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IR'IIND EXEMPLUL PRIMULUI BĂRBAT AL TĂRII!
Ascultind Mesajul secretaru

lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescn, 
transmis cu ocazia Anului Nou, 
fiecare cetățean al patriei noas
tre a simțit Îndemnul de a 
munci mai mult și mai bine, de 
a face totul pentru continua în
florire a României socialiste. Și 
în sport, ca și in celelalte do
menii de activitate, este nevoie 
de amplificarea eforturilor. Ci
clismul iși propune ca — ur- 
mînd exemplul altor discipline 
din marea familie a sportului 
românesc — să reușească afir
marea olimpică. Federația, an
trenorii și sportivii, uniți de 
aceleași năzuințe, muncesc fără 
preget pentru ca el să dobin- 
dească valoarea care să-i confe
re dreptul de a solicita selecțio
narea în delegația olimpică a 
României pentru J.O. din 1980.

Anul acesta. 1978, este hotărî- 
tor. Cantitativ, rutierii au mun
cit Întotdeauna la un nivel sa
tisfăcător. Se impune acum să 
transformăm cantitatea în cali
tate, să punem in slujba aces
tui țel istețimea tehnicienilor, 
priceperea și simțul lor peda
gogic, laolaltă cu sirguința, do
rința de afirmare și talentul ti
nerilor alergători. Și sînt con
vins că, urmind sfaturile Înțe
lepte ale primului bărbat al 
țării, îndemnurile și — mai a- 
Ies — exemplul său vom izbindi. 
Spre binele sportului nostru, 
spre creșterea contribuției a- 
dusă de mișcarea sportivă la 
sporirea prestigiului internațio
nal al' patriei noastre.

prof. NICOLAE VCHCU 
antrenor emerit la ciclism
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Handbalul feminin In acEualitate

ÎNCEPE UN NOU CAMPIONAT 
SUB IMPERATIVUL 

CONSACRĂRII INTERNAȚIONALE

I Miercuri 4 ianuarie

PRIN MUNCĂ, VOINȚĂ
în scurtul răgaz al zilelor de 

sărbătoare, am petrecut Reve
lionul împreună cu părinții mei 
la Sibiu. Am ascultat cu deo
sebită emoție cuvintele calde ale 
președintelui țării adresate tu
turor în noaptea de Anul Nou. 
Atunci m-am gindit că nu-i 
totul să faci nesfîrșite lungimi 
de bazin. Și nouă, sportivilor, ni 
se potrivesc • de minune îndem
nurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Totul e să trans
formi calitativ norma de antre
namente, în așa fel, încît, de
cisiv să devină modul cum uti
lizezi orele de înot. Cu gîndul 
la anul ce începe și la impor
tantele obiective de performan
ță pe care pi le-am propus, tre

ji PERSEVERENTĂ
buie să spun că în 1977 am în
vins pe unele din vestitele îno
tătoare din Republica Demo
crată Germană, la ele acasă, la 
Berlin. Acum aștept, în primă
vară, un prilej să le pot întrece 
în proba de 200 m spate, și pe 
sportivele canadience. Știu că 
nu va fi prea ușor. Dar sporti
vii înarmați cu sănătoasele prin
cipii ale muncii, voinței și per
severenței, pot atinge țeluri care 
să contribuie la creșterea pres
tigiului țării pe toate meridia
nele lumii.

CARMEN BUNACIU 
medaliată a campionatelor 

europene de natație

Mîine se dă startul în cea 
de a XX-a ediție a campiona
tului feminin de handbal Di
vizia A. Prin ee se deosebește 
ea de celelalte ?

In primul rind, prin numi
tul de echipe participante : 10 
față de 12 cite au activat in 
ediția trecută. Restrîngerea s-a 
făcut în beneficiul calității 
creîndu-se astfel premisa adu
nării jucătoarelor de valoare.

In al doilea rind, prin for
mula de disputare : jumătate 
din primul tur (etapele I—V) 
se dispută în sală, cu etape 
săptăminale, cealaltă jumăta
te, ca și întreg turul n fiind 
programate în aer liber.

întrecerea pentru titlul na
țional care începe mîine se 
desfășoară între dcuă ediții de 
campionat mondial (cea a gru
pei B. care a avut loc în de
cembrie trecut și cea a grupei 
valorice A, programată în no

iembrie — decembrie 1978, în 
Cehoslovacia) hotăritoare pen
tru cîștigarea dreptului de 
participare la Jocurile Olimpi
ce din 1970. Deci, intr-un mo
ment de deosebită importanță, 
amplificat de faptul că asis
tăm și la o masivă schimbare 
de generații. Evident, condi
țiile impun o atenție sporită 
din partea federației, a clubu
rilor și a antrenorilor.

Campionatul Diviziei A tre
buie să asigure pregătirea ju
cătoarelor și tot el trebuie să 
valideze talentele capabile să 
facă parte din lotul reprezen
tativ. Măruntele interese de 
club și de moment trebuie lă
sate la o parte, în prim-plan 
urmind să se afle interesul 
general al handbalului româ-

(Continuare in pag. 2—3)

IANUARIE- LUNA 
CONCURSURILOR 

DE PATINAJ VITEZĂ
Miine, start 

in „Cupa României**

In această lună, pe pista la
cului Ciucaș din Tușnad, sînt 
programate numeroase con
cursuri deschise tuturor catego
riilor de alergători. Din bogatul 
program, spicuim : „Cupa Româ
niei", ediția 1976—1977 (repro- 
gramată să înceapă miine) pen
tru seniori, juniori și copii. A- 
poi, la intervale de o zi sau 
două, vor avea loc diverse con
cursuri în cadrul „Daciadei", 
Concursul republican al speran
țelor, „Cupa F.R.P.", Campiona
tul republican al copiilor. „Cupa 
României" ediția 1977—1978, 
Campionatul republican al ju
niorilor, calendarul competițio- 
nal al lunii ianuarie inchein- 
du-se cu întrecerile campiona
telor de sprint ale seniorilor (28 
și 29 ianuarie).

SPRE REALIZĂRI SPORTIVE PAS CU MARILE SUCCESE
DIN CELELALTE DOMENII DE ACTIVITATE

Sportivii județului Maramureș 
au realizat în 1977 mai multe 
rezultate valoroase la gimnasti
că, scrimă, înot, tir, volei și 
handbal. Avem copii deosebit 
de talentați în mai multe sec
ții, ca și sportivi valoroși, a- 
junși la vîrsta senioratulul. Ceea 
ce ne lipsește insă este puntea 
de legătură dintre cele două 
trepte, pentru a asigura fiecărei 
discipline evoluția firească către 
marea performanță. Așadar, ma
rea bătălie a noastră pentru a- 
nul 1978 se .va îndrepta spre 
umplerea acestui gol. Vom crea 
clase cu program special în fie-

care oraș și centru sportiv al 
județului, vom întări cluburile 
sportive școlare, 
cu cei mai buni : 
tru ca tinerii 
poată valorifica 
tățile.

Totodată, vom 
deosebit activitatea tinerilor 
gimnaști și înotători, care anun
ță încă de pe acum perspective

, încadrindu-le 
specialiști, 
talentați 
mai bine

sprijini în

SELECȚIONATA DE
NEÎNVINSĂ,

„TURNEUL CELOR 6

pen- 
să-și 
cali-

mod

ION POP
președinte al C.J.E.F.S.

Maramureș

(Continuare in pag. 2—3)

JUNIORI A ROMÂNIEI,
A CIȘTIGAT
NAȚIUNI* LA HOCHEI

de juniori a ță- 
repurtat un fru-

Selecționata 
rii noastre a 
mos succes in cadrul tradițio
nalei competiții hocheistice 
„Turneul celor 6 națiuni", dispu
tată la actuala ediție pe pa
tinoarul „Slavia" din Sofia. Ti
nerii hocheiști români au ter
minat neînvinși întrecerea, a- 
cumulind 10 puncte din tot a- 
tîtea posibile și lăsînd o fru
moasă impresie prin jocul lor 
modern și eficace. Pe locurile 
următoare în clasamentul final 
șe află : Austria 8 p, Elveția 
4 p. Italia și Ungaria cite 
3 p, Bulgaria 2 p.

în ultima etapă a competi
ției, selecționata României,

V

practicind un hochei viguros și 
evoluînd pe toată durata me
ciului în același ritm, a învins 
reprezentativa Italiei cu 5—1 
(2—0, 1—L 2—0). Punctele au 
fost înscrise de Csata 2, Todor, 
Gereb și Popescu pentru echipa 
română și de Constantini pentru 
Italia. In etapa precedentă, ju
cătorii români reușiseră o altă 
victorie în fața selecționatei 
rii gazdă de care au dispus 
11—5 (3—0, 4—2, 4—3).

Iată și ultimele rezultate 
acestei ediții a „Turneului
lor 6 națiuni" : Austria — Un
garia 6—2 și Elveția — Bulga
ria 4—1.

ță-
cu

ale 
ce

II experienței
[^pozitive j

Alee Năstac, la

SECRETUL PERFORMANTEI: MUNCA

$1 VIATA SPORTIVĂ EXEMPLARĂ
30

cunoscut 
urmă, la

Pe Alee Năstac l-am 
cu aproape 11 ani in ui mu, ut 
faza județeană a campionatu
lui republican de box al ju
niorilor ce avea loc la Galați. 
Maestrul Petre Mihai (primul 
său antrenor) ni l-a prezentat 
ca pe un tinăr excelent dotat, 
dar care iși îndreptase destul 
de tirziu pașii spre sala de 
box. „11 vedeți — ne-a spus 
antrenorul gălățean — practică 
acest sport numai de trei luni. 
Ce păcat că n-a venit mai de 
mult la box. Ar fi putut ajun
ge un mare sportiv. Oricum, noi 
mai încercăm. Am observat că 
învață repede, e curajos, iubește 
acest sport și este cuminte".

