
TRĂIASCĂ REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA!
Proclamarea Republicii a deschis calea puter- ș 

nicelor transformări revoluționare socialiste din 
patria noastră. Aceasta corespunde, de fapt, cu 
asumarea de către clasa muncitoare a misiunii de 
înaltă răspundere istorică de a conduce națiunea 
noastră pe calea făuririi noii orînduiri sociale, a 
socialismului și comunismului în România.

NICOLAE CEAUȘESCU

PROLETARI DIN TOATE TARILE, ONIȚI-VAI
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TREI DECENII
PUTERNICĂ AFIRMARE

general It. Marin DRAGNEA
președintele C.N.E.F.S.

SUCCESE ÎN ANII REPUBLICII
I JOCURILE OLIMPICE - 98 medalii

• Medalii de aur : 22 — caiac-canoe 6, atletism 5, gim
nastică, lupte (greco-romane) și tir cîte 3, box și scrimă 
cite 1 • Medalii de argint : 30 — box 7, lupte (greco-ro
mane) și caiac-canoe cîte 6, atletism 4, tir 3, gimnastică 2, 
handbal și scrimă cite 1 • Medalii de bronz: 46 — lupte 11 
(greco-romane 9, libere 2), caiac-canoe 8, box 7, gimnastică 
6, scrimă 4, atletism și tir cîte 3, canotaj 2, bob și handbal 
cite 1.

CAMPIONATE MONDIALE - 284 medalii
• Medalii de aur : 88 — caiac-canoe 25, tenis de masă 

20, popice 13, lupte 9 (greco-romane 8, libere 1), handbal 7, 
scrimă 4, tir 3, canotaj 2, aeromodelism, gimnastică, 
tism, pescuit staționar și șah-compoziție cîte 1 • 
de argint : 96 • Medalii de bronz : 100.

CAMPIONATE EUROPENE - 406 medalii
• Medalii de aur : 91 — caiac-canoe 27, lupte 13 

romane 12, libere 1), tir 12, box 9, gimnastică și canotaj cîte 
7, atletism 6, tenis de masă 4, bob și rugby cîte 2, aeromo
delism și volei cîte 1 ® Medalii de argint : 162 • Medalii 
de bronz : 153.

CAMPIONATE MONDIALE UNIVERSITARE - 154 medalii
• Medalii de aur : 35 — atletism 10, scrimă 5, gimnastică, 

lupte și tenis cîte 4, handbal 3, volei 2, fotbal, înot și polo 
cîte 1 • Medalii de argint : 53 • Medalii de bronz : 66.
CAMPIONATE MONDIALE DE TINERET, JUNIORI, ȘCOLARI

- 53 medalii
• Medalii de aur : 22 — scrimă 8, atletism 5, 

co-romane 3, libere 1), handbal 2, bob, șah
• Medalii de argint : 16 • Medalii de bronz :
CAMPIONATE EUROPENE DE TINERET, JUNIORI

• Medalii de aur : 70 — tenis de masă 22, caiac-canoe 10, 
popice 9, atletism, box, înot și lupte cîte 6, tir 4, fotbal 1
• Medalii de argint : 63 • Medalii de bronz : 75.

COMPETIJII EUROPENE - 25 victorii
• Medalii de aur : 25 — tenis de masă 8, handbal și volei 

cîte 5, scrimă 3, popice și rugby cîte 2.

DIN CUPRINS:

9 „Daciada" înscrie sportul de masă pe coor
donatele calității (pag. a 2-a)

O Marii performeri români ai anului (pag. a 3-a) 
® Marile momente ale anului post-olimpic, 

bilanț 1977 (pag. 4—5)
9 „Magazin" de Anul Nou (pag. a 7-a)
9 Oaspeți ai țării noastre despre sportul româ

nesc (pag. a 8-a)

Redacția ziarului
SPORTUL

și colaboratorilor săi

u inimile pline de bucurie și de mîndrie patriotică 
pentru marile realizări obținute în acest an, avînd în 
față tabloul luminos și măreț al viitorului patriei, pre

figurat în magistralul Raport prezentat de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Conferința Națională a partidu
lui, sărbătorim astăzi jubileul a 30 de ani de la proclamarea 
Republicii, eveniment de importanță istorică, victorie de sea
mă a poporului nostru în îndelungata și eroica sa luptă pen
tru libertate, democrație și progres social.

Republica noastră întruchipează puterea clasei muncitoa
re, aliată cu țărănimea, cu ceilalți oameni ai muncii, expre
sia pregnantă a acestei realități constituind-o rolul îndeplinit 
de partidul clasei muncitoare — Partidul Comunist Român 
— ca forță politică conducătoare în stat, în societatea noastră.

Actului memorabil de la 30 Decembrie 1947 i-a urmat, du
pă cum se știe, o perioadă de profunde transformări politi
ce, economice și social-culturale, de înflorire și dezvoltare în 
toate domeniile construcției noii orînduiri socialiste.

Marile succese obținute de poporul român au fost amplu 
arătate în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a partidului, evocîndu-se puternica 
dezvoltare a industriei, agriculturii, transporturilor și tele
comunicațiilor, avîntul fără precedent pe care l-au cunoscut 
învățămîntul, cultura și arta, grija deosebită acordată ocro
tirii sănătății, toate acestea conducînd la ridicarea neîncetată 
a nivelului de viață — material și spiritual — al populației. 
Conferința Națională a preconizat, în documentele adoptate, 
un mai accentuat ritm de creștere a nivelului de trai al po
porului, expresie a grijii permanente față de om a partidului 
și statului nostru.

în cadrul acestor profunde schimbări, al înnoirilor și avîn- 
tului înregistrate în toate domeniile de activitate, se înscrie, 
desigur, și impetuoasa dezvoltare pe care a cunoscut-o, în 
acești 30 de ani, mișcarea sportivă.

Condusă și îndrumată permanent de partid, primind ne
prețuite indicații și îndemnuri din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, educația fizică și sportul au devenit activități de 
interes național, investite cu înalte responsabilități sociale.

în cuvîntarea rostită, recent, la marea adunare populară de 
la Hunedoara, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Este ne
cesar să acordăm o atenție corespunzătoare și activității 
sportive — am în vedere activitatea sportivă de masă, nu nu
mai aceea de club — participării active a tineretului, a tu
turor oamenilor muncii la această activitate care constituie 
o parte inseparabilă a muncii de formare a omului nou, să
nătos, cu o concepție înaintată, care să se bucure din plin 
de toate cuceririle civilizației socialiste și comuniste".

Iată, așadar, că în concepția partidului nostru educația fi
zică și sportul reprezintă o parte INSEPARABILĂ în 
munca de făurire a omului nou. Dealtfel, în activitatea spor
tivă de masă, care a cunoscut un mare avînt în acești 30 de

ZESTREA SPORTIVĂ, TOT MAI BOGATĂ

Imaginea noii săli de sport din Arad, care urmează să fie dată curind în folosință 
Foto : Marcel CANCIU-Arad



„daciada“ Înscrie sportul de masă pe coordonateie caeităiii
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PE PODIUMUL MARII COMPETIȚII

SPORTIVĂ
de BASMPLAIURILE

a fi făcut un 
drumul afir-

în întreceri, cele 
au trăit senti- 

urcat pe podiu- 
de 
pe

LA MULȚI ANI!
Daciada” a împlinit un an !

Ce reprezintă acest an ? O temerară înălțare de șta
chetă, care s-a impus în mișcarea noastră sportivă, cu 

hotărirea de a o apropia de ritmurile noi ale țării.
„Daciada" s-a născut intr-o seară de august 1976, cînd 

Nadia Comâneci, tripla noastră campioană olimpică, devenea 
„Erou al Muncii Socialiste", sub privirile calde ale secretaru
lui general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
omul care, in acel moment suprem al performanței sportive 
românești, a cerut, totuși, o neintirziată mobilizare generală 
a tuturor energiilor sportive tinerești, sub faldurile unei mari 
competiții naționale atotcuprinzătoare.

In acest din urmă an, „Daciada” a reușit să transforme, 
într-un fel, harta sportului nostru de mase, pătrunzind in 
zonele pe care, pinâ nu demult, spațiile albe marcau depăr
tarea de efectul binefăcător al sportului. In acest din urmă 
an, copiii și-au abandonat treptat sfielile, tinerii s-au simțit 
mult mai îndatorați trupului și sufletului lor, prin intermediul 
„Daciadei", iar virstnicii au început să reflecteze pe tema 
marelui adevăr care spune că omul are doar virsta arterelor 
sale, mereu întinerite prin mișcare și sport.

Acum, cînd „Daciada" împlinește un an de viață, ea

Din bogata și atit de entuziasta activitate sportivă de masă 
declanșată de cea mai mare competiție sportivă națională 
ciada", am ales 
ale puternicului 
tre sportive.

trei momente, 
impuls pe care

„Da- 
cu putere de sinteză, mărturii 
„Daciada" l-a dat mișcării noas-

sărbătoare

oferă privirilor un prim bilanț incontestabil, acela al stimu
lării tuturor inerțiilor spre mișcare și voie buna.

„Daciada" a însemnat, în acest an, mult mai mulți tineri 
pe terenurile de sport și, oricum, o întinerire subiectiva și 
obiectiva a tuturor... vîrstelor.

„Daciada" a însemnat, in aceste ultime zile ale primului 
sau an de existența, mai mulți copii cu patine pe umâr, 
mai multe urme prelungi pe zâpada afînatâ dintre sate, mai 
multe chipuri vesele și îmbujorate de Soarele mișcării. „Da
ciada" înseamnâ, mai ales, nerâbdarea cu care sînt aștep
tate primele fire de iarba, care sâ ofere tuturor un stadion 
compact, cu numai doua opreliști : linia de start și firul de 
sosire.

La mulți ani, „Daciada" I
loon CHIRILÂ

ALE MARAMUREȘULUI...
„A fost o întrecere cum nici 

nu-ți vine să crezi’" — caracte
riza unul dintre participanți 
cea de a Ill-a ediție a „Festiva
lului sportului sătesc*, care a 
avut loc anul acesta în județul 
Maramureș, sub genericul „Da
ciadei".

Nu știm a cui a 
lucrul acesta are, 
puțină importantă 
iniția o Întrecere 
organizată, pe find, în județele 
Bistrița-Năsăud, Maramureș și 
Suceava. Cert este că ea a prins 
rădăcini șl, spre deosebire de 
alte acțiuni (despre a căror reu
șită ne-am ocupat pe larg în 
coloanele ziarului), ea s-a înscris 
ca un element activ de impulsi
onare a activității sportive „mai 
ales în locuri in care niciodată 
nu au avut loc competiții de o 
asemenea amploare" — cum ne

fost ideea — 
de fapt, mai 
— de a se 
care să fie

I FILE DE VACANTĂ
• In prima zi de vacanță 

am fost cu școala la Predeal. 
Am plecat din București la 
ora 7, cu patru autobuze, și 
ne-am luat și săniile cu noi. A 
fost o zi splendidă ! „DACIA
DA" s-a ținut pe Clăbucet și 
prima la „Săniuța de argint" 
pe sectorul 1 a fost școala 
noastră generală nr. 23. 
Uraaa P.S. Mi-a părut rău 
de „grăsuțul". A ocupat locul 
IL Cred că s-a „vitaminizat" 
prea mult cu portocalele din 
sacoșele noastre. (Andrea 
Weber, cl. Vil-a A).

nr.

• Azi a venit la noi in 
vizită unchiul Sandu. Mi-a 
spus că și el a jucat în tine
rețe hochei. M-a învățat o 
mulțime de lucruri noi în 
jocul de cîmp. Cînd am ple
cat la patinoar, că aveam 
meci în ,DACIADA", s-a 
mirat că mă duc așa, fără 
să iau geografia și aritmetica 
cu mine. „Noi nu citim 
hochei" i-am spus. 
noi citeam pe gheață ? mi-a 
răspuns. Le luam ca apără
toare Și noi care strîm- 
băm din nas dacă nu jucăm 
cu patine, căști șt apărătoare 
„Joja" !... (Victor Șomfăleanu, 
junior în echipa Steaua II).

• De cîteva zile jucăm 
șah în Palatul Sporturilor. 
Adică, în foaierul lui. E mare 
cit o sală de sport! Jucăm 
aici și tenis de masă. Tot în 
cadrul „DACIADEI". Cred că 
sectorul 5 are cei mai mulți 
șahiști din București. Dar eu 
știu de ce, că le văd săniu
țele „parcate" la intrare. Me
sele de șah, frumos aranjate, 
fac un fel de linie de start 
pentru clipa cînd pe derde- 
lușul de alături, din spatele 
sălii, vor începe întrecerile 
de... greutate ale „DACIA
DEI" de iarnă. (Cristinel An- 
dreescu, Bl. R 13. Berceni).

• Am plecat în tabără la 
Diham cu trenul de persoane

la
„Păi, ce,

Fotografii de : Dragoș

partea a doua. Veselie 
in vagonul nostru.'După 
zile de antrenamente pe 

am participat la

3281, 
mare 
cinci 
schiuri,
„Cupa vacanței". Nici la te
levizor, la „Cupa mondială", 
n-am văzut așa întreceri 
grozave! P.S. Mîine, emoții 
mari: ne lansăm pe pirtiile 
anume pregătite pentru „DA
CI ADA". (Lucia Anastasescu, 
Bl. J 18 — Titan).

NEAGU și Vasile BAGEAC
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• Poate să ningă afară, 
poate să înghețe tun toate 
lacurile din București, noi... 
handbal! Toată ziua hand
bal !... Dar, vorba tovarășului 
antrenor; la „DACIADA" de 
vară cine va fi printre fina
listele sectorului 1 la hand
bal ?... Noi, școala generală 

(Olguța Anton,nr. 5!. 
II A).

cl3

Vasile TOFAN

preciza Alexandru Olăhuț, secre
tar adjunct al comitetului comu
nal de partid din Ulmeni. în 
același timp, prin proporțiile sa
le, întrecerile au depășit zona de 
interes a perimetrului satului- 
gazdă, la sărbătoarea sportivă 
luînd parte și comunele înveci
nate, ai căror locuitori s-au sim
țit oblicați nu numai să pri
vească, ci să dea și o mină de 
ajutor „pentru ca totul să fie 
fain“. De fapt, reținem că acest 
lucru s-a petrecut și cînd între
cerile au avut loc pe meleaguri
le bistrițene sau sucevene.

Și, ceea ce este mal îmbucură
tor — un alt element care ne-a 
determinat să urcăm acest fes
tival pe „podiumul laureatelor" 
— este faptul că el a avut ur
mări favorabile și asupra dez
voltării bazei materiale și in spo
rirea numărului de practicanți, 
dovadă că pe terenurile realiza
te cu acest prilej au mai avut 
loc de atunci încă multe alte 
întreceri. Acest lucru nu a fost 
caracteristic numai Maramureșu
lui, ci și celorlalte două județe.

„Festivalul sportului sătesc" 
constituie și un minunat prilej de 
a cunoaște mai bine frumoasele 
noastre plaiuri și de a lega noi 
și trainice prietenii. El va conti
nua să se înscrie ca un punct 
de referință în calendarul com
petițiilor de masă, dovedin- 
du-și multiple valențe In dezvol
tarea acestei activități într-o zo- 

în care manifestările sporti- 
de amploare au fost aduse 
aripile „Daciadei".

mate de mobilizatorul generic, 
aducînd sportului grație și cu
loare. Și luînd de la el vigoare 
și frumusețe. Și chiar dacă nu 
toate au cîștigat - - ■
4 000 de codane 
mentul de a fi 
mul „Daciadei", 
emoționant pas 
mării.

Același sentiment, 
bucurie au trăit-o 
și participantele la 
telor doljene, 
prahovene, 
la amplele 
ganizate la 
dea și Tg. 
țară.

aceeași mare 
cu siguranță 
Festivalul fe- 

la cel al fetelor 
al fetelor covăsnene, 
acțiuni „Femina", or- 
Arad și Deva, la Ora- 

Mureș, pretutindeni în

Viorel TONCEANU

CAMPIONATUL MUNCITORILOR
CARE FĂURESC „DACIA 1300‘*

Badea, 
Marian 
autou- 
meca- 

Gheor- 
tot Ia 

inti-

Emanuel FÂNTANEANU

4000 DE CHIPURI
scăldate IN soare

...Revărsare multicoloră, tumul
tuoasă, de tinerețe și gingășie pe 
gazonul stadionului, încă verde, 
crud. Coloane, parcă nesfîrșite, 
de fete. Mii de chipuri scăldate 
de un soare blind și auriu. Rîn- 
durile se resfiră, pe covorul 
verde prinde contur harta pa
triei, iar între firele vii ale gra
nițelor ei 2 000 de tinere se prind 
cu grație și măiestrie într-un an
samblu de gimnastică. Și 
scris de trupurile 
ciada*.

