
Copiii noștri iau astăzi vacanță

SĂ LE OFERIM TOATE DARURILE 
SI BUCURIILE IERNII SPORTIVE!
Vacanța elevilor începe, astăzi, sub auspiciile unei ierni 

autentice și geroase, cu geruri strămoșești și zăpadă 
abundentă, făcîndu-i pe copii s-o aștepte cu și mai 

multă nerăbdare, să-i guste mai din plin darurile și bucu
riile. '

Și parcă nu mai puțin simbolic, acest binemeritat răgaz, 
după un trimestru rodnic de învățătura, coincide cu startul 
lansat pe care întregul tineret al patriei l-a luat în marea 
competiție cu caracter 
pulsioneze sportul de 
și robustețe.

Nu putem despărți, 
și „Daciadă", pentru că 
o foarte rodnică simbioză. Este absolut evident că succesul 
primei ediții de iarnă a „Daciadei" va fi hotărât în bună 
măsură și de modul cum va fi fructificată vacanța. Din cîte 
sintem informați, s-au făcut pregătiri intense pentru obți
nerea unui beneficiu maxim. Nenumărate tabere, organizate 
în locurile cele mai pitorești ale patriei, pîrtii de schi și 
de săniuș, patinoare artificiale și naturale, competiții tradi
ționale sau noi îi așteaptă pe elevi.

O întreagă armată de oameni harnici, pricepuți și entu
ziaști veghează la reușita unei acțiuni care deține toate 
elementele pentru a deveni un etalon, o unitate de măsură. 
Participă la ea organizațiile sportive, de tineret, ale pionierilor 
și șoimilor, cadrele didactice — și nu numai cele de spe
cialitate ! —, tehnicieni și activiști voluntari, părinți. 
Și e firesc să fie așa, pentru că nu este un lucru chiar 
atît de simplu să se asigure o odihnă sănătoasă, bine organi
zată pentru aproape patru milioane de copii care astăzi vor 
alerga în goană spre casă. își vor lăsa ghiozdanele, vor arăta 
mîndri carnetele lor de note și-și vor lua săniile, schiurile, 
sau patinele, pornind voioși la braț cu iarna.

Desigur, această perioadă va fi intens folosită pentru 
pregătire și perfecționare de către performerii sportului 
eolar. Ceea ce va fi, fără îndoială, util cluburilor și asocia- 

' iilor sportive, dar nU și suficient. Este necesar, după părerea 
bastră. să se acționeze astfel, îneît TOȚI COPIII să poată 

beneficia de binefacerile mișcării și ale exercițiului fizic 
practicat în aer liber, de bucuria jocului și de satisfacțiile 
întrecerii, chiar dacă învingătorii nu sînt, deocamdată, niște 
mari campioni. Dar poate că vor deveni. Ar fi foarte bine 
ca pe lingă numeroasele acțiuni organizate pe plan central

Valeriu CHIOSE

național „Daciada", menită să im- 
masă românesc, să-i dea anvergură

deci, aceste două noțiuni, „Vacanță" 
ele se îmbină armonios, sugerîndu-ne

(Continuare in pag. 2—3)

Dragii noștri minihocheișți intr-o dispută aprigă pentru puc 
(fază din meciul Steaua — Școlarul).

I nițiative atractive in cadrul „DAC I ADE I"

CEI CÎT CROSA DE MARI

Holul bazinului de înot „23 
August" pare o secție „Trico- 
textil". In așteptarea nepoților 
Înotători, bunicuțele tricotează 
de zor. Un fular, o mănușă, 
timpul trece... Cind viitorul per
former a terminat antrenamen
tul. gata și ghemul planificat. 
Și vizavi, la patinoar, există
dorința de a tricota... Din cau
za pucului insă, sculul de lină 
rămâne intact, entuziasta galerie 
ninsă de ani participind activ 
la meciurile in care evoluează 
„favoriții". Ba chiar și la între
cerile următoare, cind aceștia 
nu joacă, dar joacă viitorii lor 
adversari. Lucru extrem de im
portant. deoarece privirile ex
perimentate ale venerabilelor 
însoțitoare — cu un stagiu de 
cel puțin doi ani în fața manti
nelelor — pot descoperi cele 
mai ascunse fisuri in jocul vii- 
to lor parteneri ai minihocheiș- 
tilor pe care ii iubesc. îi cresc, 
ii instruiesc... .

Dar care este marea compe
tiție generatoare de astfel de 
pasiuni ? Vă spunem noi, care 
am urmărit, zi de zi, frumoasa 
întrecere din cadrul „Daciadei" : 
„Cupa 30 Decembrie", rezervată 
pionierilor și școlarilor din Ca
pitală. Desigur, ediția 1977. Edi
ția trecută a fost cîștigată de 
micii hocheiști de la Steaua, iar 
acum... Ei bine, acum, C.S. Șco
larul a învins Steaua II cu 9—0, 
dar a pierdut cu 1—12 in fața 
puștilor de la A.S.E.-Sportul 
studențesc. Aceștia, la rindul 
lor... E complicat rău ! Nu insă 

și pentru competitori. Pentru 
cei cit crosa de mari, lucrurile 
sint extrem de simple : tot îna
inte, după puc ! Conduc „stu
denții" cu 12—0 : „Ei, și ?“ Mar
chează, in sfirșit, „școlarii" un 
gol (deci, 12—1) : explozie de 
bucurie, felicitări, jucătorii de 
cimp fac turul de onoare, por-

PERFORMANTA SE „ÎNVAJĂ“, UNEORI, 
ÎNAINTEA ALFABETULUI...

Luni 19 decembrie, ora 14. 
în biroul său, președintele Clu
bului sportiv școlar București, 
T. Bolea, ne pune la dispoziție 
planificarea „la zi" a antrena
mentelor secțiilor clubului. 
Ce-am putea vedea luni după- 
amiază, cu două zile înaintea 
vacanței ? Ne răspund docu
mentele : la Liceul nr. 2, de la 
ora 18, au antrenament hand- 
baliștii lui Gh. Predescu, de la 
ora 19,30 grupele lui Gh. Bădu- 
lescu. La Liceul nr. 10, cam la 
aceleași ore, tot handbalul, ele
vele profesoarei Ol^uța Pop. 
La Liceul nr. 19 l-am putea 
găsi pe antrenorul de rugby 
Gh. Mii rea într-o acțiune de 
selecție, la sala din strada Lu
terană are loc lecția de gimnasti
că a prof. G. Diaconescu, la ba
zinul Floreasca se antrenează

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXIII - Nr. 8739

In gala de selecție de la Palatul sporturilor

DUPĂ UN MECI DRAMATIC,
S1MI0N CUTOV ÎNVINS
DE CAROL HAJNAL!
Dinu Teodor a tranșat rivalitatea sa cu

Faredin Ibraim ® Brâilenii Niță Robu ți Cos-

ticâ Dafinoiu reintră neconcludent

I

efectua

Ieri seară, peste 6000 de iubi
tori ai boxului din Capitală au 
înconjurat ringul de la Palatul 
sporturilor pentru a asista la 
gala de verificare și selecție 
organizată în vederea definiti
vării echipei care va 
turneul în Statele Unite. Aștep
tările numeroșilor spectatori de 
a vedea o reuniune de calitate 
au fost pe deplin împlinite. 
Gala a debutat cu o surpriză — 
campionul Remus Cozma în
vins de constănțeanul Săli 
Adem —, care nu a rămas sin- 

și Gelu 
(A.S.E.-Sportul studen- 
tineri jucători cu reale 
in sportul cu crosa. 

de asemenea, inițiativa

tarul se invirte de trei ori in 
jurul plasei, tribunele se agită, 
bunicile pregătesc ceștile cu 
ceai, iar antrenorii... Antrenorii 
notează : „Deci, cine a înscris 
golul ? A înscris Valentin Niță. 
Bun : la sfîrșitul meciului nu 
va primi nici o bucățică de cio
colată ! Auzi, un singur gol în 
tot meciul !...“ (antrenorul „Șco
larului" fiind prof. Gheorghe 
Niță, tatăl elevului care a mar
cat golul). Notăm, la rindul nos
tru : Victor Șomfăleanu (Steaua 
II), unul dintre cei mai talentați 
competitori — 8 ani și două luni 
(cu vechime in hochei, cu tot), 
Marius Gliga (C.S. Școlarul II), 
frații gemeni Marian ' ~ 
Duspin ' ' 
țese) — 
calități 
Notăm, 
federației de specialitate de a 
crea la patinoarul acoperit „23 
August" un „culoar pentru ju
niori". Adică ore anume rezer
vate (intre 8—10,30 și 16—18) 
pentru copiii și școlarii hoche- 
iști, in acest „culoar" progra- 
mindu-se și meciurile la care ne 
referim. Iată clasamentul final 
al acestei disputate întreceri : 
1. C.S. Școlar II (antrenor prof. 
Remus Bianu), 2. Steaua I, 
A.S.E.-Sportul studențesc, 
C.S. Școlarul, 5. Steaua II.

Vasile TOFAN

3.
4.

In „laboratoarele" Clu
bului sportiv școlar Bucu
rești se pregătesc zilnic 
viitori performeri : bo
xeri, poloiști, canotori, 
gimnaști. Fotoreporterul 
nostru D. Neagu a sur
prins un moment de tra
valiu al micuțelor gim
naste. Fiecare din ele vi
sează să ajungă ca Na
dia...

echipa de polo, la complexul 
„23 August", la patinoar, ho- 
cheiștii lui O. Barbu, iar la ba
zin săritorii in apă.

Bine, bine, dar la „Tinere
tului" ? Imaginea complexului 
— adevărată oază sportivă, vara.
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Brăileanul Niță 
Robu (dreapta) s-a 
impus, fără a stră
luci, in fața lui 
Dumitru Cipere.

