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„PERLA CEAHLĂULUI Î$I ADAUGĂ 
TOT MAI MULTĂ STRĂLUCIRE SPORTIVĂ
însemnări de reporter în județul Neamț

Azi și mline, la Poiana Brașov:

„CUPA FEDERAȚIEI» LA BIATLON

Unui nou venit la Piatra 
Neamț îi va fi foarte greu să 
creadă că acest oraș modern, 
ridicat pe verticală, o adevăra
tă pădure de blocuri zvelte, cu 
o arhitectură în care viziunea 
modernă și funcționalitatea se 
îmbină cu linia și frumusețea 
stilului tradițional, a fost în 
trecut un mic și prăfuit tîrg 
moldovean, din categoria ace

Sub „Pietricica", noua clădire a complexului Clubului sportiv școlar din Piatra Neamț

lora în care nu se întîmpla 
nimic.

Astăzi, Piatra Neamț este nu 
numai un punct turistic de 
mare atracție, dar și un puter
nic centru industrial, avînd în 
preajma sa acel colos al pe-

COMPETIȚII SPORTIVE DEDICATE
a trei

ANIVERSARII
Apropiata aniversare 

decenii de la proclamarea Re
publicii — la 30 Decembrie — 
prilejuiește organizarea, pretu
tindeni în țară, a numeroase 
acțiuni sportive omagiale. Iată 
cîteva din veștile sosite în acest 
sens la redacție în ultimele zile:

TG. MUREȘ. Pe dealul Ți- 
neghe a avut loc deschiderea 
sezonului de schi în cadrul edi
ției de iarnă a „Daciadei". Cu 
acest prilej, schiori de Ia aso
ciațiile sportive Viitorul, Sănă
tatea, I.C.S.U., Comerțul, Prod- 
complex și Liceul „Babeș-Bo- 
lyai" au luat parte la un con
curs organizat de C.J.E.F.S. 
Mureș. Printre evidențiații în 
această întrecere, dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie", au fost : 
T. Merșei, Eva Mezei — se
niori, L. Reck și Iidiko Fodor — 
juniori. (I. PAUȘ, coresp.).

BISTRIJA. Peste 150 de 
schiori, tineri și tinere, de la 
centrele de schi din județul 
Bistrița-Năsăud, au participat

Etapa de iarnă a

SCHIURI DIN SALCÎM „MADE
La Vaideeni, în Vîlcea, „Da- 

ciada11 n-a venit cu schiuri de 
prin alte părți, făcute la Reghin, 
de pildă. La Vaideeni schiurile 
se fac „cu materialul clientu
lui11, în cîteva ore. Se fac sim
plu, din fag, din paltin, din 
„blană", clin doagă de butoi. 
Mihăiță Băncescu, dintr-a Vl-a, 
le face din salcîm : ia seîndura 
— „blana" — o fierbe în apă, 
dar nu oricum, ci „...foc domol, 
domol, neicuță!11, preț de vreo 
oră-două. Asta n-ar fi mare 
lucru, că apa face totul, intră 
în fibră, o pătrunde, o moaie 
și poți îndoi blana cum vrei. 
_Cum vrei" este un fel de a 

trochimiei românești. Săvineștii, 
furnizînd — prin salbe de hi
drocentrale de pe Bistrița — un 
procent însemnat de energie 
necesară nevoilor țării, cu în
treprinderi moderne de prelu
crare a lemnului, a „aurului 
verde", adus altădată prin te
merare și romantice peripluri pe 
plută...

în tot acest context se înscrie,

. irește, și sportul, chiar dacă 
nemțenii socotesc (și bine fac !), 
că el nu se află încă la cotele 
exigențelor actuale.

„DACIADA" - IDEI Șl FAPTE
Pentru mișcarea sportivă de 

masă din județul Neamț — și 

DE LA 30 DECEMBRIE
la concursul „Primii fulgi de 
zăpadă11 pe dealul Măgura Ca
lului. învingători : Maria Ștef 
(Bistrița Bîrgăului), Silviu Bog- 
za (Prundul Bîrgăului), Iulian 
Mititean (Năsăud) și Dorin Is- 
trate (Bistrița). Un concurs de 
lupte dotat cu „Cupa 30 Decem
brie? a fost susținut de copii, 
juniori mici și mari de la Glo
ria Bistrița și Clubul sportiv 
școlar Miercurea Ciuc. (I. TOMA, 
coresp.).

BRAILA. în sala sporturilor 
din localitate s-a desfășurat 
timp de două zile un concurs 
de atletism pentru elevi (50 m 
garduri, 50 m plat, lungime) ; 
la Liceul de construcții au fost 
întreceri de șah, tenis de ma
să, handbal, volei ; la Școala 
generală nr. 18, concursuri de 
atletism, șah, fotbal, baschet ; 
la școlile generale nr. 23 și nr. 
14, întreceri asemănătoare. Toa
te, în competiții dedicate zilei 
de 30 Decembrie. (T. ENACHE, 
coresp.).

zice, pentru că 
cescu, dintr-a 
sufletul anul trecut vreo cîteva 
„blăni11 d-elea. Cînd le-a băgat 
între șipcile gardului, ca într-o 
menghină, n-a îndoit de ele așa, 
ușor, ușor, ca o mîngîiere. Și- 
au crăpat ! Pînă la urmă, le-a 
dlbăcit secretul, să le înduple
ce, să le îndoaie la capăt, în 
chip de schi adevărat. Acum are 
și frate-său Constantin, și văru- 
său Mihai, are toată familia 
schiuri, schiuri cu adevărat. 
Pentru că dacă n-ar fi adevă
rate, nu te-ai putea sui cu ele 
în vîrful dealului din spatele 
Școlii din Vaideeni, nu ți-ai

fenomenul are, fără îndoială, un 
caracter general — anul 1977 a 
reprezentat un moment de vîrf, 
motorul constituindu-1 „DA
CIADA11.

Pe lîngă caracterul ei politico- 
educativ, „Daciada" a adus 
multe lucruri noi în organiza
rea și în felul de desfășurare 
a întrecerilor. Așa cum ne spu-

Valeriu CHIOSE

(Continuare In pag. 2—3)

PROGRESUL BUCUREȘTI, CAMPIOANA NAȚIONALA
PE ECHIPE DE TINERET LA SPADA Șl SABIE
Campionatul republican de 

tineret pe echipe la scrimă a 
continuat, sîmbătă și duminică, 
cu ultimele două probe ale ac
tualei ediții, spada și sabia.

Spada a aliniat la start 10 
echipe, care au tras după sis
temul eliminatoriu. Primul loc 
și l-au disputat echipele Pro
gresul București și C. S. Satu 
Mare. A fost un meci echili
brat, interesant prin evoluția 
scorului : a condus Progresul 
cu 6—4, echipa din Satu Mare 
inversează rezultatul, 7—6, dar 
cele trei asalturi consecutive 
cîștigate în final de Progresul 
(antrenor, Victor Teodorescu) 
stabilesc rezultatul (9—7) și 
titlul de campioană. în lupta 
pentru ocuparea „bronzului11 

DACIADEI

IN VAIDEENI
lui Mihăiță Băn- 
Vl-a, îi mîncase

Băncescu 
speranță, 
sînt „ve- 
iarnă din 
de pildă, 
Anul tre- 
al treilea

putea da drumul de vale, pînă 
hăt, colo, la linia de sosire ! 
Așa și-a verificat Mihai schiu
rile, așa a ieșit campionul Val- 
deenilor la schi, în „Daciada" 
1977, adică acum citeva_zile.

Numai că Mihăiță 
e încă „tînăr", e o 
vine din urmă ! Alții 
detele11 sporturilor de 
Vaideeni. Ion Tițoiu, 
devine ca o... vedetă ! 
cut, de pildă, a ieșit 
la „Săniuța de argint11, etapa pe

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

Considerat drept concursul 
inaugural al sezonului (deoare
ce este prima întrecere oficia
lă), „Cupa federației11 reunește 
azi și mîine, pe pîrtia și în fața 
țintelor poligonului din Poiana 
Brașov, pe cei mai buni biatlo- 
niști ai țării. Printre ei, expe- 
rimentații Gh. Gârniță, cam
pionul țării șl cîștigătorul pro
bei de 20 km in ediția trecută 
a competiției, V. Fontana, Gh. 
Voicu, dar și mai tinerii lor 
parteneri C. Potroanchenu, V. 
Bâjenaru, I. Păunescu, V. To-

ECHIPE ROMÂNEȘTI DE VOLEI
IN IntIlniri INTERNAȚIONALE

Dinamo București (f) la 
un puternic turneu orga
nizat la Berlin

începînd de astăzi și pînă vi
neri, formația feminină Dinamo 
București participă la un pu
ternic turneu internațional de 
volei organizat la Berlin. Ală

noastră cam- 
fost invitate 

Sofia, Wisla

turi de echipa 
pioană au mai 
Levski-Spartak
Cracovia, Dinamo Berlin, Trak
tor Schwerin și Slavia Praga.

Constructorul Brăila în
vingătoare în Cehoslovacia

Divizionara A Constructorul 
Brăila a participat recent la un

POLOIȘTII DIN LOTUL OLIMPIC 
ȘI-AU RELUAT PREGĂTIRILE

Lotul olimpic de polo al 
României și-a reluat pregătiri
le. în noua sa alcătuire el cu
prinde patru portari (FI. Slăvei, 
D. Spînu, Gh. Popescu, M. Tu
dor) și alți 15 jucători care s-au 
remarcat în finalul ultimului 
campionat național. Printre ei, 
I. Slăvei, A. Schervan, G. Ar- 
sene de la Rapid, L. Răducanu,

RETROSPECTIVA 1977 Șl PERSPECTIVA 1978
IN ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ZIARULUI „SPORTUL11

La tradiționala anchetă a ziarului nostru au 
răspuns în acest an 14 ziare ți agenții de presă 
de specialitate din Europa.

Citiți rezultatele anchetei in pagina a 4-a.

Tractorul Brașov a condus e- 
chipa de pe Litoral eu 7—5, 
fiindu-i suficientă numai o du
blă înfrîngere, dar n-a reall- 
zat-o, pierzînd trei asalturi la 
scorul de 4—5 (!) și astfel. Fa
rul Constanța se situează pe 
poziția a treia.

Clasament: 1. Progresul Bucu
rești (M. Dragomir, D. Cîm- 

Sabrerul F. Stănescu (Progresul), in stingă, punctează pentru 
echipa sa, în duelul cu D. Costin (Tractorul) Foto : ION MIHAICĂ

peanu, I. Sîrbu, C. Bălănescu, 
D. Zaharia), 2. C. S. Salu Mare, 
3. Farul Constanța, 4. Tractorul 
Brașov, 5. Olimpia Craiova, 6. 
Electroputere Craiova.