Rîndurile de mal 
secvență, una din 
secvențe ale „Daciadei* 
1977, un spectacol la care repor
terul a fost martor pe stadionul 
Milcovul din Focșani. Patru mii 
de fete din ținuturile Vrancei, 
eleve la școlile din cîmpie, mun
citoare din întreprinderile orașe
lor, podgorence sau fete oacheșe 
din satele de munte au venit la 
Focșani, la „Daciadă", Ia „Festi
valul vrîncencelor" — acțiune 
sportivă de masă inspirată 
însuși regulamentul marii 
petiții naționale. Au venit

lată,
tinere : „Da-

sus sînt o 
emoționantele 

anului

din 
com- 
che-

A intrat mai intii Marin 
maistru la sculărie. Apoi, 
Vidan. lăcătuș mecanic la 
tilări, Constantin Uurca, 
nic la „tratament termic”, 
ghe Dumitrescu, strungar
autoutilări In sălița mică, 
mă, un magnetofon „încălzea" 
atmosfera, în timp ce oaspeții, în 
salopetă, 
seră de 
loc pe 
material 
glumeau : 
cu voi< ~
Vorbiți cu alții' 
la turnătorie fontă. „Prea mici, 
răspundea altul de la autoutilări. 
Noi avem și un loc I și un loc 
III*.

De fapt mica sărbătoare la care 
eram martori n-ar fi existat dacă 
în primăvară, aici, la întreprin
derea de autoturisme Dacia Pi
tești, n-ar fi început, într-un 
entuziasm cu totul remarcabil, 
întrecerile din cadrul „Daciadei*. 
Aproape 8 000 de tineri și... mai 
puțin tineri s-au întrecut în a- 
cest an în campionatele asociației 
la atletism, volei (20 de echipe), 
handbal (23) și fotbal (36). „A 
fost un campionat serios, foarte 
disputat — ne spunea președin
tele asociației sportive „Dacia", 
Ilie Fețeanu (un bun și vechi 
corespondent al ziarului nostru) 
— cu multe meciuri care au a- 
vut loc la Colibași, la Pitești sau 
la Ștefănești, pc stadionul de 
acolo. Prezența a fost numeroasă, 
deși mulți dintre participanți 
luau trenul pentru a ajunge la 
competiții".

în sălița mică, intimă, munci
torii de la marea întreprindere 
de autoturisme asistau, emoțio
nați, la premieri. „La volei, pe 
locul I — secția turnătorie fon
tă... la handbal — secția autouti
lări... la fotbal — secția C.T.C.*. 
Au mai fost evidențiați și cei de 
la sculărie, de la matrițerie, tur
nătorie neferoase. I-am văzut 
plecînd fericiți, purtînd în mîi- 
nile lor bătătorite de muncă 
cupe, diplome, materiale sportive. 
Nerăbdători, după cum ne spu
neau, să ajungă în secții, unde 
„să vedeți cu ce bucurie o să 
fim primiți*.

Modesto FERRARINI

halate, așa cum pleca
ta lucru în pauză, luau 
banchetele căptușite cu 

plastic. Bine dispuși, 
„N-avem ce discuta 

Sîntem pe locul I? Gata ! 
■ spunea unul de 

fontă. „Prea mici.

BILANȚ-1977
campionatele asociațiilor, 
excursiile și drumețiile, du
minicile cultural-sportive, ca 
și marile manifestații spor
tive organizate pe orașe, co
mune sau județe s-au trans
format în veritabile sărbă
tori. Multe din formele și 
mijloacele folosite de orga
nele și organizațiile sporti
ve, de celelalte organizații și 
instituții cu atribuții in 
sport, au fost revitalizate de 
marea competiție, altele sint 
rodul inițiativei largi stimu
late de aceasta.

Prezentăm alăturat un bi
lanț sumar (care ne-a fost 
comunicat de secția de resort 
a C.N.E.F.S.) al participări
lor la „Daciadă" in anul care 
se încheie :

încă din primul său an 
de existență, „Daciada" a 
înregistrat un remarcabil 
succes de participare în ac
tivitatea sportivă de masă, 
confirmind pe deplin nu nu
mai marea ei menire, ci și 
adeziunea entuziastă a cetă
țenilor de toate vîrstele, 
mai ales a tineretului. Ex
celentul cadru organizatoric 
pe care-1 oferă și emulația 
puternică pe care a stîrnit-o 
marea competiție sportivă 
națională s-au materializat 
in antrenarea unui impor
tant număr de copii, tineri 
și oameni ai muncii de Ia o- 
rașe și sate in practicarea 
organizată a exercițiilor fi
zice și sportului. Crosurile,

ELEVI

— „Daciada” 3276000
— „Sport și sănătate" 2900000
— Crosul tineretului 2950000
— Campionate școlare 3072000
— „Amicii drumeției” 1720000

STUDENȚI

— „Daciadă" 65000
— „Sport și sănătate” 61000
— Crosul tineretului 64500
— Campionate universitare 65000

OAMENI Al MUNCII DIN INTRE-
PRINDERI Șl INSTITUȚII

— „Daciadă” 2211000
— „Spori șt sănătate" 935000
— Crosul tineretului 1800000
— Campionatul asociației 2070000

OAMENI Al MUNCU DIN MEDIUL
RURAL

— „Daciadă" 760000
— „Sport și sănătate" 327000
— Crosul tineretului 693000
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IK IERARHIA CELOR MAI BUNI SPORTIVI ROMANI OIN1977

NADIA COMANECI

n clasament al performerilor a- 
nului 1977, și 

poate începe
sportului românesc, cu Nadia Comaneci, 
și primul rapel nu este acela la palma
resul — incomplet, nu din vina ei — al 
„europenelor" din acest an, devenite, 
tocmai prin participarea Nadiei, verita
bile „mondiale". Piedestalul Nadiei Co
maneci este clădit din har și sîrguință, 
din admirația continentelor, din contri
buția ei la înfrumusețarea sportului 
frumuseții și grației. O recunoaștere 
mult mai consistentă și mai semnifica
tivă decît aplauzele cucerite în acest 
an la concursurile și demonstrațiile din 
Europa, America Latină și S.U.A. o re
prezintă — pentru Nadia și pentru noi 
— conferirea Medaliei Păcii a Națiuni
lor Unite de către Kurt Waldheim, se
cretarul general al O.N.U. Ideea de 
sport se înnobilează și mesagerul ei 
strălucit nu întimplător este un sportiv 
al României socialiste.

aînd Cezarului ce este al lui, 
treapta a doua a podiumului a fost 
oferită unei atlete-exemplu — 
Ileana Silai, exemplu nu numai de longe

vitate (la 36 de ani este prima performeră 
a lumii la 800 m și a treia la 1 500 m), ci 
și de sportivitate, de sîrguință și mo
destie. Un „Oscar al sportului" i s-ar 
cuveni acestei minunate atlete, exemplu 
grăitor pentru generațiile tinere pe ca
re le depășește tocmai pentru a le ri
dica ștacheta exigenței. O adevărată 
Fanny Blakers-Koen a acestor 
Ileana Silai întruchipează 
muncii.

na numai al lui, nu 
decît cu steaua

ani, 
victoria

ordineaa lina Gorcac, a treia in ordinea 
JU, preferințelor ziariștilor sportivi, 
J • aparține altei generații de gim
naste decît a Nadiei, reprezentînd, de 
fapt, o treaptă a 
noastre feminine. 
Istorie care a în
ceput cu Berta Co- 
robeanu. Am retrăit 
zilele de august ale 
Universiadei, zile
le acelor vești în 
torent, zilele celor 
12 medalii de aur, 
dintre care două 
— la individual 
compus și la para
lele — au aparți
nut Alinei Goreac. 
O altă medalie — 
de argint — și încă 
una — de bronz —

un 
de 

și în 
gim-

istoriei gimnasticii

GOREAC

*

i-au alcătuit 
colan posibil 
invidiat chiar 
lumea fetelor 
nasticii noastre.

ăpitan al echipei de 
României, clasată pe
la campionatele mondiale de la 

Buenos Aires, cîștigătoare a „Trofeului 
Jeanty" Ia Paris și clasată pe locul IV în 
Cupa Mondială (un fel de „Mare Pre
miu F.I.L.T." al floretei) — iată perfor
manțele pe care Ecaleiina Stahl le-a 
pus în balanța anului 1977. Ce-și do
rește, la 31 de ani, Cati ? Mai întîi al... 
doilea copil, pe care-1 așteaptă în apri
lie 1978, apoi un loc în echipa pentru 
J.O. de la Moscova 1980. Este oare pu
țin ?

floretă 
locul

a
III

e multă vreme — cam de 11 ani 
dacă memoria nu ne înșeală — o 
înotătoare n-a mai intrat în topul 
mai bune sportive ale României.
11 ani realiza acest lucru Cristi

celor 
Acum 
na Balaban — medalie de bronz la „eu
ropene". Și, coincidență (oare ?), spre 
podiumul de premiere al campionatelor 
europene ’77 Carmen Bunaciu a fost 
condusă la Jonkoping de Cristina (care 
cunoștea... drumul), antrenoarea sa. In
tr-un an, Carmen a îmbunătățit recor
dul la 200 m spate cu 5 secunde și se

1977 se află la finișul supermaratonului său de 365 de ture. Cursa, 
pasionantă, dramatică uneori, ca deobicei de o frumusețe irepetabilă, v-a 
fost descrisă in extenso - la momentul potrivit — de cronicari. Și, iată, sfa
tul lor s-a reunit, tradițional, pentru a-i desemna pe cei mai bravi sportivi 
români ai primului an din ciclul olimpic Montreal-Moscova, pentru a le 
acorda gratitudinea lor celor ce au dus trena acestei agitate curse.

N-a fost ușor. Discuțiile — veritabile dezbateri de forum — încercau, 
firește fără sorți de izbîndă, să înghesuie pe cele cîte 10 locuri un număr 
dublu sau chiar triplu de sportivi. Cauza e simplă : în 1977 tricolorii au 
cucerit nu mai puțin de 125 de medalii la competițiile oficiale ale Europei 
și ale lumii I Firească deci dilema, firească deci dificultatea ierarhizării, 
firești deci unele „contestații sentimentale"... Dar, să mărturisim, ne dorim 
întotdeauna asemenea momente de cumpănă. De aceea le dorim sportivi
lor noștri, alături de urarea „La mulți

FEMININ

1. NADIA COMANECI - gimnas
tică

2. Ileana Silai — atletism
3. Alina Goreac — gimnastică
4. Ecaterina Stahl - scrimă
5. Carmen Bunaciu — înot
6. Teodora Ungureanu — gimnas

tică
7. Florența Mihai — tenis
8. Maria Cozma - caiac
9. Agafia Orlov - Na stasia Ni- 

chitov — caiac
10. Veronica Jugănaru, Aneta Ma

rin, Felicia Afrăsilooie, Maria 
Moșneagu -f- Elena Giurcă — 
canotaj

>i !“, cît mai multe izbînzi în 1978 I

MASCULIN

1. VAS1LE DIBA — caiac
2. Nicu Gingă — lupte greco-ro- 

mane
3. Ivan Patzaichin — canoe
4. Ion Draica - lupte greco-ro- 

mane
5. Lipat Varabiev - canoe
6. Gh. Nica - rugby
7. Radu Voina - handbal
8. Ion Păun - lupte greco-roma- 

ne
9. Ion Corneliu - tir

10. Cornel Marin — scrimă

VASILE DIBA

află la jumătatea drumului : mai are 5 
secunde pînă la recordul lumii. La 16 
ani orice este posibil.

jw n mod sigur, la Teodora Ungu-
* / reanu a operat nu numai crite- 
** riul performanței și al valorii de

moment, ci și cel al încrederii în vii
torul foarte apropiat. Colega Nadiei a 
primit de la ziariș
tii sportivi un „cec 
in alb* și sîntem 
siguri că Teodora 
îl va onora. Dealt
fel, să fim drepți, 
locul IV în ~
— care 
gimnastica 
nu este la 
na oricui. I 
dora îl are.

lorența Mihai
— învingă- 
toarea Virgi- 

niei Ruzici în sin
gura lor întîlnire 
din acest an — 
accede în clasa
mentul anului pen
tru victoria sa (îm
preună cu... Ruzici) 
la J.M.U., pentru calificarea în finala de 
la Roland Garros și, mai ales, pentru 
intrarea sa în elita tenisului mondial. 
Și pentru că între cele două sportive 
și prietene diferența a fost minimă, 
succesul îl vor savura împreună...

M erarhia se încheie (...gradat) cu 
un simplu — Maria Cozma, caiac, 
un dublu — Agafia Orlov — Nas- 

tasia Nichitov, caiac și un 4+1 — Ve
ronica Jugănaru, Aneta Marin, Felicia 
Afrăsiioaie, Maria Moșneagu și Elena 
Giurcă, la canotaj, toate din... împără
ția apelor. Fetele padelelor și vîslelor 
au cucerit la campionatele mondiale 
trei medalii de argint și rivnesc acum
— desigur, îndreptățit — Ia cele de aur.

A șa cum spuneam, alegerea celor 
ytț 10 (de fapt 15) sportive și, mai
* * ales, ierarhizarea lor a fost grea. 

Alte performere ar fi avut și ele pre
tenția (poate și dreptul) de a figura în 
acest top. Maria Alexandru — sportivă 
cu o longevitate comparabilă cu a Ile
nei Silai, dar cu un palmares mult mai 
bogat, Natalia Mărășescu — medalie de 
argint la J.M.U., componentele schifu- 
lui de 4+1 rame — medalie de bronz la 
C.M., gimnasta Anca Grigoraș, Maricica 
Puică — atleta curselor superbe — și încă 
multe altele au contribuit prin talentul 
și sîrguință lor, prin performanțele ob
ținute la întregirea unui bilanț ce-și 
amplifică valoarea prin perspectivele 
pe care le deschide.

Este evident că nu le-am uitat. Le 
felicităm și le dorim succese și mai 
mari, care să-i convingă pe „selecțio
neri" de necesitatea includerii lor în 
10-le anual.

n fine (dar nu în ultimul rînd)
* I se cuvine o mențiune pentru e- 
" chipa fetițelor gimnasticii noas

tre. Aflate lingă Nadia, aceste veritabile 
talente care se numesc Emilia Eberle, 
Gabi Gheorghiu, Cristina Itu, Marilena 
Neacșu și Marilena Vlădărău au ajuns 
nu numai maestre, ci și concurente de 
valoare în oricare întrecere de pe ma
pamond, 
xemplul 
rii mase 
rilor lor 
sibile la 
gede, condiția esențială

i Europa 
domină 
lumii — 
îndemî- 
Și Teo-

ILEANA SILAI

Se dovedește astfel — și e- 
ar trebui să fie în atenția ma- 
a juniorilor noștri, a antreno- 
— că performanțele sînt acce- 
vîrste din ce în ce mai fra- 

fiind munca.

noe 2—10 000 — al 5-lea în topul zia
riștilor. La 27 de ani, sîrguinciosul spor
tiv din sportul truditorilor își vede vi
sul împlinit. Gratitudinea condeierilor 
sportivi este pe deplin justificată.

oate că rugbyul — campion euro
pean — ar fi meritat mai mult 
decît un loc 6 pentru căpitanul

echipei sale reprezentative, Gh. Nica. 
Un clasament al echipelor l-ar fi adus 
în frunte, i-ar fi conferit, de fapt, ceea 
ce merită. S-a socotit însă dificil de 
constituit o ierarhie a team-urilor, cu 
reprezentative naționale și formații de 
club, soluția aleasă in extremis dorind 
să ofere compensații. Evident, rugbyul 
ne va putea mustra în 1978 prin per
formanțele sale.

A vînd aceiași parametri, situația 
«ti handbalistului Radu Voina este 
* * totuși diferită. Deși figurează în 

top în calitatea sa de căpitan al echi
pei naționale — campioană mondială 
universitară — și al formației Steaua — 
cîștigătoare a C.C.E., el însuși merită 
aprecierea unanimă, fiind unul dintre 
cei mai buni handbaliști ai lumii, poa
te chiar cel mai bun. Conducător de joc 
abil, tehnician de mare finețe, jucă
tor percutant, Radu Voina este un ve
ritabil stîlp al selecționatei naționale 
care — în ianuarie 1978 — se va pre
zenta la startul unei noi bătălii pentru 
titlul mondial.