Da, Alee Năstac a î 
practice sportul cu 1 
vîrsta de 19 ani, în 
In același an, deși 
foarte puține lucruri 
A. Năstac a devenit 
național. Despre el se spunea 
— și pe bună dreptate — că a 
invățat abecedarul boxului di
rect în ring. Pe parcursul pri
mului său concurs, în care a 
cîștigat 7 meciuri, juniorul gă
lățean s-a prezentat din ce in 
ce mai bine, acumulind noi 
cunoștințe tehnice.

Un an mai tirziu, in 1968, a 
intrat în confruntările pentru 
desemnarea campionilor națio
nali de seniori. Mai trecuse un 
an in care muncise <»i multă

început să 
mănuși la 
anul 1967. 

cunoștea, 
din box, 

r campion

de ani, din nou in echipa națională

Imagine de la C.E. de la Belgrad, unde a cucerit medalia de ar
gint: A. Năstac (stingă) il contrează pe francezul P. Gomez, pe 

care l-a invins prin abandon in ultima repriză

sirguință 
tehnicii 
îndrăgise. Ajutat de o deosebi
tă voință și dîrzenie, dar și de 
excelentele calități fizice pe 
care le poseda, - Alee Năstac 
și-a croit drum spre finala ca
tegoriei mijlocie, al .cărei cam
pion este și azi, la vîrsta de 
aproape 30 de ani, atunci cind

pentru deprinderea 
sportului pe care îl

catedră. Directorul ad- 
prof. Mibai Tănase 
presupunem, șahul din 
ce, căutîndu-1, nu l-am 
cancelarie, nici în ca-

Intrind în clădirea Liceului 
„Costache Negri", nici nu ai 
crede că ne găsim în plină va

canță școlară... Elevii se află in 
clase, iar cadrele didactice prin
tre școlari. E drept, începînd 
nu de la ora 8 și nu cu cata
logul pe - - —- - -
junct, 
iubește, 
moment 
găsit în 
binetul său, ci într-o clasă în 
care se desfășurau meciuri din 
cadrul concursului „Căluțul de 
fildeș", competiție înscrisă în e- 

"diția de iarnă a Daciadei,
La un moment dat, în timp 

ce discuta cu noi, maestra in
ternațională Margareta Perevoz
nic s-a scuzat pentru cîteva 
clipe. S-a așezat într-o bancă 
și a asistat la un final de par
tidă. Cristian Zlăvoc, elev în 
clasa a IV-a a Liceului nr. 4, 
găsise niște soluții ingenioase 
pentru a ieși dintr-o „încer

adevărat orășel al 
fizice, al mișcării

Ion GAVRILESCU

cuire", mutări care au entu
ziasmat pe reputata noastră șa- 
histă, bucuroasă că în cercul 
de șah pe care 11 conduce în 
municipiul Iași a mai atraș un 
viitor performer. După ce Zlă
voc a încheiat victorios partida,

Școlarii ieșeni ine sport de dimineață și pină scara

și Mibacla Păsat". Dealtfel, cu 
prilejul unor concursuri des
chise tuturor copiilor, maestra 
Margaretă Perevoznic l-a des
coperit și l-a format pe actualul 
campion de juniori al țării, e- 
levul Ovidiu Foișor...

cei mai mulți boxeri au spus 
„adio" sportului de perfor
manță.

Cu puțin timp în urmă, Bi
roul federal a hotărit include
rea- lui Năstac în echipa repre- 

a- 
A- 
pe 
în 
se 

__ Iui 
turneul

AU LUAT VACANȚĂ... GRIJILE I
în zona Sălii sportului, de

venită un 
exercițiilor 
în aer liber, alți școlari ieșeni 
iși petreceau într-un mod cit 
se poate de util și reconfortant 
timpul liber, fie zburind, pur 
și simplu, pe luciul gheții de la 
ștrandul municipal, transformat 
în patinoar natural, fie aler- 
gînd de la standul de tir la 
cel de aruncare a mingii la

schimbăm citeva cuvinte cu 
Margareta Perevoznic. „Con
cursurile organizate in cadrul 
„Daciadei" — ne spune — mai 
ales cu prilejul acestei vacanțe 
mi-au permis să consolidez cu 
noi nume de copii talentați cer
cul de șah de la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei. 
Am avut satisfacția de a ve
dea cițiva școlari înzestrați, 
printre care Cătălin Navrotescu

țintă, pentru a-și încerca înde- 
minarca. „Săniuța fuge, zboară", 
„Pe derdeluș", „Paleta viitoru
lui" (și se înțelege „Căluțul de 
fildeș", pentru că șahul nu lip
sește din programul nici unuia 
din cele 25 de cluburi ieșene 
de vacanță) sînt alte concursuri 
îndrăgite de elevi.

Comandamentul vacanței ac
tivează ca un adevărat dispe
cerat, organizînd — cind uiiul 
dintre profesori a descoperit o 
pîrtie bună pentru săniuș, pe 
dealul Buciumi — concursuri la 
sporturile de iarnă, chiar în 
condiții cind acestea nu au fost 
anunțate din timp.

Așadar, să spunem și noi, ca 
într-o cunoscută melodie de 
muzică ușoară, că... au luat va
canță grijile ! Deocamdată — ca 
pe întreg cuprinsul țării — gri
jile de zi cu zi ale învățăturii 
se află într-un... scurt concediu.

zentativă care efectuează 
cum un turneu in S.U.A.

. fiind vestea, l-am vizitat 
, Năstac la un antrenament 
sala clubului Steaua, unde 
pregătea, sub îndrumarea 
Șerbu Neacșu, pentru 
respectiv.'

— Ai anunțat retragerea 
din activitatea sportivă 
națională. Cum 
că ești din nou 
echipa țării ?

— Pasiunea 
sport. Și, sincer 
dat seama că am luat prea de
vreme decizia de a mă retra
ge. Simt că am încă resurse fi
zice, sint departe de a fi „bă- 
trîn", Dealtfel, am dovedit a- 
ceasta și cu prilejul campiona
telor naționale acum două luni.

— Apropo, cărui fapt crezi 
că se datorește longevitatea ta 
sportivă ?

— Am fost rațional în tot 
ceea ce am făcut. Am dus o 
viață de familie ordonată (n.r. 
invitatul rubricii noastre are 
un băiat, Cornel, în vîrsta de 8 
ani), n-am fumat niciodată șl 
n-am consumat băuturi aleoo—

ia 
____ inter- 
explici faptul 
selecționat în

pentru acest 
să fiu, mi-am

Mihai TRANCĂ

. (Continuare in pag. 2—3}



CUM SA SCĂPĂM DE „PIETRELE DE MOARA" 
CARE TRAG ÎNAPOI ATLETISMUL SĂTMĂREAN?

dintre cele mai frumoase. Do
rim ca în echipa de gimnastică 
feminină a țării care se va pre
zenta la campionatul mondial 
din 1978 să-și facă loc și două 
sportive din Baia Mare, care să 
vizeze cucerirea unei medalii și 
în probele pe aparate. Și, o do
leanță mai veche a iubitorilor 
sportului din Maramureș : 1978

să aducă și echipa băimăreană 
pe prima scenă a fotbalului ro
mânesc. Ne angajăm să facem 
totul pentru a contribui cu re
zultate cît mai bune, în do
meniul nostru specific de acti
vitate, la marile succese pe ca
re, înflăcărat de Mesajul adre
sat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întregul popor le va 
obține cu certitudine în acest al 
treilea an al actualului cincinal.

dezbatere.

„MĂ VOI PREGĂTI Cl 1NDÎRJIM PENIDl
CAMPIONATELE EIROPENE"

Doresc să-mi exprim, aseme
nea tuturor tinerilor din patria 
noastră, deosebita recunoștință 
față de iubitul nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru cuvintele de înaltă pre
țuire adresate tineretului în 
noaptea de Revelion, la cumpă
na dintre ani. Dacă anul care 
s-a încheiat mi-a adus satisfac
ția primului meu titlu de cam
pioană a țării în proba de sim
plu senioare, în anul în care 
pășim îmi revine cu atît mai 
mult obligația de a reprezenta 
cu cinste tenisul de masă româ
nesc la campionatele europene, 
din martie.

Deși timpul pînă la confrun

tarea de la Duisburg este relativ 
scurt, mă voi pregăti cu îndîr- 
jire, astfel încît să merit selec
ționarea în lotul țării și. apoi, 
alături de celelalte sportive frun
tașe, să obțin rezultate pe mă
sura minunatelor condiții ce ne 
sînt asigurate, pe măsura ma
rilor realizări ce vor fi obținu
te în acest an de întreaga noas
tră națiune. Mă voi strădui, de 
asemenea, vă 
note cît 
primului 
I.E.F.S.

mai 
meu

asigur, să iau cu 
bune examenele 

an de studenție la

LIANA MIHUȚ
campioană republicană 

la tenis de masă

• Fiecare școală — un nrinicomplex atletic • 
competițiilor • Lipsește ,.plutonul" atleților de valoare medie • 

aprobări ca să-și deschidă ușile I

Abordînd — în cadrul unei dezbateri organizate de ziarul 
nostru — tema „ATLETISMUL — SPORT PRIORITAR ?“ cîțiva 
dintre tehnicienii și activiștii din Satu Mare au încercat să si
tueze cît mai exact treapta de dezvoltare a sportului olimpic nr. 1 
în acest colț de țară, să depisteze lipsurile care grevează încă 
ascensiunea sa la cotele exigențelor actuale. Firește, fiecare din
tre participanții la această „masă rotundă" a prezentat pe larg 
— din unghiul său de vedere — activitatea atletică, a determinat 
cauze, a indicat posibilități de progres. Vom reține, insă, din 
cuvîntul fiecăruia ceea ce reprezintă, după opinia noastră, esen
țialul, evitînd — în acest fel — și repetările 
caracter restrîns.