Miercuri 21 decembrie 1977

Foto : D. NEAGU

în forma sa 
și-a 

victo- 
i în 
total

i“

gulară. Fără a fi 
cea mai bună, Niță Robu 
făcut reintrarea printr-o 
rie destul de ușor obținută 
fața lui Dumitru Cipere, 1 
deficitar la capitolul pregătire 
fizică. Deosebit de viguroasă 
replica dată de tînărul Viorel 
Ioana rutinatului campion 
Gheorghe Ciochină. Ciochină a 
recepționat nepermis de multe 
lovituri în plină figură, fapt 
care a determinat spectatorii să 
dezaprobe decizia de învingător 
la puncte primită de el în fina
lul meciului. In timpul disputei 
dintre „semigreii" Costică Da
finoiu și Georgică Donici k.o.-ul 
a plutit deasupra ringului. Nu
mărat în primul și în ultimul 
rund, Donici a reluat lupta de 
fiecare dată echilibrînd situația, 
în final victoria i-a fost acor
dată, pe merit, lui Dafinoiu, 
mai activ și mai eficace.

Ce a reușit Faredin Ibraim la 
categoria muscă (două victorii 
în fața lui Teodor Dinu) nu a 
mal izbutit și aseară, la cate
goria cocoș. Dinu a cîștigat de 
puțin în fața unui adversar de 
data aceasta prea lent. Meci fru
mos, de mare tensiune, între 
Cornel Hoduț și Vasile Cicu.

Astâzi, la Ljubljana

IUGOSLAVIA ROMÂNIA
Astăzi după-amiază, în mo

derna sală „Tivoli" din Ljublja
na, se va disputa prima dintre 
cele două partide în care se în- 
tîlnesc selecționatele de hochei 
pe gheață ale României și Iugo
slaviei. Cel de-al doilea joc va 
avea loc joi seara, probabil, tot 
Ia Ljubljana.

a școlarilor bucureșteni — ne 
duce acum cu gîndul la un 
deșert alb. Ici-colo cite o po
tecă taie zăpada, făcîndu-ne să 
sperăm că hibernarea este nu
mai aparentă. Intrăm la bac, 
sub tribună. Grupa profesoarei

REZULTATE TEHNICE, 
muscă: S. Adem b.p. R. 
muscă: N. Robu b.p. D, 
pană: Gh. Ciochină b.p. 
na; semiușoară: D. Ilie 
3 T. Georgea; mijlocie 

Miron b.p.

Semi- 
Cozma; 
Cipere; 
V. Ioa- 
b. ab.
mică: 

I. Miron b.p. I. Mocanu; mij
locie; V. Silaghi b.p. L. Bacica; 
semigrea: C. Dafinoiu b.p. G. 
Donici : grea : M. Simon — L 
Cernat (fără decizie) ; cocoș : T. 
Dinu b.p. F. Ibraim; semimijlo- 
cle: C. Hoduț b.p. V. 
ușoară: C. Hajnal b.p. S.

Cicu; 
Cuțov.

echili-Desfășurată sub semnul 
brului, partida s-a încheiat cu 
victoria la puncte a lui Cornel 
Hoduț. După o luptă dramatică, 
cu momente de mare tensiune, 
meciul vedetă al reuniunii s-a 
încheiat cu o surpriză de pro
porții : Carol Hajnal l-a între
cut la puncte pe Simion Cuțov ! 
Fostul campion al Europei a 
fost numărat de două ori în ul
timul rund, cînd Hajnal a punc
tat dur. După mulți ani, acea
sta este prima înfrîngere sufe
rită de S. Cuțov pe plan intern.

Petre HENȚ

în vederea acestor partide, 
lotul țării noastre a părăsit luni 
Capitala, făcînd deplasarea, in 
linii generale, aceeași echipă 
care a evoluat în compania for
mației Metalurg Celiabinsk. O 
singură absență notabilă : Hă- 
lăucă, reținut în București pen
tru examene.

Adriana Calinin trece probele 
de control de pregătire fizică. 
Obicei lunar, ne spune profe-

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2—3)



CEI MAI BUNI SPORTIVI 
Al ANULUI 1977 
federațiile dc specialitate

BOX
1. TEODOR DINU (Dinamo Bucu

rești), 2. Mircea Simon (Dinamo Bucu
rești), 3. Ion Gyorffi (Dinamo Bucu
rești), 
București), 5. Vasile 
București), 6. Ti ti Tudor (Prahova 
Ploiești), 7. Cornel Hoduț (Rapid Bucu
rești), 8. Simion Cuțov (Dinamo Bucu
rești), 9. Gheorghe Ciochină (Steaua), 
10. Ion Miron (C.S.M. Cluj-Napoca).

ROMÂNI
stabiliți dc

4. Calistrat Cuțov 
Cicu

6.

(Dinamo 
(Dinamo

TIR
1. CORNELIU ION (Steaua), 2. Ilie 

Codreanu (Steaua), 3. Li viu Stan 
(Steaua), 4. Lucian Giușcă (Dinamo 
București), 5. Marlnică Trușcă (Steaua),
6. Laurențiu Pop (Dinamo București),
7. Marin Stan (Steaua), 8. Dumitra 
Matei (Dinamo București), 9. Romulus 
Nicolescu (Steaua), 10. Anișoara Matei 
(Dinamo București).

Cum Iți crc$lc
tenisul performerii

dc miine ?

LA BRAȘOV, VECHEA „CETĂJUiE
A SPORTULUI CU RACHETA

din 
fă-

HALTERE
1. IOAN BUTA (Steaua), 2. 

Bălaș (C.S. Școlar nr. 2 Galați), 
Cristian Mateeș (C.S. Onești), 4. Ma
rian Grigoraș (Rapid București), 5. 
Gheorghe Maftei (C.S. Onești), 6. Va
sile Groapă (Steaua), 7. Virgil Dociu 
(Olimpia București), 8. Eugen Chivu 

Serghei Climov 
10. Mircea Tuli

loan
3.

(Gloria Bistrița), 9. 
(Chimpex Constanța), 
(Steaua).

POPICE
TISMÂNAR (Rulmentul 

Alexandru Tudor (Olimpia
3. Silvia Raiciu (Laromet
4. Ana Petrescu (Gloria
5. Elena Pană (Voința Bucu-

1. IOSIF
Brașov), 2. 
București), 
București), 
București), 
rești), 6. Iuliu Bice (Aurul Baia Mare),
7. Grigore Marin (Olimpia București),
8. Alexandru Cătineanu (Gloria Bucu
rești), 9. Ildico Szasz (Voința Tg. 
Mureș), 10. Maria Iosif-Nichifor (Vo
ința București).

CICLISM
1. TEODOR VASILE (Dinamo Bucu

rești), 2. Mircea Romașcanu (Dinamo 
București), 3. Ion Cojocaru (Steaua), 
4. Attila Telegdi (Steaua), 5. Traian 
Sirbu (Dinamo București), 6. Valentin 
Marin (Dinamo București), 7. Ion 
Butaru (Metalul Plopeni), 8. Eugen 
Dulgheru (Steaua), 9. 
(Dinamo ~ 
(Metalul

Nicolae Savu
București), 10. Aurel Bobeică 
Plopeni).

Pentru următorul popas 
suita noastră de însemnări 
cute în aria tenisului autohton, 
vom schimba întrucîtva manie
ra de investigație. Nu o singură 
secție de performanță, ci activi
tatea de ansamblu a unui întreg 
oraș în această disciplină spor
tivă va sta în atenția noastră. 
Este Brașovul, centru bine repu
tat al tenisului, cu veche tra
diție și multe promoții de jucă
tori fruntași.

De orașul de la poalele Tîm- 
pei, unui mai vechi iubitor al 
tenisului, cu perspectiva anilor 
depanați pe firul vremii, îi sint 
legate amintiri dragi. Aici, chiar 
în coasta muntelui, pe aceleași 
terenuri unde se joacă și azi sub 
mîngîierea soarelui 
puteai vedea pe 
noștri de altădată 
eleganța în mișcări 
lungilor pantaloni albi...) în în- 
dîrjitele lor partide. Era, pe a- 
tunci, un tînăr cu păr cînepiu, 
agil în alergare și foarte iute 
la voleuri, căruia nu-i știam 
bine numele, dar avea să și-l 
înscrie, puțin mai tîrziu, pe lista 
campionilor țării și a echipieri
lor români de „Cupa Davis", 
culegînd aplauze pină și în fața 
tribunelor din îndepărtata An
glie. „Cucu" Schmidt — despre 
el scriem din nou — s-a de
părtat timpuriu de Brașovul 
natal, fără să ajungă a lăsa 
urmași pc terenurile de unde 
pornise. I-au luat locul alți te
nismani de vază, aceștia remar- 
cindu-se în mod deosebit tocmai 
în dificila muncă de propagatori 
ai artei tenisului. Să-i numim 
și pe aceștia : Ion Racoviță și 
Roman Tttrușanco. De sub pri
vegherea lor s-au ridicat nenu- 
mărați noi jucători și ar fi su
ficient să-I amintim aci pe Ion 
j’iriac, fostul echipier al Stea
gului roșu, pentru a ne da sea
ma de anvergura pe care a 
luat-o tenisul brașovean in acei 
ani premergători ai consacrări
lor noastre pe plan internațio
nal.

Astăzi, la Brașov pulsează o 
vie activitate tenisistă. Centrul 
ei este secția de specialitate a 
clubului Dinamo, acolo unde sint 
concentrate cele mai bune ..ra
chete", ca Tr. Marcu, O. Vîl- 
cioiu, I. Kerekes (jucător și an
trenor), Camelia Chiriac. Echipa

de vară, 
campionii 

etalîndu-și 
(și cea a

figurează în prima divizie a 
țării, iar jucătorii săi pot fi vă- 
zuțî adesea pe podiumul prin
cipalelor competiții interne. O 
bază materială de prim ordin 
stă Ia dispoziția dinamoviștilor 
brașoveni. 8 terenuri în frumo
sul complex sportiv dintr-o pi
torească zonă a orașului, căro
ra li se vor adăuga, în curind, 
un nou „central", cu tribuna 
pentru 2500 de spectatori. Aci 
urmează să se desfășoare, in 
vara viitoare, a X-a ediție a 
campionatelor europene pentru 
amatori. O cinste deosebită a- 
cordată Brașovului sportiv.