Duminică, la sabie, au evo
luat numai 6 echipe astfel incit 
concursul s-a desfășurat sistem 
turneu. Echipa Progresul Bucu
rești (antrenor Hariton Bădescu) 
s-a comportat din nou foarte 
bine, ca și în celelalte compe- 

dașcă ș.a. Conform regulamen
tului competiției, astăzi are loc 
cursa individuală de 20 km, iar 
mîine ștafeta 4X7,5 km, la care 
și-au anunțat participarea bia- 
tloniști de la A. S. Armata, Di
namo, Steagul roșu (toate din 
Brașov), C.S.U. Oradea și C.S.O. 
Sinaia.

O noutate : „Cupa federației" 
constituie prima competiție ofi
cială la care sportivii români 
folosesc arme cu calibru redus, 
conform ultimei modificări a 
regulamentului F.I.P.M.B.

turneu internațional de volei 
organizat în orașul cehoslovac 
Nitra. Voleibaliștii brălleni au 
cîștigat toate cele trei partide 
susținute (3—2 cu Slavia Nitra, 
3—2 cu Slavia Bratislava și 
3—0 cu formația poloneză A.S. 
Lublin), clasîndu-se pe primul 
loc. (Tr. ENACHE-coresp.).

• în Orașul Dr. P. Groza a 
avut loc dubla întîlnire inter
națională amicală dintre for
mația locală Oțelul și echipa 
DEAC Debrețin (Ungaria). Pri
mul joc s-a încheiat cu rezul
tatul de 3—1 in favoarea gaz
delor, partida revanșă fiind 
cîștigată de oaspeți cu 3—2. (M. 
DOMIȚIAN-coresp.).

D. Popescu, R. Mirea de la Di
namo, CI. Rusu, Sebbk de la 
Voința Cluj-Napoca și I. Feher 
de la Crișul Oradea. Poloiștii 
noștri fruntași se pregătesc zil
nic la bazinul Floreasca din Ca
pitală sub îndrumarea antreno
rilor Șt. Kroner și AI. Szabo, 
ajutați de C. Vasiliu și A. Grin- 
țescu. în calitate de consultanți.

tiții interne din acest sezon, și 
a reușit să termine campionatul 
fără nici o înfrîngere (cu CL 
sp. șc. Ploiești 9—2, cu CI. sp. 
șc. Slobozia 9—3, cu Tractorul 
Brașov 9—3, cu Victoria Cărei 
9—4, cu I.E.F.S. 9—3). în schimb, 
pentru stabilirea următoarelor 
trei locuri a trebuit să se ape
leze la numărul asalturilor cîș- 

tigate pentru a se putea face 
departajarea.

Clasament : 1. Progresul 5 v 
(A. Chiculiță, F. Stănescu, V. 
Mocanu, M. Iancu. S. Păunescu), 
2. I.E.F.S. 3 v (38 a.c.), 3. CI. 
sp. șc. Slobozia 3 v (35 a.c.), 4. 
Victoria Cărei 3 v (33 a.c.), 5. 
CI. sp. șc. Ploiești 1 v, 6. Trac
torul Brașov 0 v.

Nicoleta ALDEA



A devenit atletismul un sport prioritar ?

PREA PUȚINI ȘCOLARI DIN CAPITALĂ 
PRACTICĂ CU REGULARITA TE SPORTUL NR 1
Raportat Ia numărul practi- 

canților sportului nr 1, la nu
mărul secțiilor, la cel al antre
norilor și profesorilor, chiar și 
la cel al bazelor sportive (ca 
să ne referim doar la cîteva 
aspecte particulare ale activi
tății), Bucurcștiul este, indiscu
tabil, principalul oraș atletic al 
țării. Aprecierea se cere, desi
gur, completată și cu preciza
rea că în Capitală își desfă
șoară activitatea cei mai mulți 
dintre performerii atletismului 
nostru. Și, cu toate acestea, 
realizările evidente ale atletis
mului bucureștean sînt totuși 
departe de cerințe, de așteptări, 
nu se acordă cu condițiile exis
tente.

Să dăm cîteva exemple. în 
București funcționează 106 an
trenori cu normă întreagă (C.S. 
Șc. de atletism — 21, Viitorul 
— 9, C.A.U. — 8, Steaua și Di
namo — 7 etc.), un număr, fără 
discuție, impresionant, dar că
ruia 1 se mai adaugă și profe
sorii de educație fizică cu sau 
fără specializare în atletism ; 
în Capitală există, în cadrul a 
9 școli, nu mai puțin de 73 de 
clase cu profil atletic, încadrate 
cu 21 de profesori specialiști. 
Rezultatul direct al .acestei si
tuații : 6390 de atleți legitimați 
(dintre care 2800 fete) și numai 
653 de sportivi clasificați (200 
de fete).

Fără discuție, aceste cifre — 
care îi cuprinde, de fapt, pe 
practicanții activi organizați ai 
atletismului sînt extrem de mici ' 
față de nevoile actuale și de 
perspectivă ale atletismului nos
tru. Cum nici la alte „capitole" 
atletismul bucureștean nu de
pășește nivelul mediocrității și 
nu răspunde cerințelor, în mod 
justificat. Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. a acordat un aver
tisment forului sportiv al Ca
pitalei. La rîndul lui, Biroul 
Executiv al C.M.E.F.S. Bucu
rești a analizat, cu toată răs
punderea, cauzele care au con
dus Ia această situație și a luat 
o serie de hotărîri și măsuri în 
ideea ca atletismul să devină 
cu adevărat sport prioritar.

Pe această temă, am purtat 
recent o discuție cu tovarășul 
Nicolae Stancu, prim-vicepre- 
ședinte al C.M.E.F.S. Bucu
rești.

„Avertismentul primit, ne-a 
spus interlocutorul nostru, por
nește de la o stare de 
atletismul bucureștean, 
treburile nu merg cum 
cum este nevoie. După 
noastră, cauzele sînt mai multe 
și, din păcate, unele destul de 
vechi. Voi enumera cîteva pe 
care le considerăm determinan
te pentru situația necorespunză
toare a acestei ramuri sportive. 
Voi începe prin a arăta că atle
tismul școlar n-a realizat nici 
pe departe un nivel corespunză
tor. Ca să nu mai lungesc dis
cuția, voi arăta că foarte mulți 
profesori de educație fizică 
nu-și îndeplinesc obligația ele
mentară de a avea o grupă de 
atletism și o echipă Ia un joc 
sportiv. Deci, din moment ce 
atletismul nu este făcut cunos
cut marii mase a elevilor și nu 
este practicat în școală, nu pu
tem avea rezultatele care ne 
trebuie, căci nu poate fi lăsat 
totul doar în grija profesorilor 
care lucrează cu clasele specia
le. Trebuie să remarc că la a- 
ceste școli, în special la nr. 190 
din sectorul 5 (șef de catedră : 
Gh. Teșu) și la nr. 164 din sec
torul 7 (Christache Barta și A- 
lcxei Techirdalian), se munceș
te bine și cu siguranță că roa
dele acestei munci se vor vedea

fapt în 
în care 
se cere, 
părerea

peste puțină vreme, dar a face 
atletism doar în 9 școli din pes
te 300 nu înseamnă altceva de
cît o activitate de „seră", care 
angrenează abia 1000 de copii 
din cei peste 200 000 de aceas
tă vîrstă, din întreg Bucureș- 
tiul! Atletismul școlar este deci 
domeniul în care sîntem cel mai 
mult descoperiți și în care tre
buie, de urgență, întreprins ceea 
ce este necesar.

Voi vorbi, în continuare, de 
diferitele acțiuni de selecție or
ganizate în București, dintre 
care una, cea mai importantă 
din toamna anului 1976, a tes
tat 10 800 de tineri. Ei bine, vreo 
500 de tineri au arătat calități 
remarcabile pentru atletism, 
dar, din diferite motive, majo
ritatea lor n-au fost reținuți în 
vreo secție și abia dacă au ră
mas 30. A relua totul de la ca
păt, de fiecare dată, nu este cî- 
tuși de puțin o treabă bună, 
lipsind de conținut munca spe
cialiștilor noștri. Trebuie, după 
opinia noastră, ca selecția să fie 
bine dirijată de noi, iar rezulta
tele urmărite cu toată responsa
bilitatea, pentru ca eficiența u- 
nei asemenea activități — vi
tală pentru sport — să poată fi 
într-adevăr reală. Altfel nu în
seamnă nimic! Legată de aceas
tă problemă este și aceea a 
specializării antrenorilor pe pro
be, necesitate a unei munci de 
calitate, în spiritul noului. Am 
inițiat la stadionul Progresul o 
secție modernă-model pentru a- 
runcări. Din păcate, pînă acum, 
n-a ieșit nimic ca lumea din 
această inițiativă, pentru că, în
tre altele, unii dintre specialiștii 
noștri nu și-au înțeles rolul și 
nu și-au justificat încadrarea. 
In acest context, dar pe un plan 
mult mai larg, voi arăta că 
Biroul Executiv al C.M.E.F.S. 
a hotărît să realizeze fișe pen
tru fiecare antrenor de atletism, 
în care să fie înscrise rezulta
tele .
cuta surpriză să constatăm că 
zece 
teni 
concret în muncă. Este vorba, 
între alții de Al. Nicolescu de 
la C.S.Ș. de atletism, Eug. 
Ducu de la Viitorul, Marilena 
Ciurea de la Progresul. Dealtfel, 
o spun cu toată răspunderea, 
sîntem nemulțumiți de modul în 
care muncesc mulți dintre an
trenorii de atletism bucureșteni, 
care se mulțumesc cu puțin, în 
tot ceea ce întreprind, dar au 
pretenții cu carul. Astă vară, 
tehnicianul nostru Alex. Vena 
a avut ideea realizării unui 
film „cine-verite" de la pregă
tirea atleților, care îi înfățișea
ză pe antrenori în diferite ipos
taze — fumînd, șuetînd etc. — 
în timpul lecției de antrena
ment. I-am chemat pe antre
nori la noi, la C.M.E.F.S., și 
le-am prezentat acest documen
tar fără replică. Din păcate, 
nici acest film n-a avut impul
sul așteptat de noi, căci el n-a 
provocat schimbarea de concep
ție dorită. In cazul acesta, ca 
și în cel amintit mai înainte, 
vom acționa acum împreună cu 
conducerile cluburilor respective 
pentru aplicarea măsurilor le
gale, dacă altfel, cu vorba bună, 
nu se poate.

