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fi altfel, 
seara la 
cinema- 
în fața 

sau, pur

MODELUL SILAI"
SI SECRETUL

Învingătoare In
Am ales astăzi ca oaspete 

al rubricii noastre pe atleta 
Ileana Silai. Motivele sînt mul
tiple. Au existat în sportul ro
mânesc, chiar în atletism, per
formeri cu palmarese mai stră
lucitoare. Au existat talente 
mai înzestrate, cu capacitate 
fizică deosebită sau abilități su
perioare. Ileana Silai n-a fost 
nici campioană olimpică, nici 
măcar europeană, și nici nu a 
deținut vreun record al lumii 
sau al continentului. Cel mai 
prețios trofeu al palmaresului 
Ilenei îl constituie medalia de 
argint cucerită în 1968 la J.O. 
de la Ciudad de Mexico. Atunci, 
însă, Viorica Viscopoleanu și 
Lia Manoliu cîștigaseră titluri 
olimpice, iar mai înainte, la 
Tokio, Iolanda Balaș și Miha- 
ela Peneș urcaseră și ele pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului olimpic, precum în 
1960, la Roma, „Ioli" deschisese 
lista învingătorilor olimpici din 
România la atletism. Intr-un 
deceniu în care atletismul ro
mânesc a fost răsfățat cu 5 suc
cese olimpice, „argintul" Ilenei 
Silai solicită, chiar apropiaților 
atletismului, un efort de me
morie.

Am intrat în ultima treime a 
altui deceniu, „generația de 
aur" este acum o amintire.: 
au trecut, iată, mai bine de 
cinci ani de cînd s-a retras Lia 
Manoliu, exemplul tipic de lon
gevitate. Ileana Silai continuă 
să alerge. Și a făcut-o în 1977, 
la 36 de ani, mai repede, mai 
bine decît oricînd l Cea mai 
bună performeră mondială a 
sezonului la 800 m (1:57,39) și 
a treia la 1500 m (4:04,17),

Vladimir MORARU
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CURSA CU ANII

MtOLCTARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNI TI-VA Ț

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

4 PAGINI - 30 BANI [ Marți 27 decembrie 1977 |

ORELE PETRECUTE PE STADION.FĂCIND SPORT, 
NE DAU SĂNĂTATE, PUTERE
Metalul Plopeni — o asociație sportivă

mare dezvoltare in ultimele

DE MUNCĂ"
care a cunoscut 

trei decenii

(Continuare in pag. 2—3)

La 36 de ani, Ileana Silai ajun
ge in fruntea semifondistelor 

lumii !

Pe harta sportivă a județului 
Prahova, Plopeni a devenit în 
ultimul timp un punct de refe
rință. Localitatea, care s-a ur
banizat nu de mult, se confun
dă, aproape, cu întreprinderea 
metalurgică. Această întreprin
dere și orășelul alcătuiesc în 
realitatea de toate zilele un tot 
unitar. Nici n-ar putea 
Cei pe care-i întîlnești 
școala tehnică sau la 
tograf, prin magazine, 
frumoaselor blocuri noi . . 
și simplu, pe aleile străjuite de 
stejari falnici, nu sînt alții de- 
cît oamenii pe care i-ai văzut 
și de care te-ai apropiat acolo, 
în secțiile unde se făuresc bu
nurile materiale, mulți dintre ei 
fiind fruntași în producție.

Iar dacă ar veni vorba de 
sport, atunci 13 000 dintre ei îți 
pot spune că sînt membrii aso
ciației sportive METALUL. Ma
rea majoritate nu doar cu car
nete și cotizație la zi, ci mem
bri activi, care o zi pe săptă- 
mînă, sau de două ori pe lună, 
in teniși, chiloți și maiouri, iau 
parte la activitățile organizate 
pentru ei anume. Acum trei 
decenii asociația avea cîteva 
sute de membri iar zestrea sa

se rezuma la un teren de fot
bal și la sumarul echipament al 
echipei de fotbal, care activa în 
campionatul județean. Ne amin
tim cită bucurie a însemnat 
(era prin 1949) aducerea unei 
mingi 
fotbal

șl a primelor ghete de 
la școala profesională, de

1C1
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apoi,, aveau să se recru-unde,
teze talentații jucători de mal 
tirziu. Erau din rindurile mun
citorilor strungari, matrițeri, 
turnători, frezori. Odată cu 
vremea,
Azi,

PROGRAMUL iNTiLNIRILOR

BOURILOR ROMÂNI

IN S. II. A,
Federația română de box a 

comunicat programul complet 
al turneului reprezentativei ță
rii noastre în S.U.A. Echipa 
pregătită de antrenorii emeriți 
Ion Chiriac șl Constantin Du
mitrescu, formată din Săli 
Adem, Niță Robu, Teodor Dinu, 
Gheorghe Ciochină, Dragomir 
Ilie, Carol Hajnal, Cornel Ho- 
duț. Ion Miron, Valentin Sila- 
ghi, Costică Dafinoiu și Mircea 
Simon, va susține trei întîlniri. 
Primul meci va avea loc în ziua 
de 7 ianuarie, la Lake Tahoe. 
Cea de-a doua partidă este pro
gramată în ziua de 10 ianuarie, 
la Milwaukee, iar ultima, la St. 
Louis, în ziua de 14 ianuarie. 
Plecarea boxerilor noștri spre 
S.U.A. va avea loc în ziua de 
3 ianuarie.

/

Azi începe la Sofia

„TURNEUL
CELOR 6 NAȚIUNI» 

LA HOCHEI 
Juniorii români întîlnesc 

in primul meci echipa Austriei
Astăzi începe la Sofia tradi

ționala competiție de hochei pe 
gheață rezervată formațiilor de 
juniori și dotată cu „Trofeul 
celor 6 națiuni". Iau parte se
lecționatele Austriei, Elveției, 
Italici, României, Ungariei și 
țării gazdă.

In vederea acestei întreceri, 
lotul reprezentativ de juniori 
al țării noastre a părăsit Capi
tala duminică seara, antrenorii 
Mihal Flamaropol și Alexan
dru Kalamar dispunînd, în ge
neral, de același efectiv folosit 
și la partidele cu echipa Un
gariei de săptămîna trecută. De 
la meciurile „Turneului celor 
6 națiuni" nu vor lipsi, deci, 
portarii Vasilescu și Szâgeli, 
fundașii Teodoriu, Szabo, Ge- 
reb, Daniel, Nanu și Mikloș, 
atacanții Marcu, Chiriță, Todor, 
Toke, Csaia, Gherghișan sau 
Csiki. în meciul de debut, azi 
după-amiază, echipa noastră 
întîlneșle formația Austriei, ur
mînd să joace în continuare cu 
Elveția (28 decembrie). Unga
ria (29 decembrie), Bulgaria 
(30 decembrie) și Italia (2 ia
nuarie).

Azi, la Cluj-Napoca, Timișoara, București și lași

START IN PRIMA EDIȚIE
A „CUPEI ROMÂNIEI 4 
LA HANDBAL FEMININ

La București, Cluj-Napoca, 
Iași șî Timișoara se dă astăzi 
startul în prima ediție a „CU
PEI ROMÂNIEI" la handbal 
feminin (competiția similară 
pentru băieți va începe la 24 
februarie 1978). Participă 16 
formații, dintre care 10 divi
zionare A și 6 divizionare B.

Prima etapă, cea a grupelor 
preliminare, este programată 
astăzi, miercuri și joi, în fie
care zi disputîndu-se cite două 
partide. Primele două clasate 
din fiecare grupă se califică 
pentru seriile semifinale (date 
de desfășurare : 27 februarie — 
1 martie 1978), urmînd ca fi
nalele să aibă loc la 6 aprilie.

Cele 16 echipe au fost repar
tizate — prin tragere la sorți 
— în 4 grupe : A — Universi- 
iatea Cluj-Napoca, Textila 
Buhuși, I.E.F.S. și Știința 
Bacău (Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca) ; B — Progresul 
București, Voința Odorhei, U- 
niversitatea Timișoara, Con
structorul Timișoara (sala Olim

pia din Timișoara) ; C — Con
fecția București, Constructorul 
Hunedoara, Universitatea Bucu
rești, Constructorul Baia Mare 
(sala Floreasca din București) ; 
D — Mureșul Tg. Mureș, Uni
versitatea Iași, Rapid Bucu
rești, Hidrotehnica Constanța 
(Sala sporturilor din Iași).

Iată programul întîlnirilor de 
astăzi :

CLUJ-NAPOCA : Universita
tea Cluj-Napoca — Textila 
Buhuși ; I.E.F.S. — Știința 
Bacău ;

TIMIȘOARA : Progresul Bucu
rești — Voința Odorhei ; Uni
versitatea Timișoara — Con
structorul Timișoara ;

BUCUREȘTI: Confecția Bucu
rești — Constructorul Hunedoa
ra ; Universitatea București — 
Constructorul Baia Mare ;

IAȘI : Mureșul Tg. Mureș — 
Universitatea Iași ; Rapid 
București — Hidrotehnica Con
stanța.

Reuniunile încep, în fiecare 
zi, la ora 17,30.

pe stadion, alături de secretarul 
comitetului de partid, C. Rizea. 
Amîndoi iubesc deopotrivă mun
ca și sportul, cărora, împreună 
cu toți oamenii pe care se bi- 
zuie în realizarea planului, în 
îndeplinirea 
rinței Naționale 
dedică întreaga 
pricepere.

STADIONUL -

hotăririlor Confe- 
a partidului, le 
lor pasiune și

O FRUMOASA 
CARTE DE VIZITA I

strungari, 
frezori.

în anii Republicii. 
Metalul Plopeni, 

cută în țară, în j 
echipa de 
la porțile 

se mîndrește cu 
în alte sporturi ț 
in activitatea de masă, fi
ind, de fapt, o unitate frun
tașă, ai cărei membri fac 
cu toții sport.

