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Pe vatra de istorie a Tulcei

TINERII
FAC SPORT Șl

MUNCESC, ÎNALTĂ COMBINATE,
IȘI PLĂMĂDESC SUCCESELE OLIMPICE

6 medalii la campionatele mondiale, 13 la cam

pionatele europene, peste 150 de titluri de campioni ai 

țării, trei mari cluburi, o modernă sală de sport, o ac
tivitate sportivă de masă mereu mai bogată — iată 
cîteva repere edificatoare ale bilanțului sportului tul- 

cean în ultimele trei decenii

Ieri au continuat la Bucu
rești, Timișoara, Iași și Cluj- 
Napoca întrecerile „Cupei Româ
niei" la handbal feminin. Iată 
amănunte asupra partidelor din 
etapa secundă :

BUCUREȘTI
Universitatea București—Con

structorul Hunedoara 17—10 
(9—7). Studentele au înlîlnit o 
echipă lipsită de experiență și 
abilități tehnice pe care au în- 
trecut-o mai ușor decît se aș
teptau. Au marcat : Arghir 6, 
Andronache 3, Furcoi, Dobîr- 
ceanu, Băzărincă cîte două, Ca- 
ramalău, Ionescu cîte unul pen
tru „U“ și Bărbulescu 4, Ni- 
clofschi 3, FI. Coșerin, Tranda
fir, R. Coșerin cîte unul pentru 
Constructorul.

Constructorul Baia Mare — 
Confecția București 16—10 (9—5). 
Palidă imaginea actuală a Con
fecției. în schimb — surpriză 
plăcută — Constructorul Baia 
Mare, deși divizionară B, are

valoare tehnică și fizică, con
cepție tactică pentru prima sce
nă a handbalului. Victorie con
fortabilă, nici un moment pusă 
la îndoială. Au înscris : Hriv- 
nak 5, Iordache 4, Adochiței 3, 
Iacob 3, Anghel 1 de la învin
gătoare și V. Constantinescu 4, 
Serediuc 3, Chariuc 2, G. Con
stantinescu de la învinse.

H. NAUM

TIMIȘOARA
Universitatea Timișoara — 

Voința Odorhei 24—11 (13—7). 
Joc frumos, la discreția studen
telor. Realizatoare : Luțaș 11, 
Marcov 6, T. Popa 3, Vișan 3, 
Buclea (,,U“) și Miklos 7, Mol
nar 2, Kovacs, Balint (Voința).

Constructorul Timișoara—Pro
gresul București 10—11 (8—5). 
Constructorul a condus cu 5—4) 
(!), Progresul a egalat (8—8) în 
min. 38 și a cîștigat la mare

Tulcea — poartă a patriei 
spre mările și oceanele lumii. 
Tulcea — punct de plecare spre 
Deltă, ținut de stuf și de ape. 
Tulcea — vatră a străbunilor 
noștri geto-daci. în fața ziduri
lor anticului Degyssius, ale că
rui mărturii sînt aici, sub pra
guri de case, sub temelii de 
blocuri și întreprinderi indus
triale. s-a oprit cu admirație 
Ovidiu, exilatul. Ziduri ridicate 
de un popor care a lăsat moș
tenire urmașilor hărnicia, dîrze- 
nia și vitejia în apărarea gliei.

De pe colina care domină îm
prejurimile ca o statuie, și pe 
care străjuiește, impresionant. 
Monumentul Independenței, pri
virile pătrund depărtările. As
tăzi, peisajul care se așterne 
privirilor este acela al unui 
oraș-port, strălucitor, impună
tor, înălțat parcă peste noapte: 
noul cartier cu nume simbolic 
— 23 August —, centrul, cu blocu

rile sale maiestuoase, grupate 
în jurul statuii lui Mircea cel 
Bătrîn, mai departe, marele 
combinat siderurgic, întreprin
derile de pescuit oceanic și de 
prelucrare a peștelui, portul și 
Dunărea, pe apele căreia stau 
ancorate sau lunecă zeci de 
vase, de la pcscadoarele ocea
nice românești și cargouri sub 
diverse pavilioane pînă la băr
cile pescărești.

„Pentru a prezenta o schiță 
a activității sportive tulcene — 
ne spune prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S., Ion Olaru — s-ar 
putea pleca de aici: priviți ba
zele noastre sportive, amena
jate în anii socialismului, la 
inițiativa partidului și cu par
ticiparea a mii și mii de iubi
tori ai sportului". Și omul care 
a practicat el însuși, cu exem
plară pasiune, mai multe disci
pline, începînd cu aviația, ne 
face un inventar al principale

lor obiective ale sportului ridi
cate la Tulcea în anii Republi
cii. Le notăm : complexul 
sportiv Delta, a cărui tribună 
„privește" spre Dunărea aflată 
la... doi pași, ochiul albastru în
chis al lacului Ciuperca —bază 
nautică — și noua Casă a ti
neretului de pe malul lui, sala 
de sport cu 1400 de locuri, la 
care acum se fac lucrările de 
finisare, Parcul sportiv al sin
dicatelor, Parcul sportiv al tine
retului, complexul sportiv al 
Liceului de construcții, „Arena 
Mircea" a Liceului „Spiru Ha-

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2—3)

MANIFESTĂRI SPORTIVE DEDICATE 
ANIVERSĂRII REPUBLICII

Continuă să ne sosească la 
redacție vești privind participa
rea entuziastă a tineretului 
sportiv la întrecerile dedicate 
aniversării Republicii. Dintre a- 
cestea am reținut pentru astăzi 
următoarele :

• REȘIȚA. Pe bazele sporti
ve din localitate au fost pro
gramate întreceri în cadrul 
„Cupei 30 Decembrie", la care 
au luat parte sportivi din în
treprinderi și instituții. Cu a- 
cest prilej s-au remarcat re
prezentanții asociațiilor — 
CiS.M.R., I.C.M.R., C.P.L. Sebeș, 
Oțelul Roșu, Constructorul 
Caransebeș, I.P.E.G.C. Sebeș. 
(D. Plăvițiu — coresp.).

• ZALĂU. Reprezentanții a- 
sociațiilor Agronomia Șimleu, 
Ceramica Zalău, Elcond Zalău, 
Sălajul Sărmășag și C. S. Zalău 
II s-au întrecut în atractive 
competiții de șah, tenis de ma
să, popice și volei dotate cu 
„Cupa 30 Decembrie".

• SLOBOZIA. în sala li
ceului de matematică-fizică a 
avut loc o competiție voleiba- 
listică, pe primele locuri cla- 
sîndu-se Sănătatea Amara, Vic
toria Bărăganu și Rapid C.F.R. 
De asemenea. în comuna Jegă- 
lia s-au desfășurat concursuri 
de săniuțe și șah. la care au 
luat parte și sportivi din satele 
învecinate. (V. Petrescu — co
resp.).

• GURA HUMORULUI. în 
sala Grupului școlar minier din 
localitate au avut loc întreceri 
de tenis de masă, cîștigate de 
Violeta Ilișoi (Șc. gen. 3), Ce
zar Procș (Șc. gen. 2) și Mar
cel Șandrul (Gr. șc. minier). 
Totodată, pe pîrtia de la „Sta- 
niște" s-a desfășurat un con
curs de săniuțe, pe primele 
locuri situîndu-se Monica Zam- 
firescu (Șc. gen. 2) și Costel 
Popovici (Șc. gen. 3). Primilor 
clasați le-au fost înmînate fru
moase premii din partea Con
siliului orășenesc pentru educa
ție fizică și sport. (C. Fiiipovici 
— coresp.).

• PREDEAL. Aproape 400 
de elevi de la Liceul cu secție 
de schi din localitate s-au în
trecut într-un concurs de să
niuțe pe versantul sudic al 
Clăbucetului. După întreceri a- 
nimate, pe primele locuri s-au 
clasat Mariana Nițu, C. Han- 
ganu, Anemarie Roiti, Toma 
Daniel, Georgeta Socaciu și Io
nel Stoica. (I. Codleanu — co
resp.).

BUCUREȘTI. în organizarea 
catedrei de educație fizică a 
Institutului Politehnic Bucu
rești s-a organizat o întrecere 
de baschet, la care au luat parte 
reprezentativele a 12 facultăți, 
în clasamentul final, pe prime
le trei locuri s-au situat, în or
dine : Facultatea de mecanică, 
Facultatea de tehnologie chi
mică. Facultatea de automatică. 
Un alt concurs — pe Centrul 
universitar București — dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie" a 
atras la start circa 100 de stu- 
denți baschetbaliști. Au învins 
formațiile I.E.F.S. la băieți și 
A.S.E. la fete. (Octavian Guțu, 
coresp.).

(Continuare în pag. 2—3)

Elena Dobîrceanu înscrie spectaculos un nou gol pentru Uni
versitatea București in meciul cu Constructorul Hunedoara 

Foto : V. BAGEAC

După un meci de mare spectacol hocheistic

ROMANIA-POLONIA 2-4
Cîtcva mii de bucureșteni au 

fost ieri seară, pe patinoarul 
„23 August", martorii celei mai 
frumoase partide de hochei vă
zută in acest an la noi și in care 
primele echipe ale României și 
Poloniei au luptat superb, cu 
elan și viteză, oferind zeci de 
faze „calde" la ambele porți și 
ridicînd de nenumărate ori pu
blicul în picioare ! în cele din 
urmă, au învins oaspeții, mai 
buni, mai realiști în fața por
ții, dar nu fără emoții, cu 4—2 
(2—0, 1—1, 1—1).

Soarta meciului s-a decis în 
finalul primei reprize și în pri
mul minut al reprizei secunde, 
cînd de două ori hocheiștii po
lonezi au fost beneficiarii unor 
flagrante erori dc plasament a’e

fundașilor noștri. Golul doi s-a 
marcat în ultima secundă a pri
mei reprize, ceea ce vorbește 
de la sine despre lipsa de a- 
tenție din apărare. Hocheiștii 
noștri au compensat aceste ne
glijențe din apărare printr-un 
presing permanent și prin com
binații rapide și subtile, din 
care n-au fructificat însă decît 
două. Au înscris, în ordine, Zu- 
bawa (min. 4), Jașzkiewcz (min. 
20), Jobczyk (min. 21), V. Hu- 
țanu (min. 28), Z. Nagliî (min. 
47) și Iskrzick (min. 48). Au 
condus Exner și Budinski (am
bii din Cehoslovacia).