Este curios, totuși, cum con
trastele — întîlnite pină acum 
și în alte secții vizitate — se 
regăsesc, cu destulă pregnanță, 
la cea brașoveană. Dacă Dina
mo Brașov prezintă o redutabilă 
echipă de seniori, nu tot așa se 
poate spune despre eșalonul său 
următor, cel al jucătorilor de 
perspectivă. Cu excepția Came
liei Chiriac (17 ani), junioară 
afirmată din vîrstă fragedă, sau 
a lui Florin Borzea (16 ani), 
parcă nici o altă forță nu se 
arată la orizont. Lucru surprin
zător căci, cu puțini ani în urmă, 
aci predomina elementul tînăr, 
talentele noi. Jucători care au 
ajuns acum la vîrstă senioratu- 
lui, iar în locul lor n-au mai 
apărut alții.

Discutînd
tehnici ai secției dinamoviste, 
am ajuns, totuși, la păreri mai 
optimiste. Am aflat, astfel, că 
acum un an a debutat în acti
vitatea de antrenor fosta jucă
toare fruntașă Iudith Gohn (de 
6 ori campioană a țării). Ei i-a 
fost încredințată grupa de copii,

cu conducătorii

cifrată la 40 de micuțe „rache
te", după o selecție care a în
globat vreo alte 130. Cu cei a- 
leși, va începe să lucreze Iudith 
Gohn, o muncă în care sperăm 
că-și va pune toată ambiția și 
dîrzenia.

Dar, la Brașov, tenisul nu se 
rezumă numai la Dinamo. Cu 

. sîrg se muncește de pe acum în 
alte două secții, nou înființate. 
Este cea de la Clubul sportiv 
școlar „Brașovia", încredințată 
vechiului și priceputului peda
gog Ion Racoviță, antrenor 
emerit. Asistînd la una din lec
țiile sale și văzînd cit suflet 
pune în munca aceasta atît de 
migăloasă, cu copiii, ne-am con
vins încă o dată de capacitatea 
acestui antrenor, care a ridicat, 
pină acum, generații întregi de 
tineri tenismani talentați (are 
și acum un elev silitor, pe nu
me Viorel Căciulescu, venit de 
prin Bicaz, a cărui dîrzenie și 
poftă de afirmare ne amintesc, 
parcă, de Țiriac...). O altă secție 
nouă este cea de la I.C.I.M., 
condusă de un inimos tînăr an
trenor, Costică Mercaș. Are la 
dispoziție 6 terenuri cu zgură, 
va avea incă unul de bitum și 
altul acoperit. Și mai 
elevi sirguincioși, aleși 
180 în vară, cu care a și 
succese in competiții.

Forțele nu lipsesc în 
brașovean. Trebuie doar 
să fie îndreptate către 
țel, unite prin voința comună 
de a da sportului cu racheta 
acel atit de dorit „schimb de 
miine". Formele de conlucrare 
vor ști să le găsească, practic, 
factorii locali.

are 15 
dintre 

obținut
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ca ele 
același

Radu VOIA

1. ENCIU

RUGBY
STOICA (Știinfa Petro

șani), 2. Petre Motrescu (Farul Con
stanța), 3. Florică Murariu (Steaua),
4. Mircea Ortelecan (Știința Petroșani),
5. Mircea Paraschiv (Dinamo), 6. 
Constantin Dinu (R.C. Grivița Roșie), 
7. Gheorghe Dumitru (Universitatea 
Timișoara), 8. Ion Pintea (Steaua), 9. 
Dumitru Alexandru (Steaua), 10. 
Gheorghe Nica

(Steaua),
(Dinamo).

SCHI-BIATLON
1. DAN CRISTEA (Dinamo Brașov), 

2. Ion Cavași (Dinamo Brașov), 3. 
Gheorghe Gîrniță (Dinamo Brașov), 
4. Gheorghe Voicu (A.S. Armata Bra
șov), 5. Victor Fontana (A.S. Armata 
Brașov), 6. Gheorghe Kereszi (A.S. 
Armata Brașov), 7. Daniela Uncrop 
(Dinamo Brașov), 8. Cornel Potroan- 
chenu (A.S. Armata Brașov), 9. Mino- 
dora Munteanu (C.S.U. Oradea), 10. 
Ion Cimpoia (A.S. Armata Brașov).

Campionatul de calificare la judo
La Făgăraș s-a disputat cam

pionatul de calificare în Divizia 
A de judo. Au participat opt 
echipe, cîștigătoare ale etapelor 
de zonă. Noile promovate in 
divizȚe sint : Politehnica Iași și 
A.S. I.O.B. Balș. Lupta pentru 
desemnarea celei de a doua for
mații care va evolua in primul 
eșalon, dintre A.S. I.O.B. Balș 
și C.S.M. Pitești, s-a terminat 
la egalitate (3—3), departajarea 
putîndu-se face doar datorită 
procedeelor tehnice (30—25).

RACHETELE FRUNTAȘE IȘI DISPUTA 
„MEMORIALUL

în două săli din Capitală au 
început întrecerile primului 
„indoor" de tenis cu caracter 
republican, dedicat memoriei 
regretatului tenisman fruntaș 
Marin Viziru. în turneul primei 
grupe valorice, reunind pe ju
cătorii lotului reprezentativ dc 
seniori, în sala de la „23 Au
gust", s-a înregistrat din prima 
zi o surpriză : Eduard Pană l-a 
întrecut în două seturi pe An
drei Dîrzu, cu 7—5, 6—4. într-o 
altă partidă, Dumitru Hărădău 
s-a desprins destul dc greu de 
Marian Mîrza, la scorul de 6—4, 
3—6, - - 
ieri : 
6—3, 
Pană 
M. Mîrza 4—6, 6—4, 7—5; FI. Se- 
gârceanu — A. Dîrzu 6—2, 6—4. 
Cîte 2 victorii au pină acum 
D. Hărădău și FI. Segărceanu.

în sala Steaua, unde își dis
pută întîietatea participanții la 
a doua grupă valorică, favoriții 
au trecut fără dificultăți deose-

MARIN VIZIRU"
bite de adversarii lor din primul 
tur. Astfel, C. Popovici l-a în
vins pe I. Casapu cu 6—2, 6—1, 
iar P. Almăjan a dispus de M. 
Șoațcă la scorul de 6—1, 6—1. 
în alte partide s-au înregistrat 
rezultatele : D. Stănescu — C. 
Dumitru 6—2, 6—2 ; S. Nicules- 
cu — S. Boerică 4—6, 6—3, 6—3; 
L. Țiței — A. Mîrza 6—3, 6—3 ; 
D. Nemeș — D. Negoescu 6—1, 
6—2 ; A. Lconte — Gr. Geantă 
6—1. 6—0 ; I. Rakosi — A. Du
mitrescu 6—1. 6—3; V. Dumbra
vă — O. Popovici 6—2, 1—6, 6—4.

Ion Cimpoia (A.S.

JUDO
1. ARPAD SZABO (Dinamo Bucu

rești), 2. Mihalache Toma (Politehnica 
Iași), 3. Constantin Nicolae (Dinamo 
București), 4. Cornel Roman (Dinamo 
București), 5. Costel Năftică (C.S.Ș. 
Unirea Iași), 6. Iacob Codrea (Dinamo 
București), 7. Bela Udvari (Universi
tatea Cluj-Napoca), 8. Gheorghe Nache 
(Dinamo București), 9. loan Arsenoiu 
(Nitramonia Făgăraș), 10. Daniel Radu 
(Dinamo Brașov).

7—5. Alte rezultate de 
FI. Segărceanu — J. Bîrcu 
6—3 ; D. Hărădău — E.
6—4, 6—0 ; J. Bîrcu —

KJ

COPIII NOȘTRI IAU ASTAZI VACANȚA
(Urmare din pag. 1)

să existe cit mai multe inițiative locale, în așa fel incit întreaga 
masă a elevilor să fie angrenată intr-o activitate sportivă continuă, 
interesantă și instructivă.

Iarna inspiră, bineînțeles, în primul rînd la „sporturile albe", 
dar ele nu sint singurele care pot fi practicate cu succes. Atletis
mul, jocurile sportive, tenisul de masă și șahul (mai ales șahul) 
au devenit și ele discipline de sezon. Spre a nu vorbi de turism 
care, cu precauțiile de rigoare, are iarna o pîrtie larg deschisă.

Urînd copiilor noștri o vacanță cit mai plăcută și cit mai rodnică, 
așteptăm vești din tabere, din sălile și de pe terenurile de sport, 
de pretutindeni unde tineretul studios al patriei se odihnește și se 
fortifică pentru a relua cu forțe sporite marea competiție a Învă
țăturii.

9. Gunther Enescu
FEMINiN

VOLEI
MASCULIN

1. MIRCEA TUTOVAN (Dinamo 
București), 2. Nicolae Pop (Steaua), 
3. Adrian Arbuzov (Explorări Baia 
Mare), 4. Gabriel Udișteanu (Dinamo 
București), 5. Laurențiu Dumănoiu 
(Dinamo București), 6. Cornel Chifu 
(Steaua), 7. Ion Țerbea (Steaua), 8. 
Vasile Mășcășan (Tractorul Brașov), 

(Dinamo), 10. Petre

PERFORMANTA SE
J

(Urmare din pag. 1)

învață-, uneori,

1. MARIA ENACHE (Farul Con
stanța), 2. Irina Petculeț (Dinamo 
București), 3. Mariana Ionescu (Dina
mo București), 4. Gulniza Gelil (C.S'.Ș. 
Medgidia — Farul Constanta), 5. Ioana 
Șic’ovan (Rapid), 6. Constanța Bălă- 
șniu (Rapid), 7. Doina Rusu (C.S.U. 
Galați), 8. Maria Rusu (Universitatea 
Timișoara), 9. Marilena Grigoraș 
(Știința Bacău), 10. Alexandrina Con- 

• ■ i v.'scu (Dinamo București).

