajung mai 
greu sau ...deloc. îmi va face 
plăcere să-l ajut cu tot ce știu 
și pot. Dacă e vorba de un risc, 
apoi acela este doar neimplini- 
rea talentului lui..."

In teren, „copilul precoce", 
cum i se mai spune pe margi
ne, are har pe frunte și vrajă

în degete. îl iubesc toți dina- 
moviștii, il iubesc adversarii, 
publicul. îl iubește mingea.. 
Nimeni nu se supără pe el, 
chiar cind pasa îi „scapă" cîți— 
va centimetri mai departe. La 
17 ani nu-i chiar ușor să diri
jezi o orchestră, una atît de 
pretențioasă. Mai trebuie și ce
va experiență. Și mai vîrstnicil 
săi colegi îl înțeleg, îl povă
țuiesc cu blîndețe, iar el simte 
această căldură sufletească ca- 
re-i dă calm și încredere...

„Este privit ca un copil pre
coce și nu-i convine deloe 
această situație — îmi spune 
unul din antrenorii săi de la 
lotul național de tineret, prot 
Ion Șoacâ. Este dornic de pro
gres, disciplinat, receptiv și 
muncitor, matur in gindire, in
transigent cu cei superficiali, se 
impune in colectiv ca adevă
rată personalitate. Vrea să fie 
socotit și el ca toți ceilalți, adi
că un om matur, bărbat, cere 
să se lucreze cu el la cel mai 
înalt nivel- E bine pentru acest 
băiat că și-a găsit un colectiv 
atit de primitor, atit dc potrivit 
pentru afirmarea talentului său 
deosebit".

într-adevăr, între campioni, 
care l-au integrat cu evidentă 
afecțiune, Marius poate deveni 
unul dintre cei mai valoroși 
coordonatori din voleiul nostru. 
Mai ales după ce va asista la 
apropiatele lecții Oros...

Aurelian BREBEANU

rești ar fi un culoar de... înot, 
aș veni de două ori pe lună.

_  7
— Da. Pentru că antrenamen

tele mele însumează peste 240 
km pe lună. Adică drumul Plo
iești — București de două ori, 
dus și întors. La revedere !

Sever NORAN

CIND FAMILIA ESTE ALĂTURI, STAVILELE DISPAR...
A fost un prim succes al an

trenorului. Cind ai familia ală
turi, cind și școala îți este a- 
liată, drumul spre înălțimi cu
noaște mai puține stavile. Pro- 
fesorul-antrcnor subliniază a- 
cest fapt.

Ce a rezultat din acest trip
tic familie-școală-sport ? A re
zultat cel mai bun produs ac
tual al Maramureșului in atle
tism : un elev la 18 ani, cam
pion balcanic de juniori anul 
acesta, totodată printre fruntași, 
la Campionatele europene și la 
„naționale", ambele, de aseme
nea, la juniori. Timpi la proba sa 
consacrată : în jurul a 1:50,0, 
dar posibilități de a ajunge sub 
1:48,0 cît de curînd. Adică anul 
viitor.

Prof. Cordea pregătește cu a- 
tenție acest moment, prin an
trenamente zilnice. In 
dimineață (6,15—7,30), 
de începerea cursurilor 
amiaza, la terminarea

Profesorul George Cordea 
poate fi mulțumit pentru pîrtia 
deschisă în Maramureș atletis
mului de performanță. A des
coperit și crește în școala sa, 
la Liceul de matematică și fi
zică, nu mai puțin dc trei ti
nere talente : Suzana Pop. Da
niel Nistor și Adrian Micloș. 
Ultimul ni se pare și cel mai 
aproape de... „simbioza lui Ju
venal".

Adrian este sportiv prin struc
tură. Fiu de foști sportivi. 
Mama, Irina Zegrean, a fost 
cîndva atletă și ea, demifon- 
distă. Campioană balcanică. Ta
tăl, Andrei Micloș a jucat fot
bal la Satu Mare și la Baia 
Sprie, a activat ca antrenor. 
„Deci, Adrian a apărut Intr-un., 
mediu sportiv ideal pentru per
formanță" — tine să remarce 
prof. Cordea. Mai mult, familia 
tinărului atlet mi-a fost princi
pala aliată, cind am solicitat-o 
să mă ajute".

(16,30—18,00). Alergare pe șosea, 
către Remetea Chioarului, cite 
3—4 kilometri, alternativ cu an
trenamente de individualizare. 
Adrian acceptă cu seninătate a- 
cest efort, se dăruie atletismu
lui. Poate și pentru că și mama 
sa a practicat demifondul, slu- 
jindu-1 ani de zile. Adrian prac
tică și fotbalul. („Mă ajută, mă 
deconectează"). Este golgeter al 
Clubului sportiv școlar, Viorel 
Mateianu și Victor Stănculesca 
l-ar lua mîine în lotul echipe
lor lor de seniori. („Fac fotbal 
din admirație pentru tata și— 
pentru că imi place. Dar n-aș 
trăda niciodată atletismul !...“).

Elevul Adrian Micloș, acum 
în clasa a XII-a a Liceului de 
matematică și fizică din Baia 
Mare, este la aceeași înălțime 
ca și sportivul, atletul. Note 
peste 8 în catalog, pregătirea 
conștiincioasă a materiilor. Pre
ferințe ? . Anatomia, fizica și chi
mia. Adică materiile de bază 
pentru concursul de admitere la 
I.E.F.S., din vară. Adrian nu 
concepe să se consacre altei în
deletniciri decît aceleia de pro
fesor de educație fizică, care: 
răspunde vocației sale. II ajută 
profesorul-antrenor, îl ajută di
rigintele clasei (prof. Nicolae 
Romi ian), îl ajută toate cadrele 
didactice din liceu pentru care 
Adrian Micloș reprezintă mo
delul de sirguință și disciplină.

Tiberiu STAMA
fiecare 
înainte 

și după- 
lecțiilor



PENTRU SPORTIVII NOȘTRI DRUMUL
SPRE J. 0.1980 A ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR
neobosiți căutători

Al „AURULUI" OLIMPIC
Sportivii noștri fruntași au 

luat parte în cursul anului 1977 
la numeroase competiții inter
naționale, care au culminat cu 
campionatele lumii ori cu cam
pionatele Europei. Cu aceste 
prilejuri au fost obținute 5 
titluri de campioni mondiali și 
6 titluri de campioni europeni 
la probe și ramuri de sport o- 
limpice.

Performerul nr. 1 al sportu
lui nostru în acest an, a fost, 
după părerea noastră, caiacistul 
Vasile Dîba (Dinam o București). 
La începutul lunii septembrie, 
pe apele lacului Pancearevo de 
lingă Sofia, Dîba a cîștigat de
tașat probele de caiac simplu 
500 m și 1000 m, în fața mul
tora dintre cei cu care se în- 
trecuse, în urmă cu un an, la 
Montreal, cînd, precum se știe, 
a cîștigat titlul olimpic la 
K1 — 500 m și medalia de 
bronz la K 1 — 1 000 m. Elevul 
antrenorului emerit Radu Hu- 
țan este, indiscutabil, la această 
oră, cel mai valoros caiacist al 
lumii. Prin „această oră" înțe
legem, de fapt, ultimii patru 
ani, deoarece din 1974 de la 
Xochimilco, în Mexic, atunci 
cînd tînărul Vasile Dîba își fă
cea debutul în marile regate in
ternaționale, și pînă astăzi, el 
s-a aflat mereu printre fruntașii 
tuturor concursurilor de am
ploare. A fost dublu campion 
mondial în 1974 (K 1 — 500 m 
și la ștafetă), medaliat cu ar
gint în 1975, la Belgrad (K 1 — 
500 m) și victorios, în același 
an, la concursul preolimpic de 
la Montreal (K 1 — 500 m). Au 
urmat Jocurile Olimpice în 
1976 și în acest an „mondia
lele" de la Sofia.

Pe scara avionului care i-a adus de la Sofia, trei campioni mon
diali (patru titluri) — Ivan Patzaichin, Vasile Dîba, Lipat Vara
biev și artizanul victoriilor lor, antrenorul emerit Radu Huțan

BILANȚUL INTERNATIONAL OLI
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AXXII-a ediție a Jocurilor Olimpice de
vară se va desfășura la Moscova, între 19 
ialie și 3 august 1980. Cea de a 79-a se

siune a Comitetului Internațional Olimpic, din 
iunie 1977, de la Praga, a luat în discuție și a 
aprobat programul de desfășurare a competiției 
olimpice care, ca și cea de la Montreal, va cu
prinde întreceri la aceleași 21 de ramuri spor
tive : atletism, baschet, box, caiac-canoc, cano
taj, călărie, ciclism, gimnastică, fotbal, haltere, 
handbal, hochei pe iarbă, judo, lupte (greco- 
romane și libere), natație (înot, polo, sărituri),

pentatlon modern, scslmă, 
și yachting. c.

Față de ediția precede! 
vor exista totuși cîtevi 
cursa de 50 km marș la 
gorie la haltere și două 
iarbă feminin și clasa 
„Star" la yachting. Acest 
fect direct, în primul rî 
de medalii ce vor fi atr;
multe decît la Montreal), 
puncte : 4397 p (cu 104 
1976).
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ALE BILANȚULUI MONDIAL

mân, ca și ceilalți trei, compo
nent al clubului Dinamo, Nicu 
Gingă, a cîștigat titlul mondial 
la categoria 52 kg a luptelor 
greco-romane, reeditînd astfel, 
la Goteborg un succes de care 
mai avusese parte în 1973, la 
Teheran, atunci cînd era încă 
junior. în ultimii ani. cu mare 
regularitate, Nicu Gingă n-a 
lipsit de pe podium la nici 
o mare competiție interna
țională, iar la Olimpiadă, la 
campionatele mondiale sau eu
ropene, el a obținut de fie
care dată fie medalie de ar
gint, fie de bronz !

Șase titluri europene — din 
cele 7 cîștigate în acest an — 
au fost realizate la ramuri de 
sport olimpice (al șaptelea, a 
fost cel de la rugby).

între campionii continentului, 
pe prim plan se află Nadia Co
maneci, medaliată cu aur la 
„europenele" de la Praga (indi
vidual compus și paralele), care 
a confirmat, în condițiile cu
noscute, marea valoare și clasa 
ei inegalabilă.

Trei luptători. Constantin A- 
lexandru (cat. 48 kg), Ion Păun

(cat. 62 kg) și Ion Draica (cat. 
82 kg), au obținut centurile de 
campioni ai Europei în întrece
rile desfășurate pe saltelele să
lii sporturilor din Bursa, în Tur
cia. Dacă Alexandru se află la 
a treia centură de campion con
tinental (a mai cîștigat titlul în 
1974 la Madrid și în 1975 la 
Ludwigshafen), ceilalți doi se 
află însă pentru prima oară în 
posesia ei.

în toamnă, la noi, la Tunari, 
trăgătorul bucureștean Corneliu 
Ion și-a înscris în palmares o 
splendidă victorie la pistol vi
teză, probă în care, în 11775, la 
Madrid, cucerise medalia de 
argint și pe care doar neșansa 
l-a împiedicat, la Montreal, 
să-și adjudece măcar un „bronz" 
olimpic,

. ★
în palmaresul din 1977 al 

sportivilor români figurează, de 
asemenea, la sporturile și ra
murile olimpice, multe alte me
dalii de argint și de bronz.

Se poate spune, deci, că dru
mul spre Moscova olimpică a 
început promițător pentru spor
tivii noștri 1...

I

Nadia Comaneci în timpul unui 
exercițiu la sol

De Ia Vasile Dîba (născut la 
Jurilovca, la 24.7.1954) noul „ca
iac amiral" al flotilei noastre, 
așteptăm și în continuare per
formanțe pe măsura talentului 
Său, a muncii deosebite pe care 
o depune în pregătire, a serio
zității și pasiunii sale statornice 
față de activitatea sportivă.

Pe aceeași pistă de apă de la 
Pancearevo alți doi sportivi ro
mâni, doi canoiști, au cules lau
rii victoriilor. Dacă Ivan Pat- 
zaichin este obișnuit deja cu 
astfel de mari succese, Lipat 
Varabiev, în schimb, se află la 
prima sa mare victorie interna
țională. Primul a învins la ca
noe 1 000 m, celălalt la canoe 
500 m, victoriile lor bucu- 
rîndu-se de aprecierile generale.

In sfîrșit, un alt sportiv ro-

LA POARTA CONSACRĂRII INTERNAȚIONALE 
TREBUIE SĂ BAU ZDRAVĂN CA SĂ SE DESCHIDĂ !
in cuvintarea rostită la 

festivitatea consacrată cinstirii 
succeselor obținute la Montreal, 
desfășurată la 19 august 1976 la 
Palatul Sporturilor și Culturii, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
vorbind despre sarcinile și 
obiectivele activității sportive 
de performanță, spunea : „Dacă 
vrem ca la Moscova la Jocurile 
Olimpice din 1980 să obținem 
rezultate mai bune — și trebuie 
să ne propunem de pe acum 
acest lucru — atunci este nece
sar să ne prezentăm cu un lot 
mult mal puternic, mult mai 
omogen și, în unele domenii, 
ceva mai întinerit".

