
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN R.P.D. COREEANĂ

Cea de-a treia zi a vizitei ofi
ciale de prietenie a secretarului 
general al Partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a desfășurat sub 
semnul dorinței comune ce ca
racterizează dialogul româno-co- 
reean la nivel înalt de a întări 
prietenia și colaborarea dintre 
partidele, statele și popoarele 
noastre.

Această zi de intensă activi
tate, cu profund caracter de lu
cru, a debutat la reședința re
zervată inalților oaspeți, la Ian 
Fung, cu o primă convorbire, 
care a reunit pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, tovarășele Elena Ceaușescu 
și Kim Săng E, desfășurată in 
spiritul stimei reciproce și prie
teniei statornicite între condu
cătorii de partid și de stat al 
celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen au con
tinuat, apoi, convorbirile înce
pute la Phenian, abordind un 
cerc larg de probleme privind 
colaborarea româno-coreeană pe 
multiple planuri. Noul dialog 
conferă vizitei secretarului ge
neral al partidului nostru valoa
rea de eveniment de o deosebi
tă importanță pentru» intensifi
carea și dezvoltarea pe o nouă 
treaptă a relațiilor dintre cele 
două partide, țări și popoare, ee 
se înscrie ea un moment isto
ric in cronica prieteniei româno- 
coreene.

In aceeași ambianță de caldă 
cordialitate, au purtat discuții, 
in cursul dimineții, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa 
Kim Săng E.

In cursul după-amiezei de 
luni, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen au 
avut o nouă întrevedere de 
lucru.

Vizita la Ian Fung s-a înche
iat ru un dineu la care au par
ticipat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Kim Ir 
Sen și tovarășa Kim Săng E, 
persoanele oficiale române și 
coreene care îi însoțesc. Oas
peții șl gazdele s-au întreținut 
cu multă căldură, eu deosebită 
cordialitate.

După dineu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu impreună cu tovară
șul Kim Ir Sen și tovarășa Kim 
Săng E au plecat spre gara 
districtului An Zo, unde o mare 
mulțime de oameni au făcut • 
entuziastă primire inalților oas-

peți românL O gardă militară 
a prezentat onorul.

La ora 19,45, în oralele mul
țimii, trenul prezidențial a ple
cat spre Phenian. La sosirea în 
capitala R.P.D. Coreene, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost 
intimpinați de membrii condu
cerii de partid și de stat al 
țârii-gazdă.

De la gara orașului Phenian 
și pini la reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost conduși 
de tovarășul Kim Ir Sen și de 
tovarășa Kim Săng E. Pe În
treg traseul parcurs de coloana 
oficială inalțil oaspeți au fost 
salutați de un mare număr_ de 
locuitori ai capitalei 
Coreene,

R.P.D.

★
Luni. SI mal. s-au 

convorbirile oficiale 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Co
reene.

In cursul convorbirilor s-a 
ajuna la concluzia comună de 
a dezvolta puternic relațiile 
de prietenie, solidaritate și co
laborare multilaterală dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.
Nicolae 
Sen au 
care le 
lismului în cele două țări pen
tru dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnieo-științifice, a 

industriale 
in folosul 

prosperită-

inchelat 
dintre

In acest sens, tovarășii 
Ceaușescu și Kim Ir 
relevat posibilitățile pe 
oferă construcția socia-

unei largi cooperări 
și in alte domenii, 
ambelor popoare, al 
ții și bunăstării lor.

Cu prilejul convorbirilor s-a 
exprimat deplina satisfacție 
pentru rezultatele la care s-a 
ajuna, subliniindu-se că promo
varea pe multiple planuri a re
lațiilor româno-coreene este in 
folosul accelerării edificării noii 
societăți în cele două țări, ser
vește cauzei socialismului, înțe
legerii și păcii in întreaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate și Înțelegere tovără
șească. caracteristică relațiilor 
de prietenie frățească și soli
daritate militantă dintre parti
dele, popoarele și țările noastre.

Gimnastica feminină românească, înaintea
Campionatelor mondiale de la Strasbourg

și la jumătatea drumului dintre Olimpiadele
Montreal '76 și Moscova '80

• Impresii după stagiul de pregătire și verificările 
din Italia

• Au cuvîntul cei ce pregătesc talentele 
gimnasticii românefti
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0 performanța ide prestigiu a sportivilor noștri

ECHIPA MASCULINA DE POPICE A
DIN NOU CAMPIOANA A

• Popicarii noștri au corectat vechiul record al

Intr-o dificilă etapă montană

MIRCEA ROMASCANU 
SI TEODOR VASILE, 

DIN NOU 
PRINTRE PROTAGONIȘTI 

- 1N „CURSA PĂCII
f

<4
iii „vuituri i riuii

VARȘOVIA, 22 (Agerpres). — 
Etapa a 10-a a competiției ci
cliste internaționale „Cursa Pă
cii" s-a desfășurat la Jelenia 
Gora, pe un circuit montan in 
lungime de 146 km solicitînd 
eforturi deosebite cicliștilor an
gajați în disputa finală pentru 
locurile fruntașe. Liderii echi
pei române, Mircea Romaș- 
canti și Teodor Vasile, au ab
solvit cu succes acest greu exa
men, reușind și de data aceasta 
să sosească cu primul pluton și 
să-și mențină astfel pozițiile

(Continuare in pag. a S-a)

ROMÂNIEI
LUMII

lumii cu 212 p.d.!

ultimului schimb9 Echipa feminină pe locul secund înaintea
p.d.) ; 2. Ungaria 5384 p.d. ; X 
R.F. Germania 5363 p.d. ; 4. Iu
goslavia 5358 p.d.

O comportare foarte bună a 
avat și selecționata feminină a 
României in această a doua zi 
de concurs. La ora cînd are loc 
convorbirea telefonică (Întrece
rea se va încheia după miezul 
nopții) s-au tras 5 schimburi, 
pentru formația țării noastre 
urmind să mai evolueze Elena 
Pană. In ordinea intrării lor pe 
pista de concurs, sportivele ro
mânce au realizat următoarele 
punctaje : Elena Andreescu 450 
p.d., Elisabeta Badea 401 p.d.. 
Ana Petrescu 406 p.d., Marga
reta Cătineanu 430 p.d., Silvia 
Raiciu 406 p.d.

în urma acestor rezultate, se
lecționata României se situează 
pe poziția secundă a clasamen
tului (înaintea ultimului schimb) 
cu un total de 2093 p.d., ea fiind 
devansată de echipa Ungariei, 
care a totalizat pină în acest 
moment 2104 p.d. Pe locurile ur
mătoare se află deocamdată 
formațiile Austriei cu 2032 p.d.. 
Iugoslaviei cu 2081 p.d. și R.F. 
Germania cu 2079 p.d.

Marți vor începe întrecerile 
în proba de perechi, acestea 
urmind să fie stabilite, de fie
care delegație, după încheierea 
concursurilor pe echipe.

nat, AL Tudor, I. Tismănar

Echipa României, noua campioană a lumii la popice. De la 
ga : Gh. Silvestru, L Băiaș, Gr. Marin, L Bice, antrenorul R.

“ și AL Cătineanu (rezervă)

LUCERNA, 22 (prin telefon). 
Sportul românesc a înregistrat 
un frumos și remarcabil succes 
aid, in pitorescul oraș elvețian 
unde se desfășoară întrecerile 
celei de a 12-a ediții a campio
natului mondial de popice. 
AVÎND O COMPORTARE EX
CEPȚIONALA, REPREZENTA
TIVA MASCULINA A ROMÂ
NIEI A REUȘIT, LA CAPĂTUL 
UNEI DISPUTE INTERESANTE, 
SA-ȘI ADJUDECE TITLUL DE 
CAMPIOANA A LUMII. Este 
pentru cea de a 3-a oară — 
după întrecerile din 1966 — 
București și 1974 — Eppelheim 
(R.F.G.) — cînd popicarii ro
mâni reușesc să intre în pose
sia titlului suprem.

Victoria obținută acum la Lu
cerna este deosebit de prețioa
să, ea fiind realizată în fața 
unor redutabile formații ca cele 
ale Iugoslaviei (de 4 ori 
pioană mondială), Ungariei 
daliată cu aur și argint la 
mele două ediții) și R.F. 
mania, 
evoluat 
ridicat, 
p.d.) și . .
hzînd cele mai bune punctaje 
ale concursului. Foarte bine au 
jucat și ceilalți componenți ai 
echipei, Gheorghe Silvestru 
(920), Iuliu Bice (913), Grigore 
Marin (919) și Alexandru Tudor 
(887). Omogenitatea selecționatei 
române, în ambele Zile de con
curs, a fost determinantă în rea
lizarea succesului, echipa noas
tră reușind să corecteze vechiul 
record mondial pe pistă plastică 
(5308 p) cu 212 p ! Pentru splen-

com-dida lor comportare toți 
ponenții reprezentativei române 
— și, desigur, antrenorul lor, 
Roger Cernat — merită sincere 
felicitări. Deși conduși, după 
primele trei schimburi, repre
zentanții țării noastre s-au con
centrat la maximum, au jucat 
cu o remarcabilă ambiție, în 
final obținînd o victorie cate
gorică. Iată și ordinea primelor 
patru clasate : 1. ROMANIA
5520 p.d. — NOU RECORD 
MONDIAL (vechiul record 53nQ

cam- 
(me- 
ulti- 
Ger- 

auSportivii noștri
Ia un nivel foarte 
Iosif Tismănar (946 

Ilie Băiaș (935) rea-

Toma RABȘAN

Azi, juaejui bl nor

0 CASĂ A CĂREI TEMELIE 
ESTE ATELIERUL-SECȚIA-SECTORULu

PLENARA COMITETULUI F.R. FOTBAL
Ieri a avut loc. In aula A.S.E. 

din Capitală, plenara Comite
tului federal de fotbal.

Plenara a adoptat următoarea 
ordine de zi:

1. Raport cu privire la acti
vitatea desfășurată de F.R.F., de 
comisiile județene de fotbal, 
cluburile și secțiile de fotbal 
pentru Îndeplinirea sarcinilor ee 
le revin eu privire la activita
tea de masă șl de performanță.

2. Programul privind dezvol
tarea șl Îmbunătățirea activită
ții fotbalistice pe perioada 1978/ 
1980.

X Probleme organizatorice.
La primul punct al ordinei de 

zi, tovarășul Anghel Paraschiv, 
președintele F.R.F., a prezentat 
probleme actuale și de perspec
tivă ale fotbalului nostru, insis- 
tînd asupra principalelor caren
țe care au făcut ca activitatea 
din ultima perioadă să fie nesa
tisfăcătoare.

Pe marginea raportului pre
zentat au luat cuvîntul urmă
torii participanți la plenară : D. 
Varodin (Bacău), S. Roman (Hu
nedoara) G. Gherghe (Bucu
rești), I. Cîmpcanu (Cluj-Napo- 
ca), I. Barbu (Pitești). C. Teaș- 
că (Brașov), —
(București). 
(Arad), Șt.
H. Cosma 
(Constanța), 
rești), Șt. Covaci, vicepreședinte 
al F.R.F.

în încheierea dezbaterilor ple
narei F.R.F. a luat cuvîntul to
varășul Emil Drăgănescu, mi
nistru al sportului, președinte al 
C.N.E.F.S.

Plenara Comitetului federal 
a aprobat următoarele măsuri 
privind dezvoltarea și îmbună
tățirea activității pe perioada 
1978/80 : organizarea și funcțio
narea unităților sportive șco
lare de Înaltă performanță cu

G. Drăgănescu
C. Braun-Bogdan 

Tripșa (Hunedoara), 
(Oradea), A. Agop 
V. Călinoiu (Bucu-

(Continuare in pag. a 6-a)

Activitatea sportivă de masă cunoaște și în județul Bihor — 
în mod deosebit ca urmare a acțiunilor întreprinse în cadrul 
„Daciadei" — o afirmare deosebită in rindul tinerilor, al oameni
lor muncii. In cadrul anchetei ziarului nostru, privind marea com
petiție sportivă națională, am purtat o convorbire cu tovarășul 
Bujor Mera, președintele C.J.E.F.S. Bihor.

— Astăzi am urmărit im
preună la Salonta o fru
moasă acțiune sportivă de 
masă, „Festivalul textiliste- 
lor“. Printre altele, manifes
tarea a demonstrat că, bine 
organizate, astfel de acțiuni 
atrag în aria întrecerilor un 
mare număr de tinere și ti
neri. „Daciada" — acest festi
val fiind inclus în marea 
competiție sportivă națională 
— a marcat o nouă calitate 
în munca ce o desfășurat» ?

— Considerăm o obligație, șl 
o cinste pentru noi, în același 
timo, de a transpune în viață 
ideile nobile șl generoase pe 
care le desprindem din iniția
tiva tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral ai partidului. Acțiune cu 
profund caracter patriotic, „Da
ciada* a scos la Iveală șl în ju
dețul nostru mari posibilități de 
atragere a *tinerilor, a oameni
lor muncii în general, la practi
carea exercițiilor fizice 
sportului, 
într-adevăr. 
activitatea 
este faptul
— fie că 
pionatul asociației, fie că ne re
ferim la unele manifestări cu 
caracter mixt, cultural-educativ
— pe organizarea de întreceri la 
nivelul verigilor de bază ale

_ ___ __ ____ și a
Ceea ce marchează, 
o nouă calitate in 
sportivă de masă, 

că accentul este pus 
este vorba de cam-

producției și învățăturii. Cu alte 
cuvinte, construindu-ne această 
casă cu o solidă temelie la ni
velul atelierelor, secțiilor, sec
toarelor, al claselor și anilor de 
studiu, avem garanția că un 
număr mare de tineri vor de
veni adepți ai practicării spor
tului. Făcînd un prim bilanț 
după încheierea ediției de iarnă, 
putem afirma că numeroși re
prezentanți al județului Bihor — 
multi dintre ei pornind de la 
alfabetul sportului — au ajuns 
pe podiumul finalelor pe tară, 
voi oferi și cîteva exemple : 
Vasi’e Magda a ocupat locul UT 
la finala de schi fond (15—11 
ani), al# trei reprezentanți ai 
județului clasîndu-se printre 
primii 10 la finalele de tenis de 
masă. Da „Crosul tineretului", 
Mariana Berc ea și loan Torj au 
ocupat locul n pe țară (cate
goria peste 19 ani). Pe de altă 
parte, vreau să remarc faptul 
că „Daciada* a stimulat nume
roase colective de oameni al 
muncii în organizarea unor ma
nifestări sportive proprtL „Fes
tivalul textillstelor" este un e- 
xemplu, altele fiind „Cupa Aro- 
vit", „Cupa Stîna de Vale", 
„Cupa Orașului Salonta", „Cupa

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 2-a)



Lansați In întrecerile „DACIADEI* ‘

Iubitorii atletismului din mu
nicipiul Odorheiu-Secuiesc, în 
speță profesorii de speciali
tate de la Școala generală nr. 
1, în colaborare cu colegii lor 
de la Clubul sportiv școlar și 
Organizația pionierilor, au idei.

Aceste idei le-am descoperit, 
recent, cu ocazia desfășurării 
Întrecerilor din cadrul celei de 
a doua ediții a „Cupei Inde
pendenței" (pentru clasele III 
și IV de atletism din școlile 
generale), și se prezintă astfel :

Prima idee. Dacă factorii de 
resort din M.E.I. și F.R.A.. care 
au creat clasele experimentale 
de atletism I—IV, nu au orga
nizat un concurs de verificare 
a stadiului de pregătire la a- 
ceste clase (care proliferează 
neîntrerupt pe întreg cuprinsul 
țării), concurs la nivel zonal și, 
eventual, republican, prilej cu 
care să se organizeze și un 
schimb de experiență, cu atît 
mai mult cu cit este vorba de 
o acțiune experimentală, atunci 
acest lucru l-au făcut pe pro
pria lor răspundere profesorii 
Csiki Mihaly și Lukacsfy 
Kristof. Ei au trimis invitații 
în tară. în toate locurile unde 
erau informați că există aseme- 

(au 
să
au 
tot 
din

La capătul acestor culoare ale întrecerii începe un nou drum, al 
prieteniei intre micii atleți (aspect de la triatlonul „Cupei Inde

pendenței" de la Odorheiu-Secuiesc)

A ALERGAT DIN SATUL LUI ION ROATA
PlNĂ... PE PODIUMUL CAMPIONILOR

nea clase experimentale 
încercat, fără succes însă, 
obțină toate adresele), și 
primit, ca și anul trecut, 
nouă răspunsuri (concursul 
acest an, la care am asistat, a 
fost — privindu-1 la scară — 
excelent organizat, fără contes
tații, cu aplauze, cu încurajări 
pornite din inimă, din ambiție, 
cu luptă „pînă la ultima pică
tură de energie" pentru intiie- 
tate, în special la cele două 
triatloane ; a fost atît de fru
mos concursul, îneît te mirai de 
ce sînt atît de puține echipe 
participante, de ce o asemenea 
confruntare de forțe — minus
cule azi — are un simplu antet 
local ?).

A doua idee. Cei doi profe
sori — Csiki și Lukacsfy — au 
legat prima ediție a Cupei de 
marea sărbătoare a Centenaru
lui Independenței României, în 
sensul unei rădăcini a ceea ce 
vedeau ei o competiție tradițio
nală (deocamdată neoficială) a 
claselor III și IV de atletism. 
Menținînd numele acestei com
petiții — Cupa Independenței 
— și onorînd-o cu genericul 
„Daciada", profesorii Csiki și 
Lukacsfy din Odorheiu-Secuiesc 
dau viață unei frumoase ini
țiative (instrucțiunile actua
le nu se referă la concursuri 
atletice pentru aceste vîrste, 
decît pînă la nivel județean), 
și garantîndu-i — cu tot opti
mismul — cel puțin zece edi
ții în organizare proprie, 
chiar dacă la următoarele evo
luții în Odorheiu-Secuiesc, pe 
stadionul Voința, se vor întrece 
de trei sau de patru ori mai 
multe echipe decît în prezent.

A treia idee. S-a plecat de 
Ia ipoteza că atletismul nu face 
excepție de la tendința gene
rală — specializarea timpurie, 
începînd cu inocularea așa-zi-

sului fanatism pentru sport, în 
cazul nostru pentru atletism. 
Fără să încalce indicația de a 
se asigura copiilor o pregătire 
atletică sub forma poliatioarțe- 
lor, cei doi profesori, cărora li 
s-au 
legi 
tării, 
reze, 
tiv, făcînd dovada valorii bune 
a acestei metode (azi, germen 
al unui viitor campionat repu
blican al claselor III și IV) !

La Odorheiu-Secuiesc am 
văzut ceva frumos. Și tind vezi 
ceva frumos, ai vrea — parcă 
— să nu-ți scape nimic. Am fi 
dorit, de aceea, să cunoaștem 
opiniile unor tovarăși de la mi
nister, de la federația de spe
cialitate, să-i vedem condu- 
cînd, după aprigele concursuri 
ale „Cupei Independenței", 
schimbul de experiență (în ca
litatea lor 
fie așa ! ■

ai claselor mici cu pro- 
de atletism) între profe- 

de 
prezentat cu echipele lor

alăturat $1 multi alți co
diri diferite localități ale 
au pedalat, fără să exage- 
și pe elementul competi-

■ este si logic să 
de viitori benefi-

ci ari 
gram 
sorii 
s-au 
la această competiție. Dar nu 
am avut acest noroc, pentru că 
— spre... ghinionul nostru — a-

educație fizică care

cești tovarăși, deși au fost in
vitați și in anul acesta, nu au ve
nit. Dar despre inițiativele de 
jos, despre munca și perfecti
bilitatea de la acest nivel mai 
este timpul să se vorbească și 
la anul, sau mai Încolo, întru- 
cit organizatorii, vrînd să-și a- 
sigure o... supraviețuire atleti
că competițională, au prevăzut 
cel puțin zece ediții „Cupei 
Independenței".

Clasament final : L Piatra 
Neamț (profesorii Ion Budescu 
și Corneliu Popa) 90 p ; 2. Me
diaș (profesorii Maria Vogu și 
Vasile Maior) 84 p ; 3. Tg. Se
cuiesc (profesorul Demeter Zol- 
tan) *3 p ; 1. Odorheiu-Secuiesc 
(profesorii Csiki Mihaly și 
Lukacsfy Kristof) 71 p ; 5. Si
biu (profesorul Aurel Stan) 60 
p ; 6. Baia Mare (profesorii Ma
ria Iliuță și Constantin Petri- 
șer) 52 p ; 7. Năsăud (profeso
rul Vasile Găbrian) 46 p ; 8. 
Bîrlad (profesorul Valerian Pan- 
țîru) 41 p ; 9. Bistrița (profe
sorul Biro Lajos) 25 p ; 10.
Cristuru-Secuiesc (profesorul 
Laszlo Istvan) 12 p ; 11. Odor
heiu-Secuiesc II — 7 p.