Există, într-o altă ordine de 
idei, părerea că „rekortanul" de 
la Stadionul Republicii duce la 
rezultate mai bune cu o muncă 
mai puțină, iar pista de rume
guș de la „23 August“-Viitorul 
este o adevărată comoară, un 
bulgăre de aur ! Așa se explică 
faptul că aceste două stadioane 
sînt supraaglomerate, în timp 
ce altele (Progresul, Metalul,

Rapid, „23 August“-stadionul 
central, Dinamo ș.a.) sînt prea 
puțin folosite.

Am arătat, precum vedeți, cî
teva dintre cauzele care, după 
părerea noastră, au condus Ia 
situația existentă, nemulțumi
toare, din atletismul bucureș
tean. Pentru a putea răspunde 
sarcinilor formulate în Progra
mul privind dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport, 
referitoare la prioritatea care se 
cere a fi acordată atletismului, 
activiștii noștri s-au angajat să 
nu precupețească nici un efort 
pînă la realizarea lor integrală. 
Există, în București, condiții 
pentru ca activitatea atletică să 
se înscrie la nivelul cerințelor. 
Pentru aceasta, înainte de ori
ce, trebuie însă să se munceas
că mai bine, cu mai mult simț 
de răspundere !“

Romeo VILARA

muncii sale. Avem neplă-

dintre antrenorii bncureș- 
n-au avut nici un rezultat

A apărut numărul 12 al revistei

?TEDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT“
Din 

resant 
dăm :
• Conferința

partidului, 
zator _ ______________
tarea patriei pe‘ calea civili
zației socialiste ;

o Locul și rolul „1_ 
în sistemul nostru de 
ție fizică și sport, de 
univ. dr. Emil Ghibu, 
tar al C.N.E.F.S. ;
• Tnvățămîntul de educație 

fizică angajat ferm pe dru
mul transpunerii în viață a 
politicii partidului, de prof, 
univ. loan Șiclovan, rectorul 
I.E.F.S. ;

O Cultura fizică și integra
rea ei în modul de viață so
cialist, de conf. univ. dr. 
Alexe Nicu, directorul Cen
trului de cercetări pentru 
educație fizică și sport ;

sumarul 
număr

acestui iute- 
vă recoman-

Naționaiă a 
amplu și mobili- 

program pentru înain-

,Daciadei“ 
educa- 

conf. 
secre-

PERFORMERI Al PRIMULUI CONCURS
DE PATINAJ-VITEZĂ AL SEZONULUI
• Campionatul sprinterilor a fost amlnat cu 24 de ore • A început 

„Festivalul pionieresc al
Primul concurs al sezonului 

de patinaj viteză, dotat cu tro
feul „Cupa Harghito", s-a des
fășurat miercuri și joi pe pista 
naturală a lacului Ciucaș din 
Tușnad la care s-au obținut 
cîteva rezultate bune. Astfel, 
seniorul Vasile Coroș (I.E.F.S. 
București) a fost cronometrat 
pe 500 m și 1 000 m cu 42,2 și, 
respectiv, 1:27,6, iar Andrei Er- 
delyi (Tractorul Brașov) a par
curs distanța de 3 000 m în 
4:27,6, cifre care reprezintă re
cordul pistelor din țara noas
tră. De asemenea, la juniori I, 
Ion Opincaru (Tractorul Bra
șov) și Nicolae Jenei (C. S. 
Școlar Cluj-Napoca) au înregis
trat la 3 000 m — 5:01,9 și, res
pectiv, la 1 000 m — 1:31,6 con
stituind cele mai bune rezul
tate în concursurile interne. In 
rest rezultate modeste.

ULTIMELE RECORDURI DE ÎNOT ÎNAINTEA VACANȚEI

sporturilor de iarnă"
Reprogramate, din sezonul 

trecut, pentru duminică la Tuș- 
nad, campionatele republicane 
de sprint ale seniorilor au fost 
din nou amînate din cauza 
timpului nefavorabil. După ce 
aproape o lună de zile pista 
lacului Ciucaș a fost bună de 
concurs, ea a devenit în cîteva 
ore impracticabilă. Sîmbătă 
noaptea, a avut loc un feno
men meteorologic rar 
la ora 24 „inelul de 
strălucea ca o oglindă 
periul gerului, pentru 
o oră să se stirnească, ca din 
senin, o ploaie, apoi o burniță 
care s-a transformat în lapo- 
viță și în final în ninsoare a- 
bundentă. Aproape în tot cursul 
zilei de duminică arbitrii, an
trenorii și sportivii au ajutat 
echipele de serviciu la dezăpe- 
zirea suprafeței lacului Ciucaș 
dar n-au reușit și astfel con
cursul s-a amînat cu 24 de ore. 
Lucrările de punere în func
țiune a pistei, refacerea gheții 
au continuat 
de ieri, pînă

întîlnit : 
gheață" 

sub im- 
ca peste

CIȘTI
AD

In bazinele acoperite (50 m) 
de la Baia Mare și Cluj-Na
poca au luat sfîrșit întrecerile 
„Cupei speranțelor" la înot or
ganizate în acest an pe opt ca
tegorii de vîrstă. Trofeele au 
revenit sportivilor (7—11 ani) 
de la CJS.M. Baia Mare și ele
vilor (12—14 ani) de la Liceul 
nr. 2 București. Iată ultimele 
recorduri naționale înregistrate:

m liber ; Gabi Sătnoian 5:09,57
— 400 m liber ; H. Dumitru 
2:44,32 — 200 m mixt ; categ.
12 ani : C. Neagrău 2:30,0 — 
200 m delfin ; categ. 13 ani : 
M. Ciodaru (Reș.) 2:29,9 — 200 
m mixt.

Categ. 9 ani : J. Barth (B. 
Mare) 5:15,56 — 400 m liber și 
2 :48,71 — 200 m bras ; categ. 
10 ani : Gabriela Baca (Reș.) 
1:17,32 — 100 m delfin ; Anca 
Pătrășcoiu (B. Mare) 2:45,86 — 
200 m mixt ; categ. 11 ani : H. 
Dumitru (Brăila) 5:03,40 — 400

Clasamente finale. Categ. 
7—11 ani : 1. C.S.M. Baia Mare 
373 p ; 2. C.S.S. Brăila 347 p ; 
3. Liceul nr. 2 București 221 p ; 
categ. 12—14 ani : 1. Liceul nr. 
2 București ; 2. Crișul Oradea ; 
3. C.S.M. Cluj-Napoca.

După o scurtă vacanță, tine
rii înotători vor relua pregăti
rile pentru al doilea ciclu al se
zonului chiar din primele zile 
ale anului viitor.

CLASAMENTUL FINAL AL CELUI DE AL 41-lea
CAMPIONAT NATIONAL MASCULIN DE ȘAH

s-au
re-

1-0,

celei

Ultimele două partide între
rupte în finala campionatului 
național masculin de șah 
încheiat cu următoarele 
zultate: Ghițescu — Biriesc 
Pavlov-Voiculescu */2—*/2.

CLASAMENTUL final al
de-a 41-a ediții a întrecerii :

1. FL. GHEORGHIU (I.T.B.) 
12 p, pentru a 8-a oară cam
pion al — 
campion 
Ghițescu 
Ghindă 
pești) 10, 
(Medicina Timișoara) 10, 5. L Bi- 
riescu (Medicina Timișoara) 9’/21 
6. C. Radovici (C.S.U. Brașov) 
9 */2. 7. P. Voiculescu (Locomo
tiva București) 9, 8. Gh. Miti-

României și primul 
al „Daciadei", 2. Th. 

(I.T.B.) 10, 3. M.
(Universitatea Bueu- 

4. Em. Ungureanu

telu (Portul Constanța) 8 */j,
9. M. Pavlov (I.T.B.) 8 ‘/a, 10. V. 
Ciocâltea (I.T.B.) 8 */2, 11. M. 
Șubă (Universitatea București) 
8, 12. S. Grunberg (Universita
tea București) 8, 13. P. Ștefanov 
(Politehnica București) 8, 14.
S. Neamțu (Medicina Timi
șoara) 7, 15. M. Tratatovici 
(Universitatea București) 7, 16.
A. Urzică (Politehnica Bucu
rești) 7 (retras după runda a 
12-a), 17. V. Georgescu (A.S.E. 
București) 6 4/2, 18. N. Ilijin
(Medicina Timișoara) 6.

La punctaj egal ordinea a fost 
stabilită conform coeficienților 
Sonneborn-Berger. Primii 8 
clasați au drept de joc direct 
în finala de anul viitor.

în tot cursul zilei 
seara tîrziu.

★
Inițiat de Consiliul național 

al organizației pionierilor, „Fes
tivalul pionieresc al sporturilor 
de iarnă" — competiție care se 
desfășoară sub genericul „Da- 
ciadei" — a început în mai 
multe localități ale județului 
Harghita. Sute de pionieri, din 
11 județe ale țării, cu tradi
ție în sporturi de .iarnă, își 
dispută întîietatea la patinaj, 
hochei și schi. Laureații vor fi 
cunoscuți la 28 decembrie, cînd 
va avea loc pe patinoarul arti
ficial din Miercurea Ciuc fes
tivitatea de încheiere a compe
tiției, urmată de un carnaval 
pe gheață. De menționat că, 
paralel cu întrecerile sportive, 
se organizează și diverse acti
vități cultural-educative și ast
fel - - -
de

festivalul are un caracter 
tabără a vacanței de iarnă.

Troian IOANIȚESCU
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„Memorialul Marin Viziru

O. VILCIOIU (Dinar
TERMINA

în sala 
Steaua au 
întrecerile 
Marin Viziru". Cîștigătorul pro
bei de simplu este brașoveanul 
Octavian Vîlcioiu, care termină 
neînvins. în ultimele două par
tide susținute, el i-a întrecut 
pe rind pe L. Titei cu 6—3, 6—2 
și pe C. Popovici, cu 6—2, 2—6, 
6—2. In celelalte întîlniri ale 
turneului final s-au înregistrat 
rezultatele : C. Popovici — A.

de tenis a clubului 
luat sfîrșit aseară 

pentru „Memorialul

NEI
Leonte 7- 
L. Țiței

în urrr 
clasamen 
arată astJ 
namo 1 
2—4. C.
L. Țiței 1
1 victoria

Iată șil 
bei de di 
Mancaș 4 
onte 0—6

S. I

PERLA CEAHLĂULUI" ÎȘI ADAUGĂ TOT MAI MULTĂ STRĂLUCIRE11
(Urmare din pag. 1)

nea tovarășul Constantin Verni- 
ca, secretar al C.J.E.F.S., este 
pregnant „caracterul conștient 
și voluntar al participării cetă
țenilor Ia toate acțiunile între
prinse".