Partida revanșă are loc as
tăzi, tot pe patinoarul „23 Au
gust", de la ora 18.

Călin ANTONESCU

O nouă șarjă a hocheiștilor noștri (echipament de culoare închisă) 
la poarta excelentului J. Wojtynek Foto : Ion MIHAICA

A

BÎRLADUL SPORTIV NU ÎNSEAMNĂ NUMAI RUGBY..
Sub impulsul „Daciadei", 

tot mai
activitatea
tructuoasâ,

de masă devine In 
mai diversificată

acest oraș

Azi, tenis la oaia Nare

Cîteva afișe și un grup de ti
neri — care comentau cu glas 
tare șansele boxerilor localnici 
în gala ce urma să înceapă pes
te puțin timp — ne-au fost 
„ghizi" către Casa de cultură a 
sindicatelor din Birlad. Aici 
aveau să se desfășoare întîlni- 
rile finale în care, alături de 
bîrlădeni, urmau să evolueze 
pugiliști din Roman și Brăila, 
în fața intrării, lume multă. Ne 
facem cu greu loc într-o sală 
plină-„ochi“ care fromăta de 
nerăbdare. „Știți, în calendar 
am avut programate Zece reu-

niuni — ne spune Vasile Dobre, 
lăcătuș la I.E.P.A.M., fost spor
tiv, acum neobosit activist vo
luntar — dar n-am putut res
pecta acest număr". Rîde apoi, 
satisfăcut, sesizînd că este pe 
cale de a ne păcăli, făcîndu-ne 
să credem că o să avem ce 
scrie critic și completează, cu 
vizibilă mîndrie „în loc de zece 
cite am planificat, azi am orga
nizat-o pe a... 15-a“. Rînd pe 
rînd, urcă în ring protagoniștii 
fiecărei categorii. Spectatorii îi 
încurajează, îi aplaudă, ici-colo 
se mai aude și cîte un glas ne-

mulțumit. „Vedeta" sportivă a 
orașului, proaspătul absolvent 
al uceniciei și de scurtă vreme 
muncitor la întreprinderea de 
rulmenți, Gheorghe Ivaz, vi- 
cecampion național la juniori, 
cîștigă detașat. „Este marea 
noastră speranță — ne spune 
Nicolae Manole, coleg de mun
că cu tînărul boxer. Dar mai 
are multe de învățat. Abia i-au 
dat tuleicle, așa că mai trebuie

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare în pag. 2—3)

MICIMI
ROMÂNIA - UNGARIA 

PRHAItAZĂ 
„INDOmr UL EUROPEAN

Noua noastră echipă 
in fața unui test dificil

Reprezentativele de tenis ale 
României și Ungariei se întîl- 
nesc astăzi în Sala sporturilor 
din Baia Mare. Întîlnirea are un 
caracter amical, fiind o verita
bilă „repetiție generală" în ve
derea apropiatului start pe caro 
acestea îl vor lua în actuala e- 
diție a campionatului european 
de sală — „Cupa Saab". După 
cum am mai anunțat, primul 
meci al tenismanilor români în 
„indoor“-ul european este pro
gramat la 7 ianuarie, ei urmînd 
să întîlnească, în deplasare, e- 
chipa Olandei. Oaspeții noștri 
de acum, echipierii unguri, sînt 
deținătorii trofeului de la ediția 
din 1976 a întrecerii și au ca 
primi adversari componenții e- 
chipei Franței.

Iată, așadar, motive puternice 
de a privi cu deosebit interes 
„testul" de la Baia Mare, în 
care formațiile celor două țări 
dau un ultim retuș formei lor 
sportive dinaintea viitoarelor în- 
tîlniri oficiale. Echipa României 
— condusă de căpitanul ne jucă
tor Ștefan Georgescu — a de
plasat pe primii patru clasați la 
ultimul turneu de selecție și a- 
nume : Dumitru Hărădău (cam
pion național), Florin Segărcea- 
nu, Eduard Pană și Andrei Dîr- 
zu. Lor le vor fi opuși patru 
redutabili adversari : Szabolcs 
Barany, Janos Benyk, Peter 
SzSke și Robert Machan. Siste
mul de disputare a acestei în- 
tîlniri prevede 4 meciuri de 
simplu — în ordinea celor două 
formații —, precum și unul de 
dublu. Se vor juca „2 seturi din 
3", așa cum prevede și regu
lamentul de disputare a întîl- 
nirilor din cadrul campionatului 
european pe teren acoperit.
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staBiliți fle federațiile de specialitate

iNOTiND IN FIECARE SĂPTĂM'INĂ
DISTANȚA BUCUREȘTI - PLOIEȘTI I

ȘAH
MASCULIN

1. FLORIN GHEORGHIU (I. T. Bucu
rești), 2. Mihai Șubă (Universitatea 
București), 3. Victor Ciocâltea (I.T.B.), 
4. Theodor Ghițescu (I.T.B.), 5. Mihai 
Ghindă (Universitatea București), 
Emil ’Ungureanu
7. loan Biriescu
8. Mircea Pavlov 
zică (politehnica 
Radovici (C.S.U. Brașov).

(Medieina 
(Medicina 
(I.T.B.), 9.

București),

6.
Timișoara), 
Timișoara), 
Aurel Ur- 
10. Corvin

FEMININ
1. ELISABETA POLIHRONIADE (Uni

versitatea București), 2. Gertrude Baum- 
stark (Medicina Timișoara), 3. Marga
reta Mureșan (Medicina Timișoara), 4. 
Lia Bogdan (Universitatea București),
5. Viorica Ilie (Universitatea București),
6. Emilia Chiș (Locomotiva București),
7. Viorica Tolgy (Vulcan București), ”
Iudit Kantor (C.S.M. Cluj-NapocaR 
Gabriela Olteanu '
rești), 10. Eugenia 
tea București).

8.
9.

(Universitatea Bucu- 
Ghindă (Universita-

COMPOZIȚIE
VIRGIL NESTORESCU (București), 

2. Emilian Dobrescu (București), 3. Er
vin ianoși (Arad), 4. Eugen Rusenescu 
(București), 5. Mircea Manolescu (Bucu
rești), 6. Stelian Lambă (Constanța), 7. 
Iosif Grosu (București), 8. Anatole Ia- 
noveic (Sibiu). 9. Valeriu Petrovicl 
(București), 10. Gheorghe Telbls (Arad).

TENIS
1. ILIE NASTASE (Steaua), 2. Virgi

nia Ruzici (Dinamo București), 3. Flo
rența Mihai (Dinamo București), 4. Ion 
Tiriac (Dinamo București), 5. Dumitru 
Hărădău (Steaua), 6. 
(Tenis Club „Tot înainte"), 
Dlrzu (Progresul București), 
Segărceanu (Dinamo București), 9. Mă
ria Romanov (Tenis Club „Tot înainte"), 

(Dinamo București).

Lucia Romanov
Andrei

8. Florin
7.

I
i

RADIOAMATORISM
1. DAN FRUNZETTI Y08AHL

scurte (Radioclubul județean Iași), 2. 
Marioara Marina Y05AHW — ultrascurte 
(Radioclubul județean Cluj), 3. Gheor
ghe Cîmpeanu Y09ASS — telegrafie 
sală (Radioclubul județean Prahova), 4. 
Ion Drăcea — goniometrie (Radioclubul 
județean prahova), 5. Lucreția Timo- 
cea — goniometrie (Radioclubul jude
țean Maramureș), 6. Constantin Nae — 
goniometrie (Radioclubul județean Bu
zău), 7. Mircea Bădoiu Y09AGI — ultra
scurte (Radioclubul județean Dîmbo
vița). 8. Alexandru Sutto — ultrascurte
(Radioclubul județean Maramureș), 9. Vasile Iliaș Y03CR — ul
trascurte (Radioclubul București), 10. Deszo Nemeth YOGAZR 
ultrascurte (Radioclubul județean Mureș).

TURISM-ALPINISM
1. NICOLAE CO JAN (A.S.A. Brașov), 2. Dumitru Chivu (A.S.A. 

Brașov), 3. Florian Mih&escu (Torpedo Zărnești), 4. Marius
Mărcuș (Metalul Hunedoara), 5. Cezar Manea (A.S.A. Brașov), 
6. Florin Vasluiana (Dinamo Brașov), 7. Livia -.-tor (Univer
sitatea București), 8. 
hailovîci (Politehnica 
nești).

ORIENTARE
GHEUCA (C.S.U. București), 

Chiurlca (I. T. București), 3- 
Oprișiu (Clujeana Cluj-Na- 

Mircea Tideanu (Dacia Bucu- 
Niculina Ene (C.S.U. Bucu- 

Voicu Plaian (Voința Cluj-Na- 
Ion Bura (Voința Craiova), 8. 
Maiorescu (C.S.U. București), 
Horvaty (Voința Cluj-Napoca),

1. PETRE GALATEANU (Betonul Roman), 2. Florian Dinei 
(Dinamo București), 3. Mihai Androșca (Dinamo București), 4. 
Ion Anton (Combinatul poligrafic București), S. Georgică Fusea 
(Universitatea București), 6. Viorel Călin (Tricolorul Baia Mare), 
7. Georgică Zahu (Automatica Teleorman), 8. Ioan Delciug 
(Avîntul Frasin), 9. Constantin Moise (Confecția Km. Sărat), 10. 
Gheorghe Marin (Avintul Curcani).

.^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

O NOUA
BAZA SPORTIVA

LA GALATI
GALAȚI, 28 (prin telefon), 

într-un cadru sărbătoresc, 
miercuri, în orașul de pe malu
rile Dunării a fost inaugurată 
o nouă și modernă bază spor
tivă destinată oamenilor mun
cii de la Șantierul naval. Este 
vorba de o nouă sală de sport, 
cu dimensiunile de 48X12 m, 
pentru jocurile sportive, de o 
altă sală de forță, dotată și cu 
un bac de canotaj, și de sta
dionul „Ancora".

