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Astăzi și miine, la București, lași, Baia Mare și Hamapil

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, vineri dimineața, Ex
poziția de prezentare a soluții
lor care asigură reducerea în 
continuare a consumurilor ma
teriale și energetice, valorifica
rea mai accentuată a materiilor 
prime și materialelor, față de 
prevederile planului pe 1979, 
organizată în pavilionul central 
al Complexului expozițional din 
Piața Scînteii.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului s-au aflat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Manea Mănescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Cornel Burti
că, Virgil Cazacu, Gheorghe 
Cioară, lâna Ciobanu, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Ion Io- 
niță. Petre Lupu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ludovic Fazekas, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Ri
chard Winter.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia Complexul ex
pozițional a fost întimpinată cu 
multa însuflețire de numeroși 
oameni ai muncii din Capita
lă. Ei au aclamat îndelung 
„Ceaușescu—P.C.R.", reafirmin- 
du-și, direct și cald, sentimen
tele de profundă dragoste și 
stimă față de conducătorul iu
bit al partidului și statului nos
tru.

In timpul vizitării expoziției, 
care a durat peste patru ore, 
secretarul general al partidu
lui a avut un rodnic dialog de 
lucru cu miniștri, cu alți fac
tori de răspundere din econo
mie, cu cadre de conducere ți 
specialiști din centrale indus
triale. din mari unități produc
tive, de cercetare și proiectare. 
A fost examinat, îndeaproape, 
modul in care se acționează pen

tru diminuarea consumurilor 
materiale, de combustibili ți 
energie, față de nivelele prevă
zute in anul viitor, pentru creș
terea indicelui de folosire a ma
teriilor prime și materialelor, 
pentru gospodărirea cit mai Ju
dicioasă a mijloacelor materiale, 
aceasta reprezentind o sarcină 
de prim ordin, de cea mai mare 
însemnătate, de înfăptuirea că
reia depind în largă măsură 
progresul economiei naționale, 
sporirea avuției țării, bunăsta
rea întregului popor.

Analizind aceste probleme de 
bază ale dezvoltării noastre e- 
conomice, prezente și de per
spectivă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cercetat cu deose
bită atenție, împreună cu ca
drele de conducere din minis
terele economice și cu specia
liștii prezenți, programele com
plexe de măsuri stabilite, in 
toate sectoarele economiei na
ționale, pentru asigurarea unui 
consum eît mai redus de ma
terii prime și materiale, de 
combustibili și energie, pentru 
utilizarea cu maximum de ran
dament a resurselor materiale. 
Atît programele cit și expozi
ția în ansamblul ei reflectă 
preocuparea tuturor colective
lor de oameni ai muncii, din 
industrie, cercetare, proiectare 
și dezvoltare tehnologică, pen
tru soluționarea acestor pro
bleme de stringentă actualitate, 
hotărirea lor de a acționa, in 
spiritul orientărilor și indicați
ilor secretarului general al 
partidului, pentru obținerea u- 
nor rezultate economice superi
oare, sporind, astfel, substan
țial, valoarea nou creată, adică 
valoarea producției nete și, pe 
această bază, bogăția țării, ve
nitul național — unica sursă 
de dezvoltare șl modernizare a 
economiei naționale, de ridica
re a nivelului de trai al între
gii noastre națiuni.

CINCI ECHIPE DE CLUB ROMÂNEȘTI 
EVOLUEAZĂ IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE DE VOLEI

Sfîrșit de săptămînă bogat 
în competiții voleibalistice in
ternaționale. Astăzi și miine, 
cinci dintre echipele de club 
fruntașe în primul nostru e- 
șalon susțin meciuri în cupele 
europene și balcanice. Patru 
dintre ele evoluează pe teren 
propriu. Astăzi sint progra
mate întîlnirile feminine. La 
București, în sala Dinamo, de 
la ora 18, campioana țârii, Di
namo București, primește re
plica echipei olandeze V. C. 
Van Houten, în C.C.E. Un meci 
în care prima șansă aparține 
voleibalistelor dinamoviste, dar 
în care oaspetele se prezintă 
cu o carte de vizită ce cu
prinde mai multe titluri de 
campioană a .țârii lalelelor*, 
precum și unele succese pres
tigioase în confruntările din e- 
dițiile trecute ale Cupei cam
pionilor. Credem însă că ele
vele antrenoarei Doina Ivă- 
nescu, în frunte cu Mariana 
Ionescu, Alexandrina Constan- 
tinescu. Victoria Banciu și 
Irina Petculeț, se vor strădui 
să obțină o victorie cît mai 
clară, în măsură să le ofere 
șanse sigure de calificare în 
turul următor. Arbitri : Kiza 
Orban (Turcia) și Em. Costoiu 
(România).

în .Cupa cupelor*, Volei 
Club Penicilina întîlnește tot 
astăzi, în Sala sporturilor din 
Iași (ora 17), pe vicecampioana 
Suediei. Uppsala Student. Și 
în acest joc așteptăm o victo
rie categorică a reprezentante
lor noastre, întrucît - valoarea 
actuală a voleiului feminin sue
dez nu ni se pare atît de ri
dicată încît Uppsala Student 
să poată pune în dubiu cali-

Fază de atac realizată de steUștii Petre Ionescu și Aurelian Ion 
m meciul de campionat de duminică : Steaua — Delta Tulcea Ii 
vom revedea pe campioni miine, in aceeași sală Floreasca, față-n 
față cu voleibaliștii de la Csepel Budapesta. Foto : N. DRAGOȘ

ficarea echipei lui N. Roi- 
bescu. Arbitri : Izidor Brun 
WasseT sau Kamal Aharon 
(Israel) și M. Albuț (România).