Statistica pe care o cercetăm 
are virtutea de a fi nu numai 
minuțios și meticulos alcătuită, 
dar și pe aceea de a se bizui 
doar pe cifre reale, de a avea

SCHIURI DIN SALCÎM
(Urmare din pag. 1)

acoperirea în fapte, așa 
am putut constata.

Campionatul asociației sporti
ve (socotit drept nucleul acti
vității) se desfășoară în 382 de 
unități (practic, în tot județul), 
angrenînd 140 000 de concurenți. 
Aproape 18 000 de participanți 
la „Crosul tineretului" și peste 
75 000 la Complexul „Sport și 
sănătate" reprezintă, de aseme
nea, cifre elocvente. Gimnastica 
la locul de muncă a fost intro
dusă în 15 unități, de efectele 
ei binefăcătoare bucurîndu-se 
peste 6 000 de oameni ai mun
cii.

O plăcută coincidență a făcut 
ca în ziua vizitei noastre la 
Piatra Neamț să aibă loc inau
gurarea unui important obiectiv 
social al orașului, noua bază a 
Clubului sportiv școlar.

La poalele muntelui „Pietri
cica" a fost ridicată o construc
ție modernă, cu două nivele. 
Cei peste 350 de elevi ai clu
bului, împreună cu cele 12 ca
dre didactice, au la dispoziție o 
sală de jocuri (24X16 m), două 
săli de pregătire, 8 vestiare (cu 
grupuri sanitare anexe), un ca
binet medical, un cabinet me
todic, un laborator cinefoto, 
săli cu caracter didactic.. Este 
vorba, deci, despre o bază spor
tivă multifuncțională, la nive
lul cerințelor actuale în proce
sul de instruire pentru marea 
performanță.

DAR PERFORMANȚA ?...
— Contribuția noastră Ia bi

lanțul marilor succese sportive 
românești este încă destul de 
mică, ne spune cu 
tovarășul Constantin

cum Dar, deocamdată atita am pu- declarat 
forțelor 
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Județul Neamț a dat patru - 

sportivi delegației noastre ‘ la 
Olimpiada canadiană, aducînd o 
medalie de bronz, cu echipajul 
de canotaj 4+1 în care au_ tras 
Felicia 
Giurcă, 
„Ceahlău!
Garoafe. Cantemir. La C.M. de 
canotaj de la Amsterdam, Afră- 
siloaiei a făcut parte din echi
pajul medaliat cu argint (4+1) 
iar Luminița Sasu și Eleonora 
Drugă din acela de 8+1, clasat 
pe locul 4.

Fructuos a fost în acest an 
bilanțul balcanic, Mariana Su
man, de la C.A. Roman (o uni
tate de performanță fruntașă în 
—’ .......................... I

în 
a 

fost cîștigat la juniori. Două 
locuri II și un loc III comple
tează palmaresul. Județul Neamț 
dă 28 de sportivi loturilor na- 
țonale de seniori, tineret și ju
niori, dintre care 14 sînt pre
gătiți în cadrul Clubului sportiv 
școlar.

O VERITABILA 
„STAȚIE PILOT"

Despre activitatea clubului ne 
vorbește președintele său, pro
fesorul Constantin Săvinescu 
(bine cunoscut, mai ales, în ca
litatea sa de " 
Școli sportive 
acum club).

Pornind de 
posibilitățile 
deci, cum se spune,' 
rele pe pămînt", profesorul Să
vinescu și colaboratorii săi s-au

Afrăsiloaici și Elena 
pregătite la clubul 

de antrenoarea

țară) a cucerit trei locuri 
(două individuale și unul 
ștafeta de 4X400). Un titlu

țară, de la Predeal. Al treilea 
pe tară— Și ar fi putut ieși 
primul, numai că, la o cotitură, 
bătu o rafală de vînt „de te 
dedea jos cu toiul", dintr-o 
parte, și căzu. Pînă să se scoa
le, pînă să găsească sania, pînă 
să plece din nou, se duseră-n 
vale primele două locuri și el 
s-a ales doar cu locul 3. Sigur, 
performanța n-ar fi foarte ma
re, numai că... Numai că sania 
lui Ion Tițoiu nu era nici ea 
departe de... salcîmul schiurilor 
lui Mihăiță. Poate fusese făcută 
din același trunchi...

Și totuși, Mihăiță, schiorul, 
nu pare a fi de acord cu mare
le rezultat al lui alde Tițoiu. 
El spune : „Schiurile înseamnă 
altceva decît o sanie. Ele nece
sită pregătiri, că altfel muicu- 
liță-mumă, te trîntesc, nu-s ca 
sania, să te pui pe ea și să 
pleci la vale..."

în _ __
univ. dr. loan Drăgan, 
rectorul Centrului de 
cină sportivă ;
• Contribuții la elaborarea 

unui profil psiho-socio-profe- 
sional al antrenorului de fot
bal, de prof. Victor Stăncu- 
lescu ;
• Procedee metodico-orga

nizatorice în lucrul cu gru
pele de începători la atletism, 
de prof. Dumitru Gârleanu și 
prof. Rodica Gârleanu ;
• Să învățăm să schiem pe

teren denivelat, de * —
loan.

Redacția revistei 
fizică și sport** 
tuturor profesorilor de 
cație fizică, r—‘---------
celorlalți specialiști ai __ r
cării sportive că mai sînt pu
ține zile în care își mai pot 
înnoi abonamentele pentru a-
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----- di- 
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Turul Diviziei A in fapte și idei

LONGEVITATEA LOR SPORTIVĂ, 
LONGEVITATEA SPORTIVITĂȚII

Iiînii tre- 
I artificial 
lanizat un 
Listic, do- 
pnieipiului 
fcipat re- 
bcțiihs» din 
tind Jffite- 
Irobele re- 
l numărul 
fost mai 
schimb, la 
pii I, copii 
Itorii n-au 
fața arbi- 
doar cite

I
I
I
I
I

TREI REVELAȚII DE TOAMNĂ Cind un sportiv de excepție Iși prelungește prezenta in a- '! 
renă, nu ca un acceptat pe baze sentimentale, în virtutea ,« 
unor merite trecute, ci pe baza unei vieți sportive exem- i[

SI OBLIGAȚIILE LOR
1 9

DIN PRIMAVARA

I sportivilor 
general, la 
[înregistrat 
[eniori, A- 
| notat cu 
Lmiori, Al. 
Imai multă 
Ei un plus 
rituri. Ju- 
Ei-a îmbo- 
ful săritu- 
e j^^tură 
Ne-atrmai 
Ecu, Laura 
nescu. Din- 
frumos a 

prov. Cind 
jntreze, ea 
ire, în ge- 
:ă linie am 

concurind

I
I
I
I
I
I
I

I București" 
Iportiv șco
li au tota- 
Imctaj. Iată 
Iprobe : se- 
I Nichiforov 
miori 
Ip;
L 2) ! 
licu (
I C- 
lena
I copii II — 
Io și Laura 
I; speranțe 
F 12,1 P și 
. 2) 15,8 p.
FANESCU

i — A. 
juniori 
25,6 p ; 
(C.S.Ș.) 
Daniel 
Fome-

ems

■așov)

Leonte —

r rezultate, 
al turneului 
Vilcioiu (Di-

3 victorii ;
L. Leonte și 
ua) — cite

finalei pro- 
Jiculescu, L. 
ijan, A. Le-

corcsp.

m

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i| concentrării I 

|eva ramuri 
b și nu dis- 
|rmărit și_se | 
|imul rînd — 
L CANTITA- I 
ptă trei sec- 
rnanță (volei, 
I) și alte trei , 
piective, deo- 
pste (gimnas- 
fchet și schi).
re, prof. Ma- I 
fnîne „disci- j 
a o carte de 
activul echi- 

5 5 titluri de 
lă (junioare). 
>f. N. Teodo- 
npioană anul 
anul acesta, 
trei jucători 

■ile naționale, 
lescu speră 
în Ji»d con- 

Vnulycesta a 
acțiune de 

.testați peste 
Sind reținuți

I
i
ii
I
I
I
I
I

Xtealizărilor, 
MflJ» care mai 
jtrîvă, — ana- 
undu-le, nem- 
i primul rînd,

I
I

producînd cu- 
I activist spor
tul este foarte 
urca pe cără-

I
i, simbolic, la 
sport, la per

I

Pentru astăzi, cîteva obser
vații privind „trioul revelațiilor" 
— A.S.A. Tg. Mureș, F. C. Ar
geș și Politehnica Timișoara. 
După cîțiva ani buni — iată — 
nu aflăm, în grupul fruntaș al 
clasamentului, întreaga „troică" 
prezentă de regulă în lupta pen
tru titlu, grup care a și „mo
nopolizat", dealtfel, titlurile na
ționale : Steaua, Dinamo și Uni
versitatea Craiova. Iată că, a- 
cum, cele trei amintite formații 
din provincie (între care doar 
Steaua s-a plasat, cu o bună 
poziție de atac) prezintă — cel 
puțin la jumătatea cursei — în
dreptățite veleități de a prelua 
roluri noi (foarte onorante) pen
tru ele. Sigur că nu lăsăm la 
o parte obligațiile față de echi-

pa națională ale protagoniste
lor de pină acum ale campiona
telor noastre, dar fără îndoială 
că meritele pozițiilor ocupate 
astăzi de echipele cele mai bune 
ale orașelor Tg. Mureș, Pitești 
și Timișoara le găsim chiar în- 
Iăuntrul acestor tabere, intr-o 
dorință superioară de afimare, 
in ambițiile sporite eu care 
A.S.A., F. C. Argeș și „Poli" au 
abordat actualul campionat, le 
aflăm într-o serie de împliniri, 
de modificări de loturi sau de 
conduceri tehnice petrecute în 
viața acestor formații. Să în
cercăm să le numim pe cele cu 
efectele cele mai importante 
pentru actualele poziții ale ce
lor trei.

plare, care-i ridică la pătrat experiența și valoarea dc necon
testat, punîndu-și candidatura, din nou și din nou, pentru un 
loc în echipă, luptînd cu armele fair-play-ului să-și mențină 
acest loc printre cei mai buni din teren și în stima marelui 
public (judecătorul cel mai sever I), acest sportiv merită în
treaga noastră prețuire. Pentru că longevitatea sportivă este în
săși longevitatea sportivității.