DAN VIOREL, antrenor de at
letism, metodist al C.J.E.F.S. : 
„Datorită faptului că în toate 
școlile există create, uneori prin 
munca elevilor și a profesorilor, 
măcar sectoare simple pentru 
aruncări și sărituri, baza 
masă a atletismului tinde 
cunoască dezvoltarea 
Din păcate, carenței 
pale a numărului mic de cadre 
specializate i se adaugă și lipsa 
generală de aderență a profe
sorilor de educație fizică față 
de atletism. în tot județul nos
tru se ocupă de atletismul de 
performanță doar patru profe- 
sori-antrenori, adică mai puțin

de 
să 

necesară, 
princi-

PE DRUMUL AFIRMĂRII SALE VALORICE
HOCHEIUL ȘI-A REGĂSIT

Reprezentativa de hochei a ță
rii noastre și-a încheiat „cam
pania de toamnă", de fapt o pri
mă și foarte importantă etapă 
a planului general de pregătire 
pentru C.M. grupa B de la 
Belgrad (martie 1978). Bilanțul 
cuprinde : două înfrîngeri în de
plasare (2—7 și 2—8) în fața 
puternicei echipe a R. D. Ger
mane, o victorie și un egal tot 
în deplasare (7—5 și 5—5) cu 
selecționata Iugoslaviei, care se 
pregătește asiduu ca să-și ono
reze titlul de gazdă a C.M. — 
grupa B, o victorie și o înfrîn- 
gere pe teren propriu (5—2 și 
2—3) cu viguroasa și rapida for
mație Metalurg Celiabinsk, a- 
vînd 6 jucători de la cunoscuta 
echipă de prima ligă Traktor 
Celiabinsk și, în sfirșit. o în- 
frîngere și un meci nul (2—4 și 
1—1) cu excelenta reprezentati
vă a Poloniei.

Poate că din punct de vedere 
cifric rezultatele să nu pară 
mulțumitoare. Dar, ținind sea
ma că în această toamnă lotul 
a fost serios remaniat, acordîn- 
du-se mult credit elementelor 
tinere, că pe parcursul ultimelor 
săptăraini au apărut unele indis
ponibilități temporare (Gali, Ne- 
tedu, Ioniță, Hălăucă — deci, 
„piese" de bază...) și că — fapt 
foarte important — adversarii 
au fost toți de prim rang (din 
patru formații întîlnite, două : 
Polonia și R. D. Germană s-au 
numărat mereu în ultimii ani 
printre participantele la grupa 
A a C.M.) aceste rezultate pot 
fi apreciate ca satisfăcătoare.

Ceea ce este important, acum, 
la încheierea acestei etape, cînd* 
locul activității internaționale va 
fi cedat întrecerilor interne, este 
să vedem dacă acumulările sînt 
și ele satisfăcătoare și dacă dru
mul pe care se merge este bun. 
Din aceste puncte de vedere, lu
crurile se prezintă mult mai 
bine, mai promițător decît o pot 
arăta cele 8 rezultate de care 
am vorbit mai înainte. în pri
mul rînd, vom sublinia că la 
lot EXISTA O ALTĂ AT
MOSFERA, CARACTERIZATĂ 
PRINTR-O SIMȚITOARE CREȘ
TERE A DISCIPLINEI, A SE
RIOZITĂȚII, A INTERESULUI 
FAȚĂ DE PREGĂTIRE. în a- 
ceste condiții, s-a putut lucra

mal eficient față de perioadele 
trecute. în plus, beneficiind de 
UN EFECTIV TÎNĂR, RECEP
TIV, DORNIC DE PROGRES, 
antrenorii Ștefan Ionescu și Ion 
Tiron au putut să orienteze pre
gătirea spre însușirea unui joc 
rapid, combinativ, în forță, cît 
mai aproape de parametrii ho
cheiului modern.

Eliminînd, in continuare, 
teama față de unele rezultate 
mai slabe, care pot apărea, și 
preferind adversari puternici, 
în fața cărora chiar dacă pierzi, 
cel puțin ai de învățat, mun
cind mai departe tot mai in
tens, cu disciplină și seriozi
tate, avem convingerea că re
zultatele bune și foarte bune 
vor veni curind. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit formația este 
— repetăm — foarte tinără, a- 
vind o medie de vîrstă în ju
rul a 22 de ani. Există, deci, 
posibilitatea ca lotul să mai lu-

TINEREȚEA 
creze și să joace împreună încă 
mulți ani...

Pentru că tot a venit vorba 
de lot, să precizăm că cele trei 
linii de atac s-au conturat, cre
dem, în următoarea alcătuire : 
Costea, Tureanu, Axinte ; B. 
Naghi, Solyom, Z. Naghi și Nis- 
tor, Vasile Huțanu, Olenici. 
Probleme apar la perechile de 
fundași, unde Gali și Ioniță nu 
sînt încă în forma lor maximă 
după întreruperile provocate de 
accidentări, primul reintrînd a- 
bia în ultimele două partide. 
Dintre soluțiile încercate de an
trenori ne-a plăcut mult cea cu 
Hălăucă și, parțial, cu Micloș, 
în posturile de fundași. îmbucu
rătoare a fost forma manifes
tată de portarul Gh. Huțan, în
locuitorul accidentatului Ne
teda. Oricum, este bine că e- 
xistă multe alte soluții de a 
alcătui echipa, destui jucători 
tineri dornici de afirmare.

Călin ANTONESCU

SE REIA CAMPIONATUL DE HOCHEI
Competiția de frunte a calen

darului intern la hochei, prima 
grupă valorică a Diviziei A, la 
care iau parte cele trei echipe 
angajate în lupta pentru titlu : 
Steaua, Dinamo București și S.C. 
Miercurea Ciuc, se reia începînd 
de miine în Capitală. Reamintim 
că din această întrecere s-au 
consumat pină acum patru tu
ruri, două la Miercurea Ciuc, 
cind s-a inaugurat ediția actuală, 
și apoi alte două la București pe 
patinoarul „23 August". La ca
pătul acestor prime confruntări, 
formația deținătoare a titlului, 
Steaua, s-a arătat din nou su
perioară, cîștigînd trei din cele 
patru jocuri cu rivala sa Dina
mo București și avînd în cla
sament un avans de patru punc
te (Steaua 14 p; Dinamo 10 p). 
Cealaltă 
Miercurea 
trecut pe 
avut pînă 
...figurant, neavînd nici un punct 
în clasament.

Așadar de joi, pe patinoarul 
„23 August", va reîncepe lupta 
pentru titlul de campioană la 
hochei. Vor avea loc trei tururi

ale campionatului, ultima parti
dă urmind să aibă loc duminică 
15 ianuarie. Competiția se va 
relua după C.M., în martie. Es
te programat un singur joc pe 
zi, la ora 18, cu excepția parti
delor Steaua — Dinamo de 
miercuri 11 ianuarie și sîmbătă 
14 ianuarie, care se vor desfă
șura la ora 17 și respectiv 16, 
urmînd a fi televizate în direct.

participantă, S. C. 
Ciuc — clasată anul 
locul secund — a 

acum doar un rol de

SECRETUL PERFORMANȚEI
(Urmare din pag. 1)

lice. în perioadele în care am 
depus eforturi mai mari la an
trenamente — și au fost des
tule — m-am, odihnit atît cît 
avea nevoie organismul pentru 
a se reface. Nu 
forțele zadarnic 
m-am alimentat

se 
de 

mare 
ocolit

mi-am 
să-mi 

de

la fafa locului, cu specialiști —
i

Numeroși elevi - dar de ce numai ei 1 — fa startul 
O sală de atletism care așteaptă™

și observațiile cu

din numărul celor 
la gimnastică, la 

Din această cauză

de 50 Ia sută 
care se află 
fotbal ș.a.
„coloana atletismului" este frin- 
tă la mijloc : lipsește plutonul 
atlețllor de valoare medie".

GHEORGHE FCLOP, profesor 
cu specializare atletism, clubul 
sportiv școlar Satu Mare : 
„Cu sprijinul inspectoratului șco
lar județean am reușit să or
ganizăm în anul 1977 un mare 
număr de concursuri, la care 
au participat peste 3 000 de elevi. 
Dar atletismul nu este sport 
prioritar in Satu Mare. Pe sin
gurul stadion omologat din ju
deț n-avem voie să organizăm 
întreceri la aruncări, organul 
sportiv județean nu ne sprijină 
suficient, iar propaganda atle
tică este extrem de săracă. O 
soluție pentru creșterea atletis
mului organizat ar fi înființa
rea unui mare număr de clase 
speciale".

VASILE RADU, profesor cu 
specializare atletism, președinte
le comisiei județene de atletism : 
„în ultimii ani atletismul a 
cunoscut în județul nostru un 
oarecare avînt. Dar la startul 
concursurilor am avut numai 
elevi. Lipsesc tinerii din între
prinderi și — mai ales — cei 
de la sate. Or, după opinia mea, 
în mediul sătesc putem desco
peri destule talente autentice. 
Ne vom preocupa să amenajăm 
prin muncă patriotică piste de 
atletism în jurul terenurilor de 
fotbal. Este drept că C.J.E.F.S. 
Satu Mare ne-ar putea ajuta 
mai mult. Și aceasta îndeosebi 
in localitățile mai mici ale ju
dețului".

IOAN LINI, profesor, inspec
tor școlar județean : „Am acor
dat atletismului sprijin nelimi
tat. Pornind de la faptul că 
baza materială este foarte re- 
strînsă, am acționat continuu 
pentru că fiecare școală să dis
pună de un minimum de mij
loace. Unele au ajuns chiar să 
aibă piste cu o lungime variind 
între 60 și 200 m. Dorim acum 
să transformăm o popicărie — 
proprietatea noastră — în sală 
de atletism. Avem și resurse 
materiale pentru a o aduce la 
o dimensiune acceptabilă : 80 m 
x 6 m. Ea ar însemna un ve
ritabil „balon de oxigen1* pentru 
atletismul nostru, deoarece iar
na nu avem unde să continuăm 
pregătirile. Sperăm că vom ob
ține și avizul C.J.E.F.S. Ar fi

HANDBALUL FEMININ IN ACTUALITATE
(Urmare din pag. 1)

nesc, creșterea valorii sale și a 
posibilităților de a se impune 
in concernul internațional.