într-o după-amiază însorită, 
reporterul a avut surpriza să-1 
vadă chiar pe directorul general 
Gh. Silaev (de peste un sfert 
de veac în funcție aici) prezent

cunos- 
primul rînd, 
fotbal, care 
Diviziei A, 
succese și 

și Îndeosebi 
: masă,

Cei care vin la Plopeni și in
tră pe poarta stadionului rămîn 
totdeauna plăcut impresionați. 
Gazonul, cum puține sînt în ța
ră, vestiarele, magaziile cu e- 
chipament și materiale sportive 
(Ion Dolete, antrenorul de ci
clism, care acum iese la pensie, 
îi lasă mai tînărului său coleg 
C. Ciocan o zestre cum puține 
găsești la secțiile de ciclism), 
tribunele — cu 8 000 de locuri 
— îți sugerează mîna bunului 
gospodar. Toate au fost făurite 
de oameni harnici, în mii și mii 
de ore de muncă patriotică, la 
care, în vară, au participat, în 
timpul concediului lor de odih
nă, și cadrele de conducere ale 
întreprinderii. Iar acest exem
plu i-a stimulat pe toți — mun
citori, tehnicieni, maiștri, din 
toate sectoarele și secțiile de 
producție, de la strungărie, e- 
nergetic, sculărie. Stadionul, pe 
care joacă echipa de fotbal,' nu 
este însă doar al fotbaliștilor

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2—3)

ÎNTRECERI SPORTIVE OMAGIALE
Cu fiecare zi care ne apropie de aniversarea a trei decenii de 

la proclamarea Republicii crește numărul concursurilor dedicate 
acestui important eveniment din viața țării și a poporului nostru. 
Corespondențele primite la redacție subliniază acest lucru, demon- 
strind totodată entuziasmul participanților la întreceri.

SUCEAVA. Aproape 350 de 
sportivi s-au întrecut în faza ju
dețeană a „Cupei 30 Decembrie” 
la șah, tenis de masă, popice șl 
volei, competiție care a reunit 
la start, în prima etapă, mal bine 
de 15 000 de tineri șl tinere. Iată 
șl cîștlgătorli : Ana Bodole — 
Vlcovul de Sus șl C. Tilea — 
Vama (șah), Elena Luca — Su
ceava șl Al. Ienos — Șiret (te
nis de masă), Aneta Munteanu 
și C. Zegrea — Suceava (popice). 
Știința Fălticeni — fete șl Vic
toria Gura Humorului — băieți 
(volei). Se află în curs de desfă
șurare o competiție școlară de 
volei, cu participarea unor echi
pe din Suceava, Cluj-Napoca, Ti
mișoara și Medgidia. (I. Mîn- 
drescu, coresp.).

TG. JIU. Sala polivalentă din 
localitate a fost gazda finalei 
„Cupei 30 Decembrie" la hand
bal, dintre știința Invățămlnt Tg. 
Jiu șl Energia Rovinari (26—16). 
Tn localitate s-au mal desfășurat 
întreceri de popice (locul 1, M. 
Neanu — Flacăra Tg. Jiu), șah 
(V. Popescu — Felix Tg. Jiu) șt 
patinaj, cu participarea tineretu

lui studios. (Manole Băloi, co
resp.).

bistrița. In localitate s-au 
desfășurat recent competiții la 
diferite ramuri sportive, dotate 
cu „Cupa 30 Decembrie*. Prin
tre echipele cîștlgătoare s-au a- 
flat C.S.U. Tg. Mureș (baschet). 
Metalurgistul Cugir (tenis de 
masă) și Gloria Bistrița (haltere). 
La întreceri au luat parte șt 
sportivi din Cluj-Napoca și Ora
dea. (I. Toma, coresp.).

BRAILA. Echipele școlilor ge
nerale 10 (b) și 22 (f) sînt cîști— 
gătoarele „Cupei 30 Decembrie" 
la handbal, întrecere Inițiată șl 
organizată de Consiliul județean 
al organizației pionierilor și In
spectoratul școlar județean. La 
competiție au luat parte 24 de 
formații. (Tr. Enache, coresp.).

T1RGOVIȘTE. Echipa „Tînăruî 
petrolist" a cîștigat „Cupa 30 De
cembrie" la volei — juniori. In 
aceeași competiție, la baschet, 
pe locul I s-au situat elevii de 
la Clubul sportiv școlar șl fetele 
de la Școala generală din Vul- 
cana (M. Avanu, coresp.).

Cicliștii de la Olimpia se antrenează In aceste zile sub deviza:

„CANTITATEA (pregătirii) DE ACUM ESTE GARANȚIA 
CALITĂȚII (performantelor) DE LA VARĂ"

Reportajul nostru ar fi tre
buit să înceapă in sala clubului 
Olimpia din șos. Iancului. Ple
casem cu gindul că din cele 14 
seefii ale clubului vom găsi la 
pregătire in sala mare una din 
echipele de jocuri. Sala se 
transformase însă, la ora vizi
tei noastre, in poligon, găzdu
ind pe cei 25 de arcași din Bucu
rești, Satu Mare, Aninoasa și 
Tirgu Mureș veniți să se întrea
că in primul „indoor" al acestui 
sport (care ne va convinge, in 
cîteva minute, că pe cit este 
de necunoscut pe-atlta e de

frumos, de atractiv) : „Cupa 
Olimpia".

Ce antrenament am putea, 
totuși, vedea ? il întrebăm pe 
președintele clubului Olimpia, 

‘Mihai Anghel ? „Cicliștii lui 
Marin Niculescu și Vasile Sălă- 
jan sînt chiar acum la antrena
ment, afară", ne vine răspunsul.

Nu avem timp să ne expri
măm surprinderea — ii credeam 
pe rutieri la gura sobei —, 
căci dinspre stadionul „23 Au
gust" iși face apariția un mic 
pluton de... căciulite.

Este ciclismul una din secțiile

Antrenamente pe 
bicicletă în decem
brie sau „cine-șl 
face iarna car..."

Foto : V. BAGEAC

fruntașe ale clubului 1 il între
băm pe tovarășul Anghel. „Este 
pe cale de a deveni. Secția a 
fost reorganizată acum doi ani. 
Avem doi tehnicieni buni, un 
președinte inimos, care ne spri
jină efectiv, Grigore Togan. 
Deși nici cu rezultatele din 1977

nu ne este rușine, aș numi-o 
mai degrabă o secție de pers
pectivă".

Și care au fost rezultatele din 
1977 7 „Constantin Paraschiv

(Continuare în pag. 2—3)
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ROMÂNI
Stabiliți de

MODELISM
AEROMODELE

1. CRINGU POPA (AVIA Bucu
rești), 2. Constantin Apăvăloaie (Ari
pile Brașov), 3. Petre Cucuianu 
(AVIA București). 4. Eugen Holtier 
(Grivița Roșie București), 5. Alexan
dru Csoma (Plastica Oradea), 6. Mi
hai Muscă (Tehnofrig Cluj-Napoca),
7. Nicolae Mesaroș (Plastica Oradea),
8. Aurel Popa (Voința Tg. Mureș), 9. 
Petre și Ștefan Horvath (Explorări 
Deva), 10. Bogdan Neagu (AVIA 
București).

SLALOM, DAR NU PRINTRE PROBLEMELE
MAJORE ALE SCHIULUI

Dispar performerii pe Valea

NOSTRU!
Pr ahovei ?

AUTOMODELE
1. VALERIU VÎRLANOVICI (Se

mănătoarea București), 2. Constantin 
Stroie (Semănătoarea București), 3. 
Ion Constantinescu (Semănătoarea 
București), 4. Ion Ne-nciu (Semănă
toarea București). 5. Constantin Niță 
(Politehnica București), 6. Ștefan Bi- 
cu (Clubul central de modelism), 7. 
Gheorghiță Stoica (Semănătoarea 
București), 8. Cristian Constantin (Se
mănătoarea București), 9. Ignat Ciu- 
tac (Politehnica București), 10. Dan 
Gheorghe (Gri vița Roșie București).

NAVOMODELE

1. LEONTIN CIORTAN (Jiul Pe
troșani), 2. Helmuth Orban (Mecanica 
Timișoara), 3. I’uiu Mircea Lupașcu 
(C.S.U. Galați), 4. Frederic Csaszar 
(Jiul Petroșani), 5. Heinrich 
(Voința Reghin), 6. I--4
(C.S.U. Galați), 7.
(Aeronautica București), 
Jelenici (Aeronautica București), 
Sergiu Popovici ' ‘ " L~
10. Nicu Mitu

i Greger 
Ionel Aanei 

Ion Lăzăirescu 
8. Francisc 

___ __ 9. 
(Portul Constanța), 

(C.S.U. Galați).

RACHETOMODELE

1. GHEORGHE HAPENCIUC (C.S.M. 
Suceava), 2. Marian Coșoveanu (Me
talul Tîrgoviște), 3. Dănuț Cotoară 
(Fulgerul Sibiu), 4. Eugen Egri (Ex
plorări Deva), 5. Constantin Vicol 
(C.S.M. Suceava), 6. Ion Botușan 
(C.S.M. Suceava), 7. Silvestru Mora- 
ru (C.S.M. Suceava), 8. Viorel Savu 
(Metalul Tîrgoviște), 9. Nicolae Radu 
(Portul Constanța), 10. Tiberiu Mihai(Portul constanța), 1 

-S (Metalul Tîrgoviște).

Mal întîi, cîteva completări 
la aprecierile făcute la adresa 
organizatorilor concursului de 
deschidere a sezonului de schi, 
desfășurat Ia Predeal, departe 
de* condițiile ce se cer unei 
competiții disputate sub egida 
federației. Opinăm că deficien
țele semnalate (cărora le mal 
adăugăm lipsa cronometrajului 
electric) s-au datorat încrederii 
exagerate in posibilitățile Co
misiei de schi a județului Bra
șov care are, este drept, un 
corp de arbitri de înaltă cali
ficare (și pasionați de acest 
sport), dar care nu pot aco
peri multiplele probleme legate 
de organizarea unei competiții, 
în acest sens, ne întrebăm de 
ce nu a fost 
Comisiei de 
Predeal care, 
de disputarea 
cînd i-a văzut pe 
Președinta Comisiei, Stanislava 
Zerman, ne declara cu amără
ciune că regretă „desconside
rarea aportului pe care l-ar fi 
putut aduce localnicii, a căror 
ospitalitate a fost dovedită de 
multe ori". Dealtfel, comisia 
județeană nu s-a gîndit nici 
măcar să folosească pe arbitrii 
predelenl (printre ei amintim 
de FI. Lepădatu, fost campion 
național, V. Donose, I. Nistor, 
I. Șuteu, I. Munteanu) care au 
participat la întreceri doar ca 
spectatori. în mod cert, fede
rația va trebui pe viitor să su
pravegheze direct și să îndrume 
programarea arbitrilor și, mai 
ales, să ia în seamă faptul că 
sprijinul gazdelor unui concurs 
poate fi de mare folos.