Reportajul nostru anchetă are doi asemenea subiecți, ambii 
deținători ai unor recorduri In fotbalul nostru, avînd multe 
puncte comune în cariera lor sportivă, prețuindu-se reciproc : 
maestrul sportului MIHAI ADAM și maestrul emerit al sportu
lui MIRCEA LUCESCU. Ei au fost rugați să răspundă Ia aceste 
întrebări :

1. CUM V-AȚI CARACTERIZA, SUCCINT FRO- 
PRIA DV. ACTIVITATE Șl PROFILUL ÎN FOTBALUL 
DE PERFORMANȚĂ ?

2. EXISTĂ - PRIN PRISMA DV. PERSONALĂ 
UN SECRET AL LONGEVITĂȚII SPORTIVE ?

3. SCURGÎNDU-SE ANII, V-AȚI MODIFICAT 
OPTICA ASUPRA RELAȚIEI SPORT - MESERIE - 
FAMILIE ?

fl. S. A. TG. MUREȘ 17
Despre mureșeni s-a mai 

vorbit în comentariile noastre 
retrospective. Dc fapt ei alcă
tuiesc o echipă pe care „o tot 
așteptăm... sus". A.S.A, și-a a- 
nunțat în cîteva rînduri inten
țiile, dar și le-a... retras pină 
Ia urmă, preferind poziția de 
lider al plutonului doi. La Tg. 
Mureș există de mult tșn grup 
de jucători, apropiați ca vîrstă 
și valoare — Boloni, Ilajnal, 
Varodi, Fazekas, Pîslaru —, ca
re a dat o frumoasă culoare 
fotbalului echipei ; în apărare, 
Solyom, Ispir, Unchiaș, apoi 
Onuțan, sînt de mult timp titu
lari necontestați. Prin urmare, 
Tiberiu Bone a putut solidifica 
— pe o lungă perioadă —acest 
nucleu de statornice prezențe în 
echipă. „Ascensiunea A.S.A." se 
înregistrează, cum spuneam, cu 
o oarecare întîrziere, dar ea se 
bazează nu numai pe o garnitu
ră cri posibilități verificate, ci 
și pe un „nou val" plin de per
spective ; pentru că — și aces
ta reprezintă un 
motor — intr-un

alt element
lot care a
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destul de vizibil, une- 
fenomenul respingerii

practicat 
ori net, 
noilor veniți, și-a găsit acum 
aprecierea și locul un „pluton'' 
de fotbaliști noi sau tineri — 
Fanici, 
Vunvulea, 
niaro — care a adus prospeți
me în aspirații, a scuturat bla
zarea ce amenința să cuprindă 
echipa. Un singur lucru trebuie 
să-l amintim mureșenilor: că, 
în campionat, momentele de 
„pauză", de „absență" nu cadrea
ză cu ținuta unui lider. Și că 
„sincopele" acestea nu au nu
mai un efect cifric, ci — mai 
cu seamă — unul moral, mult 
mai păgubitor decit pierderea a 
două puncte. Referire la întîl- 
nirile cu adversari desconside
rați sau celor din cupele euro
pene pentru care — și asta re
prezintă o îndreptățită doleanță 
a celor de Ia A.S.A. — se im
pune realizarea unui program 
internațional puternic, cu ad
versari de potențialul celor ofe
riți de întrecerile continentale.

Gall, Kortesy, Marton, 
a reapărut și Ca-

F. C ARGEȘ 17 8 4
pe malul Ar-Ce s-a petrecut 

geșului în acest sezon ? Ce l-a 
determinat pe Dobrin et co. 
să-și reamintească de rolurile 
de „alpiniști de clasamente" ju
cate cîndva cu deplin succes ? 
Credem că la Pitești s-au înre
gistrat, la începutul toamnei, cî- 
teva „închiderț de cerc" (să le 
numim așa), toate cu efecte po
zitive. In primul rînd, județul 
Argeș a reușit, pentru întîia 
oară în existența sa fotbalistică, 
să realizeze — prin promovarea 
Muscelului Cîmpulung în Divi
zia B și a 
Curtea de Argeș 
— întregul circuit 
și să aibă, astfel, 
circulații normale, 
lor mai buni jucători, fapt care 
s-a răsfrint binefăcător și asu
pra alcătuirii lotului diviziona
rei A. Al doilea „cerc care s-a 
închis" privește organizarea clu
bului unde, acum, de sus și 
pină jos îi găsim pe foștii ju
cători ai formației argeșene : I. 
Barbu — președinte (un „debu
tant" în materie, care a călcat 
cu dreptul), Florin Halagian, A- 
tanase Dima și — nu în ultimul 
rînd — Leonte Ianovschi — 
principalii responsabili ai sec
torului tehnic. Acest grup de

Automobilului 
în Divizia C 
competitions! 
garanția unei 

, firești, a ee-

POLITEHNICA TIMIȘOARA
Ne întrebam — și nu 

numai noi : ce-i lipsește oare 
Politehnicii 
avansa în 
un cuvînt i 
titlu? Un 
cat exista, 
nă de optimism, 
din jurul 
vorbim ! 
șchiopăta 
mătatea 
mindu-se _ __  _ _ . ___
în „cortegiul campioanelor". în 
toamna aceasta s-a produs ve
nirea lui Angelo Niculescu la 
Timișoara. N-a făcut minuni 
experimentatul nostru antrenor 
pe malurile Begăi. Dar un lucru 
a realizat cu siguranță : a pus 
ordine in jocul Politehnicii, a 
căutat să compună „din mers" 
o formulă de echipă în care 
exprimarea fiecărui jucător să 
fie cit mai deplină. Și a ajuns 
Ia o „distribuție" în orice caz 
de o constanță și de un randa
ment superior precedentelor, în 
care nu lipsesc și unele intere-

i Timișoara spre a 
grupul echipelor cu 

greu în lupta pentru 
lot puternic fortifi- 
despre atmosfera pli- 

încurajatoare 
nici nu mai 

totuși, „Poli"
echipei
Și, . . . 

pe undeva, pe la ju- 
clasamentului, mulțu- 
cu rolul de prezență
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bun al 

continue 
prolifice

pătimași, in sensul 
cuvîntului, reușește să 
una dintre cele mai 
și mai vechi politici de promo
vări din fotbalul nostru. După 
succesivele promoții (Ștefănes- 
cu, Badea ; Dobrin, Radu I, 
Prepurgel, Jercan ; Radu II, M. 
Zamfir, Bărbulescu, Stancu, 
Cristian, Speriatu, Chivescu, 
etc.) ajunse în prima formație 
de-a lungul anilor, alta, venind 
tot din bogata pepinieră de care 
răspunde L. Ianovschi, se pre
gătește să facă pasul cel mare. 
(Ancuța, Istrate, Nițu, etc.). Suc
cesele argeșenilor sînt, in pri
mul rind, deci, rezultatul aces
tei stăruitoare politici de ridi
care a cadrelor. Pentru sezonul 
de toamnă ”77, explicațiile locale 
suplimentare sint : potențialul 
constant bun al lui Dobrin, sta
bilizarea randamentului tineri
lor (Bărbulescu, M. Zamfir, 
Stancu, Speriatu și, mal puțin, 
Radu II), dar și aportul altor 
titulari (Iovănescu, C. Olteanu, 
Ivan, D. Nicolae). Condiția con
firmării bogatei toamne pe pla
iurile argeșene rămîne însă 
neabandonarea exigenței și se
riozității cu care s-a muncit pî- 
nă acum. Altfel, abisurile cla
samentului atît așteaptă !...
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sânte experimente ca aceea a 
utilizării lui Floareș in 
tul de fundaș ; alte elemente 
notabile ale „acțiunii Angelo 
Niculescu" ni se par stimularea, 
încurajarea unor tineri jucători 
ca Barna, Nucă, Nadu ca și 
„transplantul" reușit al lui Vo- 
laru II. Prin urmare, la Poli
tehnica Timișoara s-a produs o 
limpezire a apelor, o reevaluare 
a forțelor și o echilibrată așe
zare a lor în teren. Toate au 
dus în primul rînd la ceea ce 
echipa timișoreană rîvnea mai 
mult — stabilizarea jocului său. 
De aici ‘ ’
tiguri : sporirea încrederii jucă
torilor, 
tești, a 
tențialului unor fotbaliști care 
păreau pierduți sau în pierdere 
de viteză (Lața, Dembrovschi, 
Vișan etc.). Să așteptăm acum 
„momentul doi" Politehnica Ti
mișoara. Să sperăm că el va fi 
un crescendo față de acordurile 
toamnei...

pos-

au venit și celelalte cîș-

refacerea unității sufle- 
atmosferei, creșterea po-

Eftimie IONESCU

4. AȚI ASFIRAT LA CONDIȚIA VEDETEI ? AȚI 
ATINS-O ? CU CE PREȚ ? CU CE-AȚî RĂMAS ?

longevi- ]iPe cărțile lor de vizită, răspunsurile Înscriu „cheia" longevi
tății sportive, a longevității sportivității.

MIHAI ADAM. Născut la 3 iu
lie 1940, debut în Divizia A la 
„V" Cluj (19 august 1932, 2—1 cu 
„Poli" Timișoara), susținînd

★
MIRCEA LUCESCU. Născut la 

29 august 1945, debut In Divizia 
A la Dinamo București (14 iunie 
1964, 5—2 cu Rapid), susținînd 
pînă la încheierea actualului tur 
al campionatului 267 meciuri. A 
evoluat la Dinamo, știința Bucu
rești șl în prezent joacă la Cor- 
vinul Hunedoara. Deține recor
dul onorant al celor mal multe 
selecționări în echipa națională, 
apărînd de 67 de ori sub culorile 
tricolore, fiind o lungă perioadă 
de timp căpitanul echipei, inclu
siv cu ocazia participării repre
zentativei Romăniei la 
final al Campionatului 
din Mexic 1970, moment 
al fotbalului nostru din 
patru decenii. Jucător 
cerebral dar și un mare „sufle
tist" al balonului rotund, Lucescu 
a constituit tipul aripii moderne, 
altruiste, harnice, devotate ideii 
de joc colectiv. Pentru asemenea 
calități a șl fost rechemat nu de 
mult în lotul reprezentativ.
Maestru emerit al sportului din 
1971. Economist, absolvent al
Facultății de comerț exterior.