în ceea ce privește pregăti
rea echipelor, o primă impre
sie ne-am făcut-o cu prilejul 
„Cupei României". Și, din pă
cate, ea n-a fost favorabilă di
vizionarelor A. De aceea se 
impune ca antrenorii și jucă
toarele, sub îndrumarea și su
pravegherea cluburilor și sec
țiilor, să-și amplifice ritmul

mi-am irosit 
și, în plus, 

întotdeauna 
așa cum a trebuit. Am 
tot ce mi-a stat în 
pentru ca la următorul 
nament să mă simt capabil să 
muncesc atît cît era nevoie. 
Am consumat însemnate canti
tăți de lămîi, portocale, dul
ciuri pentru a-i asigura orga
nismului plusul de energie de 
care avea nevoie.

Au fost și momente dificile 
în activitatea mea sportivă.

făcut 
putință 
anire-

Știți, la categoria mea 
schimbă lovituri extrem 
puternice, executate în 
viteză, care nu m-au 
nici pe mine. Atunci 
dat seama că trebuie 
perfecționez mijloacele _ 
parare. Fiind scund pentru ca
tegoria mijlocie, numai o gar
dă ermetică nu era de ajuns. 
Ea îmi permitea doar să mă 
apăr, dar pentru a obține vic
toria trebuia să-mi valorific 
forța de lovire. M-a preocu
pat mult această problemă. In 
cele din urmă, ajutat mult și 
de antrenori, am găsit mijlocul 
necesar : eschiva. Este un pro
cedeu de apărare care, bine e- 
xecutat, te pune în poziție_fa- 
vorabilă de 
dificil de

a-

dar cînd ai ajuns la un anu
mit grad dfe perfecțiune, 
eschiva devine foarte eficace. 
Am exersat îndelung, ca și 
cum aș fi luat boxul de la în
ceput. De nenumărate ori in
tram primul în sală și plecam 
ultimul. Pe măsură ce simțeam 
avantajele pe care mi le con
ferea în disputa cu diferiți ad
versari, eram stimulat să mun
cesc și mai mult.

îmi pare rău că trebuie 
amintesc faptul că în cei 
ani de cînd fac sport am 
tîlnit nenumărați colegi
sală mai talentați decît mine, 
dar care n-au reușit să obțină 
nici un sfert din performanțele 
mele. Aceasta, pentru că nu 
s-au dăruit cu totul antrena
mentelor sau n-au avut voință 
să ducă o viață sportivă așa 
cum cere boxul de perfor
manță.

să
11 

în
de

contraatac. Este 
efectuat corect,

pregătirilor, să-1 aducă la pa
rametrii obligatorii evoluției 
pe prima scenă a handbalului 
românesc. Este, de asemenea, 
necesar să se acorde atenție 
deosebită îmbunătățirii tehni
cii în apărare (pentru evita
rea jocului dur, adeseori bru
tal) și pentru pregătirea jucă
toarelor pentru posturile în 
general deficitare (extreme, 
conducători de joc).

Cele 10 formații (Universi
tatea Timișoara. I.E.F.S., Con
structorul Timișoara, Progresul 
București, Mureșul Tg. Mureș, 
Confecția București, Hidroteh
nica Constanța, Universitatea 
București, Universitatea Cluj- 
Napoca și Rapid București) 
pornesc — teoretic — cu ace
leași șanse. Practic ele vor a- 
parține însă echipei care va 
beneficia de o pregătire temei
nică, de un lot valoric aproape 
egal, de posibilități tehnico-tac- 
tice superioare. Titlul de cam
pioană a țării trebuie onorat 
cu evoluții la nivelul actuale
lor exigențe internaționale, 
un atac care să se bazeze 
egală măsură pe linia de 
9 m și pe semicerc, dar 
mai ales — pe conlucrarea ac
tivă dintre ele, pe faze rapide, 
pe o apărare avansată, agresi
vă, capabilă — tehnic și fizic 
— să rezolve cele mai grele si
tuații.

începe, deci, un nou cam
pionat de handbal feminin. O 
competiție de la care nu nu
mai spectatorii- așteaptă mult 
ci și handbalul românesc !

culmea ca tocmai aici să ne 
împotmolim... Ne descurcăm 
foarte greu cu elevii din clasele 
a Xl-a și a Xll-a, deoarece 
în programa de învățămînt sînt 
prevăzute pentru ei doar 24 de 
ore de educație fizică pe an. 
La această vîrstă a marilor re
surse sînt prea puține ore afec
tate desăvîrșirii. Firește, vom 
încerca să compensăm. îmbună
tățind baza materială, mărind 
numărul de concursuri, selectînd 
pe cei mai talentați și oferin- 
du-le posibilitatea de a-și con
tinua studiile și pregătirea spor
tivă în școlile din Satu Mare — 
pe lingă care se vor crea in
ternate —, repartizîndu-i pe 
profesori pe grupe de probe și 
mărind aria claselor speciale de 
atletism vom apropia atletismul 
de situația de sport prioritar pe 
care i-o dorim".

ANTONIU BIRO, profesor, 
antrenor de atletism, secretar al 
C.J.E.F.S. : „Față de condițiile 
pe care le avem acum, nu 
ideale — este drept — dar mult 
mai bune decît înainte, rezul
tatele sînt nemulțumitoaxe. Și 
aceasta pentru că profesorii cu 
specializare atletism nu se de
plasează în județ pentru selec
ție, nu participă la desfășurarea 
întrecerilor de mase pentru de
pistarea talentelor și nu mun
cesc pentru crearea condițiilor 
propice muncii. Există o prea 
mare comoditate în 
lor, așteaptă ca totul 
de-a gata".

atitudinea 
să le vină

întii, dinAm desprins, mai 
discuția sinceră a acestor oameni 
ai atletismului dorința lor de 
a-I vedea — nu peste vreme 
îndelungată — ridicat la ran
gul de sport al sporturilor. 
Există chiar ambiția ca la J.O. 
de la Moscova doî atleți sătmă
reni să figureze în delegația 
olimpică a României. Și nu este 
o ambiție deșartă...

Printre dificultățile care frî- 
nează dezvoltarea atletismului 
sînt, desigur, cele de ordin ma
terial și cele privind numărul 
de cadre specializate. Dar, așa 
cum au subliniat și participan- 
ții la dezbaterea noastră, decisiv 
este OMUL. Poate că tocmai 
aici trebuie să căutăm princi
palele cauze ale nereușitelor. 
Comoditatea (paradoxal deveni
tă „apanajul" celor tineri), ne
încrederea în eficiența compe
tițiilor de mase ca mijloc de 
depistare a talentelor, lipsa de 
pasiune în crearea unor condi
ții simple de antrenament și in 
prezentarea sportivilor la con
cursuri — iată numai cîteva 
dintre „pietrele de moară" care 
trag înapoi atletismul sătmărean.

Hristache NAUM

TO

4000 DE TIN
„CROSUL

în ultima zi a anului trecut, 
peste 4 000 de elevi, studenți 
și tineri din întreprinderile și 
instituțiile craiovene au luat 
startul în „Crosul Anului Nou", 
desfășurat pe străzile din cen
trul orașului, avînd ca punct de 
plecare și sosire Teatrul Națio
nal. Traseul, pe care se aflau 
numeroși cetățeni dornici să a- 
siste la această neobișnuită în
trecere atletică în toiul iernii, 
măsura între 600 m —s. pentru 
cei mai mici concurenți — și 
1 200 metri, pentru juniori mari 
și seniori. ~ 
fășurat în 
ganizarea 
C.J.E.F.S.

LA

Competiția s-a des- 
bune condițiuni, or- 
fiind asigurată de 
Dolj, în colaborare

Nu uitați ! Procurați-vă de Ia 
agențiile Loto-Pronosport și de 
la vânzătorii volanți

LOZUL ANULUI NOU
EMISIUNE SPECIALA LIMITATA

iiUIGTURISMf .DACIA1300 
NOUI101URI Oi 50.090111 
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ițiilor - Imperativul viitorului sezonI

CĂ ÎN 1977 AU fOST DESTULE
IATE FĂRĂ... CAMPIONI
r.Cefițiilor 
rWrmanță 
>licat, re- 

zi arului 
F îndoială, 

care — 
anii tre- 
valoarea 

iducere și 
Lftă între-

tuie, de- 
celor mai 
mate sub 
lei", așa 
Iede Pro
re a miș- 
în anul 

iden- 
rile pen- 
kilui com- 
Lurile de 
[cesiunea, 
ținui tatea 
bnale, e- 
fija pen- 
| judicios 
lat îndeo- 
[orilor ș.a. 
Lnbunătă- 
lendarului 
bestui an

Interviuri la început de an

vrem să vorbim în mod deo
sebit în aceste rînduri, ci 
despre schimbările pe care 
trebuie să le determine a- 
cesta în sportul nostru de 
performanță. Ne gîndim în 
primul rînd la CALITATE, 
imperativul principal în 
toate 
tate.

principal 
de activi- 

spunem pentru că 
prea au fost mul
te întrecerile spor
tive MEDIOCRE, 
chiar SLABE la 
asistat anul tre- 

nu uităm, ca să 
decît un singur 
că IN 1977 AU

care am 
cut Să 
nu dăm 
exemplu
FOST DESTULE PROBE LA
CARE N-AU FOST DECER
NATE TITLURILE DE 
CAMPIONI PENTRU NE- 
REALIZAREA BAREMURI- 
LOR STABILITE (atletism, 
înot, ciclism). Ne gîndim, de 
asemenea, la prea desele în
treruperi sau amînări de e- 
tape în unele campionate (vo
lei, rugby, polo), la căutările 
fără un rezultat final pentru 
găsirea unei formule compe- 
tiționale adecvate necesități
lor și specificului etc.