Noile amenajări au fost rea
lizate de către constructorii de 
la șantierul nr. 3 G.S.C.A.Z. (șef 
de șantier.: ing. E. Barbu). 
Demn de relevat este aportul 
colectivului de oameni ai mun
cii de la Șantierul naval (di
rector : ing. I. Drașoveanu), 
care a prestat mii de ore mun
că patriotică pentru realizarea 
acestor noi dotări care îmbo
gățesc zestrea sportivă a ora
șului Galați.

T. SIRIOPOL, coresp.

• Din „secretele14 înotătoarei Carmen
La una din conferințele de 

presă organizate zilnic la Jbn- 
koping cu medaliații campiona
telor europene de natație, mai 
mulți ziariști au întrebat-o pe 
Carmen Bunaciu, înotătoarea 
nr. 1 a României, ce părere are 
despre adversarele sale. Ală
turi de ea se aflau sportivele 
din R.D. Germană, Ulrîke Rich
ter, campioană olimpică la 
Montreal și Birgit Treiber, re
cordmana lumii, singurele care 
o intrecuseră în cursa de 
200 m spate. „De data aceasta 
eu le-am întins mina felicitîn- 
du-le, pentru că au fost 
bune — 
anul, la 
fi invers 
zenți — 
ma oară . . .
ploare — au zîmbit. apreciind 
totuși curajul cu care o cvasi- 
necunoscută arunca mănușa 
lor mai bune specialiste din 
me ale probei. Cei care o 
nosc mai bine pe multipla, 
cordmană a țării știu însă că 
nu lipsa de modestie o carac
terizează.

Am amintit de acest moment 
mai mult din dorința de a 
sublinia hotărîrea tinerei cam
pioane în întreaga sa activita
te. înaintea concursului de la 
Baia Mare ea ne declara că va 
înota 100 m în mai puțin de un 
minut ; a ratat prima tentati
vă, dar la cea de a doua a 
reușit Deși nu făcuse nici un 
fel de pregătire specială pen
tru

mai 
a răspuns Carmen ; la 
„mondiale", sper că va 
!“ Mulți dintre cei pre- 
o vedeau pentru pri- 
la o competiție de am-

ce- 
lu- 
cu- 
re-

acest lucru...
Carmen nu a fost un ,'co- 
minune" la 12—13 ani. Apil

învățat însă de la antrenoarea 
sa, Cristina Șoptereanu (și a 
avut de la cine), să fie ambi
țioasă, dîrză, să realizeze 
fiecare zi mai mult decît 
oea precedentă. Cu dragostea 
pentru acest sport a venit de 
la Sibiu, unde a învățat corect 
A.B.C.-ul înotului. Cu aceste

în 
în10. Eduard Pană

PATINATORII

principalii candidați la

saeen»

ION 
2. Paula 
Cornelia 
poca), 4. 
rești), 5. 
rești), 6. 
poca), 7. 
Gabriel
9. Hdico ----------- ,. —. . _ _
10. Lucian Gălățeanu (C.S.U. București).

... Livia Cotor (Univer- 
losif Ilieș (Minerul BăLan), 9. Viorica Mi- 
Timișoara), 10. Ion Cojan (Torpedo Zăr-

(întreceri aminate din 
trecut). De altfel, 
patinatorii au ieșit pe 
gheață, participînd la 
dotat cu „Cupa Mu-

De azi, la Tușnad

SE ÎNTREC 
LA POLIATLON

TUȘNAD, 28 (prin telefon). 
După cîteva zile călduroase, ne
favorabile patinajului în aer li
ber, timpul s-a răcit din nou 
aici, creîndu-se condiții prielni
ce ca începînd de joi să se des
fășoare pe pista lacului Ciucaș 
competiția de viteză, poliațlonul 
seniorilor 
sezonul 
miercuri, 
inelul de 
concursul 
reșul".

Printre . .
titlurile de campioni se numără 
Andrei Erdelyi (Tractorul Bra
șov), Vasile Coroș (I.E.F.S.), Eva 
Molnar (S.C. Miercurea Ciuc) — 
patinatori care au debutat în 
acest sezon cu noi recorduri re
publicane. La finalele de poli- 
atlon au fost invitați și cîțiva 
dintre cei mai buni juniori — 
N. Jenei, I. Opincaru și alții — 
care la concursul inaugural de 
acum cîteva zile s-au remarcat 
în mod deosebit.

Traian lOANiȚESCU

PE VATRA DE ISTORIE A TULCH
(Urmare din pag. 1)

ret" și enumerarea ar putea con
tinua.

într-o încercare, meritorie, de 
monografie a sportului tulcean, 
prof. Gheorghe Stan, secretar 
al C.J.E.F.S.. nota : „oamenii 
Tulcei, oamenii Deltei, au iubit 
dintotdeauna sportul, spiritul do 
întrecere mai ales la caiac- 
canoe, călărie, înot... Pînă în 
anii socialismului, insă, sport 
făcea cine avea cu ce. In 
viața pescarului, a muncitoru
lui din port, rar se mai găseau 
răgaz și putere pentru sport". 
Dar iată, numai din 1957 încoa
ce, în bilanțul activității spor
tive tulcene au fost înscrise 
peste 150 de titluri de campioni 
republicani la diverse discipli
ne, cu precădere la caiac-canoe, 
13 medalii la campionate euro
pene, 6 medalii la campionate 
mondiale, participări la cele 
mai mari competiții ale spor
tului mondial. Ce poate fi mai 
edificator decît faptul că la O- 
limpiada de la Montreal, Tul
cea a dat lotului nostru nu

mai puțin de 7 sportivi, dintre 
care doi, Vasile Dîba și Policarp 
Malihin, au urcat pe podium 7 
„Acestea sînt, fără îndoială, 
rodul unei ample activități, a 
condițiilor excelente de care 
sportul se bucură și la noi, a 
muncii perseverente depuse de 
cei chemați să slujească dez
voltarea lui", ne spunea Ion 
Olaru. La Tulcea există în pre
zent 3 mari cluburi, un club 
sportiv școlar, numeroase clase 
cu profil sportiv în școli ; acti
vează aici peste 100 de profe
sori de educație fizică, zeci de 
antrenori și specialiști în dome
niul sportului. Faptul cel mai 
important ni se pare însă acela 
că activitatea sportivă a deve
nit o prezență cotidiană în 
viața tineretului, a maselor 
largi de oameni ai muncii, de 
la marile combinate la coope
rația meșteșugărească, de la co
lectiviști la pescarii de pe Du
năre. Succesele sportului de 
performanță sînt rodul activi
tății de masă și, începînd din 
acesț an, toate sint înscrise sub 
mobilizatorul generic al „Dacia- 
dei“.

Bunaciu
calități a ajuns destul de repe
de în elita marilor înotătoare. 
Dar campioana noastră vrea 
mai mult și nu ascunde nimă
nui acest lucru. Nu a mulțumi
t-o nici faptul că în decembrie, 
la Berlin, a învins pe toate 
concurentele prezentate de R. D. 
Germană în proba de 200 m 
spate. Ea știe că nu a ajuns 
încă la o tehnică fără cusur, 
că starturile și întoarcerile îm
bunătățite îi mai pot oferi 
vreo două, trei secunde. O 
obsedează și faptul că distan
țele care o mai despart de re
cordurile lumii se mai măsoară 
incă cu metrul...

îi plac, ca oricărei fete de 
virsta sa, dansul și muzica. Dar 
adesea îi rămîne foarte puțin 
timp pentru ele. Obligațiile 
școlare sînt pretențioase, iar 
cele două antrenamente zilnice 
îi răpesc nu numai ore întregi, 
dar o solicită și fizic foarte 
mult. Fie că este vorba de lu
crul „pe uscat", pe care Car
men nu îl consideră nici un 
moment ca pe o corvoadă, sau 
de nenumăratele sprinturi în 
bazin — făcînd o medie pe toa
te cele 12 luni ale anului, Bu-

inoată săptămînal o dis- 
egală eu cea dintre Bucu- 
și Ploiești — performera

naciu 
tanță 
rești . 
înotului românesc nu-și permi
te, în nici un moment, cel mai 
mic rabat.

Dealtfel — este de părere 
antrenoarea sa — importante sînt 
două lucruri : modul în care 
parcurgi acești kilometri inter
minabili și plăcerea cu care o 
faci, convins fiind că numai în 
felul acesta poți ajunge un ma
re campion. „Noi avem o de
viză în pregătire : recordurile 
de ieri — astăzi timpi în an
trenament. Acest lucru trebuie 
realizat continuu, cu pauze mi
nime. Carmen a înțeles perfect 
această condiție sine qua non 
a marii performanțe și consti
tuie un exemplu pentru în
treaga noastră grupă de la clu
bul Dinamo".

La toate acestea am mai vrea 
să adăugăm un element. 
Carmen a învățat să folosească 
așa cum trebuie timpul rezer
vat refacerii organismului după 
efort, să vină cu zîmbetul pe 
buze la fiecare antrenament.

Adrian VASIUU

EVOLUȚIE SLABĂ A SPORTIVELOR NOASTRE
BALCANIADA DE BASCHET
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Zilele trecute a luat sfîrșit, 
în sala „Șumițama" din Bel
grad, cea de a XV-a ediție a 
Balcaniadei de baschet senioa- 
te. Echipa României s-a pre
zentat in capitala Iugoslaviei 
după un an rodnic, în care a 
realizat cîteva performanțe re
marcabile în fața unor repre
zentative bine cotate în basche
tul european. Iată de ce înain
tea Balcaniadei de la Belgrad 
specialiștii federației și-au fixat 
ca obiectiv la această importan
tă competiție locul I. Acest o- 
biectiv — privit prin prisma re
zultatelor înregistrate de fetele 
noastre în fața unor puternice 
formații naționale — era pe de
plin realizabil I Cu toate acestea, 
Ia Belgrad, echipa noastră a 
fost întrecută în prima confrun
tare de formația Bulgariei, iar 
în ultima de cea a Iugoslaviei, 
cîștigătoarea trofeului. Antreno
rul principal al echipei, loan 
Nicolau, ne-a spus : „Nu-mi ex
plic ce s-a întîmplat. Cert este 
că am jucat slab la

Ce nu-și explică 
Nieolau vom încerca 
căm noi, pe scurt.