Duminică, în sala Floreasca 
(ora 11,30) campioana de bă
ieți a României, Steaua Bucu

rești, va avea ca adversară pe 
Csepel Budapesta. Formația 
antrenată de Aurel Drăgan și

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 8-a)
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Aii $i miine, clapa a lT-a a Diviziei A

ÎNCHEIEREA STAGIUNII, DOMINATĂ
DE MECIURILE DE LA PITEȘTI Șl TlRGOVIȘTE

LA JUMATATLA CICLULUI OLIMPIC, HALTERELE ROMANEȘTI 
AU PROGRESAT PROMIȚĂTOR SPRE VALORILE INTERNAȚIONALE

De multă vreme studiem di
namica performanțelor sporti
vilor olimpici români, compa
rativ cu cea a sportivilor si
milari din țările cu care ne 
confruntăm direct pentru ocu
parea locurilor fruntașe în ie
rarhia J.O., în scopul cunoaș
terii tendințelor de evoluție a 
cotelor atinse și totodată a 
cauzelor care le determină.

Halterele, fiind un sport pre- 
tabil la obiectivizare integrală, 
de natură matematică, se în
scriu în traiectoria generală de 
creștere valorică continuă ■ 
performanțelor sportive. Recor
durile pe categorii, cu toată al
titudinea lor, rămîn fragile, 
nestatornice. Pe fondul acestei 
rate mobile de sporire a per
formanțelor halterofiliel inter
naționale, cele românești fac

un dublu efort de evidențiere. 
Pe de o parte, pentru micșo
rarea decalajului de ordinul 
zecilor de kilograme, la fiecare 
categorie, care le separă de 
performanțele maxime, iar, pe 
de altă parte, pentru formarea 
unor halterofili capabili să cu
cerească medalii în marile 
competiții oficiale, să doboare 
recorduri europene și mondiale. 
Din ambele puncte de vedere 
anul 1978, cel de mijloc al in
tervalului olimpic (1976—1930) 
se încheie promițător.

Față de același an (1974) al in
tervalului olimpic anterior 
(1972—1976), cel curent ne-a a- 
dus un record de talie mon
dială la categoria ușoară (67,5 
kg) — 305 kg și un meritoriu 
loc 2 la C.E., care valoric are 
o rezonanță similară și pe plan

mondial. Halterofilul Ion Buta, 
prin prisma acestei perfor
manțe, este potențial capabil 
să abordeze supremația catego
riei. în aceeași categorie, Vir
gil Dociu are a treia perfor
manță a anului la smuls (132,5 
kg) și o medalie la C.M.. care-1 
recomandă pentru vara olim
pică. La categoriile cocoș (56 
kg), pană (60 kg) și semimij- 
locie (75 kg) s-au înregistrat, 
de asemenea, în competițiile 
oficiale (C.B. și C.N.) perfor
manțe care li situează pe hal
terofilii noștri în primii șase 
ai categoriilor lor. Se apropie 
de aceste praguri halterofilii

Conf. dr. NICU ALEXE 
președinte al F.R. Haltere- 

Culturism

(Continuare în pag. a 4-a)

LA MUNTE, ZĂPADA ESTE
DIN BELȘUG. SA PROFITAM

CIT MAI MULT DE EA!
Iubitorii sporturilor de iarnă 

au toate motivele să fie bucu
roși. Mult așteptata zăpadă a 
îmbrăcat cu o mantie albă, 
groasă, umerii bătrînilor noș
tri Carpați. Satisfacție deplină 
pentru mici și mari, îndrăgos
tiți de munte, de schi sau sâ
ni uș...

Tradiționalele stațiuni ale 
sporturilor de iarnă s-au pre
gătit cu grijă pentru primirea 
oaspeților, a sportivilor, iar 
veștile pe care le avem ne 
fac să credem că noul se
zon va însemn^ un pas îna
inte spre satisfacerea deplină 
a solicitărilor celor ce vor lua 
cu asalt pîrtiile de schi.

Poiana Brașov este mai frtl-

Postăvarul înzăpe
zit este la dispozi
ția schiorilor, care 
așteaptă nerăbdă
tori primele con

cursuri
Foto :

Dragoș NEAGU

ora 14.

1 PROGRAMUL ETAPEI
AZI

București : STEAUA - JIUL
(Stadion Steaua)

1 MIINE

Tirgoviște : CLUBUL SPORTIV - F.C. BAIA MARE
Buzău : GLORIA - F.C. BIHOR
Pitești : F. C. ARGEȘ - DINAMO

Bacău :
(Repriza a Il-a va ti televizată)
SPORT CLUB - A.S.A. TG. MUREȘ% lași : POLITEHNICA - U.TA.

Timișoara : POLITEHNICA - CORVINUL
București : SPORTUL STUD. - OLIMPIA

Rm. Vilcea :
(Stadionul Republicii, ora 11)1 CHIMIA - UNIV. CRAIOVA

Cu excepția partidei Sportul 
vor începe la "

Iată-ne în... 
rată mercurul 
coborît atît de „ _
timele zile. Că a venit iarna 
ne-o dovedește și... fotbalul, 
sportul atît de îndrăgit, de 
care, pentru o bună perioadă.

iarnă. Ne-o a- 
termometrului, 

vertiginos în ul-

moașă ca orieînd. Noi hoteluri 
și vile elegante au apărut. A- 
ceastă Poiană a Soarelui va 
fi. sperăm. In actualul sezon 
hivernăfc și o Poiană a SPOR- 
TULUL Pîrtiile sînt excelente. 
Mașini speciale de amenajat au 
pornit încă de la căderea pri
milor fulgi de nea. Sulinarul, 
bătrînul martor al atîtor con-

cursuri de amploare, are o altă 
înfățișare. în vară s-a mun
cit mult aici. Pista de concurs 
a fost mult lărgită : „expresul* 
poate fi folosit excelent, „ca
nalul* a fost mărit, taluzat, zi
dit. iar apele nu-1 vor mai 
măcina...

Traseul de „sub teleferic*, 
apt pentru Întrecerile de sla-

Iom special a căpătat o altă 
înfățișare: a fost nivelat, por
țiunile periculoase au dispă
rut. Toate pîrtiile din Poiană 
sint gata, fie că este vorba de 
cele de concurs, fie că este

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a l-a)
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studențesc — Olimpia, celelalte

cu regret, trebuie să ne des
părțim.