Ionescu (Steaua).

soara. Duminică dăduseră aler
gările. Azi urmau flolările, 
tracțiunile în brațe, împins 
culcat cu haltera. Ibolya Kec- 
skes reușește sub ochii mirați 
ai reporterului 75 de flotări 
corecte, Este campioană dc ju
nioare mici la simplu, vine 
imediat, aproape ca o scuză, 
răspunsul antrenoarei. Zenovia 
Milsilin se oprește după 37 de 
tracțiuni. Și ea este în lot ? Nu, 
are o statură prea mică ; dar 
e foarte muncitoare...

Traversăm spre ștrand, la 
sn’a de gimnastică. Sala — ve
che — pare in reparație ; chiar 
esțe, se înlocuiește o parte a 
podelei. Se lucrează însă din 
plin, in sală fiind 5 profesori 
cu copiii lor. Ne îndreptăm
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ACCES INTERZIS" I//
Întreprinderea de 

din Sibiu, care a 
anii din urmă o continuă dez
voltare, î.;i mărește din ce in ce 
mai mult și aria 
tlve. Conducerea 
industriale (ing. 
director general 
Preda — director ..... ..___
nă inițiativele privind atragerea 
a cit mai numeroși tineri și 
virstnici în practicarea sporturi
lor preferate. Astfel, după ama
torii de rugby, fotbal, box, schi, 
oină, șah, auto și karting, care 
au secții afiliate la federațiile 
de resort, iată că un grup de iu
bitori al motociclismului, in 
frunte cu ing. Dumitru Paras- 
chivescu și maistrul principal 
ștefan Frintu, prieteni statornici 
ai mașinilor pe două roți,. a ho
tărât să pună bazele practicării 
dirt-track-ului. Și s-a pornit la 
treabă. Un fost garaj a fost 
transformat, prin muncă patrio
tică, in atelier moto. Apoi, a 
fost dotat. valorificîndu-se re
sursele interne, cu aparat de 
sudură, polizor, compresor și 
alte instalații pentru repararea 
și pregătirea mașinilor. Fiind 
întreprindere ne profil, munci
torii de la I.P.A. se gîndesc să 
înzestreze secția lor de dirt-track

piese auto 
cunoscut in

activității spor- 
acestel unități 
Ion Simion — 
și ing. Aurel 
tehnic) spriji-

Înaintea alfabetului..
spre Petre Mihăiuc, pină mai 
ieri campion al țării. Pregătește 
împreună cu Ion Sabău o grupă 
de băieți, începători, de 7—8 
ani : exerciții de dezvoltare fi
zică, elemente simple de acro
batică. Pe marginea covorului, 
12 fete de aceeași Vîrstă se în
călzesc singure, conștiincioase, 
cu gesturi parcă dintotdeauna 
cunoscute. Sint viitoarele gim
naste ale lui loan Patru, care 
visează să ajungă ca Nadia, 
sau cel puțin ca Marilena Vlâ- 
dărău și Ofelia Iosub, colegele 
lor de club mai mari, junioare 
fruntașe. Pe diagonală, alți pri
chindei execută sub suprave
gherea Elenei Cernovschi flic- 
flacuri, salturi și sărituri, pe 
care le-au învățat, iată, înain
tea alfabetului... Părăsim sala 
cu un sentiment ciudat : atmos
fera nu are nimic copilăresc 
sau copilăros. Se lucrează in

liniște, serios, concentrat. Aici 
începe, probabil, secretul gim
nasticii...

Trecem din nou la stadion. 
Este ora 5 și T. Potea primește 
raportul boxerilor La 5 și 10 
apare un prichindel' pe care îl 
credem nou venit. Cu un „bună 
ziua, rraestre" ne convinge că 
e un ob' inuit al sălii. 11 cheamă 
Leona-d Matecscu, are 12 ani, 
4 de box. A boxat în deschi
derea la gala finală a „națio- 
na’elor" de seniori, dar primul 
meci oficial îl va susține, cu 
dispensă de vîrstă, abia în 
1989...

Pe un perete al sălii citim 
un frumos îndemn-angajament : 
„Ne pregătim temeinic ca șase 
spa; li vi ai C.S. Școlar să cuce
rească medalii la J.O. din 1980“. 
Există, din cite ne-am dat sea
ma, temeiuri ca acest angaja
ment să fie onorat...
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Se 
de a 
actuale ale fotbalului nostru se 
datorase și spiritului tolerant. 
Dăunătoarea atitudine de îngă
duință în fața lipsurilor își are 
un cîmp de desfășurare mai 
larg, extinzîndu-și acțiunea ne
fastă pe întreaga scară organi
zatorică, federație — conduceri 
de secții și cluburi — antrenori 
— jucători.

In privința procesului de in
struire—antrenament, de exem
plu. Cu un an în urmă, am sa
lutat inițiativa forului de spe
cialitate care, exasperat de ne
reușitele „ambasadoarelor" noas
tre în cupele europene, a întoc
mit pentru divizionarele A 
cicluri de pregătire, pe zile și 
ore, la toți factorii antrenamen
tului și jocului. De teama con
troalelor, o săptămînă-două, for
mațiile primului eșalon au res
pectat indicațiile tehnicienilor 
federali, abandonîndu-le apoi 
foarte repede și înlocuindu-le 
cu jocuri amicale, disputate la 
mijloc de săptămînă ; acasă, pe 
propriul teren, sau la Calafat, 
Tîrnăveni, Tg. Jiu, Pașcani, Bo
toșani, în tot felul de localități- 
haltă în drumul divizionarelor 
A spre orașul meciului de du
minică. Pentru o „miuță", folo
sitoare cel mult sparing-partne- 
rului din Divizia C sau județ, 
se dădea cu piciorul lucrului

serios, necesar acumulărilor de 
îndemînare, viteză și forță.

Rezultatul ? Evoluții medio
cre, în continuare, în campionat, 
iar în toamnă o părăsire in cor
pora a prestigioaselor competiții 
europene de absolut toate re
prezentativele fotbalului nostru. 
„Endurence“-ul, practicat pînă 
la... suferință la antrenamente 
de adversarele echipelor Dina
mo, Steaua, Universitatea Cra
iova și A.S.A. Tg. Mureș, se do
vedise mult mai util decît jocu- 
rile-șușanca desfășurate la mij
loc de săptămînă.

Toleranță in fotbalul nostru 
și pe plan etic-educativ.

Sub acest aspect, toleranța 
îmbracă forme diverse de mani
festare : unii dintre antrenori 
(ne este mai simplu să inserăm 
aici doar excepțiile — V. Stă- 
neseu, N. Proca, A. Niciilescu, 
I. Oană) îngăduie jucătorilor lor 
să întîrzie la antrenamente și 
chiar să lipsească, le permit a- 
cestora să fumeze (Crișan se 
expune în public, dar ca el mai 
sînt alte sute de jucători) sau 
închid pur și simplu ochii în 
fața unor abateri și mai grave 
de la conduita sportivă. Cele 
comise, de pildă, sub 
alcoolului au luat 
proporții, incit, ca să 
fața curată, fotbaliștii 
(Cămătaru. Troi, Beldeanu, Bă
lăci, Bora, Gabel, Zamfir. G. San-

TALENTE AVEM
DE PROGRESAT INSA VOM PROGRESA

influența 
asemenea 
scape cu 
în cauză

NE AȘTEPTAM IA UN AlT NIVEL DE INJEEEGERE
DE LA ANTRENORUL BAIU MARIAN

du etc.) au trebuit să „benefi
cieze" nu numai de toleranța an
trenorilor lor, ci și de aceea a 
unor conducători de secții și clu
buri: adevărată reacție in lanț a 
tot felul de slăbiciuni în fața... 
măriei sale jucătorul de fotbal.

E aproape firesc ca gestul 
urît (de exemplu jucătorii echi
pelor Universitatea Craiova și 
Steaua, citați mai sus, au pro
vocat scandaluri în localuri pu
blice), nesupunerea, indiscipli
na tolerate în afara terenului 
să apară și pe cîmpul de joc, 
„deghizate" în proteste la 
ziile arbitrilor (M. Sandu, 
garin, Mulțescu, Boloni, 
șovschi, Tătaru și mulți 
sau în faulturi repetate (Gruber, 
Miculescu, Rusu, Bădin, Tilihoi, 
Gheorghe, Gh. Dumitrescu ș.a.) 
care pun în pericol integritatea 
corporală a adversarului. Nu de 
mult, un președinte al comisiei 
de disciplină, intransigent, dor
nic să smulgă răul din rădăcină, 
a încercat să facă ordine, dictînd 
sancțiuni cu adevărat exempla-' 
re. S-a văzut nevoit să renunțe 
înainte de a-și fi dus intențiile 
pînă la capăt.

Acum, actuala comisie își cu
lege intr-un fel roadele toleran
tei : 264 de cartonașe galbene 
împărțite jucătorilor Diviziei A 
după prima parte a campiona
tului. O cifră record !

...Toleranță, așadar, pe întrea
ga scară organizatorică a spor
tului cu balonul rotund. Cum să 
ajungă sus, în aceste condiții, 
fotbalul nostru, cum să atingă 
treapta înaltă a performanței ?

Singur, cum se vede, fotbalis
tul recalcitrant, pe teren și in 
viața particulară, nu cunoaște 
măsura faptelor sale, nu este 
dispus să se îndrepte. Se impu
ne ca el să fie ajutat să respec
te, in totalitatea lor, normele de 
conduită cetățenească. PRIN 
INTOLERANȚA FAȚA DE 
GREȘELILE SĂVÎRȘITE.