Referitor la reprezentarea 
centrelor, cu multă mihnire_am 
constatat că de 
hovei au fost 
cîțiva fondiști 
Azuga, elevi ai 
din localitate, 
„alpină" (Nuți Degeratu) de la 
Voința Sinaia, secții care su
praviețuiesc datorită în mare 
măsură pasiunii antrenorilor 
Elena Tom și, respectiv, Mircea

Enache. Doar două unități și 
doar doi antrenori de schi pe 
întreaga Vale a Prahovei, pînă 
de curînd (alături de Brașov) 
cel mai puternic centru al schi
ului de performanță din țara 
noastră, de unde au provenit 
și s-au ridicat campioni bal
canici și naționali (Cornel 
Tăbăraș, Gheorghe Bălan, Dan 
Cristea, Dinu Petre, Gheorghe

CICLIȘTII
DE LA OLIMPIA
SE ANTRENEAZĂ

(Urmare din pag. 1)

este campion național la semi
fond pe velodrom și la ciclocros 
(seniori), iar Aurel Tănase s-a 
clasat al 3-lea la semifond pe 
șosea și al 2-lea în proba cu 
adițiune de puncte pe velodrom. 
Echipa de contratimp 100 km a 
fost întrecută la campionatele 
naționale doar de prima forma
ție a lui Dinamo..."

Și perspectiva ? „în afara ce
lor doi amintiți — Tănase fiind 
în lotul olimpic — adăugați-1 
pe Constantin Jelev, aflat în 
lotul pentru „Cursa Păcii". Mai 
avem și cîțiva juniori talentați, 
care nu vor întîrzia, sper, să-și 
facă un nume".

Cînd s-a terminat sezonul ? 
Cînd ați început pregătirea pen
tru anul viitor ? il întrebăm pe 
antrenorul Marin Niculescu. 
„Sezonul ’77 s-a încheiat în no
iembrie, cu ciclocrosul. Am în
ceput pregătirea sezonului vii
tor la 1 decembrie". Ce ați făcut 
pînă în prezent ? „Seniorii și 
juniorii mari fac antrenamente 
în fiecare zi din săptămînă. 
Marțea, joia și vinerea lucrăm 
și după-amiaza. Punem accent 
în această perioadă, cum e și 
firesc, pe îmbunătățirea pregă
tirii fizice. în fiecare zi avem 
prevăzută o oră la sala de hal
tere pentru dezvoltarea forței. 
Pentru rezistență — un mijloc 
nespecific, fotbalul pe zăpadă 
și unul specific — antrenamen
tul pe bicicletă".

Nu 
prea 
prea 
vară 
cum 
cum 
la vară ! Avem zilnic în pro
gram rulaj controlat, iar de 
două ori pe săptămînă facem 
antrenament pe șosea. Am par
curs pînă acum aproape 500 de 
kilometri, pînă la sfîrșitul lunii 
vom adăuga încă 3—400 km. în 
ianuarie distanțele vor crește, 
iar în februarie va spori și in
tensitatea, pentru că la începu
tul lui martie se deschide se
zonul..."

este prea devreme, nu e 
mult ? „Niciodată nu-i 
devreme dacă vrei ca la 
„carul" să-ți meargă așa 
vrei, iar cantitatea de a- 
este garanția calității de

VI. M.

solicitat sprijinul 
schi a orașului 
dealtfel, a aflat 

competiției abia... 
oaspeți.

pe Valea Pra- 
prezenți doar 

juniori din 
Școlii generale 
și o singură

„ORELE PETRECUTE PE
(Urmare din pag. 1)

(deși activitatea se desfășoară 
la mai multe eșaloane : seniori, 
juniori, copii) ; el este al tu
turor, ca și popicăria, dealtfel. 
In locul sălii de box, distrusă 
de cutremur, se va construi o 
frumoasă sală de sport. La Plo- 
peni se practică și atletismul 
(T. Grigore este campion na
țional și balcanic de juniori, 
Șt. Ioniță, vicecampion național, 
echipa de marș — campioană 
de seniori a țării), ciclismul 
(secție care a dat campioni și 
recordmani ai României, actuali 
componenți ai lotului republi
can), boxul (aici s-a pregătit și 
de aici a plecat campionul eu
ropean de mai tîrziu Ion Ale- 
xe), șahul, voleiul, luptele, o- 
rientarea sportivă (Valea Pra
hovei este la doi pași și tot 
mai mulți oameni ai muncii

pleacă la sfirșit de săptămînă 
să-i admire frumusețile, să-și 
primenească plămînii cu acrul 
curat al munților).

„O ZI PE STADION", 
ZIUA CELOR MAI MULȚI

Sportivii de performanță 
echipele care reprezintă Meta
lul Plopeni în întrecerile repu
blicane sînt produsul activității 
de masă a celor mulți, care vin 
de la Grupul școlar profesional 
sau din întreprindere, cei pe ca
re competițiile de masă îi aduc 
permanent pe stadion. De aici 
s-a născut și ideea : „O zi pe 
stadion", zi în care pe terenu
rile de sport se întrec repre
zentanții secțiilor de producție 
la sportul pe care îl îndrăgesc 
cel mai mult. „Miercurea, de 
pildă, ne spunea entuziastul 
președinte al asociației, Ion 
Radu, aflat în fruntea sporti-

Și

TRIBUNA EXPERIENȚEI POZITIVE
1972, la 
sezoane 
onal, a 
olimpică la 800 m. în anul ur
mător pleacă din orașul său, 
Cluj-Napoca, pentru a-și urma 
soțul, venit la studii de arhi
tectură, la București. începe să 
lucreze cu antrenorul Silviu 
Dumitrescu, cunoscut în lumea 
atletismului pentru atenția a- 
cordată problemelor adiacente 
pregătirii propriu-zise — regim 
alimentar, odihnă, refacere etc. 
Și iată, la 33 de ani, Ileana în
vață să mănînce ficat în sin
ge, nu prăjit, află că laptele, 
dulce sau bătut, nu este folo
sitor doar copiilor, că spanacul 
nu-1 ajută numai pe Popeye...

Vi se pare prea simplu ? S-ar 
putea, dar adesea lucrurile 
mari, importante, sînt atît de 
simple.... Cîte talente mari nu 
a pierdut atletismul nostru pen
tru „un fum de țigară", un 
„șpriț", sau „un șeptic", lucruri 
„mărunte", „fără importanță" !' 
Exemplul Ilenei Silai poate și 
trebuie să constituie o temă de 
meditație pentru toți cei care 
urcă drumul performanței. Ea 
însăși mărturisește : 
ridica o 
să așezi 
buie, mai 
noaptea", 
mai bine 
muncitoare clujeană, profesoara 
de educație fizică de azi 1

(Urmare din pag. 1)

dublă campioană națională la 
aceste probe, recordmană a țării 
în probele neclasice de 600 și 
1000 m, acest bilanț este — în 
condițiile în care România are 
în Mariana Suman, Natalia 
Mărășescu și Mariclca Puică 
alte trei semifondiste de clasă 
mondială — adevăratul 
al Benei Silai.

Atletismul mondial 
oferi multe exemple de 
vitate, dar majoritatea se întâl
nesc în probele de teren. în 
care suportul tehnic are dacă 
nu un rol determinant, măcar 
unul pe măsura efortului fizic 
solicitat. Aruncările sînt carac
teristice în această privință, iar 
discul poate fi considerat chiar 
o probă a maturității sportive 
tîrzii. în alergări, însă, și mai 
ales în semifond, unde, se 
spune, efortul „roade" — și la 
propriu ! — organismul, 
optimă 
manței 
care o 
1968, la

Este 
men ? I 
accepțiunea „ . 
cuvîntului. Am spune, mai de
grabă, că ea este un model 
unic de organizare și conducere 
a carierei sportive. A fost în
totdeauna o sportivă harnică și 
modestă, un om echilibrat. în

31 de ani, după 15 
de atletism competiți- 
fost din nou finalistă

record

poate 
longe-

vîrsta 
de obținere a perfor- 
maxime este cea pe 
avea Ileana Silai în 

. Ciudad de Mexico !
Ileana Silai un feno- 

S-ar putea, dar nu în 
„spectaculoasă" a

„pentru a 
casă, nu e suficient 
ziua cărămizile, tre- 
ales, să nu le dărimi 
Cine ar putea prețui 

munca decît fosta

Printre fondiștii evidențiați cu 
prilejul Concursului de deschi
dere a sezonului s-a aflat ți 

Cimpoia, continuator al u- 
frumoase tradiții in fa

milia sa.
Foto : Dragoș NEAGU

Voi cu, ca să amintim doar de 
cîțiva) ! Oare Consiliului jude
țean pentru educație fizică și 
sport Prahova și F.R.S.B. le 
sînt indiferente aceste situa
ții ? Dorim să credem că nu 
poate fi vorba de așa ceva și 
solicităm o analiză profundă a 
cauzelor dispariției schiului dc 
performanță de pe Valea Pra-

Ion 
nei

hovei, precum și măsuri ener
gice, concrete, menite să rea
ducă în prim-plan valoarea și 
tradiția schiului într-unul din 
cele mai dotate (ca posibilități 
materiale și umane) zone mon
tane ale țării.