Horta CRISTEA

Biblioteca elevei Maria Marin 
din Brănești are cinci volume 
mai mult. E premiul pe care 
l-a primit acum clteva zile...

Cum s-a format Maria Marin 
ca sportivă nu e o istorie lun
gă. Asta nu Înseamnă că totul 
ar fi fost simplu, asa cum am 
fi tentați să credem cînd aflăm 
că Maria Marin are doar 16 ani. 
In fapt, este vorba despre o 
istorie care începe Intr-un sat 
din imensitatea Bărăganului. In 
satul Ion Roată, de unde a ple
cat Maria la scoală, la Bră
nești, și care ee termină toc
mai sus. pe prima treaptă a po
diumului „Daciadei“„. „Se termi
nă", e un fel de a spune, pen
tru că greul de-abia acum în
cepe. sau cel puțin asa crede 
Maria. Și trebuie să-i dai drep
tate. dacă o asculți cit e de 
convinsă că. In 1984. In delega
ția română care va traversa 
Atlanticul pentru a participa la 
Jocurile Olimpice se va numă
ra si ea.

„Vedeți dv., spune profesorul 
M. Constantinescu, acum e nor
mal pentru elevele noastre ca
re fac sport să se scoale la 6 
dimineața si să facă un antre
nament tare, alergind zeci de 
kilometri prin pădurea Pustni
cul. Dar ce greu a fost ! Acum 
nu le mai zice nimeni — le 
spuneau așa chiar și unii din
tre profesori — că „ce să caute 
o fată, așa. cu noaptea în cap. 
prin pădure ! ?“ — așa cum se 
intimpla în comuna noastră a- 
cum vreo eîțiva ani". într-ade- 
văr, pînă nu de mult prea puțini 
oameni de la Brănești puteau 
crede că sportul poate fi o 
activitate ca oricare alta, ca 
învățatul, de pildă, sau ca ara
tul. ca mulsul vacilor sau ca 
jucatul la horă. Acum nu se 
mai miră nimeni că fetele 
aleargă cot la cot eu băieții, 
prin pădure, si că profesorul 
lor de sport se tine, la rîndul 
său, cu bicicleta, după ei. Acum 
sportivele intră la dus. se spa
lă cu apă caldă, apoi se duc

la masă si la ora 8 intră in 
clasă ca toate elevele. Mana 
Marin a parcurs drumul aces
ta anevoios, de la „rușinea" de 
a se dezbrăca în șort pînă la a 
considera atletismul ca pe o 
activitate oarecare. împreună cu 
întreaga comună. Acum, ace
leași colege care se mirau cu 
un an în urmă, cînd Maria dis
părea alergînd în pădure, s-au 
bucurat, s-au adunat în careu 
în curte și au felicitat-o. Iar 
comitetul comunal U.T.C. i-a 
oferit cărțile de care aminteam, 
în biblioteca Măriei, campioana 
„Daciadei" la cros, se află acum 
„Purgatoriul" lui Dante. „Uma
nitatea sadoveniană de la A la 
Z“ și cele trei volume ale „Po
topului"

...Și. totuși, lucrurile nu sînt 
chiar așa de simple. „Spune-mi, 
Maria — o întreb — cum stai 
cu învățătura ?“ Maria Marin 
pleacă oshii. Nu mai e asa de 
mîndră. „Am probleme cu chi
mia, cu matematica. De fapt, 
„aveam probleme", pentru că 
acum notele au si început să 
se îndrepte. Muncesc mult, 
foarte mult, pentru asta". Di
rectorul liceului, ing. Olimpiu 
Luca, nu este nicidecum de a- 
cord ca sportivii liceului să nu 
aibă note buhe. „Cînd am aflat 
— pe atunci nu era campioană

Mircea și Marius Mihuț sea
mănă intre ei „ca două pică
turi de apă“. Și este firesc, 
pentru că cei doi băieți cu 
sprincene negre, cu părul tuns 
scurt, școlărește, sînt frați ge
meni — copiii lui Sabin Mihuț. 
ceferist în gară la Dobra Hu
nedoarei. Ei seamănă nu numai 
la înfățișare. Amîndol au vorbă 
rară, serioasă, puțin sfioși pen
tru niște elevi în a VIII-a B, 
sînt fruntașii clasei la învățătu
ră și... apărătorii de bază ai 
prestigiului sportiv al școlii din 
Dobra. Nu de mult, frații Mi- 
huț au adus în vitrina sporti
vă cele mai de preț trofee — 
diplomele și medaliile de cam
pioni ai județului la concursul

din cadrul „Daciadei", 
pe pîrtia din Paring 
a lipsit ca Mircea să 
podium la finala pe

de sanie 
câștigate 
și puțin 
urce pe 
țară.

Care sînt „secretele" frumoa
selor evoluții la învățătură și 
pe terenurile de sport ale co
piilor dv? „Apăi nu-i nici un 
secret — ne spunea tatăl lor, 
cu o ușoară mîndrie de părinte 
In glas. I-am învățat de mici 
să muncească, că doară in via
ță numai cu muncă ajungi om 
întreg. Știți ce m-a mirat pe 
mine cel mai mult? Că sportul 
i-a făcut mai curajoși și mai 
ordonați și mai silitori in toate. 
De-aia-i indemn 
sportivă. Așa ar 
toți părinții".

Și muncitorul __ _
Mihuț ne povestește cum 
ajută pe cei doi copii 
drămuiască timpul cu folos" să

in munca lor... 
trebui să facă

ceferist Sabia
ii 

„să-și

prețuiască „fiecare minut". 
„Munca și sportul sînt ea niște 
aripi cu care zbori...".

I-am cunoscut mai îndeaproa
pe cei doi gemeni în trenul 
care ne aducea de la Miercurea 
Cluc. Băieții răsfoiau un „Ma
gazin istoric", tatăl citea zia
rul. „Toate materiile îmi plac
— ne spunea Mircea — dar cel 
mai mult istoria și geografia". 
Și ce-ai vrea să ajungi în via
ță? „Ori profesor de istorie, ori 
geolog. Un geolog poate vedea 
tot pămîntul țării, eu ee-1 mai 
frumos pe el. Mare lucru!—“ 
„Dar și sportul te ajută să vezi 
țara — îl completează Marius. 
Te ajută să te realizezi. 
De-asta îl iubim*.

Acestea erau gîndurile celor 
trei bărbați din Dobra: Sabin
— tatăl, Mircea și Marius — fiii.

Vkmrt T. MUREȘ

— că Maria Marin e amenința
tă Ia două materii am luat ur
gent măsuri de îndreptare a 
situației. De o lună încoace ea 
și alte sportive aflate în situa
ții dificile Ia învățătură au. 
marțea și joia, meditații la chi
mie, iar miercurea și sîmbăta 
la matematică". Maria Marin 
trebuie să facă, așadar, eforturi 
mari. Adică să se antreneze de 
două ori mai mult dacă vrea 
să concureze în 1984 la Jocu
rile Olimpice. Și să învețe de 
două ori mai mult ca să portă 
deveni o elevă bună, formîn- 
du-se ca un om util societății, 
util oamenilor, util la locul de 
muncă pe care îl va avea la 
terminarea școlii.

Radu TIMOFÎE

0 CASĂ A CĂREI TEMELIE ESTE ATELIERUL - SECȚIA - SECTORUL"
(Urmare din pag. 1)

.Cupa Tării Crișu- 
' ' sportiv femi- 

sportulul -bl-

Refractara", . 
rilor", „Festivalul 
nin", „Festivalul 
horean" și multe altele.

— Se poate, deci, tace afir
mația că tineretul, oamenii 
muncii Încep să dobindeas- 
că deprinderea practicării 
sistematice a exercițiilor fi
zice și sportului 7

— Faptul acesta ne Interesează 
In mod deosebit. Fără a afirma 
că dobindirea unor astfel de de
prinderi este un bun pe deplin 
dștigat, se poate spune că ne 
aflăm pe un drum bun. La mul
te asociații sportive din între
prinderi și instituții, cum ar fi 
Metalul Salonta, Petrolul Su- 
plac, Bihorul Beiuș, Oțelul Dr. 
Petru Groza, Voința Oradea se 
organizează aproape cu regula
ritate, sîmbăta șl duminica, ac
țiuni sportive de masă, ceea ce 
începe să confere continuitate 
exercițiului fizic ; pe de altă 
parte faptul că in multe unități 
industriale 
gimnastica 
precum șl 
nefamiliștl, 
menea, dovada că sportul începe 
să intre In... singe, cum se spu
ne. Am lăsat la urmă unitățile 
școlare, pentru că aici lucrurile 
stau mai bine prin însăși natu
ra sistemului educativ. Orele de 
educație fizică și cele de colec
tiv sportiv creează elevilor de
prinderi certe de practicare sis
tematică șl continuă a exerci
țiilor fizice. Este de la stne În
țeles că mai 
făcut pentru 
al județului 
conștient că 
Jumătate de

se practică zilnic 
la locul de muncă, 
la unele cămine de 
constituie, de ase-

avem Încă multe de 
ca întregul tineret 
nostru să devină 

a dedica fie si o 
oră pe H practică-

ril exercițiului fizic este în In
teresul propriei vieți șl sănătăți.

— Dispuneți, in municipiul 
Oradea șl In Județul Bihor, 
de un mare număr de pro
fesori de educație fizică. La 
Oradea funcționează șl un 
Institut de invățămlnt supe
rior de educație fizică. Acești 
specialiști eu Înaltă califica
re participă la acțiunile ee 
le întreprindeți in cadrul 
„Daciadei" 7

— Pentru a nu scăpa din ve
dere nici o localitate șl nici un 
colectiv in acțiunile din cadrul 
„Daciadei", noi am Împărțit te
ritoriul județului In 7 zone. Fie
care centru șl 
coordonate de 
educație fizică, 
tuos cu secția__________
că a Institutului de invățămlnt 
superior din Oradea. Cadrele di
dactice de aici, primul fiind 
conf. univ. Aurel Encuțescu, șe
ful secției, ne-au sprijinit hotă- 
ritor, aș spune, in introducerea 
șl generalizarea gimnasticii la 
locul de muncă. In funcție de 
specificul fiecărei unități, cadre 
ale secției de educație fizică au 
stabilit profilul exercițiilor, Iar 
studenții din anul in Ișl fac o 
parte a practicii In asociațiile 
sportive din întreprinderi, insti
tuții șl din școli.

— Ce considerați că nu s-a 
realizat Încă la nivelul cerin
țelor Programului dezvoltării 
mișcării sportive T

— După opinia mea, nu ne 
putem tacă lăuda cu latura pro
pagandistică. Este un aspect ce 
nu trebuie neglijat, șl spuntad 
aceasta mă gtndesc șl la faptul 
că, tacă din etapa de masă, ti
nerii ar trebui să primească o 
insignă a „Daciadei". In aceiași 
timp, Încercăm ea torțe proprii

fiecare zonă stat 
1—3 profesori de 
Colaborăm fruc- 
de educație fizl-

, — —

să-l învățăm pe tineri să etate 
„Marșul Daciadei". Sub aspect 
practic, în municipiul Oradea 
sînt încă multe asociații din în
treprinderi și Instituții care des
fășoară o slabă activitate din 
cauza lipsei unor baze sportive 
simple. Cu sprijinul Comitetului 
municipal de partid și al Con
siliului popular municipal vom 
rezolva și această problemă. In 
sfirșit, nu am realizat tacă ce
rința ca la toate zonele de a- 
grement din vecinătatea locali
tăților să dispunem de terenuri 
simple de sport. Sîntem pe cale 
să amenajăm două zone de a- 
grement pentru locuitorii muni
cipiului Oradea, In perimetrul 
cărora vom amplasa și terenuri 
de volei, handbal, baschet și 
tenis.

— Cum se materializează 
conlucrarea factorilor cu răs
punderi șl atribuții in rezol
varea sarcinilor „Daciadei" ?

— In puține cuvinte răspunsul 
este acesta : fiecare știe ce are 
de făcut. Avem calendare tipă
rite In broșură pentru fiecare 
organizafe de masă și activiștii 
știu exact ce răspunderi le re
vin. Cele 7 zone in care am îm
părțit județul au ca responsabili 
coordonator, cite un membru al 
biroului executiv al C.J.E.F.S., 
ta fapt activist pe tărîmul spor
tului la consiliul județean al sin
dicatelor. la comitetul județean 
al U.T.C., la organizația pionie
rilor etc. Remarc, de asemenea, 
colaborarea cu Uniunea jude
țeană a cooperativelor agricole 
de producție, organizație de 
masă care a Instituit o competi
ție proprie de atletism, cu etane 
tacepînd de la cooperativa agri
colă de producție. Am convin
gerea că această acțiune va da 
roade.



SPORTUL,
SCOALĂ

• 3

Â EDUCAȚIEI

Sportul este, ața cum se sublinlacâ Jn documentele 
de partid, in Programul de dezvoltare a mișcări 
sportive, un factor de educație, un mijloc de for

mare a omului nou, multilateral dezvoltat, fizic ți intelec
tual. întrecerea sportivă in spiritul unui deplin fair-play 
conduce la dezvoltarea spiritului de colectivitate, la sta
tornicirea unui climat de muncă, de autodepățire, de că
iire a voinței ți curajului, elemente ce definesc tinăra 
noastră generație.

Sint multe exemplele de educatori, de activiști, de 
specialiști, de performeri care, prin munca lor de o 
exemplară dăruire, traduc in viață această nobilă me
nire a sportului. Iar dacă există, din păcate, ți unele ca
zuri negative, se cere depunerea unor eforturi susținute 
pentru ca ele să fie cit moi grabnic înlăturate. Grupajul 
de mai jos surprinde citeva aspecte pe această temă.

DE LA O LECȚIE DE FAIR-PLAY

CEI DIN RÎNDUL AL DOILEA
Timișoara, Ia sfirsit de săptă- 

mînă. Trei imagini disparate, 
o singură concluzie.

• Sîmbătă spre prînz, în Sec
ția de aparate indicatoare și 
regulatoare a întreprinderii 
A.E.M., muncitoarele simt efec
tele poziției statice la mesele 
de asamblat. Iată de ce acceptă 
cu bucurie propunerea colegei 
lor Carmen Dicu. montatoare în 
secție, care conduce timp de 5 
minute un ciclu de exerciții de 
gimnastică. Chiar la locul de 
muncă, „pauzei de țigaretă* i-a 
fost preferată dezmorțirea prin 
mișcări ordonate, alese în func
ție de calitățile lor compensa
toare. „Gimnastica în produc
ție* a intrat în uzul zilnic al 
acestor vrednice fete, iar ini
țiativa tovarășei lor de muncă 
Dicu nu este decît expresia în
țelegerii mai acute a rolului 
exercițiilor fizice. Era și nor
mal : Carmen Dicu e jucătoare 
de handbal în echipa fabricii, 
în campionatul județean.

ză școlari, acum sub suprave
gherea profesorilor Gerda Chio- 
rean. Vanda Tempeanu și Nico- 
lae Petcu. Aceștia nu mai pri
didesc cu treburile organizatori
ce și de arbitraj, impuse de 
masa de concurenți. Nu e de 
mirare că am găsit lingă ei o 
elevă mai mare, cu număr șco
lar la brațul stîng (dovedind că 
urmează cursurile Liceului de 
filologie-istorie), procedînd Ia 
înscrieri, notind cronometraje
le. „Asistenta* voluntară era 
Renale Schadt, una din talenta
tele junioare locale, specialistă 
în săritura ia lungime. „Iubesc 
atletismul, de aceea vin la sală 
chiar cînd nu concurez, să mai 
ajut..* - 
sportivă.

concurent, instalatorul Andrei 
Szasz, fost cindva gimnast, care 
aliază grija părintească eu pa
siunea pentru sportul preferat

Am promis o concluzie comu
nă acestor imagini. Iat-o : miș
carea sportivă în evoluție, pe 
drumul progresului, are nevoie 
de sprijinul unor asemenea a- 
llați, pe care-i numim simplu, 
dar onorant activiști obștești !

(vib.)

începuseră evoluțiile libere 
în finala campionatului na
țional de acrobație aeriană cu 
avionuL Drumul spre primul 
loc era deschis și cea mai mi
că greșeală putea aduce răs
turnări de situații ta clasa
ment. în asemenea clipe, se 
știe, fiecare concurent își are 
problemele lui, emoțiile și gln- 
dul că, poate, adversarul va 
avea o clipă de slăbiciune. 
Marcel Mitu, unul dintre acro
bații mai tineri, își aștepta 
rindul la zbor. Se învlrtea ‘ 
jurul avionului repetind 
gînd figurile ce avea să 
execute și căutînd, parcă, 
punct de sprijin pentru a 
lunga emoțiile. A rămas puțin 
surprins cînd s-a apropiat de 
el Mihai Alba, instructorul 
său de zbor, aflat, acum, ta 
postura de concurent. «Ce s-a 
tatimplat, Mitule ? Ce-s emo
țiile astea? Ia să revedem noi 
programul* — și a întins pe 
aripa avionului schița evolu
țiilor libere pregătite de Mar
cel Mitu. .Păi, nea Albiile, 
matale te ocupi de mine ? 
Doar slntem.M cum să spun, 
adversari...• .Lasă asta î* — 
și Albu își supuse fostul elev 
la un ultim examen. «Totul va 
fi in ordine" — n încurajă.

Nu-1 ușor să faci din apa
ratul de zburat o .pasăre vie-, 
dar Marcel Mitu a evoluat ca 
un mare maestru. Cea mal 
mică greșeală a lui Albu, l-ar 
fi adus pe Mitu în fruntea cla
samentului. Dar Albu n-a

greșit. Și Marcel Mitu, între- 
cînd mulți ași recunoscuți, s-a 
clasat pe locul III. Cei doi 
prieteni și-au strîns mîinile, 
s-au îmbrățișat. „Mulțumesc, 
nea Albule ! Mi-ai dat o lec
ție nu de zbor, ci de sporti
vitate, de omenie..."

Frumosul gest nu este sin- Z 
gular la pilotul Mihai Albu, X 
tînărul cu statură de gimnast, 
cu chipul mereu învăluit de 
zîmbet prietenesc. Se spune că 
marii zburători nu sînt prea 
reținuți cînd este vorba să 
povestească peripețiile lor ae
riene. Dacă e așa, maestrul 
emerit al sportului, Mihai Al
bu este o excepție. Ar avea 
ce povesti : deține de cîțiva 
ani titlul de campion național, 
a cucerit de două ori titlul 
de campion balcanic absolut, 
a executat pesta 5 000 de ore 
de zbor pe avioane sportive, 
rezolvînd cu succes situații 
dintre cele mai dificile. Dar 
Mihai Albu Le vorbește elevilor 
săi cu o modestie care îl fa
ce și mai prețuit, doar de a- 
cele întîmplări din care tine
rii zburători au ceva de în
vățat. Albu — instructor în 
aeroclubul „Gheorghe Bănciu- 
lescu" din Ploiești — ține, îna
inte de toate, să imprime ele
vilor săi un mod 
cinstit, disciplinat, 
harnic, așa cum îl 
unui tinăr aviator.

de a fi : 
modest șl 
șade bine

în 
în 
le 

un
a-

Viorel TONCEANU

Forța morală a sportului

ne-a declarat tinăra INFIRMITATEA, ÎNVINSA! „VACANTA ANTRENORUL!»"

e Duminică dimineața.. . în 
Complexul sportiv Circumvala- 
țiunii. De mai multe duminici, 
în sala de atletism se dispută 
simbolicul trofeu „Cupa de cio
colată*. Mărturie stau pe masa 
oficialilor batoanele de ciocolată 
care vor răsplăti pe cîștigătorii 
probelor de 30 m plat sau gar
duri. la startul cărora se alinia-

• Tot acolo. în splendida și 
tonica ’ “ ’
celent 
de la 
18 se 
curs i 
prof, 
gine, 
ție, părinții urmăresc admirabi
lele evoluții ale copiilor lor, 
impresionanți în costumele albe 
de gimnaști (cu pantaloni „la 
dungă“). Pe lîngă profesorul- 
antrenor, în incintă, printre a- 
parate, trece silueta în trening 
a altui „pedagog". Tot un antre
nor ? Nu, este tatăl unui micuț

, sală de gimnastică, ex- 
; utilată, copii de 7—3 ani 

școlile generale nr. 10 și 
supun testelor unui con- 

de verificare condus de 
Pavel Horvath. Pe mar- 
aproape imobili de cmo-

In 1967 Ion Ivanov era se- 
școlile 
Florin 
și, în 
pregă- 
al lo-

lecționat într-una din 
Galațiului, de profesorii 
Balaiș și Traian Vîlsan 
mai puțin de un an de 
tire, devenea component
tului de tineret al țării la volei. 
Evoluția sa în sextetul studen
ților gălățeni lăsa să i se în
trevadă frumoase perspective. 
Iată însă că în 1968, datorită u- 
nei litiaze renale, este supus la 
o operație. A urmat, cum era 
și firesc, o pauză competițio- 
nală. Nu puțini erau cei care 
pronosticau încheierea prema
tură a activității de perfor
manță a tînărului Ivanov. Dar

SIBIUL, CU Șl FĂRĂ
MAI APROAPE

DE SALA
FLOREASCA

DECIT STRADA
MAIOR ENE?
Animație neobișnuită, zilele 

trecute, în sala Floreasca, cu 
prilejul meciului de baschet 
masculin I.E.F.S.-Lic. 2 —
C.S.U. Sibiu. Intr-una din tri
bune, un grup de 
de tineri și tinere 
lerie dt 
frenetic

Fiind 
disputată 
convinși că aplauzele erau a- 
dresate formației I.E.F.S.-Lic. 
2. Dar chiar la prima acțiune 
ofensivă a sibienilor ne-am 
dat seama că inimoșii din 
tribună „țineau" cu echipa a- 
flată în deplasare. Erau stu- 
denți ai facultăților din Sibiu, 
veniți (după cum am aflat 
mai tirziu) pe cheltuială pro
prie. să-și susțină colegii. în
curajările nu au avut efect 
concret (C.S.U. a pierdut am
bele partide), în schimb au 
cucerit stima puținilor spec
tatori aflați la „Floreasca". 
Printre aceștia, tradiționalul 
grup format din părinții, fra
ții și rudele unor baschetba- 
liștii de la I.E.F.S.-Lic. 2.