Făcută intr-un moment fes
tiv, de sărbătorire a unor suc
cese, această observație sinte
tizează cu clarviziune esența 
activității intr-un ciclu olimpic. 
Anii de după J.O. sint cunos- 
cuți, in general, ca ani de tran
ziție, de schimbare de genera
ții, în care sportivi care și-au 
încheiat cariera se retrag, lă- 
sind locul celor tineri.

Acest aspect s-a făcut remar
cat la nivelul sportului mondial 
și in 1977, in marea majoritate 
a disciplinelor olimpice. Spor
tivi tineri, despre care se știau 
prea puține lucruri in 1976, sint 
— la sfirșitul lui 1977 — in 
fruntea ierarhiei mondiale în 
sporturile sau in probele lor. 
Două exemple — din numeroa
sele existente — sint semnifi
cative : atletul sovietic Vladimir 
Iașcenko a sărit 2,33 m la înăl
țime, devenind recordman mon
dial de seniori la vîrsta junio
ratului, iar luptătorul constăn- 
țean Ion Draica, și el încă ju
nior, a cîștigat titlul de cam
pion european de seniori greco- 
romane, apoi pe cel mondial 
universitar, pentru ca la cam
pionatele lumii să se claseze 
pe locul doi, arbitrii frustrindu-l 
de o victorie pe care o me
rita l

Draica este cea mai spectacu
loasă apariție in elita sportului 
nostru in acest an, dar și alți 
tineri s-au impus în diferite dis
cipline, cîștigindu-și locul in lo
turile olimpice.

La gimnastică Emilia Eberle 
și Gabi Gheorghiu sint cele mai 
noi descoperiri și in spatele lor 
cresc alte talente. înotătoarele 
Carmen Bunaciu, Mihaela Cos- 
tea, Irinel Pănulescu și Brigitte 
Prass au progresat spectaculos, 
la fel ca atleta Elena Tărîță, 
luptătorii (de la libere) Ludovic 
Sandor și Vasile Pușcașu, bo
xerii Teodor Dinu. Georgică 
Donici, Gheorghe Simion, scri- 
merii Florin Nicolae, Ernestin 
Mătușan, Ion Bărbosu și Florin 
Păunescu, toți componenți, azi, 
ai loturilor olimpice, toți spe
ranțe autentice.

$i la jocurile sportive au fost 
promovați in primele echipe 
cițiva tineri talentați : Radu 
Mirea, Csongor Gyarfas și Ivan 
Feher (polo), Gulmiza Gelil 
(volei fete), Ion Țerbea, Marius 
Căta-Chițiga, Gunther Enescu 
(volei băieți), Maria Torok și 
Heidrun Janesch (handbal fete), 
Stingă, Flangea, Bedivan și Du- 
rău (handbal băieți).

De la ei, remarcații primului 
an al ciclului olimpic, așteptăm 
confirmări care să-i titularizeze 
în echipele reprezentative, unde 
promovații de azi trebuie să 
ajungă pînă in 1980, elemente 
de bază. Așteptăm, la fel, pro
movarea altor tineri talentați, 
lansați și ei pe drumul perfor
manței. Pe de altă parte, să nu 
uităm că întinerirea este o ne
cesitate, dar ea trebuie impusă 
de valoarea celui care vine. Iar 
dacă tinărul este o certitudine, 
el trebuie „aruncat" cit mai 
curind in focul marilor compe
tiții, pentru a putea să se că
lească, să se maturizeze.

Vladimir MORARU

21.
nia.................. .................
nemarca, Franța, Iran și Jamaica 2(0+1+1), 30. Coreea de 
Sud 2(0+04-2), 31-34. Belgia, Etiopia, Irlanda ți Turcia 
1(0+l+0), 35-36. R.P. Chineză ți Mongolia 1(0+0+l).

total aur argint bronz
1. R.D. Germană 81 35 26 20
2. U.R.S.S. 79 31 28 20
3. S.U.A. 54 22 15 17
4. R.F. Germania 30 7 13 10
5. Bulgaria 22 3 7 12
6. Polonia 20 8 4 8
7. Ungaria 20 5 4 11
8. ROMANIA 18 7 6 5
9. Italia 12 1 4 7

10. Cuba 10 6 1 3
11. Japonia 8 4 4 0
12. Suedia 8 3 4 1
13. Canada 7 2 2 3
14. Marea Britanie 7 1 4 2
15. Elveția 7 1 2 4
16. Cehoslovacia 6 2 2 2

17. Olanda 6 0 3 3
18. Mexic 5 2 2 1
19. Iugoslavia 5 1 2 2
20. Finlanda 5 1 1 3

Nouo Zeelandâ 3 (2+0+1), 22. Kenya 3 (l + l+l), 23. Spa- 
2(1+0+1), 24. Australia 2(0+2+0), 25-29. Brazilia, Da
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La încheierea activității com- 
petiționale din anul 1977 am al
cătuit, 
ocazii, 
tului 
vedea 
ția în 
limpic 
de Moscova, 
acest panoramic 
vedere rezultatele _ ______
la fiecare dintre cele 21 de ra
muri de sport olimpice, enume
rate mai înainte. Precizăm din- 
tr-un început că la întocmirea 
bilanțului s-a ținut seamă de 
prevederile regulamentare refe
ritoare la normele de partici
pare la Jocurile Olimpice, adică : 
trei sportivi de probă la atle
tism, la înot, sărituri, scrimă 
(individual), doi la tir și la tir 
cu arcul, cîte unul de categorie 
la box, lupte greco-romane și 
libere, judo, cîte o echipă la 
jocurile sportive ori cîte un e- 
chipaj La yachting ș.a.m.d. Am 
făcut această precizare deoarece 
la unele dintre competițiile mon
diale ori europene ale căror 
rezultate le-am centralizat regu
lamentele nu fac asemenea în
grădiri de participare (ciclism, 
judo, călărie, yachting etc.) ceea 
ce ne-a obligat să facem, în 
unele cazuri, o triere serioasă 
în clasamentele respective pen
tru a ne menține în spiritul 
„literei" olimpice. Baza panora
micului internațional 1977 o 
constituie, firește, rezultatele în
registrate în confruntările spor
tive cu caracter mondial, cam
pionate sau alte competiții de 
mare amploare. Anul 1977 a 
programat întreceri pentru 
CAMPIONATELE LUMII la ca- 
iac-canoe, canotaj, ciclism, hal
tere, lupte greco-romane și li
bere, pentatlon modern, scrimă, 
tir cu arcul și yachting, „Cupa 
mondială" ia volei și „Cupa in
tercontinentală" Ia hochei pe 
iarbă. Acestor 11 ramuri spor
tive le-am adăugat atletismul și 
înotul folosindu-ne. în cazul lor, 
de bilanțurile mondiale ale 
acestui sezon competițional.

In acest. an, în unele discipli
ne sportvie n-au fost însă pro
gramate competiții cu caracter 
mondial, ci doar campionate 
continentale, între care și cele 
europene. Deoarece rezultatele 
acestora nu le-am putut „asam
bla" — și nici n-ar fi fost just 
s-o facem ! — într-un tot uni
tar, am recurs la întocmirea 
separată a unui bilanț al 
PIONATELOR EUROPENE 
tru că forța sportivă a 
europene, în perspectiva 
pică, este mai mare decît a altor 
continente). Principiile de ’ “ 
tuire au fost aceleași ca 
primul bilanț, campionatele 
în evidență fiind cele de 
chet (băieți), box, călărie, 
nastică, judo, polo, sărituri și tir.

Din cele două bilanțuri lipsesc, 
în mod obiectiv, unele ramuri 
sportive olimpice care, în 1977, 
n-au avut competiții care să ne 
fi permis stabilirea unor ierar
hii. Este vorba de baschet (fe
mei), handbal (bărbați și femei), 
fotbal, hochei pe iarbă (femei). 
Din acest motiv, din bilanțul 
general al medaliilor lipsesc 13

ca și în alte asemenea 
un panoramic al spor- 
internațional pentru a 

care este, de fapt, situa- 
primul an al ciclului o- 
care leagă Montrealul 

Pentru a realiza 
am avut în 

înregistrate

(6 aur, 6 argint și 6 bronz). Lip
sesc, de asemenea, 107 puncte 
pentru aceste sporturi, dar 
încă alte 12 puncte (cîte 1 
yachting la clasele „470“ 
,,Tornado“, 7 p la ciclism 
urmărirea individuală și 3 p 
tir cu arcul femei). Apreciem însă 
că aceste minusuri nu sînt în 
măsură să modifice concluziile 
care pot fi trase din cercetarea 
atentă a clasamentelor, referi
toare la forța sportivă a dife
ritelor țări de pe continentul 
european ori din lumea întreagă.

★
Panoramicul de față, exprimat 

în clasamentele neoficiale — dar 
tradiționale și pline de semnifi
cație în arena olimpică — o- 
glindește neta superioritate a 
sportivilor din Uniunea Sovietică 
și R. D. Germană, de fapt, frun
tași și în urmă cu un 
Montreal. Dealtfel, cu
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1 U.R.S.S. 47 38 15 64
2 R.D.GERMANĂ 39 91 28. 25
3 S.U.A. 11 3 6
4 R.F.GERMANIA 8 16 io- 10
5 POLONIA 20 1 7 20
6 UNGARIA e. 38 5 23

7- ROMÂNIA 47 17 2
8 BULGARIA 16 36 22
9 ITALIA 4 1 16

10 MAREA BRITANIE 19 2
11 SUEDIA 2 4
12 CUBA 17
13 CANADA 6 16
14 JAPONIA 9
15- CEHOSLOVACIA 19 7 2
16 OLANDA 13

17- FINLANDA 5 3 1
18 ELVEȚIA 14 4
13 IUGOSLAVIA 4 4
20 MEXIC

In continuare lista se prezintă
Franța 28 p, 22. Iran 26 p, 23. Australia. 
24. Noua Zeelandă 24 p, 25. Belgia SflJț 
Kenya 19 p, 27. Spania 14 p, 28-30. Bri 
Mongolia ți Turcia 12

mici modificări de poziții, 
aflate în frunte la ultima 
a J.O.

p, 31-32. R.P. Ch

țările 
ediție 

domină și acum bilanțul 
sportului internațional 1977.

Sportivii noștri au avut și în 
acest an, ca și în întrecerile 
Olimpiadei montrealeze, ca și în 
anii care au precedat-o, o evo
luție de ansamblu remarcabilă 
datorită căreia România deține, 
pe scară mondială, locul 8 în 
clasamentul după numărul total 
al medaliilor, locul 6 în clasa
mentul după medaliile de aur și

neți, cfcM 
precis, 
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continuări 
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CAMPIONATELE EUROPENE
□ ur bronz

PLANUL DE PREGĂTIRE PENTRU J.O. 
TREBUIE ÎNDEPLINIT INTEGRAL!

U.R.S.S.
R. D. Germana 
R. F. Germania 
ROMÂNIA 
Polonia 
Bulgaria 
Franța 
Marea Britanie 
Iugoslavia 
Olanda 
Cehoslovacia 
Ungaria 3(2+1 +0),

landa și Italia 3(0+1+2), 
Belgia și Irlanda 2(0+14-1), 19. Spania 1 (0+1+6), 20-21. 
Norvegia și Turcia 1 (0+0+1).

13.

19 14
8 12
2 7
3 3
5 2
1 1
3 1
2 2
2 1
2 O
1 1

3(1-Ț-2-Ț-0),

51
28
17
12

9
7
6
6
4
4
4
Elveția
16. Suedia 2(1 +0+1),

18
8
8
6
2
5
2
2
1
2
2

14—15. Fin-
I, 17-18.
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f U.R.S.S. 5 47 -10 146 29,5 3 32 30 302,5
2 R.D.GERMANÂ 44 35,5 34,5 30 19,5 163,5
3 R.F.GERMANIA 12 34 5,5 7 2 7 21 88,5
4 ROMÂNIA 22,5 22,5 3,5 12 60,5

POLONIA 2?, 5 1 15,5 14 60
*6 FRANȚA 3,5 9,5 4 29.5 46,5
7 MAREA BRITANIE •S 27,5 7 5 39.5
8 UNGARIA A» 22,5 5 7 1 1 36,5
9 BULGARIA 4 22,5 ■11 34,5

[10 CEHOSLOVACIA 4 3,5 11 10.5 29

11. Olanda 27,5 p, 12. Elveția 23 p, 13. Iugoslavia 22,5 p,
18 p, 16—17. Finlanda și Ir- 
p, 19. Belgia 10,5 p, 20. Nor- 
22—23. Austria și Danemarca

14. Suedia 21,5 p, 15. Italia 
landa 13,5 p, 18. Spania 11,5 
vegia 9 p, 21. Turcia 3,5 p, 
3 p, 24. Israel 2 p.
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Palmaresul internațional 
acestui an arată că, in 
mari, au fost realizate multe__
tre sarcinile prevăzute a fi atin
se în 1977. Studiind clasamentele 
respective, și, mai ales, ceea ce 
se ascunde în spatele unor 
cifre, observăm că bilanțul 
sportului românesc ar fi putut 
să fie și mai bun, fără evoluți
ile modeste sau chiar slabe ale 
unora dintre sportivii noștri la 
C.M. de lupte libere și canotaj, 
la C.E. de box, gimnastică (bă
ieți) , polo, tir etc. Pe de altă 
parte trebuie să sesizăm fap
tul că în bilanțul „europenelor", 
sportivii noștri nu au punctat

al 
linii 
din-

In anul care vine pe frunta
șii sportului nostru ii așteaptă 
noi și importante competiții in-

Campionul european Corncliu ■
Ion

ternaționale de amploare, între 
care campionate mondiale Ia 12 
ramuri sportive (olimpice) și 
campionate europene la 6 ra
muri. In afara acestora, alte 
multe competiții se vor bucura 
de participarea sportivilor 
români. Fiind al doilea an al 
noului ciclu olimpic, 1978 este 
foarte important pentru pregă
tirea în vederea Jocurilor de la 
Moscova și de aceea și obiec
tivele propuse a fi atinse sint 
mai pretențioase decît cele pre
văzute pentru anul în curs. Rea
lizarea lor nu va putea fi fă
cută decît în condițiile unei 
pregătiri temeinice, realizate 
fără nici un fel de fisură, fără 
nici un rabat.