Astăzi șl mîine se vor disputa 
jocurile ultimei 
lui la Divizia A 
iar ca această 
fie frumoasă, 
rundă* ne oferă 
de mare atracție. în prim-plan, 
fără îndoială, jocurile de la

etape a turu- 
(ca și la .B‘), 
despărțire să 
iată, „ultima 
cîteva partide

CLASAMENTUL
1. F.C BAIA MARE 14 10 1 3 14-14
2. F.C. Argeș 14 9 1 6 24-17
3. Dinamo 16 6 6 4 20-12
4. Steaua 16 7 4 5 26-19
5. Olimpia 16 8 2 6 17-17
6. Univ. Craiova 16 5 7 4 19-13
7. C.S. Tirgoviște 16 7 3 6 17-15
8. Politehnica lași 16 7 3 6 17-15
9. Jiul 16 7 3 6 20-19

10. A.S.A. Tg. Mureș 16 6 5 5 19-23
11. U.T. Arad 16 6 4 6 25-18
12. S.C. Bacău 16 7 2 7 18-14
13. Corvinul 16 6 3 7 21-22
14. Sportul stud. 16 5 5 6 19-21
ÎS. Gloria Buzău 16 6 2 8 18-26
16. Politehnica Tim. 16 4 3 9 13-21
17. F.C. Bihor 16 4 3 9 17-26
14. Chim. Rm. Vil. 16 3 5 8 15-31

21 
1» 
1»
14 
t«
17
17
17
17
17
1*
14
11 
îs
14
11
11 
ti

Derbyul 
Argeș —

Pitești și Tirgoviște. 
de la Pitești, F. C.
Dinamo, meci de tradiție, este 
așteptat cu viu interes, chiar 
dacă formațiile care se con-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Un reporter sportiv (Ion Cu- 
pen) a avut temeritatea să a- 
croșeze un fost fotbalist (Remus 
Cimpeanu) care nu lăsa impre
sia că ar putea face față (fie și 
numai din timiditate) unui lung 
colocviu pe temele balonului ro
tund. (Remus Cimpeanu a fost 
întotdeauna un jucător care a 
trăit pe dinăuntru bucuriile și 
tristețile fotbalului, avînd parcă 
pudoarea confesiunilor). E meri
tul incontestabil al lui Cupen de 
a fi reușit să foreze în zo
nele secrete ale unui sportiv cu 
mari resurse.

Un interviu de 100 de pagini 
putea fi amenințat de monotonie. 
Dar „tăcerile căpitanului de e- 
chipă Remus Cimpeanu", ca și 
tăcerile colonelului dintr-o carte 
mai veche, sint pline de farmec, 
deoarece comentează cu profun
zime toată fața nevăzută a fot- 

spectacolul 
Cimpeanu 

intermediul 
Cu-pen, ne-

I
I
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I
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In emisie
YO9KPI

t „CONVORBIRE BUZĂU - TIMIȘOARA, I
.1 VIA SATELITUL OSCAR î I

® 11 500 de prieteni pe toate meridianele pămlntului • Simboluri
ale „Daciadei" 9 Emoțiile primei stații „lucrată cu mina mea"

balului, dincolo de 
de pe gazon. Remus 
aduce în pagină, prin 
peniței fine a lui ion 
numărate gînduri vizînd condiția 
fotbalului și a fotbalistului. Ei 
pătrund, împreună, în penumbra 
vestiarului, se așează, în taină, 
în preajma dramaticei bănci a 
rezervelor, călătoresc în Brazilia 
fotbalului, se întorc în Trivale, 
pentru a-1 privi încă o dată, cu 
ochi vrăjiți, pe Dobrin, jucătorul 
„născut, nu făcut", se insinuează 
în sufletul jucătorilor, așa cum 
foarte puțini au făcut-o pînă a- 
cum (vezi cazul portarului Lăză- 
reanu, cel de demult), formează 
echipe naționale care nu vor juca 
niciodată, pentru că e greu să 
aduni laolaltă jucători ca Voi- 
nescu, Apolzan, Ozon, Pîrcălab 
și Dobrin, îl compară pe Covaci 
cu Teașcă — permiteți-i acestei 
microrecenzii să nu respingă 
momentul publicității — pentru 
a poposi, apoi, în Spania lui Di 
Ștefano și a ajunge, pe nesim
țite, pînă în Marea Galbenă.

Această carte cu format de bu
zunar — excelentă idee, deoarece 
cititorul va fi desigur tentat să-i 
dăruiască și minutele petrecute 
în tramvai — readuce în scenă 
un fotbalist de mare sensibilitate 
și lansează (dacă mai era nevoie) 
un reporter cu nerv. Un sin
gur amendament, legat de stilul 
prea sofisticat. Un scriitor a spus 
cîndva că reporterii de ieri 
scriau : „Bruma era o puzderie 
de stele pe catifeaua de smaragd 
a ierbii". Cei de astăzi scriu :
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prima variantă, ion Cupen are 
din plin, la îndemînă, varianta 
simplificării artistice...

11 500 de scrisori de la în
ceputul anului, pe o singură 
adresă, ilustrate din cele mai 
îndepărtate colțuri ale pămîn- 
tului, din mari orașe ori din 
insule „pierdute" în largul o- 
ceanelor. Trebuie să recunoaș
tem că este o performanță. Ea 
aparține radioclubului jude
țean Buzău, în cod YO9KPI. 
11500 de cartonașe ilustrate 
care sint, de fapt, atestarea a 
11500 de legături radio bilate
rale realizate de cei peste 1 000 
de radioamatori din județul 
Buzău, mesaje de prietenie cu 
tineri de pe toate continentele, 
punți ale omeniei aruncate 
peste depărtări. Dar aceasta nu 
e singura performanță a bu- 
zoienilor. 11 rugăm pe YO9AQC 
(Pompiliu Jinga), în timpul 
liber șef al radioclubului (teh
nician de înaltă calificare la 
I.C.M.J.), să ne vorbească des
pre realizările din acest an, dar 
ca să nu ni se pară că iubitorii 
acestui sport sint lipsiți de 
modestie, ne invită la o ade
vărată expoziție de trofee. „Mai 
bine să vorbească ele despre 
noi, decit să vorbim noi des
pre ele. E mai frumos !"