După un stagiu de antrena
mente la Poiana Brașov și la 
Timișoara, cu o zi înaintea ple
cării în Iugoslavia, una dintre 
cele mai bune baschetbaliste, pi
votul echipei naționale, Mariana 
Andrcescu, a fost nevoită să se 
prezinte la București pentru a 
susține examenele școlare. Pre
ședinta Federației române de 
baschet, conf. univ. Aristea 
Hrișcă, nu a știut nimic de a- 
ceastă situație, fapt care ne-a 
surprins, deoarece cine altcineva

decît președintele unei federa
ții trebuie să știe cu ce echipă 
și ce impedimente au compo
nentele formației cu care ur
mează a face deplasarea la o 
competiție ?

Vorbind despre comportarea 
sportivelor, trebuie să spunem 
că a surprins evoluția slabă din 
meciul cu Bulgaria a jucătoare
lor înalte (Rodica Goian, Ștefa- 
nia Giurea și Doina Prăzaru- 
Mate), eliminate din teren pen
tru cite 5 greșeli personale. La 
aceasta s-a mai adăugat și acci
dentarea Lilianei 
că echipa noastră 
dent, handicapată, 
formația României 
cătoare tinere cum
Filip, Ecaterina Bradu, Ana As- 
zalos, Magdalena Szekely a fost 
promițătoare, dar ele mai tre
buie rodate în întreceri dificile 
și abia atunci vor deveni spor
tive pe deplin utile echipei 
noastre reprezentative.

Duțu, astfel 
a fost, eVi- 
Prezența în 
a unor ju-
Sint Elma

(

luptă. i 
E. FI
(Prog.) 

5, Vesel 
coresp.)

Belgrad", 
antrenorul 
să expli-

Paul IOVAN

tatea 1 
foarte 
arbitrii 
sek (Ci 
decizii 
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lai 7, 
ban 3, 
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permis 
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BiRLADUL SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

dădăcit. Dar, avem noi grijă de 
el. Trebuie să devină și un bun 
sportiv, însă și un bun mese
riaș. Altfel nu se poate". Pă
răsim sala înainte de final. Ni 
se spusese că întreceri sportive 
mai au loc și în alte locuri din 
oraș, așa că... (Rezultatul galei

Cu ocazia Anului Nou 1978, colectivul

STAȚIEI AUTOSERVICE

unitate a Cooperativei PRESTAREA din municipiul Drobeta ; 
Turnu-Severin, județul Mehedinți, urează vizitatorilor săi un ,< 
călduros

LA MULTI ANI I

Totodată invită pe autoturiștii ce vor străbate minunata Șo
sea a Soarelui, care leagă Hidrocentrala Porțile de Fier de 
milenara Dierna - renăscuta Orșovă -, să-i folosească ser
viciile : spălat, gresat, țprițuit, schimburi de ulei, reglaje, re
parații cu înlocuiri de piese originale, tinichigerie și vopsi- 
torie.

Moderna STAȚIE AUTOSERVICE se află amplasată la 
ieșirea din municipiul Drobeta Turnu-Severin (cartierul Schela 
Cladovei) pe șoseaua națională ce duce spre Hidrocentrala 
Porțile de Fier.
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[NORII CHEFUI, BEțlVI,

MRsionale ale 
kt de foarte 
bine definite : 
tu care a tineri- 
h sportul. Cele 
I procesului de 
ht — și tre- 
I strîns legate 
k instrui
[Pedagogia su- 
krea <îe influ- 
|ui personal al 
dicat profesiei 

acestea toate 
goale. Se cu- 
antrenori sau 

au 
n se

lor, 
me- 

lune 
hind, 

modele 
elevii

1 există și e- 
i. Cîteva din- 
făcut obiectul 
tei plenare a 
prației române

Posturi deficitare in campionatul nostru

FUNDAȘII CENTRALI -SPORTUL NOSTRU!
la timpul potrivit pentru a-și 
conduce echipele La locul sta
bilit și, astfel, elevii lor (a 
se reține — juniori) au fost 
lipsiți de posibilitatea de a-și 
măsura forțele cu componen
ța < ........... ’ ’
ne 
au 
au 
au 
la 1 
ei ?

Conducătorii unităților spor
tive respective și federația de 
resort au luat măsurile care 

se impuneau : lui 
BTJT.'FJ? WBl'T Gheorghe Tăpălagăar ..jdXy.nAnrfffffl (care nu se afla la

prima abatere de 
acest gen) i s-a desfăcut con
tractul de muncă ’ “ 
loman Varadi 
ționat material.

Biroul F. R. 
festînd aceeași 
mă și exigentă

celorlalte echipe. JEste les- 
de înțeles ce sentimente 
trăit cei 20 de tineri cînd 
aflat motivul pentru care 
făcut zadarnic deplasarea 

Timișoara. Ce vină aveau

și 
în

pri- 
a- 
de 

lor.

iar Co- 
a fost sanc-

Ire etapele Di- 
■ și școlarilor 
[țțKîgramată ia 
host prezente 
lițencflfcTuventus 
|, de
I Gh/răpălagă

Varadi. Echi
pe la Timișoa- 
Ise deci bani 
Itul și cazarea 
It participa la 
L la cîntarul 
ta 9, în timp 
berație fusese 
ru ora 7. Mo-
După o noap- 
doi antrenori 

Irozi dimineața

Lupte, mani- 
atitudine fer- 

__  __ o____ a radiat pen
tru abateri asemănătoare din 
corpul de arbitri pe Gh. Orha 
(Baia Mare) și V. Bunta (O- 
radea). De asemenea, cu ace
lași prilej au fost radiați din 
corpul de arbitri N. «Calciuc 
(Rădăuți) și M. Covătaru 
(Piatra Neamț) — pentru in
corectitudini în arbitraj.

Luptele 
de frunte 
rilor din 
aceea nu 
asemenea 
număr — _  __________
vitatea laborioasă -și rodnică a 
majorității celor care mun
cesc cu pasiune, competență 
și dăruire pentru dezvoltarea 
și afirmarea acestui sport.

Mihai TRANCA

se situează la loc 
în ierarhia sportu- 
țara noastră. De 
trebuie admis ca 

oameni — puțini la 
să umbrească actl-

ROMÂNIEI" LA HANDBAL
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: M. Popa 5, 
4ihoc 2, Biro 
riță 4, Cișmaș 
. (C. Cre(u —

2, Dorgo 6, Dudaș 3, Bărbat 2, 
Tereș 3 (Mureșul) și Cazacu 5, 
Frîncu 5, Lăcustă 2, Hobincu 2, 
Cotîrlă 2 (Hidro!).

I. GAVR1LESCU

CLUJ-NAPOCA

I 
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
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I
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I
I 
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Din problemele pregătirii juniorilor

CARTONAȘE ROȘII... ANTRENORILOR! CRIZĂ DE FORMĂ;

® Cadru organizatoric necorespunzăior pentru des
fășurarea meciurilor din campionatul republican 0 Cînd 
echipa ajunge să fie antrenată de... îngrijitorul stad.o- 

nului I 0 In 10 și chiar 9 jucători pe teren !

FUNDAȘII LATERALI

I — Univcrsi- 
(9—6). Meci 

influențat de 
seu și M. Pa- 

p au dat multe 
[ Realizatoare : 
Răducu 3, Mă- 
Rapid) și Cor- 
icu, Mocanu, 
ktatea).
instanța — Mu- 
16—20 (8—15). 

n prima repri- 
Iși-au asigurat 
Itent, care le-a 
o victorie me-

I: Gaal 4, Buta

I.E.F.S. — Textila Buhuși I 
12—10 (6—6). Bucureștencele au | 
avut inițiativa în prima repri
ză ; în cea de a doua, Textila ■ 
a condus la un moment dat cu I 
două goluri. A cîștigat pînă la ■ 
urmă echipa cea mai experi- . 
mentată. Principalele realiza- I 
toare : Chelba 5, Boși 4 I
(I.E.F.S.) respectiv, Puțura 3 
(Textila).

Universitatea Cluj-Napoca — | 
Știința Bacău 15—15 (7—9). Joc 
frumos, în care băcăuancele au I 
condus aproape permanent, gaz- I 
dele obținînd cu greu „remiza". * 
Cele mai multe goluri : Damian ■ 
5 (,,U“), respectiv, Amarandei 8 I 
(Știința). (I. Lespuc — coresp.). I

„Exista un dezinteres total față de 
juniori. La acest meci echipa gazdă 
a fost condusă de îngrijitorul stadio
nului Unirea, iar foaia de arbitraj a 
fost completată de un jucător de 
rezervă (FI. Silvestru), la indicațiile 
delegatului echipei adverse" (decla
rația arbitrului CI. Băltâțescu, din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, la 
meciul Unirea Focșani — C.F.R. Paș
cani, 0—2). „In timpul meciului 
(C.S.U. Galați — Steaua, 2—2), un 
spectator beat a intrat pe teren, a- 
menințindu-ne. Nu era la stadion 
nici un om de ordine. Pină la urmă 
antrenorul și delegatul echipei au 
făcut și pe oamenii de ordine*' (Ov. 
Forăscu — lași). „Antrenorul Adal
bert Covaci a dat tonul protestelor 
și insultelor și cu mare greutate am 
reușit să-l elimin din incinta tere
nului** (Z. Revez — Satu Mare, ki 
meciul C.S.Ș. Baia Mare — Gloria 
Bistrița, 2-1). „La acest meci (C.S. 
Botoșani — C.S.Ș. Bacău, 0—1), co
legiul județean a delegat un singur 
tușior. In tribune n-am găsit un al 
doilea, pentru câ la meci nu a asis
tat nici măcar un singur spectator" 
(M. Teodosiu — Suceava). „In min. 
65 am fost nevoit să cer ieșirea din 
incinta terenului a antrenorului e- 
chipei oaspete, deoarece tot timpul 
protesta și înjura" (D. Ursu — Bră
ila, la meciul C.S.M. Suceava — 
C.S.S. Tecuci, 1-1). „Consider câ la 
Lugoj nu se acordă suficientă aten
ție creșterii juniorilor. Echipa oaspete 
s-a prezentat la meci cu numai 10 
jucători, iar unul n-a jucat pentru 
câ nu avea viza medicalâ 1" (I. Bris- 
tan — Orăștie, Rapid Arad — C.S.Ș. 
Lugoj, 0—0). „Tuș ier ii delegați, G. 
Rusu _ și I. Nicoarâ, nu cunosc sem
nalizările, nu le aplicâ așa cum 
specifică regulamentul. Comportarea 
lor a fost sub cerințele minime" (A. 
Ene — Constanța, S.C. Tul cea — 
C.S.U. Galați, 2—2). „Menționez a- 
titudinea necorespunzătoare a antre
norului O. Romeo. La sfîrșitul meciu
lui pretindea câ nu aveam dreptul 
să elimin pe unul din jucătorii săi, 
care — spunea el — câ numai l-a 
fugărit pe adversar pe teren, dar 
nu l-a ajuns ca sâ-l lovească. Este 
regretabil câ astfel de oameni se 

de 
Tr.