1. Pentru unii — nu puțini ! — 
am fost — doar un jucător se
rios. Niciodată nu mi-a făcut 
plăcere o asemenea 
zare, unilaterală, mă 
chiar. Am vrut, fiind și un om 
ambițios, să demonstrez că nu 
eram doar serios, ci și un bun 
jucător. Abia in ultima vreme 

In sfirșit, o 
știu să cen- 
de fapt, prin 
de la ran- 

: al lui Du- 
Georgescu.

turneul 
Mondial 
de vîrf 
ultimele 
complet,

caracterl- 
durea

mi s-a recunoscut, I 
calitate specifică: că 
trez... Recunoaștere, 
ricoșeu, pomindu-se 
dementul tn scădere 
mltrache șl Dudu 
M-am considerat a fi — mă re-

LA

pînă In momentul retragerii (1976, 
în partida echipei sale, C.F.R. 
Cluj-Napoca, la Reșița, cu 
F.C.M.) 364 de meciuri, care con
stituie actualul record al primei 
divizii. Se poate spune că a evo
luat numai la aceste două echipe 
clujene, apariția sa la Vagonul 
Arad fiind legată de efectuarea 
stagiului militar. A fost primul 
atacant care a reușit să depă
șească recordul golurilor marcate 
de Ozon In cariera sa (158), con
siderat o cotă greu de atins, cu 
cele 160 de goluri fiind și acum 
Intr-o postură onorantă (locul 
2), după Oblemcnco (170), pe lis
ta marcatorilor absoluți ai pri
mei divizii naționale. A obținut 
de trei ori titlul de golgeter — 
în edițiile 1964/65 — 10 goluri, 
1967/68 = 15 pentru „U“ și 1973/74 
=* 23 goluri pentru C.F.R., acest 
ultim record, obținut la 34 de 
ani (înaintea lui Dudu Georges
cu și Dumitrache), fiind implicit 
o revanșă 
considerau 
plasează în 
menilor de 
Bonihady, 
Oblemenco, 
Georgescu.
din 1975.
C.F.R. Cluj.

asupra celor care-1 
„terminat" — care-1 
galeria de elită a oa- 
gol, alături de Dobay, 

Constantin,
Dumitrache
Maestru al
Inginer la

fer In special la 
namo", in care ■ 
pe deplin — un 
libru al echipei.

★

Ozon, 
și Dudu 
sportului 
regionala

i „perioada Di- 
m-am exprimat 
punct de echi-

unul singur : să 
mai mult decit

2. „Secretul" e 
iubești fotbalul 
orice te înconjoară, numai ast
fel avlnd tăria de a renunța la 
orice In afara fotbalului. Micul 
meu univers mi l-am creat ast
fel ca să pat răspunde aricind 
fotbalului. Asta duce, invariabil, 
la o viață sportivă, șl ți se pare 
normal ca vara, in loc să te duci 
la o bere, să te duci la antre
nament, ca nopți întregi să nu 
dormi, nu din cauza alcoolului, 
ci trăind cu anticipație sau re
trăind zed și zeci de meciuri, să 
ajungi ca la peste 30 de ani să 
poți face — cu același efort fizic 
și psihic — ceea ce face coechi
pierul cu zece ani mai tinăr, 
dar care crede că testul Cooper 
este doar un test fizic...

3. Nici una din aceste laturi 
nu poate fi neglijată, toate la 
un loc conturindu-ți personali
tatea. In fapt, această relație 
determină responsabilitatea so
cială a fiecăruia dintre noi. fot
baliști de performanță. Mă de
ranjează foarte mult atunci cind 
fotbaliștii sint considerați niște 
neajutorați, tncepind cu lucruri- 

domestice (alții merg să le 
trecind prin 
obligat sd stal 
termlnlnd cu 
„duși de mt-

Ie.
plătească chiria), 
cele specifice (ești 
in cantonament) și 
cete esențiale (sint 
ni" la examene).

4. Copil fiind, nu spuneam 
niciodată că „vreau să mă fac

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU uitați :

28 DECEMBRIE 1977 — PRIMA 
TRAGERE

PROKOEXPRES
DUPĂ O NOUA Șl ATRACTIVA 

FORMULA TEHNICA

• Se efectuează 2 extrageri de 
cite 6 numere in continuare • 
Se atribuie 8 categorii upice de

cîștiguri • In cadrul valorilor 
unitare ale cîș bigurilor se pot 
obține autoturisme • Se acordă 
cîștiguri și pentru 5 și 4 numere 
din totalul celor 12 extrase ca 
și pentru 3 numere la fiecare din 
cele 2 extrageri.

PARTICIPIND CU CIT 
MULTE BILETE VA 
ȘANSELE DE A VA 
NUMĂRĂ PRINTRE 
ClȘTIGATORI !

★
AZI și MTINE — ul- 

pentru depunerea 
Ia concursul Prono-

MAI 
SPORIȚI 

PUTEA 
MARII

Rețineți I 
timele zile 
buletinelor 
sport din 31 decembrie 1977 !

1. O activitate normală (pentru 
că am avut continuitate), seri
oasă (pentru că am muncit 
mult), frumoasă (pentru ci mi-a 
plăcut mult fotbatu!). Am fost 
■un jucător ambițios, perseverent, 
stdptn pe nervi, cu o tehnică o- 
bișnuiti, dar pe care n-am negli
jat-o niciodată. Am răbdat, ști
ind că aceasta este menirea unui 
atacant centra’, dar. in 
urmă, mi-am satisfăcut 
de gol ;

cale din 
apetitul

sportivă 
strictețe nu poate fi 

decit de dragostea

2. Da, există : o viață 
a cărei 
„îndulcită" decit de 
pentru fotbal și animată de do
rința de a fi mereu tinăr, prin
tre primii. Această dorință tre
buie si te ducă, insă, să nu 
deplnzi de nimeni in perfor
manță, cl doar de tine însuți. Șl 
mat e ceva, foarte puțin roman
tic : alimentația rațională, care, 
cu trecerea anilor in sport, tre
buie să devină mal bogată eali- 
tativ șl mat redusă cantitativ.

3. Odată cu trecerea anilor am 
devenit mai exigent cu mine în
sumi. Mal exigent, dar nu mai 
zgtrcit. Am redus scurgerea e- 
nerglilor fn afară, m-am bucu
rat de o odihnă prelungită, dar 
nu inactivă, 
pus accentul 
fesie, pentru 
muncă, fizic 
început să
„talpa" adversarului, dar imi ră- 
mlnea glodul la recordul lui O- 
zon. Prețuind dintotdeauna fa
milia, căminul cu căldura sa, a- 
portul soției la liniștea și rigu
rozitatea programului de viață 
cotidian, am ajuns acum să mă 
regăsesc in visurile și aspirațiile 
fiului meu, Mihai, care, la 11 ani, 
este in grupa de copil . a antre
norului Șepci, firește la „V", șl»' 
zice-se, wn talentat vîrf de atac. 
Deci, nu ml-am modificat optica 
odată cu amil.

In acest răgaz am 
mal mare pe pro- 
a fi aricind apt de 
și profesional. Am 
evit mal cu grijă

4. N-am ținut să ajung vedetă, 
cl doar să-mi respect propria 
dragoste, fotbalul. Dacă am a- 
juns cunoscut, aceasta se dato- 
rește fotbalului, căruia l-am de
dicat cei 18 ani ai tinereții mele. 
Cu lungi cantonamente, acesta 
fiind „prețul" de care mă între
bați. Am rămas, in schimb, cu 
Stima și respectul spectatorilor 
(mergind prin țară tn interes de 
serviciu, am fost recunoscut, pre
țuit șl ajutat), cu amintiri fru
moase din întreaga Europă, cu □ 
sănătate perfectă și cu un sin
gur regret : că n-am jucat nici un 
meci oficial in echipa Romăniei. 
Evoluind acum ctțiva ani cu lo
tul reprezentativ la Atena, 
două meciuri, am 
lurl, dar pină la 
internațional totul 
de atîtea alte ori...

In
inserts 3 go- 
prlmul meci 
s-a uitat

fotballst", cum susține acum,
sus și tare, fiul meu Răzvan, in 
vtrstă de 9 ani. Am dorit, ulter 
rlor, să fiu o vedetă tn teren, 
nu tn afara lui. Totuși, o primă 
dovadă a popularității am avut-o 
in afara arenei : după debutul 
tn echipa naționali, contra El
veției, tn I960 (4—2), pe scările 
facultății m-a oprit profesoa
ra de engleză, care părea că
n-are nici o tangență cu sportul 
și, ridtclndu-și ochelarii, mi-a
spus mirată, dar șl admirativ : 
„Bravo, Lucescu !“ Privațiunile 
performanței ml le-am 
de bună voie, așa că 
dreptul să mă pllng. La 
fost de două ori in ÎS 
tima dată In 1971, după meciul 
cu Cehoslovacia, cind, împreună 
cu soția, i-am invitat pe ad
versarii care in partidele de la 
Praga (cu naționala) și Trnava 
(cu Dinamo) mă luaseră prea 
tare. Acolo, la bar, mal mult 
le-am întins... o mină decit un 
pahar...

asumat 
et-am 

bar am 
ani, ul-

Paul SLAVESCU



ANCHETA INTERNAȚIONALĂ 
A ZIARULUI ©sfooriui

© Nadia Comăneci, cca mai valoroasă junioară a lumii © Echipa masculină dc handbal 
a României favorită la Campionatul Mondial ® Succese sportive românești apreciate 
de presa sportivă dc pe continent © Echipele dc volei alcU.R.S.S. (masculin) și Japoniei 
(iemlnin), cea de hochei a Cehoslovaciei și cea de 

cu cele mai multe șanse la campionatele
La acest sfirșit dc an, tradiționala noastră anchetă s-a adresat 

din nou unor cunoscute și reprezentative ziare și agenții de presă 
sportive dc pe continent. La Întrebările formulate am primii răs
punsuri din 14 țări, care conturează opțiunile redacțiilor privind re
trospectiva și perspectiva sportului internațional, din această pri
vire analitică nelipsind, firește, reprezentanții sportului românesc 
care, și in anul 1977, s-au numărat in multe discipline sportive 
printre protagoniștii marilor competiții, mondiale și europene, depu- 
nîndu-și, totodată, candidatura pentru locuri fruntașe și în 1978.

1. CE PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ ROMÂNEASCĂ SAU PERFORMER
ROMÂN V-A IMPRESIONAT CEI MAI MULT ÎN 1977?

2. CARE AU FOST CEI MAI BUNI JUNIORI, BĂIAT Șl FATĂ
- SUB 20 DL ANI - BIN IUME ÎN 1977 ?

3. CE ECHIPE CREDEȚI CĂ VOR DEVENI CAMPIOANE MONDIALE 
ÎN 1978 LA: HANDBAL (masculin și feminin) FOTBAL,

lotbal a R. E. G. ereditate 
mondiale din 1978

VOLEI (masculin și
Au răspuns:

AUSTRIA
VOLKSSTIMME - VIENA

1. Dudu Georgescu — fotbal.
X Christiane Knaks — natație 

(R. D. Germană) ; Vladimir 
Iascenko — atletism (U.R.S.S.).