Medalii, diplome, cupe, din 
nou diplome și medalii. Notăm 
de pe un panou sugestiv, ca
ligrafiat cu migală de... radio
amator : „Cîștigat titlul de cam
pioni naționali pe echipe la 
radiogoniometrie operativă („vî- 
nătoare de vulpi"), prin frații 
Constantin și Gheorghe Nae, 
Ion Mihoreanu, Dorel Stanciu 
și Pompiliu Jinga, pe lungimea 
de undă de 3,5 MHz ; aceeași 
echipă, vicecampioană pe 144 
MHz ; locul 3 la fete în același 
campionat, prin Stanca Berim, 
Iuliana Mănăilă și Elena An- 
ghel ; echipa ing. Zoltan Vo- 
dinschi, Pompiliu Jinga, cam
pioană în. întrecerile pe U.U.S.; 
Ion Chivu, locul 3 la juniori..." 
Iată și un amănunt consemnat 
cu inspirație : „Realizat un dia
log, o strîngere de mină, cu 
YO2IS (lulius Suli), Buzău — 
Timișoara, via satelitul OSCAR

7". Așadar, o legătură rarisi
mă, prin satelit !

„A fost pentru noi un mo
ment emoționant — ne spune 
Pompiliu Jinga. După ce am 
făcut pregătiri speciale Ia sta
ție, antene speciale, după ce 
am așteptat multe nopți „pi
păind" eterul, l-am prins ! A- 
cesta-i QSL-ul care o confir
mă. Lucrurile s-au petrecut în 
anul trecut. Ia 31 decembrie, 
noaptea. Încă nu sosise 
Nou. A fost un Revelion 
mos...“

Trecem din nou prin 
zecilor de medalii ciștigate in 
întrecerile din acest an, orga
nizate sub genericul plin de 
imbolduri al „Daciadei". Fie
care din ele înseamnă eforturi 
în lungile seri de lucru la sta
ții, zeci și poate sute de kilo- 
metrf de alergări prin păduri 
Si văi la „vînatul vulpilor",

Anul 
fru-

loan CHIRI LA

• Confesiunile 
gazonului — de 
tura Sport-turism.

unui veteran al 
Ion Cupen. Edl-

nou fața

urcușuri pe vîrfuri de munți, 
cu stațiile în spate, pentru o 
legătură rară.

— Dialogul prin satelitul 
OSCAR 7 rămîne cea mai va
loroasă realizare a dv. ? — îl 
întrebăm pe șeful radioclubu
lui.

— Nu ! — răspunde fără să 
stea pe gînduri. Cel mai va
loros lucru este acela că tot 
mai mulți tineri ne calcă pra
gul pentru a pătrunde tainele 
tehnicii, pentru a se specializa 
in domenii dintre cele mai 
utile societății, pentru a se 
pregăti pentru muncă si apă
rarea patriei.

Și, ca un argument la aces
te cuvinte, pe ușă intră val- 
vîrtej un tînăr înalt, cu oche
lari. „E gata 1 Merge, tovarășe 
Jinga !“ Pune pe masă o gean
tă tip „diplomat" și o deschide, 
înăuntru, o stație. „Lucrată cu 
mina mea. Prima stație

Tînărul se numește Virgil 
Bucur — YO9BCM.
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Viorel TONCEANU

Sezonul concursurilor de aero- 
modele in aer liber s-a înche
iat, dar aceasta nu înseamnă 
că iubitorii acestui snort au 
intrat în... vacantă. începe mi
găloasa muncă de creație și

construcții în ateliere, asa cum 
ne-o demonstrează membrii clu
bului de modelism din Gura 
Humorului, condus de maestrul 
sportului Lucian Năsulea

Foto : Dragoș NEAGU
I
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SECRETUL... CUNOSCUT DE TOATA LUMEA I

I
I
I

De la o vreme, iubitorii „spor
tului cu harta și busola" urmă
resc cu interes crescînd evoluția 
sportivilor de la clubul „Cuteză
torii" — Bistrița, care de la an 
la an se dovedește o excelentă 
pepinieră în orientarea turistică. 
I se spune club, deși în realitate 
este o secție a Casei pionierilor 
și șoimilor patriei din Bistrița. 
Atunci, de ce i se atribuie a- 
ceastă titulatură ?

Explicația ne-a fost dată de 
tovarășul Nicolae Rebreanu, pre
ședintele Consiliului județean al 
organizației pionierilor :

— Datorită rezultatelor obținute 
de spoif.vii bistrițeni, conduși de 
antrenorul Samson Rindea, orien
tarea turistică din județul nos
tru se mîndrește cu „produsele" 
sale : Aurel Bulea — triplu cam-, 
pion național la copii și juniori, 
ciștigătorul mai multor concursuri 
internaționale desfășurate în Un
garia și Polonia, Silvia Tomoro-

ga — de două ori campioană na
țională la juniori, Nicolae Gheor
ghe — patru titluri oe campion 
național, singurul străin care a 
cistigat „Cupa Hungaria" (Buda
pesta, 1977), Steluța Istrate — 
dublă campioană națională, cîști- 
gătoare de patru ori a „Cupei 
Prietenia" (Polonia), Cornel Hau-