Pregătirea sportivilor noștri 
trebuie să prevadă folosirea 
într-o mai mare măsură a noi
lor metode de antrenament, im
plicit, acceptarea cu mai multă 
încredere a noului. Anul 1977, 
în mod special, a demonstrat 
că atunci cînd se caută și se 
aplică consecvent noul, rezul
tatele bune apar și ele. In a- 
ceastă privință, pregătirea efec
tuată la unele loturi (scrimă, 
lupte, gimnastică etc.) în ve
derea participării la întrecerile 
Universiadei, de exemplu, care 
a fost axată intr-o mare mă
sură pe nou, și-a aflat rezul
tatele în competițiile de Ia So
fia, acolo unde, după cum se 
știe, sportivii noștri au avut 
cea mai bună prestație din în
treaga lor participare la aceas
tă „mică Olimpiadă".

Sarcina investigării noului re
vine, bineînțeles, în primul rînd 
antrenorilor și medicilor, dar 
și, în egală măsură, altor spe
cialiști, între care cercetătorii 
științifici și metodiștii. în 1977 
Ia ioturile de lupte greco-ro
mane, caiac-canoe și scrimă.

tehnicienii au desfășurat o ac
tivitate rodnică, a cărei conse
cință poate fi ușor deslușită în 
valoarea și competitivitatea in
ternațională a sportivilor res
pectivi, în timp ce la alte ra
muri sportive, dimpotrivă, re
zultatele bune se Iasă încă aș
teptate.

în anul viitor trebuie și mai 
mult intărit aportul cercetării 
științifice, al medicinii, la edi
ficarea performanțelor sportivi
lor noștri, in primul rind prin 
apropierea tot mai mare de pro
ducție a studiilor și cercetă
rilor care se efectuează și, tot
odată, printr-o integrală valo
rificare a cunoștințelor și a 
experienței noastre, a celei 
mondiale, acumulate în pregă
tirea dinaintea ultimei ediții a 
Jocurilor Olimpice de Ia Mont
real, completată de cea a pre
gătirii pentru Universiada de la 
Sofia, avîndu-se în vedere fap
tul că o Olimpiadă este mai 
mult decit un sumum de cam
pionate mondiale desfășurate 
simultan într-o anumită loca
litate !

Munca intensă, desfășurată 
fără răgaz, intr-un volum mare 
și de o calitate corespunzătoa
re, într-un climat de stimă și 
respect, de ordine și discipli
nă, de responsabilitate și dă
ruire. va fi — fără nici un fel 
de discuție — singura „cheie" 
cu care va putea fi deschisă 
poarta care conduce spre succe
sul olimpie !

Anul 1978 trebuie să repre
zinte, pe de altă parte, un 
prilej de noi și laborioase cău
tări de a depista pe cei mai 
talentați și mai apți sportivi 
care, printr-o pregătire susținu
tă, să poată ajunge repede Ia 
nivelul celor mai buni, al frun
tașilor sportului nostru. Aceas
tă operație, încărcată de o mare 
responsabilitate, trebuie să por
nească de Ia adevărul că, așa 
cum arată prognoza sportului 
mondial, condițiile în care se 
vor desfășura Jocurile Olimpice 
de Ia Moscova cer să existe, la 
nivelul lotului nostru, un număr 
dubiu de sportivi capabili să 
obțină medalii și puncte pen
tru a avea, in acest fel, garan
ția că mișcarea noastră sporti
vă va fi bine reprezentată la 
această mare competiție.

De aceea, porțile Iotului nos
tru olimpic vor rămîne deschi
se pină în preajma Jocurilor, 
pentru a crea posibilități de 
promovare celor mai merituoși, 
celor mai buni.

Trebuie să se ajungă în si
tuația ca selecționerii Iotului 
nostru să fie confruntați în 
permanență cu dificila proble
mă de a nu ști pe care anume 
să-i aleagă, dintre mai mulți 
sportivi, de aceeași înaltă va
loare, pe care-i au Ia dispo
ziție !...

ESTE SUFICIENTĂ...
real și Moscova, contribuția a- 
cestor cluburi, și nu numai a 
lor, la creșterea performanței 
sportive românești trebuie să se 
înscrie Ierni la nivelul cerințe
lor, al importantelor obiective 
stabilite a fi atinse in 1978.

Totalizînd punctele celor două 
clasamente după proveniența 
sportivilor dintr-un județ sau 
altul, ajungem la următoarea si
tuație ; 1. București 160.10 p,
2. Bacău 21 p, 3. Constanța 9,70 
p, 4. Neamț 4,66 p. 5—6. Caraș- 
Severin și Suceava 2 p, 7—10. 
Argeș, Brașov, Iași și Timiș 
cite 1 p.

Cercetînd acest clasament pe 
județe se pot desprinde, desi
gur, și unele concluzii intere
sante, începînd cu aceea că pa
tru din aceste 10 județe aparțin 
Moldovei, regiune, totuși, cu o 
tradiție sportivă mai mică decit 
altele din țara noastră !■..

DOAR TRADIȚIA NU
In baza sarcinilor care reies 

din Programul privind dezvol
tarea activității de educație fi
zică și sport pe perioada 1976 — 
1980 și pregătirea sportivilor ro
mâni în vederea participării Ia 
Jocurile Olimpice din 1980, răs
punderea selecționării și pregă
tirii corespunzătoare a sportivi
lor de performantă (de fapt, 
de mare performanță !) revine 
unui mare număr de unități 
sportive de pe întreg teritoriul 
țării. în acest sens, au fost no
minalizate, la ramurile sportive 
olimpice, unitățile de perfor
manță, pe județe și departa
mente, care să fie sprijinite 
prioritar.

La încheierea primului an al 
ciclului olimpic 1977—1980, pre
stațiile sportivilor noștri în ma
rile competiții internaționale, cu 
caracter mondial ori numai cu 
caracter european, sînt exprima
te în cifrele din bilanțul de mai 
jos. Aceste cifre pot fi apre
ciate desigur ca mulțumitoare. 
La realizarea lor și-au adus 
contribuția sportivi și sportive 
din 16 cluburi și asociații, așa 
cum se poate vedea din clasa
mentele următoare :

Bilanțul campionatelor euro
pene : 1. Dinamo București 29 
p, 2. Liceul din municipiul Gli. 
Gheorghiu-Dej 21 p, 3. Steaua 
7 p, 4. Farul Constanța 3,5 p.

Bilanțul mondial : 1. Dinamo 
65,17 p, 2. Steaua 43,35 p, 3. Me
talul București 11 p, 4. Clubul 
sportiv școlar Constanța 5 p, 5. 
Farul Constanța 4,70 p, 6- C.A. 
Roman 3 p, 7—8 C.S.M. Reșița 
și Iprofil Rădăuți 2 p, 9. Clu
bul nautic universitar București 
1,99 p, 10. Olimpia Bueurești 
1,80 p, 11. Ceahlăul P. Neamț 
1.66 p, 12—15. Politehnica Iași 
Dinamo Brașov, C.F.R. Timi
șoara și C.L. Dacia Pitești 1 p.

Faptul că doar 16 dintre uni
tățile de performanță ale spor
tului nostru contribuie, în acest 
an, Ia realizarea cerințelor ni 
se pare foarte puțin, cunoscind 
răspunderile care revin tuturor 
unităților prioritare. Ar fi, desi
gur, foarte greu ca toate aceste 
unități să aibă sportivi selec
ționați în echipele reprezenta
tive ale țării participante la 
campionate mondiale sau con
tinentale, dar exigențele au în 
vedere în mod special cluburile 
considerate puternice, care dis
pun de condițiile necesare pen
tru a desfășura o activitate rod
nică. Ne gîndim, între altele, și 
la acele cluburi specializate în- 
tr-o anume ramură sportivă, 
cum este cazul Clubului atletic 
Universitar București, Clubului 
atletic școlar-universitar Timi
șoara, Box-cluburile din Brăila 
și Galați etc.

Evident, pentru noul an com- 
petițional, care marchează ju
mătatea drumului dintre Mont-

cele 21 de discipline înscrise în 
programul olimpic, pentru ma
joritatea probelor »

In sfîrșit, trebuie să arătăm că 
1977, primul an al unui nou ci
clu olimpic, ar fi trebuit să 
însemne prilejul unei serioase 
primeniri a loturilor reprezenta
tive, o infuzie a acestora cu 
tineri _ sportivi talentați, capa
bili să obțină încă de pe acum 
performanțe valoroase. Da unele 
loturi operația aceasta a 
început să fie realizată cu res
ponsabilitate și rezultatele s-au 
și văzut. Da lupte greco-romane, 
de pildă, juniorul constănțean 
Ion Draica, promovat în prima 
echipă a țării, a devenit cam
pion european de seniori, a cîș- 
tigat apoi titlul de campion 
mondial universitar și în con
dițiile unui arbitraj neobiectiv 
a fost nevoit să se mulțumească 
cu locul secund la C.M. Rezultate 
bune a dat acțiunea de întinerire 
întreprinsă la nivelul loturilor na
ționale de canotaj (fete), scri
mă, volei (băieți) ș.a. Din 
păcate, la alte discipline aceas
tă preocupare n-a fost pe pri
mul plan, iar la atletism, de 
exemplu, anul 1977 n-a eviden
țiat valori deosebite care, prin- 
tr-o pregătire foarte bună, să 
poată aspira la poziții fruntașe 
în clasamentul olimpic din 1980. 
în legătură cu aceasta se poate 
remarca faptul, pe un plan 
mai larg, că în timp ce bilan
țurile european și mondial, la 
nivelul seniorilor, oferă destule 
prilejuri de satisfacție, în schimb 
în aceleași bilanțuri ’ 
juniorilor (avînd in 
zultatele unor mari 
inclusiv tradiționalele __________
„Prietenia") situația se prezintă 
cu mult sub nivelul pretențiilor, 
în multe cazuri și sub acela al 
posibilităților.

MONDIAL

i Decernarea 11 p, 33-34. Coreea de Sud și 
jmaica 10 p, 35. Etiopia 8 p, 36. Irlanda 7 p, 
fctJQ. Austria, Grecia și Norvegia 5 p, 40-41. 
ak și Islanda 3 p, 42-44. Israel, Nigeria și 
‘eru 2 p, 45. Venezuela 1 p.
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12 49 3 9 7 121 7Q 5 533,5
148 150,5 507,5

4 21 21 140 198 435,5
2 , 17 66 46 2o6

18 L 6 5 2 3 54 163
4 29 1 15 8 157

14 27 143
1 12 143

3 20 6 3 11 11 75
3 34- 12,5 70,5

1 19 8 5 9 69
9 40 67

10 4 23,5 61,5
6 5 11 2 52

8 45

V A 5 23 45
"■2 18 37

12 7x 37
7 1 345

30 30

tel inalt, 
ecr in victorie, 
pentru ea. în 

3 cit se poate 
bule luate, în 
măsurile pen- 
iătiril sportlvi- 
contlnutul co- 

actuale de 
tului mondial. 
> pregătire ști
re totală pen- 
ctivelor stabi- 
ecesare.

decît la patru din cele 8 cam
pionate, iar în cel mondial, din 
cele 13 discipline luate în evi
dență reprezentanții noștri apar 
între primii șase clasați doar cu 
participare la șase ramuri spor
tive, ceea ce, prin forța împre
jurărilor, limitează posibilitățile 
de afirmare, în ansamblu. A- 
ceasta este, de fapt, o lipsă mai 
veche a sportului nostru, care nu 
reușește să selecționeze și să 
pregătească la un nivel cores
punzător sportivi pentru toate

Ia nivelul 
vedere re- 
competiții, 
concursuri

panoramic are desi- 
o valoare documen- 
și exprimă polențde 
forțe sportive de pe 
de Ia sine înțeles că 
pe fiecare lună, in
și calitatea pregătiri-

difentelor 
glob. Este 
pe viitor, 
tensitatea 
lor, contribuția științei etc. vor 
crește, noi recorduri vor fi do- 
borite, astfel ca Ia ora olimpică 
a Moscovei, pentru fiecare me
dalie, pentru fiecare punct vor 
lupta, cu mare dirzenie și mul
tă șansă, un număr mare de 
sportivi 
aceștia 
sportivi 
doi ani 
despart 
Moscova trebuie să fie ani 
totală dăruire pentru cel 
bogat bilanț din istoria partici
pării românești la Jocurile 
Olimpice—

de pretutindeni. Printre 
se vor afla și 
români, pentru care 
și jumătate care 

de Olimpiada de

rnulți 
i cei 

ne
Ia 

i de 
mai

Nicu Gingă, învingător la campionatele mondiale de la Goteborg, 
împreună cu antrenorul emerit Ion Corneanu, coautor la marile 

succese ale luptătorilor noștri

Pagini realizate de Rome VILARA
Fotografii de Drago} Neagu



CAMPIONATE ® COMPETIȚII
PARTIDE ECHILIBRATE 

IN ETAPA A 11-a A DIVI 
ZIEI A LA VOLEI

Sîmbătă și duminică în cam
pionatele Diviziei A la volei sînt 
programate partidele etapei a 
11-a, ultima a tuiului. O etapă 
cu multe meciuri echilibrate» care 
aduc de o parte și de alta a fi- 
leului formații de valori apro
piate, rivale tradiționale în pri
ma divizie a țării sau echipe 
care vor căuta să tranșeze direct 
locurile fruntașe ale clasamentu
lui. Sîmbătă, bunăoară, iubitorii 
voleiului din Capitală pot urmări 
(în sala Giulești, de la ora 17) 
o întîlnire de tradiție între for
mațiile feminine Rapid și Dina
mo. Rămîne de văzut dacă avan
tajul terenului propriu va repre
zenta un atu pentru gazde.