ilor de la R.C. Grivița Roșie In Franța

ROMAN A FOST 
REPUTAȚIEI SALE“ 

■mii de- sot, cu o echipă din liga întîL 
da R. C. Meciul a început în nota de do- 
tprins un minare a gazdelor, care au luat 
mța. Re- conducerea (15—0). Rugbyștii 
b : două bucureșteni nu au cedat însă, 
I Marcelin au refăcut din handicap (10—18 
regională, la pauză), pentru ca în cele din 
bț) și _un urmă Vlad, Negoescu (încerc.),
ționată a Codoi și Podărăscu (2 transf„

hne), re- 2 1. p.) să încline balanța victo-
Ică avem riei în favoarea lor. In sfîrșit,
B au fost ultima întîlnire la Montauban,

echipe cu Selecționata regiunii Tarn ți 
Lnde spor- Garonne, cuprinzând jucători de
inoaște o la Montauban, Beaumont, Ca-
Lmte des- hors, Castelsarrasin, Valence-
I furnizat d’Agen, Moissac și Caussade,
braru și cei mai cunoscuți fiind frații
[ Max și Michel Barrau. France-
|St. Mar- zii s-au detașat la pauză (9—0),
turnă, pe dar, din nou, R. C. Grivița
kția fran- Roșie a făcut dovada calități-
I jucători k>r sale, reușind să egaleze și
hs, Gre- să fie la un pas de a treia vic-
BJarcelin, torie — Pop, Dumitru — încerc., 
w/a foar- Podărăscu — 1. p., transL —
Ktet, Ver- gazdele egalind spre sfîrșitul
F, Lapia- partidei.
Lză, gri- în cursul turneului a fost uti- 
I și reu- Uzată, în general, formația:
bria prin Podărăscu — Negoescu, Ghiță,
Id, Marin Stancu, Marin — Codoi, Băr-
|(transf.). găunaș — Stoica, Pop, Vlad — 
l> Creu- Stroie, Dumitru — Scarlat, Pa- 
I / țache, Dinu (cei sublimați re-
1 marcîndu-se printr-o comporta

re constant bună), cărora li 
s-au mai adăugat Băloi, Tufea- 
nu, Bonea, Fălcușanu și - Pena. 
Rugbyștii grivițeni au făcut, prin 
evoluția lor, o bună propagandă 
rugbyului românesc, dovadă și 
aprecierile presei franceze. Din 
numeroasele referiri, spicuim : 
„Oaspeții au făcut o foarte fru
moasă impresie..., remarcîndu-se 
excelenta prestație a liniei a 
treia" ; „XV-le român a fost la 
înălțimea reputației sale. Jocul 
perfect al înaintării, tehnica in
dividuală a jucătorilor în regru
pări și la tușă au impresionat..." 
(La Depeche), „Românii au de
monstrat că rugbyul lor a atins 
virsta maturității și că ei au 
devenit parteneri foarte serioși" 
(Midi Olympic), aprecieri care 
ilustrează comportarea foarte 
bună a rugbyștilor de la R. C. 
Grivița Roșie.

Emanuel FÂNTÂNEANU

[atribuții

CROSU-
— ju- 

mia (Șc. 
Bose (Șc. 
adu (Șc. 
[i — se
tea (Lie.
Dodocea
3. Vio- 

I 10). Ju- 
[Șc. gen. 
[Șc. gen. 
[gen. 9) ; 
1: 1. Ion 
B. Marin 
Ițea), 3. 
Ld. 7).

OSPORT INFORMEAZĂ

report la categoria 1.

V ciștiga, 
ele dv.

de astăzi 
riziune la

AȘA ARATĂ O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT DIN 31 DECEMBRIE 1977

I. Atalanta — Milan X
cursul II. Fiorentina — Napoli 1

III. Foggia —- Perugia 2
IV. Genoa — Lanerossi 2

M BRO- V. Inter — Pescara X
DECEM- VI- Juventus — Bologna 1

VII. Lazio — Torino X
inte 25% VIII. Verona -- Roma X11X ic u
3: 17,25 IX. Cesena -- Sampdoria 1
4; 67,25 X. Lecce — Monza X

>:* 182,25 XI. Taranto — Ascoli 2
6.942^25 XII. Ternana — Palermo 1

204,75 a XIII. Varese -- Modena X
.504,75 a Fond total de cîștiguri :
joria 1 : 343.496 lei, din care 10.222 lei,
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TREI TINERI PRIVESC CU
In primele zile ale noului an, trei tineri fotbaliști - doi dintre 

ei internaționali (Boloni și Bălăci), celălalt (Naște) bâtind la 
porțile formației reprezentative — îți exprimă gindurile lor, aspi
rațiile lor. Fiecăruia dintre ei, anul fotbalistic care a trecut le-a

OPTIMISM SPRE VIITOR
lăsat amintiri mai puțin plăcute, dar cu toții ar dori ca 1978 să 
marcheze un prim și însemnat moment al redresării sportului 
preferat. Dar să le dăm, în continuare, cuvîntul primilor noștri 
invitați din noul an.

Bălăci: „AȘ VREA SA DEVIN TITULAR DEPLIN ÎN ECHIPA NAȚIONALĂ"
Ilie Bălăci, foarte talentatul 

internațional al Universității 
Craiova, a avut un an cu reuși
te, dar și cu unele scăderi. Cele 
din urmă se referă mai cu sea
mă la aspectul disciplinar, pre
cum și la unele coborîri de ni
vel de joc în finalul sezonului. 
Despre ce a fost și ce va fi 
am discutat cu tînărul fotbalist 
craiovean și iată ce am aflat...

— Cu ce bilanț a încheiat 
Ilie Bălăci anul 1977 ? Care 
i-au fost satisfacțiile, în ce 
au constat neimplinirile lui 
ca jucător de bază în „ll“-le 
Universității Craiova ?

— După două mari satisfacții, 
au urmat., trei mari decepții. 
După sezonul bun de primăva
ră, a urmat o toamnă cum eu 
unul nu-mi mai doresc. Punc
taj maxim cu echipa națională 
în preliminariile campionatului 
mondial și ciștigarea, cu Uni
versitatea Craiova, a Cupei 
României, pentru prima dată in 
istoria clubului nostru, au fost 
două obiective la care, zic eu, 
mi-am adus o modestă contri
buție. în sezonul de toamnă, 
însă, necazurile s-au ținut lanț. 
Este vorba de comportarea ne
corespunzătoare a Universității 
în campionat și de ratarea cali

ficării în turul III al Cupei cu
pelor, după ce la Moscova am 
jucat bine, după ce la Craiova 
am recuperat repede handicapul 
de două goluri. Păcat, pentru 
că am fi ajuns, cred, în semi
finale. Au venit apoi nereușitele 
naționalei...

— în ce măsură ai fost... 
părtaș la eșecurile echipei 
tale din turul campionatu
lui ?

— Cred că în aceeași măsură 
în care, înainte, am și contri
buit la succesele ei. Recunosc 
că în citeva meciuri am avut 
un randament mai slab, că am 
fost și nervos, uneori. Dar în
totdeauna cind am fost apt de 
joc eu unul „n-am tras pe dreap
ta", am luptat din răsputeri 
pentru culorile Universității, deși 
mulți din conducătorii echipei 
noastre au căutat să ne facă cu 
ou și cu oțet pe fiecare, după 
fiecare eșec, voind numai vic
torii.

— Cum „vede" Bălăci anul 
1978?

— Vă rog să scrieți așa : îna
inte de toate vrem să ne PLĂ
TIM, PRINTR-UN JOC BUN, 
DATORIILE FAȚA DE INIMO
SUL NOSTRU PUBLIC. Uni
versitatea Craiova se va clasa

în primele trei locuri, se va 
bate chiar pentru titlu, iar Cu
pa României nu va părăsi vitri
na clubului nostru. Ne vom 
bate pentru asta. între noi, ju
cătorii, nu există fricțiuni, ne 
înțelegem bine, sîntem mai prie
teni ca orieînd. Asta contează 
foarte mult și pe așa ceva mă 
bazez cînd spun că în retur Uni
versitatea va fi altă echipă. Aș 
vrea, apoi, să devin titular de
plin în echipa națională, pentru 
că în ’77 ba am jucat, ba n-am 
jucat. Iar echipa națională să se 
revanșeze în Campionatul euro
pean pentru eșecurile din pre
liminariile C.M. Naționala, zic 
eu, se află la un început de 
drum temeinic și va trebui să 
pornească fără ezitări, cu ambi
ția, vigoarea și puterea de lup
tă a unei echipe tinere, dornice 
de afirmare. Eu așa am înțeles. 
Că pentru viitoarele meciuri in
ternaționale se va forma o echi
pă tînără, de perspectivă, căreia 
să i se ofere posibilitatea să joa
ce în cit mai multe meciuri. Și 
aș vrea să mai spun ceva. în 
1978, în martie, voi deveni tată, 
îmi doresc un băiețel. Sau un 
băiat și-o fată.

Lourențiu DUMITRESCU

Boloni: „VA FI GREU, DAR CRED CA VOM CIȘTIGA TITLUL
Ladislau Boloni, mijlocașul 

lui A.S.A. Tg. Mureș și al echi
pei naționale, a fost fără îndo
ială unul dintre cei mai valo
roși jucători ai „stagiunii 1977". 
Bun tehnician, dotat cu o mare 
capacitate de efort (tipul fotba
listului complet, capabil să facă 
față ambelor sarcini, de apărare 
și de atac), el a evoluat Ia un 
nivel remarcabil in absolut toa
te intilnirile susținute de for
mația reprezentativă., fiind și 
Ia echipa sa de club un lider 
de joc.

— Ce sentiment îl domină 
pe Boloni Ia începutul lui 
1978?

— în pofida unor realizări, în 
anul precedent, unul de insatis
facție. Deși echipa mea conduce 
in clasamentul Diviziei A, deși 
îmi merg bine studiile — sînt, 
iată, în anul IV la stomatologie 
—, nu pot nici azi să mă împac 
cu gîndul că naționala noastră 
nu va fi în Argentina la El 
Mundial...

— Ce proiecte ai pentru 
anul in care am intrat ?