In vizită la „orientariștii“
din Bistrița

două titluri de campion

ÎNAINTE DE FINAL!
Așadar, cu reuniunea desfășu

rată joi după-amiază s-a mai 
rupt o filă (poate chiar penulti
ma) din calendarul alergărilor de 
trap, “’S . ‘"2, ___
riție publică a trăpașilor noștri 
urmînd să aibă loc — dacă vre
mea nu se va împotrivi — în- 
tr-o reuniune suplimentară — du
minică 17 decembrie. Timpul re
ce și pista înghețată au influen
țat sensibil performanțele con- 
curenților, aceștia fiind conduși 
cu multă prudență de driverii 
lor. Cu toate acestea, alergările 
(7) programate, cu cai din toate 
categoriile la start, au satisfăcut 
din plin exigehțele spectatorilor, 
în ceea ce-i privește pe cîștigă- 
tori, ei s-au recrutat din rîndul 
cailor recomandați de ultimele 
lor evoluții (la sfîrșit, ca și la 
început de stagiune, forma are 
un rol hotărîtor), dintre ei re- 
mareîndu-se în mod deosebit 
Epilog, Frugal. Tabora și Rîvna- 
tec. Primul, condus cu multă 
precizie de Tr. Marinescu, s-a 
desprins cu autoritate în vecină
tatea sosirii, cîștigînd relativ 
ușor, Frugal și Tsbora (ambii 
manifestînd o vădită poftă de 
mers) au mai adăugat încă două

stagiunea ’73, ultima apa-

Sportul

HI P ISM
victorii la „zestrea" formației N. 
Gheorghe, iar Rivnatec, cu a- 
prantiul Doicilă în sulky, a în
trecut, într-un final pasionant, 
pe Samara, Plenița și Ruja, so
siți la intervale infime. REZUL
TATE TEHNICE : Cursa 1 ‘ '
Iluminata (Nicolae I. G.), 
1:39,2, 2. Victorița. Simplu 5, or
dinea 24. Cursa a 2-a : 1. Aren
da (D. Toduță) rec. 1:37,1, 2. Re
tuș, 3. Valida. Simplu 1,30, ordi
nea 9, event 17, ordinea triplă 
94. Cursa a 3-a : 1. Frugal (N. 
Gheorghe) rec. 1:33,6, 2. Selenar. 
Simplu 3, ordinea 15, event 25, 
ordinea triplă 594. Cursa a 4-a :
1. Dialect (FI. Pașcă), rec. 1:36,8, 
Simplu închis, ordinea 29, event 
65, ordinea triplă 493. Cursa a 
5-a : 1. Rivnatec (C. Doicilă) rec. 
1:34,5, 2. Samara. Simplu 7, or
dinea 27, event 334, triplu cîști- 
gător închis. Cursa a 6-a î 1. E- 
pilog (Tr. Marinescu) rec. 1:30,7,
2. Heliodor, 3. Maia. Simplu 1,70, 
ordinea 7, event 78, ordinea tri
plă 214. Cursa a 7-a s 1. Tabora 
(N. Sandu) rec. 1:33,3, 2. Jurat,
3. Olena. Simplu 2,50, ordinea 15, 
event 12, triplu cîștigător 740, 
ordinea triplă 265.

Gh. ALEXANDRESCU

ca 
național la juniori...

— Care este secretul acestor 
performanțe ? l-am întrebat pe 
tovarășul Samson Bindea, antre
norul orientariștilor bistrițeni, ca
re de la o vreme dețin suprema
ția la toate concursurile republi
cane de copii.

— Secretul nostru este ... cunos
cut de toată lumea : avem o 
largă bază de selecție a tinerelor 
talente, bază realizată de noi. 
Cum ? Datorită, în primul rind, 
acțiunii „Drumeție in ospeție". 
Elevii mei se deplasează in co
munele județului și ii Învață pe 
colegii lor, teoretic și practic,

orientarea turistică, prezentînd și 
exerciții demonstrative. Odată se
mănată dragostea pentru acest 
sport, ea dă roade, cu atît mai 
mult cu cit plaiurile năsăudene 
sînt deosebit de frumoase și ofe
ră condiții excelente desfășurării 
concursurilor de orientare. Drept 
urmare. Ia competiția pioniereas
că „Roza vînturilor“ participă a- 
proape 90 la sută din școlile ju
dețului, iar la „Cupa pionieru
lui", organizată la Bistrița, fie
care clasă de la a IV-a la a 
Vin-a trimite obligatoriu con- 
curenți. Se string astfel peste o 
mie de competitori. Nu neglijăm 
nici pregătirea fizică generală : cu 
performerii facem antrenamente 
intense, intre 12—14 ore pe săp- 
tămînă. Acum că a nins, 
ceput antrenamentul pe

— Ce vă propuneți ?
— Acum sin tem primii

am in
se hi urL

: 1. 
rec.

I
I
I
I
I

CU CITITORII
ANTON SCUTARIU — Iași, 

împărtășim intru totul puncte
le dv. de vedere exprimate cu 
sensibilitatea și ardoarea ace
luia care iubește atit de muit 
sportul cu racheta. Ați sperat 
că „se va găsi cineva care să 
ia creionul in mină pentru a 
publica o „Enciclopedie tenisis- 
tică de la A la Z“ sau „Galeria 
somităților tenisului", și iată 
că aveți toate motivele să vă 
bucurați. Redactorul nostru de 
specialitate Radu Voia (sintem 
siguri că numele vă este fami
liar) a pregătit cartea pe care 
v-o doriți în bibliotecă. Ea se 
numește „TENIS — MICA EN
CICLOPEDIE". Autorul i-a fă
cut chiar a doua corectură și 
acum- așteaptă apropiatele zile 
cind se va confrunta cu cei mai 
îndreptățiți critici — cititorii. 
Sigur, noua lucrare a lui Radu 
Voia nu este așa de exhausti
vă, cum chiar el o mărturiseș
te, dar iubitorii tenisului o vo<r 
aprecia numai și pentru simplul 
fapt că mica enciclopedie vine 
să umple un gol în publicistica 
acestei discipline sportive.

STANCA MOISE — Călimă- 
nești. îneîntați de recomandare, 
tovarășe Moise. Vă credem că 
aveți 22 de ani și ne bucurăm 
că iubiți sportul. în special fot
balul, pe care ziceți că l-ați și 
practicat o perioadă de cinci 
ani. Mărturisiți că... „am în
clinații spre meseria de crainic 
reporter, cunosc jucătorii, re
gulamentul de fotbal și de aceea 
doresc să mă prezint- pentru a 
susține o textare (! !)“ și ne 
rugați să vă dăm „unele amă- 
nute unde trebuie să susțin a- 
ceastă textare". Credeți oare că 
pentru a deveni crainic repor
ter este nevoie numai de ..în
clinații". tovarășe 
gîndiți-vă puțin... 
amănuntele cerute 
ține numai de la 
ziunea română.