Caiacistul Vasile Diba a dominat 
în anul 1977 sportul românesc 
prin dubla sa victorie la campio
natele mondiale de la Pancearevo. Me

daliile de aur la caiac 1—500 și caiac 
1—I 000 m vin de fapt să confirme vic
toria olimpică de la Montreal, să ne 

plină ascensiune, 
capabil să-și mă
rească aria probe
lor în care se do
vedește invincibil. 
Modest și conștiin
cios, dublul cam
pion mondial ne 
declara pe aero
portul Otopeni : 
„Mă bucură, desi
gur, victoriile de la 
„mondiale". Mai am 
insă mult de mun
cit pentru ca la 
Moscova să ampli
fic victoria de la 
Montreal. Și voi 
munci 1“ în locul 
declarațiilor care să 
sublinieze dificul
tățile învinse în 
drumul spre cele

două medalii de aur, în locul vorbelor care 
să aprindă artificii, în locul zîmbetului 
omului adulat, gînduri sobre, proiecte 
de muncă. Este, fără discuție, și aceas
ta o trăsătură de caracter a marelui 
campion.

MjDereule de buzunar", Nicu Gingă, 
f’jffljal doilea la „europene" și la Uni- 

/ / versiadă, nu s-a lăsat pînă cînd 
nu s-a văzut pe treapta cea mai înaltă 
a podiumului la campionatul mondial, 
adică acolo de unde poate privi lumea 
cu semeție. Purtător al tradițiilor trîntei 
voinicești, el a ajuns la o invidiată ma
turitate tehnică, la măiestre mijloace 
cu ajutorul cărora își poate obliga ad
versarii din cele patru zări să se în
cline. Dealtfel, Nicu Gingă a confirmat 
la Goteborg nu numai talentul și pre
gătirea sa, ci și valoarea școlii româ
nești de lupte greco-romane, școală care 
a dat — și nu va conteni — nenumărați 
campioni olimpici, mondiali și europeni, 

ătrînul lup de mare Ivan Patzai
chin, ajuns la vîrsta cînd aleargă 
după el reporterii să-i scrie via

ța în cărți, n-a lăsat „cîrma flotilei de 
aur". Ba mai mult, a adus și el metal 
strălucitor, așa, ca să fie și mai prețioa
să. Campion mondial la canoe 1—1 000 
m și al treilea la canoe 1—10 000 m, 
Ivan Patzaichin își depune candidatura 
în continuare cu succes. Omul Deltei 
simte în fibra sa seva victoriilor și nu 
va ceda fără luptă.

n alt reprezentant al luptelor — 
dar nu ultimul — ocupă un loc de 
frunte în ierarhia anului 1977: Ion

Draica. Campion european de seniori la 
vîrsta junioratului, campion mondial 
universitar și al doilea Ia „mondiale" — 
la cat. 82 kg — Draica devine un copil 
minune. încă junior (19 de ani), el este 
cel mai tînăr campion de lupte al Româ
niei și, fără îndoială, cea mai mare spe
ranță pentru viitoarea ediție a Jocu
rilor Olimpice. Impunătoarea sa alură, 
curajul dublat de stăpînirea sigură a ar
senalului tehnico-tactic al marilor cam
pioni, dorința sa de a munci pentru 
perfecționare — iată atuurile care-i 
deschid drumul spre celebritate.

n acest carusel caiac-canoe —
lupte greco-romane, iată-1 pe
Lipat Varabiev — campion mon

dial la canoe 1—500 și al doilea la ca-

Locul VIII — Ion Păun, campion 
european la cat. 62 kg, campion 
mondial universitar și al treilea 
la C.M., iată un palmares comparabil 

cu al multor mari vedete, poate chiar 
mai bun decît al unora dintre sportivii 
aflați înaintea sa în ierarhie. în opți
uni s-a ținut seama și de „aglomerația* 
luptătorilor pe spațiul restrîns al celor 

Ion Păun merită să 
se afle printre lau- 
reați deopotrivă 
pentru trecutul, 
prezentul și viito
rul său.

non Corneliu — 
campion euro
pean la pistol 
viteză — este ur

mașul unor mari 
campioni. începutul 
l-a făcut — vă mai 
amintiți ? — Ștefan 
Petrescu la Mel
bourne, urmînd 
Tripșa, Roșea et 
comp. Probă spec
taculoasă, poate șl 
de aceea atît de 
aglomerată, pistolul 
viteză solicită în
sumarea unor mul

tiple calități, o pregătire non-stop 
de-a lungul întregului an.

riergarda o asigură — se putea 
altfel ? — un scrimer. Cornel Ma
rin este campion mondial univer

sitar la sabie (individual și cu echipa) 
și medaliat cu argint la „mondiale" (cu 
echipa).

a și la fete, candidații la cele 10 
locuri rezervate băieților au fost 
mult mai numeroși. Au „căzut"

Dudu Georgescu — în ciuda celor două 
„ghete de aur" — pentru că l-au... tră
dat tocmai cronicarii de fotbal ; n-a 
avut loc nici boxerul Teodor Dînu și 
nici harnicul și talentatul gimnast Dan 
Grecu ; lipsește un voleibalist — dintre 
cei cu „bronz" la „europenele" finlan
deze, luptătorul Constantin Alexandru — 
campion european, halterofilul Ion 
Buta — „bronz" la „europene", atleții 
Paul Copu și Ilie Floroiu — medaliați 
la J.M.U., lipsesc firește mulți dintre 
cei peste 100 de performeri al țării în 
1977.

10 locuri. Oricum,

IVAN PATZAICHIN

Pagină realizată de
Hristache NAUM
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CAMPIONATE MONDIALE

MEDALII DE AUR - 5
• Vasile Diba — caiac-canoe (k 1—500 m)
• Vasile Diba — caiac-canoe (k 1-1000 m)
• Ivan Patzaichin — caiac-canoe (C 1—1000 m)
• Lipat Varabiev — caiac-canoe (C 1-500 m)
• Nicu Gingâ — lupte greco-romane (cat. 52 kg)

MEDALII DE ARGINT - 9
• Maria Cozma — caiac-canoe (k 1—500 m)
• Agafia Orlov-Nastasia Nichitov — caiac-canoe (k 2— 

500 m)
• Ion Dragulschi, Benjamin Borbandi, Mihai Zafiu, 

Vasile Simiocenco — caiac-canoe (k 4—500 m)
• Lipat Varabiev-Pavel Cozlov — caiac-canoe (C 2— 

10 000 m)
• Cuprian Macarencu-Nicolae Jicu — caiac-canoe 

(k 2-10 000 m)
• Veronica Jugânaru, Aneta Marin, Felicia Afrâsi- 

loaie, Maria Moșneagu 4* Elena Giurcâ — cano
taj (schif 44-1 visle)

• Ion Draica — lupte greco-romane (cat. 82 kg)
• Petre Dicu — lupte greco-romane (cat. 90 kg)
• Dan Irimiciuc, Cornel Marin, Nicolae Mustața, 

Alexandru Nilca, loan Pop — scrima (sabie, 
echipe)

MEDALII DE BRONZ - 7
• Ivan Patzaichin — caiac-canoe (C 1—10 000 m)
• Elena Avram, Florica Petcu, Georgeta Militaru- 

Mașka, Florica Zamfir -f- Elena Giurcâ - canotaj 
(schif 44-1 rame)

• Ion Păun — lupte greco-romane (cat. 62 kg)
• Vasile Pușcașu — lupte libere (cat. 100 kg)
• Ion Buta — haltere (cat. 60 kg, stilul aruncat)
• Suzana Ardeleanu, Magdalena Chezan, Aurora 

Dan, Marcela Moldovan, Ecaterina Stahl — scrimă 
(floretă, echipe)

• Anca Grigoraș — gimnastică (bîrnă, în ,,Cupa 
Mondială")

O Ștefan Orban, Marian Vasilache, Virgil Marchidan
— Cezar Drâgânițâ, Ștefan Deacu, Werner Stockl, 
losif Boroș, Mircea Grabovschi, Mihai Mironiuc, 
Alexandru Folker, Radu Voina, Mircea Stef, Paul 
Matei, Grișa Cheli, Constantin Tudosie, Ion Tase 
— handbal

MEDALII DE ARGINT - 10
• Alina Goreac, Anca Grigoraș, Rodica Sabău, Ga

briela Trușcâ — gimnastică (echipe)
• Anca Grigoraș — gimnastică (bîrnă)
• Gabriela Trușcâ — gimnastică (paralele)
• Nicu Gingâ — lupte greco-romane (cat. 52 kg)
• Ștefan Rusu — lupte greco-romane (cat. 68 kg)
• Gheorghe Ciobotaru — lupte greco-romane (cat.

74 kg)
• Paul Copu — atletism (3000 m obst.)
• Natalia Mârâșescu - atletism (1500 m)
• Adriana Băcioi, Mariana Bog, Magdalena Chezan, 

Marcela Moldovan, Viorica Țurcan — scrimă 
(floretă, echipe)

• Virginia Ruzici — Dumitru Hârâdâu — tenis (dublu 
mixt)

MEDALII DE BRONZ - 14
• Alina Goreac — gimnastică (bîrnă)
• Anca Grigoraș — gimnastică (sărituri)
• Nicolae Oprescu — gimnastică (inele)
• llie Floroiu — atletism (10 000 m)
• Maricica Puică - atletism (1500 m)
• Anca Miclăuș - înot (100 m delfin)
• Dan Irimiciuc — scrimă (sabie)
• Nicolae Horinceanu — lupte greco-romane (cat. 57 kg)
• Petre Dicu — lupte gieco-romane (cat. 90 kg)
• Gheorghe Bircu — lupte libere (cat. 52 kg)
• Gigei Anghel — lupte libere (cat. 62 kg)
• Ion Ivanov — lupte libere (cat. 90 kg)
• Vasile Pușcașu - lupte libere (cat. 100 kg)
• Ladislau Șimon - lupte libere (cat. 4- 100 kg)

MEDALII DE BRONZ - 1

MEDALII DE AUR
Nadia Comăneci — gimnastică (individual compus) 
Nadia Comăneci — gimnastică (paralele) 
Constantin Alexandru — lupte greco-romane (cat. 
48 kg)
Ion Păun — lupte greco-romane (cat. 62
Ion Draica — lupte greco-romane (cat. 82 
Corneliu Ion — tir (pistol viteză)
Mihai Bucos, Petre lanusevici, Gheorghe

kg) 
kg)

w . w Nica,
Gheorghe Varga, Petre Motrescu, Ion Constantin, 
Dumitru Alexandru, Mircea Paraschiv, Eduard 
Suciu, Florica Murariu, Gheorghe Dâtă'oan, Enciu 
Stoica, Ion Achim, Ion Pintea, Gheorghe Dumitru, 
Marin lonescu. Dumitru Mușat, lancu Bâcioiu, 
Constantin Dinu, Mircea Ortelecan, Mircea 
teanu — rugby

MEDALII DE ARGINT - 9

Mun-

Nadia Comăneci — gimnastică (sărituri) 
Nicu Gingâ — lupte greco-romane (cat. 52
Ștefan Rusu — lupte greco-romane (cat. 63 
Teodor Dinu — box (cat. 54 kg) 
llie Codreanu — tir (pușcă-aer comprimat) 
Lucian Giușcâ — tir (pistol liber)
Ion Drâcea și Ștefan Olah — radiogoniometrie 
operativă (pe 3,5 MHz)
Lucreția Timocea și Livia Chiru 
trie operativă (pe 3,5 MHz) 
Ion Drăcea și Ștefan Olah — 
operativă (pe 144 MHz)

MEDALII DE BRONZ - 17

kg) 
kg)

radiogoniome-

radiogoniometrie

Titi Tudor — box (cat. 57 kg) 
Calistrat Cuțov — box (cat. 63,5 kg) 
Vasile Cicu — box (cat. 67 kg) 
Ion Gyorffi — box (cat. 81 kg) 
Mircea Simon - box (cat. 4-81 kg) 
Arpad Szabo — judo (cat. 60 kg) 
Arpad Szabo, Constantin Nicolae, ~~ 
Mihalache Toma, Gheorghe Nache, 
lacob Codrea — judo (echipe) 
Mihaj Boțilă — lupte greco-romane 
Victor Dolipschi — lupte greco-romane 

) — lupte libere 
• lupte libere (cat. 62 kg)
— lupte libere (cat. 74 kg)
— înot (200 m spate) 
Cornel Chifu, Teofil Chiș, Lau-

Dumănoiu, Dan Gârleanu, Petre lonescu, 
Vasile Mâșcășan, Nicolae Pop,

Cornel Roman, 
Deszo Udvari,

(cat. 57 kg)
(cat. 4-100 kg)

(cat. 48 kg)Gheorghe Rașovan 
Ludovic Sandor — 
Emilian Cristian - 
Carmen Bunaciu - 
Adrian Arbuzov, ( 
rențiu
Sorin Macavei, _____ __ T_ T-.., _______ .
Mircea Tutovan, loan Țerbea, Gabriel Udișteanu — 
volei
Ion Buta — haltere (cat. 60 kg, stilul aruncat)
Ion Drăcea — radiogoniometrie operativă (pe 144 
MHz)
Lucian Giușcâ, Laurențiu Pop, Liviu Stan și Mari- 
nică Trușcâ — tir (pistol liber, echipe)

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE
MEDALII DE AUR - 12

Alina Goreac — gimnastică (individual compus) 
Alina Goreac — gimnastică (paralele)
Dan Grecu — gimnastică (inele) 
Comei Marin — scrimă (sabie) 
Constantin Alexandru — lupte greco-romane (cat. 
48 kg) 
Ion Păun 
Ion Draica
Virginia Ruzici 
femei)
Dan Irimiciuc, 
loan Pop, Ion 
echipe) 
Liviu Angelescu, 
Ion Popa, ~ 
echipe) 
Florin Slavei, Doru Spînu 
Gyarfas, Radu Mirea, Adrian Nastasiu, 
pescu, Liviu Răducanu, Viorel 
van, llie Slavei — polo

lupte greco-romane (cat. 62 kg) 
lupte greco-romane (cat. 82 kg)

— Florența Mihai — tenis (dublu

o Cornel Marin, Marin Mustață, 
Pantelimonescu — scrimă (sabie,

Costică Bărăgan, Constantin Duțu, 
Octavian Zidaru — scrimă (spadă,

Ivan Fejer, Csongor
Dinu Po-

Rus, Adrian Scher-

• Angela Ciobotă, Oltea Jalbă, 
Ana Maria Râducu, Maria 
danei, I * ' ' 
Mălai, Cristina Weber, 
don, Zoranca Ștefanovici, 
Rodica lonescu — handbal

Cristina Lada — 
Torok, Angela Avă- 

Heidrun Janesch, Hedda Rhein, Gheorghița »«»_» r-_- .. . Spici-
Ignat,

Zița Fejer, Maria 
Eva Gall, Aurelia

MEDALII DE AUR - 2
• Echipa de handbal Steaua (C.C.E.)
• Echipa feminină de popice Voința Ta. 

(C.C.E.)

MEDALII DE ARGINT - 4

Mureș

• Echipa masculină de popice Constructorul I 
(C.C.E.)

• Echipa de volei Dinamo București (C.C.E.)
• Echipa de volei Steaua (Cupa cupelor)

. - —- Europei")• Echipa de spadă Steaua („Cupa

MEDALII DE BRONZ - 2
• Echipa de sabie Steaua („Cupa
• Viorica llie („Cupa Europei"-șah,

Galați

Europei") 
junioare)

CAMPIONATE EUROPENE DE JUNIO
MEDALII DE AUR - 2
• Alexandru Tudor — popice (individual)
• Horia Ardac, llie Hosu, Constantin Marin, Alexan

dru Naszodi, Gheorghe Scholtez, Alexandru Tudor 
— popice (echipe)

MEDALII DE ARGINT - 7

NADIA, MAREA NOASTRĂ 
DIN NOU CEA MAI BUNĂ DIN

Această vacanță de iarnă, ca 
atîtea altele, este pentru gim
nastele noastre fruntașe, toate 
eleve sau studente, o perioadă 
de odihnă activă, în care acti
vitățile recreative se îmbină cu 
„reprize" de intense antrena
mente, orele de pregătire fi
zică generală, în aer liber, al- 
ternînd cu cele din sală, cînd 
se repetă o „linie acrobatică" 
la sol, o „legare" nouă la pa
ralele sau se exersează saltul 
grupat înapoi pe bîrnă, pentru 
că aterizarea nu e încă per
fectă. O dată, de două, de zeci 
de ori, pînă cînd antrenorul 
este cît de cit mulțumit... Nadia 
Comăneci și Teodora Ungurea- 
nu, cele mai autorizate expo
nente ale școlii românești de 
gimnastică, autoare ale unor 
performanțe de mare prestigiu 
mondial, demne purtătoare ale 
tricolorului în multe și im
portante confruntări interna
ționale, se află de cîteva zile 
la Complexul sportiv de la 
Piatra Arsă. Apropierea viitoa
relor mari întreceri reclamă o 
muncă titanică, eforturi imense 
pentru atingerea acelei forme 
sportive care să le asigure ma
rilor noastre gimnaste obținerea 
de noi și valoroase succese.