în sfirșit, cîteva cuvinte des
pre proba de coborîre, despre 
care antrenorii și concurenții 
afirmă că este, teoretic, baza 
antrenamentului, dar în reali
tate o ocolesc. Apreciem că nu 
există nici o scuză pentru 
faptul că la 22 decembrie, data 
inaugurării sezonului în țara 
noastră (cînd așii schiului mon
dial își și trecuseră cîteva 
curse grele în palmares), 
schiorii noștri nu făcuseră nici 
măcar o coborîre de antrena
ment 1 Am auzit multe scuze 
(„pe Semenic nu poți face o 
coborîre ca lumea, pîrtia este 
prea ușoară", „în Paring pista 
este înclinată, fie pe partea 
dreaptă, fie pe stingă", „la 
Mogoșa s-a topit zăpada" etc.), 
dar ele nu reușesc să ascundă 
adevărul, și anume 
inițiativă (mai bine 
ditatea antrenorilor) 
druma elevii acolo 
face pregătiri la un 
ridicat decît pînă acum. Saltul 
calitativ în instruirea schiori
lor alpini nu poate fi realizat 
prin nesfîrșite manșe de sla
lom (care, lucru demonstrat de 
rezultatele tot mai slabe ale 
schiorilor români în disputele 
internaționale, limitează orizon
tul tehnic și fizic al performe
rului), ci prin antrenamente de 
coborîre, chiar dacă pîrtiile nu 
oferă condiții optime ca grad 
de dificultate și_ amenajare. La 
acest capitol, 
al
a

lipsa de 
zis como- 
în a In
unde pot 
nivel mai

Colegiul central 
antrenorilor are datoria de 

interveni cu toată hotărîrea.

Dumitru STANCULESCU

STADION"
vilor de aici de aproape 10 ani, 
este ziua secției „Hidro". Mar
țea — a celor de la sculărie, 
De fiecare dată, cite 300 de iu
bitori ai sportului sînt prezenți 
pe stadion". Complexul „Sport 
și sănătate" are aici 2 200 de 
purtători ai brevetului, echipe 
din 12 secții de producție și-au 
disputat finalele la volei, popi
ce, handbal, fotbal, șah și probe 
atletice, după ce în prealabil 
avuseseră loc fazele pe ateliere, 
în 1977, la campionatul asocia
ției au participat G 080 de oa
meni 
parte 
2 000 
5 000 
cultural-sportive, 
stimulat energii 
confirmat atit de 
și de acțiunile organizate deja 
în cadrul ediției de iarnă a 
acestei mari întreceri. Din rîn- 
durile celor mulți evidențiați pe 
terenul de sport vom menționa 
aici pe Gh. Știrbu, strungar — 
sectorul 4 (volei), N. Tudor, 
strungar — sectorul 6 sculărie 
și Eugenia Constandache, bobi
natoare la Energetic (popice), 
I. Dumitrache, controlor tehnic 
sectorul 6 (handbal), Gh. Miu, 
strungar sectorul 5 (atletism), 
Maria Cursaru, controlor tehnic 
în sectorul 4, prezentă și la fi
nala pe țară, de la Bacău, a 
Crosului tineretului, ing. St. 
Dumitrescu, șeful secției 4, sus
ținător entuziast și participant 
la întrecerile de volei și fotbal, 
maistrul M. Cristache, de la 
sectorul 1 turnătorie, fost jucă
tor divizionar de fotbal, azi per
manent propagator al sportului 
(„în meseria noastră, activită
țile sportive, orele petrecute în 
aerul stadionului, înseamnă cel 
mai bun medicament pentru să
nătate, ne dau putere de mun
că. Ne străduim să-i convingem 
pe toți tovarășii noștri de acest 
lucru").

Să mai precizăm însă că mulți 
dintre acești muncitori de nă
dejde și sportivi fruntași fac 
naveta de la Ploiești, din co
munele Bordeni, Cocorăști, Văr- 
bilău, Păulești, Țintea, dar ni
meni și nimic nu-i împiedică 
să fie prezenți cîteva ore, a- 
tunei, „în ziua lor, a secției", 
pe stadionul pitit în pădurea de 
stejari.

Mai este oare nevoie și de 
alte dovezi în sprijinul afirma
ției că Metalul Plopeni este o 
asociație sportivă fruntașă ?

ai muncii ; 3 290 au luat 
la cupele pe secții, 

la acțiunile turistice, 
Ia cele șapte duminici 

„Daciada" a 
noi, fapt 

cifre cit

DE
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A

SZM9LCS
în ron
în cursul 

gramă a 
din UapȚaria 
ția (ftdiniti 
pe care ace. 
Baia Mare, 
cu reprez 
programată 
echipa oasp 
cunoscutul 
boles Bârăn 
astfel lui 
Szoke și R 
pa Ungariei 
că azi la 1

Prima să 
va consem 
vității com 
mă. Astfel, 
se va dispu 
viziei nați
mind să-și 
rile echipe 
iova — 
Capitală 
line de fio
nuarie, cop 
canța de 
pe planșele 
reasca, din 
primei faz 
republican, 
ianuarie (2 
tot la Bu 
minine de 
pci I a D:

LIPSA DE OP
rită și di 
opinie nu 
men izolat 
ședințe lărt 
ral de voi 
cutat vrem 
ce trebuie 
disciplină 
rezultatele 
atît la ca 
le, cit și

Pe parcursul mai multor 
etape de campionat am adre
sat unor tehnicieni din volei 
următoarea întrebare : ce co
lective de antrenori conside
rați că ar trebui să conducă 
echipele noastre reprezentative 
pentru ca ele să obțină per
formanțe superioare, pe 
măsura condițiilor de pregă
tire ce le sînt create ?

Și am făcut acest
lucru avînd în ve- yWTFTT'iyja
dere faptul că anul «JhiU.Igd-l 
viitor echipele națio
nale (feminină și masculină) au 
de susținut examene deosebit 
de dificile : campionatele
mondiale (fetele în U.R.S.S., 
băieții în Italia) și după încă 
un an campionatele europene 
(în Franța). Ambele competiții 
oferă posibilitatea obținerii 
calificării pentru Jocurile 
limpice din 1980, la care 
prezentativele României 
datoria — și obiectivul — 
a participa și de a obține po
ziții fruntașe.

Spre surprinderea npastră 
însă, puțini, extrem de puțini, 
au acceptat să ne dea răs
puns. Foarte mulți au refuzat 
politicos să-și spună părerea. 
„Nu vreau să-mi creez anti
patii și mai ales adversități", 
„Oricum, părerile noastre n*au 
trecere...", „Ce importanță 
mai are acum ?"...

Zilele trecute aveam să ne 
convingem că această nedo-

O- 
re- 
au 
de

varășul F.ri 
C.N.E.F.S., 
zenți aeee. 
Vltlț.'l CU ■ C 
pentru lol 
mult, s-a 
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LOTO - PRONOSPORT I
NU UITAȚI ! Ne aflăm In plină vînzare

TRAGEREA EXTRA

a REVELI
de DUMINICA 1 IANUARIE

PROCURATI-VA DIN TIMP BILETELE 
PREFERATE !

★
Numai ASTAZI vă mai puteți cumpăra 

nuită Pronoexpres din 28 decembrie 1977.
AZI — ultima zi pentru depunerea bule 

sport din 31 decembrie 1977 I

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES
1977 I

Categoria A : 2,50 variante = autoturisd 
goria B : 19 variante a 5.649 lei; Categoria 
Categoria D : 2.678,75 a 60 lei ;

REPORT CATEGORIA A : 362.578 lei.
Autoturismele „Dacia 1300“ cîștigate n 

fost obținute de COSTACHE PA VAL din 
COSTE din Dej — Cluj.
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„DACIADA" Șl TINERELE TALENTE
© Narea competiție națională este un rezervor - 
deocamdată ncioiosit - de Jucători cu reale

calități, de perspectivă
Marea competiție polisportivă națională „Daciada", dezvoltînd 

pe un plan superior tradițiile valoroase ale sportului românesc, 
poale constitui una din căile organizatorice eficace în activitatea 
de redresare a fotbalului, la aducerea lui pe acel făgaș care să 
răspundă atenției ce i se acordă atît de statul nostru socialist, prin 
crearea unor excelente condiții de pregătire și dezvoltarea bazei 
materiale, cit și de publicul larg.

Turul Diviziei A 
în fapte și idoi

TREI ECHIPE CU „PERSONALITĂȚI", DAR FĂRĂ PERSONALITATE...
trei echipe 

un rol mi-
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Dacă pînă acum nenumăra
tele competiții fotbalistice or
ganizate în cadrul întreprinde
rilor (pe ateliere sau secții), al 
școlilor (pe clase) și al institu
telor de învățămînt superior (pe 
ani sau interfacultăți) aveau un 
caracter mai mult întîmplător și 
se pierdeau în neant odată cu 
fluierul final, acum, toate aces
tea, înmănunchiate în cadrul 
„Daciadei", pot contribui la lăr
girea bazei de masă a fotbalu
lui, la evidențierea celor talen- 
tați, a celor ce dovedesc apli
cații pentru acest sport, care cu 
răbdare și pricepere pot fi în
drumați spre secțiile de fotbal 
de performanță din cadrul clu
burilor și asociațiilor sportive.

Asistam, la Hunedoara, pe 
unul din terenurile de la sta
dionul „Corvinul", la meciul în
tre echipele a două secții ale 
marelui combinat siderurgic, 
meci contînd pentru „campiona
tul de casă". Meci animat, în 
care unii dintre tinerii jucători 
dovedeau o reală înclinație pen
tru acest sport. Din păcate NICI 
UN TEHNICIAN AE CLUBU
LUI CORVINUL, AFLAT ÎN 
IMEDIATĂ APROPIERE, NU 
URMĂREA JOCUL ! Poate că 
dintre cei aflați în momentul 
acela pe gazon s-ar fi găsit unul 
sau doi tineri care să întruneas
că sufragiile tehnicienilor spre 
a fi chemați, ulterior, în vreuna 
din echipele clubului. Urmărind 
azi un meci, mîine altul, colin- 
dînd terenurile unde au loc ast
fel de partide în cadrul „Dacia- 
dei“, nu se poate să nu găsești, 
pînă la urmă, ceea ce cauți ; 
un viitor jucător.