SEAMNĂ NUMAI RUGBY
I

ocupă da creșterea jucătorilor 
fotbal" (1. Zaharia — Drobeta 
Severin, Electroputere Craiova 
Pandurii Tg. Jiu, 3-3). „în întreg 
șui nu se afla nici măcar un 
gur afiș care să popularizeze __
ciul" (P. Bodea — Sighet, Gloria 
Bistrița — Industria sîrmei C. Turzii,
2- 0). ,;în min. 63, cînd am acordat
penalty pentru oaspeți, delegatul 
gazdelor, Șt. Chirițâ, a intrat pe 
teren, amenințîndu*mâ, afirmînd
că-mi taie cauciucurile la mașină" 
(L Vata maniac — Tg. Jiu, Metalur
gistul Cugir — C.S.Ș. Hunedoara,
3— 3), „După ce l-am dat afarâ. Ju
cătorul M. -Ene, de la F.C.M. Giur
giu, s-a răstit la mine". (A Popo
vici — Galați, Gloria Buzău —

F.C.M. Giurgiu, 1-0). „Cînd cm com
pletat foaia de arbitraj, am obser
vat că Isac, unul dintre autorii go
lurilor, nici nu era trecut pe foaie. 
Probabil că a fost un jucător substi
tuit" (V. Bulău — lași, C.S. Botoșani
— Viitorul Vaslui, 3-0. „Antrenorul 
echipei C.F.R., I. Bojan, m-a insul
tat tot timpul culminînd la sfirșitul 
partidei" (I. Jurcă — Lugoj, C.F.R., 
Timișoara — Viitorul Timișoara, 0—1).

Ne oprim aici cu astfel de obser
vații. In foile de arbitraj ale me
ciurilor din campionatul republican 
al juniorilor și școlarilor se află cu 
sutele. Ele argumentează — credem
— într-o măsură suficientă ceea ce 
se întîmplâ la baza fotbalului nos
tru, în ce CADRU ORGANIZATORIC 
se joacă meciurile celor care aspiră 
la culorile echipelor divizionare A, 
șl B, CINE SE OCUPĂ DE CREȘTE
REA ACESTOR JUNIORI, cum sînt 
pregătiți ei pentru a deveni jucă
tori de performanță. Din observațiile 
acestor arbitri se desprind cîteva 
dintre tarele eșalonului copii-juniori, 
ale competițiilor rezervate celor mai 
tineri jucători din țara noastră :
• Meciurile juniorilor, programate 

Ia ore necorespunzătoare, continuă 
să se dispute pe cele mai proaste 
terenuri, intr-un anonimat dezolant.

O Cluburile și asociațiile tratează 
câ pe o cenușâreasâ echipa de ju
niori proprie. „Sâ se descurce cum 
o putea", așa gîndesc mulți pre
ședinți de cluburi și echipele se 
deplasează cum pot, in cite 9—10 
jucători, fără delegați care sâ com
pleteze foile de arbitraj, in auto
dube, ca F.C.M. Giurgiu etc.

0 Popularizarea acestor meciuri 
lipsește cu desăvirșire, iar colegiile 
județene de arbitri nu fac nici efor
tul minim de a delega tușieri la 
partidele juniorilor.

0 Dar cel mai dureros adevăr 
semnalat este acela privind atitudi
nea antrenorilor și profesorilor care 
se ocupă de educația jucătorilor lor. 
S-au înmulțit alarmant cazurile cînd 
acești pedagogi s-au dat în... spec
tacole penibile, gâsindu-i ca ,,țapi 
ispășitori" (pentru dbaterile jucăto
rilor proprii) pe conducătorii de 
jocuri, adresîndu-le cuvinte injurioase, 
obligîndu-i pe arbitri să-i dea afară 
din incinta terenurilor. Exemplul per
sonal — se spune — este cel mai 
convingător. Dar ce fel de exemplu 
dau acești antrenori și profesori, ce 
fel de autoritate mai au ei în fața
— - -- ... . -e| 

din
jucătorilor, a elevilor lor, cînd 
înșiși afișează comportări ieșite 
perimetrul vieții sportive ?

Scurtele însemnări din foile de 
bitraj pe care le-am înserat în 
ceste rînduri cuprind, in esență, 
proape toate deficiențele campiona
tului republican de juniori, carențe 
vechi care continuă să dăinuie și 
sâ frîneze procesul de formare a 
unor jucători buni pentru eșaloanele 
superioare.

Ldurențfc DUMITRESCU
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Ine invită loan 
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cîștigă în cele 
18. L» vestiare, 

jjMdiit, care 
hir<

P^^să învin- 
Ijn fetelor ce 
BS au văzut...

Au văzut că ei nu s-au lăsat 
cu una cu două, că au atacat, 
că au tras la poartă („Ah, ce 
gol a ratat ! Se poate ? l“- „Uite 
că se poate !“), că s-au apărat 
bine, dar că... au pierdut și ei. 
(„Da, dar noi numai la un gol. 
Așa că...“). învingători 
vinși își string mîinile. 
sorul Alexandru Bugeac 
licită elevii, cu gîndul

ccese.
„Vedeți, cînd zici 

parcă zici mai întîl _ .
Poate și ceva fotbal. Dar noi 
mai avem și altele. Chiar dacă I 
nu sint ele foarte-foarte, a- | 
trag tineretul, ba și pe cei 
vîrstnici. Așa că, pe zi ce trece, 
tot mai i 
care nu numai că vorbesc des
pre sport, dar îl și practică. 
Ne cam înghesuim noi pe fie
care metru pătrat, de diminea- I 
tă pină seara, pe bazele sporti
ve pe care le avem, dar și pro
blema aceasta o vom rezolva J 
cu timpul" — ne spune ca un 
fel de concluzie la vizita noas
tră P. Oprea, prim-vicepreșe- 
dinte al C.M.E.F.S.

Așadar, cînd vorbiți despre 
Bîrladul sportiv, nu vă gîndiți 
numai la rugby... și poate la 
ceva fotbal. Ci la mai multe 
ramuri de sport. Pentru că la 
Bîrlad se desfășoară o frumoa
să activitate sportivă de masă.

și în- 
Profe- 
își te
la noi
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MICUL ECRAN
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ur~Sportiv 1977“ 
retrospectivă 

prezentată de 
:u. în cuprins : 
universitar de 

mlin ; echipele 
zolei și baschet 
opene interclu- 
concursuri din 

hi ; C. M. de 
de rugby al 

i ; bochei cu 
arbitru de box 
alergarea hipică 
de trap pentru

„Premiul Americii" ;; (demon
strațiile campionilor europeni 
la patinaj artistic.

LUNI 2 IANUARIE, ora 
15,40 : „Anul sportiv 1977“ (H). 
In sumar : C. M. de zbor cu 
schiurile ; C. E. de box și 
meciul George Foreman — 
Jimmy Young ; tenis pe glob ; 
C. M. la schi alpin ; marile 
premii europene la motocros ; 
C. M. de tenis de masă ; 
„Cursa Păcii" la ciclism; aler
garea hipică internațională 
de steeple—chase de la Li
verpool ; C. E. de gimnastică.

I 
I
I
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în ordinea posturilor, după por
tari, decepții, neașteptat de mari 
ne-au oferit în sezonul de toamnă 
FUNDAȘII, componenți ai com
partimentului defensiv care mulți 
ani în șir ne-au dat pînă acum 
cele mai puține griji, dovedin- 
du-se, în diferite împrejurări, ju
cătorii nu numai cei mai încer
cați, ci și cei mai apți a depăși 
dificultățile unor obstacole com- 
petiționale importante.

De aceea, ne-am și întrebat, ]a 
un moment dat, cu o justificată 
îngrijorare : există oare în fot
balul nostru o criză de fundași 
de valoare ? Parcurgînd lista 
celor 102 jucători folosiți în apă
rarea imediată a echipelor noas
tre divizionare A în turul actua
lei ediții de campionat, și obli
gați fiind a ține seama de o 
anumită specializare în cadrul 
compartimentului defensiv, sîn- 
tem de părere că există neîndoel- 
nic o criză valorică în ceea ce 
privește fundașii laterali și o cri
ză de formă a fundașilor cen
trali, evidente atît în contextul 
competițiilor interne, eît mai ales 
în confruntările internaționale, 
cu caracter decisiv, din toamna 
acestui an. Rcferindu-ne, mai 
întîi, la criza de formă a fun
dașilor centrali — reprezentați 
de un grup de jucători capabili 
a face față, după opinia noas
tră, obligațiilor majore ale per
formanței (Sătmăreanu II, Samcș, 
Ștcfănescu, Meliedințu, Dobrău, 
Păltinișan, Ispir, Catargiu, Tilihoi, 
Agiu, Ciupitu, Smarandache) — 
este 
fapt, 
but, 
alei 
tirii 
oada ____ _____
acestui lucru, pe parcursul des
fășurării competiției și in par
tidele susținute ’ 
ționale au ieșit 
de carențe mai 
principal, de 
participării în 
struire (iniSUficientă forță de an
gajament și de rezistență fizică).