Aerul și soarele Bucegilor, 
multele ore de activitate sub 
cerul deschis au îmbujorat pu
ternic fețele Nadiei și 'Teodo
rei, care urmează, fiecare în 
parte, un program special de 
pregătire. Multipla noastră 
campioană olimpică și euro
peană, Nadia Comăneci, își gă
sește cu greu cîteva clipe pen
tru a ne vorbi despre marile 
satisfacții pe care i le-a adus anul 
1977. „Campionatele europene 
de Ia Praga — ne mărturiseș
te, cu mîndrie și satisfacție, 
eroina Jocurilor Olimpice din 
1976 — reprezentau pentru mine, 
poate nu o să fiu crezută, cel 
mai important și mai greu c- 
xamen. Aveam obligația să 
confirm cele trei medalii de aur

de Ia Montreal, trebuia, cu orice 
preț, să fiu la înălțimea încre
derii deosebite pe care mi-au 
arătat-o conducerea superioară 
de partid, personal președintele 
țării, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care mi-a înmî- 
nat înalta distincție de Erou al 
Muncii Socialiste, precum și 
Medalia de Aur „Secera și Cio
canul". Formula pe care am in- 
tîlnit-o de atîtea ori în presă 
— „este mult mai greu să-ți 
aperi un titlu decît să-1 cuce
rești prima oară" — mă obseda 
zi și noapte. Adică, de ce, îmi 
spuneam, să fie mai greu la 
Praga decît la Skien sau la 
Montreal ? îmi cunoșteam bine 
adversarele, m-am pregătit te
meinic și am învins din nou. 
Se știe prea bine — nu revin 
asupra amănuntelor de atunci — 
au fost și adversari neprevă- 
zuți pe care nici eu, nici Teo
dora, nu i-am putut învinge, 
pentru că ei au ac(ionat cu 
mijloace străine de etica spor
tivă. Sint însă foarte bucu
roasă că, la fel ca alte mari 
gimnaste ale lumii, a căror 
măiestrie a fost unanim apre
ciată, cum ar fi Larisa Lalînina, 
Vera Ceaslavska și Ludmila 
Turișceva, mi-am înscris și eu 
in palmares două titluri de 
campioană absolută. Nu uitați, 
însă, eu am avantajul că pot 
continua... cursa. Și-i asigur pe 
toți cei care-mi urmăresc acti
vitatea că o voi face !“.

Așadar, în 1977 gimnastica 
românească a confirmat de o 
manieră impresionantă rezulta
tele excepționale realizate la 
J.O. de la Montreal, reușind, 
la cea de-a Xl-a ediție a Cam
pionatelor europene — prin 
Nadia Comăneci, Teodora Un- 
gureanu și Marilena Neacșu — 
o incontestabilă afirmare inter
națională. Cu o forță și putere 
care-i sînt proprii, Nadia a fost 
din nou strălucitoare, încîntîn- 
du-i pînă la entuziasm pe cei 
aproape 10 000 de spectatori

care veni 
iarnă" sa 
tea și m 
la unele I 
evoluții <| 
Comăneci 
le-a arăta 
și special 
nota 10, 
paralele, 
compoziții 
și aeroba» 
punctele I 
elemente 
la bîrnă, 
nogramă"! 
de către] 
repetă dJ 
pe video] 
elevilor | 
paraleleJB 
și saltul! 
numele -I 
maximă q 
multipla I 
a stabilit] 
în istoria| 
pionateloq 
mâneci, J 
zate la | 
depășit ea 
zultatul | 
Amsterdai 
care se ] 
7 gimnas] 
lurile cd 
încoace. |

La rînq 
reanu a | 
excelenta 
avînd evl 
tehnic și 
aparatele 
dițiile ne] 
un presti| 
continenta 
mondiale 
Sofia — 
cerite dq 
noastre, I 
— au a'âU 
prestigiul! 
gimnastici 
viguros rq

Feodor Gurei — caiac-canoe (C 1-500 
Alexandru Tudor — Alexandru Naszodi 
(perechi)
Elena Vasile — lldiko Szasz — popice
Elisabeta Badea, Olimpia Dragu, Emilia Ebel, 
Maria losif-Nichifor, Cornelia Nicolae, Elena Vasile 
— popice (echipe) 
r'-:- ■ Sava și Nela Stoinea

junioare mici)
Sava — tenis de masă (simplu, junioare

Crinela
(echipe
Crinela
mici)
Adrian 
operativă (pe 3,5 MHz)

MEDALII DE BRONZ - 8

m)
— popice

(perechi) 
Ebel,

tenis de masă

Pastor și Pavel Babeu — radiogoniometrie

Cristian Mateeș - haltere (cat. 56 
Gheorghe Scholtez — Constantin 
(perechi) 
Maria losif-Nichifor 
(perechi) 
Eva Ferenczi — tei 
mari)
Eva Ferenczi (cu Zsuzsa 
tenis de masă (dublu, junioare mari) 

52 kg, t 
52 kg, s 
52 kg, s

Olimpia

masă

Olah

kg, stilul aruncat) 
Marin — popice

Dragu popice

(simplu, junioare

Ungaria)

Ion Bâlaș — haltere (cat.
Ion Bâlaș — haltere (cat.
Ion Bâlaș — haltere (cat.

JOCURILE MONDIALE ALE
MEDALII DE AUR - 5

• Gheorghe Vădraru — atletism (20 
O Gheorghe Vasilescu — tir (pușcă 

cu aer comprimat)
0 Echipa de fotbal
0 Echipa femininâ de handbal

MEDALII DE BRONZ - 4

SURZILOR

km marș) 
liberă și pușcă

• Gheorghe Cristescu
74 kg)

• Maria Necșe — tenis de masă (simplu femei)
• Echipa masculină de volei
0 Echipa feminină de volei

lupte greco-romane (cat.

Lotul studenților români la întoarcerea de la Universiada ’77

UN JUNIOR ROMÂN ÎL ÎNVING
PE CAMPIONUL MONDIAL AL SENIORI
Era în ziua de 

28 mai. Ne aflam 
în frumoasa sală 
Ataturk din locali
tatea turcă Bursa. 
Luptele — sport 
foarte popular în 
Turcia — atrăseseră 
spre locul finalelor 
campionatelor euro
pene la stilul greco- 
romane aproape 8000 
de spectatori, care 
„explodau" în cor 
la orice reușită a 
unui luptător turc 
sau în momentele în 
care se executau 
procedee tehnice 
spectaculoase de că
tre alți concurenți.

In această atmos
feră, după ce Con
stantin Alexandru 
(și-a dominat cu 
autoritate toți adver
sarii) și Ion Păun 
(l-a învins prin tuș 
pe fostul campion 
mondial, sovieticul 
Nelson Davidian) a- 
duseseră două titluri 
de campioni conti
nentali echipei Româ
niei, pe una dintre 
cele trei saltele de

concurs au fost in
vitați campionul
mondial Anatoli Na
zarenko (U.R.S.S.) și 
tînărul sportiv ro
mân Ion Draica. 
Juniorul din Con
stanța, prezent pen
tru prima oară la 
startul unei între
ceri de acest nivel, 
făcuse o frumoasă 
impresie în meciu
rile susținute pînă 
atunci, dar, firește, 
aproape nimeni nu-i 
acorda vreo șansă în 
disputa cu redutabi
lul sportiv sovietic. 
Numai doi oameni 
gîndeau altfel : an
trenorul emerit Ion 
Corneanu și Ion 
Draica.

în timp ce repre
zentantul țării noas
tre se îndrepta calm 
și cu pași siguri spre 
salteaua „A“, am 
coborît de la locul 
rezervat presei spre 
grupul luptătorilor 
români, unde se afla 
și I. Corneanu.

„Stați cu noi — 
mi-a spus reputatul

tehnician — să ur
mărim împreună cea 
mai mare surpriză 
a campionatelor e- 
uropene. Dacă băia
tul acesta mă ascul
tă poate obține vic
toria în acest meci 
și chiar titlul de 
campion al Europei. 
L-am urmărit îm
preună pe Nazaren
ko, l-am studiat și 
am alcătuit amindoi 
planul tactic de 
luptă. Draica este 
excelent pregătit fi
zic și cunoaște per
fect procedeele teh
nice care i se po
trivesc adversarului." 
L-am privit neîncre
zător, dar am luat 
loc pe scaunul de 
alături. Semnalul de 
începere a meciu
lui sunase...

Prima acțiune re
ușită a sportivului 
român a fost răs
plătită cu aplauzele 
miilor de spectatori. 
Au urmat și altele, 
dar a trecut și el 
prin momente difi
cile. Repriza I s-a 
încheiat cu scorul

de 3—2 
lui Draid 
ză, mad 
neanu mi 
vocea trd 
emoție : 
rezistă 
asta, in u 
toarele" 
mult ma 
ciștigă de] 
trei mind 
cut. greu,| 
nit jj^ul

■
ziurtn^^B 
CorneanJ 
deveritaB 
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sarul, ’Vbl] 
se rCifuri 
vins. j 
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tele gr] 
din Ronl
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socialiste — se in
și pentru mișcarea 
cu deosebită grijă 

s tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
partidului, președintele Republicii, 

ag^cle sărbătoare, revedem cu emoție și 
'acție filmul victoriilor, al numeroaselor afir- 
giu reușite de „tricolorii" români la cele 
i competiții internaționale ale acestui an. 
ur, multe momentele care s-ar cere rea- 
te pe larg, pentru valoarea și frumusețea 
rit asupra citorva, pe care le considerăm 
entru a ilustra talentvn, pregătirea supe- 
i de dăruire »i patriotismul de care au 
pe toate meridianele lumii — mulți dintre 

i ai României socialiste.

atîtor mărețe împliniri 
lilanț bogat, strălucitor 
ra noastră, înconjurată 
anal de 
raUBfp

g ele s<

OPA
„Palatul de 

virtuozi ta- 
Jepășindu-și, 
le mai bune 
treal, Nadia 
de excepție, 
— spectatori 
exerciții de 
re la bîrnă, 
-u o nouă 
dinamismul 
constituind 

apariției, cu 
îații inedite 
itură de ki- 
i ca unicat 
tii care o 
zeci de ori 
op în fața 
evoluție la 
țera inclus 
> îi poartă 
ițea de nota 
le Olimpice, 
a României 
ictaj record 
ani a cam- 
Nadia Co- 

,30 p reali- 
compus, a 

l zecimi re- 
l 1967, la
Ceaslavska, 
untea celor 
cucerit tit- 

din 1957

Ivan Patzaichin, Vasile Dîba, 
Lipat Varabiev — trei sportivi, 
patru medalii de aur la campio
natele mondiale de caiac-canoe 
de la Pancearevo. Cu un efort 
suplimentar, Diba a asigurat 
proporția egală a celor două 
„jumătăți" ale acestui sport...

Foto : Dragoș NEAGU

STRĂLUCIT CAPITOL ÎN CARTEA DE AUR
A CAIACULUI ȘI CANOEI ROMÂNEȘTI

„Vînt de pupa“ pentru flotila noastră la startul spre J. 0.!

PENTRU TITLURI
PENTRU

ECHIPELE

•dora Ungu- 
cu brio pc 

ă și colegă, 
•idicat nivel 
ar la toate

unoscute — 
în ierarhia 

ampionatele 
ire de la 
medalii cu- 
tanții țării 

; 3 de aur 
ț&te în plus 
ațional al 
ti, atît de 
n anul 1977.

MACOVEI

In Cartea de aur a caiacului 
și canoei românești, așii padelei 
ți pagaei noastre au mai înscris 
un capitol măreț : „PANCEARE- 
VO 1977“. El a fost „prefațat" 
de antrenorii emeriți Radu Hu- 
țan (Dinamo), Nieolae Navasart 
(Steaua) și Corneliu Bârsănescu 
(antrenor coordonator al lotu
lui), cu mult înaintea campiona
telor mondiale din Bulgaria, în 
liniștea lacului Snagov, martori 
de fiecare zi a sute și sute de 
kilometri-muncă.

Prima filă vorbește despre iz- 
bînzile lui Vasile Dîba la acest 
campionat mondial, care a reu
nit cei mai buni caiaciști și ca- 
noiști din 5 continente... Intr-o 
atmosferă sărbătorească, pe la
cul frumos balizat, 9 finaliști ai 
probei de caiac simplu — 1 000 
m așteaptă startul. Este prima 
cursă finală a „mondialelor", 
tribunele lacului Pancearevo 
Sint pline, soarele dogorește 
cumplit, iar operatorii TV își 
plimbă camerele de luat vederi 
de la un concurent la altul. In 
sfîrșit, fixează pistolul starteru- 
lui șef al concursului, românul 
Otto Tomiuc, care dă plecarea ! 
Vasile Dîba are culoarul 8. Pe

monitoarele instalate la masa 
presei apare, in prim plan, caia- 
cistul Rudiger Helm din R. D. 
Germană. Lucru firesc, deoarece 
redutabilul sportiv este medaliat 
cu aur, in această probă, la J.O. 
Dar iată că la 750 m imaginea 
este de ansamblu, spre a înre
gistra una din cele mai aprige 
dispute sportive. Ambarcațiunea 
lui Vasile Diba înaintează din 
ce in ce mai repede, depășind 
caiac după caiac. Rămin in ur
mă Helm, Perri (Italia), Gsapo 
(Ungaria), Stepanenko (U.R.S.S.), 
Burny (Belgia)... Și tînărul nos
tru campion, după o cursă 
splendidă, trece primul linia de 
sosire, dovedind că și in această 
probă, unde la Montreal a obți
nut medalia de bronz, este cel 
mai bun din lume. A doua zi, 
Vasile Diba va cuceri medalia 
de aur și in proba de caiac 
simplu — 500 m. O va cuceri 
in manieră de campion olimpic, 
punctînd finalul evoluției, pre
cum Nadia exercițiul la sol, cu 
oprirea miinii, cu padela încre
menită deasupra capului.

Capitolul „PANCEAREVO 
1977“ cuprinde, apoi, numeroa
se pagini elogioase despre com
portarea excepțională a lui 
Ivan Patzachin. El cuprinde po
vestea marelui nostru canoist, 
fost multiplu campion mondial 
și olimpic. La Montreal, acesta 
nu a urcat pe podium... A urmat o 
perioadă de „calm plat", de tă
cere totală, specifică celei dina
intea unei „retrageri binemeri
tate". Sau a unei continuări în 
„limita posibilităților". In a- 
ceastă atmosferă de așteptare, 
la 5 luni după eșecul de la 
Montreal, ziarul „Sportul11 pu-

blică articolul intitulat „IVAN 
PATZAICHIN VA ÎNVINGE DIN 
NOU !“ După terminarea probei 
de canoe simplu — 1000 m, 
după festivitatea de premiere, 
Ivan Patzaichin — noul cam
pion mondial al acestei probe — 
aplaudat minute in șir pentru 
frumoasa lui cursă, urcă scările 
tribunei de la Pancearevo. Se o- 
prește la masa presei, in drep
tul cronicarului de la „Sportul", 
și rostește calm : „IVAN PAT
ZAICHIN A ÎNVINS DIN 
NOU !“ Apoi, coboară spre lac, 
se urcă în barcă și vislește că
tre baza de plecare. Vislește rar, 
majestuos. Furat de frumusețea 
imaginii ce personifică MUNCA, 
PERSEVERENȚA, operatorul 
TV îl urmărește pas cu pas. O 
sută, două sute de metri, pînă 
la linia următorului start...