Exemplul de la Hunedoara nu 
este singular. Dimpotrivă, sînt 
multe competiții neurmărite de 
antrenorii și tehnicienii de spe
cialitate. Să amintim, de pildă, 
Festivalul sportului sătesc, din

județul Teleorman, organizat în 
comuna Frăsinet, Festivalul 
sportiv al Slănicului Moldovei, 
Cupa nordului, organizată pen
tru săteni, la Suceava, Cupa 
U.T.C., rezervată tinerilor din 
mediul rural, ale cărei finale 
s-au disputat la Tg. Mureș, 
Festivalul sportului sindical, 
disputat tot în jud. Teleorman, 
la Alexandria, Festivalul spor
tului din Mizil, deschis atît ele
vilor cit și celorlalți tineri din 
lumea satelor etc.

Sub semnul „Daciadei" se 
dispută și „Cupa României" la 
fotbal, competiție de masă cu o 
tradiție recunoscută. Ei bine, nu 
greșim cu nimic afirmînd că 
tehnicienii și antrenorii echipelor 
de mai mare anvergură au asis
tat in număr infim la etapele in
ferioare disputate pînă acum 1 
Asta in timp ce meciurile dis
putate și echipele participante 
s-au numărat cu miile 1

Dacă anul acesta competițiile 
de fotbal din cadrul „Daeiadei" 
nu au avut fază finală, ea orga- 
nizîndu-se din doi în doi ani, 
anul 1978 va cunoaște această 
etapă finală pe țară, organizată 
pe cele două categorii — juniori 
și seniori — între echipele se
lecționatelor de județe clasate 
pe primul loc în faza interju
dețeană. Firește, etapa finală 
constituie încununarea competi
ției. Pentru reușita ei trebuie ca 
de pe acum să se asigure o 
atenție deosebită pregătirii ju
cătorilor. în primul rind, teh
nicienii trebuie să depisteze și 
să selecționeze pe cei mai buni 
și pe cei mai talentați tineri ju
cători în reprezentativele jude
țelor, smulgindu-i anonimatului, 
scoțîndu-i la lumină și introdu- 
cîndu-i — pe cei de reală va
loare — în circuitul performan
ței.

Mircea TUDORAN

opri asupra comportării a
F.C. Bihor) care au jucat

cu alte cuvinte, au avut prestații medio-

De data aceasta ne vom 
(Sportul studențesc, U.T.A., 
nor în turul campionatului, 
ere sau, cum este cazul Sportului studențesc, au evoluat contradic
toriu, de la bine în prima parte, la foarte slab în finalul sezonului 
de toamnă. Dealtfel, ca o observație comună, toate aceste trei for
mații au fost „victime" sigure în meciurile disputate în deplasare 
de unde au agonisit doar cite două puncte fiecare, mizînd totul pe 
jocurile susținute pe teren propriu.

SPORTUL STUDENȚESC — K.O. 
Spke FINIȘ ! Formația bucureș- 
teană a încheiat turui campiona
tului pe locul 8, cu 17 puncte 
(procentaj 50 la sută) și un gola
veraj negativ (—3). O primă ob
servație se referă la valoarea 
destul de ridicată a lotului de 
jucători și, din acest motiv, de
sigur că locul 8 în clasament nu 
poate mulțumi. Abia după etapa 
a 4-a echipa marchează o creș
tere. Dovada ? Cu excepția „ca
potării" de la Arad (1—2 cu 
U.T.A.), pînă în etapa a 10-a stu
denții au acumulat 10 puncte din 
12 posibile. A fost un „tur de 
forță" al echipei antrenate de 
Mircea Rădulescu și Viorel Kraus 
și se părea că Sportul studen
țesc se va număra printre frun
tașele de toamnă ale clasamen
tului. Dar în ultimele 7 etape a- 
ceastă formație înregistrează din 
nou o scădere de potențial, alu- 
necînd vertiginos pe verticala 
clasamentului : bucureștenii rea
lizează numai o victorie (3—1 
cu Jiul) și o egalitate (1—1 cu 
S.C. Bacău), în rest cinci eșecuri 
usturătoare. Cauzele evoluției 
atît de contradictorii ? Să le enu
merăm : • Scăderea treptată a
comportării liniei defensive, in
clusiv a portarului Răducanu, ac
centuată și de absența din for
mație a fundașului central Grigore, 
accidentat ‘ ~
cursiunile 
dicate — 
Tănăsescu 
adversarii ___  . .
țiile lăsate libere de pe laturile 
terenului. Greșelile de apărare 
au fost, dealtfel, sancționate și 
cu șase lovituri de la 11 m. 
Toate acestea la un loc explică 
primirea celor 23 de goluri • 
Predilecția pentru un joc pe spa
ții restrînse, de „miuță", lent, cu 
precădere în zona neutră, fără 
veleități ofensive, a contribuit și 
ea la diminuarea forței de per
cuție în faza de finalizare. De 
aici și numărul mic de goluri 
marcate (20). în finalul turului, 
absența din echipă a „puncheuru- 
lui“ M. Sandu, accidentat, a cîn-

după etapa a 4-a. In
in atac — uneori nein- 
ale fundașilor laterali 

și Manea au invitat 
la contraatac, pe spa-

TREI FECIORI CU CARE MĂ MÎNORESC...
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Ca să fiu drept, cind băiatul cel mare, Doru, 
s-a dus la fotbal, m-am opus. Aveam idei 
preconcepute despre sport, in general, ți des
pre fotbal, in special. Dar Doru sărea pe fe
reastră, dind fuga la stadion. Cind i-am des
lușit pasiunea, cind m-am convins că fotbalul 
se poate împăca de minune cu cartea, mi-am 
pus un deget la frunte ți mi-am zis : nu 
cumva ai rămas in urmă, loan Timpea ? Nu 
vezi tu că băiatul a crescut voinic, cu picioa
rele pe pămint și cu capul pe umeri ? Nu 
observi tu că Eugen freamătă ți el 
de nerăbdare să se ducă la fotbal, 
iar prislea, Emil, va putea să nu 
joace ți el fotbal din moment ce 
ăștilalți, mai mari, îl „antrenează" 
toată ziua pe tăpșan ? Și am hotă- 
rit că e de datoria mea să dau 
societății trei oameni adevărați, 
fortificați moral, dar ți fizic.

Concomitent cu activitatea fotba
listică, Doru și-a făcut studiile, a- 
jungind medic veterinar, intr-un 
sat de pe lingă Zalău. S-a însurat 
fesoară de educație fizică ți visează 
moveze cit mai departe cu echipa de fotbal 
„Avintul", încropită și antrenată de el in co
mună... A jucat în echipa Metalurgistul Cugir, 
dar un accident l-a scos definitiv pe tușă, la 
25 de ani. Eugen muncește alături de mine 
ca sculer-matrițer. Acum, în timpul liber este 
instructor la centrul de copii și juniori. Cel 
mic, Emil, elev in clasa a Xlî-a la Liceul 
industrial, este mijlocaș dreapta la Metalur
gistul, în Divizia B. A împlinit 19 ani și se

anunță, spune lumea, un jucător de certă per
spectivă. Cred că este așa, din moment ce Ra
pid ți Jiul plănuiseră, cîndva, să-l legitimeze. 
Dar l-am determinat să nu-și părăsească fa
milia, orașul, școala, echipa. Mai tîrziu, cind 
se va coace, cînd va intra în facultate, la 
I.E.F.S., cum ii este țelul, și numai atunci, nu 
ca o pasăre călătoare in căutarea unui 
cuib mai căptușit, n-are decît să salte la o 
echipă de Divizia A. O, ce ne-am mai mîndrt, 
și eu și

tărit mult în modul de expri
mare ofensiv. Itadmescu, de de
parte cei mai bun om al echipei 
(media notelor ooținute de el, 
7,78), tehnician rafinat, nu a fost 
înțeies întotdeauna in intențiile 
sale de echipierii din prima li
nie. Fără două extreme rapide, 
cărora să le transmită pasa de
cisivă, în adîncime, coordonatorul 
de joc al studenților a fost ne
voit să găsească mai tot timpul 
rezolvări individuale e Starea de 
nervozitate a jucătorilor s-a re
flectat negativ în comportarea 
de ansamblu a echipei. In locul 
unei preocupări față de joc, a- 
ceștia au preferat să riposteze 
adeseori la deciziile arbitrilor, 
fapt pentru care 10 componenți 
ai echipei au totalizat 23 de car
tonașe galbene I • Aspectul mo
ral și de voință a fost și el în 
suferință. Odată condusă sau 
egalată, echipa a „înclinat» steagul 
fără să poată găsi soluția ieșirii din 
impas • Atenția antrenorilor 
trebuie să se îndrepte în viitor 
către remedierea acestor defecte, 
fără a omite și pe cel care vi
zează accelerarea vitezei de joc.--------  __ ------------- OBȚI-

Intr-o 
discuție purtată la Arad cu an
trenorul Ion lonescu, am aflat 
multe dintre problemele care fră- 
mîntă această formație. Să-i dăm 
cuvîntul : „Avem un lot foarte 
■«subțire» șr, sincer vorbind, cu 
greu vom face față cerințelor Di
viziei A. Perspectivele sînt des
tul de negre. De la juniori nu se 
anunță nimic spectaculos care să 
intre în discuție pentru promo
varea în prima echipă. De la 
formațiile din categoriile infe
rioare care activează în raza ju
dețului Arad nici un jucător nu 
mi-a reținut atenția cit de cît“. 
Antrenorul Ion lonescu avea 
dreptate. U.T.A. a început cam
pionatul cu un lot de jucători 
scăzut, atît numeric cît și valo
ric. Cu toate acestea, făcînd do
vada unei bune pregătiri fizice — 
arma nr. 1 a jucătorilor arădeni 
— echipa a reușit să țină pasul 
cu plutonul de mijloc al clasa
mentului, încheind turul pe locul 
9 cu 17 puncte (procentaj 50 la 
sută) șl un golaveraj negatjv 
(—3), mareînd 24 de goluri și 
primind 27. Și U.T.A. a mizat to
tul pe acumularea de puncte nu
mai pe teren propriu (15), adu- 
cînd din deplasare numai două. 
Să vedem care au fost deficien
țele manifestate de arădeni pe 
parcursul turului : « Folosirea 
aproape permanentă a aceluiași

U.T.A. 
NUTE...