PETRE IANCU
Cam complicată varianta cu 
cartonașele galbene pe care 
ne-o propuneți. Dv. susțineți că 
„evidența ar fi mai clară" dacă 
fiecare jucător avertizat ar pri
mi spre păstrare cartonașul 
buclucaș purtind pe verso nu
mele arbitrului care l-a acordat 
și numărul etapei, care carto
naș, apoi, să fie păstrat de 
antrenorul celui in culpă... A- 
dică. dv. considerați că Progre
sul Vulcan a pierdut meciul la 
„masa verde" tocmai din cauza 
acestei încurcături în evidența 
cartonașelor ? A doua propu
nere are cu adevărat umor. Vâ 
exprimați părerea ca și tribunele 
să primească cartonașe galbene 
atunci cind se manifestă 
sportiv, 
de trei 
terenul 
să fie 
lipsi !

STELIAN BOLOHAN 
ceava. Un sincer bravo 
faptul că te preocupă 
mele de fotbal. Nu ne 
că ai o colecție frumoasă și că 
această pasiune îți dă multe 

I satisfacții. S-ar putea să gă
sești mulți amatori pentru a 

I face schimb de astfel de pro- 
I grame, 

dorința 
Stelian 
teazul, 
ap. 15.

Cine 
elevului Bolohan ?

ÎN ATENTIA CITITORILOR 
ZIARULUI NOSTRU. In ulti
ma perioadă am primit nume
roase scrisori din 
lorilor noștri care 
dacției facilitarea 
mente pentru anul 
mulțumim pentru 
cuvinte la adresa

Moise ? Mai 
In orice caz, 
le puteți ob- 

Radiodifu-

— Ialomița, 
varianta 

pe

ne- 
urmînd ca la un cumul 
asemenea avertismente 
nepoliticosului 

suspendat. Asta
public 

ar mai

— Su- 
pentru 

progra- 
îndoim

I

așa că 
publicîndu-ți 
Bolohan, str. 
bloc ÎO, sc.

îți îndeplinim 
adresa : 

Mihai Vi- 
B, et. IV,

recepționează semnalul

partea citi- 
solicită re
de abona- 

1979. Le 
frumoasele 

activității 
noastre, apreciem interesul tu
turor per.tru urmărirea fenome
nului sportiv intern și interna
țional. dar îi anunțăm, pe a- 
ceasîă cale, că abonamentele la 
publicațiile redacției se fac nu
mai de către serviciile de difu
zarea presei ale oficiilor poșta
le din teritoriu.

Stelian TRANDAFIRESCU 
kA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\l\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

— Acum sintem primii din ța
ră Ia c6pii și> curind, bistrițenii 
vor deveni eoncurenți redutabili 
și la seniori. Dorința noastră cea 
mai fierbinte este ca în cadrul 
„Daciadei" orientarea turistică să 
devină sport de masă de bază al 
județului. In această privință, 
vrem să-i depășim pe sibieni ca
re, prin tradiție și munca unor 
vechi orientariști, dețin, deocam
dată, locul I pe țară.

Sever NORAN

ROMÂNIAFILM prezintă DIN
O PRODUCȚIE A CASEI 

DE FILME 5

Scenariul : Dumitru Buznea. 
Regia : George Cornea, ima
ginea : Anghel Deca. Muzi
ca : Cornelia Tăutu. Deco
ruri : Va sile Rotaru. Costu
me : Horia Popescu. Coloana 
sonoră : Gheorghe Ilarian. 
Montajul : Rodica Fălcoianu.

Cu : Vladimir Găitan, Ilarion 
Ciobanu, Mircea Diaconu, Mi- 
caela Caracaș, Draga Olteanu- 
Matei, Silviu Stănculescu, Ro- 
dica Negrea, Octavian Cotes- 
cu, Aurel Giurumia, Geo Sai- 
zescu.

Film realizat In studiourile 
Centrului de producție cinema- 
tografică „București".

I
I
I
I
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NOU ÎMPREUNA



ÎNAINTEA ETAPZI A 17-a

„BI I I TIM L DE ȘTIRI AL CELOR I« DIVIZIONARE A
• La STEAUA, Troi este in

disponibil, în continuare, Lar FI. 
Marin e borna v (gripă). In a- 
ceste condiții, antrenorul Gh. 
Constantin va al mi a. in mare, 
formația folosită la Baia Mare, 
• JIUL a sosit de ieri ia Bucu
rești, cu electivul complet. 
Bucurescu acuză, insă, dureri 
la coapsă, în urma unei rupturi 
de fibre musculare, suferită în 
meciul de miercuri, cu N. K. Ri
jeka. Duminică d mlneață, Jiul 
va pleca, cu avionul, in Iugo
slavia în vederea partidei retur 
a finalei „Cupei balcanice*4 inter- 
clubun.

ARBITRUL PARTIDEI : O.
Anderco (Satu Mare).

• C. S. TÎRGOVIȘTE s-a an
trenat zilnic, avînd la dispoz.ție 
întreg lotul de jucători, cu ex
cepția lui Miu, care, accidentat 
în meciul din etapa trecută, de 
la Craiova, a devenit indisponi
bil. Este aproape certă reintra
rea Ivii Tătaru a F. C. BAIA 
MARE a jucat joi cu Petrolul 
(scor : 5—2) și a rămas în con
tinuare la Ploiești, pentru a se 
pregăti in vederea meciului de 
mîine. Va lipsi din formație 
Deac — recent operat la menise.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Di- 
nulescu (București).

• O partidă în premieră ab
solută în fotbalul nostru, pentru 
care cele două protagoniste s-au 
pregătit cu asiduitate. GLORIA 
are însă cîțiva jucători acciden
tați sau scoși temporar din lot, 
antrenorul I. Ionescu trebuind 
să apleze la oameni noi a F.C. 
BIHOR a plecat vineri dimineața 
cu autocarul spre orașul meciului 
de mîine, antrenorul E. Jenei 
ducînd cu el și numeroase sem
ne de întrebare privind ,.U--te 
ce va fi aliniat pe stadionul 
Gloria. Astfel nu se știe dacă 
vor putea fi utilizați M. Marian, 
Georgescu, Fildan și Kun TI, ab
senți și de la ultimul meci.