Lipat Varabiev, coleg de an
trenament la clubul Dinamo cu 
Dîba și Patzaichin, va cuceri a 
patra medalie de aur. „Uriașul 
blond" obține cel mai bun timp 
in cursele eliminatorii. Toți cei 
prezenți îi întrevăd victoria in 
finală. O întrevede și el, ia 
startul și ciștigă primul lui titlu 
de campion mondial. Capitolul 
„PANCEAREVO 1977“ se încheie 
cu strălucitorul bilanț realizat 
de sportivii români la această 
a XIII-a ediție a C.M. : 4 ME
DALII DE AUR, 5 DE ARGINT 
ȘI UNA DE BRONZ. Urmează 
lista celorlalți medaliați, a an- '■ 
trenorilor, tehnicienilor, medici- J 
lor și activiștilor sportivi care 
au contribuit la această mare și j 
splendidă victorie a școlii ro- '• 
mânești de caiac-canoe.
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Șl MIDAIII.
TITULARIZAREA
OLIMPICI

Sportivii români vor participa la 25 
campionate mondiale și la 

campionate europene (seniori, 
juniori)

30 de 
tineret,

vor inau- 
frumoasa

Peste cîteva zile, sportul mondial, ca și cel european 
gura noul calendar competițional oficial. Va reîncepe 
și pasionanta întrecere sportivă pentru onoarea unui loc pe 
podiumul laureaților, dar în 1978 sînt așteptate și multe răs
punsuri mai concludente ca în anul trecut cu privire la poten
țialul olimpic al numeroaselor țări care vor fi reprezentate la 
J.O. de la Moscova.

„Tricolorii" vor fi prezenți la marea majoritate a acestor 
campionate mondiale (25) și europene (30), sarcina lor priori- 

■ tară ca și a specialiștilor care răspund de pregătirea lor, a clu-
1 burilor și federațiilor fiind aceea a unei reprezentări valoric 
superioare a sportului românesc, verificarea stadiului de pre-

, gătirc a loturilor olimpice, realizarea unor performanțe de 
prestigiu în cît mai multe discipline.

1578 este ANUL HOTARÎTOR PENTRU TRECEREA LA O 
NOUA CALITATE A MUNCII DE SELECȚIE ȘI PREGĂTIRE, 
pentru întinerirea loturilor reprezentative, în primul rind a ce- 

I lor pentru Jocurile Olimpice de la Moscova.
înainte de prezentarea principalelor file ale noului calendar 

competițional mondial și european, să spunem că, după multe 
evoluții încununate cu "succes în anul 1977, sportivii români au 
datoria să-și consolideze pozițiile cucerite. Un bilanț superior 
este pc deplin posibil, mai ales dacă reamintim că unele dis
cipline nu și-au îndeplinit integral obiectivele, avînd în anul 

i viitor prilejul unei revanșe pe care sîntem siguri că o vor fo- 
’ losi pentru a-și cuceri, meritat, un loc sub „soarele olimpic".

IANUARIE. Tradițional, încep marile competiții ale sporturi
lor de iarnă, discipline în care poate că, în sfîrșit, după mai 
mulți ani de prezențe modeste, vom putea consemna și o afir
mare a reprezentanților noștri. Este vorba, printre altele, de 
campionatul mondial de bob, programat în S.U.A. între 29 ia
nuarie și 12 februarie, ca și de cele două campionate euro
pene de patinaj, artistic — în Franța (startul la 31 ianuarie) și 
viteză — în Norvegia (28—29 ianuarie).

FEBRUARIE. în mai multe orașe din Danemarca vor continua 
întrecerile (începute în ianuarie) ale campionatului mondial de 
handbal masculin, sport în care echipa noastră reprezentativă 
deține o bogată colecție de titluri și medalii și, tocmai de aceea, 
are mari răspunderi față de toți cei care urmăresc cu admi
rație și dragoste evoluția jucătorilor români, a acelor admira
bili sportivi care, sperăm, 
loarea lor ridicată, puterea 
Tot în Danemarca (24—28) 
telor continentale la tir cu

MARTIE. Cîteva file mai 
ropean. Elita atletismului european se va reuni in sala Milano 
(11—12), tinerii mușchetari se vor întîlni la C.M. rezervate lor 
în Spania (25—31), iar în R. F. Germania (10—19) se va orga
niza o nouă ediție a campionatelor europene de tenis de masă. 
In Austria (1—5) se vor reuni cei mai valoroși biatloniști ai 
lumii, iar în Iugoslavia (17—23) este programată întrecerea C.M. 
a grupei B la hochei, care ne interesează în mod direct.

APRILIE. Inedit — un singur campionat continental, cel al 
luptătorilor de greco-romane (21—23) în Norvegia.

MAI. După o scurtă pauză se reia seria unor diverse și im
portante competiții. în Polonia — campionatele europene ale 
baschetbalistelor, la Belgrad — „mondialele" boxerilor (6—22). 
Alte titluri continentale se vor decerna în Finlanda (4—10) — 
judokanilor, iar la Varna (18—20) — luptătorilor de „libere". In 
Elveția (20—26) sînt programate C.M. de popice.

IUNIE. Din bogata agendă a lunii desprindem : campionatele 
europene de haltere în Cehoslovacia (9—18) și mult așteptatul 
turneu final al C.M. de fotbal (1—25, în Argentina).

IULIE. Prima mare competiție organizată în România. între 
2 și 6 iulie îj vom avea ca oaspeți pe pentatlon iști i participant 
la Cupa Europei. Să sperăm că odată cu excelenta organizare 
vom aplauda și performanțe de prestigiu ale reprezentanților 
noștri. Sînt programate mai multe campionate continentale re
zervate juniorilor : la Salonic, pentru halterofili, în Italia 
(27—30) pentru înotători și săritorii de la trambulină, la Buda
pesta (22—30) pentru poloiști, în Spania pentru jucătorii de te
nis de masă, iar în Finlanda pentru luptători. Cei mal buni 
scrimeri din lume și-au dat întîlnire în R. F. Germania (13—23), 
iar specialiștii europeni în doborîrea talerelor — în R. D. Ger
mană.

AUGUST. Competiții de mare interes, fiecare meritînd o avan
cronică. In această lună sperăm ca sportivii ’ ’-**--*
una din cele mal bogate recolte de titluri și 
dim la campionatele europene ale- atleților (28 august — 3 sep
tembrie), la Fraga, la campionatele mondiale de caiac-canoe 
(10—13) care se vor desfășura în Iugoslavia, la C.M. de nata- 
ție (20—29) în Berlinul occidental, la „mondialele" voleibalistelor 
(23 august — 7 septembrie). în ultima zi a lunii — start 
în campionatul european de tenis găzduit pentru prima oară 
în țara noastră. Să mai adăugăm, tot în această lună, și C.M. 
de ciclism (13—27) în R. F. Germania.

SEPTEMBRIE. Noi competiții importante pe agenda acestei 
luni : campionatele mondiale ale halterofililor (29 septembrie 
— 9 octombrie) în Iran, cel al voleibaliștilor (20 septembrie —
2 octombrie) în Italia, precum și C.E. de tir — arme cu glonț, 
ce vor fi găzduite în Finlanda.

OCTOMBRIE. în Suedia își vor disputa întîietatea — în cam
pionatele lumii de seniori și juniori — fruntașii pentatlonului 
modern. în Franța (22—29), un mare eveniment, așteptat și 
în țara noastră cu un deosebit interes : campionatele mondiale 
(masculin și feminin) de gimnastică. Ca și C.M. de lupte greco- 
romane și libere, programate de această dată în Mexic. Olim
piada șahiștilor va începe în ziua de 25, în Argentina.

NOIEMBRIE. Se vor disputa campionatele mondiale de cano
taj în Noua Zeelandă (7—13). Tot în noiembrie, dar în Ceho
slovacia, vor începe (24) C.M. de handbal feminin.

DECEMBRIE. Continuarea unor întreceri începute la sfîrșitul 
lunii precedente, mai multe competiții continentale pe echipe de 
club și... bilanțul 1978 — mondial și european î

vor confirma și in 1978 talentul, va
lor recunoscută de luptă și de dăruire, 
vor fi cunoscuți laureații campiona- 
aer comprimat.
atractive în calendarul mondial și eu-

noștri să obțină 
medalii. Ne gîn-
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C.Antrenorul constănțean 
cei doi campioni europeni : I. 
Alexandru, pe care i-a inițiat 

acestui sport.
Foto r Ion
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spectatori, 
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permanență 
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socialiste.

Cu cele trei tit
luri de campioni e- 
uropeni, două me
dalii de argint (Nicu
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României

Gingă
MIHĂICA

și Ștefan 
Rusu) și două de 
bronz (Mihai Boțilă 
și Victor Dolipschi), 
echipa României a 
ocupat locul I in 
clasamentul pe na
țiuni, performanță 
nereal izată de lup
tătorii români nici
odată pînă atunci in
tr-o competiție de 
asemenea amploare.

Mihai TRANCĂ

35 DE MEDALII LA
Pe unul din pereții holului cel mare al lui 

„Park hotel Moskva" din Sofia, în zilele 
Universiadei a 8-a se afla un uriaș avizier 
pe care lucrătorii centrului de presă al Jo
curilor mondiale studențești afișau cu promp
titudine rezultatele diferitelor întreceri la cele 
opt discipline găzduite de principalele baze 
sportive din capitala Bulgariei. Era locul 
spre care se îndreptau rapid pașii celor 
cîteva sute de ziariști veniți din toate col
țurile lumii. Ajunși la acest perete, puter
nic luminat, privirile tuturor căutau infor
mații de la competițiile aflate în desfășu
rare.

Aceste, simple rezultate stîrneau, apoi, fel 
că ele erau 

unora dintre 
alteia dintre 
fața acestui 
zori și pînă

de Iei de comentarii, mai ales 
pe loc completate de impresiile 
martorii oculari ai uneia sau ai 
competițiile Universiadei. In 
perete-avizier forfota dura din 
dincolo de miezul nopții, acesta fiind sin
gurul nostru mijloc de informare operativă. 
Pe acest avizier am văzut notate, zi de zi. 
și succesele remarcabile ale celor mai mulți 
dintre studenții sportivi din România...

La 28 august, a doua zi după terminarea 
tuturor competițiilor Universiadei, pe pere
tele pînă în ajun plin de tot felul de hîrtii, 
n-a mai apărut dec;t o singură coală, cu- 
prinzînd clasamentul — neoficial — după 
medalii. O singură foaie, dar și ea a pro-

vocat o îmbulzeală la fel de mare ca 
celelalte zile și comentarii cel puțin la 
de aprinse.

Am notat și noi, așa ca pentru verificare, 
clasament pecare-1 știam aproape pe de rost: 
1. U.R.S.S. 96 medalii (32+35+29), 2. Statele 
Unite 43 medalii (19+11+13), 3. Bulgaria 37 
medalii (15+10+12), 4. ROMÂNIA 3j medalii 
(11+10+14), 5. Japonia 11 medalii (5+5+1), 
6. Cehoslovacia 10 medalii (5 +4+1) etc. Au 
obținut medalii sportivi din 26 de țări din 
cele 85 participante la întreceri.

Din capul locului trebuie remarcată pozi
ția fruntașă pe care au cucerit-o reprezen
tanții României socialiste în bilanțul generat 
al acestei importante competiții, cea mai d' 
seamă ca amploare și ca angajare de mari 
valori sportive din acest an 1977, primul din 
ciclul olimpic Montreal-Moscova. A ceartă 
poziție a fost comentată de toți cei pr<v.-n(i 
la J.M.U.V., pentru cei mai mulți ea fiind, 
de fapt, o confirmare. Aceștia aveau în ve
dere că la ediția precedentă a competiției, 
cea din 1973, de la Moscova, sportivii ro
mâni obținuseră 19 medalii, dintre care 4 de 
aur, și țineau seama mai ales de faptul că, 
în urmă cu un an, la Montreal. România 
obținuse locul 5 în clasamentul după numă
rul total al medaliilor cîștigate de snnrtivii 
săi., locul 6 în clasamentul pe p-.m -te și 9 
în cel după medaliile de aur. Așadar, din

acest punct de vedere, al unor poziții frun
tașe în ierarhia sportului mondial, Univer
siada de la Sofia, cu clasamentele sale, se 
înscrie ca un moment de continuitate, rod al 
unor preocupări mai susținute și al unei 
munci mai temeinice de pregătire a sporti
vilor noștri fruntași, al unei selecții mai 
atente și mai bune, al unui sprijin și unei 
îndrumări mai multilaterale și competente.

La Sofia, „Gaudeamus igitur" a răsunat de 
11 ori în onoarea sportivilor români, a suc
ceselor lor. El a fost cintat pentru Alina Go- 
reac și Dan Grecu, pentru Virginia Ruzici și 
Florența Mihai, pentru Cornel Marin și co
legii săi sabreri, pentru luptătorii Alexandru, 
Păun, Draica, pentru spadasini și poloiști. Cu 
toată această bogată recoil ă de medalii vom 
arăta totuși acum, la ora bilanțului lui ’77, 
că numărul titlurilor de campioni mondiali 
universitari ale sportivilor români ar fi 
putut fi altul, mai mare, dacă... Și acest 
dacă a depins in unrte ca:iii de arbitraj 
(echipa feminină de gimnastic i. Petre Dicu 
la lupte), dar și do priceperea de a concura 
a cîtorva dintre comnetit» " ' n
Nicu Gingă și 
Mârășescu, dublul 
mitru Hărădău etc) 
din sport !.’..

Oricum, evoluția 
Universiada a 8-a. 
la alte mari comp-Utii 
șcamnă pași viguroși și p 
mul spre Jocurile Olimpica

c;

i'.’ii noștri (luptătorii
Ștefan Rusu, atleta Natalia 

mixt Virginia Ruzici-Du- 
! Dar și acor.tea fac parte

sportivilor români la 
ca și cea avută de ei 

ale anului 1977 .în- 
HTiițători pe.dru- 
ale anului 1980 I

Romeo VILARA
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1978 SĂ REPREZINTE ÎNCEPUTUL 
CONSOLIDĂRII FOTBALULUI NOSTRU!

Clasamentele ziarului „l'Equipc"

ILEANA SILAI Șl NATALIA MARAȘESCU
PE PBIMUL IOC ÎN LUME

IA PROBII! D! 800 Șl, lîfSPEGTIV, 1500 M
• selecționata icminină de atletism a României pe locul VI

Se termină un an fotbalistic care nu ne lasă amintiri 
plăcute. Se încheie un sezon care, sub raportul an
gajării multilaterale a fotbalului nostru în marile 
competiții, a reprezentat un moment de vîrf ; din păcate, 

in nici unul dintre aceste examene cu adevărat reprezenta
tive. mai cu seamă pentru selecționate, nu s-a reușit absol
virea. Ne referim, e ușor de înțeles, mai întii la ratarea 
calificării în turneul final al C.M. 1978, ratare care a pro
dus cu atît mai mult nemulțumire cu cit echipa noastră își 
construise, la un moment dat, bune șanse de a cîștiga seria 
și un loc între cele 16 formații ale întrecerii argentiniene. 
Dar toate aceste bune șanse de concurs s-au năruit pe 
parcursul a două partide — cea de la Madrid și cea de la 
București cu echipa Iugoslaviei — și, astfel, reprezentativa 
noastră nu apare pe „foile de concurs" ale fazei finale din 
ediția a Xl-a, după ce a absentat și de la cea de a X-a 
ediție. N-au realizat comportarea dorită nici selecționatele 
de tineret (21 ani) și juniori, angajate și ele în competiții 
oficiale (Campionatul european al formațiilor de tineret și 
calificările în turneul final U.E.F.A.), după cum echipele de 
club aliniate la startul cupelor europene n-au realizat nici 
acum acea atît de așteptată, atît de dorită depășire a fa
zelor inițiale (turul 1 sau 2) din aceste competiții de pres
tigiu, ajunse „rampa de lansare" a formațiilor de club de pe 
continentul nostru.

Necorespunzătoarea cotă valorică la care s-a prezentat 
fotbalul nostru în 1977 a necesitat elaborarea unui Plan de 
măsuri al C.N.E.F.S., plan operativ pentru o creștere cît 
mai eficientă și mai rapidă a acestei cote valorice, paralel 
cu îmbunătățirea muncii la toate eșaloanele acestei disci
pline, pornind de la baza activității sale, de la echipele de 
copii și juniori.