Cele mai echilibrate partide au 
loc la Km. Vilcea, unde Univer
sitatea Craiova va primi replica 
studentelor de la C.S.U. Galați și 
la Timișoara, între Universitatea 
și Farul Constanța. Celălalt sex
tet feminin constănțean, Chimpex, 
întîlnește pe teren propriu o for
mație cu bună comportare pînă 
acum : Știința ♦-
mai notăm un 
aflate în zona 
ratex B. Mare 
partidă... fără 
gazde : Penicilina Iași 
București.

Derbvul etapei masculine se 
joacă Ia Baia Mare, unde forma
ția locală Explorări (locul 4) pri- 
mește replica echipei Tractorul 
Brasov (locul 3). La Suceava, 
C.S.M. susține un joc deosebit 
de dilicil In compania dinamo- 
viștilor. In Capitală, o altă par
tidă de tradiție : Rapid—Steaua 
(sala Giulești, de la ora 18,30). 
Celelalte două jocuri : „U“ Cluj- 
Napoca — Universitatea Craiova 
și Delta Tulcea — Polithenica 
Timișoara.

MASCULIN

Bacău. în sfîrșit, 
dcrby al echipelor 
retrogradării (Ma-
— I.E.F.S.) și O 
probleme pentru

Voința

1.
2.
3.
4.

6.
7.
0.
9.

10.
11.
12.

19
11
18
IC
14
14
ÎS
13
ÎS
13
10
10

29: 7 
27: 5 
25:11
24: C
16:18 
16:21 
16:25 
13:23 
12:23
11:24
12:21
7:24

DINAMO 10 9 1
Steaua 9 9 0
Tractorul 10 8 2
Explorări 9 7 2
Politehnica 9 5 4
Viitorul 10 4 6
Rapid 10 3 7
C.S.M. Delta 10 3 7
Constructorul 10 3 7
C.S.M. Suceava 10 3 7
„U“ Craiova 8 2 6
„U« Cluj-Nap. 9 18

FEMININ
DINAMO 10 10 0
Penicilina 10 9 1
Știința 10 7 3
„U“ Craiova 10 6 4
„U* Timișoara 9 6 3
C.S.U. Galați 10 5 5
Rapid 10 5 5
Farul 9 5 4
Chimpex 9 3 6
Maratcx 10 1 9
Voința 10 1 9
I.E.F.S. 9 0 9

20
19
17
IC
15
15
15
14
12
11
11
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.

30: 5 
27: 9 
22:16 
22:19 
19:14 
22:20 
20:23 
21:14 
13:18 
10:27
8:27 
5:27

.VREM SĂ NE LUAM
REVANȘA

ASUPRA IERNII...**
(Urmare din pag. 1)

pe toate 
implică, 

educației 
Așa cum

în Rarău. Giumalău Și Tomna
tic. Avînd in vedere că orașul 
nu avea un spațiu propice 
pentru șah, ani amenajat o 
sală, în care au și avut loc 
primele concursuri".

Liviu Șuhani ne vorbește de 
oamenii orașului. „Fără spri
jinul cetățenilor nu s-ar putea 
face toate cite se fac — ne 
spune — iată de ce se cuvine 
să-i menționați pe Ion Mareș, 
Mihai Burduja, frații Ion și 
Gheorghe Istratc. Veluria Mer- 
cea, Viorel Fosa. Micloș 
Covaci, Gh. Bratu, Maria Voi- 
culescu, Nicolae Nițu, cetățeni 
care găsesc timp să ne spriji
ne cu mult suflet in rezolva
rea unor treburi, in antrenarea 
oamenilor Ia diverse competi
ții. Realizarea unor obiective 
industriale a contribuit la dez
voltarea localității 
planurile. Aceasta 
deci, și dezvoltarea 
fizice și sportului.
ii cunosc pe concetățenii mei, 
sînt sigur că vor munci in așa 
fel incit toate angajamentele vor 
prinde viată".

Ne invită, apoi, să vedem cam 
ce se face intr-o zi obișnuită. 
La sala de șah, aglomerație și- 
liniște, Ne îndreptăm spre sta
dion. De pe patinoarul Șc. gen. 4 
— gazda tradiționalelor con
cursuri din cadrul „Festivalului 
sporturilor de iarnă" — se aud 
glasurile copiilor. Aceeași „lar
mă" veselă ne înțîmpină și la pa
tinoarul de la stadion. Aici a 
avut Ioc. zilele trecutei în ca
drul ..Daciadei" un cros pe pa
tine. iar pe dealul “ 
întreceri de sanie și 
Acum. fără o... 
prealabilă, disputele

La Clmpulung a

din spate 
schi fond, 
organizare 
continuă.'

.-----.. _ nins. Anul
trecut zăpada a fost puțină. 
„Vom încerca să ne revanșăm 
acum, prin mai multe concursuri".

PqgqGaȘportul

Actori de prestigiu ai scenei și ecranului românesc intr-un 
ciclu de remarcabile ecranizări. în distribuție : Gr. Vasiliu- 
Birlic, Costache Antoniu, Al. Giugaru, Marcel Anghelescti, 
Carmen Stănescu, Ștefan Ciubotărașu, Jules Cazaban, Niki 
Atanasiu, Nineta Guști, Vasilica Tastaman, Ion Lucian, 
Margareta Pogonal.

ELISABETA POLIHRONIA 
DE Șl FLORIN GHEOR
GHIU CONDUC IN CAM 

PIONATELE DE ȘAH
campionatului național 

de șah de la Sinaia se 
deosebit de interesant, 
ultimelor 5 runde 4 ju- 
fiind angajate, practic, 
pentru tillu.

Finișul 
feminin 
anunță 
înaintea 
cătoare 
în lupta ,____  ____

în runda a 10-a, Polihroniadc a 
cîștigat la Albuleț, Baumstark la 
Kantor iar Mureșan la Nuțu. Bog
dan a învins-o pe Chiș, Olteanu 
pe Ilie și Pogorevici pe Jieman. 
Singura remiză a acestei reuniuni 
extrem de disputate s-a înregis
trat în partida Gogâlea —Tolgyi.

Rezultate din runda a 11-a : 
Nuțu — Albuleț 0—1 ; Olteanu — 
Gogîlea 1—0 ; Bogdan — Ilie 0—1; 
Baumstark — Chiș 1—0 ; Polihro- 
niade

în • 
ducă 
mată

i — Nechifor 1—0.
clasament continuă să con-
Polihroniade cu 8% P, ur-
de Baumstark 8, Tolgyi 7‘/2.

★
turneul masculin, runda a 
a adus un nou lider, pe

în
11-a - ---------- — . _
marele maestru Florin Gheorghiu, 
care a cîștigat (cu negrele) la 
Neamțu. Principalii săi contra
candidat Biriescu și Ungureanu 
au remizat cu Radovici și, res
pectiv, Tratatovici. Cu excepția 
victoriei obținute de Georgescu 
La Ilijin, celelalte rezultate au 
fost remize : Ciocâltea — Pavlov, 
Șubă — Ghindă, Urzică — Griin- 
berg, Mititelu — Ghițescu, Ștefa- 
nov — Voiculescu.

în partidele întrerupte : Rado
vici — Griinberg Vj—Vi, Ilijin — 
Radovici Vi—Va» Ungureanu — Ghi
țescu Va—Va, Ghindă — —Mititelu 
i/2—i/t.

CLASAMENTUL î Gheorghiu 7l/a> 
Biriescu, Ungureanu 7, Radovici 
GVa, Șubă, Urzică, Ghițescu, Ghin
dă 6, Pavlov, Ciocâltea, Tratato
vici 5Va» Voiculescu, Mititelu 5, 
Neamțu <Va. Griinberg 4 (1), Ște- 
fanov 4, Georgescu 3‘/a (1)» Ilijin 
3l/i puncte.

PISTOLARUL DAN IUGA 
387 P IN CAMPIONATUL 

CAPITALEI I
Cunoscutul pistolar Dan Iuga 

(Dinamo) a avut o comportare 
foarte bună în concursul inaugu
ral de sală, Campionatul Capita
lei, obținînd primul loc la pistol 
cu aer comprimat, cu 387 p, ceea 
ce constituie un rezultat valoros. 
Iată și ceilalți campioni ai Ca
pitalei : pistol senioare — Maria 
Haba (I.E.F.S.) 376 p ; juniori I 
Gh. Teașcă (Dinamo) 373 p ; ju
nioare I — Tanla Popa (I.E.F.S.) 
356 p ; pușcă seniori — M. Marin 
(Steaua) 380 p ; senioare — Du
mitra Matei (Dinamo) 377 p ; ju
niori I — E. Antonescu (Dina
mo) 381 p — rezultat foarte bun; 
junioare I —
(Dinamo) 367 p.

Angela Luțescu

ULTIMA ETAPĂ 
A TURULUI DIVIZIEI A 

LA POPICE 
ECHIPELE VOINȚA, 

VICTORIOASE PESTE HOTARE
Azi și mîine se dispută ultima 

etapă (a IX-a) a turului campio
natului Diviziei A, iar zilele ur
mătoare se vor juca partidele

Amatorilor de schi din 
Capitală, centrul de închiriat 
materiale și echipament spor
tiv de iarnă de la Stadionul 
Republicii (intrarea prin str. 
Puțul cu apă rece, telefon 
31.48.80) le pune la dispoziție 
schiuri, bocanci de schi, ha
norace, pantaloni, pulovere 
etc. Centrul este deschis în 
zilele de lucru, între orele 
10—13 și 16—20.

CU PRILEJUL VACANȚEI DE IARNA A ELEVILOR LA CINE 
MATOGRAFUL „TIMPURI NOI" DIN CAPITALA

CICLUL „CARAGIALE PE ECRAN"

DECEMBRIE 
DECEMBRIE 
DECEMBRIE 
DECEMBRIE 
DECEMBRIE 

restante din etapa a Viu-a ale 
formațiilor care au avut jucători 
în recentele competiții internațio
nale. Dintre întilnirile etapei a 
IX-a rețin atenția derbyul femi
nin bucureștean, Laromet (cam
pioana țării) — Voința și partida 
masculină de la Brașov, dintre 
Rulmentul și Olimpia București, 
înaintea acestei confruntări în 
fruntea clasamentelor se află 
Petrolul Băicoi (seria Sud) și 
Voința Cluj-Napoca (seria Nord) 
— la femei, Constructorul Galați 
(seria Sud) și Elcctromureș Tg. 
Mureș (seria Nord) — la bărbați.

★
Combinata masculină Voința 

Cluj-Napoca — București a par
ticipat la un turneu în Ungaria 
și Cehoslovacia unde a ocupat 
primul loc. în Ungaria, la Eger, 
Voința a obținut 5021 p.d. (ad
versarele : Spartakus Eger 4953 și 
Start Bratislava 4750), iar la Bra
tislava, Voința a întrecut cu 
5227 — 4754 p. d. formația locală 
Start.

Voința Tg. Mureș (f) — cîști- 
gătoarea ediției 1977 a C.C.E. — 
a susținut o partidă amicală la 
Eger, cu echipa ungară Sparta
kus, pe care a cîștigat-o cu 
2328 —2149 p. d. Cele mai bune 
jucătoare mureșence au fost 
Ildico Szasz — 409, Elisabeta Al
bert — 398 și Minodora Chețan — 
393.

CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE ÎNOT LA BAIA MARE 

BUNACIU, MICLĂUȘ, 
COSTEA Șl PÂNULESCU 

DIN NOU LA START
înotătorii fruntași din nou la 

start. Astăzi și mîine, în fru
moasa piscină din Baia Mare (54 
m), sportivi din U.R.S.S., Bul
garia, Cehoslovacia și România 
vor urca pe blocstarturi în ca
drul unei interesante competiții 
dotate cu „Cupa Federației 
Române de Natație*. Un ultim 
prilej, așadar, pentru campionii 
și recordmanii țârii noastre de 
a-și îmbunătăți pozițiile finale în 
ierarhia celor mai buni înotători 
români.