Dispunem, deci, de un număr 
suficient de fundași centrali, cu 
posibilități reale de a se exprima 
la un nivel superior pc planul 
jocului, din care se pot alcătui, 
la nevoie, 2—3 perechi reduta
bile la nivel reprezentativ.

'Din păcate, nu același 
se poate afirma ;și despre 
dașii laterali, unde avem 
multe „găuri“ decît valori 
gurul fundaș lateral care a 
constant bine în tot sezonul, 
Vigu), lucru confirmat, 
de marile deficiențe cu caracter 
cronic manifestate de marea ma
joritate a acestora pe parcursul 
primei părți a întrecerii compe- 
tiționale și din care amintim, cu

cazul să precizăm că, de 
toți aceștia au plătit tri- ’ 

în prima jumătate a actu- 
ediții de campionat, pregă- 
necorespunzătoare din peri- 

precompetițională. Datorită

de țechipele na- 
la iveală o serie 
vechi care țin, în 

conștiinciozitatea 
procesul de in-

lucru 
fun- 
mai 

(sin- 
jucat 

, fiind 
dealtfel,

Turul Diviziei A in fapte și idei

LA JIUL APARAREA NU MAI ARE... CUVINTUL
JIUL reprezintă — ca evolu

ție — unul din cazurile cele 
mai interesante din prima ju
mătate a actualei ediții de cam
pionat. Echipa din Petroșani a 
început destul de promițător 
întrecerea, mergînd pe linia 
bunelor comportări din prece
dentul an competițional (după 
prima etapă s-a instalat în 
fruntea plutonului divizionar). 
Apoi a continuat să curgă con
stant spre „avalul" clasamentu
lui, pînă în etapa a 15-a, cînd, 
cu un efort greu de prevăzut 
într-un calcul normal al hîrtiei, 
a făcut o cotitură spectaculoasă 
spre „amonte", ajungînd în fi
nalul sezonului de toamnă pe 
locul șapte. Așadar, cu trei 
puncte mai puțin și cu trei 
locuri mai jos față de turul e- 
diției de campionat 1976—1977. 
O situație ce nemulțumește, de
sigur, în primul rînd pe com- 
ponenții unei echipe care tre
buia să confirme realizările din 
campionatul trecut, cînd a 
concurat cu șanse reale la un 
loc pe podium.

Fără îndoială că explicațiile 
— mai ales cele de conjunctură — 
pot fi multe. Dintre acestea 
însă ne propunem, să ne oprim 
asupra uneia singure, cu 
ponderea cea mai însemnată în 
schimbarea la față a Jiului, 
comparativ cu cel din trecutul 
apropiat. Este vorba de modifi
carea valorică a raportului a- 
tac — apărare din cadrul for
mației antrenată de Tr. Ionescu 
și Gh. Ene. Concret, în toamna 
anului 1976 Jiul avea un atac 
bun (printre primele cinci) și o 
apărare cotată pe locul 6—7. 
în toamna acestui an, atacul 
formației din Petroșani s-a 
menținut, ca eficacitate, pe un

loc fruntaș (4), în timp ce apă
rarea a coborît pe 13 ! Cărui 
fapt se datorește acest lucru ? 
în primul rînd, să notăm scă
derea potențialului valoric al 
compartimentului defensiv. Re
amintim, cu acest prilej, că în 
vara anului 1977 Jiul „i-a pier
dut" pe Deleanu. Niculescu și 
Augustin, trei „piese" bine așe
zate în angrenajul general al 
echipei. în al doilea rînd, Jiul 
n-a mai reușit Să rezolve co
respunzător momentul de apă
rare, fie din cauza faptului că 
înlocuitorii celor trei amintiți 
nu s-au putut integra rapid și 
eficace în mecanismul de joc 
al echipei, fie pentru că efortul 
celorlalți jucători a fost, ade
seori, insuficient pentru a sa
tisface obligațiile duble de atac 
și apărare, așa cum o cere jocul 
modern. Cînd acest lucru s-a 
realizat (cazul cel mai elocvent, 
partida cu Dinamo, 4—1) Jiul 
a fost aceeași echipă care can
dida în primăvară la un loc în 
Cupa U.E.F.A. Asemenea mo
mente au fost însă destul de 
rare și în consecință echipa din 
Petroșani
toamna în albia unei mediocri
tăți de-a dreptul supărătoare. 
Și dacă n-ar fi fost zvîcnirea 
din finalul turului, cu suita ce
lor trei victorii — printre care 
și aceea de la Craiova — fără 
îndoială că Jiul și-ar fi dispu
tat cu F.C.M. Reșița „lanterna" 
plutonului divizionar. Redresată 
însă la timp și plasată undeva 
la mijlocul clasamentului, for
mația din Petroșani a dovedit 
că are totuși suficiente dispo
nibilități fizice, tactice și mora-

le pe care dacă le-ar valorifica 
integral ar putea oferi inimoși
lor săi suporteri, în retur, sa
tisfacția unei comportări pe 
măsura adevăratei sale capaci
tăți competitionale.

M. I.

acest prilej, pe cele mai semni
ficative. Așa, de pilda, pe plan 
tehnic continuă să apară, foarte 
frecvent, greșelile supărătoare, in 
sfera execuțiilor considerate ele
mentare, cum ar fi : preluarea, 
lovirea mingii cu piciorul și de
rivatul său tactic pasa-depose- 
darea adversarului de minge. A- 
cestea au făcut ca modul de ac
țiune a multor fundași de mar
gine, printre care Miculescu, P. 
Nicolae, Gașpar, Bîtea, Giurgiu, 
Rusu și chiar a mai experimen
ta ților Anghelini, Bcrneanu, O- 
nuțan să aibă un caracter dis
tructiv, ceea ce a subminat ideea 
jocului ’ 
de altă 
fundașii 
dovadă, 
neglijentă la marcaj și au per
sistat în eroarea de a amina re
zolvarea unor situații simple din 
zona porții lor, complicîndu-se de 
cele mai multe ori în artificii 
inutile în controlul balonului sau 
cu pase riscante prin fața pro
priului careu de 16 m, la limita 
de intercepție a . adversarilor. 
De aici și multe momente cri
tice de apărare provocate fără 
rost și chiar goluri gratuite, pri
mite pe fondul unor eforturi co
lective ofensive susținute, cum a 
fost și în cazul meciului cu Iu
goslavia de la București.

Caranțe cu efecte dintre cele 
mai dăunătoare sînt de semna
lat și pe planul mentalității — 
hotărîtoare nu o dată in desfă
șurarea întrecerilor — mulți din
tre purtătorii tricourilor cu nr. 
2 și 4 uitînd că sînt, mai întîi, 
apărători și apoi atacanți. Așa se 
face că, avîntîndu-se în mod re
petat spre poarta adversă și ne- 
maiputîndu-se reîncadra, în timp 
util. în dispozitivul defensiv al 
echipei lor, fundași cu o boga
tă experiență competițională, cum 
sînt Tănăsescu, Micloș, Negrilă, 
Margasoiu, Popovici, Mustafa 
etc, atrași de mirajul golului, 
oferă adversarilor direcți posibi
litatea de a organiza acțiuni de 
atac periculoase și de a le fi
naliza fără a face eforturi de; 
osebite. Am spus 
laterali uită (se 
uneori și celor 
In primul rînd 
alitate însă 
alegînd din 
vine și nu 
acesta este 
mai evident 
de a îndeplini condiția de com
plexitate a postului, in fond sem
nul lipsei de valoare.

Și totuși, în ciuda unor astfel 
de realități care ne pun în fața 
unei situații deloc simple, fot
balului românesc nu-i lipsesc — 
după opinia noastră — elemen
tele capabile să realizeze în vi
itor saltul valoric “
peririi — cantitativ 
nevoilor postului 
lateral la nivel 
Făcînd o astfel de 
gîndim, desigur, 
jucători tineri, unii dintre ei cam 
neglijați pînă acum — Ciocîrlan, 
Purima, M. Zamfir sau Bărbu- 
lescu alții mai puțin cunoscuțl, 
dar dornici de afirmare, ca Gh. 
Dumitrescu, Pitaru, ButufeL 
Nume mai vechi sau mai noi, as
piranți cu toții la posturile de 
fundași laterali ale echipei na
ționale. Cu condiția, evident, a 
unei foarte bune pregătiri sub 
toate aspectele.

Mihai IONESCU
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și calitativ — 
de fundaș 
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uitați ! DUMINICA 1 IANUARIE 
EXTRAORDINARA

LOTO - PRONOSPORT INTORIiEAZA
TRAGEREA

REVELIONULUI DUPĂ NOUĂ ȘI ATRACTIVA
FORMULA TEHNICA

Pariicipînd cu mai multe bilete vă sporiți șansele de a vă putea 
înscrie pe lista marilor cîștigători !

★ ★ *
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 28 

DECEMBRIE 1977
Extragerea I : 5 42 11 2 19 12 ; 

Extragerea a Il-a _• 44 36 35 21 
32 28.

Fond total de , _ 
1.075.249 lei, din care 362.578 lei 
report la categoria I.

Plata cîștigurilor de la această

cîștiguri :

tragere se va face astfel : în 
municipiul București de la 6 ia
nuarie pînă la 28 februarie 1978; 
în țară de la 10 ianuarie pînă la 
28 februarie 1978, iar prin man
date poștale începînd cu data de 
10 ianuarie 1978.