în contrast cu aceste pilde 
de afecțiune apare absența în 
totalitate a studenților de la 
I.E.F.S și a... Biroului secției 
de baschet a clubului sportiv 
I.E.F.S , de la meciurile for
mației respective, fapt care se 
petrece de mai multă vreme, 
cu o insistență supărătoare.

Hip-hip-ura ! I.E.F.S. ura!... 
Cîți ani au trecut de cînd nu 
am mai auzit încurajarea devenită, ------ —
sportul

Poate 
tit-o și 
gestul frumos al ___
sibieni (care au parcurs peste 
600 de kilometri pentru a-și 
încuraja echipa) se va auzi șl 
printre studenții Institutului 
pentru educație fizică si sport 
că *
are 
ral

o mie, 
formația 

vorba de 
in Capitală,

aproape 100 
făcea ga- 
Incurajînd 

favorită.
o întîlnire

eram

cindva, vestită în 
romănesc !
acum, cînd am amln- 
etnd am subliniat sî 

studenților

tormația lor de baschet 
nevoie șî de suportul mo- 
al „galeriei* I

Dumitru ASMARANDB

„SFĂTUITOR"
Ș In ideea de a instaura o disciplină propice bunei desfășurării 
g a întrecerilor, încă de anul trecut, Federația de tenis de masă

— conformîndu-se regulilor internaționale — a interzis antre- 
norilor să dea elevilor lor indicații în timpul jocului. Pe de o 
parte, pentru a-i învăța pe jucători să gîndească în timpul 
jocului, iar pe de altă parte pentru ca sportivii aflațt la masa 
de joc (sau la cele apropiate) să nu fie deranjați de sfaturile 
întotdeauna „prea sonore* venite de pe margine.

Din păcate, însă, după atîta vreme, mulți dintre antrenori au 
rămas la fel de refractari față de măsurile luate, continuînd 
să-și „dădăcească" elevii cu voce tare (chiar foarte tare, de 
cele mai multe ori), să-i apostrofeze cînd greșesc (și chiar să-i 
jignească). Cel mai elocvent exemplu ni l-a oferit, recent, an- 

$ trenorul Gheorghe Bozga (de la C.S.Ș. Bistrița) la etapa de ca- 
0 lificare a campionatului republican rezervat echipelor de copii, 

desfășurat la Cluj-Napoca. Nemulțumit de evoluția elevului său 
$ Mircea Moraru, în partida cu formația Gloria-Șoimii Buzău (de- 

cisivă pentru calificare în turneul final), antrenorul Bozga și-a 
început „recitalul" cu țipete și jigniri la adresa „nepriceputului" 

$ său elev, l-a continuat prin a-1 urechea pe acesta, în pauza 
dintre seturi, după care s-a retras supărat la... o țigară pe 
holul sălii (de unde n-a mai revenit decît pentru a se interesa 
cum evoluează scorul). Scăpat de „ajutorul" antrenorului 
Mircea Moraru a jucat din ce în ce mai bine și a cîștigat 
final partida, adueîndu-și un aport deosebit la calificarea 
mației din Bistrița în turneul final...

... Rămîne de văzut dacă antrenorul Gheorghe Bozga a 
vățat ceva din această lecție.

său, 
în 

for-

In-

Marion GHIOLDUȘ

el avea să infirme scepticismul 
celor din jur. i 
sextetul studențesc 
însă că este supus 
operații la rinichi, 
ceasta la cel sting.
reglării metabolismului de cal
ciu, foarte puțini întrevedeau 
revenirea în arena competițio- 
nală a lui Ivanov. Readaptarea 
mușchilor la efort, dublarea 
antrenamentelor, sutele de ore 
petrecute în sala de sport, co
roborate cu înțelegerea condu
cerii noului club, la care s-a 
transferat după terminarea fa
cultății și cu ajutorul colegilor 
din echipa sa, C.S.M. 
Tulcea, au răsplătit 
uneori supraomenești, 
tui tinăr de a reveni 
de performanță. Și 
devenit piesă de bază 
pa tulceană din prima 
a tării.

Un caz asemănător : 
siliu, chimist in secția evapora
re a Combinatului metalurgic 
Tulcea, a început să practice 
judo tot în 1967, sub îndru
marea prof. Ioan Avram. Ac
tivitatea competiționalăîn- 
trerupt-o însă în 1970, m urma 
unui accident de circulație ca
re i-a afectat grav antebrațul 
stîng. Dînd dovadă de o voință 
fantastică și de o pasiune fără 
egal, Ion Vasiliu și-a refăcut 
capacitatea și s-a dedicat acti
vității de instructor. El a în
ființat în noiembrie 1976 secția 
de judo de la A S. Metalurgis
tul Tulcea, secție pe care o 
conduce și acum. De asemenea, 
și-a format o grupă de juniori, 
din rindul căreia au început să 
se ridice judoka talentați.

„.Doi tineri cărora sportul 
le-a educat voința de a învinge 
pînă și incapacitatea fizică.

Pompilia COMȘA — coresp.

reapărînd în 
în 1970. Iată 
unei a doua 

, de data a- 
Datorită de-

Delta 
eforturile, 
ale aces- 

în sportul 
Ivanov a 

în ecbi- 
divlzie

Ion V*-

Cînd era cam printr-a Vl-a, 
Lucian Vasili că punea multe 
probleme părinților datorită u- 
nor deficiențe fizice, care pă
reau a impune intervenția unul 
medic specialist. A intervenit, 
însă, antrenorul, care n-a văzul 
in el „cazul clinic*, ci un bas
chetbalist de viitor. Anii au 
trecut și speranțele puse în e- 
levul de la Liceul „A. T. Lau- 
rian* n-au fost înșelate : Lucian 
are acum 2,02 m și este, după 
opinia 
cei mai 
țară.

„Este, 
Întrebat 
că tot el și-a răspuns negativ, 
a început munca. O muncă mi
găloasă de „căiire* morală a tl— 
nărului. Și cel mai elocvent »- 
xemplu i-a fost oferit lui Lu
cian tot de familia antrenoru
lui. Ai* petrecut împreună va- 
«hnța. Lucian a cunoscut în *- 
cele zile căldura sufletească • 
unor prieteni mai mari, dar și 
atmosfera unei munci susținu
te de perfecționare, pentru et 
vacanța antrenorului n-a fost 
una de plimbare.

Dar, din nou, antrenorul nu 
este pe deplin mulțumit. Atrași 
de perspectivele acestor copil 
(alături de Lucian se mai află 
și Victor Giuraniuc și Ionel 
Ilucă, cărora li se întrevede de 
asemenea o frumoasă carieră), 
în jurul lor au început să „ro- 
iască* diverse persoane, care 
încearcă să-i tenteze cu promi
siuni ispititoare pentru a-i duce 
la echipele lor. Dar antrenorul 
știe că încă nu-i momentul. 
„Atunci cînd vor fl capabili 
să zboare singuri, nu eu voî fl 
acela care le va tăia avîntul F

specialiștilor, printre 
buni juniori n din

oare, suficient ?* 
antrenorul. Și, pentru

Emanuel FÂNTANEANU

Noi scrisori sosite la 
redacție. Fotbalul, pe pri
mul plan. C. Popa din 
Rm. Vîlcea ne impută că 
am scris prea mult de 
echipele bucureștene Ra
pid și Progresul (n.n. — 
dar nici Chimia n-a fost 
neglijată), ta timp ce N. 
Dumitrescu, I. Angheloiu 
și I. Măriță din Tîrgo- 
viște (rețineți de unde 
sint) ne întreabă ce se 
intîmplă cu Rapid și ne 
spun că „nu mai pot 
răbda* situația acestei 
formații. De-ale fotbalu
lui. Scrisoarea lor o vom 
trimite clubului din Giu- 
lești. Gh. Corlaci • 
Sibiului. Așa cum 
neam și săptămîna trecu
tă, scopul rubricii de 
față este cu totul altul 
și nu acela de a vă spu
ne in ce meci a fost eli
minat Sătmăreanu, ce 
echipă a activat mai mul
tă vreme în Divizia A, 
cu ce picior a marcat 
cutare jucător. Pe cit po
sibil, de aceste... mo
zaicuri se ocupă Ton Poș- 
tașu, care nu poate face 
față nici el noianului de 
întrebări. M. Cosmin — 
Cluj-Napoca. Situația
dumneavoastră este destul 
de încurcată, ca să spu
nem așa. Am verificat la 
FRAK șl, într-adevăr, sîn- 
tețl legitimat la Politeh
nica. Am crezut că a gre
șit corespondentul nostru 
cînd ne-a comunicat că 
la Raliul Bucovinei ați 
reprezentat Dacia-service.

Ocna 
sp-u-

Mai tlrziu. însă, pe foaia 
de concurs de la Raliul 
Someș, dumneavoastră ați 
figurat împreună cu L 
Co6min ca reprezentanți 
ai asociației ITA Cluj-Na
poca. Să e greșit și co
respondentul din S. Mare? 
Ar trebui, deci, ca dum
neavoastră să vă decideți 
pe cine reprezentau în 
concursuri, pe cei unde 
sintețl legitimat sau pe a- 
ceia care, probabil, vă 
pregătesc mașina pentru 
concurs? Prea multe gru-

fiecare Jucător* (na. ce.e 
relatate sint confirmate de 
către președintele asocia
ției sportive și secretarul 
comitetului comunal UTC 
din Voineasa). Deci, clș- 
tigătorii nu au primit nld 
cupă, nici minge, nld e- 
chipament. Probabil că 
cei din Drăgotești au mi
zat pe faptul că întrece
rea va fi ciștigată de e- 
cbipa lor. Lăsind gluma 
la o parte, ar trebui ca 
cineva — poate chiar Co
mitetul comunal de par-

nemulțumirea sa este jus
tificată, după cum res
pectivul petec de hirtie 
nu justifică cei doi lei 
Incasa țL Cores pon den tu 
nostru ne-a trimis și ur. 
program de la F. C. Ar
geș. Excelent, fără exage
rare, cum dealtfel, stat 
și cele realizate de Pe
trolul Ploiești, U.T.A., 
F. C. Baia Mare. îți este 
mai mare dragul să le 
citești. Au de toate : șl 
spicuiri din regulament 
și prezentările echipelor

părl vă revendică... 
prezentarea. C. Bosnea 
comuna Voineasa — 
ne-a trimis o scrisoare 
din care spicuim : „Echi
pa de fotbal a comunei 
noastre a fost Invitată de 
asociația sportivă din co
muna Drăgotești — Dolj 
să la parte la competiția 
de fotbal din cadrul Da- 
ciadei, la care, în zilele 
de 1 și 2 mal au parti
cipat S formații. Pentru 
echipa clștlgătoare s-a 
comunicat că se vor da 
diplome, o cupă, o minge 
și echipament sportiv. Am 
Închiriat un microbuz șl 
ne-am prezentat la jocuri, 
am ciștlgat șl finala, dar 
plnă la urmă ne-am ales 
doar cu diplomele pentru

tid — să le spună acestor 
organizatori să nu mal 
facă promisiuni de genul 
acesta, care, pe bună 
dreptate, au nemulțumit 
pe cel din Voineasa, Șl 
apoi, de ce trebuie um
brită o asemenea acțiu
ne, In fond destui de 
frumoasă ? Iubind fotba
lul. cele S echipe ar fl 
participat la întreceri cu 
mult entuziasm șl fără a- 
semenea promisiuni. Ște
fan Popescu din cralova 
lșl manifestă nemulțumi
rea față de calitatea foar
te slabă a programului e- 
ditat de clubul Universi
tatea cu ocazia meciului 
de fotbal cu S. C. Bacău. 
Ne-a trimis un exemplar 
și trebuie să spunem că

și caleidoscop... Surprin
zător e faptul că și Uni
versitatea Craiova a 
dndva programe ____

că va reveni la ni- 
exigențelor 
Plnă atunci, să da: 
aproape degeaba

avut 
bune.

Poate 
velul 
oului, 
î leL . _
nu se poate și C.J.E.F.S. 
Dolj ar trebui să inter
vină în remedierea situa- 
UeL _
„Din municipiul șl Jude
țul lași, ne spune în scri
soarea sa, aproape sâptă- 

se deplasează la 
oficiale un ma

de sportivi, 
și firesc, clubu- 

asociațiile ta 
îngrijesc din

AL Nour

publi-

Iași.

mînaJ 
competiții 
re număr 
Cum este 
rile sau 
cauză se 
timp să asigure sportivilor 
lor condiții optime de

participare Ia Întreceri, 
inclusiv cazarea. Or, toc
mai aceasta problema cro- 
ează mari greutăți, la 
special sportivilor car* 
fac deplasarea și da la 
care se așteaptă o com
portare bună. Sint O.J.T.- 
uri, ca cele din Brașov, 
if. Gheorghe, Bacău sau 
LT.H.R. București, care 
manifestă lipsă de solici
tudine sau pur șl sim
plu refuză să satisfacă 
comenzile. Echipa da 
handbal Universitate*
Iași, care a avut de sus
ținui meciuri in Cupa 
României la Brașov, * 
fost cazată la Predeal. Șl 
exemple din acestea mal 
avem*™ Desigur, cauzei* 
aoor asemenea stări de 
lucruri sint multiple. Da, 
ea trebui ca și federațlll* 
să țină seama șl de a- 
cest aspect clnd stabilesc 
localitățile în care să se 
țină competițiile, ca și 
latele de disputare (deși 
acestea se cer a fi core
late și cu calendarul in
ternațional), dar și clu
burile In cauză trebuie 
să-și 1a mai din timp 
toate măsurile. Dacă, In
tr-adevăr, unele comenzi 
contractate nu au fost o- 
norate, atunci situați* 
este de neacceptat șl clu
burile lezate au tot drep
tul să se adreseze foruri
lor superioare. Inclusiv 
Ministerului Turismului.

Constantin ALEXE



LA DOI ANI DUPĂ MONTREAL, NADIA COMĂNECI DEMONSTREAZĂ m
CAPACITATE DEPLINĂ PENTRU OBȚINEREA TITLULUI MONDIAL

Impresii după stagiul de pregătire și verificările din Italia
m avut privilegiul 
de a însoți citeva 
zile, prin Italia, e- 

chipa feminină de gim
nastică a României, a- 
flată in schimb cu for
mația similară a Italiei, 
care efectuase un stagiu 
de pregătire ți verificări 
in România. O relație a- 
micală intre două fede
rații de aceeași speciali
tate, cu scopul de a rea
liza experiențe profitabi
le pentru ambele părți. 
Deși nu are în echipa 
Italiei o adversară de 
prima mărime in gim
nastica mondială, repre
zentativa României s-a 
bucurat de o parteneră 
in progres, agreabilă, de

Teodora a trecut de 13 
ani, celelalte au peste 16 
ani. Sint fete mari, ado
lescente care acum con
trastează eu colegele lor 
in jur de 14 ani, Dumi- 
trița Turner, Carmen Sa- 
vu, Mirela Oancea, An
gela Bratu, Rodica Dur
ea și, mezina de 12 ani, 
Adina Fărcuț. Toate se 
aflau in plină activitate, 
la aparate. Aveam im
presia că mă aflu intr-o 
sală la București. Atît 
de serios părea acest 
stagiu extern la care, în
deosebi „grupa piticilor", 
denumită astfel de antre
norii noștri, ți, apoi, ,flu
turași^, de către italieni. 
Se lucra de zor, eu ochii

triplei campioane olimpi
ce. Acum, spre calul de 
sărituri sau paralele te 
îndreaptă parcă o ființă 
nouă, atletică, in plină 
forță, ale cărei sărituri 
simple sau duble, În
toarceri și ruruburi au 
rămas la fel de rapide. 
Deși au devenit mai im
petuoase ți-au menținut 
eleganța ți armonia. 
Nadia pare ți acum că 
se joacă. Antrenorii sint 
pretențioși. A doua zi 
se pleacă la Roma ți ca 
atare ei solicită multe 
exerciții integrale. Na
dia le execută dar fără 
efort maximal. Pare că 
nu agreează dublul salt 
la sol. Există o oarecare

Nadia Comăneci in două „ipostaze" : stingă — 1976, dreapta - 1978, imagini care 
ne prezintă nu numai două Nadii diferite oa înfățișare, ci și ca... mișcare !

condiții de pregătire ex
celente ți de un public 
afectuos, iubitor de gim
nastică, de frumos, care 
avea să ne emoționeze 
cu adeziunea sa caldă.

Am găsit pe fetele 
noastre mari ți mici, in 
frunte cu Nadia Comă
neci, intr-o după amiază,

la vedetele echipei, în
deosebi la Ncdia.

Campioana olimpici 
s-a schimbat. Nu mai 
are părul tn „coadă de 
cal", cu fundiți, ci este 
tunsă scurt, eu breton. 
De la Montreal a crescut 
cu 6 cm (de la 153 la 
159 cm) și 8 kg (de la

îngrijorare. Deși intilni- 
rea cu Italia nu pune 
probleme, toți doresc ea 
.La Comaneci*, cum scriu 
ziarele, să strălucească. 
Și Nadia vrea. In con
cursul de la Roma, trans
mis in direct la 4 ți 5 
mai de televiziunea ita
liană, Nadia Comaneci a

mente noi, de mare difi
cultate, adecvate la posi
bilitățile ți plastica ac
tuală, c« wi exercițiu de 
sol, in întregime nou, 
care începe cu spectacu
losul dublu salt executat 
prima oară de Nadia in 
concurs public, la Roma 
Spectatorii din „Palazze- 
tto’ au fost uluiți. A 
doua zi. in ziarul „Car
tiere dello Sport-Stadio" 
din Roma, comentatorul 
Pino Pette scria printre 
altele : „Comăneci a fă
cut totul cu un stil și o 
dezinvoltură atletică tn 
așa tel. Incit, ne-a lăsat 
cu gura căscată". Toată 
lumea a fost de acord că, 
deși au trecut doi ani. 
Nadia se menține la va
loarea care a consacrat-o 
la Montreal. Nu avem po
sibilitatea si înșirăm a- 
precierile presei italiene 
ți, îndeosebi, ale televi
ziunii, care au făcut un 
elogiu continuu gimnasti
cii și dezvoltării sportive 
românești și nici nu do
rim ca cineva să-și în
chipuie că titlul surrrem al 
campionatelor mondiale de 
gimnastică pus in joc pes
te cinci luni in Franța, 
este de pe acum in pose
sia Nadiei Comăneci. Este 
bine să se știe insă — și 
In această privință mulți 
observatori străini s-au 
lămurit — că Nadia Co
măneci deține șanse de
pline pentru a deveni 
campioană mondială, iar 
gimnastica românească 
este un rezervor perma
nent de noi talente. Pen
tru că și in ceea ce pri
vește pe urmașele Nadiei 
am putea folosi expresia 
cronicarului italian Pino 
Pette.

Roma a mai dorit un 
spectacol, insă programul 
a fost riguros și de ne
clintit. Echipa s-a inapo- 
iat la Bologna unde a 
continuat antrenamentele.