Peste cîteva zile se va da startul în noul an fotbalistic. 
Activitatea competițională va fi precedată de o serie de 
acțiuni de mare importanță pentru desfășurarea acesteia ; 
ne referim la cursurile de perfecționare pentru antrenorii 
echipelor din prima divizie și pentru unii dintre tinerii teh
nicieni, apoi la cel al antrenorilor de juniori. Stagiunea va 
începe, pentru eșalonul performanței, prin obișnuitele vizite 
medicale care, de data aceasta, trebuie să depășească ni
velul rutinier, formal, de pînă acum, servind cu adevărat 
procesului de intensă pregătire care îi urmează. Se cuvine, 
apoi, subliniată acțiunea de trecere a testelor Szico-tehnice, 
în comun, la București, de către echipele din primul eșalon. 
Principalul element care trebuie să domine întreaga peri
oadă a pregătirii noului sezon îl reprezintă schimbarea de 
mentalitate, de optică, cu care fiecare sportiv din prima ca
tegorie de performanță are datoria să se angajeze la antre
namente. Fiecare examen de înaltă solicitare a demonstrat 
că deficiențele atit de flagrante, influențind direct randa
mentul echipelor reprezentative sau de club, provin tocmai 
de la lipsa de exigență, de la neangajarea cu toată convin
gerea, cu toată seriozitatea și dorința de perfecționare la 
antrenamente. Lucrul acesta e bine să-l repetăm mereu, 
să-l amintim de fiecare dată celor direct implicați în pro
cesul de instruire, dar esențial rămîne ca factorii respon
sabili — pornind de la jucători, continuînd cu antrenorii și 
terminînd cu conducătorii de cluburi și asociații — să ac
ționeze cu toată convingerea, eu toată energia, pentru ca 
o cotitură radicală, binefăcătoare, să Se producă in activi
tatea fiecăruia. Altfel, rămînem doar cu vorbele, cu promi
siunile, cu angajamentele și cu.- decepțiile.

Sintem convinși că toți cei care lucrează in domeniul 
fotbalului au înțeles ceea ce trebuia din învățămintele anu
lui 1977. Că ei vor face din anul 1978 (an în care alte obli
gații importante așteaptă fotbalul nostru, prima fiind abor
darea Campionatului european pentru primele reprezenta
tive și echipele de tineret) un start spre redresarea celei 
mai populare discipline de la noi.

TREI DECENII DE PUTERNICĂ AFIRMARE A SPORTULUI ROMÂNESC
(Urmare din pag. 1)

ani, dar mai cu seamă în ulti
mul deceniu, s-a urmărit cu 
consecvență acest element cu 
adinei implicații de ordin social. 
Acestui înalt obiectiv i-au fost 
subordonate, în primul rind, ac
țiunile sportive de masă iniția
te în țara noastră de-a lungul 
anilor : marile crosuri și com
petiții polisportive, duminicile 
cultural-sportive, gimnastica de 
înviorare și la locul de muncă, 
„Complexul sport și sănătate", 
„Amicii drumeției", „înotul 
pentru toți". Anul acesta, din 
inițiativa secretarului general 
al partidului, ele au fost înglo
bate într-o mare competiție 
polisportivă națională, „DA- 
CIADA", care dezvoltă și ridi
că pe un plan superior tradițiile 
valoroase ale sportului româ
nesc și are menirea de a atra
ge în practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice, turismului și 
sportului mari mase de oameni 
ai muncii, întregul tineret.

Desigur, sportul de masă din 
țara noastră se sprijină astăzi 
pe cifre elocvente, incomparabi
le cu cele din 1947. Peste 9 400 
de asociații organizează aceas
tă activitate ; campionatul aso
ciației se desfășoară in peste 
2 000 de unități ; la acțiunile 
turistice participă 5 000 000 de 
iubitori ai drumeției, dintre ca
re aproape 2 400 000 sînt elevi ; 
crosurile de masă angrenează 
aproximativ 5 000 000 de concu- 
renți. în fiecare an, 150 000 de 
copii învață să înoate, să pati
neze și să schieze. Exemplele 
ar putea, firește, continua.

După cum arătam, ultimii 10 
ani caracterizează cil precădere 
dezvoltarea vertiginoasă a spor
tului românesc, ani care cores
pund marelui progres economi-
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Eftimie IONESCU

înscrie 
acorda-

co-social înregistrat în Româ
nia.

în acest context se 
valoarea fără precedent 
tă de partid factorului uman, 
este afirmată și adusă la o pu
tere superioară ideea că ele
mentul determinant în făurirea 
noii societăți este OMUL, gra
dul său de pregătire și de con
știință, profilul său moral și 
politic, puterea sa de muncă. 
Fericirea, bunăstarea, înflorirea 
culturală a omului constituie o- 
biectivul primordial al construc
ției socialiste, iar caracterul, 
competența și energia sa sînt 
mijloacele de realizare ale a- 
cestuia.

.■ Mișcarea sportivă a primit 
învestitura de a răspunde de 
pregătirea fizică a cetățenilor, 
de a o ridica pe trepte superi
oare de valoare și eficiență. 
Urmărirea unui asemenea înalt 
scop a determinat dezvoltarea 
armonioasă a sportului pe în
treg teritoriul țării, dotarea lui 
cu o bază materială corespun
zătoare, aflată in continuă creș
tere, răspindirea lui in între
prinderi și instituții, in rindu- 
rile elevilor și studenților, ale 
femeilor, la sate. Efectele unor 
asemenea eforturi concentrice 
se văd din statistici elocvente, 
iar îmbunătățirea radicală a 
stării de sănătate a populației 
și creșterea longevității în ța
ra noastră (una dintre cele mai 
ridicate din lume !) reprezintă 
doar cîțiva din acești indici. 
Ar mai fi de adăugat — ca un 
efect direct al activității spor
tive de masă — ridicarea consi
derabilă pe plan național a pa
rametrilor dezvoltării fizice a 
copiilor, a capacității lor de e- 
fort, a forței și îndemînării. 
Comparațiile sînt, din acest 
punct de vedere, foarte grăi
toare. Astăzi, un elev, de pildă, 
aruncă mingea de oină cu 
10—15 metri mai mult decit in 
statisticile din 1938, este — in 
medie — cu 12 cm mai înalt, 
sare mai departe in lungime.

PARIS, 29 (Agerpres). — 
Ziarul parizian „l’Equipe" a al
cătuit, ca în fiecare an, tradi
ționalele clasamente pe probe 
ale celor mai bune rezultate 
înregistrate în atletismul mon
dial și european în anul 1977.

Printre fruntașele clasamen
telor mondiale se numără și 
atletele românce Ileana Silai și 
Natalia Mărășescu, situate pe 
primul loc în probele de 800 m 
(cu performanța de 1:57,39) și, 
respectiv, 1500 m (cu 4:02,7). O 
altă sportivă româncă, Mari- 
cica Puică, figurează pe locul

Aseară, in meci revanșă

POLONIA 1-1, LA HOCHEIROMANIA
Pe patinoarul artificial „23 

August" din Capitală s-a des
fășurat aseară cea de a doua 
partidă amicală de hochei din
tre echipele României și Polo
niei, participante în grupa B a 
campionatului mondial. Ca și 
miercuri, partida a fost deosebit

„Turneul celor 6 națiuni" 
la hochei-juniori 

ECHIPA ROMÂNIEI, 
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE, 
CONDUCE ÎN CLASAMENT
In cea de a doua etapă a 

„Turneului celor 6 națiuni", tra
dițională competiție de hochei 
care are loc anul acesta la So
fia și este rezervată selecțio
natelor de juniori, reprezenta
tiva țării noastre a obținut cea 
de a doua victorie consecutivă, 
intrecind cu 4—2 (1—2, 1—0,
2—0) puternica formație a El
veției. In felul acesta, acumu- 
lînd 4 puncte după două etape 
(reamintim că în prima zi echi
pa noastră a învins pe cea a 
Austriei cu 8—2), tinerii hoche- 
iști români se află pe primul 
loc al clasamentului.

aleargă mai repede. Cerințele 
sistemului unitar de verificare 
a pregătirii fizice au fost înde
plinite de 2 400 000 de elevi la 
nivelul notei 8, ceea ce repre
zintă un procent remarcabil.

Pe fundamentul trainic al 
activității de masă a putut fi 
înălțat, în anii Republicii, un 
impunător edificiu al sportului 
de performanță. Reprezentanții 
României socialiste au cucerit 
în această perioadă 98 medalii 
olimpice (dintre care 22 de 
aur), 88 titluri de campioni ai 
lumii și 91 de campioni ai Eu
ropei. Și din acest punct de ve
dere, ultimul deceniu a fost cel 
mai fertil. în acești 10 ani s-au 
obținut mai mult de jumătate 
din medaliile de aur cucerite la 
campionatele mondiale și euro
pene, aproape două treimi din 
medaliile de argint și de bronz. 
Din totalul de 98 medalii olim
pice, 58 revin ultimelor trei 
ediții în perioada 1968—1977 : 11 
de aur (din 22), 20 de argint 
(din 30), 27 de bronz (din 46).

Purtătorii tricolorului româ
nesc s-au impus cu autoritate 
pe arena mondială într-o serie 
întreagă de discipline, cum ar 
fi : gimnastica feminină, caiac- 
canoe, lupte greco-romane, box, 
scrimă, polo, șah, o serie de 

scrimă, popice, 
altele.
succese, cu care 
se mîndrește pe 
se datoresc con- 

probe atletice, 
rugby, volei și

Toate aceste 
poporul nostru 
bună dreptate, 
ducerii de către partid, spriji
nului acordat de statul socialist, 
talentului, muncii și (Urnirii ti
nerilor sportivi, înaltei califi
cări profesionale a celor ee-i 
instruiesc, bazei materiale — 
în continuă dezvoltare — cc Ie 
stă la dispoziție.

„DECENIUL DE AUR' 
sportului românesc este nemij
locit legat de nume'e secreta
rului general al partidului, 
președintele țării, ctitorul 
României noi. tovarăș» 1 
NICOLAE CFAU^E-'C’’. <- e 
se interesează personal de

al

3 în ierarhia mondială a probei 
de 3 000 m, cu timpul de 8:46,4. 
în clasamentul european al 
probei de aruncarea discului, 
Argentina Menis se află pe lo
cul patru, cu 66,02 m.

Același ziar a întocmit și 
clasamentul celor mal bune 
echipe reprezentative feminine 
de atletism din lume, în care 
selecționata României ocupă 
locul VI, înaintea Bulgariei, An
gliei, Ungariei, Cehoslovaciei, 
Italiei, Belgiei, Franței, Cana
dei etc. Pe primul loc a fost 
clasată echipa R. D. Germane.

de dinamică, spectaculoasă, cu 
numeroase faze de poartă, de 
un bun nivel tehnic. Jucătorii 
români au dominat marea ma
joritate a timpului, dar au ra
tat numeroase 
bile. Meciul i 
egalitate, 1—1 i 
rezultat care 
chipa noastră, 
reanu (min. 1. .
Patkewiez (min. 41). A arbitrat 
perechea cehoslovacă Exner și 
Budinski.

! ocazii favora- 
s-a încheiat la 
(1—0, 0—0, 0—1), 
nedreptățește e- 
Au marcat : Tu
li și, respectiv,

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ
Joi seara s-a desfășurat în 

sălile din București, Cluj-Na
poca, Iași și Timișoara ultima 
rundă a grupelor preliminare 
ale „CUPEI ROMÂNIEI" la 
handbal feminin. Ca și în eta
pele precedente, n-au lipsit sur
prizele. Iată rezultatele înre
gistrate :

Cluj-Napoea : Știința Bacău — 
Textila Buhuși 21—12 (12—3) ; 
Universitatea Cluj-Napoca — 
I.E.F.S. 14—14 (6—6) ;

Timișoara : Constructorul Ti
mișoara — Voința Odorhei 19— 
11 (11—3) ; Universitatea Timi
șoara — Progresul București 
14—12 (6—5) ;

București : Constructorul Baia 
Mare — Constructorul Hune- 

modul cum se desfășoară acti
vitatea sportivă, dă prețioase 
indicații și insuflețitoare în
demnuri pentru Îmbunătățirea 
permanentă a muncii.

într-un înalt spirit comunist, 
întregul activ al mișcării spor
tive, conștient că mai are încă 
multe de făcut pentru ridicarea 
activității la nivelul exigențe
lor actuale, de muncit mai 
mult, de introdus intr-o măsură 
mai mare ordinea și disciplina 
la toate nivelele activității, se 
angajează să nu precupețească 
nici un efort pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor în
credințate de partid.

Ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al cetățenilor patriei, 
formarea omului nou, construc
tor al socialismului și comunis
mului, ca personalitate comple
xă, armonios dezvoltată fizic și 
spiritual, trebuie să-și găsească 
o valorificare deplină și în 
sport, să asigure o bază puter
nică de promovare a forței, vi
gorii și talentului cu care este în
zestrat poporul român, tineretul 
țării, să asigure largi perspecti
ve de afirmare a României în 
sportul mondial, de întărire a 
prestigiului ei în lume.

Ideile cuprinse în excepționa
lul Raport prezentat de 
secretarul general al partidului 
la Conferința Națională, 
branta chemare adresată, la 
cheierea lucrărilor înaltului 
rum comunist, de către 
varășul Nicolae Ceaușescu 
turor categoriilor de oameni ai 
muncii, întregului popor, con
stituie pentru noi toți un larg 
cimp de gîndire și acțiune, un 
motiv de reconsiderare exigen
tă a muncii, pentru ridicarea ci 
la noi cote, superioare, de ca
litate, o reevaluare a sarcinilor 
ce revin fiecărui organism din 
domeniul sportului pentru con
tinua îmbunătățire a activității 
și obținerea unor rezultate me
reu mai bune, in toate ramurile 
sportive.

vi- 
în- 
fo- 
to- 
tu-

In Intilnirea internațională

amicală de tenis
— —............—Bl II

RUMANIA—II\GAIIIA 2-1

tînă- 
jucat 
repu- 
Peter
6—3.

BAIA MARE, 29 (prin tele
fon). Reprezentativa de tenis a 
României a luat un start bun 
în noul sezon al întîlnirilor pe 
teren acoperit. Joi, în fața pu
ternicei selecționate a Ungariei, 
echipierii noștri au reușit să 
obțină o frumoasă victorie. în 
prima partidă de simplu, 
rul Florin Segărceanu a 
foarte curajos împotriva 
tatului sportiv maghiar 
Szoke, cîștigînd cu 7—5, 
Apoi, campionul nostru Dumi
tru Ilărădău a majorat scorul, 
învingîndu-1 net cu 6—1, 6—0 
pe Janos Benyk. Partida de 
dublu a revenit oaspeților, pe
rechea J. Benyk — P. Szoke 
întrecînd cu 6—4, 3—6, 6—1 pe 
A. Dîrzu — FI. Segărceanu. 
Scor final : România — Unga
ria 2—1.

în deschiderea reuniunii de 
Ia Baia Mare s-a disputat me
ciul formațiilor secunde, în care 
oaspeții s-au arătat superiori 
tinerilor lor adversari și au cîș- 
tigat cu 3—0 : R. Machan — 
E. Pană 6—3, 6—2 ; S. Barany 
— A. Dîrzu 6—2, 7—6 ; S. Ba
rany, R. Machan — D. Hără- 
dău, E. Pană 6—4, 6—1.

într-o pauză a meciurilor a 
avut loc premierea celor mai 
buni 10 sportivi din județul 
Maramureș in sezonul 1977.

Radu VOIA

doara 20—11 (9—5) ; Universita
tea București — Confecția Bucu
rești 15—21 (7—8) ;

Iași : Universitatea Iași — Hi
drotehnica Constanța 15—14 
(8—7) ; Rapid București — Mu
reșul Tg. Mureș 18—16 (12—9) ;

în urma acestor rezultate, 
pentru semifinalele I și II 
(locurile 1—8), s-au calificat e- 
chipele Constructorul Baia Mare, 
Confecția București, Universita
tea Cluj-Napoca, Știința Bacău, 
Universitatea Timișoara, Pro
gresul București, Universitatea 
Iași și Rapid București, iar pen
tru semifinalele III și IV (locu
rile 9—16) formațiile Universi
tatea București, Constructorul 
Hunedoara, Mureșul Tg. Mureș, 
Hidrotehnica Constanța, I.E.F.S., 
Textila Buhuși, Constructorul 
Timișoara și Voința OdorheL

K

TELEX

cursa te
și clștigat 
tn 2:18,29.
3 000 m

BASCHET • în prima zi a tur
neului feminin de la Neustadt 
(R.F.G.) : Cehoslovacia — R. F. 
Germania 73—72 ; Ungaria — O- 
landa 90—68.

HOCHEI • în campionatul 
mondial pentru juniori de la 
Quebec, primele meciuri ale tur
neului final : U.R.S.S. — Canada 
3—2 ; Cehoslovacia — Suedia 1—1. 
• Partidele disputate in ziua a 
doua a campionatului european, 
competiție care se desfășoară în 
mai multe orașe din Finlanda, 
s-au terminat cu următoarele re
zultate : grupa A : Suedia — El
veția 7—2 ; Finlanda — Norvegia 
11—1 ; grupa B : Cehoslovacia — 
R. F. Germania 13—1 ; U.R.S.S. 
— Polonia 8—1. • La Houston : 
Aeros Houston — U.R.S.S. (B) 
3—7.