SEMIFONDIȘTII Șl FONDIȘTII SOVIETICI „Turneul celor 6 nafiuni" Ia Hochei juniori

S-AU ANTRENAT LA BĂILE FELIX
De vorbă cu Tatiana Kazankina despre ea și prietenele ei, Natalia Mărășescu și Ileana Silai

SELECȚIONATA ROMÂNIEI A G<TIGAT 
PRIMUL MECI, CU AUSTRIA

...A fost, fără îndoială, marea vedetă a concursului 
atletic feminin la Jocurile Olimpice de la Montreal, o re
plică, dacă vreți, a lui Juantorena sau Viren. A cîștigat 
— era mare favorită — proba de 1 500 m, al cărei record 
mondial îl spulberase înaintea Jocurilor, ducîndu-1 mult 
sub 4 minute (3:56,0). A cîștigat însă și la 800 m — cu 
toate că nu alergase decît două curse pe această distanță 
în 1976 — stabilind un excepțional record mondial : 
1:54,94 !

Și iat-o acum pc Tatiana Kazankina în fața noastră, la 
Băneasa ! Avionul de Oradea a adus pentru două zile în 
București lotul sovietic de semifond și fond care a făcut 
un stagiu de pregătire la băile Felix. „înghițită" de grup, 
Kazankina nu are nimic dintr-o vedetă, nici fizic — știm 
de mult însă că aparențele înșeală..., — și, avem să ne dăm 
seama, nici ca fel de-a fi : modestă, retrasă, chiar timidă.

începem dialogul în sala de așteptare, îl 
autobuz, în drum spre hotel Palas.

— Așadar, Tatiana Kazan
kina, de ce ați ales ca loc 
de pregătire tocmai băile 
Felix 7

— Au mai fost și în anii 
trecuți sportivi sovietici la Fe
lix, unde sînt condiții excelente 
nu numai de antrenament ci și 
de refacere. Nc-am convins, la 

• rîndu-ne, că cuvintele frumoa
se, recomandările au fost per
fect îndreptățite. Ne-am bucu
rat de o primire excelentă din 
partea unor gazde ospitaliere.

— Cum se obișnuiește; 
în orice interviu, 
date biografice...

— M-am născut la 17 
brie 1851 — la Felix mi 
cut o frumoasă aniversare ! —■ 
în orașul Petrovsk, din regiu
nea Saratov, pe Volga. Am fost 
a treia din cei cinci copii pe 
care mama i-a crescut singură ; 
tata a murit puțin după 
terea ultimului meu frate, 
atletism am venit în 1966.

— Singură 7 Cu 
prietenă ? Cu școala 7

— Singură, îmi plăcea să a- 
lerg. Eram însă atît de slabă 
că unul din antrenorii la care 
m-am dus mi-a spus să mă în
torc acasă, să mă înzdrăvenesc 
puțin...

— Primul rezultat 
care vi-1 amintiți 7

— 57 de secunde pe 300 
metri la un cros, în 1967.

cîteva

decem- 
s-a fâ-

naș- 
La

vreo

pe

de 
____  ___ , ... ____ în 
1968 am alergat pentru întîia 
dată 800 m și am ieșit campioa
nă a R.S.F.S. Rusă cu 2:18,0. 
In 1969 m-am mutat la Lenin
grad, am intrat la Facultatea de 
științe economice pe care am 
absolvit-o în 1975. în 1974, du
pă campionatele europene de 
la Roma, toamna, m-am căsă
torit cu Aleksandr Kovalenko.

— Ați alergat de mai

La Sofia au început întrece
rile tradiționalei competiții in
ternaționale de hochei pentru 
juniori „Turneul celor 6 na
țiuni". în prima zi a turneului, 
selecționata României a întîlnit 
formația Austriei în fața căreia 
a cîștigat cu scorul de 8—2 
(1—0, 1—1, 6—1), la capătul unul 
joc echilibrat în primele două

reprize, dar pe care l-a dominat 
copios în ultima parte.

Alte rezultate : Elveția — Ita
lia 7—3 (4—2, 2—0, 1—1); Bul
garia — Ungaria 3—2 (1—1, 2—0, 
0-1).

In continuarea turneului, care 
se va termina la 2 ianuarie 1978, 
echipa noastră va întîlni Elve
ția, Ungaria, Bulgaria și Italia.

PE PISTELE

continuăm în

atletă 
campioană

O mare 
dublă 
olimpică, dublă re
cordmană mondia
lă —, un om sim
plu, modest : 
tiana Kazankina 

Foto : 
Dragoș NEAGU

multe ori, în ultimii 
ani, alături de atlete 
mance, cel mai adesea cu 
Natalia Mărășescu. Ne pu
teți spune cîteva cuvinte 
despre semifondul româ
nesc, în general, și — dacă 
le cunoașteți — despre a- 
lergătoarele noastre ?

— Cum să nu le cunosc 7 
Cine nu le cunoaște, azi, pe 
Natalia Mărășescu. Ileana Silfii 
sau 
uita 
1975 
gat 
Am

Maricica Puică 7 Pot oare 
că Natalia m-a întrecut în 
la Katowice, cînd a cîști- 

titlul european la sală 7 
rămas însă prietene.

— Chiar prietene 7
Da, prietene, chiar dacă 

îmi este, în același timp, una 
din cele mai puternice adversa
re. Nu știu dacă am fi la fel de 
prietene dacă Natalia Mărășes
cu ar avea finiș mai bun... 
Glumesc, desigur. Ne întîlnim 
adesea la concursurile impor
tante, vorbim, ne sfătuim reci
proc. Poate nu i-ar strica și 
ceva mai mult curaj în cursele 
„mari".

— Ce distanță preferați, 
800 sau 1 500 m î De ce 7

— îmi place mai mult să a- 
1 500 m, ai timp să 
800 m este acum a- 
cursă de viteză.

— Cînd, și de cine, vor 
fi depășite recordurile pe 
care le-ați stabilit în 1976 ?

lerg pe 
gîndeșli ; 
proape o

intre 4 ți 8 ianuarie, la New York

0 NOUĂ EDIȚIE A „TURNEULUI CAMPIONILOR1- LA TENIS
După cum s-a mai anunțat, 

între 4 și 8 ianuarie 1978 se vor 
disputa la „Madison Square 
Garden", din New York, întrece
rile „Turneului campionilor" la 
tenis, competiție care reunește 
în fiecare an pe primii opt cla
sați în „Marele Premiu — 
FILT".

Participanții la actuala ediție 
a turneului au fost repartizați 
tn două grupe, după cum ur
mează : grupa A : Guillermo 
Vilas, Jimmy Connors, Manuel 
Orantes, Eddie Dibbs ; grupa B: 
Bjorn Borg, Brian Gottfried, 
Raul Ramirez și Roscoe Tanner.

In prima zi a competiției sînt 
programate următoarele parti
de : Gottfried — Tanner; Dibbs 
— Connors ; Borg — Ramirez și 
Vilas “ ' - - ■
se vor desfășura semifinalele 
(primul clasat în grupa A va 
juca cu cel de-al doilea clasat 
din grupa B și invers), învingă
torii urmînd să-și dispute finala 
în ziua de 8 ianuarie.

Vom deschide noi lista, șl 
nu din politețe, desigur, cu 
Tatiana Kazankina...

— Poate chiar anul viitor, 
cînd vor avea loc campionatele 
europene de la Praga, cu sigu
ranță pînă la Jocurile Olimpice 
de la Moscova. Candidate sînt 
mai multe, din lista mea nu 
lipsesc Ulrike Bruns și Chris
tine Neumann (R. D. Germa
nă), Totka Petrova (Bulgaria) 
și — nici răspunsul meu nu 
este din politețe ! — Natalia 
Mărășescu și Ileana Silai, lide
rele unei școli de semifond pe 
care o socotesc între cele mai 
valoroase din lume. Performan
țele realizate de Silai la 36 de 
ani sînt cu adevărat extraordi
nare. Mai tîrziu pot apărea și 
alte nume.

—• Care 
peste i 
nu se 
probele 
fond 7

— Limite 
S-au făcut 
iată, toate au fost depășite. Nu 
pot spune nimic sigur, ar în
semna să mă joc cu cifrele.

— Planuri de viitor 7
— Olimpiada din 1980, 

casă", și „europenele" de la va
ră, la Praga.

— Veți concura în se
zonul de sală 7

— Nu, am început pregătirea 
tîrziu, abia la Felix, după o 
pauză de aproape trei luni, în 
care am suportat și o interven
ție chirurgicală. Toate ginduri- 
le — și eforturile — mi se în
dreaptă către campionatele 
continentului de la Praga, un
de mi-ar face plăcere să am 
alături, pe podium, o atletă 
româncă...

Vladimir MORARU

sînt limitele 
care considerați că 
va putea trece în 
feminine de semi-

nu se pot fixa, 
atîtea previziuni și,

Orantes. La 7 ianuarie

.MANAGERII EXPLOATEAZĂ
TINERELE TALENTE"
— deckirâ fostul campion 

profesionist de box Gustav Scholz
PARIS, 28 (Agerpres). — După 

cum se știe, boxerul vest-ger
man Jorg Eipel, care a fost în
vins acum 10 zile prin k.o. în 
repriza a 15-a, de către france
zul Alain Marion, într-un meci 
pentru campionatul european, 
desfășurat la Creil, a suferit o 
comoție cerebrală. El continuă 
să se afle tn comă fiind inter
nat într-un spital din localitatea 
Creil. Specialiștii boxului euro
pean consideră că principalii vi- 
novați de acest grav accident 
sînt arbitrul englez M. Dakin, 
care n-a oprit lupta tn momen
tul cînd Eipel se află în mare 
dificultate, șl mai ales antrenorii 
Willie Zeller și Werner Papke a 
căror datorie era de a-șl aban
dona elevul.

într-o declarație făcută repre
zentanților presei vest-germane, 
fostul campion european de box 
la categoria semigrea, Gustav 
Scholz (R.F. Germania), a spus 
printre altele: ,.Principala vină 
șl m acest caz cade fără Îndoia
lă pe umerii managerilor care 
exploatează tinerele talente, ur
mărind numai interesul financi
ar de la elevii lor“.

REZULTATE BUNE LA MEDEO 
Șl INZELL IN DISPUTELE 

VITEZIȘTILOR

Pe patinoarul „Medeo" 
Alma Ata s-a desfășurat 
concurs de patinaj viteză, 
proba masculină de 500 m, vic
toria a revenit lui Andrei Ma
likov cu 37,79, iar în cursa de 
1 000 m pe primul loc s-a situat 
Valeri Muratov, în 1:17,06. In 
concursul feminin, cel mai bun 
rezultat l-a obținut Liubov Sad- 
cikova, în proba de 500 m cu 
41.26.