ARBITRUL PARTIDEI : M. Fe- 
diuc (Suceava).

• La F.C. ARGEȘ reintră Do- 
brin și Radu II, care au și fă
cut un „mic rodaj*4 in „amica-

Divizia națională de juniori

INPRESIONANTA „SERIE11 A CORVINULUI...
Realizînd o impresionantă sul

tă de victorii (3—1 cu A.S.A. Tg. 
Mureș, 6—0 cu Gloria, la Buzău, 
3—0 cu Steaua, 2—0 cu Universi
tatea Craiova, 2—1 cu F. C. Bi
hor, la Oradea, și 6—0 cu S. C. 
Bacău) F. C. Corvinul, echipa 
antrenată de Dumitru Pătrașcu, 
a urcat în clasament, treaptă cu 
treaptă, și iat-o acum în „coasta - 
liderului, Universitatea Craiova. 
Semnificativ e faptul că F. C. 
Corvinul a realizat acest tur de 
forță chiar în dauna celorlalte 
trei pretendente la titlu : Univer-

r CLASAMENTUL
1. UNIV. CV. 16 12 1 3 48-12 25
2. F.C. Corvinul 16 10 3 3 42-14 23
3. Steaua 16 9 4 3 20-11 22
4. S.C. Bacău 16 9 4 3 22-18 22
5. F.C. Olimpia 16 8 4 4 23-22 20
6. A.S.A. Tg. M. 16 7 5 4 40-23 19
7. U.T.A. 16 8 3 5 19-16 19
8. „Poli*4 Ttm. 16 7 4 5 10-14 11
9. sportul stud. 16 6 5 5 23-20 17

10. F.C. Bihor 16 7 1 8 25-19 15
11. F.C. Baia M. 16 5 5 6 25-21 15
12. F.C. Argeș 16 4 5 7 14-15 13
13. C.S. TJrgov. 16 6 1 9 20-29 13
14. Pollt. Iași 16 4 4 8 25-35 11
15. Jiul 16 4 3 9 15-33 11
16. Dinamo 16 2 5 9 13-28 9
17. Chimia 16 3 2 11 10-29 1
18. Gloria Buzău 16 2 3 11 15-50 7

sitatea. Steaua și sport club Ba
cău. Victoriile acestea nu sint ro
dul unei conjuncturi favorabile. 
Dimpotrivă, ele sint determinate 
de ceea ce ar trebui să existe la 
baza activității de perspectivă a 
fotbalului nostru : preocuparea
cluburilor pentru a-și crește ju
cătorii. Echipa hunedoreană, e- 
xempdu rarisim, are un bu»n te
ren numai al el, are echipament 
corespunzător, are aparatura ne
cesară efectuării în bune condiții 
a procesului de instruire. Petra,

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTAZI — ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor la PRIMA 

TRAGERE

IOTO
a lunii decembrie

| • Se efectuează 3 extrageri, în 
■continuare, a cite 4 numere fie
care.

I • Se extrag în total 12 nume
re din 75.
• Se acordă premii pe 6 ca

tegorii.
• La categoriile I—4 cîștigurile 

au valori variabile, lar la cate
goriile 5 și 6 valori fixe : 200 lei 
pentru variantele cu 3 numere 
din cele 12 extrase și 100 lei pen
tru variantele cu 2 numere din 
cele 4 ale unei extrageri.
• Participarea se face pe bilete 

seria „R** de 10 lei. completate 
fie cu 1 variantă achitată 100%. 
fie cu 4 variante achitate 25%.
• indiferent de cota achitată. 

Iul- de la Cîmpulung. Au fost 
rulați cu acest prilej toți jucă
torii, inclusiv cîțiva juniori, 
ceea ce și explică acel 4-5 cu 
Muscelul a La D1NAMO s-a ur
mat ciclul de antrenamente, iar 
vineri a avut loc un mea-școa
lă cu juniorii. Nu vor juca 
Dudu Georgescu și Sătmă- 
reanu n.

ARBITRUL PARTIDEI : I. Igna 
(Arad).
• S.C. BACAU. Echipa pregă

tită de Traian Ionescu și Nicolae 
Vătafu și-a urmat ciclul normal 
de pregătire, efectuind zilnic an
trenamente. Ellsei continuă să 
fie indisponibil în timp ce Chi- 
taru, care în meciul de tineret 
cu reprezentativa Albaniei a acu
zat o pu^mică nevralgie, va fi 
Utilizat a A.S.A. TG. MUREȘ 
și-a continuat pregătirile cu în
tregul loc de jucători. Nu sint in
disponibilități. Miercuri echipa 
lui T. Bone a susținut un meci 
de verificare cu Sticla Tlrnâveal 
(Div. C), pe care a invms-o cu 
3—L

ARBITRUL PARTIDEI : V. Tă
tar (Hunedoara).

• POLITEHNICA IAȘI a efec
tuat zilnic antrenamente duble, 
în aer liber și in sală. Ursu este 
în continuare indisporubU. La 
Iași, temperatura este foarte 
scăzută. In Vederea creării unor 
condiții cit mai bune de dispu
tare a partidei, cîmpul de joc al 
stadionului „23 August- a fost 
curățat de zăpadă « U.T.A. nu-1 
va putea folosi pe Broșovschi, 
suspendat o etapă de comisia de 
disciplină. Conform rotației, în 
poartă va fi folosit Jivan.

ARBITRUL PARTIDEI : I. Cim- 
peanu (Cluj-Napoca).