Gheorghe NICOLAESCU

CIND NU SE VOR MAI >
s ’a

să la

deci- 
Ciu- 
Bro- 
alții)

tiu i.u.u;u. Pe 
ții mele erau 
ki, Marian. 
Petsehovschi, 
Apolzan. Iar în ultimii 
Dobrin, Dumitrache, Răduca- 
nu, Dudu Ge >rgescu, Bălăci. 
Ca să dau numai cîteva nume. 
Talente 
tru ca 
ajungă 
fotbalul 
nevoie 
zatoric 
atmosferă de muncă serioasă, 
responsabilă, fără menajamen
te. Chiulangiii, oricît har ar 
avea, n-au ce căuta în echi
pele noastre de fotbal. Ei sînt 
ca mărul

Aș vrea să spun de 
început că după părerea mea 
mișcarea, exercițiul fizic, spor
tul în general înseamnă pen
tru organismul omului mai 
mult decît orice medicament 
întăritor. Am doi copii, că
rora m-am străduit să Ie de
monstrez acest lucru, ei m-au 
înțeles și acum îmi 
mese, lată de ce nu 
reținerea unor părinți atunci 
cînd e vorba dc sport 
aies de fotbal, care continuă 
să se mențină pe primul loc 
în preferințele copiilor. Și am 
să dau un exemplu semnifi
cativ. Baza sportivă a între
prinderii noastre se află am
plasată în inima unui cartier 
nou. Mă aflam la această bază 
intr-o zi în care se 
anunțase o selecție 
pentru copii. Ei bine, 
cîți credeți că s-au 
prezentat? Peste 400! 
Toți locuiesc în 
blocurile din apro
piere. Copiii vin, 
vor, le place fotba
lul. Nu merg la 
10—15 km depărtare 
de casă. De aceea 
gîndesc eu că o 
problemă a fotbalu
lui care ar trebui să 
gent rezolvată ar fi 
înființării unor centre 
gătire în marile cartiere noi 
ale orașelor, care să înlocu
iască vechile maidane fotba
listice și care să dispună de 
baze sportive simple, ușor dc 
amenajat prin contribuția co
piilor înșiși, a părinților lor, 
baze sportive ale căror porți 
să rămînă deschise de dimi
neață pînă seara.

Se mai afirmă apoi că fot
balului nostru ii lipsesc marile 
talente. Eu unul sînt de altă 
părere. Cred că noi avem 
jucători foarte talentați pen-

vremea * tinere- 
Bogdan, Barat- 

Mai tirziu puțin, 
Voinescu, 

Iar în
Dumitrache, 

Ge irgescu.

Ozon, 
ani,

muițu- 
înțelcg

și mai

fie ur- 
aceea a 
de pre-

există deci. Dar pen- 
asemenea 
să scoată 
nostru 

de un 
corespunzător și de o

talente să 
eu succes 

in lume este 
cadru organi-

putred...
Atita timp cît aba

terile nu sint sanc
ționate cu cea mai 
mare asprime, nu 
ne vom putea urni 
din Ioc. Îmi amin
tesc, de exemplu, că 
nu demult două e- 
chipe de „C“, care 
au trucat rezultate 
intr-o serie, au fost 
puse să joace între 
ele un fel de baraj!? 
Cum este posibil 

ceva 1 Au fost doi 
hoți prinși asupra faptului... 
De ce n-au fost desființate cele 
două echipe ? 
care nu duc 
sint tolerați la 
ințeieg de ce.
— viața m-a

orice

i

1

De ce jucătorii 
viață sportivă 
infinit ? Eu nu 
Pentru că știu 
învățat așa — 

că orice abatere, indiferent 
în ce domeniu, trebuie să fie 
sancționată pe măsura gravi
tății ei. Talente avem! De pro
gresat însă vom progresa 
nu se vor mai cocoloși 
șurile.

s

schimbărifulgerătoare
mai tirziu decît peste un 
nut portarul loniță s-a 
dentat, dar a continuat să ră
mînă în teren, luptînd exem
plar, deoarece altă soluție nu 
mai exista), putem spune că 
ele nici nu s-au dovedit jus
tificate, Bartales nereușind să 
se ridice în meciul de dumi
nică la înălțimea așteptărilor 
antrenorilor săi și a numero
șilor suporteri al echipei 
s-au deplasat la Sinaia.

Surprinderea față de 
petrecute este cu atît mal __
re cu cît actualul antrenor al 
Rapidului, Bazil Marian, de la 

care ne așteptam 
■ -iii I 1 lila la un totul alt
Wniu'illi nivel de Înțelegere,

el fiind pînă mal 
ieri conducătorul tehnic al e- 
chipei de juniori a aceluiași 
club, iar ajutorul său, Teofil 
Codreanu, este șl acum antre
norul unei formații de juniori a 
giuleștenilor. Și dacă tocmai ei 
manifestă atita neîncredere în 
propriii juniori — chiar dacă 
a fost vorba de un meci im
portant în deplasare — nu ne 
mai miră de ce vechii titu
lari ai Rapidului (fie că se 
pregătesc mai puțin conștiin
cios sau nu duc o viată spor
tivă corespunzătoare) rămîn 
mereu în formație, evoluînd, 
așa cum s-a intîmplat și du
minică, sub nivelul parteneri
lor, promovați abia vara tre
cută în divizia secundă.

regulamentară 
Divizia B să 
de campionat

Prevederea 
ca echipele din 
înceapă jocurile 
avînd un junior în formație 
(pe care să nu-1 poată schim
ba decît tot cu un junior) a 
avut o rațiune bine justifica
tă. Din păcate, în marea lor 
majoritate, antrenorii forma
țiilor din eșalonul secund nu 
au înțeles necesitatea și uti
litatea acestei măsuri. Astfel 
îneît la foarte multe dintre 
meciurile Diviziei B juniorii 
au fost schimbați, unul după 
altul, în timpul jocului fără 
vreun motiv întemeiat, ci nu
mai din acela de a 
intrarea în teren a 
unuia dintre coechi
pierii „cu nume". 
Ceea ce ne-a fost 
însă dat să vedem 
la Sinaia, la meciul i 
chipa locală, Carpațis 
pid București, a întrecut orice 
închipuire în materie de elu
dare a sensului respectivei 
prevederi regulamentare. Nici 
nu trecuse primul minut de 
joc (!) și juniorul Stamen, din

permite

duminică 
dintre e- 
, și Ra-L

ț? formația Rapidului, s-a trezit 
JÎ înlocuit cu celălalt junior, Mi
ji hai, care — la rindul Iui — 
ij după alte cîteva zeci de se- 

cunde a fost trimis la vestiar 
pentru a lăsa locul in teren 

$ lui Bartales 11! Aceste schim- 
J? bări s-au făcut atît de repede, 
jj încit cei doi juniori nici n-au 
§ avut timpul necesar să pună 
Ji piciorul pe minge !
jj Lăsînd deoparte riscul foar- 
ii te mare pe care conducerea 

tehnică a Rapidului și l-a a- 
sumat prin efectuarea acestor

(nu 
mi- 

acci-
cînd 
iip-

ION STINGHIE 
maistru la Grupul I construcții 

I.C.I.M. Brașov

c

care

cele
ma-

Constantin FIRĂNESCU

Selecționata de juniori - un egal și o infringere la San Remo
Cum am mai anunțat, o selec

ționată alcătuită din juniori năs- 
cuți după 1 august 1960 participă 
La un turneu internațional la San 
Remo. Sîmbăta trecută, echipa 
noastră a întîlnit selecționata 
Bulgariei. Meciul s-a încheiat la 
egalitate, 1—1 (0—0). Au marcat
Turcu (min. 49) respectiv Kurdov 
(min. 59). Luni, tinerii noștri ju

cători au intilnlt a doua selec
ționată a Italiei in fața căreia 
au pierdut cu 0—3 (0—1), golurile 
fiind marcate de Bonsensso (min. 
27) și Araldi (min. 73 și 78). In 
celălalt meci din grupă, Franța 
— Bulgaria 1—1 (1—1). Astăzi e- 
chipa noastră intilnește pe aceea 
a Franfei.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REȚINEȚI

începînd eu tragerea din 28 de
cembrie 1977 se introduce o nouă 
formulă tehnică la tragerile o- 
bișnuite Pronoexpres
• Se efectuează 2 extrageri — 

in continuare — de cite 6 numere.
• Se atribuie 8 categorii unice 

de ciștiguri pe Întreaga tragere 
față de 4 ale formulei anterioare.

© Se pot obține ciștiguri cu
mulate pe aceeași variantă simp;ă.

O Se acordă cîștiguri și pentru 
5 și 4 numere din totalul celor 
12 extrase, ca și pentru 3 numere 
din cele G ale fiecărei extrageri.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi transmisă la televiziune la 
ora 18,15. Rezultatele vor fi trans
mise și la radio în cursul serii. 
numerele

TRAGEREA 
LOTO DIN 20

Faza I :
Extragerea

79 56 2 90 85
Extragerea

32 30 7 24 77 54 64 80
Faza a II-a :
Extragerea a IlI-a : 

50 32 16 ;
Extragerea a IV-a : 

75 64 43 ;

EXTRASE LA 
EXCEPȚIONALĂ 
DECEMBRIE 1977

I : 21 14 8 6 
72 60 ;
a Ii-a :

31

21 46 33Extragerea a V-a :
53 42 55 ;

Fond total de
729.727 lei.

Plata cîștigurilor de 
tă tragere se va face astfel : în 
municipiul București 
ianuarie pînă la 20 
1978, în țară de la 7 
pînă la 20 februarie 
prin mandate poștale 
cu data de 7 ianuarie

cîștiguri :

la aceas-

de la 4 
februarie 
ianuarie 

1978, iar 
începînd 
1978.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 18

CEMBRIE 1977
DE-

va- 
Da-

FOTBALUL NU E ALTCEVA
Spunem deseori : „De a- 

cord, cele patru titluri mon
diale ale handbalului sint o 
realitate. Dar fotbalul e alt
ceva..."