PATINAJ VITEZA a Pe pati
noarul din Inzell au continuat 
întrecerile concursului internațio
nal. în proba de 500 m, rezervată 
sprinterilor, victoria a revenit 
olandezului Jos Valentijn, cu 
timpul de 39,92 iar în 
minină de 1 500 m 
Sitje Lende (Olanda) 
Proba masculină de 
(multiatlon) a fost cîștigată de 
patinatorul olandez Hans van 
Helden, în 4:17.

ȘAH • După 7 runde în cam
pionatul european pentru juniori, 
care se desfășoară în orașul o- 
landez Groningen, 
matov (U.R.S.S.) - 
de Upton (Scoția) 
(Anglia) — ambii cîte 5 p. Șahis- 
tul român Ovidiu Foișor, care în 
runda a 7-a a întrerupt partida 
cu cehoslovacul Mokry, se află 
pe locul 7 cu 4 puncte (1). Tn 
primele șase runde, Ovidiu Foi
șor a remizat cu Botto (Țara 
Galilor), Tonoli (Belgia), Arnas- 
son (Islanda), Bjoerk (Suedia) și 
a cîștigat partidele cu Rivas 
(Spania) și Yilmar (Turcia) • 
Cea de-a 13-a partidă a meciu
lui dintre Spasski și Korcinoi, 
s-a încheiat la mutarea 33-a cu 
victoria lui Spasski. Tn prezent, 
scorul este favorabil lui Korci
noi cu 7l/2—5’/2.

TENIS • Prima partidă din 
sferturile de finală ale campio
natelor internaționale ale Austra
liei s-a încheiat cu o mare sur
priză : tînărul jucător englez
John Lloyd l-a eliminat cu 3—6, 
G—3. 7—5, 7—5 pe campionul aus
tralian John Newcombe.

conduce Dol- 
6*/j p, urmat 
și Goodman
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UN JOC DE RUGBY PARE C-AR FI VIAȚA!
Cum trece vremea I lat-o, trece-n zbor 
Ca mingea printre bâri, la transformare, 
Ori ca un meci pierdut, pe-o miza mare, 
Din anii-n care-am fost eu jucător I

Dar, ceea ce, din tot ce-a fost, mâ doare, 
E-mprâștierea noastrâ-a tuturor, 
Ca-n rugby asaltînd, nâlucitor, 
Spre-aceeași ținta — altfel, fiecare !

Sînt unii ce se-ncurcâ la grâmadâ I 
Sînt alții-nscriși pe faza : pot s-o vadâ !

Sînt alții-n șarje, duși, atrași de minge, 
Care, placați, abia o vor atinge !

Doar Unuia-i e datul, doar atît, 
Victorios, sâ poarte mingea-n but !

MIC DICȚIONAR
Amenda = „Lecție" plătită... 

la fața locului.

Claxonatul = „Replica" șo
ferilor.

Prioritate 
gatorie !

Politețe... obli-

A >

Tudor GEORGE

AUTOMOBILISTIC

r,
f

iif
ȘUTURI..

• în meciul susținut în 
plasare, stîlpii apărării 
fost... barele porții.

de- 
au

des-• Cel mai bun banc ___
pre olteni : cică Universitatea 
Craiova a transformat... 5 
penalty-uri din 5 !

• Un meteorolog ne-a asi
gurat că la anul va ploua cu... 
goluri. Dar, știți cum devine 
cazul cu prognozele meteo
rologice...

I

• Un arbitru părtinitor ne
mulțumește una dintre echi
pe. Un arbitru imparțial le 
nemulțumește pe amîndouă.

Echipei reprezentative de 
surdo-muți a țării noas
tre, care a cucerit cam
pionatul mondial la fotbal.

Supremul titlu le-aparține
Și tuturor ne e pe plac, 
Pentru motivul că, în fine, 
Sportivii-ace știa tac și fac!

în pofida unui sezon mai 
slab, Dudu Georgescu can
didează din nou la „Ghea
ta de aur".

Cred că Dudu și-o fi zis :
Cum să nu repet „figura4*, 
Cind cismarii din Paris 
îmi cunosc de-acum...

măsura ?
Unui pescar amator 

Toată ziua pescuiește, 
însă i-a ieșit o vorbă, 
Cum că dinsvl prinde pește 
Doar... in ciorbă.

Timpul în fotbal
Stau și îi privesc, 
Cum în mod fidel 
Unii-l irosesc
Și-alții... „trag de el!"

Sportivilor de 
greco-romane 
care 
de 
la 
și

au cucerit 
aur, argint 
campionatele 

europene

la lupte 
șl libere 

medalii 
și bronz 
mondiale

Trecere prin locuri nemar
cate = Traversare... pe cont 
propriu.

Volan — Roata roților.
Garaj = Grajdul cailor... 

putere.
Peco = Bufetul... motorului.

Cu medalii, înțeleg 
C-ați umplut un sac 
Dar mai încercați nițel, 
Poate mai... încap în el!

Săritorilor în lungime 
care participă la „Topul 
Sportul"

Vă urăm și-n hexametri: 
„La anul și la mulți... metri".

întreg.

DIN POȘTA LUI MOȘ GERILĂ
— Vaslui : Nu 
faceți, de Anul 
care este lup- 

oferi orice din 
o cravată nu.

LUCIA GRAMA 
știți ce cadou să 
Nou, soțului dv., 
tător ? |i puteți 
magazine, numai

V. MUREȘANU - Focșani : 
Plăcîndu-vă mult caii, ați vrut să 
vă faceți jocheu, dar primul ar
măsar v-a trîntit din șa. De ce nu 
încercați cu șahul ? Are cai mai 
blinzi.

S. ROȘCA - Oradea : Cîți pași 
are voie să facă un baschetba
list ? In timpul meciului, cînd 
ține mingea, îi sînt permîși doar 
trei. Fără ea, poate face oricîți 
pași dorește. E de preferat în 
măiestrie.

I. IANCULESCU - Bacău : A- 
propo de „Luna cadourilor**, sus
țineți că la fotbal aceasta du
rează întreg campionatul. Ca do
vadă, scrieți, unii arbitri fac ca
dou, in special echipelor gazdă,

lovituri de la 11 m. Eu ce să zic? 
Or fi arbitrii „cavaleri ai fluie
rului**, dar nici așa,

NAUMESCU - 
țâri, există și

Aceștia insă 
mițe, ci după 
pentru stăpînii 

de cîine. 
Drăgășani : 
sub centură 
penalizează 
ring. “

M. 
alte 
cîini. 
după 
nești 
că este o viață

V. SIRBU - 
box, loviturile 
interzise și se 
judecătorul de ___
oficialii meciurilor, prin deciziile 
lor, lovesc ei înșiși pe boxer sub 
centură I

UN MICROBIST - Chiajna. 1. 
Da, șl. pe terenurile cu zgură se 
poate pasa la... firul ierbii. 2. 
La fotbal, pluralul de la „pas** 
este „pase", spre deosebire de 
handbal, unde este... „pași".

Vif«u : In 
alergări de 
nu aleargă 

premii bă- 
lor. Chiar

La 
sînt 

de 
Dar uneori

LOCALITĂȚI PREFERATE
ALERGĂTORII : Tur, jud. Satu Mare ; ALPINIȘTn : Urca, 

jud. Cluj ; ARUNCĂTORII : Ciocan, jud. Argeș; BOBERii ; 
Dealu Mare, jud. Dîmbovița ; CAMPIONII : Cupele, jud. Cluj ; 
CANOTORII : Lopătari, jud. Buzău ; CICLIȘTII : Pluton, jud. 
Neamț ; DISCOBOLII : Cerc, jud. Cluj ; FOTBALIȘTII : Poarta, 
jud. Mehedinți ; GIMNASTELE : Bîrna, jud. Timiș ; ÎNOTA- 

Lacu Sărat, jud. Brăila ; JOCHEII : Călărași, jud. Ia- 
LUPTATORII : Podu Muncii, jud. Buzău ; MOTOCI- 
: Roata Mică, jud. Ilfov ; PARAȘUTIȘTII : Atîrnați, 

; SABRERII : Teaca, jud. Bistrița-Năsăud ; ȘA- 
Albele, jud. Bacău ; SĂRITORII : Săsar, jud. Mara- 

SULIȚAȘII : Săgeata, jud. Buzău ; SUPORTERII GA- 
; Urlați, jud. Prahova ; TENISMANII : "
; TRĂGĂTORII DE-----
: Piscu Mare, jud.

TORII : 
lomița ; 
CLIȘTII 
jud. Teleorman 
hiștii : 
mureș ;

LAGTOȘI 
Botoșani 
DETELE 
jud. Ilfov.

Năstase, jud. 
TIR : Focurile, jud. iași ; VE- 
Vîlcea ; VÎNATORII : Pasărea,

La patinaj viteză,

JUNIORII, MAI BUNI DECÎT 
MULTI SENIORI!

TUȘNAD, 29 (prin telefon).
Campionatul național de poli- 
atlon al seniorilor — ediția 1976/ 
1977 — a început joi dimi
neață pe pista lacului Ciucaș 
din localitate. Prima probă din 
program — sprint 500 m (femei 
și bărbați) — ne-a oferit și 
prima constatare pozitivă : că 
tinerii viteziști, invitați la a- 
ceastă confruntare a seniori
lor, au fost la înălțime. Citeva 
exemple : junioara Eva Molnar 
a dominat cu autoritate cursa 
fetelor, frații Jenei, aflați și ei 
la virsta junioratului, au sur
clasat o serie de adversari ex
perimentați, iar Ibolya Szat- 
mari (categ. copii I) a depășit 
colege mult mai mari, printre 
care și citeva senioare. Dintre 
favoriți, doar V. Coroș, L. Lazar 
și Gh. Pirv au dat, mai mult 
sau mai puțin, satisfacție. Cei- 

I lalți seniori au făcut, nu pen

tru prima oară, figurație pe 
gheață.

CLASAMENTELE PROBEI DE 
500 M — MASCULIN : l. V. 
Coroș (I.E.F.S. Buc.) 41,6 ; 2.
L. Lazar (S.C. M. Ciuc) 43,2 ; 3.
Gh. Pirv (I.E.F.S.) 43,5 : 4—5 D. 
Jenei (C.S. Școlar Cluj-Na- 
poca) 44,6, Gh. Varga (I.E.F.S.) 
44,6 ; 6. N. Jenei (C. S. Șco
lar Cluj-Napoca) 44,7. FEMI
NIN : 1. Eva Molnar (S.C. M.
Ciuc) 49,8 ; 2. Agnes Rusz
(S.C. M. Ciuc) 50,2 ; 3. Laura 
Daradici (S.C. M. Ciuc) 50,3 ; 4. 
Suzana Hollo (C.S. Școlar
M. Ciuc) 50,6 ; 5. Maria Pardi 
(C. S. Școlar M. Ciuc) 50,9 ; 
6. Ibolya Szatmari (Mureșul Tg. 
Mureș) 51,0 — nou record na
țional de copii eateg. I (v. r. 
52,6).

întrecerile continuă.
Troian IOAN1ȚESCU

Șahistului Florin Gheor
ghiu, de profesie filolog

Filolog, șahist subtil, 
Jar ieși învingător.
li dorim și-n viitor
Astfel de... figuri de stil.

Echipei de fotbal F.C.M. 
Giurgiu (și nu numai ei)

La voi, In pauză, tabloul 
Din vestiar e următorul: 
Echipa-și schimbă ori tricoul, 

mult mai lesne, antre
norul.

Dorință
O urare, un ecou 
îmi răsună în urechi : 
Să ne-aducă Anul Nou
Pe Năstase-acela... „vechi"

O reflecție pe marginea 
meciului de fotbal cu Iu
goslavia din cadrul preli
minariilor C.M.

Șanse multe am avut,
Aș putea să spun : cu caru* 
Dar pe toate, ați văzut,
Ni le-a... măcinat ...Morarul

Echipei de polo Dinamo, 
cîndva mereu campioană

Creztnd că gloria-i eternă,
Ea și-a făcut din lauri — 

pernă...
Fostei divizionare A Rapid 
care se află pe locul 6 
seria a U-a a Diviziei 
la fotbal.

în 
B

Iluzie! Te duci ca fumul
Și constatăm in urma ta
Că scurt din A in B e dru

mul
Și tare-i lung din B bl Al

Luptătorului Marin 
Pîrcălabu (Steaua) 

Pe saltea te lupți de parcă 
Mult antrenament nu ai. 
Dimineața, ia încearcă 
Să te urci intr-un tramvai!

Apropo de rezultatele se
niorilor și juniorilor la 
unele întreceri balcanice 

Seniorii consacrați 
Sînt „pioni înaintați44. 
Juniorii, fără nimb, 
Nu se vor „piese de schimb".

Era fotbalului
De eind peste emisfere 
Domn e fotbalul, măiestru, 
Hai să-i spunem bietei Terre 
Nu glob, ci... balon terestru!

Echipei A.S.A. Tg. Mureș, 
campioană de toamnă la 
fotbal

In retur s-ar bucura 
Să rămînă tot.. AȘA!

URARE
Membrilor Comisiei de disciplină a F.R.F,
Sorcova, 
Vesela, 
Să trăiți 
Fericiți I
In anul ce vine, 
Tare ar fi bine 
Arbitru’s-apară, 
Chiar din primăvară, 
Fără cartonașe 
D-alea buclucașe, 
Fiindcă jucătorii 
Ce mincau ieri norii 
Crezîndu-se lei. 
Vor fi mielușei ; 
Ei, la nici o fază, 
Nu mai protestează, 
Cu cotul nu-mping,

Nu-mpart pumni, ca-n ring. 
Cind unul dâ gol, 
Adversarii-n stol
Vin sâ-l felicite. 
Din teren cind ies, 
Toți. bine-nțeles, 
Iau, protocolar, 
De braț pe-adversar 
Și-l anunțâ-n șoapte :
— Fac cinste cu-n... lapte I 
—Iar voi, dragii mei, 
Veți sta singurei. 
Dorind insistent
Baremi un „client" 
Pentru judecată, 
La un an o dată I

ts

Șl MOMENTE (NE) SPORTIVE DE REVELION REFLECȚII
Aperitivul Si

t=sde începere
la ora 24 

«= Ciorba
Friptura

DEEIN1T1I
încălzirea 

țuica
Lovitura

Gongul de
Repriza I
Repriza a Il-a 

de purcel
Fluierul final =

potroace
Inferioritate numerică

Gazde — musafiri
Joc în viteză = Sîrba
Joc tehnic = Valsul
Antijoc =» „Vai dragă, 

dansezi ca un elefant"
Obstrucție «= „Mitică, 

lasă dansul 1 Cu tensiunea

Ciorba de
C=5

dar

mai

ta...”
cartonaș galben .Ajunge

72.

NOUTATEA SEZONULUI DE IARNĂ!

pișp t vțp □prjpqp aph' 
Et hJtd kXLt kSEi kJLg kKă hZaG uKd hl

LOZIil ANULUI NOU
-1MISIUNE SPfCIAt* LIMITATĂ-

” AUTOTURISME ,.DACIAI300'‘ 
•NOU 1 LOZURI DE 50.0001(1

♦ CISTIGURI SUPLIMENTARE IN VALOABE DE1 

1.700,000 lei 
f ^p ap qp •x- qp ap ap qp a 
bctar, jl

LOZUL ANULUI NOU se gă
sește in vinzare la agențiile 
Loto-Pronosport și vînzătorii 
volanti.

OFERIȚI CELOR DRAGI UN 
CADOU FRUMOS : LOZUL 
ANULUI NOU !

Mitică ! Ultimul pahar..."
Galeria «= „Mulți ani tră

iască, la mulți ani I"
Corul suporterilor echipei 

gazdă <= „Minați măăiii J“
Măturător — Gazda după 

plecarea lnvitaților
Meci revanșă •= l-a anul, 

venim noi la voi de Revelion 1

• Unit ajung celebri 
după ani și ani. Sprinte
rii, in citeva secunde...
• Cind ai beția vitezei 

Ut volan, te trezești de 
regulă prea tîrziu.
• Toți sportivii progre

sează. Unii, insă, numai 
in etate.

0J

Au colaborat : Jack BERARI U, Corin BIANU, Titu FI LI
PI DES CU, Ion GHINESCU, Titi GHEORGHIU-VASLUI, Vic
tor HILMU, Mircea IONESCU-OUINTUS, Dumitru MA- 
ZILU, Dan PRECUP, V. D. POPA |i Nelu QUINTUS.