— Doresc în primul rînd ca 
măsurile federației, anunțate în 
presă, să prindă viață. Dar pen
tru ca ele să fie realmente efi
ciente, aceste măsuri vor trebui 
să cuprindă toți factorii cu res
ponsabilități : conducători, an
trenori, jucători. In ceea ce mă 
privește, eu nu agreez echivo
cul. Ca să pot să mă pregătesc 
cum scrie la carte, e necesar să 
știu din timp, în mod clar, care 
îmi sînt datoriile și drepturile. 
E un drum cinstit și sigur spre 
performanță, făcînd, intr-un fel 
„.inutilă prezența factorilor de 
control la testele pe care pe
riodic trebuie să le absolvim. 
Și ca mine cred că gîndesc și 
mulți jucători componenți ai e- 
chipelor din eșalonul de perfor
manță. Apoi aș dori, firește, ca 
echipa mea, A.S.A. Tg. Mureș, 
să-și păstreze locul fruntaș, res- 
pingînd asalturile de primăvară 
ale contracandidatelor la titlul 
de campioană. Va fi greu, dar 
cred că vom ciștiga titlul.

— Ai putea să numești de 
pe acum contracandidatele ?

— Vă dau chiar și ...ordinea : 
Steaua, Politehnica Timișoara, 
F.C. Argeș. Sînt trei echipe cu 
îndreptățite veleități la supre
mație, întrucît cuprind în „ll“-le 
lor suficiente valori. Noi spe
răm însă să-l recuperăm în 
timp util pe Fanici, omul nos
tru de gol. Cu el în formație, 
altfel reacționează fundașii ad- 
verși — mai circumspect, mai 
cu teamă — altul ne este jo
cul : căutăm mai repede poar
ta, știm că în față e cineva de 
„meserie", care simte golul...

— Pe Dinamo, campioana 
trecutei ediții, n-o mai vezi 
in cursă ?

— Ea păstrează șanse prea 
mici. Și nu pentru că n-ar fi 
prea bine plasată la jumătatea 
întrecerii ; ci pentru că a slăbit 
mult valoric. Ii lipsește în pri
mul rînd linia mediană, altă
dată forța și motorul echipei...

Gheorghe N1COLAESCU

NAȘTE: „IORDACHE A AJUNS DIN DEALUL COPOULUI ÎN REPREZENTATIVĂ. 
DE CE NU AR VENI Șl RÎNDUE MEU?...“

Dorin Naște, portarul Po
litehnicii Iași, s-a remarcat prin 
citeva partide excelente in fi
nalul sezonului de toamnă. La 
22 de ani, cu un fizic care 
impresionează, Naște a intrat in 
atenția tehnicienilor, calitățile 
și forma lui sportivă anunțin- 
tlu-1 ca pe un specialist al pos
tului, cu frumoase perspective. 
L-am intilnit zilele trecute la 
Centrul de medicină sportivă 
din Capitală.

— Cu ce prilej prin Bucu
rești ?

— Știți, eu nu am drept de 
joc decît cu avizul special al 
Centrului de medicină sportivă 
din Capitală. Acum trei ani, pe 
vremea cînd eram legitimat la 
Jiul, am avut o mare neșansă. 
Am susținut un meci amical la 
Vaslui, cu Viitorul, și, la un

blocaj, am fost lovit — fără 
intenție — de un atacant ad
vers, in regiunea lombară. Se 
părea că nu va fi nimic grav, 
dar pină la urmă, după multe 
suferințe, am pierdut un ri
nichi. Iată motivul pentru care 
vin periodic la București unde, 
în urma unui complex control 
medical, se constată dacă starea 
mea de sănătate îmi permite 
să fiu supus la efort. Sînt 
bucuros că și de data asta toate 
analizele au ieșit bine și me
dicii și-au dat acordul pentru 
ca să particip la antrenamentele 
perioadei de iarnă.

— Cum ai reușit să treci 
peste acest șoc moral ?

— La început eram tare 
descurajat. Nu credeam că am 
să mai revin în arenă. Treptat 
însă, respectînd cu sfințenie ri
gorile vieții sportive și mun
cind mult la antrenamente, am 
reușit să cîștig întrecerea cu 
Bucu și Costaș pentru tricoul 
cu nr. 1 al Politehnicii Iași, 
echipă unde am găsit afecțiu
nea, suportul moral de care a- 
veam atîta nevoie. Crezul meu 
a fost dintotdeauna un mod de 
viață exemplar, cu regim ali
mentar rațional, fără alcool și 
țigări, obligații pe care dealtfel 
cred că ar trebui să le respecte 
fiecare jucător.

— în vacanța de iarnă ai 
urmat un program special ?

— Fiecare jucător își cunoaște 
posibilitățile. Mie îmi folosește 
foarte mult mișcarea. în fiecare 
dimineață execut exerciții de 
înviorare. în vacanță nu am lip
sit nici o zi de Ia stadion unde, 
o oră-două, am practicat spor
turi complementare care mă

vor ajuta să-mi mențin prospe
țimea fizică, să am organismul 
gata pregătit pentru primele 
antrenamente ale anului.

— Ai încheiat turul in ex
celentă formă. Ce-ți propui 
pentru debutul in sezonul de 
primăvară ?

— Eu știu una și bună. Forma 
sportivă nu se poate dobîndi 
decit prin muncă fără mena
jamente. Mi-am propus să mă 
pregătesc cu toată ambiția mai

ales că va fi, cu siguranță, mare 
nevoie de mine în tentativa e- 
chipei noastre de a avansa în 
clasament, de a demonstra că 
are o valoare mai bună decît 
cea arătată în toamnă. Școala 
de portari a Politehnicii Iași nu 
se dezminte. Cîndva Iordache 
a ajuns din... Dealul Copoului 
în echipa națională. De ce nu 
ar veni și rîndul meu ?

Gheorghe NERTEA .

CALENDARUL DE PR1MAVARA
Agenda activității fotbalistice 

pe 1978 se va deschide — miine 
— prin cursul de perfecționare a 
antrenorilor din Divizia A. Spre 
a reprezenta cu adevărat 
mijloc de îmbogățire a 
tințelor tehnicienilor 
eșalon, acest curs a fost conce
put pe o durata mai mare, 
șapte zile : 5—11 ianuarie, 
ceea ce interesează cu siguranța 
pe toți iubitorii fotbalului rămîne 
programul competițional, 
pentru principalele 
interne cit și pentru 

lată principalele 
ale calendarului de

ECHIPA DE TINERET (21 ANI) v

Turcia

un 
cunoș- 

din primul

de 
Dar

atît 
competiții 

selecționate, 
evenimente 
primăvară.

PROGRAMUL INTERNAȚIONAL

ECHIPA A

22 martie : Turcia — România
5 aprilie : Argentina — Româ

nia
3 mai :
14 mai
31 mat

România 
România
Bulgaria

Bulgaria
U.R.S.S.
România

(Toate 
cale).

aceste jocuri sînt ami-

22 martie : România 
(Cupa balcanică)

14 mai : U.R.S.S. — România
31 mai : România — Bulgaria 

(Cupa balcanică)

ECHIPA DE JUNIORI

8 martie : România — Bulgaria 
19 martie și 2 aprilie : Meciuri 

tur-retur cu echipa 
în preliminariile 
U.E.F.A.

Iugoslaviei 
Turneului

★
Calendarul de mai 

suferi modificări în 
eventuale noi perfectări de 
tide.

sus 
funcție

poate 
de 

par-

COMPETIȚII INTERNE

19 februarie ; 16-imile „Cupei 
României"

26 februarie : . 
returului Diviziei A 
naționale de juniori

5 martie : prima 
turului Diviziei B

12 martie : prima 
turului Diviziei C

prima etapa o 
și a Diviziei

etapa

etapa

a

a

re-

re



11 Sn prim-plarml aetuaȘtății internațional RUGBY PE TERENURILE DE TENIS
0 IDEE CARE CÎȘTIGĂ TEREN: DE LA „TURNEUL

CELOR 5" LA „TURNEUL CELOR f>"

• Debut bun al Florenței rimai In sezonul 73

Dacă ar fi să facem o hartă a 
Europei din punct de 
rugbystic, am vedea că ea 
acoperă în fiecare an cu 
semne care vor să marcheze 
pîndirea progresivă (lentă 
sigură) a balonului oval pe

vedere... 
se 

noi 
răs- 
dar 

_______ „ _______ _ .. _ ve- 
chiul continent ; in vest și nord: 
Olanda, Belgia, Danemarca, 
Suedia, Elveția ; în est : U.R.S.S., 
Iugoslavia, Bulgaria. lată, de 
fapt, și motivul pentru care Fe
derația internațională de rugby 
amator (FIRA) a organizat cam
pionatul european, știut fiind că 
o competiție oficială implică în
totdeauna un plus de interes, ca 
șl răspunderi mărite.
există la ora actuală un anume 
decalaj valoric între cei vechi 
și cei noi. De aceea se joacă mo
mentan pe grupe valorice dife
rențiate. In seria A evoluea
ză și XV-le țării noastre — 
cu un respectabil trecut (primul 
campionat național in 1914 ; în- 
tîiul meci inter-țări în 1919) —
alături de Franța, italia, Spania, 
Polonia, Cehoslovacia. Celelalte 
echipe sînt repartizate în grupe 
B și C, fruntașele urmînd a 
promova la sfîrșitul întrecerii în 
clasa 
celor

coace federația italiană de resort 
(de unde se vede că antrenorul 
galez Gwyn Evans nu se ridică 
la capacitatea predecesorului său, 
Roy Bish). Mărturie, chiar par
tida care a pus punct sezonului 
internațional pe continent. Spa
nia — Italia (10—3). Meciul In 
sine, de valoare medie, după 
cum au transmis agențiile de 
presă, nu avea mare importanță 
pentru partea superioară a cla-

este așteptată eu deosebit 
teres.

Dar să vedem ce ne va 
aduce primăvara...

„DESCHIDEREA* SPRE 
RUGBYUL ROMANESC

ln-

mal

veștiIntre timp ne-au sosit 
interesante. Dealtfel, acum citeva 
zile ziarul nostru a publicat ști
rea venirii In țara noastră a unei

Desigur,

superioară unde iau locul 
care coboară...