- 17 PUNCTE 
BATRÎNEȘTE.

„11“ în toate jocurile (Iorgulescu 
— Buca, Kultl a, Schcpp Giur
giu, Leac, Gali, Broșovschi, Cura, 
Neuelcu 11, Tisa), fără înlocuitori 
de valoare apropiată pentru titu
lari și deci fără o concureniy 
pe posturi, a condus la un grad 
de uzură avansată a jucătorilor 
de bază • Stereotipia desfășură
rii acțiunilor de atac, cu mingi 
înalte ,,aruncate" în careu pentru 
„capul" lui Nedelcu II, a fost o 
schemă ușor sesizabilă și lesne de 
contracarat pentru fundașii ad- 
verși • Broșovschi. titular de 
bază (a lipsit o singură etapă — 
suspendat), fără a-i minimaliza 
meritele de golgeter (a înscris 8 
goluri — 2 din 11 m), a resimțit 
cel mai mult efortul depus. In 
afara unui dezvoltat simț al por
ții, aportul lui la jocul combina- 
tiv a fost aproape nul. De fapt, 
rolul lui de coordonator a fost 
preluat din mers — și cu destule 
reușite — de tînărul mijlocaș 
Leac. • In concluzie, la U.T.A. 
se simte nevoia acută de împros
pătare a lotului cu elemente ti
nere mai ales din pepiniera pro
prie (ce fac, oare, antrenorii de 
la centrul de copii și juniori 
unde, cu ani în urmă, au apărut 
pe firmamentul Diviziei A Koszka, 
Jenei, Pîrcălab, Domide... ?) care 
șă revitalizeze jocul echipei, să 
apese pe accelerator în așa fel 
îneît prestațiile acestei formații 
să nu se mai desfășoare „cu în
cetinitorul".

F. C. BIHOR — FARA O 
IDEE DE JOC CONTURATA. Lo
cul 14 cu 16 puncte (procentaj 47 
la sută), golaveraj negativ (21 
de goluri marcate și 28 primite). 
Orădenii au rulat un lot de 20 
de jucători, în speranța găsirii 
unei formule de echipă care să 
dea un randament superior. N-au 
reușit și iată-i acum într-o pos
tură nedorită, pe unul dintre 
acele locuri amenințătoare. Care 
este explicația ? • Schimbarea „ti
monierului* Robert Cosmoc la 
începutul campionatului cu an
trenorul Virgil Blujdea, debutant 
la o formație de Divizia A, nu a 

• ‘ ‘ ‘ Noul
se im- 
și eșe- 
infrîn- 
a in-

dat rezultatele scontate, 
antrenor nu a reușit să 
pună în fața jucătorilor 
curile s-au ținut lanț (5 
geri în primele 8 etape) _ 
trată în ;,alertă*, conducerea clu
bului bihorean decide înlocuirea 
lui V. Blujdea cu Ion Reinhardt, 
începe să se simtă un oarecare 
reviriment (meciurile de !acâsă 
sînt toate cîștigate, se obțin și 
două remize în deplasare). •
Slăbiciunile acestei formații n-au 
putut fi însă complet înlăturate, 
în fiecare meci disputat acasă 
echipa chinuindu-se din greu să 
obțină victoria. în concluzie : nu 
a existat o idee de joc bine con
turată, ceea ce explică jocul ha
otic, fără perspective ® Pe viitor 
va trebui Să se lucreze profund 
la toți factorii antrenamentului 
și jocului, să se muncească cu 
dăruire și în direcția realizării 
unui adevărat spirit de echipă.

Gheorghe NERTEA

DUPĂ SAN REMO:

UNDE VĂ PETRECEȚI
REVELIONUL ’78?

Această întrebare este a- 
dresată de ÎNTREPRIN
DEREA DE TURISM, HO
TELURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI, care vă rea
mintește că sînt ultimele 
zile cînd mai pot fi rezer
vate locuri la restaurante
le : Mărul de Aur, Doro
banți, Lldo, Ambasador, 
Parcul Privighetorilor, Pă
durea Băneasa, Nord, Mi
nerva și Crama Bucur.

Asigurindu-vă 
participarea la una 
unitățile amintite, 
riscul epuizării locurilor.

Unitățile ÎNTREPRIN
DERII DE TURISM, HO
TELURI ȘI RESTAU
RANTE BUCUREȘTI urează 
oaspeților săi

astăzi 
din 

evitați

L
PETRECERE FRUMOASA ! 

ȘI LA MULTI ANI !

CU o pro- 
să pro-

maică-sa, privindu-l la televizor! 
Pînă atunci, ca apicultor amator 
ce sînt, voi avea grijă de doza lui 
zilnică de miere, care ajută la „re
cuperare", cum scrie in celebra 
carte a doctorului Jarvin. Orice 
s-ar întîmpla, sfatul meu rămîne 
același (și Doru, și Eugen l-au au
zit la vremea lor) : să fie cinstit și 
corect, să ducă o viață ordonată, 
la înălțimea cerințelor sportului; 
să merite încrederea și dragostea 
oamenilor. Pentru că pe mine, cind 

stradă, oameni necunoscuți mă salu- 
dau seama că este un „tribut" pe care 

mi-l însușesc datorită „celebrității locale" a 
băieților mei fotbaliști. Și mă gindesc, atunci, 
ca nu cumva ei să mă facă și să se facă, 
vreodată, de rîs, trădind sentimentele celor din 
jur. Da urma urmei, pilda modestă a fiilor 
mei demonstrează posibilitatea unei perfecte 
armonizări între munca profesională și 
activitatea sportivă.

IOAN TIMPEA
muncitor specialist SDV la I.M. Cugir
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REȚINEȚI!

DOAR 2 JUCĂTORI
O selecționată de juniori a 

țării noastre, cea de perspec
tivă, a participat, săptămîna 
trecută, la tradiționalul turneu 
internațional de la San Remo.

Pînă in acest an, la acest 
turneu — organizat din 1947 — 
au participat numai echipe de 
club. începînd din acest an, 
turneul a fost rezervat selec
ționatelor de perspectivă și pen
tru prima dată a fost invitată 
și o echipă românească. Selec
ționata noastră a făcut parte 
din grupa A, alături de echi-. „ italiei ii și

obținînd următoarele 
1—1 cu Bulgaria,

Italia II și 0—0 cu

pele Bulgariei,
Franței, 
rezultate 
0—3 cu 
Franța. S-au calificat pentru 
semifinale Italia II și Bulgaria, 
aceasta din urmă terminînd la 
egalitate cu Italia II (1—1) și

Începînd cu tragerea din 28 decembrie 1977 se introduce

Jucați săptămlnal cit mai multe bilete! Veți valorifica
astfel posibilitățile sporite de cîștiguri acordate de

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

aceeași va-

numere din

Se pot obține cîștiguri cumulate pe 
riantâ simpla.
Se acorda cîștiguri și pentru 5 și 4 
totalul celor 12 extrase, ca și pentru 3 numere 
din cele 6 ale fiecărei extrageri.

Participarea — pe bilete de 6 lei varianta simplă, 
achitată integral (100%) sau sfert (25%).

Se efectuează 2 extrageri — in continuare - de 
cite 6 numere.
Se atribuie 8 categorii unice de cîștiguri pe în
treaga tragere, față de 4 categorii 
anterioare.

ale formulei

această nouă formulă tehnică !

0 NOUA FORMULA TEHNICA inînnGERitf cBișnuiiE
PRONOEXPRES

REMARCAȚI DIN 16!
Din cealaltăFranța (0—0).

grupă s-au calificat Italia I și 
Elveția.

Iată cîteva considerații ale 
antrenorului echipei, Ion Voica, 
privind comportarea jucători
lor : „Mai întîi, formația care 
a jucat : Nițu — Ivana, Di- 
mache, Dinu, Lațcu — Mari- 
nof, Mânu, Ilie — Turcu, Ene, 
Predoi. Rezerve au fost Tulba, 
Iacob, Ghiță, Runccanu și Blazi. 
S-au remarcat Nițu, Ivana, 
Mânu și Lațcu, dar, după pă
rerea mea, numai primii doi au 
o valoare bună. Ene și Predoi 
pot progresa printr-o pregătire 
extrem de serioasă. La San 
Remo, însă, toți jucătorii s-au 
străduit, au dorit mult să ob
țină rezultate frumoase. Dar 
una e să vrei și alta e să poți. 
Pentru că am constatat că 
am prezentat în turneu o 
chipă cu gabarit, viguroasă,

■ cători cu o bună capacitate 
efort, dar care din păcate 
cunosc... conținutul jocului, abe
cedarul fotbalului, care au ră
mas repetenți la înțelegerea re
lațiilor complexe de joc. La 
noi un atacant ajuns în fața 
unui apărător crede că datoria 
lui e doar să treacă singur de 
acel adversar, în timp ce la 
italieni, elvețieni, bulgari întot
deauna în astfel de situații se 
află cel puțin un coechipier 
alături, împreună cu care se 
construiește o acțiune pentru 
un al treilea sau al patrulea, 
aflat tocmai pe partea... opusă 
a terenului. Este numai un e- 
xemplu. Toate acestea sînt ches
tiuni de pregătire elementară 
pe care voi căuta să le pun în 
discuția consfătuirii de la Sna- 
gov, pe agenda căreia se află 
tocmai problemele privind con
ținutul antrenamentelor copiilor 
și juniorilor".