Spunem uneori : 
sele luptătorilor sînt 
tate. Dar fotbalul 
ceva..."

Comparațiile pot 
aproape cu toate : 
de sport. Dar iubitorii fot
balului se „apără" mai ales 
cînd apare exemplu] gim
nasticii. Atunci, obiecțiile 
cultivă mai ales ideea con
tradicției „joc sporliv-sport 
individual", etalînd toate 
deosebirile care ar rezulta, 

această dis-

„Succe- 
o reali- 
e alt-

continua 
ramurile

chipurile, din 
tincție.

Ne povestea 
tin Stănescu 
cu o demonstrație de gim- 
nastică-fete, acum vreo 20 
de ani, cu prilejul inaugu
rării sălii de sport de la 
Palatul administrativ C.F.R. 
din București. Vorbea an
trenorul, cu harul lui de 
totdeauna, despre frumuse
țea acelei seri, despre ele
ganța mișcării, despre res
pirația tăiată la vederea 
mersului pe bîrnă, despre 
acordurile duioase ale pia
nului, despre blînda lumină 
indirectă care arunca umbre 
verzui pe covorul de pluș. 
Dar toată această înșiruire 
de frumuseți s-a încheiat cu 
acel 
cînd 
nul 
lui, 
pentru a sublinia, parcă, în
că o dată, că 
altceva“.

Povestea are 
că are și puțin 
replica, conține 
sofism, deoarece vrea

odată Valen- 
o întîmplare

faimos „da* la poartă 
trageți clamat de u- 
dintre iubitorii fotbalu- 
în plină demonstrație,

„fotbalul e

haz. Poate 
adevăr. Dar 
și un mare 

să

DIVIZIA A

• • •
nenu- 
mul- 

noștri 
treacă 
efort

eludeze cu blindețe 
măratele lipsuri ale 
tora dintre fotbaliștii 
și, mai ales, vrea să 
repejor peste uriașul
al gimnaștilor devotați spor
tului lor, al căror simbol 
sînt Nadia Comăneci și Teo
dora Ungureanu.

Cînd vocea mucalitului 
din Sala Palatului admi
nistrativ C.F.R. a cerut a- 
pariția miraculoasă (in sală) 
a șutului la poartă, ea a 
uitat, desigur, că imensa 
majoritate a fotbaliștilor 
noștri nu cultivă nici mă
car acest element de bază 
al fotbalului, șutul la poar
tă. Acesta este și motivul 
pentru care dumneavoastră, 
stimați cititori, nu puteți 
cita la repezeală cinci nume 
de șuteri care să aminteas
că de un Eusebio, de 
Muller, sau, la noi, de 
Vaczi, de un Iordache 
etc. In fotbalul nostru 
se mai șutează, pentru 
nu se mai lucrează in
recția asta. Cu ani în urmă, 
antrenamentele se încheiau 
cu prelungite ședințe de șut 
la poartă, din proprie ini
țiativă. Astăzi, jucătorii in
vocă deseori scuza că; șutul 
din poziții statice, cultivat 
de „generația trecută", nu 
mai are valoare, deși aceas
tă scuză nu are... valabili
tate, din multiple
Spunea cineva că, în pre
ziua meciului Universitatea 
Craiova — Dinamo Mosco
va, cei cinci jucători sovie
tici desemnați pentru a exe
cuta lovitura de penalty, a 
doua zi au executat apro
ximativ 80 de șuturi la 
poartă, din punctul de 11 
m. Iată cum această „exe
cuție statică", pe care fot
baliștii noștri o subaprecia-

un 
un 

etc.
nu
că 

di-

motive.

ză de atitea ori, a dat cîș- 
tig de cauză echipei vizi
tatoare.

Da, e adevărat, fotbalul 
nu e gimnastică, dar nu 
pentru că ar fi un lucru 
mai complicat. Dimpotrivă, 
Fotbalul nu e gimnastică 
pentru că, desigur, foarte 
puțini dintre fotbaliștii noș
tri s-ar supune cu tenaci
tate unor exerciții tehnice 
ca binecunoscuta roată a 
Nadiei Comăneci la para
lele, cind o forță centrifu
gă dc șase ori mai marc 
decît greutatea corpului 
stă gata să smulgă articu
lațiile unui trup aflat încă 
în perioada dc creștere.

Spunea cîndva Bela 
roly că unul din 
victoriei gimnastelor ar 
deosebit de simplu : ,
reușit ca gingașa 
a fetițelor noastre 
acționată de un 
mult mai puternic, 
cuvinte, am reușit 
păm o caroserie de 1300 cu 
un motor de 2000“.

Această ultimă frază con
ține un adevăr indiscuta
bil, la care trebuie să me
diteze fotbaliștii noștri, mai 
ales în această vacanță 
care vrea să fie, și sperăm 
să fie, un intermezzo de 
meditație, astfel îneît fot
balul să se lepede de toate 
prejudecățile și „istoriile" 
sale orgolioase, care fac 
din el, cu bună • știință, un 
Labirint în care fotbaliștii 
intră, cu o vizibilă plăcere, 
fără fir conducător, ca să li 
se piardă urma, legănîndu-se 
cu ideca că, în afara lor, ni
meni nu știe și nu poate să 
tragă la poartă...

Ka- 
secretele 

fi 
„Am 

caroserie 
să fie 

motor 
Cu alte 

să cehi-

loan CHIRILA

IN CIFRE

39
87

G6 26

45

10

5 87

28 30

Cat. 1 : (13 rezultate) 1 
riantă 25% = autoturism 
cia 1 300 ; Cat. 2 : (12 rezultate) 
28 variante 25% a 3.438 lei ; 
Cat. 3 : (11 rezultate) 192,50 va
riante a 750 lei.

Report categoria 1 : 10.222 lei.
Autoturismul „Dacia 1300“ 

plus o suită dc premii caro to
talizează suma de 25.260 lei au 
fost cîstigate de GHEORGHE 
GT1ERZU din URZICENI — IL
FOV.

e în cele 17 etape ale 
alei ediții a Diviziei A s-au 
scr.s 
de 3,70 
le, 117 
ductivă 
cind s-au 
iar la 
etana. a 
luri. Tn 
cea mai 
re ‘istrat 
iar c-a 
etapa a 11-a: 12—9.

actu- 
în- 

414 goluri (cu o medie 
de partidă) : 297 gazde- 
oaspeții. Cea mai pro- 
rundă. a fost a 10-a, 

marcat 31 de goluri, 
polul opus se situează 

17-a cu numai 14 go- 
disputa „gazde-oaspeți44 
mare diferență s-a în- 
în runda a 13-a: 23—G. 
mai m5eă d’fercn+A în

Fanici
150),

Răducanu (nr. 250), 
(nr.

(nr. 
șan
M. 
cu 
și Cura

50), 
nr.

300), 
(nr. 400).

(nr. 100), Cri- 
Kun II (nr. 200), 

. Marlnes- 
Sălăjan (nr. 350)

a Golurile cu 
!• i ale turului 
te de: Dobrîn

de 1.9- 
ma-ca- 

Nâstase

lista marcatorilor, 
turului, figurează 

S.C. Bacău 11,

la
141 

Di-

• Pe 
încheierea 
de jucători: 
nama W. Steaua, F.C. Argeș, Po
litehnica Timișoara, F.C.M. Re
șița, Jiul, F.C. Corvinul și F.C. 
Ol'mnia. cite 9, U.T.A. 8, A.S A. 
Tg. Mures și C.S. Tîrgovfste, cile 
7, Sportul studențesc, F C. Pe- 
i’*o!ul, F.C. Constanta, Pol'te'i- 
n:ca Iași și F.C. Bihor, cite 6, 
Universitatea Craiova 5.

• In acest tu>r am consemnat 
înscrierea a 10 autogoluri, de 
către 9 jucători: Olțeanu pen
tru Politehnica Iași (etapa' 1) și 
pentru F.C. Corvinul (etapa a 

~ " -----Petrolul
pentru 

. Dumi- 
> (etapa 
I A.S.A. 

pentru 
i 12-a), 
t (etana 

U.T.A.

F.C. Corvinul 
Bojin pentru F.C. 

i a 2-a), Panaite 
. (etapa a 4-a), Gh.

pentru F.C. Argeș 
Mehedinții pentru 

a 10-a.) Solomon 
(etapa a 

S.C. Bacău 
pentru 

și Hargane pen-

2-a), 1
(etapa 
A.S.A. 
trescu 
a 7-a), 
(etan a
Politehnica Iași 
Codin pentru 
a 14-a), Bbloni 
(e;ana a 14-a) 

tru U.T.A. (eiapa a 15-a).

o Iată și un clasament al gol- 
gelerilor- în deplasare:. Zahiti 5 
goluri, D. Georgescu, iordAncscu 
și Broșovschi, cLe 4, Lața, Co- 
t.ec, M. S.mdn, G’icrgheli, Radu 
II și Both I cite 3.



FEDERAȚIA PERUANĂ DE FOTBAL
INVIIĂ ECHIPA ROMÂNIEI

PENTRU UN MECI AMICAL 

ÎN PRIMĂVARĂ, LA LIMA
LIMA, 20. — Federația pe

ruană de fotbal a solicitat 
F.R.F. pentru a trimite echipa 
reprezentativă de fotbal a 
României să susțină un meci
amical la Lima, în lunile martie 
sau aprilie. Oferta lasă la la
titudinea federației noastre sta
bilirea datelor și se referă și la 
eventualitatea contractării și al
tor partide pe continentul lati- 
no-american, printr-un turneu 
de jocuri în Brazilia, Mexic, 
Ecuador, Columbia, Venezuela și 
Costa Rica, țări interesate în 
prezența fotbaliștilor români 
care, după toate probabilitățile, 
vor evolua în Argentina în ace
eași perioadă.