In concursul de verifi
care din orașul gazdă al 
stagiului de pregătire ur
ma să apară și Teodora 
Ungureanu. Pentru prima 
oară după aproape un an 
de la întreruperea antre
namentelor și dispariția 
din concursuri. Evoluția 
ei la bimi, precisă, ele
gantă. cu elemente noi 
față de Montreal, a întă
rit convingerea că Teodo
ra va participa cu multe 
șanse la Strasbourg.

Televiziunea italiană 
sttrnise și mai mult cu-

“rata italiană a apreciat unanim evoluția triplei campioane 
Olimpice de ia Montreal în cadrul recentului turneu

Bf?l:

An onria

Munca
și resp

Biroul FeCs 
gimnasrxA a 
preocupat bA 
coimLul.* - 
tjdul și atxt'j 
dezvcttAxH 
mereu mai 
nerea unor

lâ- Cuvântarea 
Ceaușescu rc 
1976, cu prii 
Înalte dsstmc 
vUor care a 
la Jocurile C

tn sala „Sterlina" din 
Bologna, centrul olim
pic al gimnasticii ita
liene. împreună cu noii 
antrenori Iosif Hidi, Ata- 
nasia Albu și George 
Condovici. Cu toate gim
nastele la cele patru a- 
parale, eu un coregraf, 
cunoscutul maestru de 
balet Victor Vlase, cu 
un nou pianist Grigore 
Cornel, plus „garda ve
che", secretarul general 
al federației noastre, Ni- 
colae Vieru, antrenoarea 
federală Maria Simio- 
nescu și doctorița Car
men Dumitru. Un „stat 
major" diferit de cel de 
la Montreal care prepară 
un obiectiv apropiat, 
campionatele mondiale 
de la Strasbourg din lu
na octombrie a acestui an 
ți țintește la Jocurile 
Olimpice de vară din a- 
nul 1980, de la Moscova.

Eram la prima intilnire

Dumitrița Turner, Carmen Savu, Angela Bratu, Mirela Oancea, Adina Fârcuț și Rodica Dunca 
(de la stînga la dreapta), pe care ziariștii italieni le-au numit „fluturași! Nadiei**.

inimile acestor spectatori 
înflăcărați. Cei ce au vă
zut apoi pe Nadia și co
legele ei la Bologna au 
rămas la fel de înaintați. 
Este adevărat că in acest 
oraș echipa României a 
realizat cea mai frumoasă 
ți exactă demonstrație, ca 
și cum ar fi fost vorba de 
un concurs oficial. „A 
fost un mare spectacol” 
au scris ziarele locale.

Impresionată plăcut de 
toate aceste aprecieri, e- 
chipa noastră a știut 
să depășească aplauzele 
și să continue antrena
mentele cu aceeași hărni
cie, pentru ca la ultima 
verificare-concurs de la 
Milano să nu fie mai 
prejos decit in preceden
tele apariții. Și a reușit, 
in fața celui mai nume
ros public din acest tur
neu, peste 6 000 de spec
tatori. Organizatorii au 
intitulat gala de la Mila
no : „Ziua Nadiei". Cam
pioana noastră a răspuns 
tuturor întrebărilor deoa
rece, nu numai la noi, ci 
in orice loc unde Nadia 
este cunoscută, fiecare 
admirator al ei și al gim
nasticii românești vrea 
si afle din timp dacă 
Nadia va fi in viitor la 
fel de grandioasă ca la 
Montreal. De ce nu ? A- 
cesta este răspunsul dat 
tuturora, in Italia, Je că» 
tre cea mai tinără cam
pioană din istoria Olim
piadelor moderne.

In 1970, la virsta de 17 
ani, Ludmila Turisceva a 
ciștigat la Liubliana pri
mul ei titlu de campioană 
mondială, la 20 de ani ea 
a fost campioană olimpi
că la Munchen și, la 22 
de ani, din nou campioa
nă mondială la Vama, 
pentru ca un an după 
aceea Nadia Comăneci s-o 
învingă la Skien in 1975 
și apoi m 1976 la Mont
real. Prin urmare, virsta 
nu constituie un impedi
ment. Pentru Nadia totul 
va fi însă mai greu. In 
primul rînd, reputația 
ciștigată de ea la Mont
real și difuzarea succese

lor ei în cele mai înde
părtate colțuri ale globu
lui au contaminat milioa
ne și milioane de fetițe 
in toate țările lumii care 
au început să practice în 
mod organizat gimnasti
ca. Astfel, gloria sportivă 
a Nadiei Comăneci a pro
dus din fașă o maree de 
adversare potențiale pen
tru următorii ani, ceea ce 
nu s-a petrecut niciodată 
pînă în prezent, nici 
după celebrele gimnaste 
Latînina și Ceaslavska, 
cu ani in urmă, și nici 
măcar cu Turisceva, afla
tă mult mai aproape de 
„fenomenul Comănec.“.

Prin urmare Nadia are 
adversare potențiale încă 
necunoscute, in același 
timp turneul din Italia 
a întărit convingerea că 
gimnasta nr. 1 a lumii 
își menține poziția ciști- 
gată și dispune de tot 
ceea ce este necesar pen
tru a da o replică puter
nică oricăror rivale, în 
primul rind la Strasbourg, 
și chiar la Jocurile O- 
Umpice de la Moscova 
din anul 1980.

Este in același timp la 
fel de adevărat că sta
giul de pregătire și veri- 
ficările-concurs din I- 
talia au reliefat necesita
tea continuării pregătiri
lor cu cea mai mare a- 
tenție, deoarece, pe lingă 
problemele tehnice care 
pot fi rezolvate de spor
tive și antrenori, se rele
vă și necesitatea unor în
tăriri ale actualului lot cit 
și rezolvarea unor difi
cultăți care țin de între
ținerea cu mijloace adec
vate a unei ambianțe de 
antrenament plină de in
teres, innoire și voioșie.

Această primăvară a 
adus Nadiei Comăneci ți 
tuturor celorlalte gimnas
te din loturile reprezenta
tive încredere, atașa
ment pentru pregătire, 
ambiție, deplin optimism 
pentru toamna acestui 
an, pe care o dorim cu 
o recoltă bogată pentru 
sportul românesc.

Aurel NEAGU

toți oamenii 
formar, țe îr-al 
care dau, cu 
penare-lotul 
in celelalte s 
pe întreg cur 
fășoară zl d< 
8ijonată, plină 
ponsa-bilftate. 
întâmplă așa, 
pa reprezenta 
bă acces toat
Consider că 
tuturor speci

a reco
Alcătuirea 1 

.■.em.at.ive putei 
repete sau s 
talele mari r 
Jocurile Olim 
blemă prior 
noastre de ș 
cons aerăm ce 
a activității n 
însă deloc sii 
serioase și^cc 
țoale planu^j 
verse motivă 
bază aru ieșit 
prim-plan ul 
gindesc în pj 
riana Constan 
pentru Campi 
din toamnă st 
mație alcătuit 
te cu experle 
marilor con 
confirmat cu 
cit și sportive 
afla în plenii 
bia în 1980, 1 
de la Moscov 
să facă parte 
tră echipă j 
împărțite în ț 
te eșaloane, < 
tind u-se în C 
nouă ^gimnast 
bile Tomponei 
tlvează la De 
antrenorilor I 
roly. De asen
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Campionate 
României și i 
Italia ne-au a 
echipei noast: 
feminine pent 
din toamnă, l 
diale, se află 
atît în ceea 
rea exerc.țiik? 
noului progrsr 
nastele noastr 
trodus in exe 
elemente preg

cu noua echipă, după a-
proape doi ani de la 
Montreal, de cină echipa 
noastră de aur își lua 
rămas bun, cu fețele 
îmbujorate, de fericire, 
de la entuziastul public 
canadian. Prima impresie. 
Fetițele au crescut. Fe
tițele de atunci, de 14—15 
ani, Nadia Comăneci și 
Teodora Ungureanu, ve
detele echipei, cit și re
zerva Marilena Neacșu.

40 la 48 kg). In afară 
de aceste date care țin 
de trecerea normală de 
la copilărie la adolescen
ță, Nadia a rămas, cu a- 
celași farmec, dar aptitu
dinile ei, înnăscute ți for
mate prin antrenament, 
se dezvoltă ți prind o 
alură nouă care, fără să 
știrbească orația, alcă
tuiesc un tablou nou al

uimit nu numai pe spec
tatori, ci și pe noii ei 
antrenori. A concurat fă
ră greșeală, obligind ar- 
bitrele să-i acorde cinci 
note de „10” și demon- 
strînd că în noua ei postu
ră poate să execute exerci
ții superioare acelora de la 
Montreal. In programul 
ti, la toate cele patru a- 
parate sint introduse ele-

riozitatea iubitorilor de 
sport. Intr-o demonstrație 
intermediară, la Rimini, 
au intrat in Palatul spor
turilor 5 000 de spectatori 
și au rămas pe dinafară 
circa 2 000. Entuziasmul 
tinerilor și vîrstnicilor 
spectatori a fost emoțio
nant. După doi ani de la 
Jocurile Olimpice, amin
tirea Nadiei era vie in

2

p este exact 5 luni, echipa 
noastră reprezentativă femi
nină de gimnasică se va afla 
in focul luptei sportive, la 
Strasbourg, în tentativa de a 
se impune în prim-planul 
supremației mondiale la cea

de-a 19-a ediție a campionate
lor lumii.

Faptul că ne-am adresat specia
liștilor care se ocupă nemijlocit de 
soarta seiecționabilelor reprezenta
tivei noastre este pe deplin justifi
cat, deoarece ei sint acei care, zi 
de zi, în procesul de instruire și 
antrenament îndrumă și călăuzesc 
pașii maestrelor noastre, le pregă
tesc pentru abordarea cu succes a 
greului examen din toamnă. Evi
dent, după strălucitele succese re
purtate la Jocurile Olimpice de la 
Montreal, unde gimnastica femini
nă românească și-a adăugat in pal
mares nu mai puțin de 7 medalii, 
iubitorii sportului din țara noastră 
așteaptă, pe bună dreptate, noi re
zultate de rezonantă internațională,

pe core Nadia Comăneci, 1 
Ungureanu, Marilena Neacyc 
lelaăte gimnaste fruntașe a. 
noastre sint pe deplin iadn 
să le obțină.

Răspunsurile celor A- 
specâaliști ai gimnasticiir-^Si. 
fac decit să confirme areasx 
spectivă. Exercițiile impus 
de care depinde in cea csa 
măsură clasificarea unea 
sint destul de bine i— 
timpul pînă la mondia^^B 
cient pentru corectările ai 
rile care se mai impun, fa 
caz, se cere ca, de urgență, 
stabilite prioritățile M 
direcție, astfel ca încă de 1 
gramul impus echipa noastri 
situeze pe un loc franța». ; 
apoi să-1 poată menține «aa 
nătăți. In ce privește exerai 
ber alese, sint de consemna 
turile care s-au făcut pene 
gurarea în fiecare exercițiu, 
cărei gimnaste, a cel puțir 
element de mare speetaen



] și la jumătatea drumului dintre Olimpiadele Montreal '76 și Moscova '80

«MĂIIIIE SUSIIWEA, OM»G[«S Șl PIIIN VALORIFICAREA mCIENTĂ A iMMIJIIIi POTENȚiM, 
HNA IIOMÂH POATE SĂ flEALIZEZE MARI Șl PRESTIGIOASE SUCCESE EA STRASBOURG ■
pregătesc și se preocupă zi de zi, in intreaga țară, de talentele gimnasticii românești

itate
plină de dăruire 

la toate eșaloanele 
indiferent de rezultatele obținu
te plnă acum, să nu considere 
nici un moment eă, în toamnă, 
ta mondiale, misiunea tor va fi 
ușoară. Pentru a obține rezul
tatele pe care ni le-am propus, 
mai avem mult, foarte mult de 
lucru. Tocmai de aceea, perioa
da următoare trebuie folosită eu 
multă chibzuință pentru dezvol
tarea ta continuare a nivelului 
tehnic al tuturor gimnastelor 
noastre fruntașe șl consolidarea 
pregătirii psihice. In colaborare 
cu factorii eompetențl din Mi
nisterul Educației șl Invățâmîn- 
tului, ai C.C. al U.T.C. șl 
C.N.O.P. vom Întări controlul ta 
toate centrele de Instruire, vom 
lua toate măsurile care se im
pun pentru a asigura echipei 
care ne va reprezenta la Stras
bourg o pregătire ta cel mal 
taalt nivel.

Am mare Încredere că Nadta, 
Teodora, Dumitrița, Marilena, 
celelalte gimnaste fruntașe și an
trenorii lor nu vor precupeți ni
mic pentru a aduce ta toamnă 
mari satisfacții iubitorilor gim
nasticii noastre.

riguranței *Qt la ezrsvfțtne Im
puse. eh și la eete Mber alese. 
Se impune, <te asemenea, să fa
cem corecturile de rigoare ta 
ritmul de execuție, dat fiind 
faptul eă ta concursurile oficia
le va trebui st asigurăm tm ritm 
variat, așa cum cere regulamen
tul pentru prezentarea tuturor 
exerdțiUor.

Plnă acum, atenția noastră s-a 
Îndreptat mai mutt asupra lotu
lui din capitală, dar nu trebuie 
să uităm eă și alte cluburi pre
gătesc gimnaste pentru echipa 
noastră reprezentativă. Mă gin- 
desc la Dinamo București (Anca 
Grig oraș), Sport Club Bacău 
(Gabriela Trușcă), ca și la cele 
trei gimnaste care se pregătesc 
ta Deva, sub conducerea antre
norilor Marta șl Bela Karoly ; 
Emilia Eberie, Marilena Vlădărău 
și Gab) Gheorghiu. Șl aceste 
gimnaste trebuie verificate mal

Un imperativ

des ta Întreceri taternațtonsde. 
Iar selecția din august ne va a- 
răta cu mal multă precizie ceea 
ce trebuie să facem m perioada 
dinaintea mondialelor. Sintem 
bucuroși că Teodora Ungureanu 
șt-a făcut in Italia o promiță
toare reintrare (ea lucrează a- 
cum la trei aparate, in plenitu
dinea forțelor), iar Nadia Co- 
măneci se impune din nou, tot 
mal convingător, ca cea mai 
bună gimnastă a lumii. Cred că 
șl Marilena Neacșu se aCă ta 
evident progres, dar ea va tre
bui să-și elimine tracul eare o 
împiedică uneori să-to valorifice 
tategral marile ei calități. Tur
neele de luna viitoare, din Sue
dia. Franța și R.P. Chineză, vor fi de - - - -
darea 
tative.

creșterii capacității de efort a 
componentelor lotului reprezenta
tiv, pe de o parte, iar pe de 
al va — intensificarea eforturilor 
de recuperare integrală a Teodo
rei Ungureanu, care știm eă 
poate aduce un aport substan
țial la obținerea unei mari per
formanțe de către echipa noas
tră. Cred că perioada următoare, 
îr. care activitatea com peti ti ana
lă va fi îmbinată cu o pauză 
activă, va duce la o scădere a 
gradului de antrenament, dar a- 
cc-asta va fi compensată printr-o 
împrospătare biologică si ner
voasă care va stimula dorința de 
muncă și efert intens a gimnas
telor pentru etapa premergătoare

Experiența și

Campionatelor mondiale din 
Franța, care va ii foarte grea.

Lucrăm individualizat cu fie
care sportivă, ținem seama în
totdeauna și de particularitățile 
de vlrstă, conlucrăm bine cu 
antrenorii și sportivele, astfel 
tacit consider că există create 
premisele ca, pe lingă buna el 
pregătire tehnică, echipe noastră 
lă se prezinte și foarte sănătoasă 
ta competiția din toamnă, unde 
să fie pe deplin aptă de un mare 
rezultat

CARMEN DUMITRU 
medic

al lotului reprezentativ

maturitatea —
într-o armonioasă îmbinare cu tinerețea

real folos pentru ecmsoîi- 
eehipei noastre reprezen-

MARIA SIMIONESCU 
antrenoare federală

verificări cît mai dese,
cu adversari cît mai puternici

ELENA POPARAD-MANTHO
președinta F. R. Gimnastică

noastră campioana
t marile ei posibilități

dere și sportive ale duhului Di
namo, Sport Club Bacău șa. 
Consider că sînt bine Însușite 
exercițiile impuse, iar în exer
cițiile liber alese au fost intro
duse elemente noi, reclamate de 
marea concurență Internațională. 
Concursurile de verificare de 
piuă acum ne-au arătat eă ne 
aflăm pe un drum bun. Tripla 
noastră campioană olimpică a 
reconfirmat in turneul din Italia 
marile el posibilități ta raport 
cu noile cerințe Internaționale. 
De ta Jocurile Olimpice, de ta 
Montreal și plnă acum, Narita 
a crescut șl ta vlrstă, și ta Inăl- 
țtaie, șl ta greutate Der ea •- 
xecută acum demente mai gre
le decît cele de acum dai ani 
șl am convingerea că tatr-un 
ritm de lucru corespunzător șl 
cu o bună dozare a efortului ea 
va înregistra ta octombrie noi 
șl prestigioase succese. Nutrim 
speranța că va putea fi recu
perată total șl Teodora Ungu- 
reanu.

Pentru următoarea perioadă, 
accentul trebuie să se pună pe 
consolidarea exercițiilor impuse, 
sporirea 
țel șl a 
xecuție.

Raporta* la cerințele mondiale, 
consumer că nlvetul actual de 
pregătire a totului noetru este 
o»resputizător: impusele au fost 
bine Învățate F sin* prezentate 
Msie ta concursuri; la libere s-a 
(tout seama de tendința mondi
al, tntnoductndu-se ta exerelți- 
Se tuturor fetelor noastre ele
mente originale, de mare virtu
ozitate tehnică. NefntEnindu-ne 
eu echipele care aspiră, ea *1 
noi, la primesc tocuri ta ierar
hia campionatelor mondiale, nu 
putem spune eu certitudine unde 
ae aflăm la ora actuală. In ori
ce caz, prima etapă competițio
nală — ta primul rind Campio
natele internaționale de la Ba
cău șl turneul din Italia — ne-a 
oferit posibilitatea să stabilim ce 
am realizat bine și ee trebuie 
făcut ta etapa armatoare, Sta- 
tem pe un drum bun și cred 
că turneele ee urmează, îndeo
sebi cel din Franța și R.P. Chi
neză, vor confirma Unia ascen
dentă a echipei noastre repre
zentative.

Atenția mea si a colegilor eu 
oare lucrez la totul din Capitală, 
Alanasla Albu *1 Gheorghe Con- 
dovlcl, trebuie să se Îndrepte ta 
etapa următoare spre mărirea la 
maximum a siguranței ta exe
cuție șt ta paralel, la creșterea 
expresivității de concura, care 
«întărește uneori foarte muM In

eoncurwirite internaționale. Pen
tru unele dintre gimnastele <ta 
lot mal trebuie căutate elemente 
6e mare spectaculozitate, care 
urmează a fi introduse in exer
cițiile pentru mondiale.

Cred că perfecționarea conti
nuă a exercițiilor și ereșterea 
siguranței In execuție se pot aal- 
gura prin confruntări cit mal 
dese șl cu adversari cit mal pu
ternici.

Evoluția Nadiei Comăneci, spre 
eare se Îndreaptă speranțele tu
turor iubitorilor gimnasticii, ne 
dă garanția că vom putea ob
ține rezultate bune la Stras
bourg, in Franța. Cu marele ei 
talent, Nadia Imprimă o notă de
osebită noilor exerciții impuse, 
pe care ea le prezintă din ce In 
ce mal bine de la un concurs 
la altul, la liber alese a pregătit 
șl prezentat deja multe elemente 
noi, iar altele vor fi prezentate 
ta premieră absolută la Campio
natele mondiale din toamnă. De 
«menea, șl celelalte fete din 
tot. Teodora Ungureanu, Mari
le» Neacșu, Duntltrița Turner, 
Angela Bratu, Carmen Savu, Bo
ltea Dunca, au Însușit bine pro
gramul Impus »1 ișl perfecțio
nează continuu exercițiile liber 
alese.