N. R. Foarte critic, și pe 
drept cuvînt, Ion Voica. Deloc 
autocritic — și poate că avea 
temeiul să fie și așa — antre
norul echipei noastre !

noi 
e- 

ju- 
de 
nu



„Cupa federației'* la biatlon ÎN PRIM-PLANUL ACTUAUTĂIII INTERNAȚIONALE: ȘAHUL
J

ORGANIZATORII, REPETENȚI!
Gheorghe Gărnifă 'învingător detașat
POIANA BRAȘOV, 26 (prin 

telefon). Deși competiția era 
programată să înceapă la ora 
10, Vaslle Căpățînă, reputatul 
nostru arbitru, a dat startul 
întrecerilor pentru „Cupa fede
rației" la biatlon abia la ora 
12. De ce ? Pentru simplul mo
tiv că acest concurs menționat 
în calendarul competițiilor re
publicane de un an de zile, era 
foarte aproape de a nu se mai 
ține. Fostul internațional Gh. 
Vilmoș, acum antrenor, ne 
mărturisea că încă în dimineața 
concursului nu știa dacă în
trecerile vor mai avea loc și 
că pentru orice eventualitate își 
pregătise elevii pentru un an
trenament ! Fiind vorba de un 
concurs extrem de important 
pentru întregul sezon care ur
mează (printre altele, „Cupa 
federației" oferă specialiștilor 
indicii vizînd alcătuirea lotu
lui lărgit pentru campionatele 
mondiale din Austria — ediția 
1978), lucrurile trebuie privite 
cu atenție și extremă exigență. 
Ne referim la gravele defici
ențe organizatorice de care se 
fac vinovate l.A.B.S. Brașov și 
comisia județeană de specia; 
litate. Ultima se află în culpă 
pentru că nu a mobilizat, atît 
numeric cit și la o oră potri-

din Bra- 
privește 
director, 
concediu

BOBERII, LA CUPA CAMPIONILOR
Șl 14 CUPA NAȚIUNILOR

lotului națio- 
plecat ieri în 

d’Ampezzo, 
___ s în com

pania sportivilor italieni și 
pentru a participa, între 27 și 
31 decembrie, la concursul in
ternațional dotat cu „Cupa 
campionilor". Au făcut depla
sarea echipajele Dragoș 1‘ana- 
itescu — Gheorghe Lixandru, 
Mihail Secuiu — Mihai Nico- 
lau șl Paul Neagu — Dorel 
Cristudor. Dintre acești boberi, 
cărora li se vor adăuga Ion 
Streață șl Gabor Bara, vor fi 
formate cele două echipaje de 
4 persoane care vor lua star
tul, înitre 2 și 7 ianuarie, la co- 
borîrile pentru „Cupa națiuni
lor", competiție găzduită de 
pista olimpică de la Innsbruck- 
Igls.

Componenți ai 
nai de bob au . 
Italia, la Cortina 
pentru antrenamente

vită, activul arbitrilor 
șov. In ceea ce 
l.A.B.S, (al cărei 
V. Arhire, se află în 
în plin sezon hivernal !) nu s-a
mai aflat ca altădată în situa
ție de corigență ; s-a aflat de-a 
dreptul repetentă : mașina care 
trebuia să aducă țintele și pa
nourile în poligon a venit abia 
la ora 11,30... în plus, au lipsit 
stegulețele de marcare a tra
seelor, element regulamentar 
indispensabil ; iar aspectul fes
tiv care trebuie să caracterizeze 
un concurs de anvergură a fost 
asigurat prin doar cîteva fa
nioane cu pînza sfîșiată. în 
consecință s-a disputat 
tuși — un concurs cu un cadru 
organizatoric despre care se 
poate spune un singur lucru : 
că a fost inexistent.

Concursul în sine, proba de
10 km seniori, a permis cîteva 
constatări. La această oră, 
Gheorghe Gârniță nu are con
tracandidat la supremație in 
biatlonul românesc. Singurul 
său adversar. potențial, tinărul 
Cornel Potroanchenu, a sosit cu 
peste 2 minute în urma lui. 
Totuși, ambii, avînd o tehnică 
bună și demonstrînd o precizie 
mulțumitoare în poligon (cîte 
o tură penalizare la 10 tuburi 
trase), s-au situat pe primele 
două locuri. Numai că lor nu
11 se mai poate adăuga nici o 
valoare distinctă. La un minut 
în urma lor se află grupul 
„vechii gărzi", din care se re
marcă Gheorghe Voicu și Vic
tor Fontana. în altă ordine de 
idei, ar mai fi de semnalat 
faptul că doar trei biatloniști 
(Gârniță, Potroanchenu și Să- 
punaru) au reușit trageri mul
țumitoare, cu numai o tură 
penalizare. în rest...

în 
to-

Rezultate. Seniori 10 km : 1. 
GH. GARNIȚA (Dinamo Bra
șov) 36:08 (1 tură penalizare), 
2. C. Potroanchenu (A.S. Armata 
Brașov) 38:40 (1 t), 3. V. Fon
tana (A.S.A.) 39:40 (4 1), 4. Gh. 
Voicu (A.S.A.) 39:43 (4 t.), 
F. ~ " 
6.
(2

5.
Foriko (Dinamo) 39:50 (5 t.), 
C. Mandrus (A.S.A.) 40:54
t.).

Radu T1MOFTE

TINERII TENISMANI
CEHOSLOVACI SE AFIRMA

LA „ORANGE HOWL'*
(Agerpres).NEW YORK, 26

•— Finala probei masculine din 
cadrul turneului de tenis pen
tru juniori dotat cu trofeul 
„Orange Bowl", care se dispută 
la Miami Beach (Florida), va 
opune pe jucătorul cehoslovac 
Ivan Lendl francezului Yannik 
Noah. în semifinale, primul l-a 
învins cu 6—4, 6—1 pe Robert 
Vender (S.U.A.), iar cel de al 
doilea a dispus cu 6—2, 6—3 de 
Stefan Simonsson (Suedia).

în semifinalele probei femi
nine s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Hanna Stracho- 
nova (Cehoslovacia) 
Rothschild (S.U.A.)
6— 2 ; Anne Smith 
Claudia Casabianca
7— 5, 6—2.

— Maria 
0—6, 6—2, 

(S.U.A.) — 
(Argentina)

• în turneul de la Melbour
ne : Newcombe — Smith 6—3, 
7—6, 7—5 ; Glltinan — Lewis 
6—3, 6—3, 7—6 î Drysdale —
Meiler '6—3, 7—6, 7—6 ; J. Llyod 
— Letcher 6—2, 6—4, 6—2.

DIM ACTIVITATEA MOTOCICLISTA
ROMA (Agerpres). — Cu

noscutul motociclist italian Gia
como Agostini a anunțat că va 
abandona activitatea competițio- 
nală de performanță. în vîrstă 
de 35 de ani, Giacomo Agostini 
a cucerit în prodigioasa-! ca
rieră sportivă 15 
campion mondial. 
Agostini a declarat 
tor va participa la 
automobilism.

titluri de 
Giacomo 

că în vii- 
curse de

Finala pretendenților, dintre 
Viktor Korcinoi și Boris 
Spasski — al cărei învingător 
va fi anul viitor șalangerul ofi
cial în meciul pentru titlul su
prem cu Anatoli 
pplarizează, firește, 
bitorilor șahului, 
care umplu pînă la 
rea Sală ă sindicatelor din Bel
grad, milioane de telespectatori, 
care urmăresc rezumatul între
cerii pe micile ecrane, ncnumă- 
rații amatori ai a- 
cestui joc, care 
reproduc pe tablă 
partidele apărute 
în presă, au fost 
martorii unei lup
te acerbe în prima 
jumătate a 
lui.

Korcinoi 
un start i 
acum, cînd 
putat 9 partide, 
7Vi-3‘/2.

Sub aspect tehnic, meciul s-a 
situat la înălțime și însuși fap
tul că într-o întîlnire care opu
ne asemenea maeștri șase par
tide (peste 50 la sută) au fost 
decise vorbește despre ardoa
rea cu care se joacă. Să con
semnăm, sub aspect statistic, că 
pînă acum partida cea mai 
scurtă a meciului a numărat 34 
de mutări, iar cea mai lungă 
70, că șapte întîlniri s-au în
cheiat după întrerupere. N-a 
fost nici o „remiză de salon" I

Pe plan teoretic, Korcinoi s-a 
arătat, deocamdată cel puțin, 
mal bine pregătit. La alb el a

Karpov —, 
atenția iu- 
Speclatorii, 
refuz ma

utilizat invariabil Deschiderea 
engleză (l.c4), iar la negru a 
rămas credincios Apărării fran
ceze (l.e4 e6), pe care a reabi
litat-o, obținînd cîteva 
de efect.

Spasski, după cum 
comentatorii, este „un
mai greoi, care are nevoie de 
timp pentru a ajunge la turații 
maxime". El joacă, într-adevăr, 
mult mai bine a doua jumătate

victorii

Mai mulți organizatori avan
sează ideea unui meci-turneu 
în trei, Karpov — Fischer — 
Korcinoi, pentru desemnarea... 
supercampionului lumii. ■ Ceea 
ce ar constitui — fără îndoială

afirmă
motor

— o întrecere șahistă unică.
Greu de crezut 
F.I.D.E. o va aviza.

însă că

★
Campionatul de șah al

U.R.S.S., recent încheiat la Le-
ningrad, s-a în-

meciu-

a avut 
foarte 
l mai

@ Duel teoretic pasionant în meciul Korcinoi — 
Spasski @ Revine Bobby Fischer $ Trei foști 
campioni mondiali nu reușesc să cîștige cam
pionatul U.R.S.S. O Cînd va plînge computerul...

puternic și 
sînt de dis- 
conduce cu

a meciurilor. întrebarea care 
se pune este dacă i-a mai 
mas suficient timp pentru a 
face terenul pierdut ?

★
Fischer, „rebelul 
angajat o agenție
să-i remită în modul

ră- 
re-

șa- 
de

Bobby 
hului", a 
presă ca 
cel mal operativ partidele me
ciului Korcinoi 
După cum declară 
maeștri americani, 
cel mai apropiat al 
săi, Larry Evans 
Lombardy (care l-a 
meciul cu Spasski, de la Reyk
javik), fostul campion mondial 
se pregătește. El a susținut 20 
de partide cu maestrul Collins 
(care l-a fost profesor și antre
nor) cîștigînd 16, pierzînd una 
șl făcînd 3 remize.