TRIBUNA EXPERIENȚEI POZITIVE
(Urmare din pag. 1)

în program. De la 25 septem
brie la 4 decembrie s-a dispu
tat turul. în fiecare duminică, 
după un calendar în toată re
gula, o echipă de elevi și una 
de tineri trecuți de anii școlii 
generale din fiecare localitate 
s-a „deplasat" sau a jucat aca
să și nu s-a înregistrat nici un 
„w. o.“, adică neprezentare. De
plasările s-au făcut „pe cont 
propriu", cu căruța, cu „rata" 
sau pe jos, cu pachețelul cu 
mîncare și echipamentul în sa
coșă. N-a cerut nimeni nimic, 
nu s-a pus „condiția condiții
lor", n-a făcut nimeni mofturi, 
cum mai fac uneori... știți dv. 
cine...

Căminele culturale și școlile 
își oferă generoase sălile și vine 
lume multă. Sportul atrage, 
pasionează chiar și pe ăi bă- 
trîni.

La sfîrșitul turului, două 
echipe pe locul I (au pierdut 
numai cite un meci !), cu cite 
21 de puncte — Vintileanca și 
Săhăteni. La tineret, mai sim
plu, una singură — Șarînga.

Stimulat, la rîndu-i, C.J.E.F.S. 
Buzău a invitat formațiile par
ticipante la un campionat in

Și in lunile de iarnă continuă

in

Excursiile
pentru
stațiuni

peste hotare
turiștii af lăți
balneoclimaterice

odihnă sau cură balneară poate fi

O NOAPTE FURTUNOASA 
O SCRISOARE PIERDUTĂ 
TELEGRAME
DOUĂ LOZURI 
D-ALE CARNAVALULUI

Concediul dv. de 
agrementat printr-o plăcută și instructivă excursie, de o zi, 
peste hotare.

In R.P. Bulgaria, vizitarea localității Russe - se orga
nizează excursii pentru turiștii aflați în stațiunile Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Cheia, Timiș, Slănic-Prahova, Pucioasa.

Turiștilor aflați pentru cură balneară în stațiunile Eforie 
Nord, Neptun și Mangalia li se oferă posibilitatea de a 
vizita orașul Varna de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre.

La excursiile în R.P. Ungară (Debrețin, Szeghed sau 
Budapesta) pot participa cei ce se află în stațiunile Fel: 
1 Mai, Buziaș.

Prețul excursiei este avantajos și cuprinde servicii de 
transport, masă, ghid, bani de buzunar ș.a., asigurindu-se 
vizitarea principalelor obiective turistice. Se poate beneficia 
și de o adeverință pentru schimb valutar în limita sumei de 
250 lei.

înscrieri și informații suplimentare, la agențiile și filialele 
oficiilor județene de turism, precum și la O.N.T. Litor- 
(in stațiunile respective).

Irinel Pănulescu $1 Mihacla Costea, două dintre pretendentele 
la locurile fruntașe ale întrecerilor

Nu vor lipsi de la aceste în
treceri Carmen Bunaciu, care va 
concura în probele de 100 m și 
200 m craul și spate, Anca Mi- 
clăuș, Camelia Hoțescu, Daniela 
Georgescu, toate finaliste în a- 
cest an la campionatele euro
pene de la Jonkoping. Cu un 
mare interes va fi urmărită 
disputa dintre Mihaela Costea și 
Irinel Pănulescu în cursele de 
craul pe distanțe lungi și în cele 
de mixt, unde nu ar fi exclus să 
înregistrăm și noi recorduri ale 
țării.

Programul competiției prevede 
toate cele 29 de probe clasice, 
care se vor disputa în serii con
tratimp sîmbătă (de la ora 10 și 
ora 17) și duminică (de la ora 
16 și ora 16,30).

DIN JURUL RINGULUI
în sala clubului Grivița Roșie 

s-au disputat finalele competiției 
pugilistice din cadrul „Daciadei* 
(faza pe municipiul București). în
trecerea, bine organizată de 
C.M.E.F.S. București, a adus în 
ring, pe parcursul a șapte reuniu
ni, un număr de 219 boxeri junio
ri și seniori din Capitală, Gala fi

dividual, care a avut loc pe 11 
decembrie și la care a oferit 
plachete și diplome primilor 3 
clasați. Primele locuri au fost 
cucerite de concurenții din Șa
rînga, la ambele categorii : co
pii — Mitrea Radion și tineret 
— Mitică Bădina.

în curînd începe returul, 
duminică de duminică, mai 
aprig, mai pasionant. La e- 
chipe-copii, Vintileanca vrea 
să se „scuture" de Șa
rînga și Șarînga de Vinti
leanca. în cursa pentru locul I 
pe podium pot apărea și alți 
pretendenți, ca și la tineret, 
deși cei din Șarînga se arată 
foarte tari.

Vă gindiți cumva că a venit 
zăpada, că e ger de cremene ? 
Nu vă faceți probleme, avem 
de-a face cu adevărați sportivi 1 
„Cjefsul" să pregătească cu
pele, plachetele și diplomele 
promise...

Cine urmează exemplul bu- 
zoienilor ? La tenis de masă, la 
șah, la săniuș, la schi 1 Poate 
și la alte sporturi. Regulamentul 
„Daciadei" e generos, încura
jează orice inițiativă.

Tovarăși profesori, aveți cu- 
vîntul ! Da, da, chiar și dum
neavoastră, cei ce predați edu
cația fizică și sportul. 

nală a fost interesantă, cu meciuri 
frumoase, multe dintre ele fiind 
apreciate de spectatori.

La încheierea competiției au 
fost desemnați următorii cîștigă- 
tori, în ordinea categoriilor (ju
niori) : Gh. Ilanganu (Steaua), 
Tr. Gavrilaș (Voința). Gh. Con
stantin (Voința). I. Stan (Dina
mo), A. Șchiopu (Steaua), T. Mi
tică (CI. sp. șc.). FI. Ștefan (Di
namo), C. Tânase (Voința), D. 
Ene (Semănătoarea).

în cele patru meciuri de se
niori au ieșit învingători urmă
torii : C. Brădeanu (Grivița Ro
șie), M. Teofil (Voința), Cr. Chi- 
țu (Cl. sp. sc.). N. Grigore 
(Steaua). (D. D1ACONESCU — 
coresp.)
• Echipa Clubului sportiv șco

lar Energia din Capitală a plecat 
in Polonia. Pugiliștii bucureșteni 
vor participa la un turneu in
ternațional de tineret, în orașul 
Cracovia.
• La turneul internațional în

cheiat recent în Bulgaria — 
„Ring-SoflaM — a fost prezent 
ji arbitrul român Octavian Ere- 
mia, care a primit o cupă din 
partea organizatorilor în semn de 
apreciere pentru buna sa pres
tație.

✓

GALA DE SELECȚIE
(Urmare din pag. I)

tegoria cocoș, e rîndul său să 
cîștige ! Pe vicecampionul con
tinental l-am găsit într-o u- 
șoară stare de euforie, explica
bilă. De 4 zile devenise tatăl u- 
nui băiețel...

La rîndul său, constănțeanul 
Ibraim ne-a încredințat că nă
dăjduiește în victorie, iar la în
trebarea noastră : cum se simte 
în categoria superioară, a celor 
de 54 kg, ne-a răspuns : „Și la 
Montreal am boxat la catego
ria cocoș, e adevărat — din ne
fericire — doar un singur meci* 
dar acela cu viitorul campion 
olimpic, coreeanul Ciu En Zo. 
Acum, de curînd, la Berlin, tot 
printre cocoși am boxat și m-am 
simțit foarte bine".

Iată, deci. în perspectivă, u- 
nul din meciurile-vedetă ale ga
lei de marți.

★
Biletele de intrare pentru reu

niunea de box cu caracter de 
selecție, care va avea loc marți 
20 decembrie la Palatul sportu
rilor și culturii, se pun în vin- 
zare, cu începere de astăzi, la 
agenția C.C.A., agenția Loto- 
Pronosport din pasajul de la 
Universitate, casa specială din 
str. V. Conta și la Palatul spor
turilor și culturii.

sv»
23
ca



Posturi dclidtarc
In campionatul nostru

CRIZA PORTARILOR POATE FI SOLUȚIONATĂ 
PRINTR-0 PREGĂTIRE SUPERIOARĂ A TINERELOR TALENTE
. Analiza turului ediției de 
campionat 1977—1978, realizată 
ca de obicei pe factorii antre
namentului și jocului. ne-am 
gîndit să o completăm de astă- 
dată — pentru a avea o ima
gine cit mai completă a situa
ție; de ansamblu a fotbalului 
nostru — cu o trecere în re
vistă a posturilor deficitare, la 
nivelul primului eșalon divi
zionar. Și pentru că într-o for
mație numerotarea începe cu 
portarul, ne vom opri, se în
țelege, mai întîi asupra purtă
torilor trieourilor cu nr. 1, des
pre care va trebui să facem — 
la modul general vorbind — 
citeva necesare precizări înain
tea oricăror altor considerații 
și aprecieri. Ne referim la fap
tul că unui portar ■ se pretind 
cu totul alte calități deeît ce
lorlalți jucători de cîmp, că 
tehnica portarului, avind un 
caracter specific, este greu de 
însușit, ceea ce explică în bună 
măsură și dificultățile în for
marea acelora care optează 
pentru un astfel de post. Inte
resant de arătat este, de ase
menea. că, în vreme ce jucă
torii de cîmp se afirmă și trec 
chiar pragul consacrării Ia 
vîrsta primei tinereți sportive, 
portarii — de certă clasă — 
ating momentul de vîrf pe pla
nul performanțe; mult mai tîr- 
ziu. adeseori chiar in preajma 
vîrstei de 30 de ani. Și exem
ple in această privință avem 
destul de multe, citeva dintre 
acestea, cum ar fi Gilmar, Ia- 
șin. Banks, Viktor, Turgay, 
Sepn Mayer, Mazurkiewicz 
sau. Ia noi, M. Ionescu, Rădu- 
canu, Ghiță, Adamache, fiind 
deosebit de semnificative.

Dacă e să ne gîndim bine și 
să privim puțin în trecut, va 
trebui să recunoaștem că difi
cultăți, ma; mari sau mai mici, 
in formarea portarilor au 
existat întotdeauna. Și. totuși,

APARIȚIA UNUI ZAHIU 
SPUNE TOTUL.

fotbalul nostru s-a putut mîn- 
dri, în permanență aproape 
de-a lungul anilor, cu numele 
unor veritabili ași în materie 
a căror faimă a trecut și din
colo de hotarele țării. Este ca
zul vechilor internaționali Lă- 
pușneanu, Zombory, Pavlovici, 
Șepci, David, P. Rădulescu, 
Justin — din anii dinainte de 
război, al nu mai puțin valo
roșilor lor succesori din peri
oada imediat postbelică — 
Conrad, V. Stănescu. Marki, 
Boroș, Lăzăreanu, Tr. Ionescu, 
Voinescu, Toma, Dungu, Todor, 
precum și al reprezentanților 
generației următoare — Suciu, 
Adamache, C. Haidu, A. Ghiță, 
M. Ionescu, Coman, RăducarAi.

Cum se explică atunci lip
sa de portari valoroși pe 
care o resimte acum fotba
lul nostru ? Mai bine zis, de 
ce nu dispunem în prezent de 
portari capabili să rezolve pro
blema unuia dintre cele mai 
importante posturi ale echipe
lor divizionare și. — după 
cum s-a văzut — ale celor re
prezentative ?

Răspunsul la această între
bare este că, teoretic, nu se 
poate vorbi de o penurie de 
portari, ci, mai curînd, de un 
„gol“ care s-a creat între ge
nerația lui Râducanu, Coman, 
Iorgulescu, Solyom (și astăzi 
oarnen; de bază ai echipelor 
lor) și promoția lui Windt, 
Bucu, Naște. Lung, Boldici, 
Cristian. Speriatu, Moraru, 
Mîndrilă, alcătuită din jucă
tori tineri și foarte tineri, ta
lentați indiscutabil, dar lipsiți 
de maturitatea necesară pentru 
a face față unor examene com
pot iți onale de mare dificultate. 
Și cum acestora din <urmă li 
s-au încredințat răspunderi, 
mai mari sau mai mici, care 
au depășit posibilitățile lor, 
mai ales sub raportul acumu

lărilor de experiență, deficien
țele cele mai evidente în me
canismul echipelor au apărut 
Ia postul de portari, acestora 
contestîndu-Ii-se. în asemenea 
condiții, pe nedrept. însă, ta
lentul, posibilitățile de pro
gres.

Care este explicația „goluri
lor valorice" dintre cele două 
generații de portari ? Pe de o 
parte, componenții generației 
de tranziție, printre care Ște
fan, Bathori I, Cavai, Purcaru, 
Albu, I. Gabriel, Jivan nu au 
făcut, în ciuda unor calități 
verificate, eforturile necesare 
și nici pașii necesari afirmării 
lor depline. Pe de altă parte, 
politica „senatorilor de drept", 
in anumite perioade, la echi
pele naționale, a influențat ne
gativ procesul formării acesto
ra ca titulari, sau cel puțin ca 
rezerve cu resurse de creștere.