Rezultatele strălucite obținute 
la Jocurile Olimpice de la Mont
real, unde țara noastră a pre- 
icntat cea mai tinără echipă, pre
cum și remarcabilele succese de 
ta Universiada de anul trecut, de 
ta Sofia, unde am aliniat echipa 
eu cea mal ridicată medie de vira
tă, tint o dovadă elocventă că in 
țara noastră gimnastica se im
pune,.. la toate vîrstele. Poate 
tocmai de aceea, avem marea da
torie de a pregăti o echipă puter- 
nică și pentru viitoarele Campio
nate mondiale din Franța. Este 
neîndoios cA viitoarea noastră se- 
leeționatA va îmbina experiența șl 
maturitatea cu tinerețea. Reveni
rea Nadiei ComAned la nivelul 
eare a impus-o pe plan internațio- 
nai ecte desigur un fapt care ne 
bucură pe toți cei care lucrăm in 
gimnastică și mai mult ca sigur 
eA marea noastră campioană are 
șanse deosebite de a se impune 
și la Campionatele mondiale din 
toamnă. Satisfacția noastră va fi 
șl mal mare dacă Ungă Nadia te 
va afla și Teodora Ungureanu, 
sportivă deosebit de talentată, de 
o mare ambiție, care poate adu- 
ee o mare contribuție la buna 
reprezentare a gimnasticii noas
tre pe plan internațional. Am

convingerea că din viitoarea 
noastră echipă reprezentativă va 
face parte și Anca Grigoraș, de 
la clubul nostru, care în acest 
an a repurtat succese remarca
bile în diferite competiții inter
naționale, cel mai recent fiind 
obținut în concursul internațio
nal universitar desfășurat in Ca
pitală, cu prilejul reuniunii Co
mitetului Executiv al F.I.S.U. La 
fel ca celelalte gimnaste frunta
șe ale țării, Anca și-a îmbunătă
țit și ea conținutul exercițiilor, 
prin introducerea unor elemente 
de mare dificultate și de sporită 
spectaculozitate

Sugerez federației noastre ca, 
de pe acum, să revadă modul de 
pregătire a echipei noastre pen
tru Campionatele mondiale, in 
sensul că, sub conducerea unui 
colectiv de specialiști, trebuie 
format un lot de 10 gimnaste, 
eare să participe la un program 
riguros de pregătire și de verifi
cări, astfel incit să se asigure a- 
tit omogenitatea cît și un Înalt 
nivel de pregătire echipei care va 
evolua la Campionatele mondiala 
de la Strasbourg.

EMILIA LIȚA 
antrenoare

Dinamo București

Marilena Neacșu poate deveni 
o componentă de bază a viitoarei echipe

amplitudini, a slguran- 
nivelulul artistic de e-

NICOLAE V1ERU 
secretar 

al F. R. Gimnastică

ite noi, spectaculoase,
vom prezenta numai 

lionatele mondiale
male ale 
seu din 
egătirea 
entative 
examen 
e mou
rn bun, 

tnsuși- 
dt șl a 
ț. Gim- 
au ln- 

r tmele 
ma vre

me. In viitoarele turnee (Sue
dia, Franța șl R.P. Chineză) vor 
fi introduse șl altele, iar pentru 
clteva dintre gimnastele noastre 
de bază am păstrat unele miș
cări șl elemente de mare spec
taculozitate pentru Campionatele 
mondiale de la Strasbourg. Ob
servațiile făcute cu prilejul ul
timelor evoluții ale lotului nos
tru ne arată că, In perioada ur
mătoare, trebuie lucrat pentru 
sporirea amplitudinii, preciziei șl

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

dificultate, fără de cared mare
iu se mai poate concepe astăzi cla- 
■area pe locuri fruntașe in marile 
»mpetiții internaționale. Ni se 
we necesar să subliniem că. In 

mai scurt timp, se impune de- 
■tftivarea exercițiilor liber alese, 
astfel incit să rămină timp sufl
ători pentru repetări 
sonsolidarea deplină a mișcărilor 
d elementelor nou introduse in 
îxerciții.
''Este, fără indoială, un mare cișiig 
>eniru echipa noastră reprezenta
tivă faptul că Nadia Comăneci re- 
jogfirtnă cu fiecare nou concurs 
JTn sa mondială, exercițiile sale 
turtind întotdeauna amprenta ma
ll sale personalități, a înaltei ma
eștrii și perfecțiunii. Revenirea in 
unbianța marilor concursuri a 
Teodorei Ungureanu este de natu- 
Ă să 
nism 
loștri, 
>entru

și pentru

aducă, de ademenea, opti- 
în rîndurile specialiștilor 
dar va trebui făcut toiul 
ca această mare sportivă

EOStf HIDI
antrenor 

la Iotul repreaeratatîv

Teodora Ungureanu, Intr-o mișcare de mare virtuozitate Ia paralele

Marea performanță merge mînă
cu sănătatea

Dat fiind faptul că marile 
formanțe se obțin numai In___
dlții de deplină sănătate este pe 
deplin firesc ca specialiștii noș-

per- 
con-

să-ți reocupe cit mai curînd toate 
drepturile in echipa noastră repre
zentativă. Cu multă grijă șl Aten
ție trebuie vegheată și pregătirea 
celorlalte gimnaste fruntașe. Indi
ferent de clubul unde iți desfășoa
ră activitatea, astfel incit ele să 
fie apte în orice moment să-și asu
me responsabilitatea reprezentării 
cu succes a culorilor patriei in ma
rile întreceri internaționale. Su
gestia de a fi alcătuit de pe acum 
un lot de zece gimnaste, cărora să 
li se asigure o pregătire superioară, 
omogenă nj se pare binevenită și 
ea trebuie studiată cu atenție de 
federația noastră de specialitate.

Problemă majoră a forului de 
specialitate și, în egală măsură, 
a tuturor specialiștilor noștri, par
ticiparea cu succes a echipei noas
tre feminine la Campionatele mon
diale din Franța este, în ultimă in
stanță, o preocupare de cea mai 
marc însemnătate a mișcării noas
tre sportive.

8

in mînă

ți! să urmărească 
tenție și procesul __ _____ ____
biologică a componentelor lotului 
nostru reprezentativ. Trebuie să 
menționez, ca un aspect pozitiv, 
că in prezent pregătirea biolo
gică a gimnastelor noastre frun
tașe este ‘ foarte bună, mal ales 
dacă o raportăm ia perioada 
competițională actuală, mai re
dusă. Ne aflăm chiar intr-un 
stadiu mai bun decît cel premer
gător Jocurilor Olimpice de la 
Montreal. Cred că la aceasta a 
contribuit in mod deosebit mo
dul de alcătuire a programului 
gimnastelor, care a cuprins pre
gătire fizică in tot cursul anu
lui. S-a ajuns astfel la o capa
citate de efort înaltă, care per
mite sportivelor noastre de frun
te să tacă față rigorilor de mun
că impuse astăzi de marea per
formanță. Pe această bază s-a 
reușit să se reducă la maximum 
posibilitățile de producere a unor 
accidente sau apariția precoce a 
fenomenului de uzură articu
lară. După părerea mea. insis
tenta deosebită care s-a pus pe 
pregătirea fizică (fără a fi fost 
neglijată desigur pregătirea teh
nică propriu-zisă) poate fi cheia 
prezentării la „mondiale", a unor 
exerciții cu elemente de mare di
ficultate, în condiții de siguranță 
sporită.

Pentru etapa următoare, In 
prim-planul preocupărilor noas
tre se va situa, firește, verifica
rea permanentă a rezistenței si

eu 
de

mare a- 
dezvoltare

Avem motive să privim cu opti
mism participarea echipei noastre 
feminine la viitoarele Campionate 

mondiale din Franța. Și aceasta, 
pentru că Nadia Comaneci, pri
ma gimnastă a lumii, manifestă 
de la o evoluție la alta o stabi
litate crescută în prezentarea u- 
nor exerciții de Înaltă cotă valo
rică. iar Teodora Ungureanu a 
avut o promițătoare reintrare in 
ambianța marilor întreceri. Recu
perarea ei deplină mi se pare o 
problemă de cea mai mare În
semnătate, căci astfel vom avea 
în octombrie o echipă puternică, 
aptă să abordeze chiar și cea 
mai înaltă treaptă a podiumului. 
Ne bucură că orașul nostru, Si
biul, are trei gimnaste care in
tră în vederile selecționerilor, rod 
al activității pasionate pe care o 
desfășoară specialiștii de pe a- 
ceste meleaguri. Marilena Neac

șu, Angela Bratu și Carmen 
Savu, atent pregătite și lucrînd 
în continuare cu toată responsa
bilitatea, pot oricînd candida 
pentru echipa națională. Îndeo
sebi Marilena, care s-a impus și 
la ultima ediție a „Turneului 
campioanelor0 de la Londra și 
a cîștigat atlt de convingător 
Campionatele internaționale ale 
României, are perspective fru

moase. Cred că unele din exer
cițiile ei mai pot fi îngreunate. 
La sărituri ea execută bine 
„Tsukahana-echer", dar pe Ungă 
aceasta ar trebui să mai învețe 
și o săritură stînd pe mîini salt 
înainte. Este necesar, de aseme
nea, să 1 se adauge un element- 
două de mai mare dificultate la 
paralele. După opinia mea. la 
sol și bîrnă Marilena se situea
ză destul de aproape de prima 
noastră gimnastă, Nadia Comă
neci. Faptul că la sol începe cu 
dublu salt și încheie cu salt șu
rub — 720 de grade — vorbește de 
la sine despre dificultatea exer
cițiului.

Specialiștii care vor primi mi
siunea să le pregătească pe com
ponentele echipei în ultima peri
oadă dinaintea mondialelor vor 
trebui să vegheze la menținerea 
formei și sănătății tuturor gim
nastelor, pentru a nu se produce 
accidentări, cum s-a întîmplat, 
din păcate, uneori.

Cred că există o conjunctură 
favorabilă să obținem rezultate 
bune la Campionatele mondiale 
din Franța. Depinde de noi să 
valorificăm această șansă.

NICOLAE BUZOEANU 
antrenor — Sibiu

Omogenizarea formației — cerință 
de stringentă actualitate

Pe baza observațiilor personale 
pe care le-am făcut în acest an, 
consider că există o conjunctură 
favorabilă ca echipa noastră re
prezentativă feminină să obțină 
o performanță deosebită la Cam
pionatele mondiale din toamnă. 
Pentru aceasta, este necesar ca 
pregătirile viitoare să se desfă
șoare după un plan riguros alcă
tuit, care să vizeze valorificarea la 
maximum a marilor noastre ta
lente și menținerea unei perfecte 
stări de sănătate a componentelor 
lotului reprezentativ. Alcătuirea 
unei echipe puternice, care cu 
siguranță va cuprinde atît gim
naste cu mare experiență com
petițională cît și sportive tinere, 
dornice de afirmare, nu este o 
problemă deloc simplă. Tocmai 
de aceea, consider că nu mai 
tîrziu de o lună este necesar să 
se alcătuiască un lot de 10—12 
gimnaste care să se pregătească 
sub conducerea unui colectiv de 
specialiști pînă la mondiale. Nu
mai astfel se va asigura omoge
nizarea echipei pe care o vom 
alinia și cea mai bună pregătire 
a ei.

După opinia mea, nu stăm prea 
bine cu exercițiile liber alese, 
pentru că și acum, doar cu câ
teva luni înainte de mondiale, 
căutăm elemente noi, pe eare să 
le includem în exerciții. Cred că 
aceasta poate să dăuneze bunei

pregătiri. Chiar și la impuse «înt 
mișcări pe care gimnastele nu le 
execută la cel mai înalt nivel, cu 
amplitudinea cerută de regula
ment.

Nadia Comăneci are toate po
sibilitățile să fie în toamnă noua 
campioană a lumii. Trebuie însă 
să se facă totul ca alături de 
Nadia să poată evolua în Franța 
și Teodora Ungureanu. Cred că 

în echipă va intra și Gabriela 
Trușcă, cu condiția să-și rezolve 
conținutul tehnic al exercițiilor 
pe care le-am stabilit la începu
tul anului. Se impune, cu deo
sebire, învățarea unei sărituri noi 
și a unui element de mare difi
cultate (dublu salt) la sol. în pre
zent, Trușcă are însă nevoie de 
o lună de pregătire în liniște, 

de lucru intens, fără concursuri. 
După opinia mea, cred că ele
mentele tinere din lot trebuie 
mai mult verificate înainte de a 
li se încredința misiunea de a re
prezenta culorile țării. Am con
vingerea că printr-o colaborare 
colegială a tuturor specialiștilor 
noștri vom putea rezolva toate 
problemele astfel ca, la Campio
natele mondiale, echipa noastră 
feminină să obțină performanța 
pe care o merită.

MIRCEA BIBIRE
antrenor — Bacău

Dezbatere realizată de Constantin MACOVE1 
Fotografii : Drogoț NEAGU



s a încheiat 
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BĂLĂCI UMBLĂ DUPĂ... AVIZE

MEDICALE

cu 
vei

ur
care

Scurt intermezzo cu Ilie Bă
lăci, aflat ca spectator și la 
meciul cu A.S.A.

— Cum te simți după acci
dentul suferit în amicalul 
Espanol Barcelona și cind 
putea juca ?

— Mă simt refăcut. Am 
mat un tratament, după
am făcut și șapte antrenamente 
premergătoare jocului cu echi
pa din Tg. Mureș. Conform ho- 
tărîrii federației de specialita
te. simbătă m-am prezentat la 
comisia medicală de la Bucu
rești pentru acel aviz și mi s-a 
spus că ABIA DE JOI voi fi 
apt de joc. De ce nu de marți 
sau de miercuri seara 
țeleg nici eu...

Am aflat că Bălăci a 
din nou, ieri dimineață, 
pitală însoțit 
Frînculescu, 
craiovene, și 
același : „de 
proba efortului' 
turtle de finală ale „Cupei 
României", cu Dinamo, la Si
biu, antrenorul Ilie Oană nu-1 
va putea folosi pe unul dintre 
cei mai buni jucători ai săL 
„De fapt, ce a avut Bălăci II 
întrebăm pe medicul V. Frin- 
culescu. Răspuns : „O lovitură 
în genunchiul sting In medul 
cu Espanol Barcelona, care l-a 
provocat o entorsă. A fost chiar 
suspectat de ruptură de menise 
(„genunchiul sting nu prezintă 
lichid. Nu prezintă semne me
ni scale nici spontan, nici la 
semnele de explorare specifică* 
— scrie negru pe alb comisia !!). 
Conștiincios, Bălăci a urmat 
tratamentul de rigoare și fizio- 
ierapia medicală, astfel eă ei a 
putut să-și reia antrenamentele 
din plin*.

? Bălăci s-a 
dar — după 
umblă după 
deși ESTE APT DE JOC. Chiar 
înainte de joi 25 mai ora 11 L_ 
(Strlian TRANDAFIRESCU)

j ALȚI ACTORI, ALTĂ FATĂ

nu in-

revenit 
In Ca-
Vasile 

echipei 
a fost 
începe

de dr. 
medicul 
răspunsul 
joi poate 
i“. Deci, in sfer- 

ale

pregătat serios, 
cum se vede — 

avize medicale.

A JOCULUI DUPĂ PAUZĂ
T La Arad, U.T.A nu părea 
departe de victorie după 45 de 
minute. Fără să strălucească, 
fără să realizeze în atac acțiuni 
de mare periculozitate, arădenii 
își impuseseră, în primul act, 
superioritatea în fata unui ad
versar care acționa cuminte, în 
orice caz nu făcea prea multe 
necazuri adversarului său. evo- 
luînd prudent, doar cu A. Io- 
nescu si C. Zamfir împinși în 
fată. încercind solitare raiduri 
spre poarta lui Jivan.

Alți actori, altă față a jocu
lui însă în al doilea „act*. 
U.T.A. a intrat într-un „gol de 
rezistență" neașteptat ; efortu
rile tuturor jucătorilor de a fi

r (Urmare din pag. 1)

profil de fotbal ; organizarea 
competițiilor școlare de fotbal ; 
organizarea Centrului F.R.F. de 
pregătire a copiilor și juniori
lor ; organizarea și funcționarea

CLASAMENTUL PIILRILLI

7
7
8
8

CANPIONATBLIII DIVIZIEI A
1. SPORTUL ST. 13 8 1 4 22-13 17
2. „Poli“ Tim. 13 7 1 5 16- 9 15
3. Steaua 13 7 1 5 28-25 15
4. F.C. Argeș 13 7 1 5 18-20 15
5. Jiul 13 6 2 5 22-15 14
6. Dinamo 13 7 0 6 19-14 14
7. Univ. Craiova 13 6 2 5 17-13 14
8. C.S. T-viște 13 € 2 5 9- 7 14
9. F.C. Corvinul 13 4 6 3 18-16 14

10. F.C. Bihor is 7 0 6 13-16 14
11. U.T.A. 13 6 1 6 22-22 13
12. Petrolul 13 5 2 6 17-19 12
13. S.C. Bacău 13 6 0 7 17-23 12
14. ,.PoIi“ Iași 13 5 1 7 19-20 11

13-16
10-19
17-18
13-25

5 
5
4
4

1 
1
1 
I

11
11
9
9

15.
16.
17.
18.

F.C. Constanța 13
F.C. Olimpia 13
A.S.A. 13
F.C.M. Reșița 13

Sportul

primii la minge erau zadarnice, 
în plus, antrenorul Ion Ioneseu 
a scos din teren pe amîndoi oa
menii cu pronunțat rol tactic : 
și pe Domide și, mai ales, pe 
Leac. Dezorganizarea meca
nismului gazdelor s-a accentuat. 
Și cum în față se afla una 
dintre cele mai experimentate 
echipe ale fotbalului nostru, a- 
ceasta nu s-a lăsat invitată să 
preia conducerea jocului, să do
mine autoritar. Crescendo-ul 
oaspeților era atît de vizibil, 
de net, întit pentru spectatori 
senzația că „golul egalizator 
plutește în aer" exista real
mente. Materializarea ofensivei 
bucureștenilor a venit chiar 
destul de tîrziu față de mo
mentul declanșării ei. Ea »e 
datorește acestui jucător uneori 
contestat. Zahiu. La Arad, el a 
dovedit din nou că sub rapor
tul combativității, al capacității 
de efort, se prezintă la un ri
dicat niveL în plus. Zahiu a 
arătat că intuiește foarte bine 
intențiile coechipierilor. La go
lul egalizator, a „simțit* foarte 
bine pasa ce i-o va adresa 
Iordănescu. iar la cel al victo
riei a sesizat, de asemenea, un
de va duce abila 
Răducana și s-a 
lent spre a relua 
u> a dovedit la 
exact și oportun.
ze slăbiciunile

Cu o asemenea optică, ridi
carea nivelului general al cam
pionatului nostru va tntirzia 
mereu, transformîndu-1 și mai 
mult într-o cursă contratimp, in 
care jucătorii așteaptă cu ne
răbdare 
a 34-a.

fluierul final al etapei 
(Ioan CHIRILA).

NOTA 5 PENTRU O „BALANJĂ"
DEREGLATĂ...

DIVIZIA C: ETAPA A XXVI a
SERIA I

Bradul Koznov — Minerul Gu
ra Humorului 2—1 (1—1), Cris
talul Dorohoi — Dorna Vatra 
Domei 2—0 (0—0), Unirea Șiret 
— Avîntul T.C.M.M. Frasin 1—6 
(0—4), Șiretul Buceoea — 
Cîmpulung Moldovenesc 
(0—0), Zimbrul Suceava 
mentul Bicaz 0—0, Cetatea 
Neamț — Metalul Botxișani 
(2—0), Metalul Rădăuți — 
resta Fălticeni 1—0 (1—0),
minorul Roman — I.T.A. Piatra 
Neamț 9—0 (2—0).

SERIA A VU-A

A.S-A.
1—1 
Ci- 
Tg.
3—1 
Fo- 
La-

acțiune a tui 
plasat exce- 

balonuL Stea- 
Arad că știe, 
să sancțioae- 
adversaruluL

Victoria de pe stadionul U.TA 
a redat Încredere echipei șt 
l-a deschis din nou plrtie spre 
titlu. (Eftimie IONESCT).

ELANUL BE CIRCUMSTANȚĂ..
Printre numeroasele cauze 

care fac să scadă nivelul de joe 
al campionatului nostru. una 
din cele mai importante este a- 
ceea că echipele noastre VOR 
DE CIRCUMSTANȚA R SE 
PREGĂTESC PSIHIC TOT DE 
CIRCUMSTANȚA. Cele mai 
multe dintre ele nu pornesc la 
drum cu gîndul de a da maxi
mumul și asta, ca urmare a urnii 
dozaj negativ, din convingerea 
că forțele trebuie păstrate pen
tru momentul „.oportun.

Care moment oportun 7
Duminică, pe Dinam a iubi

torii fotbalului așteptau na 
F. C. Argeș pus pe fapte mari, 
mai ales că echipa piteșteaaă 
avea o situație de campion* 
probabilă. Din păcate, succes^ 
de la Constanța a diminuat 
starea psihică a piteștenilor, *1 
asta la startul unui derby te 
care, repetăm. F. C. Argeș nu 
era nici pe departe învinsă.

Cu o etapă In urmă, la Ba
cău, Politehnica Iași a înscris 
foarte repede. Dar acel goi a 
paralizat imediat resursele psi
hice ale echipei, tentată, din 
comoditate, să mizeze doar pe 
apărarea acestui got

Revenind la etapa a 30-a. pu
tem spune că victoria Stelei la 
Arad este in primul rind con
secința „scufundării" psihice 
din meciul cu Corvinul.