Balcaniada de baschet

DISPUTĂ ECHILIBRATĂ PENTRU LOCUL DOI
SKOPLJE, 20 (prin telefon), 

în ziua a treia a Campionatu
lui balcanic de baschet mascu
lin reprezentativa Greciei a iz
butit, la capătul unei întreceri 
captivante, cu final dramatic, 
să întreacă, surprinzător, echipa 
Bulgariei, cu scorul de 85—82 
(33—34). Sportivii bulgari au 
dominat în primele 20 de minu
te, dar apoi baschetbaliștii greci 
au recuperat punct cu punct, 
reușind pînă la urmă un succes 
pe care puțini îl prevedeau. în 
celălalt meci al zilei, campionii 
Europei, baschetbaliștii iugo
slavi, au obținut o nouă victo
rie la scor : 107—71 (52—38) în 
fața formației Turciei. Selec
ționata României a susținut o 
partidă, neoficială, în compa
nia reprezentativei B a Iugo
slaviei care a cîștigat cu 105—95 
(50—46).

Prin succesul formației Gre
ciei asupra celei a Bulgariei, 
lupta pentru locul 2 în clasa
mentul Balcaniadei a devenit

deosebit de echilibrată, în dis
pută reintrînd acum și sportivii 
români care, pentru a ocupa 
poziția secundă, trebuie să ciș- 
tige ultimele două întîlniri, cu 
Turcia și cu Grecia (la mini
mum 3 puncte).

Paul IOVAN

Clasament la zi
1. Iugoslavia 3 3 0 299—208 6
2. Grecia 3 2 1 214—236 5
3. Bulgaria 2 1 1 177—179 3
4. România 2 0 2 174—196 2
5. Turcia 2 0 2 134—179 2

Salt spectaculos spre... noul sezon, pe care îl dorim, lui Dan 
Cristea (in imaaine). precum și tuturor schiorilor, cit mai fructuos 

Foto : Dragoș NEAGU

Stratul de zăpadă a crescut la munte

SCHIUL INTRĂ ÎN ACTUALITATE
• Concursul de deschidere a sezonului se dispută joi 
și vineri la Predeal # Inaugurări... neoficiale la Păltiniș 

și în Poiana Brașov
Ninsoarea căzută în ultimele 

zile a determinat ca tradițio
nalul Concurs de deschidere a 
sezonului de schi, organizat anul 
acesta sub genericul „Daciadei", 
să fie aminat doar pentru puțin 
timp. Intr-adevăr, programat 
inițial pentru sfirșitul săptămî- 
nii trecute, el se va desfășura 
joi și vineri la Predeal unde, 
după cum sîntem informați, 
stratul de zăpadă este suficient 
de mare pentru a găzdui pro
bele de slalom (joi) și de fond 
(vineri) la care vor lua parte 
majoritatea celor mai buni 
schiori ai țării. Inaugurarea se
zonului este, fără îndoială, un 
eveniment așteptat cu justificat 
interes de practicanții acestui 
sport, doritori să demonstreze 
prin performanțe cit mai bune 
rodul pregătirilor efectuate de 
ei pe uscat și, în ultima vreme, 
pe zăpadă.

Trebuie menționat, însă, că 
deschiderea oficială a sezonului 
a fost precedată, ca și în alți 
ani, de o serie de concursuri 
organizate de cele mai harnice 
cluburi și asociații sportive. La 
Păltiniș, de pildă, tinerii fon- 
diști de la Clubul sportiv șco
lar Șoimii Sibiu și-au disputat 
întîietatea într-o competiție „de 
casă", la sfîrșitul căreia Ca
melia Corfaru (11:37,0 pe 
3 km) și A. Schneider (36:43,0 
pe 10 km) au cucerit locul I 
în cursele respective.

Despre alte întreceri, cores
pondenții noștri ne-au relatat 
următoarele :

„CUPA DINAMO BRAȘOV" 
LA BIATLON

Sportivii brașoveni practicanți 
ai biatlonului au susținut o 
utilă verificare, în condițiile 
aplicării noului regulament (tir 
cu armă de calibru redus), în 
cadrul „Cupei Dinamo", desfă
șurată pe pîrtia din Poiana 
Brașov. Competiția a fost do
minată de reprezentanții clubu
lui organizator, care au cucerit 
majoritatea locurilor fruntașe. 
Clasamente : seniori — 9 km 
3 ture a 3 km, 2 trageri a cite 
5 cartușe : 1. Gh. Gîrniță (Di
namo) 35:44,0 (1 tură penali
zare), 2. V. Fontana (A.S. Ar
mata Brașov) 39:42.0 (1 t.), 3. 
C. Potroanchenu (A.S.A ) 40:45,0 
(3 t.) ; 15 km (4 trageri) : 1. G. 

Tamaș (Dinamo) 1.01:50,0 (3 min. 
penalizare), 2. Gh. Gîrniță 
1.02:31,0 (6 min.), 3. C. Potroan
chenu 1.03:04,0 (1 min.) ; tineret 
9 km (2 trageri): 1. I. Săpunaru 
(A.S. A.) 40:28,0 (zero ture), 2. 
M. Gîrbacea (A.S. A.) 41:05,0
(5 t.), 3. N. Runceanu (Dinamo) 
41:28,0 (1 t.) ; 12 km (3 trageri): 
1. I. Mazăre (Dinamo) 56:16,0 
(4 min.), 2. I. Săpunaru 56:17.0 
(6 min.), 3. M. Gîrbacea 59:10,0 
(10 min). (C. GRUIA).

„CUPA TRACTORUL" 
LA FOND

Folosind condițiile prielnice 
create de ninsoarea căzută în 
ultimele zile, clubul sportiv 
Tractorul Brașov a organizat la 
Poiana Brașov un concurs de 
schi-fond, „Cupa Tractorul" ini
țiat în scopul sărbătoririi a 50 
de ani de la crearea clubului. 
Vremea frumoasă și zăpada 
bună au favorizat disputarea 
întrecerilor. Pe primele locuri 
s-au clasat : seniori 15 km : 1. 
L. Markosi (Dinamo) 54:11 ; 2. 
P. Ciobanu (Dinamo) 54:18 ; 3. 
A. Berciog (Dinamo) 54:54 ; 
senioare 5 km : 1. Marcela Țe- 
posu (Dinamo) 21:45 ; 2. Lucia 
Berciog (Tractorul) 22:02 ; 3.
Elena Trișcă (Tractorul) 22:13 ; 
juniori 10 km : 1. Gh. Găvenea 
(Dinamo) 38:07 ; 2. Gh. Pelin 
(Dinamo) 39:23 ; 3. A. Lingurar 
(A.S. Armata) 39:55 ; junioare 
3 km : 1. Mimi Oncioiu (C.S.Ș. 
Brașovia) 13:25 ; 2. Iuliana Po- 
poiu (C.S.Ș. Brașovia) 13:29 ; 
3. Silvia Arsu (C.S. Șc. Rîșnov) 
14:14. (P. DUMITRESCU).

PE ȘANTIERUL OLIMPIC DE LA LAKE PLACID>

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII
încet-încet, se pun în mișcare 

și pregătirile pentru Jocurile 
Olimpice de iarnă de la Lake 
Placid din 1980. încep să se 
risipească îngrijorările celor 
care se temeau de repetarea 
neplăcutei situații de acum 
cîțiva ani, cînd tot un candidat 
american — orașul Denver — 
a renunțat la calitatea de gaz
dă după ce primise investitura !

Potrivit mărturiilor ultimilor 
vizitatori (printre care, în pri
mul rînd, reprezentanții Fede
rației internaționale de schi) 
au început lucrările de . con
strucție pe un front larg la 
mai multe obiective concomi
tent. Chiar in oraș se află în 
stadiu de finisare inelul pistei 
de patinaj viteză in aer liber ; 
s-a pus temelia la noul „Pa
lat de gheață", la clădirea ad
ministrativă a Comitetului de 
organizare și la Centrul de 
presă. Pe aceste șantiere, lu
crările progresează potrivit 
planului. Despre Satul olimpic 
nu se știe deocamdată decît 
că va fi deschis între 28 ia
nuarie și 29 februarie 1980 și că 
va putea găzdui 1200 de spor
tivi și 600 de oficiali. Firma 
care a luat lucrarea în antre
priză promite că Satul olimpic 
va fi gata în octombrie 1979.

Avansează lucrările și la cele 
două trambuline de sărituri, 
ambele ridicate într-o zonă co
mună cu piloni care se ridică 
pînă la 80 m și cu o platformă 
de aterizare în jurul căreia vor 
putea lua loc 40.000 de spec
tatori. Mai puțin entuziaști sînt 
vizitatorii cu privire la distan
țele care separă Satul olimpic 
(din suburbia Raybrook) de di
versele locuri de întrecere. 
Astfel, pînă la trambulinele de

sărituri sînt 12 km ; pînă Ia 
pistele de schi alpin de pe 
Mount Whiteface (la 1600 m al
titudine) sînt 18 km, iar pînă 
Ia Mount Van Hoevenberg, 
unde se află complexul piste
lor de schi nordic, instalațiile 
de biatlon și pirtiile de sanie 
și bob, sînt 17 km de parcurs.

Controversate sînt încă pro
blemele legate de transmisiile 
televizate. Ziarul „Sport“-Zurich 
se consideră îndreptățit să ti
treze : „Olimpiada albă fără 
TV ?“ Pretențiile financiare 
ale organizatorilor sînt exage
rate, ajungînd pină la dublul 
condițiilor impuse în 1976 la 
Innsbruck.

O veste interesantă : în co
misiile de organizare a fost 
cooptată o celebră sportivă a- 
mericană — multicampioana 
mondială și olimpică de ciclism 
și patinaj viteză Sheila Young- 
Ochowicz, acum în vîrstă de 
27 de ani care, absolvind stu
dii de sociologie, s-a mutat la 
Lake Placid, unde soțul ei Jim 
Ochowicz lucrează pe șantiere
le olimpice de construcții.