Așa stînd lucrurile, iată-ne 
în finalul acestor rînduri în 
fața întrebării : „Ce este, 
practic, de făcut în situația ac
tuală ?“ După părerea noastră, 
soluția este una singură : în
credere în tinerii portari din 
lotul de elită ai fotbalului di
vizionar, muncă perseverentă 
din partea acestora pentru o 
cit mai deplină afirmare a lor 
pe planul performanței, pentru 
o grăbire a procesului de ma
turizare sportivă. Numai ast
fel va veni, sperăm cit mai 
curînd, vremea ca problema 
cea mai greu de rezolvat să 
fie nu aceea de a acoperi ne
voile de moment ale postului 
de portar cu improvizații ci 
de a avea de ales între 2—3 
portari de reală și apropiată 
valoare.

Mihai IONESCU

Vreau să afirm de la în- 
0 ceput că sînt un mare adept 
S? al sportului. Făcînd sport 
Js în anii copilăriei și tinere- 
jî ții, mi-am călit organismul, 

fapt care m-a ajutat enorm 
în meseria mea, de multe 

5- ori fiind obligat de împre- 
Js j urări să lucrez în condiții 
să nu tocmai ușoare. Iar fot- 
$ă balul, pentru că am jucat 
Js cîndva și fotbal la Tinărul 

Dinamovist,' rămîne sportul 
Js meu preferat, pe care îl iu- 
S; besc și voi continua să-1 în- 
Js drăgesc deși în ultimul timp 

el ne-a adus multe 
jî și mari insatisfac-
g: ții. Eșecurile aces-
fȘ tea, pe care nu
jă mai are rost să le

reamintim, 
gȘ bază cauze
gg cred eu, le
g: toții.
gȘ înțeleg
gă lucruri,
gg leg, de
gă jucători
gă să-și mențină forma spor- 
gg tivă, pe o perioadă mai 
gg lungă de timp ? Nu înțeleg 
gg de ce, în Divizia A, unii

„sting" după o 
fac
re
de
un 
ce 

.Gheata de aur" 7 
întreprindere,

reușesc

au la 
pe care, 
știm cu 
eu nuIată,

mai multe 
Nu înțe- 

pildă, cum 
buni nu

in 
fotbaliști sc 
repriză, de ce alții se 
numai că joacă ? De ce 
nunță Dumitru la efort, 
ce pare Dudu Georgescu 
atacant de duzină după 
a luat iar „< 
La noi in 
dacă un om nu face față 
Ia o mașină și nu-și vede de 
treabă este înlocuit cu al
tul. Dc ce n-ar fi înlocuite 
și vedetele echipelor de fot
bal cînd aportul lor devine 
aproape zero 7

Exemplul apariției Iul 
Zahiu la Steaua mi se pare _ ___ ,__ ________ _________

mine cade cortina și in Divizia B

cit se poate de grăitor. Iar 
dacă Zahiu ar deveni indo
lent ca Dumitru, locul lui 
să fie luat, fără ezitare, de 
un alt jucător tinăr și dor
nic de afirmare ! Așa ceva 
ar' trebui să se întîmple 
peste tot și tot timpul în 
campionatul nostru. Numai 
astfel se poate progresa ! Si
gur că în acest fel se pune 
și problema creșterii în mod 
corespunzător a unor tineri 
jucători talentați, bine pre
gătiți, care să facă față ce
rințelor.

Acum la noi gg 
în întreprindere se g: 
dezbate chemarea gs 
lansată la Confe- gs 
rința Națională a gg 
partidului de a ri- gg 
dica pe o treaptă gg 
superioară, maxi- gg 
mă, calitatea pro- gg 
duselor întreprin- gg 
derii. Și în fotbal, gg 
zic eu, ar trebui gg 

să se facă tot posibilul pen- gg 
tru a se trece la calitate 1 0 
La o MUNCA SERIOASA, 0 
RESPONSABILA, la o DIS- 
CIPLINĂ SEVERĂ. Condiții -g 
există. Avem suficiente te
renuri, antrenori buni, mulți 
tineri talentați. La toate a- 
cestea mă gîndesc cînd îmi 
manifest dorința că aș vrea 
să trăiesc și eu ziua să văd 
că o echipă de-a noastră, 
alcătuită din jucători ambi
țioși, cu o mare voință de 
a învinge, reușește să joace 
în vreo fază finală curo- gg 
peana. gs

I
EMIL STANCIU

lăcătuș la întreprinderea gs 
de mașini electrice București 0

ÎNTRE SPIRITUL SPORTIV O „FLOARE" ÎN PLINĂ IARNĂ
„MASA VERDE“

Ne-am ocupat, într-un nu
măr trecut al ziarului nostru, 
de incidentele petrecute la 
meciul dintre divizionarele B 
Avintul Reghin și F.C. Baia 
Mare. Contestînd valabilitatea 
golului egalizator al oaspeți
lor, unii jucători ai Avîntu- 
lui i-au cerut socoteală arbi
trului de linie de pe partea 
în care se înscrisese golul, 
iar după terminarea 
la vestiare, medicul 
Mircea Covaci, a 
mers pînă acolo în- 
cît l-a lovit pe Vio
rel Mateianu, antre
norul formației F. 
Mare.

Cum era și firesc, _______
de disciplină a F.R.F., anali- 
zînd cele petrecute, a sancțio
nat aspru echipa din Reghin, 
ridieîndu-i dreptul de organi
zare pe teren propriu pe 6 
etape. în același timp, s-a 
recomandat C.J.E.F.S. Mureș 
ca medicul-huligan Mircea 
Covaci să fie indepărtat <Iin 
activitatea fotbalistică.

în mod surprinzător, La au
zul deciziei Comisiei de dis
ciplină, reprezentanții clubului 
băimărean și-au 
mulțumirea față 
hotărîre, dar nu 
s-ar fi așteptat 
nare și mai aspră a celor din 
Reghin, a căror echipă este

jocului, 
echipei.

obligată ca 6 meciuri progra
mate acasă să le susțină în 
alt oraș, la 60 de kilometri 
distanță de Reghin, ci pentru 
că ei ar fi ...sperat să se mo
difice și rezultatul de pe te-

(1—1). acordîndu-se am- 
puncte formației F. C. 
Mare.

cazul unor meciuri care 
fost întrerupte, ci s-au

disputat pînă la sfîrșitul celor 
90 de minute, Regulamentul 

de organizare a ac
tivității fotbalistice 
nu prevede o ase
menea sancțiune și, 
trebuie schimbat și 
de pe teren. Acesta

Punctul pe / |

C. Baia

Comisia

exprimat ne- 
de această 

în sensul că 
la o sancțio-

SI MULTE MECIURI DE ATRACȚIE

deci, nu 
rezultatul — --------
este punctul de vedere al Co
misiei de disciplină și al Re
gulamentului. Dar nu este 
vorba, ca să spunem așa, nu
mai de aspectul... juridic al 
lucrurilor. Uneori, contestați
ile și deciziile obținute la „ma
sa verde* și nu pe terenul de 
joc nu fac casă bună cu spi
ritul sportiv, cu etica între
cerii sportive. Iar F.C. Baia 
Mare, o echipă valoroasă, care 
a ajuns prin propriile ei for
țe în fruntea 
seriei a Ill-a 
nu are nevoie de 
„mesei verzi" pentru 
lesni victoria finală, 
în puterile ei, cum 
dit-o pină acum.

Jack BERARIU

clasamentului 
i Diviziei B, 

ajutorul 
a-și în
carc stă 
a dove-

LOTO - PRONOSPORT ÎNTOR'IEAM
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 16 DECEMBRIE 1977

39 31

49 73

Extragerea I :
79 33 37 34 6 75 61

Extragerea a Il-a :
53 56 55 88 35 8 2

Fond total de ciștiguri: 861.033
Iei din care 251.633 lei report 
categoria 1.

Plata ciștigurilor pentru a- 
ceastă tragere se va face ast- 

. fel : în Capitală începînd de la 
26 decembrie 1977 pînă la 16 
februarie 1978, în (ară de la 29 
decembrie la 16 februarie 1978 
inclusiv.

poate cîștiga și cu 3 numere din 
cele 24 ale fazei I și din cele 
18 ale fazei a Il-a a Se parti
cipă pe bilete de 5 și 15 lei 
rianta simplă, achitată ir. 
sau sfert, cu precizarea că 
mai biletele de 15 lei 
participare la toate

ASTAzi, ultima 
procurarea biletelor 
specială Loto-2 de 
cembrie a.c. Tragerea va 
loc la sala Clubului 
Bănci, din str. Doamnei nr. 
la ora 17,30. Rezultatele 
transmise la radio și 
în cursul serii.

i va- 
intcgral 

nu- 
au drept de 
extragerile.

zi pentru 
la tragerea 

mîine 18 de- 
avea 

Finanțe- 
2, 

vor fi 
televiziune

Turul diviziei secunde se în
cheie mîine, în plină iarnă, pe 
ger și terenuri-patinoare, din 
care, desigur, fotbalul nu prea 
are de cîștigat. La multe grade 
sub zero, a rămas, în schimb, 
la fel de fierbinte pasiunea cu 
care este urmărită întrecerea-, 
dîrzenia cu care cele 54 de e- 
chipe își dispută șansele pentru 
ocuparea unui loc cît mai bun 
în clasamentul care va rămîne 
neschimbat pînă la primăvară. 
Șansele însă trebuie apărate în 
mod corect, iar meritele învin
gătorilor trebuie apreciate. Așa 
cum a făcut-o, de pildă, condu
cerea asociației sportive Dacia 
Orăștie. Deși echipa ocupă doar 
locul 15, cei de aici au învins 
amărăciunea înfrîngerii de la 
Oarei (0—1), unde au pierdut în 
fața unei alte formații din par
tea inferioară a clasamentului, 
și au găsit tăria să trimită re
dacției o telegramă : „Vrem, și 
pe această cale, să-i mulțumim 
și să felicităm, totodată, bri
gada de arbitri, formată din M. 
Fediuc, M. Abramiuc și Gh. 
Arhire, din Suceava, pentru mo
dul competent in care a condus 
meciul de la Cărei". Semnează 
președintele asociației de pe 
lîngă întreprinderea chimică din 
Orăștie. Dumitru Petre.

O „floare" — a sportivității — 
in plină iarnă, 
xemplu.

Și pentru că 
tapa a 17-a, să 
vire pe programul ei. în seria 
I, două partide de mare inte
res : Gloria Buzău — C.S.M. 
Suceava și F.C.M. Galați — 
Steagul roșu Brașov. Ținînd 
seamă că fruntașele joacă pe 
teren propriu, se pare că aici 
va rămîne un statu-quo (desi
gur, totul privit prin... calculul 
hîrtiei).

Un frumos e-

am ajuns la e- 
aruncăm o pri-

VA REAMINTIM ! MARȚI 20 
DECEMBRIE 1977 — TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO

acordă 
ex- 

P. 
de 

atri- 
in

La această tragere se ; 
autoturisme „Dacia 1300", 
cursii in R.P. Polonă și R. 
Bulgaria, precum și bilete 
trai ament la Băile Felix. Se 

de asemenea, ciștiguri 
fixă (50.000,

buie, ________
bani de valoare
25.000, 10.000 lei etc) și de valoare 
variabilă.

• Se efectuează 5 extrageri re
partizate în 2 faze A Cîștigurile 
se acordă pe 13 categorii • Se

SIMBATĂ

POPICE. Arena Laromet, ora 
15 : Laromet — Voința Bucu
rești ; arena Giulești, ora 15 : 
Rapid — Voința Galați, me-

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", ora 18 : Selecționata 
divizionară — Traktor Cella- 
blnsk, meci amical.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MIINE
SERIA I : • Raionul Săvineștl — C.S.U. Galați : N. Petri cea nu 

(București) > F.C. Brâila — Portul Constanța : Gh. Vasilescu I (Bucu
rești) • I.C.I.M. Brașov — Ceahlăul P. Neamț : I. Chilibar (Pitești) • 
C.S. Botoșani — Nitramonia Făgăraș : M. Buzea (București) • Victoria 
Tecuci — Tractorul Brașov : FI. Cenea (Caracal) * Oltul Sf. Gheorghe 
- Viitorul Vaslui : Gh. Retezan (București) • F.C.M. Galați — Steagul 
roșu Brașov : I. Igna (Arad) • Gloria Buzău — C.S.M. Suceava : C. 
Petrea (București) • S.G Tulcea — C.F.R. Pașcani : R. Stincan (Bucu
rești) .

SERIA A Il-a : • Celuloza Călărași — Muscelul Cîmpulung : Gh. 
Ispas (Constanța) • Progresul București — Electroputere Craiova : Gh. 
Raci (Brașov) « Pandurii Tg. Jiu — Prahova Ploiești : V. Tatar (Hu
nedoara) • Șoimii Sibiu — Autobuzul București : N. Rainea (Bîrlad) 
RGaz metan Mediaș — F.C.M. Giurgiu: N. Raab (Cîmpia Turzii) *

etalul București — Dinamo Slatina: T. Balanovici (lași) • Chimia Rm. 
Vîlcea — Unirea Alexandria : O. Streng (Oradea) « Carpați Sinaia — 
Rapid București : C. Szilaghi (Baia Mare) • Chimia Tr. Măgurele — 
Metalul Plopeni : S. Drâgulici (Drobeta Tr. Severin).