Cu alte cuvinte, echipele 
noastre joacă numai cu „cuți
tul la os“. In urma unei pre
gătiri psihice de circumstanță, 
fără să facă din PREGĂTIREA 
PSIHICA un obiectiv constant

Imediat după meciul Sportul 
studențesc — F. C. Petrolul, 
arbitrul craiovean Radu Șerban 
voia să ne argumenteze de ce 
a dat cele șase cartonașe, cinci 
galbene și unul roșu. Nu era 
nevoie.
Butufei, Gh. Dumitrescu și Do- 
brescu — pentru faulturi, Sima- 
clu — pentru protest, Iorgules- 
cu — pentru fault. Toți cinci 
— conform regulamentului — 
MERITAU SĂ FIE SANCȚIO
NAȚI. Numai că, pentru ace
leași abateri, Cățoi, Munleanu, 
Stroe și O. Ioneseu au trecut... 
neobservat! de conducătorul jo
cului.

Aceeași balanță a cîntărit in
corect și Ia minutul 67 : lorgu- 
iesca (avea deja cartonaș gal
ben !) l-a faultat grosolan pe 
Florian Dumitrescu, acesta * 
ripostat și arbitrul l-a eliminat 
din joc doar pe căpitanul echi
pei ploieștene. Dacă s-a decis 
să ia • astfel de măsură, arbi
trul Rada Șerban trebuia să 
meargă pini la capăt și fiă-1 
trimită la vestiare *i pe atacan
tul Sportului studențesc.

Nota 5 a fost dată, deci, lui 
Radu Șerban nu pentru viciere 
da rezultat — golurile medu
lui au fost foarte frumoase, re
zultate din faze dare, fără du
bii —. d pentru MANIERA 
PĂRTINITOARE de arbitraj, 
pentru decizii care au dus la 
enervarea jucătorilor, aceștia 
fiind la un pas de a transforma 
flecare atac la balon In atac 
1» fluierul piciorului adversa
rului. Puțin, extrem de puțin 
a lipsit ea jocul că degenereze 
tocmai 
trebuia ■* vegheze eu autori
tate te CORECTA hri desfășu
rare. (Lnaresția DUMITRESCU).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XXVI-a : 1. Mi
nerul Gura Humorului 39 p 
(61—22), 2. Laminorul Roman
35 p (53—94), 3. Foresta Fălticeni 
33 p (36—24).

Constructorul Craiova — C.SAC. 
Drobeta Tr. Severin 1—2 (0—e>. 
Minerul Motru — Comtraeiorte 
Tg. Jiu 2—fi (1—0), Unirea Dro
beta Tr. Severin — 
rul Șimian 2—0 (1—0), Louai
Brezoi — Metalurgistul Sadu 
4—2 (1—2), Știința Petroșani —
C.F1R. Craiova 0—0, Dierna Or
șova — I.O.B. Balș 1—0 (1—fi).
Progresul Bănești — Chimistul 
Rm. Vîlcea 1—1 (1—0), Unirea
Drăgășanl — Minerul Rovinad 
3- 0 (1—0).

SERIA a n-A

Pe primele locuri : 1. C^AC. 
nrobeta Tr. Severin 40 p (60—10),
2. Știința Petroșani 32 p (52—24),
3. Lotru Brezol 32 p (44—25). 4.

32 p

Văzuse toată lumea.

Iasi — TEPRO 
Oituz Tg. Ocna 
Dărmănești 2—6

3. 1
Chimistul 
(35—20).

Rm. Vîlcea

SERIA A VIII-A

din

CUI IA AJUTAT LECȚIA „JOCULUI

LA OFSAID"?

Pe primele locuri: 1. Construc
torul iași <2 p (75—a», --------
Borzeștt 3* p (62—20), 3. 
Gh. Gheorghlu-Dej 33 p

SKBIA A III-A

2. C.S.M.
Energia 
(48—22).

Pe primele locuri : L Progre- 
fite BrUa 45 p (61—14), 2. An
cora Galați 38 p (48—14), 3. U- 
afeea Tricolor Brăila S4 p (43—29).

seria a iv-a

8.

Minerul Anina — Minerul __
vița 2—0 (1—0), Electromotor Ti
mișoara — Minerul Ghelar 7—3 
(3—1), Metalul Hunedoara — Mi
nerul Vulcan 1—fl (1—0), Unirea 
Tomnatic — Vulturii Textila Lu
goj 1—0 (0—0), I.M. Orăștie —
Laminorul Nădrag 2—1 (2—0),
Metalul Bocșa — Gloria Reșița 
4—0 (1—5), Nera Bozovici —
Metalul otelu Roșu 
Unirea Slnnlcolau — 
meria 2—0 (1—0).

Ora-

4-3 (1—»).
C.F.R. Sl-

Pe primele locuri :
Anina J5 p (46—21),

1. Minerul 
... 2. Unirea

Tomnatic 31 p (45—20), 
Simeria 29 p (37—29).

SERIA A IX-A

3. C.F.R.

Înfrățirea Oradea — Bihoreana 
Marghita 6—6 (2—0), Recolta sa- 
krnta — Rapid Jibou 1—1 (1—1), 
Voința Cărei — Minerul Bihor 
3—1 (1—1), Oțelul or. dr. p. Gro
za — Oașul Negrești 3—1 (1—fi). 
Rapid Arad — Constructorul A- 
rad 1—i (o—1), Minerul Șuncu- 
luț — Voința Oradea 9—2 (0—1), 
Strungul Arad — Gloria Arad 
8—1 (4—0), Minerul Ilba Seini — 
Someșul Satu Mare 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. înfrăți
rea Oradea 39 p (40—15), 2. Strun
gul Arad 33 p (39—20), 3. Con
structorul Arad 33 p (34—19).

SERIA A X-A

Hcbe Stageorz Băi — Minerul 
Cawnto 1—2 (1—1), Minerul Băiut 
— Minerul Baia Sprie 1—0 (0—0), 
Dermata Cluj-Napoca — LApușul 
Tg. Lăpci» 1—3 (0-2). Foresta
Bistrița — Bradul Vișeu 3—1 
(2—0), Oțefiul Reghin — Minerul 
Rodna fi—fi. Minerul Bălța —
Tehnofirig Cluj-Napoca 1—9 (0—0), 
CUPROM Bala Mare — C.I.L. 
Gherla s—2 (2—1), Unirea Dej— 

Cluj -Napoca 3—6ConotrucțM 
(0-0).

locuri : i. Minerul 
(49—15), 2. Minerul 
p (55—26), 3. Ml-

cursului de formare a antreno
rilor de fotbal ; crearea unei 
baze materiale minimale pen
tru sezonul 1979'80 ; angajament 
privind respectarea reciprocă a 
drepturilor și obligațiilor jucă
torului de performantă și ale 
clubului (asociației).

In privința formulei competi- 
ționale pentru sezonul 1978/79, 
s-a hotărit ea la Diviziile A și 
B aceasta să rămînă neschim
bată. Referitor la formula Di
viziei C, pe baza propunerilor 
F.R.F., izvorind dintr-o largă 
consultare a tuturor celor in
teresați, se va lua o hotărîre 
în următoarele 15 zile.

A fost ales un nou Comitet 
federal alcătuit din 107 membri 
și un birou federal cu 21 de 
membri.

în primele 15 minute ale par
tidei de la Oradea, cele două 
echipe, F. C. Bihor și Jiul, an 
exersat, cu prioritate, lecția jo
cului la ofsaid, lăstnd impresia 
că se află la un antrenament 
cu caracter de „joc-școală*. 
Astfel, spectatorii an asistat te 
o aglomerare 
ma centrului 
de jucători, 
fiind grupați 
tanța a 10—15 m. Dacă pentru 
oaspeți această tactică lși avea 
un scop bine stabilit, in sensul 
ruperii elanului gazdelor. nu 
am înțeles maniera în replică a 
orădenilor. Greu, destul de 
greu au reușit local nirti să 
schimbe registrul tactic, mai cu 
seamă că ei intraseră și In jo
cul lent, fără ritm și nerv, im
pus de petroșenenL Referitor la 
evoluția jucătorilor echipei 
F. C. Bihor, trebuie să spunem 
că din punct de vedere al o- 
biectivului propus — încă două 
puncte acasă —•. acesta a fost 
realizat. Dar cum ? Doar cu 
citeva sclipiri de moment ale 
unor jucători : Naom. M. Ma
rian și Kun. în rest, joe hao
tic, fără orizont, cu mari defi
ciențe la capitolul „pasei deci
sive". (Adrian VASILESCU).

de forțe In preaj- 
terenului, cei 30 

eu mici excepții, 
în linii, pe dia-

„TROFEUL PETSCHOVSCffl"
SITUAȚIA IN „TROFEUL 

PETSCHOVSCHI* după 30 de e- 
tape este următoarea : L Tirgo- 
viște 9,26, 2, București 9,00, 3. Cra
iova 8,93, 4. Constanța 8.86, 5. A- 
rad 8,n, 6—7. Ploiești, Satu Ma
re 8,80, 8. Pitești 8,63, 9—12. Tg. 
Mureș, Reșița, Lași, Bacău 8,60. 
13. Timișoara 8,53, 14. Hunedoara 
8,26, 15 Oradea 8,20, 16. Petro
șani 7,93.

tocuri : L 
(55—15), 1.
(te—ZZ), 3.

Chimia 
Unirea 
Chimia

SERIA A XI-A

Poiana cîmpina — Carpațl 
Brașov 2—fi (1—0), Precizia să- 
cele — Metrom Brașov 1—« 
(1—fi). Torpedo Zărnești — (Chi
mia Or. Victoria 1—o (o—0), Me
talul Tg. Secuiesc — C.P.L. St. 
Gheorghe 4—0 (4—0), C.S.U. Bra
șov — Minerul Bălan 5—o (1—0), 
Caraimanul Bușteni — Progresul 
Odorheta Secuiesc 1—0 (0—0). 
LUPJ. M. Ciuc — I.RA. Cim- 
plna »—fi (2—0), Viitorul Gheor- 
ghenl — Minerul Baraolt 2—0 
(0—9).

Pe primele locuri : L Poiana 
Clmpina 44 p (57—13), 2. C.S.U. 
Brașov 40 p (46—19), 3. Precizia 
SăceBe 27 p (20—19).

SERIA A XH-A

SERIA A VI-A

VIltonM Scornlceștt — Dacia 
Pitești 7—fi (4—0), Chimia G iești 
— Flacăra automecanica Morenl 
•—i (o—2), Recolta Stoicăneștl — 
Cetatea Tr. Măgurele 1—i (1—»), 
Electrodul Slatina — petrolul VI- 
deie 1—o (0—0). Constructorul 
Pitești — Metalul Mija 1—3 (1—1), 
ROVA Roșiori — Progresul ’— 
ctoesa 2—0 (fi—fi), Petrolul 
goviște — Cimentul Fienl 
(1—fi). Progresul Corabia — 
tomoMM Curtea de Argeș 
P-»).

mdustrla slrmei 
I.PJL Sibiu 7—1 
Luduș — Metalul 
(1—fi), inter Sibiu _______
Făgăraș 1—o (1—0), Metalul Cop- 
șa Mici — Metalul Aiud 1—4 
(0—9), Constructorul Alba IuHa
— Textila Cisnădie 2—1 (fi—fi). 
Carpațt MSrșa — Unirea Alba 
Iuba 3—9 (1—0), IM.I.X. Agnita
— Sticla Arieșul Turcia 2—1 
(0—0), Automecanica Mediaș — 
Soda Ocna Mureș 1—0 (1—0).

C. Turzii — 
(4—0), Mureșul 
Sighișoara 2—6 

Utilajul

Pa-

AU-
3—1

Pe primele locuri : 1. Ind. sir-' 
mei 37 p (66—19), i. Metalul A- 
iud 35 p (43—16), 3. Carpati Mtr- 
șa 33 p (44—28).

Pe primele locuri : 1. Viitorul 
Seomiceștl 39 p (66—24), 2. Fla
căra automecanâca Morenl 39 p

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile res
pective.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ ClȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 17 MAI 

1978
LUNA MAI A ADUS 
ROASE ȘI IMPORTANTE 
TIGURI PARTICIP ANȚTLOR

LOZ IN PLIC

NUME-
CIȘ-

LA

Numai In prima jumătate 
lunii mai, au fost cîștigate

a
____ ________ la
Loz în plic un număr de 13 au
toturisme „Dacia 1 300“ de către 
următorii piarticipanți :

Ghețu țjicu din Constanta :
Tufiș Gheorghe din Călimâ- 

neștl, jud Vîlcea ;
Stoianov

Peciu Nou, jud. Timiș ;
Orășanu

Neamț, jud. Neamț ;
Scarlat Tiiberlu din București;
Simeria Nicolai din Valea

Moldovei, jud. Suceava ;

Stanislav din com.

Verga din Piatra

Szabo Sandor din com. Brăduț, 
jud. Covasna ;

Jurj Gh. din Lupenl, jud. Hu- 
nedioara ;

Dragodan Mihai din Timișoara; 
Sandru Dumitru din Arad ; 
Bit ea Nicolae din com. Dră- 

găneștl, juid. Bihor ;
Szabo Zoltan din com. Căceu, 

jud- Harghita ;
Cotoc Marin din București.
De asemenea, numeroși parti

cipant! au obținut cîștiguri 
20.000, 10.000 , 5.000 lei etc.

Juetnd la LOZ IN PLIC 
puteți urma exemplul.

★
Numai astăzi vă mat puteti 

procura bilete pentru tragerea 
obișnuită Pronoexpres de milne, 
24 mal a.c.

corn.

ie

le

Categoria 1 : 1 variantă 25% 
- AUTOTURISM DACIA 
1300 ;

Categoria
29.258 lei ;

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
REPORT LA 

418.020 lei.
Autoturismul

fost cîștigat de 
din PITEȘTI.

2 :

3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :

2,25 variante a

27 a 2.438
107.50 a 612
228.75 a 288
7.873.75 a 40
249.50 a 200
3.879.50 a 40
CATEGORIA 1

lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei

3

„Dacia 1300“ a
MARIN MARCU



SĂ NU UITĂM CUM AU FOST 
DESCOPERITI MARII CAMPIONI 

Al TIRULUI ROMÂNESC!

Puncte 
de 

vedere

Ca fost sportiv de performanță, 
antrenor de club și la lotul na
țional, mă mlhnește faptul că In 
ultima vreme, In ciuda existenței 
ritorva elemente de excepție, ti
rul românesc a pierdut impor
tante poziții în ierarhia lnterna- 
țonalâ și, cu deosebire, in arena 
olimpica. Este, în același timp, 
firesc să doresc din toată Inima
— asemenea multor altor iubitori 
al tirului din țara noastră — ca 
acest sport să-și lărgească aria 
de răspindire șl practicare și ea 
cei mai buni dintre trăgătorii 
noștri să se numere, din nou, 
printre campionii și laureațil 
olimpici.

Sînt, desigur, multe mijloace 
care trebuie folosite, măsuri care 
trebuie aplicate cu fermitate pen
tru realizarea acestui 
deziderat, în fapt una 
din cerințele funda
mentale desprinse din 
ultimele documente de 
partid referitoare la 
îmbunătățirea conti
nuă a muncii și rezul
tatelor în Întreaga ac
tivitate de performanță a spor
tului românesc.

Cred că una din aceste măsuri 
(ceea ce, dealtfel, mă îndeamnă 
să-mi exprim clteva opinii) ar 
trebui s-o constituie RECONSI
DERAREA UNEIA DIN CELE 
MAI POPULARE PROBE DE TIR
— pușca sport, dispărută de cîți- 
va ani din calendarul competi- 
țlonal, e drept din motive obiec
tive, dar șl subiective. N-au exis
tat prea multe regrete — desigur, 
din comoditate — șl s-a uitat re
pede că marii campioni (Iosif 
Strbu, Ștefan Petrescu, C. Anto
nescu, M. Ferecatu, 3. Zvonew- 
schi, P. Sandor, L Trlpșa, M. Roș
ea, N. Rotaru ș.a.) au fost des- 

eoperiți șl apoi selecționați In 
unități de performanță eu prile
jul unor concursuri populare șl 
de trecere a normelor insignei de 
polisportiv în proba de pușcă 
•port. Ar trebui, poate, să rea
mintim că după acele acțiuni de 
selecție s-a trecut la Inițierea, în
vățarea șl perfecționarea elemen
telor șl procedeelor tehnice de 
tragere cu pușca sport, prin an
trenamente organizate (bineînțe
les, eșalonate cu obiective la în
ceputul șl sfîrșitul fiecărei etape 
de pregătire). STIMULENTUL 
PRINCIPAL pentru trăgătorii cu 
pușca sport era și el asigurat ; 
■n bogat calendar competitions),

TRAIAN MARCU $1 ELENA TRIFU
învingători in „cupa t.c.b?

Al doilea turneu din suita con
cursurilor republicane de tenis, 
dotat cu „Cupa T.C.B.*, a luat 
sfirșit, duminică, pe frumoasa ba
ză a clubului bucureștean, cu vic
toriile favoriților. Iată intimele re

zultate la simplu bărbați (de la 
■ferturi de finală) : Tr. Marcu 
(Dinamo Brașov) — C. Curcă 
(Politehnica) 0—6, 6—4, 6—4 ; A. 
Dărăban (Sănătatea Oradea) — 
C. Dumitrescu (Jiul Petroșani) 
7—6, 6—4 ; A. sate (Cuprom Baia 
Mare) — M. Tăbăraș (Progre
sul) 6—4, 6—4 ; O. VUcloiu (Dina
mo Brașov) — FI. Niță (Politeh
nica) 7—6, 0—6, 6—2 ; Marcu — 
Dărăban 6—1, 6—0 ; SdtO — Vfi- 
eiolu 7—5, 6-4 ; Marcu — Stlta 
6—2, 6—0. La femei, semifinale : 
Elena Trifu (Progresul) — Ma
riana Hadglu (Constructorul Brăi
la) 6—3, 6—2 ; Rodlca Gheorghe 
(Spartacus Brăila) — Valeria Ba
la! (Steaua) 5—7, 6—3, 6—1 ; fi

nala : Trifu — Gheorghe 6—3, 
6—4 In finală, la dublu femei : 
Elena Trifu, Elena Popescu — 
Mariana Hadglu, Rodlca Gheor
ghe 4-6, 7-6, 6—3 ; la bărbați : 
Tr. Marcu, C. Dumitrescu — L. 
Țiței, A. Leonte 6—3, 6—7, 6—3. 
(S. ionescu)

SIMPOZION
Sub egida „Daciadei-, bibli

oteca Centrului de cercetări 
pentru educație fizică șl 
sport, în colaborare cu Con
siliul municipal pentru edu
cație fizică și sport București, 
organizează în ziua de luni 
» mai, la ora 12, în sala de 
festivități a C.C.E.F.S. (Bd. 
Muncii nr. 37—39) simpozio
nul cu tema : „IMPORTAN
TA ELASTICITAflI MUSCU
LARE PENTRU SPORTIVII 
DE MARE PERFORMANTA*.

Vor lua cuvîntul: prof. Ml- 
haela Peneș, maestră emeri
tă a sportului, blofiziclanul 
Pierre de Hlllerin, dr. Ale
xandra Popovici, prof. Lazăr 
Baroga, antrenor fed erai-hal
tere.

Slnt invitați să participe 
profesorii de educație fizică, 
antrenorii, sportivii fruntași 
șl activiștii sportivi.

Biletele de Intrare pentru 
meciurile de baschet Dinamo 
— Steaua, programate mîlne 
și Joi tn sala Floreasca, se 
tun tn vinzare, cu începere 
de mline dimineață, la agen
ția C.C.A. și la sala Floreas
ca. 

care se încheia tn mod fericit eu 
finala campionatului național.

Ce se tnttmpla mai departe 7 
Flecare dintre acești sportivi, stă- 
pînind de-acum bine procedeele 
tehnice de tragere cu pușca sport, 
era Îndrumat de antrenori price- 
puțl la probele eu genul de ar
mă, in funcție de calitățile șl 
preferințele fiecăruia. Mulți au 
ajuns apoi, unii foarte rapid, 
performeri de valoare pe plan 
Internațional.

Dar, cum spuneam, Intrăm în 
domeniul amintirilor...
Realitatea ne arată, din păcate, 

eă dacă s-ar trece la înlocuirea 
unor trăgători plafonați, depășiți 
de valoarea ridicată a perfor
manțelor mondiale, nu avem, cu 
dteva excepții, tineri care să se 

constituie intr-un
„schimb de mfine* (sau 
de astăzi). Probele 
cu pușca sport 3X10 
și 3X20 de focuri (din 
pozițiile culcat nere
zemat, din picioare 
și genunchi) erau larg 
accesibile, asigur în d o

bază de selecție corespunzătoare. 
Soluția înlocuirii cu proba cu aer 
comprimat, care presupune din 
partea sportivilor o bună stăpinl- 
re a tehnicii, deoarece se trage 
numai din poziția în picioare și 
cu materiale de calitate deosebi
tă, restringe mult aria depistării 
juniorilor cu reale aptitudini 
pentru marea performanță.