STARTUL ÎNTÎRZIAT 
AL XV-lui ROMÂNIEI

vedem, așadar, care esteSâ ---------- .
situația în seria A (care ne in
teresează direct) în acest mo
ment de pauză hibernală. Rug
byștii noștri au avut un sezon mai 
puțin strălucit decît cel de anul 
trecut. E drept, de astă-dată ei 
au avut și unele „argumente*, și 
nu dintre cele mal puțin impor
tante, care le acordă circumstanțe 
atenuante. Meciuri grele în de- 
plasare la Reggio 
Clermont Ferrand, 
socotiți a fi cei mai 
Este ceea ce explică 
locul 3 pe care sînt 
cum în clasament, 
cu echipa Poloniei a 
(38—21, după ce am 
duși !), „pornirea44,

Calabria și 
cu adversarii 

puternici, 
(oarecum...) 
situați a- 
,,încălzirea* 
fost 
fost 
pe

grea 
con- 

uuși i}t „yuumca , teren
italian, cu totul modestă (18—10) 
și din cauza unor împrejurări 
nefericite (un voiaj anevoios cu 
avionul și autocarul de aproape 
18 ore (!) cu sosirea în localite- 
tea terminus în dimineața 
ciul ui !), pentru ca apoi 
glarea*4- să se facă din 
evoluția de la Clermont Ferrand, 
in fața atit de bine cotatei na
ționale franceze, fiind apreciată 
și considerată ca o confirmare 
reală a creșterii de ansamblu a 
jocului echipei noastre naționale. 
Și dacă scorul ne-a fost defavo
rabil (6—9), asta o putem pune, 
fără a fi socotiți prea subiectivi, 
pe seama șansei care ne-a oco
lit, ea surîzîndu-le în final gaz
delor, deși în partea a doua a 
partidei rugbyștii români au 
prestat un joc adesea entuzias
mam.

me- 
„re- 

mers,

ECHIPA FRANȚEI ARE 
UN AVANS DECISIV

Această victorie a sportivilor 
francezi, coroborată cu cele an
terioare (63—0 cu Cehoslovacia și 
26—9 cu Polonia), permite XV-lui 
„cocoșului galic“ să preia, cu a- 
vans, locul prim al clasamentu
lui pe care, probabil, nu-1 va 
mai ceda pînă la finele campio
natului (28 mai 1978). Pe poziția 
a doua, Italia (cu un meci în 
plus, însă), care cu doar o vic
torie la Praga (10—4) și egalita
tea mai sus amintită, joacă sub 
valoarea trecutelor sezoane și, 
oricum, sub ceea ce se aștepta 
avîndu-se în vedere eforturile 
mari financiare și organizatorice 
pe care le face de cițiva ani în-

Enciu Stoica (cu balonul), rugbystul pentru care 1977 a însemnai 
consacrarea internațională. (Fază din meciul România — Polonia)din meciul România — Polonia)

ambele formații ne- 
deo- 

a însemnat mult din

samentulul, 
emițînd în prezent veleități 
sebite, dar _ 
punctul de vedere al celor două 
tabere care-șl testau posibilitățile 
și, implicit, perspectivele.

SE AȘTEAPTĂ PROMOVAREA 
ECHIPS U.R.S.S.

Astfel, pentru rugbyștii iberici el 
coincidea cu debutul în competiție 
și trebuia să confirme bunele im
presii pe care elevii francezului 
Gerard Murillo le produseseră cu 
prilejul unor trecute evoluții de 
certă calitate și. mai ales, pers
pectiva. Pentru „squadra azzu- 
rra* întflnirea de la Madrid avea 
un caracter decisiv, mai ales în 
contextul unei anterioare infrin- 
geri „neplanificate4* în fața XV- 
lui polonez (6—12 !). De acum în
colo italienii vor juca cu gîndul 
la... rugbyștii cehoslovaci, cu care 
vor concura pentru evitarea ulti
mului loc (ce duce în grupa se
cundă), deoarece este greu de 
presupus că la 4 februarie îl 
vor putea infringe pe francezi, 
deși vor juca acest ultim meci 
pe teren propriu.

Oricare va fi echipa retrogra
dată, noua promovată în grupa 
A va fi aproape cert reprezen
tativa U.R.S.S., a cărei evo
luție în grupa de elită europeană

reprezentative a Angliei care va 
disputa douâ partide. Forurile de 
specialitate care conduc destinele 
rugbyului continental, ca și zia
rul parizian L’Equipe, văd In a- 
cest gest al britanicilor o ..des
chidere4* spre rugbyul românesc, 
care s-a afirmat puternic în ul
timii ani pe plan internațional. 
Se pare câ ecourile favorabile ale 
turneului din 1575 al „tricolorilor* 
in Noua Zeeiandâ, ea și cucerirea 
titlului european nu i-au lăsat 
indiferenți pe conducătorii lui 
„Home Unions* (forul suprem al 
rugbyștilor britanici) și, pentru a 
nu rămîne anacronici, ei sînt pe 
punctul de a ieși din „splendida 
lor izolare* lanslnd, în perspec
tivă apropiată, un TURNEU AL 
CELOR 6 NAȚIUNI.

Dimitne CALLIMACH1

Primul joc in noul an : Spania 
— Franța (22 ianuarie). Iată ți 
datele la care vor juca rugbyștii 
noștri : la 9 aprilie cu Cehoslo
vacia și 16 aprilie cu Spania (am

inbele partide vor avi 
România).

loc

(la zi)CLASAMENT
1. Franța 3300 98-15 9
2. Italia 4112 29-36 7
3. România 3111 54-40 6
4. Polonia 3102 42-70 5
5. Spania 1 1 6 0 10- 3 3
6. Cehoslovacia 2002 4-73 2

Ancheta revistei France-Football

CELE MAI BUNE REPREZENTATIVE

DE FOTBAL DIN EUROPA IN 1977
PARIS, 3 (Agerpres). — Ca 

în fiecare an, revista de spe
cialitate „France-Football" a în
tocmit clasamentul celor mai 
bune echipe reprezentative de

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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HICI MACAR
0 CEAȘCA DE CAFEA?

fotbal din Europa pe baza tu
turor rezultatelor înregistrate.

în anul 1977, pe primul loc 
a fost clasată selecționata R. F. 
Germania, urmată de echipele 
Olandei, Spaniei, Austriei, Fran
ței, Ungariei, R. D. Germane, 
Scoției, Italiei, României, Por
tugaliei, Poloniei, U.R.S.S., An
gliei, Tării Galilor, Bulgari
ei etc.

In total au fost clasate 32 de 
echipe reprezentative.

IN PRIMUL TURNEU femi
nin de tenis al anului, la 
Washington, campioana țării 
noastre. Florența Mihai, a cîș- 
tigat cu 6—2, 6—1 partida sus
ținută cu americanca Jeanne 
Evert (sora cunoscutei cam
pioane Chris Evert). Alte rezul
tate : Dianne Fromholtz — Mi
chele Tyler 6—4, 3—6, 6—3 ; Ja
net Newberry — Linda Mottram
6— 2, 7—5 ; Nancy Richey — 
Betsy Nagelsen 6—4, 6—1 ; 
Joanne Russel — Franțoise Durr
7— 6, 4—6, 6—1.

LA „MADISON SQUARE GAR
DEN" din New York începe as
tăzi „Turneul campionilor" 
(Masters), reunind^ pe primii_8 
clasați în Marele 
Aceștia au fost 
două grupe, după 
gr. A — G. Vilas 
ies (4), E. Dibbs (5), J. Connor*

Premiu FILT. 
repartizați în 
cum urmează:
(1), M. Oran-

(7) ; gr. B —_ . . _ B. Gottfried (2),'
B. Borg (3), R. Ramirez (6), 
R, Tanner (8).

AMERICANUL VITAS GE- 
RULAITIS a cîștigat finala 
campionatelor internaționale ale 
Australiei, desfășurate la Mel
bourne, învingînd cu 6—3, 7—6,
5— 7, 3—6, 6—2 pe englezul John 
Lloyd. în semifinale : Gerulai- 
tis — Alexander 6—1, 6—2, 6—4; 
Lloyd — Giltinan 6—4, 6—2,
6— 0. La feminin a cîștigat
Evonne Goolagong, învingătoare 
cu 6—3, 6—0 în fața Helenei
Gourlay.

TENISMANII CEHOSLOVACI 
au fost învinși surprinzător în 
finalele turneului de juniori de Ia 
Port Washington: Per Hertquist 
(Suedia) — Ivan Lendl 7—6, 
2—6, 6—3 ; Tracy Austin (S.U.A.) 
— Hanna Strachonova 7—6, 7—5.

Turneul international feminin de volei din R. 0. Germană

Dinamo București a
Săptămina trecută, la Ber

lin s-a desfășurat un puternic 
turneu internațional de volei, 
la care au participat, in ordi
nea clasamentului final, for
mațiile feminine Traktor Schwe
rin. Slavia Praga, Dynamo 
Berlin. Dinamo București și 
Levski-Spartak Sofia. Amă
nunte despre întrecerile aces
tei tradiționale competiții ne-a 
oferit anirenoarea Doina Ivâ- 
nescu :

— In ciuda rezultatelor sla
be înregistrate (0—3 cu Trak
tor Schwerin, 2—3 cu Slavia 
Praga, 2—3 eu Dynamo Berlin 
și 3—2 eu Levski-Spartak So
fia) acest turneu ne-a dat po
sibilitatea să rulăm, intr-o 
companie foarte puternică, tot 
lotul de care dispunem cău- 
tind cel mai potrivit sextet 
pentru returul campionatului. 
Dintre jucătoarele noastre 
s-au evidențiat Victori* Ban
ei» — cea mai bună —, Car
men Ptrin și Irina Petcuieț. 
Am ocupat locul penultim dar 
tot atit de bine puteam termi-

ocupat penultimul loc
na competiția și pe poziția se
cundă a clasamentului, 
două partide (cu Slavia 
Dynamo) pierzînd după o 
pută foarte strînsă.