SERIA A lll-a : Metalurgistul Cugir — F.C. Baia Mare : N. Georgescu 
(București) • Minerul Lupeni — C.I.L. Sighet : C. Ghiță (Brașov) • 
Dacia Orăștie — Gloria Bistrița : R. Șerban (Craiova) • „U‘ Cluj-
Napoca — Mureșul Deva : I. Rus (Tg. Mureș) • Chimica Tîrnăveni — 
U.M. Timișoara : M. Moraru (Ploiești) • Armătura Zalău — Victoria 
Călan : T. Andrei (Sibiu) • Minerul Moldova Nouă — C.F.R. Cluj- 
Napoca : N. Dinescu (Rm. Vîlcea) • C.F.R. Timișoara — Victoria Că
rei : V. Ciocîlteu (Craiova) • Aurul Brad — Avintul Reghin : C.
Dinulescu (București).

în seria a Il-a e posibilă o 
nouă schimbare de lider, căci 
Dinamo Slatina și Metalul Plo- 
peni joacă în deplasare, în timp 
ce urmăritoarele, Chimia Rm. 
Vîlcea și Chimia Tr. Măgurele, 
evoluează acasă (ultima chiar 
cu Metalul Plopeni).

In ultima serie, examene di-

ficile pentru fruntașe, deoarece 
primele trei clasate se depla
sează : F. C. Baia Mare la Cu
gir, C.F.R. Cluj-Napoca Ia Mol
dova Nouă, Victoria Călan la 
Zalău, situație de care poate 
profita „U“ Cluj-Napoca, care 
evoluează pe terenul său și 
poate reintra în pluton. (Al. C.)

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• SELECȚIONATA DE PER

SPECTIVA LA SAN REMO. Ieri 
a plecat spre San Remo selec
ționata juniorilor de perspectivă, 
care va participa la un turneu 
organizat de federația italiană.

UNDE MERGEM?
ciuri în cadrul campionatului 
național feminin.

TIR. Poligonul Dinamo, de 
la ora 9 : „Cupa României* la 
arme cu aer comprimat.

VOLEI. Sala Giulești, ora 
17 : Rapid — Dinamo (f), Ra
pid — Steaua (m) — meciuri 
în cadrul Diviziei A.

DUMINICA
FOTBAL. Stadionul Progre

sul, ora 11 : Progresul — Elec
troputere Craiova (Div. B) ; 
stadionul Metalul, ora 11 : Me
talul — Dinamo Slatina (Div. 
B).

POPICE. Arena de la clubul 
întreprinderii Republica, oia 
8 : Gloria — Petrolul Băicoi- 
Cîmpina, meci în campionatul 
național masculin.

TIR. Poligonul Dinamo, de 
la ora 9 : „Cupa României" 
la arme cu aer comprimat.

Au făcut deplasarea următorii 
jucători : Nițu și Turcu (F. C. 
Argeș), Marinof și Dinu (F. C- 
Constanța), Nalați (Gloria Bistri
ța), Ivana (Gloria Buzău), ffie 
(A.S.A. Tg. Mureș), Blazl șl Tulba 
(F.C. Baia Mare), Predoi, Iacob, 
Ene și Lațcu (Liceul Pajura Bucu» 
rești), Mânu (Dinamo București», 
Ghiță (Steaua), Dimache (C.SJȘ. 
Bacău) șl Runceanu (Progresul 
București). Echipa noastră va sus
ține primul meci astăzi, 17 de
cembrie.
• ȘEDINȚA COLEGIULUI CEN

TRAL AL ARBITRILOR. Astăzi, 
la sediul F.R.Fi, va avea loc șe
dința Colegiului central al arbi
trilor, in care se va analiza acti
vitatea desfășurată în ultima pe
rioadă.

imat. ] i
i„■ 1
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Decepție in ,,indoorul“ de la Brașov

TENISMANII NOȘTRI ATACĂ 
DOAR TITLUL DE DUBLU

BASCHETBALIȘTIi ROMÂNI ABORDEAZĂ 
CU AMBIȚIE CAMPIONATUL 
BALCANIC DE LA SKOPLJE

BRAȘOV, ÎS (prin telefon), 
înaintea ultimei zile de întrece
re, pe tabloul probei de simplu 
a turneului „indoor" au rămas 
numai două nume. Cele ale fi- 
naliștilor. Din păcate, zadarnic 
ai căuta printre acestea pe ale 
componenților reprezentativei 
noastre. Ei au ieșit cu toții din 
cursă în etapele anterioare. Nu 
atît prin forța deosebită a ad
versarilor, cit mai ales din cau
za propriilor lor scăderi. O con
cluzie nesatisfăcătoare, dar care 
trebuie exprimată neapărat după 
acest important examen pe care 
tensimanii români n-au reușit 
să-1 treacă.

Primul nostru echipier, Du
mitru Hărădău, a fost dominat 
de la începutul semifinalei sale 
cu cehoslovacul Stanislav Bir- 
ner. Acesta posedă un stil par
că anume creat pentru tenisul 
de sală, cu execuții rapide, eco
nomice, în continuă mișcare. 
Impresionează în special back- 
band-ul său cu două mîini, exe
cutat cu o mișcare scurtă, ca 
la ping-pong, ce imprimă mingii 
o viteză deosebită. Birner a ob
ținut un break încă din al 4-lea 
ghem, ajungînd să conducă apoi 
cu 4—1. O dereglare survenită 
în jocul său, în ghemurile ur
mătoare, permite lui Hărădău să 
reducă din handicap. Campionul 
român a reușit să ia inițiativa 
cînd își plasa primul serviciu 
și ataca mai curajos. Setul mer
ge la tie-break, iar aci Birner 
se regăsește, distanțîndu-se con
fortabil (7—3). Setul doi, fără 
prea mult istoric, este și mai 

ușor cîștigat de jucătorul ceho
slovac, care încheie foarte pu
țin incomodat de adversar. 
Scor : S. Birner — Hărădău 7—6, 
6—2.

Adversarul lui Stanislav Bir
ner în meciul care va decide pe 
cîștigătorul turneului este jucă
torul bulgar Bojidar Pampulov, 
care a dispus cu 7—6, 7—5 de 
maghiarul Szabolcs Barany.

Spectatorilor brașoveni le-a 
fost totuși oferită satisfacția 
unei prețioase revanșe. D. Hă
rădău și Tr. Marcu vor fi pre- 
zenți în finala de dublu, după 
o frumoasă victorie cu 6—4, 
6—2 în fața cuplului cehoslovac 
S. Birner — J. Navratil. Jucă
torii români și-au regăsit arme
le și aplombul în această semi
finală deosebit de aplaudată. în 
cealaltă semifinală : E. și B. 
Pampulov — S. Barany, B. 
Laszlo 4—6, 6—3, 6—4.

în partidele precedente s-au 
înregistrat rezultatele : O. Vîl- 
cioiu, D. Stănescu — A. Dîrzu, 
FI. Segărceanu (ultimul a jucat 
numai în proba de dublu) 3—6, 
6—4, 6—3 ; B. și E. Pampulov 
— O. Vîlcioiu, D. Stănescu 6—3, 
6—2.

Programul ultimei etape (sîm- 
bătă) începe la ora 15, în Sala 
sporturilor din Brașov, cu fi
nala de simplu (S. Birner — B. 
Pampulov) și cu cea de dublu 
(D. Hărădău, Tr. Marcu — E. 
și B. Pampulov).

Radu VOIA

TURNEUL DE HANDBAL DE LA COTTBUS

întrecerile
SKOPLJE, 16 (prin telefon), 

în spațioasa Sală a sporturilor 
din localitate se întrunesc în 
aceste zile reprezentativele 
masculine de baschet din Bal
cani, care se vor întrece, de 
sîmbătă pînă miercuri, în ca
drul tradiționalei competiții re
zervate selecționatelor din a- 
ceastă parte a Europei. Firesc, 
punctul principal de atracție al 
Balcaniadei îl constituie echipa 
țării gazdă, aureolată de nu
meroase performanțe de talie 
mondială, printre care cuceri
rea titlurilor de campioană a 
lumii în 1970 și de campioană 
a Europei în anii 1973, 1975 și 
1977. în competiția balcanică, 
sportivii iugoslavi au cucerit 
locul I la 15 ediții ; de alte trei 
ori pe treapta cea mai înaltă 
a podiumului au pășit sportivii 
bulgari. Cît privește reprezen
tativa țării noastre, ea a rea
lizat cele mai bune performanțe 
în anii 1964, 1966, 1968 și 1975, 
cînd s-a clasat pe locul secund.

Baschetbaliștii români au ple
cat joi de la Timișoara (unde 
au participat la un scurt stagiu 
de pregătire) spre Belgrad, de 
unde și-au continuat drumul cu 
trenul la Skoplje. Ajunși seara 
în „capitala baschetului din Bal
cani", cum este denumit în a- 
ceste zile cel mai important 
oraș al Macedoniei, baschetba-

încep astăzi
liștii români și-au reluat a 
doua zi programul lor de pre
gătiri printr-un antrenament de 
acomodare cu sala.

La această ediție a Balcania
dei, antrenorii Dan Nicuiescu și 
Mihai Nedef au deplasat un lot 
predominat de elemente tinere 
— Petre Brănișteanu, Virgil 
Băiceanu, Zoltan Gellert, Ga
briel David ș.a. —, dar avînd 
atu-uri majore în mai experi
mentalii Vasile Popa, Gheor
ghe Oczelak, Dan Nicuiescu, 
Costel Cernat și Luchian Ivas- 
cencu. La antrenamentul de vi
neri am remarcat (ca și la cele 
din București, dealtfel), spiritul 
de disciplină și hotărîre al se
lecționatei române, ambiționată 
de intenția nu numai de a 
șterge impresia ultimului loc pe 
care s-a clasat anul trecut, la 
Burgas, ci și de a asalta cu 
succes pozițiile fruntașe ale 
competiției. Dealtfel, declarația 
căpitanului echipei, Vasile Popa, 
este semnificativă în acest sens: 
„Știm că va fi foarte greu, deoa
rece toate selecționatele balca
nice (dar mai cu scamă cea a 
Iugoslaviei) au valoare ridicată 
și luptă cu tenacitate pentru o 
performanță cit mai bună. For
mația română este animată de 
dorința de a se comporta cit 
mai bine, de a se strădui din 
răsputeri pentru un rezultat 
care să-i facă cinste".

Paul IOVAN

ANCHETE
LA SFÎRȘIT DE AN

în urma anchetei organizate 
de ziarul „Sporl“-Kalowice, tit
lul de cea mai bună atletă po
loneză pe anul 1977 a fost a- 
tribuit cunoscutei campioane 
Irena Szewinska. Pe locurile 
următoare au fost clasate 
Krysztina Kasperczyk și Gra- 
zyna Rabsztyn. In clasamentul, 
celor mai valoroși atleți, primul 
loc a fost ocupat de săritorul 
cu prăjina Wladislaw Kozakie- 
wiez.

★
Revista americană de specia

litate „Track and field" a de
semnat-o pe recordmana mon
dială la săritura în înălțime 
Rosemarie Ackerman (R.D.G.), 
prima femeie din lume care 
a trecut peste o ștachetă ridi
cată la 2 m, drept cea mai 
bună atletă a anului 1977. Cele 
230 de puncte atribuite repre
zintă maximum în regulamen
tul anchetei acestei reviste. Pe 
locul 2 a fost clasată atleta 
poloneză Irena Szewinsaa — 
187 puncte.

★
Comisia pentru decernarea 

titlului de cel mai bun spor
tiv suedez, care discută anual 
propunerile făcute de federați
ile de specialitate și acordă a- 
ceastă distincție, a decis, după 
cîteva ore de analiză, ca titlul 
pe anul 1977 să revină luptă
torului Frank Andersson, care 
la 21 de ani a devenit campion 
mondial. Tînărul Frank An
dersson este astfel al 5-lea 
luptător care iși adjudecă acest 
titlu. El i-a învins pe ceilalți 
candidați, printre care s-au nu
mărat celebrități ale sportului, 
cum sînt tenismanul Bjorn 
Borg, spadasinul Harmenberg, 
hocheistui Gdran Hogbsta sau 
schiorul Ingemar Stenmark.

CEA DE A 46-a EDIȚIE 
A „RALIULUI MONTE CARLO"

MONTE CARLO, 16 (Ager- 
pres). — Cea de-a 46-a ediție 
a Raliului Monte Carlo (prima 
probă automobilistică de acest 
gen din lume, inaugurată în a- 
nul 1911), se va disputa între 
21—28 ianuarie 1978. Startul în 
„parcursul de concentrare" se 
va da din orașele Almeria, Co
penhaga, Frankfurt pe Main, 
Lisabona, Londra, Monte Carlo, 
Paris, Roma și Varșovia.

S-au încheiat preliminariile C. M. de fotbal

103 REPREZENTATIVE LA START Șl 251 MECIURI JUCATE

Cea de a treia etapă a tur
neului masculin de handbal de 
la Cottbus a programat unul 
din derbyurile întrecerii. Este 
vorba de jocul dintre primele 
selecționate ale R. D. Germane 
și României, la capătul căruia, 
după o confruntare dîrză, vic
toria a revenit formației țării 
gazdă cu 24—20 (9—9). Cei mai 
eficace jucători din teren au 
fost : Birtalan 10, Mironiuc 3, 
Drăgăniță 3, Folker 3 — Româ
nia, Dreibrodt 11, Grunner 3, 
Schmidt 3, Kriiger 3 — R. D. 
Germană.