3. Handbal: Iugoslavia (m), 
U.R.S.S. (f). Fotbal : R. F. 
Germania. Volei : U.R.S.S. (rn 
și f). Hochei : U.R.S.S.

BULGARIA
NARODEN SPORT - SOFIA

1. Nicu Gingă — lupte greco- 
romane.

2. Christiane Knackc — natație 
(R. D. Germană), Vladimir 
Iascenko — atletism (U.R.S.S.).

3. Handbal: Polonia (m), U.R.S.S»
(f). Fotbal: Brazilia. Volei 1 
U.R.S.S. (m, f). Hochei t
U.R.S.S.

CEHOSLOVACIA 
CESKOSLOVENSKY SPORT - 

PRAGA
1. Nicu Gingă — lupte greco- 

romane.
X Nadia Comăneci — gimnasti

că (România). Vladimir Ias
cenko — atletism (U.R.S.S.).

X Handbal: România (m), 
U.R.S.S. (f). Fotbal : Brazilia. 
Volei : U.R.S.S. (m), Japonia 
(f). Hochei : Cehoslovacia.

ELVEȚIA 
AGENȚIA SPORT 

INFORMATION - ZORICH
1. Ileana Silai — atletism.
2. Nadia Comăneci — gimnasti

că (România), Vladimir Ias
cenko — atletism (U.R.S.S.).

3. Handbal : R.F. Germania (m), 
Iugoslavia (f). Fotbal : Italia. 
Volei : U.R.S.S. (m). Japonia 
(f). Hochei : Cehoslovacia.

FINLANDA
HELSINGIN SANOMAT - 

HELSINKI
1. Ivan Patzaichin — canoe.
X Nadia Comăneci — gimnasti

că (România).
3. Handbal : Cehoslovacia (m), 

Polonia (f). Fotbal : Argenti
na. Volei : U.R.S.S. (m), Ja
ponia (f). Hochei : U.R.S.S.

FRANȚA
L’EQUIPE - PARIS

1. Ileana Silai — atletism.
X Petra ThCmer (R.D. Gbrma- 

nă) — natație, Vladimir Ias
cenko — atletism (U.R.S.S.).

3. Handbal : România sau 
U.R.S.S. (m), U.R.S.S. sau 
Ungaria (f). Fotbal : Olanda 
sau Brazilia. Volei : U.R.S.S. 
(m), Japonia (f).

R.D. GERMANA 
DEUTSCHES SPORTECHO - 

BERLIN
1. Vasile Dîba — caiac.
2. Bărbel Lockhoff — atletism 

(R.D. Germană), Erik Heiden 
— patinaj viteză (S.U.A.) și 
Vladimir Iascenko — atletism 
(U.R.S.S.).

3. Handbal : U.R.S.S. (m, f).
Fotbal: Olanda. Volei :
U.R.S.S. (m), Japonia (f). Ho
chei : Cehoslovacia.

feminin), HOCHEI PE GHEAȚĂ?
R.F. GERMANIA 

AGENȚIA SPORT 
INFORMATIONS DIENST - 

DUSSELDORF
1. Ilie Năstase — tenis.
2. Nadia Comăneci — gimnasti

că (România) ; Roland Steuk 
— atletism (R.D. Germană).

3. Handbal : România (m),’ 
U.R.S.S. (f) ; Fotbal : R. F. 
Germania. Volei : Japonia 
(m, f). Hochei : Cehoslovacia.

IUGOSLAVIA 
SPORTSKE NOVOST1 - 

ZAGREB
1. Vasile Dîba — caiac.
X Christiane Knacke — natație 

(R. D. Germană), Vladimir 
Iascenko — atletism (U.R.S.S.).

3. Handbal : Iugoslavia (m), 
U.R.S.S. (f). Fotbal : R. F. 
Germania. Volei : U.R.S.S. 
(m), Japonia (f). Hochei : 
Cehoslovacia.

ITALIA 
GUERIN SPORT1VO - 

BOLOGNA
1. Dudu Georgescu — fotbal. 
X Elisabetta Dcssy — natație 

(Italia).

3. Handbal: România (m), 
U.R.S.S. (f). Fotbal : R. F. 
Germania sau Brazilia. Vo
lei : Japonia (m și f). Hochei: 
U.R.S.S.

POLONIA
PRZEGLAD SPORTOWY - 

VARȘOVIA
1. Vasile Dîba — caiac.
2. Nadia Comăneci — gimnasti

că (România) ; Vladimir Ias
cenko — atletism (U.R.S.S.).

3. Handbal : România (m), 
U.R.S.S. (f). Fotbal : R. F. 
Germania sau Brazilia. Vo
lei : Polonia (m), Japonia (f). 
Hochei : Cehoslovacia.

SPANIA
AS - MADRID

1. Victoria echipei de fotbal a 
României în meciul cu Iugo
slavia, Ia Zagreb (2—0).

2. Tracy Austin — tenis (S.U.A.), 
Jose Manuel Abascal- — atle
tism (Spania).

3. Handbal : U.R.S.S. (m), Iugo- 
slavai (f). Fotbal : Argentina. 
Volei : Polonia (m), Japonia 
(f). Hochei : Canada.

UNGARIA 
NEPSPORT - 
BUDAPE5TA

1. Succesele caiaciștilor și ca- 
noiștilor români Ia campio
natele mondiale din Bulgaria.

2. Nadia Comăneci — gimnasti
că (România), Vladimir Ias
cenko — atletism (U.R.S.S.).

3. Handbal : U.R.S.S. (m, f). 
Fotbal : R.F. Germania. Vo
lei : U.R.S.S. (m), Japonia 
(f). Hochei : Cehoslovacia.

U.R.S.S.
SOVIETSKI SPORT - 

MOSCOVA
1. Ileana Silai — atletism.
2. Christina Nitzsche —■ atletism 

(R. D. Germană), Vladimir 
Iascenko — atletism (U.R.S.S.).

3. Handbal : U.R.S.S. sau Româ
nia (m), U.R.S.S. (f). Fotbal : 
Argentina. Volei : U.R.S.S. 
(m), Japonia (f). Hochei : 
U.R.S.S. sau Cehoslovacia.

BALCANIADA DE
BELGRAD, 25 (prin telefon).

Campionatul balcanic de bas
chet feminin, desfășurat timp 
de trei zile în sala „Sumițama", 
s-a încheiat cu victoria repre
zentativei țării gazdă care a 
terminat întrecerea neînvinsă. 
Sportivele iugoslave au realizat 
în penultima zi o victorie, sur
prinzătoare prin proporția sco
rului, în dauna echipei Bulga
riei : 92—58 (39—38). Marca
toare : Milatovici 29, Djurkovici 
18, Demșar 15, Smajtorovici 9, 
Janjici 9, Bjedov 4, Peklci 4, 
Mitici 2, Kutlcsa 2, Djurasko- 
vici 2 pentru Iugoslavia, res
pectiv, Stoianova 14, Dukova 12, 
Ignatova 12, Mitinova 9, Mihai
lova 7, Percemilieva 4. In ace
iași zi, formația României a 
dispus de selecționata de tine
ret a Iugoslaviei cu 65—60.

Sîmbătă seară, în partida de 
încheiere a Balcaniadei, s-au 
întîlnit formațiile Iugoslaviei și 
României. A fost o întrecere e- 
chilibrată cea mai mare parte 
a timpului, în care gazdele au 
condus aproape permanent, dar

BASCHET FEMININ
nu au izbutit decît în final sâ 
se distanțeze decisiv. Formația 
țării noastre a făcut o partidă 
apropiată de valoarea ei, dar a 
fost depășită la capitolul jucă
toarelor înalte. Este drept că 
Ștefania Giurea a realizat un 
meci de zile mari, dar aportul 
ei nu a fost suficient pentru a 
contracara eficiența adversare
lor, mai omogene în evoluție.

Scorul de 77—65 (42—39) a 
fost realizat de : Giurea 23, Ro- 
șianu 12, Prăzaru-Mate 10, Go
lan 8, Duțu 6, Aszalos 4. Miha- 
lic 2 pentru România, respectiv 
Bjedov 14, Djurkovici 14, Dem
șar 13, Milatovici 12, Djurasko- 
vici 12, Pekici 10. Smajtoro
vici 7.

în deschidere, Bulgaria—Iu
goslavia (tineret) 45—57 (30—
34) I

Clasament final : 1. Iugosla
via 4 p, 2. Bulgaria 3 p, 3, Ro
mânia 2 p.

Echipa de tineret a Iugosla
viei a participat în afară de 
concurs.

Paul IOVAN

PE GHEATĂ Șl PE ZĂPADĂ1
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NUMEROASE MECIURI 
INTERNAȚIONALE DE HOCHEI
In mai multe orașe canadiene 

au continuat întrecerile campio
natului mondial de juniori. Iată 
ctteva rezultate : Suedia — 
U.R.S.S. 6—3 ; Canada — R. F. 
Germania 6—0 ; Finlanda — El
veția 18—1 ; Cehoslovacia — 
S.U.A. 8—3.

In meci amical, disputat ta 
orașul elvețian Zug, selecționata 
R. D. Germane a Învins cu 9—4 
(4—2, 2—1, 3—1) formația Elveției.

Selecționata secunda a Poloniei 
a susținut în deplasare un joc

FERENCVAROS BUDAPESTA
A CUCERIT •.SUPERCUPA 
EUROPEANĂ* LA POLO
La Ljubljana s-a desfășurat 

cea de a doua ediție a „Su- 
percupei europene" la polo, 
care a opus pe Canottieri Na
poli, câștigătoarea Cupei cam
pionilor, echipei Ferencvaros 
Budapesta, învingătoare în 
Cupa cupelor. A cîștigat, Ia ca
pătul unui meci interesant, 
Ferencvaros cu 6—4 (1—0, 1—1, 
2—1, 2—2). Meciul a fost ar
bitrat de românul Cornel Măr- 
culescu. Prima ediție a „Su- 
percupei" a revenit formației 
Ț.S.K.A. Moscova, care a în
vins tot cu 6—4 pe M.G.U. 
Moscova.

amical cu echipa cehoslovacă 
Povazska Bystrica, pe care, a 
învlns-o cu 6—4 (0—1, 3—3, 3—0).

Echipa secundă a U.R.S.S. a 
jucat la Edmonton (Alberta) cu 
echipa locală „Oilers". HochelștU 
canadieni au obținut victoria cu 
5—2 (1—0, 2—1, 2—1).