In concursul de patinaj vi
teză de la Inzell, olandezul 
Hans van Helden a terminat 
învingător la 500 m, cu 39,53. 
în proba similară feminină, pe 
primul loc s-a clasat Brigitte 
Flier (R.F.G.) în 45,35. Alte re
zultate : 1 000 m masculin — 
Van der Kreeke (Olanda) 
1:21,66 ; 1 000 m feminin — 
Visser (Olanda) 1:32,02

din 
un 
în

DE GHEATĂ
BOGATA AGENDĂ COMPETI 

ȚIONALA LA HOCHEI
In mai multe orașe din Fin

landa au început 
campionatului 
hochei 
zervat 
cători 
ceasta 
tat și 
Barbu.
U.R.S.S. — R.F. Germania 13—1 
(2—1, 6—0, 5—0) ; Finlanda —• 
Elveția 10—7 (6—1, 1—4, 3—2); 
Cehoslovacia — Polonia 8—2 
(1—0, 4—0, 3—2) ; Suedia —
Norvegia 14—0 (5—0, 4—0, 5—0).

In primul joc al turneului 
care se desfășoară la Copenha
ga, selecționata Danemarcei a 
întrecut cu 8—2 (2—0, 1—1,
5—1) formația Olandei.

Intr -un meci amical la Vil
lars de Lans, sclecționatela 
Franței și Bulgariei au termi
nat la egalitate : 6—6 (1—3, 3—2, 
2—1). Partida a fost urmărită 
de circa 2 500 de spectatori.

întrecerile 
european de 

pe gheață (grupa A) re- 
echipelor de juniori (ju- 
pînă in 18 ani). La a- 
competiție se află invi- 
arbitrul român Oprea 
Iată primele rezultate :

Recent s-a încheiat la Moscova 
„Turneul Izvestia", victoria re
venind selecționatei Cehoslova
ciei, surprinsă în 
noastră 
părare 
Suedia

Foto :

imaginea 
intr-un moment de a- 
din meciul cîștigat cu

AGERPRES CTK

CEL MAI EFICACE FOTBALIST BRAZILIAN ÎN 1977
Pentru a doua oară consecu

tiv, titlul de cel mai eficace ju
cător de fotbal din Brazilia a 
fost cucerit de Zi co (Flamengo),

care a înscris în acest an 48 de 
goluri în 56 de meciuri. Anul 
trecut, Zico marcase 63 de go
luri în 70 de partide.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
mii în această direcție 
șl se pare că vor face g 
apel la căminele stu- g 
dențești existente în g 
localitate pentru caza- g 
rea celor aproximativ g 
12.000 de viitori parii- g 
cipanți. Principala con- g 
tribuție în această di- g 
recțle o va da centrul rf 
universitar U.C.L.A., de g 
care se leagă tradițio- g 
nale activități sportive,

g

!
a

g

JACK DEMPSEY, 
IN FORMA...

Pe una din străzile 
citadelei new-yorkeze, 
în plin Manhattan, o 
pereche de bătrinei — 
care trebuie să-șl fi 
serbat de mult „nunta 
de aur” — se plimbau 
liniștiți. Deodată, din 
spatele unei mașini a- 
par doi indivizi mas- 
cați, trîntesc femeia la 
pămînt, îl smulg poșe
ta și încearcă să dis
pară. Bărbatul reacțio
nează cu promptitudine 
șl culcă dintr-un singur 
pumn__pe unul din a- 
gresori. Celălalt vrea să 
fugă, dar bătrinul se 
arată deosebit de agil, 
îl prinde după o scurtă 
cursă șl îl tace k.o. cu 
un alt pumn năpraznic. 
Apoi, cei doi agresori 
sînt predați unei mașini 
a poliției. Mulțimea a- 
dunată îl ovaționează 
pe cavalerul dreptății, 
care din întlmplare nu 
era altul decît... Jack 
Dempsey, celebrul fost 
campion 
box la 
ile. Azi 
de ani, 
să nu-șl 
forma...

TENIS PE PATINE
Cea mal tînără secție 

a asociației sportive 
Spartak din Moscova 
poate surprinde pe ne- 
ofiți, căci poartă titu
latura — tenis pe... 
gheață. In realitate, a-

este și un bun patina
tor, este Încredințat că 
In scurt timp va obține 
cu elevii săi progrese 
importante. Pentru ac
tualul sezon de Iarnă, 
este programat un 
turneu „open” (adică, 
deschis tuturor dorito-

| CALEIDOSCOP

mondial de 
toate catcgori- 
în vîrstă de 82 
Dempsey pare 
fl pierdut încă 
sportivă.

ceastă specialitate spor
tivă era cunoscută șl 
acum un secol, dar ea 
pare să revină la „mo
dă” abia în zilele noas
tre. Primul start al 
noilor săi adepțl mos- 
covlțl datează de acum 
trei ani ; de atunci, 
numărul lor s-a mărit 
constant, alungind acum 
la 18# de tenlsmani-pa- 
tlnatori. Tenisul pe 
gheața este mai rapid 
șl presupune, in plus, 
o bună cunoaștere a 
ambelor discipline. Ac
tivitatea noii secții a 
Iul Spartak este îndru
mată de un specialist 
recunoscut în materie, 
maestrul emerit al 
sportului Serghei An
dreev. Fostul campion 
unional de tenis, care

rilor) al cărui succes 
pare de pe acum 
gurat.

FĂRĂ „SAT 
OLIMPIC" I

asi-

neȘtlri contradictorii 
parvin din Los Ange
les, gazda proiectatelor 
Jocuri Olimpice de va
ră din 1984. Astfel, 
dacă municipalitatea 
marelui oraș Californi
an s-a arătat foarte 
largă în acordarea de 
subvenții pentru rea- 
menajarea bazei so.r- 
tive „Coliseum”, cifrate 
la 8 milioane dolari, 
în schimb ea nu este 
dispusă să cheltuiască 
nici un cent pentru un 
„sat olimpic”. Intr-ade
văr, organizatorii Olim
piadei a XXin-a pre
conizează stricte econo-

VOIAJ DE NUNTĂ 
IN MARȘ

Profesorul de educa
ție fizică Tom McGrath, 
din New York, scoțian 
de origine, este un in
corigibil... 
Abia reîntors 
epuizantă „cursă' 
York — San 
co, tn care a 
S perechi de 
el este hotărit 
din nou cale 
De data aceasta, înso
țit de tînăra sa soție, 
cu care s-a căsătorit 
acum cîteva zile. „Mirii” 
Intenționează să par
curgă pe Jos cei 5120 
de kilometri care se
pară coasta de est de 
cea de vest a Ameri- 
cU de Nord, 
puțin de S3 
Ceea ce ar 
fără îndoială, 
„record” mondial.

mărșăluitor. 
dlntr-o 
« New 

Francis- 
distrus... 
pantofi, 
să facă 

întoarsă.

în mal 
de zile, 
constitui, 
un nou

g
g

TELEX
Echipa de rugby R. C. Gri- 

vița Roșie și-a încheiat tur
neul în Franța, obținînd două 
victorii : 10—3 cu St. Mar- 
celin și 18—14 cu Le Creusot 
(din prima divizie).

BASCHET • într-un derby al 
campionatului feminin al U.R.S.S., 
T.T.T. Riga, de nenumărate ori 
cîștigătoare a C.C.E., a învins 
cu 71—50 (32—30) pe Spartak Le
ningrad. De remarcat că pivo
tul echipei T.T.T. Riga, cunos
cuta jucătoare Uliana Semenova 
(2,10 m), a înscris 54 de puncte!

CICLISM • Etapa a doua a 
Turului statului Costa Rica, desJ 
fășurată pe ‘ ~
Limon (170 
de liderul 
Alvarado 
4h46:47.

FOTBAL • Campionatul Unga
riei a continuat cu prima etapă 
(a 18-a) din retur : Vasas —
Dunaujvăros 2—2 ; Fercncvăros — 
Csepel 5—2 ; Diosgydr — M.T.K. 
1—1 ; Baba Eto Gydr — Honv6d 
1—1 ; Uj pești Dosza — Kaposvăr 
5—1. în clasament : Ujpesti Dosza 
26 p, VidGoton și M.T.K. — cîte 
25 p. • în sferturile de finală 
ale „Cupei R.F.G.“ : Fortuna 
Diisseldorf — Schalke 1—0 (în 
primul joc, 1—1). în semifinale 
se vor întîlni : Fortuna Dusseldorf
— M.S.V. Duisburg și Werder 
Bremen — F. C. Kdln • După 
22 de etape în campionatul en
glez conduce Nottingham Forest, 
cu 32 p (un joc mai puțin), ur
mată de Everton și Arsenal — 
cîte 29 p. Rezultate din etapa a 
22-a : Birmingham — Bristol 3—0 ; 
Chelsea — West Ham 2—1 ; Con- 
ventry — Norwich 5—4 ; Derby
— Aston Villa 0—3 ; Ipswich — 
Queen’s Park Rangers 3—2; Leeds
— Everton 3—1 : Liverpool —
Wolverhampton 1—0 ; Manchester 
United — Leicester 3—1 ; Middles
borough — Manchester City 0—2 ; 
West Bromwich — Arsenal 1—3.

ȘAH • Col de al 37-lea cam
pionat feminin al U.R.S.S. s-a în
cheiat cu victoria maestre! Maia 
Clburdanidze (tn vîrstă de 16 ani) 
care a totalizat 13 p. Noua cam
pioană nu a cunoscut înfrîngerea 
în acest campionat !

TENIS • în optimile de finală 
ale campionatelor Australiei care 
au loc la Melbourne : Rosewall,
— Stone 6—4, 4—6. 6—4, 4—6,
9—7 ; Alexander — Scanlon 7—6, 
6—7, 6—1, 6-2.

traseul San Jose — 
km) a fost cîștigată 
clasamentului Carlos 
(Costa Rica) în