Desene de N. CLAUDIU

S3
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
js Numărul următor ol ziarului nostru va apare marți 3 

ianuarie, la orele obișnuite. Corespondenții noștri din țară 
sînt rugați să transmită relatările lor luni 2 ianuarie, incepind 

ș de la ora 10, la numerele de telefon cunoscute.
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

LOTO - PRONOSPORT IM OIi'lf l/1
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 23 DECEMBRIE 1977
Categoria I: 1 variantă 25% (au

toturism Dacia 1300) ; cat. 2 6,25 
a 10.796 lei ; cat. 3 : 23 a 2.934 
lei ; cat. 4 : 30,25 a 2.231 lei ; cat. 
5 : 89 a 758 lei ; cat. 6 : 235 a 287 
lei ; cat. X : 1.273,50 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 273.622 
lei.
CÎȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO DIN 20 DECEM

BRIE 1977
FAZA I : Categoria 2 : 4,25 va

riante a 25.000 lei sau, la alegere 
o excursie dublă in R. P. Polonă 
și R. P. Bulgaria, sau două bi
lete de tratament la Băile Felix 
și diferența în numerar ; cat. 3 : 
7,25 variante a 11.327 lei sau, la 
alegere, o excursie de un loc în 
R. P. Polonă, sau o excursie de 
două locuri în R. P. Bulgaria, 
sau două bilete de tratament la 
Băile Felix și diferența în nume
rar ; cat. 4 : 27,25 a 3.014 lei ;
cat. 5 : 75,50 a 400 lei ; cat.

6 : 96,75 a 300 lei ; cat. 7 : 144 a 
200 lei ; cat. 8 : 1.061 a 100 lei. 
FAZA a Il-a : Categoria A : 2 
variante 25% a 12.500 lei ; cat. B: 
5 variante 25% a 2.500 lei ; cat. 
C : 14 a 5.951 lei sau, la alegere, 
o excursie de un loc în R. P. 
Polonă, sau de două locuri în 
R. P. Bulgaria, sau două bilete 
de tratament la Băile Felix și 
diferența în numerar ; cat. D : 
60,50 a 1.377 lei ; cat. E : 613,75 a 
100 lei.

NU UITAȚI !
DUMINICA I IANUARIE 1978 

TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A REVELIONULUI

Mîine — ultima zi cînd vă mai 
puteți procura bilete !

Tragerea extraordinară Loto a 
Revelionului va avea loc la 1 ia
nuarie 1978 în sala Clubului Di
namo, dir. Șoseaua Ștefan cel 
Mare, la ora 16.

Rezultatele vor fi transmise la 
radio și televiziune în cursul se
rii.



OASPEȚI Al ȚĂRII NOASTRE DESPRE SPORTUL ROMÂNESC
„APRECIEZ CONTRIBUȚIA
TEHNICIENIIOR ROMÂNI 

ÎN CRCANISMEEE
HDERAȚRI NOASTRE 

INTERNAIIONAEE*'

«\\\\\\\\^
g
țs r n ansamblul bogatei activități sportive
|Ș I internaționale in care sint angrenați,

*■ săptăminâ de săptămină, reprezentanți 
ai țării noastre, se ivesc dese ocazii pentru a 
asculta opiniile oaspeților de peste hotare, care 

Jî - abordind probleme generale ale sportului 
in lume - țin să evidențieze progresele miș- 
carii sportive românești in diversele domenii pe 

șj care le-au cunoscut.
=3 Progrese relevate pe fundalul dezvoltării im-

Elena Belova, multiplă medaliată

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

petuoase a României socialiste care in acest 
an, al Conferinței Naționale a partidului și a -s 
împlinirii a trei decenii de la proclamarea 
Republicii, și-a inscris — pe drumul dezvoltârii Js 
sale multilaterale - un rodnic bilanț.

Dâm astăzi cuvintul unor sportivi, antrenori, 
personalități ale sportului internațional care $3 
au vizitat România cu ocazia diferitelor corn- c- 
petiții sau pregătiri in comun, organizate de -3 
forurile de resort din tara noastră.

olimpică și mondială la floretă :

„M-A IMPRESIONAT 
ACTIVITATEA SPORTIVA

DIN ȘCOLILE 
ROMÂNEȘTI!“ 

declară arbitrul iugoslav 
de handbal Miodrag Stanoevicl

înAm fost de mai multe ori 
țara dumneavoastră, cunosc 
bine România, eforturile harni
cului popor român pentru con
tinua dezvoltare a patriei sale. 
Ca președinte al federației in
ternaționale sint pe deplin sa
tisfăcut de colaborarea cu fede
rația din România, cu specialiș
tii caiacului și canoei româ
nești. Apreciez contribuția teh
nicienilor români în cadrul di
feritelor organisme și comisii 
ale F.I.C. Cit despre perfor
manțele campionilor padelei și 
pagaci din România, ele sînt 
prea bine cunoscute pentru a 
mai trebui să le reamintesc eu. 
La toate marile competiții, ca- 
iaciștii și canoiștii români se 
numără printre fruntași, iar ve
dete de talia lui Tvan Patzai- 
chin sau Vasile Dîba — refe- 
rindu-mă doar la marii cam
pioni ai generațiilor actuale — 
fac o bună propagandă atît dez
voltării sportului nostru în lu
me, cît și capacităților multiple 
ale tineretului român.

AȘA ÎMI EXPLIC FORȚA SCRIMEI ROMANEȘTI../4
campioană olim-

7 ori campioană

CH. de COQUEREAUMONT 
președintele Federației interna

ționale de caiac-canoe

De 4 ori 
pică și de 
mondială, individual și cu e- 
chipa U.R.S.S., floretista 
Elena Belova a fost de cu
rînd, împreună cu colegele ei 
de la Dinamo Moscova, invi
tata scrimerelor de la Di
namo București. „Am accep
tat cu multă bucurie să par
ticip la un stagiu de pregă
tire în comun cu floretistele 
din România, pe care le pre
țuiesc pentru talent și tena
citate", a ținut să remarce 
marea campioană.

în sala Floreasca II, mul
tipla „olimpică" a lucrat zil
nic în cîte două antrenamen
te, dimineața și după-amiaza. 
„Este foarte plăcut să te an
trenezi in această «casă a 
scrimei» din București, subli
nia între două asalturi Elena 
Belova. Aveți o sală

dotată. Desigur că nu 
confirmat, 
cele 
Iași,

lent 
este singura". I-am 
vorbindu-i și de 
tente la Satu Mare, 
stanța, Tg. Mureș.

„Bineînțeles 1 Așa 
explic forța scrimei româ
nești. Sportivi și antrenori 
reputați, dar și condiții deo
sebite de pregătire".

Elena Belova a fost impre
sionată de marele număr de 
tineri care se îndreaptă sp?~ 
acest sport în țara noastră. £

exis- 
Con-

îmi

Rugind-o să ne prefigureze 
scrima la Olimpiada din 1980, 
ea ne-a spus : „Deși sper că 
voi concura la Moscova, nu 
mă consider dinainte selecțio
nată și, cu atît mai puțin, 
campioană olimpică... Adver
sarele cele mai redutabile vor 
fi, cred, cele din Ungaria, 
România și Italia ; în gene
ral, sportivele foarte tinere. 
Fiindcă și în scrimă tinerețea 
rămîne marele atu al succe- 
— lyi J“.

exce-

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI, 
COMPETIȚIE DE PRESTANȚA 
ÎN CALENDARUL NOSTRU..."

•}

între federațiile de pentatlonIn cadrul bunelor relații existente 
modern din Franța și România, in ultimii ani am avut de mai 
multe ori prilejul să vizitez Bucureștiul, fie pentru a fi prezent la 
Campionatele internaționale ale României, competiție de prestanță 
ji tradiție in calendarul Federației internaționale, fie pentru a 
participa la schimburi de experiență cu tehnicieni și sportivi ro
mâni. De fiecare dată m-am înapoiat acasă cu cele mai bune 
impresii despre organizarea activității sportive, despre talentul șl 
dorința de afirmare a pentatloniștilor din România. I-am văzut, de 
asemenea, in multe concursuri internaționale pe Dumitru Spirlea, 
Iuliu Galovici, Constantin Călina și m-am bucurat de rezultatele 
lor. Am toată convingerea că ei au resurse și posibilități de a 
obține performanțe și mai bune. Trebuie să fie însă mai încreză
tori in forțele proprii, in pregătirea efectuată, să abordeze cu mai 
mult curaj orice concurs, chiar și pe cele de înalt nivel interna
țional, pentru că numai astfel vor avea drumul deschis spre ma
rile rezultate. Doresc să menționez, de asemenea, colaborarea mea 
excelentă cu reprezentantul României in forul internațional al pen
tatlonului modern.

Așa după cum îi cunosc, am convingerea că pentatloniștii ro
mâni vor

Antrenamentul a luat sfirșit. Multipla medaliată olimpică și mon
dială la floretă Elena Belova se întreține cu două dintre scrime- 
rele clubului Dinamo București, Adriana Bacioi (in dreapta) și 
Carmen Budur Foto : Dragoș NEAGU

„VOI FI UN SUSȚINĂTOR AL RUGBYULUI
ROMÂNESC ÎN TARA GALILOR!"

obține în anii viitori rezultatele pe care le merită.

EMILE JARROT
secretar general adjunct al Uniunii 

internaționale de pentatlon modern și biatlon

Galezul J. C. Kelleher este 
unul dintre cei mai cunoscuți 
arbitri de rugby din Marea Bri
tanic. El și-a cîștigat o ade
vărată faimă arbitrînd presti
gioasele partide din „Turneul 
celor 5 națiuni". Vizitînd țara 
noastră și văzînd la lucru pe 
rugbyștii români, pe care-i a- 
preciază ca fiind în evident 
progres, J. C. Kelleher ne-a 
declarat : „Rugbyștii dumnea
voastră mi-au produs o puter
nică impresie. Forța placaje
lor, stilul lor de joc modern 
i-au ridicat la nivelul celor

purmai buni. Ei m-au cucerit 
și simplu și m-au transformat 
intr-un aprig susținător al rug- 
byului românesc in Țara Ga
lilor".

Marile competiții internaționale 
ale handbalului numără tot mal 
des, în ultimii ani, printre par» 
tlcipanții activi pe reputatul ar» 
bitru Miodrag Stanoevicl, din 
Iugoslavia. Vechi activist în do» 
meniul acestui sport, lucrînd in 
momentul de față în cadrul fo
rului de specialitate din țara ve» 
cină și prietenă ca tehnician, 
profesorul de educație fizică 
Miodrag Stanoevici a fost de 
foarte multe ori și in țara noas» 
trd. In această calitate, de teh» 
niclan și de cunoscător al spor» 
tulul românesc, i-am solicitat 
un scurt interviu.

— De cîte ori ați fost în ța
ra noastră? l-am întrebat 
pentru început pe oaspetele 
iugoslav.

— De peste 20 de ori, și pot 
spune, fără exagerare, că de fie» 
care dată m-am simțit ca acasă, 
mai ales că popoarele noastre 
sînt vecine și prietene, au mul» 
te obiceiuri comune. Indiferent 
unde am fost, la București, Pi» 
tești, Ploiești, Timișoara, muni» 
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Baia Mare sau Brașov, am slm» 
țit pretutindeni căldura, priete» 
nia și minunata ospitalitate a 
poporului român.

— Cum apreciați mișcarea 
sportivă din România?

— Am numai cuvinte de laudă. 
România se numără printre ță» 
rile cu performanțe sportive de 
prim rang in lume, clasamentul 
neoficial al ultimei ediții a 
Jocurilor Olimpice fiind in acest 
sens o mărturie edificatoare. 
Am văzut la dv. o rodnică acti» 
vitale de masă, mai ales prin 
școlile vizitate, care au baze 
sportive simple, dar funcționale. 
Am fost plăcut impresionat de 
ținuta elevilor și de calitățile lor 
fizice. De asemenea, sportul de 
performanță are rezultate dintre 
cele mai bune. Exemplele Na» 
diet Comăneci și colegelor ei de 
gimnastică, ale luptătorilor 
boxerilor, ale caiaciștitor, t_ 
iștilor, ale unora dintre atleți 
ca să rămin în specialitate, 
handbaliștilor români, sint 
se poate de elocvente.

— Ce șanse credeți că 
handbaliștii români la apro
piata ediție a campionatului 
mondial?

5=» Echipa României se numă» 
rd printre favorite. Este, cred 
eu, chiar una din principalele 
candidate la titlu. Totul se va 
decide în prima grupă semlfi» 
nală, din care cred că vor face 
parte selecționatele R.D. Germa* 
ne. Iugoslaviei, R.F. Germania 
și României. Toate, formații 
foarte bune și puternice, din 
care însă numai una va ajunge 
în finală...

Și 
cano- 

Și, 
ale 
cit

au

„EXISTA CONDIȚII PENTRU CIT MAI
MUL TE Șl MAI FRUCTUOASE CONTACTE

„SPORTUL ȘI TURISMUL 
SÎNT LA ELE ACASĂ 

PE LITORALUL ROMÂNESC
Bozena Mikloso- 

vicova face parte 
de peste 10 ani din 
formația de baschet 
a Cehoslovaciei, cu 
care a obținut mul
te performanțe de 
valoare, dintre care 
amintim pe cea de 
vicecampioană a Eu
ropei, precum și me
dalia de argint la 
campionatul mon
dial. Căpitan al e- 
chipei sale de club 
Slovan Bratislava, 
precum și al repre
zentativei (in- care a 
jucat de 112 ori), 
Bozena Miklosovi- 
cova este maestră a 
sportului. Cu prile
jul vizitei pe care 
a făcut-o în acest 
an în țara noastră, 
ea ne-a spus :

— De flecare dată 
cînd am venit în 
România am rămas 
cu impresii deosebi
te, mai ales despre 
zilele minunate pe
trecute cu prilejul 
„Cupei Mării Negre" 
de la Constanța. Li
toralul românesc es
te o realizare im
presionantă în an
samblul său, atît 
pentru locuitorii a- 
cestor meleaguri, cît 
și pentru marele nu
măr de turiști din 
străinătate, veniți 
aici pentru odihnă, 
sport și sănătate. 
Sportul și turismul 
sînt la ele acasă pe 
litoralul românesc al 
Mării Negre.

— Ce impresie 
v-au făcut baschet

balistele românce, cu 
care ați jucat ade
sea ?

— De fiecare dată 
au fost pentru noi 
adversare redutabile. 
Le-au lipsit, poate, 
ca multor formații 
din Europa, jucă
toarele înalte. Am 
văzut însă că aveți 
acum cîteva aseme
nea baschetbaliste 
de perspectivă, ca 
de exemplu Rodica 
Goian. Dacă se va 
persevera în desco
perirea unor aseme
nea elemente, bas
chetul feminin din 
România poate aspi
ra la locurile frun
tașe ale campionate
lor europene. Lucru 
pe care vi-1 doresc 
din toată inima.

ÎNTRE SPORTIVII ȚĂRILOR NOASTRE"
Căutîndu-l pe dr. Michael Smith, cunoscut specialist în hochei; 

unul din antrenorii cunoscutei formații nord-americane New York 
Rangers, ne așteptam să întîlnim un om matur, trecut de prima 
tinerețe. Dar, iată că ne aflăm față-n față cu un tînăr blond, 
abia ajuns la 30 de ani, care nu lăsa impresia că ar putea struni 
o redutabilă echipă de hochei.

— Ce impresie v-a făcut hocheiul românesc, pe care 1-ațî 
cunoscut la campionatele mondiale de la Viena și acum „la 
fața locului" ?

— Consider calificarea echipei dv. anul trecut în grupa A, 
deci în elita hocheiului mondial, drept o reală performanță. Ți- 
nînd seama de dezvoltarea generală a acestui sport în lume, de 
baza tehnică și de tradiția din alte țări, pot să vă spun că ați 
depășit, surprinzător, multe formații europene. Este o notă bună 
pentru hocheiul românesc.

— Ce perspective întrevedeți relațiilor dintre hocheiștii români 
și americani ?

— Echipe universitare din Statele Unite sînt interesate să joace 
în România. De asemenea, formațiile de tineret americane, care 
întreprind anual turnee în Europa, pot poposi și în țara dv. în- 
tr-un viitor apropiat sperăm să putem primi la noi, la New York 
Rangers sau la altă echipă nord-americană, antrenori români în 
schimb de experiență. îi așteptăm cu plăcere. Cunosc multe lucruri 
bune despre sportul și sportivii români, care m-au impresionat la 
Olimpiada de la Montreal. Ținînd seama de cursul ascendent al 
relațiilor româno-americane, există condiții pentru cît mai multe 
și mai fructuoase contacte, nu numai la hochei, între tinerii spor
tivi ai celor două țări.
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