Formația Himîk Voskreser.sk 
și-a încheiat turneul în Canada 
jucînd la Ottawa cu selecționata 
locală pe care a învins-o cu 3—>1 
(0—0, 1—0, 2—1).

CONCURSURI DE SCHI Șl 
PATINAJ VITEZA

In „Cupa Europei" la Verbier 
(Elveția), proba de coborire a 
revenit tînărulul sportiv elvețian 
Silvano Meii urmat de austriacul 
Helmuth Hoflehner

In concursul de patinaj viteză 
de la Suwa (Japonia), sportivul 
Wan Nian-Ciun, din R.P. Chine
ză, a terminat Învingător în pro
ba masculină de 500 m, ta 40,1. 
In proba feminină de 500 m, cîș- 
tigată de japoneza Makiko Naga- 
ya — 43,6, patinatoarea Cen Su- 
Hua (R.P. Chineză), clasată pa 
locul doi, a stabilit un nou re
cord național în 45 secunde.

Cel mai buni săritori din R.D. 
Germană au participat la un 
nou concurs de selecție, desfășu
rat pe trambulina de la Klingen
thal, Victoria a revenit lui H. 
Glass (sărituri de 94 m și 91,3 
m), urmat de Falko Weisspflog.

La Zinnwald au început între
cerile campionatelor de schl-fond 
ale R.D. Germane. In proba fe
minină de 20 km, victoria a re
venit Barbarei Petzold tn lh 08 ;29, 
iar cursa masculină de 50 km 
a fost cîștlgatâ de Hartmut 
Freyer, ta 2h 52:05.

i Diversitatea răspunsurilor dft rpmnrr'âf Hm la—«.________ prima întrebare este demnă
*de remarcat, întrudt dovedește că marii performeri al 

țârii noastre sînt cunoscuți șl apreciați peste hotare. Cele 
multe voturi (3) au revenit lui VASILE DÎBA, dublumal , __ ______ _____________ _____ ,

campion mondial lâ caiac (500 m și 1000 m), și atletei ^ILEANA 
Silai care, la vîrsta de 36 de ani, a reușit o excepțională per
formanță pe 800 m : 1:57,39. Printre laureații anchetei se află 
și Nicu Gingă, campion mondial la lupte greco-romane, la ca
tegoria 52 kg, fotbalistul Dudu Georgescu — pentru a doua 
oară golgeterul nr. 1 al Europei, cîștigător al „Ghete! de aur*. 
In fine, de pe listă nu lipsesc alți doi sportivi de faimă mon
dială, tenismanul Ilie Năstase șl campionul lumii la canoe (1000 
m), Ivan Patzaichin.

Două dintre răspunsuri nu se referă la nume de sportivi, ci 
la victorii colective, cum au fost succesul deosebit al caiaciștilor 
și canoiștilor români la campionatele mondiale de la Sofia sau 
succesul echipei naționale de fotbal a țării noastre obținut la 
Zagreb (spre regretul nostru, însă, următoarele partide ale se
lecționatei noastre de fotbal nu s-au mai ridicat la valoarea 
așteptată, fiind, astfel, ratată calificarea tn turneul final al 
C.M.).

O Spre mîndria noastră, cele mal multe voturi le-a întru- 
“nit eminenta gimnastă româncă NADIA COMANECI, 

multiplă campioană olimpică șl europeană, apreciată, ca 
și anul trecut, pe toate meridianele globului.

In clasamentul fetelor figurează pe locul doi înotătoarea Cris
tiane Knackc (15 ani), recordmană mondială pe 100 m delfin, 
cu excepționalul timp de 59,78, urmată de o altă înotătoare, 
Petra Thiimer (16 ani) autoarea recordului mondial pe 400 m 
liber în 4:08,91, și de atletele Bărbel Lockhoff (campioană eu
ropeană de junioare pe 100 m șl 200 m), Christina Nitzsche 
(campioană europeană Ia junioare la pentatlon șl o excelentă 
săritoare în înălțime — 1,93 m !), toate din R.D.G., precum și de 
tînăra tenismană americană Tracy Austin ș.a.

La juniori, cu mare majoritate de voturi, pe primul loc 
clasat VLADIMIR IASCENKO (U.R.S.S.) care a uimit pur 
simplu lumea prin recordul mondial de seniori la săritura 
înălțime (2,33 m), performanță realizată la numai 18 ani 1

Pe lista voturilor mai figurează patinatorul american Erik 
Heiden, campion mondial de seniori la poliatlon, recordmanul 
mondial de juniori la aruncarea ciocanului (cu 73,04 m) Roland 
Steuk, campion șl al continentului la juniori, spaniolul Manuel 
Abascal, campion european de juniori pe 3000 m.

Nume vechi și noi, dar toți foarte tineri, sportivi care vizează 
desigur performanțe și mai valoroase în anul care urmează... 

ORăspunsurile la această întrebare se referă la cele mal 
^importante campionate mondiale pe echipe ale anului 

1978, dintre care nu lipsește handbalul, care de-a lungul 
anilor a adus numeroase satisfacții mișcării noastre sportive. Și 
pentru ediția următoare o principală favorită la C.M. (mascu
lin) se anunță a fi ROMANIA, deținătoare a titlului suprem. 
Ea este urmată, după voturile exprimate, de U.R.S.S., Iugosla
via, Polonia, R.F. Germania șl Cehoslovacia. Pare interesant, 
desigur, faptul că selecționata R.D. Germane — în prezent în 
mare formă — nu a întrunit nici un vot I La feminin, cele mai 
multe opțiuni le-a întrunit selecționata U.R.S.S., urmată de 
Ungaria, Polonia și Iugoslavia.

La fotbal, 5 formații au întrunit, în această ordine sufragiile : 
R.F. GERMANIA, Brazilia, Argentina, Olanda și Italia.

La volei masculin, ca favorită netă se prezintă selecționata 
U.R.S.S., în timp ce la feminin reprezentativa JAPONIEI are o 
suoerioritate evidentă de voturi.

în fine, la hochei — așa cum era șl de așteptat — CEHOSLO
VACIA, care va juca pe teren propriu, se anunță prima favo
rită, la mare luptă însă cu reprezentativa U.R.S.S.

Care din aceste pronosticuri vor deveni realitate ? Bilanțul a- 
nulul viitor le va consemna...
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TELEX • TELEX
CICLISM • Cursa de 6 zile, 

desfășurată pe velodromul aco
perit din Maastricht, a revenit 
cuplului belgian Eddy Merckx- 
Patrick Sercu. • Pentru a doua 
oară consecutiv, rutierul colum
bian Patrocinio Jimenez a termi
nat Învingător In Turul ciclist al 
Guatemalel. Pe locurile urmă
toare tn clasamentul final s-au 
situat alți trei cicliști columblenl: 
Carlos Slachoque, Luis Murillo șl 
Jesus Chamorro, Iar locul cinci 
a fost ocupat de mexicanul Ro- 
sendo Ramos.

ȘAH • Cel de-al 33-lea cam
pionat masculin al Ungariei s-a 
încheiat cu victoria lui Ribll șl 
Sax, clasați pe primul loc, la 
egalitate, cu cite 121/, p. l-au ur
mat Portisch — 10'/s p, Lengyel 
— 91/, p, Barczay și Farago — 
cite 9 p. • După 14 runde, ta 
campionatul U.R.S.S. (feminin) 
continuă să conducă tînăra maes- 
tră gruzină Maia Clburdanidze, 
cu 11% p, urmată de Nana 
Aleksandria — 10% p șl Anna

Ahșarumova 10 p. o Finala 
turneului candidaților la ti
tlul mondial dintre Viktor 
Korclnol șl Boris Spasski, 
a fost reluată după o pauză de 
cîteva zile, prin continuarea par
tidei a 10-a, care fusese între
ruptă tatr-o poziție complicată. 
A cîștigat Korcinoi, care conduce 
după 11 partide cu scorul de 
7,5—3,5 puncte. Azi este progra
mată partida a 12-a.

TENIS • In turneul de ta 
Melbourne : Smith — Crealy 4—6, 
6—3, 7—6, 6—3 ; Lewis — Mas
ters 6—0, 6—3, 6—3 : Newcombe — 
Dibley 6—4, 7—6, 6—3 ; Meiler — 
Feigl 7—«, 6—7, 6—4, 2—1, aban
don Feigl • Turneul de juniori 
dotat cu trofeul „Orange Bowl- a 
continuat la Miami Beach (Flo
rida) cu sferturile de finală ale 
probelor de simplu, masculin : 
Noah (Franța) — Lacek (Ceho
slovacia) 6—2, 6—4 ; Simonsson 
(Suedia) — Popp (R.F, Germa
nia) 6—2, 6—3 ; Lendl (Cehoslo
vacia) — Portes (Franța) 6—7, 
6—2, 6—2.

ÎNALTĂ distincție braziliana 
ACORDATA LUI PELE

In cadrul unei festivități care 
a avut loc la Palatul guverna
mental din Brasilia, celebrului 
fotbalist brazilian Pele l-a fost 
înmînată, de către președintele 
țării, Ernesto Geisel, înalta dis
tincție ,,Marea cruce a sporturi
lor". Această decorație se atri
buie persoanelor care și-au adus 
o contribuție deosebită la dezvol
tarea șl la popularizarea sportu
lui brazilian. Pele este al treilea 
sportiv din Brazilia care primește 
„Marea cruce a sporturilor", 
după tenismana Maria Bueno, de 
trei ori învingătoare la Wimble
don, șl atletul Adhemar Ferreira 
da Silva, fost campion olimpic și 
recordman mondial în proba de 
triplu salt.

CUPA R. D. GERMANE
ta meciurile retur din cadrul 

sferturilor de finală ale Cupei

R.D.G. s-au înregistrat următoa
rele rezultate (echipele subliniata 
s-au calificat pentru semifinalele 
competiției : Dynamo Berlin — 
Vorwărts Stralsund 3—0 ; Vor- 
wărts Frankfurt pe Oder — F.C. 
Magdeburg 1—3 ; Motor Werdau 
— Dynamo Dresda 0—3. Meciul 
dintre echipele Rotwciss Erfurt — 
Chemle Zchkopau s-a întrerupt 
din cauza condițiilor atmosferice 
nefavorabile și va fi reprogna- 
mat.

P.S.V. EINDHOVFN 
ELIMIN*** CUPA 

OLANDEI I
în turul trei al „Cupei Olandei* 

la fotbal a fost înregistrată o 
surpriză de proporții : cunoscuta 
formație P.S.V. Eindhoven a fost 
eliminată cu categoricul scor de 
6—1, pe echipa Wageningen, care 
activează în divizia secundă a 
campionatului 1
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