Să mai spunem, oare, că reabi
litarea probei de pușcă sport ar 
putea să asigure tn mult mal lar
gă măsură caracterul aplicativ 11 
tirului, să contribuie eficient Ia 
pregătirea tineretului pentru apă
rarea patriei 7

Sînt semne ca In ultimul timp 
federația de specialitate manifes
tă unele preocupări pentru ca 
lucrurile să intre pe făgașul fi
resc, în sensul cerințelor de care 
■mințeam. Ar fi însă de dorit ea 
acțiunile întreprinse tn această 
direcție să fie mal ferme, de na
tură să stimuleze șl să determine 
toate departamentele, cluburile eu 
secții de tir, comisiile județene 
pentru ea în cel mai scurt timp 
U relnceapă șirul unor competi
ții în proba de pușcă sport pe 
nedrept abandonate și extr&n de 
importante astăzi pentru popu
laritatea și progresul tirului ro
mânesc.

prof. V. PANȚURU 
maestru al sportului

SERIALUL HANDBALULUI CONTINUĂ
NOII ANTRENORI Al 

LOTURILOR NAPONALE
T.R. Handbal a desemnat noii 

antrenori al loturilor naționale. 
Astfel, la seniori vor activa 
OPREA VLASE (Dinamo Bucu
rești) șl LASCAR PANA (H.C. 
Minaur Bala Mare), iar la ju
niori VALENTIN SAMUNGI (Di
namo București) șl GH. ZAMFIR 
(Viitorul Cluj-Napoea). Lotul de 
senioare va fi pregătit pentru 
apropiatul turneu final al cam
pionatului mondial de FRAN
CIS C SPIER (Rapid) șl ION HO
TA (I.EJ.S.), In timp ce de lo
tul de junioare se vor ocupa 
antrenorii DAN HOTNOG (Lice
ul nr. 2 Brașov) și CODRUȚ 
HANGANU (CL sp. școlar Con
stanța).
JOI, ETAPĂ COMPLETA LA BĂ
IEȚI Șl „SEMIETAPA* LA FETE

Joi, campionatul masculin de 
handbal, Divizia A, programea
ză etapă completă. Fruntașele 
clasamentului, Dinamo București 
șl steaua, vor fl nevoite să trea
că prin „furcile caudine" ale... 
timișorenilor șl, respectiv, bra
șovenilor.

Iată programul etapei :
a Piatra Neamț s RELONUL 

SAVINEȘTI — C.S.M. BORZEȘTI
• Bacău : ȘTUNTA — H.C.

MINAUR BAIA MARE
• Timișoara : POLITEHNICA

— DINAMO BUCUREȘTI
• Cluj-Napoca : UNIVERSITA

TEA — GLORIA ARAD

UN REUȘIT CONCURS 
DE ÎNOT —„CUPA DINAMO"

Carmen Bunacia Învingătoare in 4 probe
Peste 109 de sportivi au fost 

prezențl la startul primului con
curs de înot în aer liber al se
zonului organizat de Clubul 
sportiv ,,Dinamo" din Capitală, 
concurs la care au participat cel 
mai buni înotători din cluburile 
bucureștene, precum șl invitați de 
la Ruda Hvezda Fraga și Levski 
Spartak Sofia. Subliniem forma 
bună manifestată de Carmen 
Bunaciu (Dinamo), învingătoare 
în patru probe, dintre care re
marcăm timpul de 1:06,3 la 100 
m spate, performanță pentru 
care a primit trofeul pus în joc 
de organizatori ; au secundat-o 
cu perfomanțe de asemenea 
notabile, Camelia Hoțescu (Di
namo). Martina Borovkova (Ru
da Hvezda Praga) și Ștefan Mi- 
tu (Liceul nr. 2 București). RE
ZULTATE tehnice : loo m li
ber — Z. Oprițescu (Steaua) 55,0 
și Daniela Georgescu (Dinamo) 
1:62,0; 200 m liber — M. Machek

„CUPA ROMÂNIEI" LA ATLETISM, GRUPA A
0 sarprlză plăcută (Constanța), dar $1 cltera... contraperformanțe!

Dintre numeroasele competiții atletice ale unul 
an, aceasta pe echipe, dotată cu „Cupa României*; 
al cărei debut in 1970 a-a produs la sfirșitul săp- 
tămînti trecute, ni se pare a fi cea mai impor
tantă, pentru că ea demonstrează, in mod clar, 
potențialul real al atletismului nostru. Și afirmind 
aceasta avem in vedere, Înainte de toate, faptul 
că de mai multă vreme atletismul este considerat 
ca sport prioritar pentru toate județele țării, ori In 
cadrul „Cupei României", In cele trei grupe valo
rice, participă reprezentativele tuturor județelor 1

Această competiție — ți nu un campionat indivi
dual ! — ne dă valoarea reală a ceea ce se tace 
practic in județe pentru dezvoltarea atletismului, 
pentru selecționarea de noi atleți ți pregătirea lor 
ia un nivel corespunzător cerințelor actuale, pen
tru întărirea organizatorică a secțiilor etc. Din 
acest punct de vedere, prima etapă a ediției 1978 a 
„Cupei României* ne-a oferit o plăcută surpriză 
prin evoluția bună (de ansamblu, dar și ca nivel al 
performanțelor individuale) a reprezentativei jude
țului Constanța, care dintr-o formație oarecare, in 
anii trecuțl, a ajuns acum printre fruntașele com
petiției ; după prima etapă, pe locul secund in cele 
trei clasamente : general, bărbați și femei. Dintre 
Individualitățile sale s-au ales șl cei dțiva atleți 
care s-au impus printre performerii etapei inaugu
rale, Intre care Maria Samungi la sprint, Kie Flo
reiu la 5000 m (recordul său personal la 1500 m 
3:45,6 ni se pare de bun augur) și Horia Toboc în 
cele două curse de 400 m, plat și garduri. Ușor, 
decontractat, aproape fără efort, ultimul a reușit 
40,6 și, respectiv, 51,6 s, ceea ce reprezintă două 
performanțe notabile pentru început de sezon. Com- 
parindu-le, ajungem Insă la concluzia că rezultatul 
de la garduri este totuși sub posibilitățile reale ale 
acestui talentat atlet. Imbunătățindu-și tehnica spe
cifică, el va putea reduce sensibil cele 5 secunde 
(prea multe !) pe care le pierde astăzi cu trecerea 
gardurilor. In momentul In care această „pierdere*

va fi doar de 3—3,5 s (și este posibil !) Înseamnă 
eă Toboc s-ar putea înscrie ca un potențial candi
dat pentru un loc in finala cursei de 400 mg la 
„europenele* de la Fraga 1

Din păcate Insă întrecerile din grupa A a com
petiției, desfășurate pe Stadionul Republicii, nu 
ne-au arătat prea multe lucruri îmbucurătoare. Este 
drept că acum, In Capitală, au fost prezente cele 
mai bune echipe și nu, in toate cazurile, și cei 
mai buni atleți la o probă sau la alta, dar aceasta 
nu justifică faptul că arbitrilor le-a fost dat să 
înregistreze dteva cifre nepermls de slabe. Enume
răm dteva, alese la Intîmplare : 58,1 și 59,5 s la 
«00 B bărbați I I, 4:55,2. 4:56,5 și 4:56,8 la 1500 m 
i«*e în replică 4:19,8 la băieți, 12,41 m la greu
tate băieți, 29,86 m Ja disc fete. Ne oprim aici cu 
asemenea... contraperformanțe ale primei competi
ții a atletismului nostru I Ce părere au responsa
bilii atletismului din unitățile respective despre 
aceste cifre ?

Romeo VILARA
• La sfirșitul acestei săptămîni, la Constanța, se 

vor desfășura întrecerile finale ale compionatelor 
republicane universitare, iar la București, pe Sta
dionul Republicii, tradiționalul concurs de primă
vară al juniorilor mari. Deoarece acest concurs 
constituie un prilej de verificare și selecție a lo
tului republican de juniori în vederea Jocurilor Bal
canice și a altor competiții, F.R.A. a invitat să par
ticipe la el pe primii doi clasați, la fiecare probă, 
la concursul de primăvară al juniorilor H, desfă
șurat, zilele trecute, la Constanța.

• Intr-un concurs la Skoplje, Sanda Vlad a tfș- 
tigat lungimea cu 6,31 m. Tudorel Vasile a fost și 
el primul U lungime eu 7,56 m, iar Adrian Pro- 
teasa (2.00 m 1) și Carol Raduly (75,48 m) au ter
minat întrecerea pe locul doi la înălțime st res
pectiv, la suliță.

Campionatul de rugby pe ultima linie dreaptă

AL 61-lea TITLU VA POPOSI LA
După categorica victorie de 

duminică (10—0) asupra Stelei, 
miile de entuziaști suporteri ai 
Farului au asediat pur și sim
plu, la sfîrșitul partidei, cabi
nele jucătorilor, sărbătorind — 
anticipat — echipa Litoralului 
drept noua campioană și pur- 
ttndu-i pe umeri pe artizanii 
frumoasei victorii. Se pune În
trebarea : te poate oare Farul 
considera, cu cinci etape Înainte 
de finalul Întrecerii, în posesia 
titlului 7 Unii mai sceptici vor 
spune că suporterii s-au cam 
pripit, deoarece Farul mai are 
de trecut două hopuri, ta ge
neral grele, cu Dinamo, chiar 
duminica viitoare (ta tur:

• Brașov : DINAMO — STEA
UA

Campionatul feminin progra
mează doar o... semietapă. Se 
vor desfășura din etapa a XVI-a 
• Diviziei A partidele :

« I.E.F.S. — CONFECȚIA (Sa
la Floreasca, de la ora 14,45)
• PROGRESUL — UNIVERSI

TATEA BUCUREȘTI (Sala Flo- 
xeasca, de la ora 30).

Lotul feminin de senioare s-a 
reunit ieri la București pentru 
a participa la a serie de teste 
(5X30 ni alergare și jocuri de 
verificare).

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
FEMININ

X UNIV. TIM. 15 :ia 3 2 210-171 23
2. Hidro. C-ța 15 10 0 5 255-216 20
1. Confecția 15 a 1 • 204-189 17
4. Mureșul 15 T 3 5 222-210 17
3. Rapid 15 7 2 C 217-227 16
4, Progresul 15 0 3 a M9-185 15
7. IJS.F.S. 15 III 174-197 12
x Unlv. Buc. 15 5 1 a 217-231 11

Constr. Tim. 15 4 2 a in-iți 10
16. „U- Cj.-N. 15 2 3 9 115-212 9

MASCULIN
X DINAMO 11 • 2 0 229-160 26
X Steaua U • a 2 202-144 11x H.C, Minaur 11 4 3 2 200-186 15
4. C.S.M. Borz. U 4 1 4 ltt-179 13
a. ^Poli- Tim. n a 0 5 180-187 12
a. Gloria Arad ii 5 2 4 170-1M 12
a. Dinamo Bv, n 2 3 4 179-191 7
x Știința Bac. ii 2 3 7 171-187 6a. „U- Cl.-N. ii 2 a 9 155-191 4

M. Relonul Siv. U 0 3 a 154-902 3

(Ruda Hvezda) 3:61,4 șl Carmen 
Bunaciu (Dinamo) 1:15,5 ; 400 m 
liber — M. Machek 4 :ll,0 ți Mar
tina Borovkova (Ruda Hvezda) 
4:37,7 ; 800 m liber F — Marti
na Borovkova 9:35,9 ; 1500 m li
ber B — M. Machek 16,39.6 ; 100 
m bras — I. Luca (Steaua) 1:11,8 
și Camelia Hoțescu (Dinamo) 
1:17,8 ; 200 m bras — L Luca 
2:39,8 și Camelia Hoțescu 2:49,5 : 
100 m delfin — H. Lucaclu (Lie. 
2) 1:00,4 și Anca Miclăuș (Dina
mo) 1:07,0 ; 200 m delfin — H. 
Neagrău (Lie. 2) 2:16,6 șl Mar
tina Borovkova 2:23.0 ; 100 m 
spate — M. Mandache (Lie. 2) 
1:01,8 și Carmen Bunaciu 1:06,3 ; 
300 m spate — L. Szakadati (Lie. 
2) 2:12,5 și Luclela Mihăllescu 
(Lie. 2) 2:33,3 ; 300 m mixt —
Șt. Mitu (Lie. 3) 2:19,8 și Car
men Bunaciu 2:27,6 ; 400 m mixt 
— Șt. Mitu 4:59,0 și Carmen Bu
naciu 5:12,0.

Miharl VESA 

18—10 pentru constănțeni), și 
cu R. C. Gri vi ța Roșie, ambele 
partide urmind a se disputa ta 
Capitală. Cu toate acestea, ar 
interveni optimiștii, formația 
dobrogeană este virtuală cam
pioană fiindcă cu greu s-ar pu
tea presupune — cunoscind ce 
„mașină de rugby“ s-a montat 
la Constanța — că rugtvștli de 
pe malul mării vor pierde am
bele partide amintite. Iar ta 
ipoteza unei singure lnfringeri, 
cel de al 61-lea titlu national 
(presupunind că Steaua va dș- 
tiga la rindu-i totul pe linie) 
va fi al lor pe baza prevederii 
regulamentare care spune că la 
egalitate de puncte decide vic
toria directă. Și echipa Litora
lului a Înregistrat două succese 
ta fața XV-lui militar. Așadar,

A început turneul de barai pentru Divizia A la rugby

C.F.R. BRAȘOV Șl RACEMIN BAIA MARE-PRIMELE VICTORII
Vom afla, la finele acestei săp- 

tâmlnl, numele noilor divizionare 
A la rugby. Turneul de baraj al 
celor patru cîștigătoare de serii 
din eșalonul secund — care se 
desfășoară pe stadionul bucu
reștean Olimpia — a fnceput 
sîmbătă, odată cu primul fluier 
al arbitrului C. Udrea în meciul 
C.F.R. Brașov — Constructorul 
Constanța. A fost un joc modest 
din mai toate punctele de vedere 
Acordăm — aprioric — primă 
șansă dobrogenilor, mal puternici 
pe grămadă. Șl el chiar au con
dus In două rindurl (4—0 șl 7—6), 
pentru ca să se dovedească însă 
la cele din urmă prea ușor pene- 
trabiil în apărare, brașoveanul 
Lăzurcă marcind două încercări 
după curse de aproape 50 de me-

SPECTACOL

HI P I S M
Excelent spectacolul vizionat 

duminică dimineața. Concurențl 
numeroși (din care n-au lipsit 
nici „cadeții"), handicapuri ju
dicios Întocmite, multă risipă de 
efort (din partea cailor, cit șl 
• driverilor), timp excelent, iată 
atributele reuniunii desfășurate 
duminică dimineața pe hipodro
mul din Ploiești. Cu toate că 
programul nu a cuprins nici o 
cursă clasică sau semlclasică, a- 
lergârile au fost (aproape toate) 
extrem de disputate, ta două din 
ele fiind necesară consultarea 
fotografiei pentru a putea fi 
stabilit ciștigătoruL Principalele 
probe ale zilei, „Premiile Comă- 
neștl și Constanța", au revenit 
lui Hertz și, respectiv, Helia. 
Primul, confirmind ultima sa 
victorie, l-a invins de puțin, dar 
sigur, pe Frlu, cu care D. To- 
duțâ a vrut să realizeze cea de-a 
treia victorie, celelalte două 
fiind obținute cu Santiago șl Cu
pa. Pe locurile următoare s-au 
clasat Marțian, Balerin și Hai- 
ducel, acesta din urmă avînd o 
evoluție mai puțin concludentă. 
Helia, lansată puternic din ple
care, și-a sufocat pur și simplu 
adversarii prin trena impusă 
cursei, clștigind în final eu vă
dite resurse. Foarte bine au mal 
fugit Epilog, Fulga și Bavari, 
clasați în ordine. La fel de a- 
tractive au fost și alergările ad
judecate de Santiago, Cupa (ac
țiunea acesteia pe unde porțiuni 
a lăsat însă de dorit), Formina 
(G. Tănase și-a dovedit din nou 
talentul) și Merlș, susținut de 
data aceasta cu mal multă con-

CONSTANȚA ?
se poate spune, fără teama de 
a greși, că Farul se află acum 
Ja un pas de fericire !“

D. G ’

CLASAMENTUL
1. FARUL, 1111 120- 63 25
2. Steaua • 3 7 6 2 223- 87 23
3. Dinamo III 4 75- 76 19
4. Știința Ptș. 3 4 1 4 94- 82 18
i. Gri vița Roșie 14 1 5 75- 85 17
6. Rapid 9 3 0 6 79-139 15
T. Univ. Timiș. 0 3 0 6 51-112 15
a. Rulmentul 111 7 61-134 12
9. C.S.M. Sibiu 10 7 1 2 145- 80 25
». Poli. Iași 0 7 0 2 176- 72 23
11. T.C. Ind. 10 0 0 4 150- 79 22
IX R.C. Sp. at. 9 5 1 2 130- ai 21
13. Poli. Cj.-N. 0 3 3 4 70-116 17
14. Olimpia 0 11 6 K-186 14
15. Minerul G.H. IM 6 70-155 14
IX C.S.M. Sv. 111 7 ~ 36- K 13

tri 1 Și astfel, C.F.R. a terminat 
victorioasă : 13—7 (6—4).

A urmat o partidă care ■ con
stituit. Intr-adevăr, „vedeta* zilei. 
Ea ne-a arătat o surprinzător de 
matură (în joc) echipă, Dunărea 
Giurgiu, care a luptat de la egal 
eu RACEMIN Bala Mare, garni
tură cuprinzind foarte mulți 
ex-dlvizionari A. Glurgluvenll au 
reușit timp de o oră să mențină 
echilibrul (3—3). Cu un final mai 
bun (s-a detașat Internaționalul 
Varga), RACEMIN a cîștlgat cu 

14—3, dar scorul este, parcă, prea 
sever. A arbitrat Th. Wilting.

întrecerea programează miercuri 
etapa a doua : C.F.R. Brașov — 
RACEMIN Baia Mare ; Construc
torul Constanța — Dunărea 
Giurgiu.

Geo RAEȚCH1

EXCELENT
vingere de G. Avram. Rezultate 
tehnice : Cursa 1 : Vigu (I. Oa- 
na), rec. 1:44,3, 2. Bastia. Simplu 
1,80, ordinea 4. Cursa a 2-a : 
Samba (G. Tănase), rec, 1:39,2, 
3. Rist, 3. Attica. Simplu 1,40. 
ordinea 31, event 9, ordinea tri
plă 145. Cursa a 3-a : Cupa (D. 
Toduță), rec. 1:32,4, 2. Jurat 
Simplu 3,20, ordinea 41, event 
20. Cursa a 4-a : Santiago (D. 
Toduță), rec. 1:27,5, 2. Hederic. 
3. Simlnica, Simplu 2,50, ordinea 
44, event 6, ordinea triplă 980. 
Cursa a 5-a : Formina (G. Tăna
se), rec. 1:28,3, 2. Samanta. Sim
plu 2, ordinea 6, event 6. Cursa 
a 6-a : Meriș (G. Avram), rec. 
1:27,7, 2. Huria, 3. Cornel. Sim
plu 4,50, ordinea 70, event 12, or
dinea triplă 228. Cursa a 7-a 2 
Hertz (I. Niculae), rec. 1:26,1. 2. 
Frlu. Simplu 3,80, ordinea 23, e- 
vent 17, triplu cîștigător 166. 
Cursa a 8-a : Helia (I. Geor
gescu), rec. 1:28,0, 2. Epilog, 3. 
Fulda. Simplu 4, ordinea 36, e- 
vent 23, ordinea triplă 193. Cursa 
a 9-a : Silicia (I.G. Niculae), 
rec. 1:30,2, 2. Cravata. Simplu 
3,50, ordinea 12, event 13. triplu 
cîștigător 378. Cursa a 10-a : Ta- 
bora (N. Sandu), rec. 1:35,3. 2. 
Suvana. Simplu 4,80, event 18. 
Pariul austriac s-a ridicat la su
ma de 39 639 lei și a fost cîștigat 
I00°'o de un tichet în valoare de 
19 8) 9 lei și 9 tichete (50%) cu 22 
combinații in valoare de 900 lei 
fiecare.

— Gh. ALEXANDRESCU
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Interviul nostru cu dr. PRIMO NEBIOLO, președintele F.l. S. U. 