TELEX
PARIS, 20 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul parizian 
„L’Equipe“, conducerea cunos
cutei echipe franceze Beziers a 
propus reluarea „Cupei campio
nilor europeni" la rugby, com
petiție la care ar urma să par
ticipe cele mai bune formații 
din Anglia, Țara Galilor, Scoția, 
ROMÂNIA, Franța, Italia și alte 
țări europene.

HANDBAL • La Aarhus, in 
m2ci masculin : Danemarca — 
Ungaria 33—18 (16—9). în primul 
joc, Ungaria a cîștigat cu 20—19.

HALTERE • în „Cupa U.R.S.S.*4 
la Riazan, Vartan Militosian a 
stabilit un nou record mondial la 
categoria semirnijlocie (stilul a- 
runcat), cu 195,5 kg (v.r. 195 kg).

HOCHEI • în turneul pentru 
premiul ziarului „Izvestia", se
lecționata Finlandei a terminat 
la egalitate 6—8 (2—1, 2—5, 2—0) 
cu echipa canadiană „Quebec 
Nordiks".

NATAȚIE • Proba masculină 
de 200 m bras din cadrul con
cursului de la Gottwaldow (Ce
hoslovacia) a fost cîștigată de 
înotătorul sovietic Vladimir Tara
sov, cu timpul de 2:22,2. în proba 
feminină de 200 m mixt, victoria 
a revenit sportivei suedeze Anette 
Frederiksson, în 2:25.9.

SCHI • Proba masculină de 
slalom special desfășurată pe 
pîrtia de la Parpan (Elveția) a 
revenit în mod surprinzător schi
orului bulgar Petar Popanghelov. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Andreas Wenzel (Liechtenstein), 
Peter Aellig (Elveția) și Fausto 
Radici (Italia).

ȘAH • A 11-a partidă dintre 
Spasski și Korcinoi s-a încheiat 
la mutarea a 37-a cu victoria lui 
Spasski. Scorul este acum 6*/i—3’/t 
(și o partidă întreruptă) în favoa
rea lui Korcinoi.

TENIS • în meci Internațional 
amical la Adelaide (Australia), 
după prima zi : S.U.A. — Aus
tralia 2—0 (Gerulaitis — Roche 
6—2, 3—6, 6—1 ; Tanner — Ale
xander 6—4, 7—6).

UN CORP STRAIN

CARE TREBUIE ELIMINA T DIN SPORT

DISCRIMINAREA RASIALA

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SAH
•> i

SIBIU: Gheorghiu s-a desprins decisiv

SINAIA: Poliiironiade conduce înaintea ultimei runde
înaintea ultimelor trei runde, 

marele maestru Florin Gheor
ghiu s-a desprins decisiv în 
fruntea clasamentului finalei 
celui de al 41-lea campionat 
național masculin de șah. El 
are acum un avans de 2 puncte 
și, practic, nu mai poate fi 
ajuns de nici unul dintre ur
măritorii săi.

în partidele întrerupte, Gheor
ghiu a cîștigat la Georgescu, iar 
Ungureanu a pierdut surprinză
tor la Ilijin, greșind la reluare.

în runda a 14-a, liderul a 
cîștigat prin forfait la Urzică, 
despre care aflăm că a fost 
nevoit să se retragă din motive 
de sănătate.

Cele 8 partide ale reuniunii 
au prilejuit o luptă interesantă. 
Ghindă a cîștigat rapid la Cio- 
câltea. care în acest concurs 
marchează o acută scădere de 
formă. Radovici, cu negrele, l-a 
învins pe Șubă, demonstrînd că 
„veteranul" finalei are încă o 
remarcabilă forță de turneu. 
Debutantul Ștefanov a furnizat 
o nouă surpriză, întrecîndu-1 pe 
Neamțu. Voiculescu a cîștigat 
Ia Georgescu. Restul au fost 
remize : Grtinberg — Mititelu, 
Ilijin — Pavlov, Biriescu —

Ungureanu și Tratatovici — 
Ghițescu.

CLASAMENTUL : Gheorghiu 
10*/2, Biriescu 8*/2t Radovici. 
Ungureanu, Ghițescu, Ghindă 8, 
Voiculescu 7‘/2, Urzică, Pavlov, 
Mititelu 7, Griinberg. Șubă, 
Ștefanov, Tratatovici 6'/2, Cio- 
câltea 6, Ilijin, Neamțu 5, 
Georgescu 4‘/'2 puncte.

★
în finala feminină, care se 

dispută la Sinaia, ieri a avut 
loc penultima rundă, a 14-a.

Partidele cele mai impor
tante, hotărîtoare pentru con
figurația finală a clasamentului 
campionatului, s-au încheiat 
remiză : Chiș — Polihroniade, 
Mureșan — Baumstark, Tdlgyi 
— Olteanu. Un rezultat surprin
zător l-a realizat Nechifpr, care 
a învins-o pe Kantor.

Celelalte întîlniri ale etapei 
s-au întrerupt.

în clasament, înaintea ulti
mei runde conduce Polihroniade 
cu 10'/2 P, urmată de Baumstark 
9'/2, Tolgyi 8*/2 p, Mureșan și 
Olteanu 8 p, Kantor 7 p.

întrecerile rundei a 15-a se 
dispută miercuri.

în luna decembrie, 
acum 29 de 
Paris, sub 
Organizației 
nilor Unite, 
adoptată 
universală a dreptu
rilor omului. Anul 
acesta, tot în de
cembrie printr-o co
incidență, Adunarea 
Generală a Națiuni
lor Unite a adoptat 
o declarație asupra 
menținerii 
în afara 
forme de 
nare rasială, 
și o 
alături 
condamnă cu fer
mitate politica de 
apartheid și discri
minare rasială din 
Republica Sud-Afri- 
cană — conform că
reia 1978 a fost pro
clamat „Anul inter
național împotriva 
apartheidului". O 
continuitate de con
duită a comunității 
internaționale pen
tru asigurarea și e- 
xercitarea drepturi
lor fundamentale ale 
omului 
pentru a 
capăt 
aflate 
flagrant 
piile Cartei 
cu normele 
recunoscute 
dreptului internațio
nal. România a rea
firmat în nenumă
rate rînduri — cel 
mai recent în cadrul 
Conferinței Națio
nale a P.C.R. —, 
ooziția potrivit că
reia soluționarea 
problemelor dreptu
lui omului trebuie 
abordată în comple
xitatea fenomenelor 
ce confruntă omeni
rea : subdezvoltarea 
ce persistă în zone 
întinse ale globului,

ani, la 
egida 

Națiu- 
. a fost 

Declarația

sportului 
oricărei 

discrimi- 
precum 

rezoluție — 
de altele care 

cu 
politica

în 
se 

unei 
în i

cu

lume, 
pune 

politici 
dezacord 

princi- 
O.N.U., 
unanim 

ale
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inechitățile politice 
și economice, cursa 
nestăvilită a înar
mărilor, anacronici- 
le practici ale ra
sismului, aparthei
dului și discrimină
rii față de oameni 
și naționalități, foa
metea, bolile, anal
fabetismul, șomajul.

Principiul olimpic 
al nediscriminării în 
sport și respectarea 
lui de către toate 
țările și-a găsit o 
subliniere fermă în 
Declarația recentă a 
Adunării Generale a 
O.N.U. Cerînd ca

Comentariu
extern

statele membre să 
rupă orice contacte 
pe linie sportivă cu 
orice țară în care 

, se practică o politi
că de apartheid, ex
cluderea acestora 
din organele sporti
ve internaționale, 
boicotarea totală a 
echipelor sau spor
tivilor de sub juris
dicția 
sportive
cum și sancționarea 
echinelor sau orga
nizațiilor ai căror 
membri participă ia 
mișcarea sportivă a 
unei țări rasiste, 
comunitatea inter
națională își propu
ne să elimine defi- 

. nitiv din sport dis
criminarea rasială, 
acest vestigiu 
imperialismului 
colonialismului 
nacronic, acest 
străin civilizației 
pocii noastre.

Tendințele de : 
lare a celor ce 
dează morala

organelor 
rasiste, pre-

al 
și 
a- 

corp
e-

izo- 
s fi— 

și

drepturile omului în 
lume 
mai „ _____
ultimii ani, obligînd 
multe 
sportive 
nale 
deschis 
de blamare 
reconsidere 
conciliantă, 
C.I.O. din 
pingînd 
discriminatorii 
mișcarea 
internațională.
tr-un asemenea con
text este de așteptat 
ca și federațiile in
ternaționale 
încă mai 
relațiile cu 
zentanții regimuri
lor rasiste din Afri
ca (baschet, hochei, 
rugby, yahting. te
nis și gimnastică) să 
se încadreze spiri
tului de adevărată 
snortivitate căruia îi 
repugnă discrimi
narea. de orice gen. 
Atitudinea Federați
ei internaționale de 
haltere, care a ex
clus și Rhodesia din 
rindui țărilor afilia
te, precum și cea a 
guvernului columbi
an 
de 
de 
de

au fost tot 
viguroase în

organisme 
internațio- 

să-și exprime 
atitudinea 

sau să-și 
poziția 

sesiunea 
1977 res- 
practicile 

din 
sportivă 

în-

care 
acceptă 
repre-

de a refuza viza 
intrare echipei 
tenis a Afriei 

Sud. ce urma să 
evolueze la Bogota 
cu cite va zile îna
inte, sînt grăitoar 
pentru cursul actu
al. Sportul ni sc 
poate desfășura în- 
tr-un cîmn social 
minat de inechitate 
și discriminare. Re
centa declarație a 
Adunării Generale a 
Națiunilor Unite esU 
un ecou și o 
presie hotărîtă 
acestei realități con
temporane.

ex- 
ale

Paul SLAVESCU