In ansamblu, turneul a 
chiar echilibrat. Un argument 
in acest sens': majoritatea în
tâlnirilor s-au disputat pe 
parcursul a cinci seturi. Echi
pele Traktor Schwerin și Dy
namo Berlin au avut în com
ponență toate jucătoarele din 
lotul reprezentativ al R.D. Ger
mane, iar celelalte competitoa
re au aliniat cele mai 
sexteturi de care dispun 
ceasta oră.

In perioada care ne-a 
rămas lână la începerea 
rului (15 ianuarie) va trebui să 
ne Îndreptăm atenția, mai 
alea, asupra jocului la blocaj 
(în special la mingile scurte), 
a preluărilor și chiar a 
serviciilor — deficiențe care 
s-au repetat cu prilejul acestui 
turneu.
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PE GHEAȚA ȘI PE ZAP ADA
HOCHEI • Campionatul mondial 

pentru Juniori a programat pri
mele jocuri ~ '
Canada — 
U.R.S.S. — 
neul pentru 
— Finlanda 
Elveția 6—2, Finlanda 
9—1, S.U.A. — R.F. 
6—5, în turneul pentru 
5—8. « La Helsinki, 
juniori — grupa A s-au terminat 
cu o mare surpriză, victoria fi
nală revenind selecționatei Fin
landei, care în meciul decisiv a 
învins echipa U.R.S.S., după pre
lungiri, cu 6—5 (1—2, 1—1, 1—0,
2—2, 1—0). Reamintim că, ante
rior, Finlanda întrecuse cu 2—1 
Suedia șl cu 6—2 Cehoslovacia. 
Clasament final : 1. Finlanda 6 
p, 2. U.R.S.S. 4 p, 3. Suedia 2 p, 
4. Cehoslovacia 0 p, 5. Polonia, 
6. Elveția, 7. R.F.G., 8. Norvegia. 
Alte rezultate: Suedia —Cehoslo
vacia 4—2, Polonia — Elveția 
4—3, R.F.G. — Norvegia 2—1. 
• Meciuri amicale : Chicago 
Black Hawks — Poldi Kladno 
4—6 (1—5, 1—1, 2—0) ; Mississau
ga (S.U.A.) — Traktor Celiablnsk 
4—11 (0—S, 2—4, 2—4) ; la Tokio : 
U.R.S.S. — Winnipeg Jets ~ ‘ 
(0—1, 4—0, 1—0) : Vancouver Ca
nucks — Spartak Moscova 2—0 
(8—0, 1—0, 1—0), Indianapolis Ra
cers — U.R.S.S. (B) 2—4 (0—3,
2—1, 0—8). • In turneul de
la Copenhaga : Danemarca —
Norvegia 5—2, Olanda — Iugosla
via 5—5, Danemarca — Iugoslavia

din turneele finale : 
Cehoslovacia 6—3,

Suedia 5—0, în tur- 
loc urile 1—4 ; S.U.A.

8—6, R.F. Germania — 
— Elveția 
Germania 

locurile 
C.E. de

5—1

6—3, Olanda — Norvegia 5—4. Da
nemarca a ciștigat competiția. 
• „Cupa Spengler- a rost cișUgată 
de S.K.A. Leningrad, care ia 
meciul decisiv a învins pe Dukla 
Jihlava cu 2—0.

SCHI * In concursul de la 
Moscova, campioana olimpică 
Galina Kulakova a ciștigat două 
probe : 10 km — 33:55,0 și 5 km — 
16:36,4. • Proba de 15 km din 
combinata nordică de la Ober
wiesenthal a revenit lui Wehling 
(R.D.G.) în 48:53,0 a Concursul 
de la Trondheim (Norvegia) a 
programat o probă de 20 de km 
ciștigatâ de norvegianul Myrmo 
in lh 1:26,0 * In stațiunea Flume 
(Elveția) proba de slalom mascu
lin paralel a revenit lui Wenzel 
(Lichtenstein), iar slalomul spe
cial lui Carlo Trejer (Italia) • 
In „Turneul celor 4 trambuline* 
la Garmisch Partenkirchen a ciș
tigat Danneberg (R.D.G.) cu 
235,6 p, iar la Oberstdorf, Buse 
(R.D.G.) 118,2 p • Concursul d« 
pe trambulina' din Gorki a loot 
ciștigat de Borovitin cu 243,6 p.

BOB * In C.C.E., pe pirtia de 
la Cortina d’Ampezzo, victoria a 
lost obținută de echipajul Alver* 
—Perruquet (Italia) cu 5:10,74, 
urmat de Floth-Bader (R.F.G.) șt 
Gaspari-Cavallini (Italia).

PATINAJ * Cursa de 500 m 
din concursul de la Oslo a reve
ni» sovieticului VI. Lobanov în 
38,6, iar cea de 5000 m norvegia
nului Sten Stensen în 7:13,9.

Pe la jumătatea acestei 
luni, o discuție revelatoare 
s-a desfășurat în presa de 
specialitate din Belgia. Zia
rul „La Derniere Heure" din 
Bruxelles, care are un bogat 
supliment sportiv, punînd în 
discuție felul cum este dis
tribuit mișcării sportive spri
jinul financiar al statului, 
pleda pentru o mai realistă 
utilizare a sumelor respecti
ve — și /așa insuficiente, 
după cum aprecia comenta
torul — pentru a satisface 
nevoile urgente (și foarte 
acute) ale sportului belgian.

Ce înseamnă, însă, prin 
prisma comentatorului, a- 
ceastă redistribuire „realis
tă4 ? Dirijarea acestui spri
jin financiar cu precădere 
spre organizarea de canto
namente, pentru impulsiona
rea sportului de performan
ță, renunțindu-se la alocarea

unor sume necesare diferi
telor activități sportive popu
lare, printre care și unele 
modeste fonduri destinate 
sprijinirii unor cluburi de 
marș... Niște cluburi mici, 
locale, care angrenează săp- 
tămînal pe membrii lor în 
diferite activități recreative 
și, lesne de înțeles, foarte 
utile pentru sănătate.

Știți cît revine fiecăruia 
din cei 6 720 de membri ai 
acestor cluburi incriminate 
că „înghit" bugetul ? 50 de 
franci belgieni ! Adică exact 
cît să se poată plăti... o 
ceașcă de cafea ! O dată pe 
an o simplă ceșcuță de ca
fea, din acelea care se con
sumă cu miile la marile gale 
de box sau la zgomotoasele 
curse pe velodrom cu durata 
în zile. Și chiar un aseme
nea sprijin firav este pus în 
discuție ! (c.a.).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cu prilejul unui 

concurs internațional desfășurat 
la Sao Paulo, mexicanul Rafael 
Tadeo Palomares a terminat în
vingător în proba de 10 000 m, cu 
28:59,9. Atletul columbian Do
mingo Tibaduidza, _ cîștigătorul 
crosului de Anul Nou, s-a clasat 
al doilea, cu 29:00,0. La 5 000 
m, victoria a revenit italianului 
Luigi zarcone — 14:02,2, urmat de 
portughezul Aniceto Simoes — 
14:08,1 și kenyanul Samson 
mombwa — 14:23,1. Cursa 
minină de 3 000 m a fost cîști- 
gată de Loa Olafsson în 9:14,0. 
Pe locurile următoare : Cornelia 
Burki (Elveția) — 9:49,5 și Chris
ta Vahlensieck (R.F.G.) — 9:51,6.

BASCHET • Competiția inter
națională feminină desfășurată în 
orașul vest-german Neustadt a 
fost cîștigată de selecționata Un
gariei — 6 p, urmată de formații
le Cehoslovaciei — 5 p, R. F. 
Germania — 4 p și Olandei — 3 
p. în ultima zi s-au înregistrat 
rezultatele : Ungaria — Cehoslo
vacia 81—65 (29—32) ; R.F. Ger-

Ki- 
ie-

mania - Olanda 76—62 (36—24). a 
Finala turneului de la Londra se 
va disputa între echipele B. C. 
Milano și S.C.P. Londra. In se
mifinale, B.C. Milano a învins cu 
110—70 o selecționată a cluburi
lor din Anglia, iar S.C.P. Londra 
a cîștigat cu 103—100 meciul cu 
Steaua Roșie Belgrad • A 5-a 
ediție a campionatului Africii s-a 
încheiat La Dakar cu victoria se
lecționatei Senegalului.

CICLISM • Primul concurs de 
riclocros al anului s-a desfășurat 
La Puyoo (Franța) și a fost cîș- 
tigată de francezul Pierre Ray
mond Vimmeliane, urmat la 2:28 
de spaniolul Ortega. Principalul 
favorit, olandezul Hennie Kuiper, 
s-a clasat pe locul cinci, la 3:25.

handbal • Tradiționalul tur
neu masculin, care se desfășoară 
la sfîrșitul fiecărui an la Berlin, 
a fost cîștigat de 
orașului Moscova — 
de echipele orașelor Berlin — 
6 p, Budapesta — 4 p, Bratislava 
— 2 p și selecționata Austriei —

selecționata
8 p, urmată

0 p. In ultima zi : Moscova —» 
Berlin 9—8 (5—4) ; Budapesta — 
Bratislava 17—10 (11—4) • La
Potsdam, în meci internațional 
amical : R.D. Germană — Aus
tria 26—14 (8—6).

ȘAH • Meciul dintre_ marii
maeștri Boris Spasski și Victor 
Korcinoi, con tind ca finală a tur
neului candidaților, a continuat 
la Belgrad cu partida a 14-a, câș
tigată de Spasski la mutarea a 
59-a. Aceasta a fost cea de-a tre
ia victorie consecutivă obținută 
de Boris Spasski, scorul generai 
al meciului fiind în prezent de 
7,5—6,5 puncte în favoarea lut 
Korcinoi • în runda a 5-a a tur
neului de la Hastings (AngliaK 
Sax l-a învins pe Botterill, Pe
trosian a cîștigat la Webb, iar 
partidele Mestel — Hort și Tis- 
dall — Fedorowicz s-au terminat 
remiză. In clasament, conduce 
marele maestru Gyula Sax (Un
garia), cu 4 p (1), urmat de Ti
gran „ Petrosian (U.R.S.S.) — 3Vi 
p (1) etc.