„VOM fl BUCUROȘI SĂ REVENIM ÎN ROMÂNIA, 
PENTRU ORGANIZAREA ALTOR ACȚIUNI ALE FEDERAȚIEI NOASTRE'*

Prezent in țara noastră ra prilejul reuniunii Comitetului Exe
cutiv al Federației internaționale a sportului universitar, dr. PRI
MO NEBIOLO, președintele acestui organism care coordonează ac
tivitatea sportivă studențească internațională, a acceptat eu plăcere 
să ne acorde un interviu.

_  Jocurile Mondiale U- 
niversitare au crescut an de 
an in amploare, fiind ade
sea comparate cu întrecerile 
olimpic®. Ce perspectivă în
trevedeți aeestei competiții 
mondiale studențești 7

— Fără îndoială, ultimele e- 
diții ale Universiadelor s-au do
vedit a fi concursuri de mare 
anvergură, atît sub aspectul par
ticipării, cit și al rezultatelor ob
ținute. In multe discipline au 
fost realizate noi recorduri 
mondiale, iar la jocurile sporti
ve disputele s-au situat la un 
înalt nivel calitativ. Desigur, ne 
onorează comparația cu Jocu
rile Olimpice, dar Jocurile 
Mondiale Universitare sint alt
ceva și dorim să rămină așa 
cum au fost concepute. Și in 
viitor întrecerile vor fi organi
zate numai la cele nouă disci
pline pe care le-a aprobat Co
mitetul nostru Executiv, la care 
se adaugă de fiecare dată un 
sport pentru care optează țara 
organizatoare, astfel că amploa
rea pe care o vor cunoaște Uni
versiadele va depinde numai de 
numărul țărilor participante și 
de valoarea competitorilor. A- 
vem credința că viitoarea ediție 
a Jocurilor Mondiale Universi
tare va confirma drumul ascen
dent pe care îl parcurge în ul
timii ani întrecerea supremă a 
sportului mondial universitar.

— Ce noutăți ne puteți o- 
feri în legătură cu ediția din 
1979 a Universiadei 7

— După cum se știe, ea va 
avea loc în Mexic, în septem
brie 1979, și scontăm că vor lua 
parte delegații studențești din 
peste 80 de țări. Organizatorii 
au ales ca cea de a zecea dis

PREGĂTIRI PENTRU C.M.
LA VARȘOVIA, reprezentati

va Poloniei a dispus cu 3—1 
(0—1) de formația spaniolă 
Hercules Alicante, prin golurile 
marcate de Deyna (2) și Szy
manowski, respectiv Moyano.

ECHIPA Suediei a terminat 
la egalitate (0—0) partida sus
ținută la Stockholm cu selec
ționata Cehoslovaciei.

LA PORTO ALEGRE (Bra
zilia). echipa Mexicului a ter

BASCHtmilSTEIE ROMANCE ÎN TURNEUL PENTRU
KONIN, 22 (prin telefon). 

Spre deosebire de participantele 
la celelalte grupe de calificare 
ale campionatului european de 
baschet feminin, echipele Româ
niei și Franței aveau de susți
nut o singură partidă hotărâ
toare — între ele — în dispu
ta pentru promovarea în tur
neul pentru locurile 1—7 ale 
competiției. în vreme ce în 
grupele de la Torun și Zielona 
Gora pentru primele două pozi
ții candidau cu șanse aproxi
mativ egale cel puțin trei se
lecționate, aici Ia Konin (re
prezentativa U.R.S.S.. multiplă 
campioană olimpică, mondială 
și europeană nCavind contra
candidată la locul I). locul se
cund urma să fie decis de me
ciul România — Franța.

în această situație, meciul 
România — Franța a dus la un 
surplus de tensiune nervoasă, 
dar care nu și-a pus amprenta 
și asupra nivelului tehnic și 

AGENDA SĂPTĂMINII
23—24 CICLISM
23—26 POPICE
23—28 TENIS
23—30 BASCHET

24 FOTBAL
ATLETISM

26 FOTBAL
26—30 TIR

27 FOTBAL
27—28 CAIAC-CANOE

ATLETISM
28 AUTO

RUGBY

Continuă „Cursa Păcii-
Continuă C.M., la Lucerna 
Turneu la Roma și MUnchen
Continuă C.E. (f) la Konin și Poznan 
(Polonia)
Uruguay — Spania ; Anglia — Ungaria 
Concurs internațional, la Londra 
Sel. ligii din Uruguay — Spania 
Concursuri internaționale la - • • 
(R.D.G.) șl Bmo (Cehoslovacia). 
F.C. Sochaux — Ungaria
Rega'e internaționale la Sofia și Moscova 
Concursul ziarului „Pravda- la Soci 
Cursa de 500 de mile de la Indianapolis 
în C.E. : Cehoslovacia — Polonia

Suhl

ciplină fotbalul, astfel că este 
pentru prima oară cînd în pro
gramul Universiadelor va figu
ra acest sport, atît de îndrăgit 
pe toate meridianele. Vor fi, 
desigur, dificultăți organizatori
ce, dacă avem în vedere faptul 
că se vor putea înscrie un nu
măr mare de echipe și că noi 
nu putem depăși cele 11 zile în 
care trebuie să se consume în
trecerile. dar sperăm că vom 
găsi soluții avantajoase și co
recte, pentru toate problemele. 
In Mexic, paralel cu întrecerile 
sportive, vor avea loc și alte 
acțiuni de amploare, cum ar fi 
un mare seminar de studii 
(sportul de masă in universități, 
probleme medicale în mediul 
universitar, aspecte juridice în 
activitate» studențească), pre
cum și manifestări culturale.

— România este o prezen
ță activă în FI-S.U. Cum 
apreciațl comportare» spor
tivilor români la Universiada 
de la Sofia și ce anume v-a 
impresionat la ei ?

— România s-a manifestat ca 
o mare forță la Jocurile Mon
diale Universitare din Bulgaria. 
Echipa studențească pe care ați 
prezentat-o a fost una dintre 
cele mai puternice din concurs 
și nu a surprins pe nimeni că 
sportivii români au realizat și 
rezultate foarte bune, de valoa
re internațională. Dacă ceva m-a 
impresionat anume la sportivii 
români este tocmai spiritul lor 
de echipă, marea dorință cu 
care întreaga delegație a luptai 
să se afirme, In toate discipli
nele, înaintea unor țări cu tra
diție și cu rezultate bune pe 
plan mondial.

minat la egalitate (1—1) cu se
lecționata regiunii Rio Grande. 
Oaspeții au egalat în repriza 
secundă prin Sanchez.

MECIURI AMICALE
LA OSLO, Norvegia și Ir

landa au terminat cu un scor 
alb : 0—0.

LA BERGEN (Norvegia) 
Ajax Amsterdam a întrecut cu 
3—0 (1—0) pe Manchester Uni
ted, prin golurile marcate de 
Geels.

spectacular al disputei. Partida 
a fost, de departe, cea mai 
atractivă dintre cele desfășurate 
aid 1» Konin. Din păcate, for
mația țării noastre a pierdut la 
limită (73—74), însă opinia teh- 
nicienilor prezenți în sală (in
clusiv a antrenorilor formației 
învingătoare) a fost că înfrîn- 
gerea s-a datorat unei neșanse 
rarisime. Intr-adevăr, să ai a- 
vantaj de 3 puncte cu 20 de se
cunde înaintea fluierului final 
(73—70) șl să pierzi 1a o jumă
tate de coș este un caz puțin 
obișnuit, asemănător cu finala 
olimpică masculină de la Mun- 
chen. Ce s-a petrecut insă 7 La 
73—70 pentru echipa noastră, 
jucătoarea franceză Quiblier a 
înscris — deci 73—72 — obți- 
nînd și fault Quiblier a ratat 
aruncarea liberă, dar tot ea a 
recuperat și a înscris, din nou, 
două puncte, astfel răstumîn- 
du-se, într-o singură acțiune, 
soarta unui med în care echi-

— In unele discipline, eum 
ar fi, de pildă, gimnastica 
sau natația, rezultatele mari 
se obțin la virste fragede. 
Nu intenționează Comitetul 
Executiv al F.I.S.U. să admi
tă participarea la viitoarele 
Universiade și a elevilor din 
ultimele clase de liceu ?

— Această problemă a mai 
fost abordată și cu alte prile
juri și chiar la București a făcut 
obiectul unor discuții. Va tre
bui să răminem însă și pe mai 
departe o federație a studenți
lor, iar limitele de 17-28 ani pe 
care le-am stabilit le păstrăm 
deocamdată și pentru viitoarele 
mari întreceri ale noastre. Cum 
nu credem că pot exista stu- 
denți sub 17 ani, ne mulțumim 
să-1 așteptăm pe bunii înotători 
și pe bunii gimnaști să devină 
studenți șl numai după aceea 
să-1 urmărim în cadrul Jocu
rilor Mondiale Universitare.

— în ee ambianță și cu ee 
rezultate s-a desfășurat se
siunea de la București a 
F.I.S.U. 7

— Ne-am bucurat în perma
nență de o splendidă ospitali
tate, atît de caracteristică po
porului român. Am avut con
vorbiri fructuoase cu membri al 
guvernului, la care am găsit o 
deplină Înțelegere a probleme
lor noastre, cu membri ai con
ducerilor organizațiilor studen
țești și de tineret. Vom fi bucu
roși să revenim in România, 
pentru organizarea altor acțiuni 
ale federației noastre, dacă vom 
fi invitați.

Constantin MAC0V3

OAMENI VECHI-TENDINȚE NOI 
ÎN BOXUL MONDIAL AMATOR

După încheierea festivă a ce
lei de a doua ediții a campiona
telor mondiale de box de ia 
Belgrad, pruna concluzie, gene
rală. ne-a oferit-o președintele 
forului pugilistic internațional 
A.LB.A., Nikolai Denisov-Niki
forov, care susține că s-a dove
dit pe deplin viabilitatea aces
tei competiții universale, boxul 
fiind penultima ramură de sport 
(atletismul va fi ultima) care a 
adoptat confruntarea pe Întin
derea întregului glob. A fost 
firește regretată absența boxe
rilor din unele țări (și în pri
mul rind a celor din perimetrul 
britanic, cel în care s-a născut 
boxul modem), dar prezența

LOCURIU 813 IA C. L
pa României merita victoria. 
Au marcat : Duțu 21, Andre- 
escu 18, Roșianu 11, Golan' 8, 
Mathe 8, Bălaș 5, Giurea X 
respectiv Quiblier 25, Guidotti 
17, Riffiod 11, Toly 10, Mal fota 
6, Delmarle 3, Leroy 2. Au ar
bitrat bine R. Petrovici (Iugo
slavia) și K. Olsson (Suedia).

In ultimele meciuri din grupa 
de la Konin : Franța — R.F.
Germania 58 —54 (30—31) și
U.R.S.S. — România 97—«4 
(61—32). Punctele echipei române 
au fost marcate de : Andreescu 
12, Goian 12, Giurea 10. Filip t, 
Aszalos 6. Birâ 4, Szekely 4, Bă
laș 4, Roșianu 2, Leabu 2. Cla
samentul grupei : 1. U.R.S.S t 
p ; 2. Franța 5 p ; 3. România 4 
p ; 4. R.F.G. 3 p. Echipa Româ
niei va juca în turneul pentru 
locurile 8—13.

Dumitru STĂNCULESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • La CorvalUe (O- 

regon). americanul Mike Tully a 
stabilit un nou record mondial la 
săritura cu prăjina cu 5,71 m 
(v.r. 5,70 m — Dave Roberts). 
• Un nou record mondial al 
orei la marș a realizat francezul 
Lelievre, la Le Mans : 14 km
382 m și 70 cm (v.r. 14,331 km — 
Bautista — Mexic). • -La Halle, 
campionul R.D. Germane la a- 
runcarea suliței Wolfgang Ha- 
nisch a realizat cea mai bună per
formanță mondială a anului : 
89,06 m.

AUTO • Marele Premiu al Bel
giei (formula I), desfășurat pe 
circuitul de la Zolder, a fost 
cîștigat de americanul Mario An
dretti (pe „Lotus"), cu o medie 
orară record de 179,240 km. L-au 
urmat Ronnie Petersson (pe 
„Lotus") și Curios Reutemann (pe

4 VICTORII 
LA „REGATA

PRAG A, 22 (Agerpres). — 
Sportivii români s-au numărat 
printre protagoniștii concursului 
internațional de caiac-canoe 
„Regata Bratislava", în cadrul 
căruia au obținut patru victorii 
la probele de caiac — 2 (Zafiu 
— Matache), caiac — 4 (Soare,

„CURSA
(Urmare din pag. 1)

cucerite in etapele anterioare. 
Teodor Vasile s-a clasat în eta
pă pe locul patru, la fel. ca șl 
duminică, fiind remarcabilă dîr- 
zenia cu care rutierul român 
luptă pentru a se situa mereu 
printre primii zece sosiți. Eta
pa a fost marcată de o evadare 
de peste 20 km inițiată de ceho
slovacul Bartolsic și polonezul 
Krawczye, care aveau la un 
moment dat un avans de 2 mi
nute, dar au fost prinși de plu
ton la km 110. Cu 20 km Înain
te de sosire s-a desprins italia
nul Giorgio Casatti, învingător 
solitar pe stadionul din Jelenia 
Gora cu un avans de 18 secun
de față de primul pluton. Timpul 
său pe 146 km : 4 h 09:12. Pe 
locurile următoare Klasa (Ceho
slovacia) 4 h 09:30. Pikkus 
(U.RJS.S.), Teodor Vasile (Româ
nia), Petermann (R. D. Germa
nă), Bartolsic (Cehoslovacia), 
Hannus (Finlanda)— Averin 
(U.R.S.S.), Zaharov (U.R.S.S.), 
Mircea Romașcanu (România), 
Schmeisser (R.D. Germană) etc. 
— toți în același timp cu al 
doilea clasat.

Clasamentul general Indivi
dual : L ALEKSANDR AVERIN 

concurenților din 39 de țări, de 
pe toate continentele, a dat 
multă culoare întrecerii. Dacă 
sportivii cubanezi și sovietici 
sint cîștigătorii indiscutabili ai 
acestei ediții, nu putem să nu 
subliniem concomitent evoluția 
pozitivă (și uneori neașteptată) 
a boxerilor din R.D. Germană, 
Venezuela sau Franța, fără a 
mai pomeni de promovarea în 
trombă a pugiliștiloc iugoslavi 
care însă, în momentul culmi
nant al finalelor, au capotat, 
nemaifiind capabili să repete 
performanțele fizice anterioare. 
Africa — deși cu doi campioni 
mondiali — nu a împlinit pro
misiunea unei promoții masive, 
iar americanii au fost exclusiv 
preocupați de generația tînără.

Vîrsta medie de 22—23 de ani 
a finaliștilor nu poate ascunde 
insă faptul că in majoritate co
vârșitoare delegațiile au apelat, 
pentru aceste campionate, tot la 
elementele rutinate și mai pu
țin la tineri de perspectivă. Fă
ceam, la Belgrad, observația eâ 
dacă — prin absurd — noi am 
fi trimis „vechea gardă", for
mată din Gruescu, Pometcu, 
Caii strat Cuțov, Năstac sau A- 
lexe. ei ar fi reîntilnit in sala 
„Pionir" vechi cunoștințe, pre
cum Fucedjiev, Forster. Gaj- 
da, Vujkovld sau Fanghănel—

Tendința generală, constatată 
la Belgrad, privește pe de o 
parte prioritatea în selecția pri
mară pentru longilini (băieți in- 
alți. cu brațe lungi), iar pe de 
altă parte concentrarea cu pre
cădere. in sistemul de pregătire, 
asupra loviturii decisive și a 
unei capacități de luptă supe
rioare. în măsură să asigure o

.Ferrari"). In clasamentul gene
ral al C.M. conduce Mario An
dretti — 27 p, urmat de Patrick 
Depailler (Franța) — 23 p.

CICLISM • După 14 etape în 
Turul Italiei lider se menține 
belgianul Johan de Muynck, ur
mat de italianul Wladimiro Pa- 
nlzza la 1:03. Ultimele victorii de 
etapă aparțin Iul G. Bellin șl 
Fr. Moser. • A 75-a ediție a 
cursei Bordeaux—Paris a revenit 
rutierului belgian Herman van 
Springe! — 601 km în 14 h 20:33.

HANDBAL • La Hamburg : 
R. F. Germania — Danemarca 
20—15 113—6).

SCRIMA 9 Competiția interna
țională feminină „Floreta de ar
gint" desfășurată la Como a fost 
ctștigată de Marie Chantal De- 
maille (Franța) urmată de Dorina

ROMÂNEȘTI 
BRATISLAVA''

Pomacai, Susoi, Ștefan), «-ai»* 
— 1 fete (Miliala) și caiac — 3 
fete (Mihala — Avram). La a- 
ceastă competiție au participai 
210 concurenți din opt țări. Ia 
clasamentul pe națiuni. Româ
nia s-a situat pe primul loe.

PĂCII"
(U.R.S.S.) ; 2, Iuri Zaharov
(U.R.S.S.) — la 2:03 ; 1 Mircea 
Romașcanu (România) —la 2:27; 
4. Hartnțpk (R. D. Germană) 
— la 2:51 ; 5. Skoda (Ceho
slovacia) — la 3:22 ; 6—7. 
Schmeisser (R. D. Germană) și 
Pikkus (U.R.S.S.) —ambii la 4:24j 
8. Gusiatnikov (U.R.S.S.) — la 
5:36 ; 9. Klasa (Cehoslovacia) — 
la 9:23 ; U). Petermann (R. D. 
Germană) — la 9:28. T. Vasile 
se află pe locul 15 la 9:51.

In clasamentul general pe e- 
chipe continuă să conducă 
U.R.S.S., urmată de R. D. Ger
mană și Cehoslovacia.

Marți se desfășoară penultima 
etapă, Jelenia Gora — Wroclaw 
(160 km).

POLOIȘTU CUBANEZI 

LA BUCUREȘTI 
Reprezentativa de pol» a Cu-; 

bel a sosit ieri in Capitală. Oas
peții urmează să efectueze cite- 
va zile de antrenament comun 
cu selecționata tării noastre, 
timp in care ambele formații 
vor susține șl Jocuri de veri
ficare.

activitate neîntreruptă de-a lun
gul celor 3 reprize.

Firește că in stabilirea rezul
tatelor un rol oarecare l-a ju
cat tragerea la sorți, in așa fel, 
de pildă, incit iugoslavul Șa- 
cirovici a ajuns, după doar 
două meciuri disputate, în po
sesia medaliei de argint ! La 
fel. datorită firește și calităților 
sale de puncheur, sovieticul 
Savcenko a ajuns campion mon
dial stînd în ring, înaintea fi
nalei (după două rapide k.o.- 
uri), doar două minute întregi ! 
(Lui Stevenson însuși i-au tre
buit ceva mai multe minute,..).

Boxerii noștri (a căror evo
luție vom avea prilejul, in 
scurt timp, să o analizăm mai 
detaliat) nu s-au comportat la 
Înălțimea reputației școlii piigi- 
listice românești, rămînind ade
sea datori pe planul valorii 
generale, dar și al capacității de 
luptă.

Boxul mondial este în căutare 
de noi soluții pentru a-și con
solida popularitatea. Nu e de 
mirare că la Belgrad s-au re
glementat condițiile primei edi
ții a „Cupei mondiale" care se 
va disputa anul viitor in Statele 
Unite (pe temeiul reprezentării 
continentale) și că s-au anunțat 
primele înscrieri pentru ediția 
inaugurală a campionatelor 
mondiale de tineret de la Bucu
rești (septembrie 1979). Precum 
nu e de mirare că tot în capi
tala iugoslavă s-au căutat so
luții oficiale pentru un proiec
tat meci (în condițiile regulilor 
amatoare) între Teofilo Steven
son și Muhammad All...

Victor BĂNCIULESCU

TELEX • TELEX
Vaccaronl (Italia) și Claude La- 
comte (Belgia).

tenis • Finala de simplu 
bărbați a turneului de la Ham
burg a fost cîștigată de argen
tinianul G. Vilas, învingător cu 
6—2, 6—4, 6—2, asupra lui W. Fi- 
bak (Polonia). în semifinale : 
Vilas — Orantes 0—6, 1—1 ab. ; 
Fibak — Mottram 6—3, 1—6, 6—4. 
La dublu, au cîștigat W. Fibak 
și T. Okker : 6—2, 6—4 în fi
nală cu A. Munoz—V. Pecci. 
• în primul tur al probei de 
simplu femei din cadrul turneului 
internațional de la Roma : Ma
riana Simionescu — Florența 
Mihai 6—1, 6—4 ; Maria Pinterova 
— Pam Teeguarden 6—2, 6—4 ; 
Fiorella Bonicelli — Helen Anliot 
B—3, 6—1 ; Janet Newberry — 
Daniela Marzano 6—7, 6—1, 6—4.