în celelalte două partide ale

etapei s-au înregistrat rezulta
tele : R. D. Germană (B) —
U.R.S.S. 29—19 (13—9), Ceho
slovacia — Polonia 20—19 
(11-11).

în clasament, după trei e- 
tape, conduce neînvinsă prima 
selecționată a R. D. Germane 
— 6 p, urmată de România cu 
4 p și de Polonia, U.R.S.S. și 
R. D. Germană (B) — toate cu 
cîte 2 p.

Vineri a fost zi de pauză, 
urmînd ca azi handbaliștii ro
mâni să întîlnească selecționata 
U.R.S.S., iar duminică, în ul
tima zi, reprezentativa Poloniei.

0 IMPORTANTĂ DECLARAȚIE O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE, 16 (A- 

gerpres). — Adunarea Generală 
a Națiunilor Unite a adoptat o 
declarație asupra menținerii 
sportului în afara oricărei for
me de discriminare rasială. De
clarația adoptată se înscrie pe 
linia principiului olimpic al 
nediscriminării în sport și subli
niază respectarea lui universală.

Declarația cere ca statele 
membre să rupă orice contacte 
pe linie sportivă cu orice țară 

în care se practică o politică 
de apartheid. Se urmărește, de 
asemenea, excluderea acestor 
țări din organele sportive in
ternaționale și regionale și ob
ținerea sprijinului pentru un 
boicot total al echipelor sau 
sportivilor individuali de sub 
jurisdicția organelor sportive 
rasiste.

Se propun măsuri împotriva 
echipelor sau organizațiilor ai 
căror membri participă, indivi
dual sau colectiv, la mișcarea 
sportivă a unei țâri rasiste

Se așteaptă ca organele spor
tive internaționale, regionale și 
naționale să respecte cu stric
tețe și să promoveze principiul 
olimpic al nediscriminării și să 
rupă orice contacte sportive cu 
țările în care se practică discri
minarea rasială.

PENTRU CALIFICAREA A 14 ECHIPE!
Așadar, se cunosc cele 16 partici

pante ia turneul final al C.M. din 
Argentina, programat între 1 și 25 
iunie 1978, în 5 orașe : Buenos Aires, 
Cordoba* Mar del Plata, Mendoza și 
Rosario.

La startul actualei ediții în pre
liminariile C.M. s-au aliniat 103 țâri 
(32 din Europa, 10 din America de 
Sud, 26 din Africa, 18 din Asia, 3 
din Oceania și 14 din America de 
Nord, Centrala și Caraibe). Lupta 
pentru calificarea în „ turneul celor 
16“ a fost pasionantă și echilibrată 
In majoritatea grupelor, după cum se 
vede din clasamentele de mai jos. 
Vom consemna că în preliminarii 
pentru 14 locuri s-au desfășurat 251 
de meciuri, înscriindu-se în total 722 
de goluri (o medie foarte buna de 
aproape 3 goluri de partidă).

Dintre cele 16. la „El Mundial — 
Î978**, două echipe, Tunisia și Iran, 
sînt prezente pentru prima oară în
tr-un turneu final, Olanda* Italia, 
Polonia, Brazilia, Suedia și Scoția 
calificate ca și în 1974, Franța, Aus
tria, Ungaria, Peru, Spania și Mexic 
revin după absențe mai mult sau 
mai puțin îndelungate, iar Argen
tina și R.F. Germania prezente la 
ediția din 1974 — sînt calificate prin 
regulament.

In fine, la 14 ianuarie vom cunoaș
te componența celor 4 grupe, în 
urma tragerii la sorți de la Buenos 
Aires.

Echipele Argentinei și R.F. Ger
mania sînt cap de grupă (1 și, res
pectiv, 2). Care vor fi celelalte 
două ? Probabil fostele campioane 
mondiale. Brazilia și Italia. Dar de
cizia definitivă o va lua Comitetul 
Executiv F.I.F.A., înaintea tragerii la 
sorți, pe care o va efectua micuțul 
Ricardo Havelange, nepotul președin
telui F.I.F.A. Dar pînă atunci, iată 
o scurta trecere în revistă a tuturor 
grupelor, însoțită de clasamentele 
preliminariilor.

ZONA EUROPEANA

Grupa 1 : POLONIA

Echipa Poloniei, campioană olim
pică în 1972 și clasa*ă oe locul 3 
la „Weltmeisterschaft" în 1974, a 

terminat neînvinsă într-o grupa rela
tiv ușoară.

1. POLONIA
2. Portugalia
3. Danemarca
4. Cipru

6 5 1 0 17- 4 11
6 4 1 1 12- 6 9
6 2 0 4 14-12 4
6 0 0 6 3-24 0

Grupa a 2-a : ITALIA

Lupta pentru primul loc s-a dat în
tre echipele Italiei și Angliei. A cîș
tigat Italia „la potou", datorită go
laverajului și astfel insularii vor fi 
din nou absenți (ultima participare: 
1970 — Mexic) de la turneul final.

1. ITALIA
2. Anglia
3. Finlanda
4. Luxemburg

6 5 0 1 18- 4 10
6 5 0 1 15- 4 10
6 2 0 4 11-16 4
6 0 0 6 2-22 0

Grupa a 3-a : AUSTRIA

După 20 de ani. Austria revine 
printre primele 16 din lume. Ea a 
furnizat o mare surpriză întrecînd 
în clasament echipa R.D. Germane, 
cu care a terminat de doua ori la 
egalitate (1—1). Formația antrenoru
lui Buschner a ratat calificarea a- 
casă, în urma meciului egal (1—1) 
cu Turcia I

Vicecampionii mondiali și-au con
firmat valoarea prin cele două vic
torii hotărîtoare (2-0 și 1-0) asupra 
principalei contracandidate, Belgia.

1. AUSTRIA 6 4 2 0 14- 2 10
2. R.D. Germană 6 3 3 0 15- 4 9
3. Turcia 6 2 13 9- 5 5
4. Malta 6 0 0 6 0-27 0

Grupa a 4-a : OLANDA

Grupa a 5-a : FRANȚA

1. OLANDA 6 5 1 0 11- 3 11
2. Belgia 6 3 0 3 7- 6 6
3. Irlanda de Nord 6 2 1 3 7- 6 5
4. Islanda 6 1 0 5 2-12 2

Deși a pierdut un meci (0-1 cu 
Irlanda), Franța și-a cucerit califi
carea în urma rezultatelor directe cu 
echipa Bulgariei (2-2 și 3-1). Antre
norul Hidalgo readuce formația „co-

Grupa a 6-a : SUEDIA

coșului golic", 
neul final.

după 12 ani, în tur-

1. FRANȚA 4 2 1 1 7-4 S
2. Bulgaria 4 1 2 1 5-6 4
3. Irlanda 4 112 2-43

Echipa Suediei — într-o grupă ușoa
ră — și-a cucerit aproape din start ca
lificarea cînd a dispus, în deplasare, 
de Elveția (2—1). Peste așteptări, com
portarea Norvegiei.

1. SUEDIA 4 3 0 1 7-4 6
2. Norvegia 4 2 0 2 3-4 4
3. Elveția 4 1 0 3 3-5 2

Grupa a 7-a : SCOȚIA

Scoțienii și-au reeditat prezența din 
1974 în turneul final grație dublei vic
torii în fața Țării Galilor.

1. SCOȚIA 4 3 0 1 6-3 6
2. Cehoslovacia 4 2 0 2 4-6 4
3. Țara Galilor 4 1 0 3 3-4 2

Grupa a 8-a : SPANIA

Grupa aceasta a fost pe drept cu- 
vînt considerată ca cea mai pu
ternică și echilîbrată, dova
dă fiind faptul că doar ulti
mele jocuri cu decis ocuoanta locului
1. Spania, absentă la ultima ediție a 
C.M. (prin înfrîngerea suferită în 
meciul de baraj cu Iugoslavia), re
vine printre cele 16.

1. SPANIA 4 3 6 1 4-1 6
2. România 4 2 0 2 7-8 4
3. Iugoslavia 4 1 0 3 6-8 2

Grupa a 9-a : UNGARIA
Formația Unqariei. antrenată de 

Lajos Barotî și aflată în ascensiune, 
și-a cucerit calificarea și grație 
victoriei neașteptate obt'nutâ de 
Grecia în fața echipei U.R.S.S. (1-0). 
Apoi, în meci de baraî, Ungaria a 
dispus de Bolivia cu scorul general 
de 9-2 (6-0 și 3-2).
1. UNGARIA 4 2 1 1 6 4 5
2. U.R.S.S. 4 2 0 2 5-3 4
3. Grecia 4 112 2-63

Zona Americii de Sud : BRAZILIA și 
PERU

Așa cum se aștepta, Brazilia, deși 
a realizat două meciuri egale în 
preliminarii (0-0 cu Columbia, la 
Bogota și 1—1 cu Paraguay, chiar la 
Rio) nu a ratat calificarea, fiind 
singura echipă prezentă la toate 
cele 11 turnee finale I Pe locul al 
doilea, Peru, calificată șl ea.
1. BRAZIUA 2 2 0 0 9- 0 4
2. PERU 2 1 0 1 5* 1 2
3. Bolivia 2 0 0 2 0-13 0

Zona Americii de Nord și Centrale :
MEXIC

14 reprezentative s-au întrecut 
pentru acest loc ce i-a revenit, pe 
merit, formației Mexicului, neînvinsă 
în turneul final al zonei, la mare 
diferență de Haiti, nescontata în
vingătoare a competiției preliminare 
pentru a X-a ediție a C.M.
1. MEXIC 5 5 0 0 20- 5 10
2. Haiti 5 3 11 6- 6 7
3. El Salvador 5 2 12 8- 9 5
4. Canada 5 2 12 7- 8 5
5. Guatemala 5 113 8-10 3
6. Surinam 5 0 0 5 6-17 0

Zona Africii :: TUNISIA
Retrâgîndu-se încă din prima fază 

a preliminariilor, formația Zairului, 
reprezentanta acestui continent la 
„Weltmeisterschaft'*, a realizat pri
ma surpriză. Cea de-a doua — cali
ficarea Tunisiei, prezentă pentru pri
ma dată în turneul final al C.M.
1. TUNISIA 4 2 117-45
2. R. A. Egipt 4 2 0 2 7-11 4
3. Nigeria 4 112 5-43

Zona Asia-Oceania : IRAN

Ca și Tunisia, formația Iranului va 
fi, în iunie, la Buenos Aires, pentru 
prima dată la un turneu final al 
C.M., după ce anul trecut a fost 
reprezentanta Asiei la turneul olim
pic de la Montreal. Iran s-a califi
cat — neînvinsă — după o competiție 
-maraton, cu 20 de meciuri, între 
competitoare aflate la distanțe de 
mii de kilometri.

1. IRAN
2. Coreea de Sud
3. Kuweit
4. Australia
5. Hong Kong

8 6 2 0 12- 3 14
8 3 4 1 12- 8 10
8 4 1 3 13- 8 9
8 3 1 4 11- 8 7
8 0 0 8 5-26 0

TELEX • TELEX
BASCHET • La Madrid. în tur

neul final al C.C.E. (m) ; Real 
Madrid — Jugoplastika Split 
116—77 (54—38), iar la Stockholm, 
echipa franceză Villeurbanne a 
învins cu 85—83 (46—40) formația 
locală Alvik.

CICLISM • Cursa de 6 zile 
din orașul danez Herning s-a 
încheiat cu victoria cuplului Re
ne Pijnen (Olanda) — Gert Frank 
(Danemarca).

HOCHEI © Echipa secundă a 
Cehoslovaciei a jucat la Edmon
ton cu o selecționată locală. 
Gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 6—1 (1—1, 2—0, 3—0).

FOTBAL © în C.E.E. echipa 
italiană Peruggia a întrecut pe 
teren propriu cu scorul de 2—1 
(2—1) formația iugoslavă Partizan 
Belgrad.

SCHI © La Madona di Campi- 
glio, proba feminină de slalom 
uriaș a fost cîștigată de Hanni 
Wenzel. Pe locurile următoare 
s-au clasat Monika Kaserer și 
Lise-Marie Morerod. în urma 
acestor rezultate, situația in cla
samentele generale ale „Cupei 
Mondiale" la feminin se prezintă 
astfel : individual 1. Hanni Wen
zel (Liechtenstein) — 53 p ; 2 Li
se-Marie Morerod (Elveția) — 40 
p ; 3. Monika Kaserer (Austria) 
— 38 p ; pe echipe (masculin plus 
feminin) : 1. Austria 214 p ; 2.
Elveția — 151 p ; 3. Suedia 75 p.

TENIS © în optimi de finală 
la Sydney : Gerulaitis — Tim 
Gullikson 6—7, 6—2, 8—6 ; Dent — 
Meilor 6—2, 7—6 ; Tanner — Gor
man 7—6, 7—5 ; Dibley — Crealy 
6—3, 6—4 ; Scanlon — Govert 6—4, 
1—6, 6—3 : Walts — Lewis 6—4, 
6—2. © In „Cupa Sunshine", la 
Miami Beach s-au disputat pri
mele întilniri din sferturile de fi
nală : Argentina — R. F. Ger
mania 2—1, S.U.A. — Spania 2—1.

TENIS DE MASA © în ..Cupa 
ligii europene". Ungaria a învins 
pe teren propriu cu 6—1 pe Iugo
slavia, iar Franța a întrecut, în 
deplasare, cu 5—2 Cehoslovacia.