- Spasski, 
doi mari 

din cercul 
prietenilor 

și William 
secondat In

MARGARETA PEREVOZNIC. PRINTRE FRUNTAȘE1

IN TURNEUL FEMININ
Turneul internațional feminin 

de șah de la No vi Sad a fost 
cîștigat de Nives Garcia (Spa
nia) și Tereza Stadler (Iugo
slavia), clasate pe primul loc, 
la egalitate, cu cîte 8 puncte din 
11 posibile. Pe locurile următoa
re s-au situat Maria Ivanka 
(Ungaria) — 7*/i p, Margareta 
Perevoznio (România) — 7 p, 
Liubița Jivkovici — 6*/i p, Du- 
șița Ccjici (ambele Iugoslavia) 
5*Â p.

în ultima rundă, Perevoznic

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ

Schioara Hanni Wenzel (Liechtenstein), una din fruntașele actua
lei ediții a "CUpsi Mondiale"

ÎNTRECERILE HOCHE1ȘTILOR

• Intr-unui din derbyunle 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață pentru juniori, compe
tiție care se desfășoară în aceste 
zile în mal multe orașe din Ca
nada, selecționata țării gazdă a 
întrecut cu 9—3 (3—0, 2—1, 4—2) 
formația Cehoslovaciei. Repre
zentativa S.U.A. a terminat în
vingătoare cu 8—4 (1—1, 4—1, 3—2) 
în partida cu R. F. Germania.
• Selecționata secundă a 

U.R.S.S. a susținut un meci ami
cal la Houston (S.U.A.) cu for
mația locală „Acros". Hocheiștil 
sovietici au terminat Învingători 
cu 6—2 (2—0, 2—0, 2—2).

• în cel de-al doilea meci a- 
mical dintre reprezentativele El
veției și R. D. Germane, dispu
tat la Aarau (Elveția), hocheiștil 
oaspeți au cîștigat cu 9—2 (3—1, 
2—0, 4—1), avîndu-1 ca principal 
realizator pe Fatschlnskl, care a 
înscris 3 goluri.

GALINA STEPANSKAIA 
IN MARE FORMA

Stepanskaia, cu un total de 
185,362 p. La masculin, victoria a 
revenit lui Vladimir Lobanov — 
196,946 p. Cel mai bun rezultat al 
concursului a fost obținut de 
Galina Stepanskaia, cronometrată 

proba de 3 000 m cu timpul 
4:40,81.

în 
de

n PiRTIILE DE LA KRANJSKA GORA

Proba masculină de slalom spe
cial disputată pe pîrtia de la 
Kranjska Gora (Iugoslavia) a fost 
cîștigată de schiorul austriac 
Steiner, cronometrat cu timpul 
de 1:45,47. L-au urmat italianul 
Bernardi — 1:46,38 și austriacul 

Brunner

D.

Componentei lotului de patinaj 
viteză al U.R.S.S. au participat 
la Moscova la tradiționalul con
curs dotat cu premiul ziarului 
„Sovletskala Rossia". La multia- 
tlon feminin, pe primul loc s-a si
tuat campioana olimpică Galina

DE LA NOVI SAD
a învins-o pe Jivkovici, 
Stadler a cîștigat la Ranc, 
timp ce Garcia a remizat 
Jonjicl, rezultat consemnat 
în partida Cejlci — Karakas.

iar 
Ln 
cu 
Și

cheiat cu victoria 
surprinzătoare a 
doi jucători mai 
puțin celebri : Bo
ris Guliko și Iosif 
Dorfman. în urma 
lor s-au clasat 
trei foști campioni 
ai lumii : T. Pe- 
Tal și V. Smîslov,trosian, M. 

precum și L. Polugaevski și E. 
Gheller, vechi combatanți în 
lupta pentru coroana șahistă 
supremă.

B. Guliko (în vîrstă de 30 de 
ani) și I. Dorfman (25 de ani), 
ambii deveniți mari maeștri a- 
nul acesta, vor susține un meci 
de baraj pe distanța a 6 parti
de. Ei au fost singurii concu- 
renți neînvinși ai unei finale 
de excepție.

★
Partizanii „mecanizării" șa

hului se sprijină pe noi argu
mente. Recent, computerul a- 
merican „Chess 4—6“ (care a 
cîștigat campionatul mondial 
de șah al mașinilor electronice 
și i-a învins în partide de con
curs pe maestrul englez D. Levy 
și marele maestru vest-german 
R. Hiibner) a susținut cu suc
ces un simultan la 10 table. 
„Chess 4—6“ a cîștigat 7 parti
de, a remizat una și a pierdut 
2. Ciberneticienii afirmă că în 
anul 2000 campionatul mondial 
de șah Se va disputa între com
putere. sub privirile uimite ale 
marilor maeștri... oameni. Mi
hail Tal a replicat : „Sînt gata 
să cred aceasta doar atunci cînd 
voi vedea o mașină... plîngînd 
după ce a pierdut o partidă".

Valeriu CHIOSE

ANCHETE INTERNATIONALE
Ancheta Întreprinsă în rîndul 

cititorilor ziarului „SPORT" din 
Katowice l-a desemnat 
Grzegorz Lato drept cel mai 
bun fotbalist polonez în anul 
1977. Laureatul este în vîrstă 
de 28 de ani și joacă la forma
ția Stal Mielec. Pe locurile ur
mătoare au fost clasați Wla- 
dislaw Szmuda (Slask Wro
claw) și Kazmierz Dcyna (Le- 
gia Varșovia).

tn urma unei anchete între
prinse de agenția de știri 
PRENSA LATINA, titlul de 
cel mai bun sportiv al Americil 
Latine pe anul 1977 a fost atri
buit cunoscutului atlet cubanez 
Alberto Juantorena, dublu cam
pion la Jocurile Olimpice de 
la Montreal. Pe locurile urmă
toare au fost clasați Roberto 
Urrutia (Cuba) — haltere, Da
niel Bautista (Mexic) — atle
tism, Alejandro Casanas (Cu
ba) — atletism, Joao Carlos de 
Oliveira (Brazilia) — atletism, 
Mercedes Pomares (Cuba) — 
volei. Silvio Leonard (Cuba) — 
atletism, Carlos Suarez (Vene-

pe

4

schi nautic, Teofilo 
(Cuba) — box și 

Acevedo (Peru) —

zuela) — 
Stevenson 
Fernando 
atletism.

Titlul de cel mai bun sportiv 
vest-german al anului 1977 a 
fost atribuit ciclistului Dietrich 
Thurau, situat pe locul 2 în 
proba de fond din cadrul cam
pionatelor mondiale de la San 
Cristobal (Venezuela). Pe locul 
secund a fost clasat Adolf Se
ger, campion mondial Ia lupte 
libere. în clasamentul feminin, 
primul loc a fost ocupat de 
atleta Ewa Wilms, fostă record
mană mondială la pentatlon,' 
urmată de sprintera Annegret 
Richter.

I Ro- 
tur- 

in

T. S. K. A MOSCOVA 
A CÎȘTIGAT FINALA
C.L“ LA LUPTE LIBERE

VARȘOVIA, 26 (Agerpres). — 
„Cupa campionilor europeni* 
la lupte libere a fost cucerită 
la actuala ediție de echipa 
Ț.S.K.A. Moscova. în turneul 
final al competiției, desfășurat 
recent în orașul polonez Rzes- 
zow, luptătorii de la Ț.S.K.A. 
au totalizat 8 puncte, fiind ur
mați de formațiile Tofas Bursa 
(Turcia), Ferencvăros Budapes
ta, Stal Rzeszow — cu cîte 4 
puncte și Makcdonia Skoplie — 
0 puncte.

TELEX
Echipa de rugby Grivița 

șle București șl-a început 
neul în Franța, jucînd
compania unei combinate al
cătuită pe scheletul formației 
A. S. Montauban. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de e- 
galltate : 13—13.

AUTO • Ultima competiție • 
anului în S.U.A. — „Cursa de 
500 de mile" de la Ontario (Cali
fornia) — a revenit pilotului Nell 
Bonnett („Dodge"), care a rea
lizat o medie orară de 205 km.

BASCHET • In turneul mascu
lin de la Madrid ; Real Madrid 
— Sel. Australiei 116—64 (56—37) ; 
echipa universității din Bradley 
(S.U.A.) — S. C. Montevideo
87—75 (39—31).

CICLISM • Concursul de clclo- 
cros de Ia Lille a revenit olan-

• 
in

dezulul Hennle Kulper care 
parcurs distanța de 45 k<i 
lh 45:6.

ti
de

AGENDA
27—31 TENIS

27— 2 HOCHEI

30 SCHI

30—31

1
il oh 
sein

SAPTAMINII
campionatele ^internaționale ale 
Melbourne

Continuă
tralleî, la __________
C.E. (juniori sub 17 ani) — grupa A, tn 
landa
„Turneul celor 4 trambuline" (ziua 1), 
Oberstdorf (R.F.G.)
Concurs internațional — probe nordice 
Einsiedeln (Elveția)
„Cupa celor 7 națiuni" la KSnigssee 
„Turneul celor 4 trambuline" (ziua a 2-a), 
Garmlsch Partenkirchen

AUS-

Frn-

la

Ia

la

FOTBAL • Selecționata de 
neret (jucători pînă la 23 
ani) a Bulgariei, aflată în turneu 
tn Spania, a terminat la egalitate, 
la Albacete, cu o selecționată lo
cală : 1—1 (1—0).

ȘAH o Cu două runde înainte 
de încheierea campionatului 
U.R.S.S. (feminin), lideră a cla
samentului se menține tînăra ma
estri gruzină Maia Ciburdanidze 
— 12 p, urmată de Nana Alek- 
sandria 10'/s o (1) si Anna Ah- 
șarumova — lO'/s P- La 26 februa
rie 1978 va începe în localitatea 
iugoslavă Bugoino un mare tur
neu internațional masculin la 
care șl-a anunțat participarea șl 
campionul mondial, marele maes
tru sovietic Anatoli Karpov. 
Printre ceilalți mari maeștri in
vitați se numără Tal, Hort, Lar
sen. Portisch și Lbiboievici.

VOLEI • In meci retur con- 
ttnd pentru optimile de finală 
ale „Cupei camnloniior europeni" 
(feminin) : N.T.M. Budapesta — 
Van Houten (Olanda) 3—0 (5, 2, 
11). Voleibalistele din Ungaria s-au 
calificat pentru turul următor.
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