• POLITEHNICA TIMIȘOARA 
vrea, evident, să Încheie turul 
mult mai bine deck l-a început. 
De aceea a și continuat pregăti
rile în această săptămînă cu 
multă asiduitate, chiar dacă trei 
dintre titularii accidentați (Lata, 
Bat hori L Barna) au și fost tri
miși la Felix, pentru tratament. 
In meciul cu Corvinul se preco
nizează formația din etapa pre-

Nicșa, Gălan sînt „produsele- Iul 
Dumitru Pătrașcu. Alături de ei 
— cum ne-au informat antrenorii 
și conducătorii clubului — vor 
„urca- în viitorul apropiat ata- 
canții Gabor și Klein, ultimul 
trimis să se rodeze la Aurul 
Brad, una din fruntașele Divi
ziei B.

Mîine, în ultima etapă a turu- 
hid, „locurile 1 și 2“ joacă în 
deplasare, iar „3 și 4“ pe teren 
propriu. Disputând de un gola
veraj excelent. Universitatea va 
rămîne probabil pe locul ei șl 
va deveni .campioana de toamnă- 
a speranțelor fotbalului nostru. 
(L. D.).

CÎND ANTRENORUL NU CUNOAȘTE REGULAMENTUL—
După cum am anunțat în șe

dința din 1 decembrie. Comisia 
de disciplină a Colegiului central 
ai antrenorilor a hotă rit retro
gradarea pe 3 luni cu o catego
rie (de la prima la a doua) a 
Iul Marcel Pigulea, antrenorul 
echipei Chimia Rimnicu Vil cea, 
care a refuzat să-și trimită echi
pa în teren 1a meciul cu C. S. 
Tîrgoviște, din cadrul „Cupei 
F.RJ.-.

Echipa din Rimnicu Vîlcea se 
deplasase la Tîrgoviște șl în
cepuse să se echipeze pentru 
med. Dar timpul trecea și cel 
peste 2 000 de spectatori care 
veniseră la stadion constatau cu 
surprindere că jocul nu mal în
cepe. Ba, intr-un tirziu. s-a a- 
nunțat că partida nu mai are loc 
șl că se vor restitui banii plătiți 
pe bilete.

Ce se Intim plase T Dintr-o de
ficiență organizatorică, arbitrii nu 
fuseseră anunțați să se prezinte 

toate biletele au drept de parti
cipare la toate cele 3 extrageri.

Tragerea \a avea loc miine, li 
decembrie lJTt, în București, la 
ora 17, in sala Clubului Progre
sul» din str. Dr. Staicovici nr. 42.

Panoul cu numerele câștigătoa
re va fi televizat in cursul se
rii.

Astăzi esțe UI.TTMA ZI și pen
tru depunerea buletinelor la con
cursul PRONOSPORT de miine, 
10 DECEMBRIE 197*.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN S DE
CEMBRIE 1971

Extragerea I : 31 7 43 29 33 35 
57 65 18.

Extragerea a n-a : 45 38 22 64 
27 2 48 49 30.

FOND TOTAL DE ClȘTlGUBI: 
1.170.817 lei din care 500.000 iei 
REPORT LA CATEGORIA L

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală începind din 18 decem
brie pin£ 1? 8 februarie 1976, 
în țară aproximativ din 21 de
cembrie pînă la 8 februarie 1979 
inclusiv, iar prin mandate poș
tale aproximativ din 21 decem
brie 1978. 

cedentă • CORVINUL nu are 
probteme de lot, ci de -ucătiure 
a compartimentelor median și de 
atac in dorința de a se păstra 
cit mai departe de zona retro
gradării.

ARBITRUL PARTIDEI : S. Dră- 
gulici (D robe ta Tr. Severin).

• SPORTUL STUDENȚESC — 
cu un moral bun după victoria 
obținută ia Oradea — mizează pe 
un succes in partida de miir.e. 
de pe Stadionul Republicii. ..Alb- 
negrii" vor juca fără Ciagarîn și 
Munteanu, irxLspon bill pentru o 
perioadă mai lungă de timp. 
Șerbăuică și Tinăseseu sînt in- 
cerți a F.C. OLIMPIA a scax 
ieri în Capitală. Sătmărenii nu 
vor schimba echipa care a rea
lizat o frumoasă suită de succe
se în a doua parte a turului.

ARBITRUL PARTIDEI : L Rus 
(Tg. Mureș).

• CHIMIA RM. VTLCEA a ur
mat un intens program de pre
gătire. pentru a încerca să trea
că cu bine acest ultim obstacol, 
destul de dificil. S-a renunțat la 
jocul amical de la mijlocul sâp- 
tămînii, efectuîndu-se „meauri- 
test", în familie. Nu sînt indis
ponibilități în lot, dar va lipsi 
Baano, suspendat o etapă • 
UNIVERSITATEA CBAIOVA are 
la dispoziție (pentru acest ultim 
joc) tot lotul de care dispune ru
lat. dealtfel, și cu prilejul meciu
lui amical cu divizionara C. C.F.R. 
Craiova. Nu va juca, insă. Tilihoi, 
care a acumulat trei cartonașe 
galbene.

ARBITRUL PARTIDEI : T. Bala- 
n o vi ei (Iași).

încheierea stagiunii
(Urmare din j>aa. 1)

fruntâ acum au destule nume 
nou Meciul de mîine este a- 
bordat de pe poziții fruntașe 
în clasament, ceea ce ampli
fică interesul pentru aceasîă 
partidă. Și, coincidență (ca și 
în etapa precedentă, cînd am 
urmărit „dialog ul“ Baia Mare 
— Satu Mare), al doilea joc, 
ca importanță, se desfășoară 
foarte aproape, la Tîrgoviște, 
unde una din revelațiile aces
tui sezon, C. S. Tîrgoviște, va 
întîlni liderul, F. C. Baia Mare. 
Să vedem, daca excelentul Co- 
man va zăvori din nou poarta 
sa, dacă Ariciu și apărătorii 
săi vor reuși să facă față 
atacurilor susținute ale gazde
lor, Intre Pitești și Tîrgoviște 
se va stabili „campioana de 
toamnă*.

Etapa a 17-a ne mai oferă 
și alte meciuri interesante. Să 
sperăm că acum, cu ocazia ul
timelor jocuri oficial® ale a- 
nului, echipele vor sprinta în 
finiș, ca sâ ofere un fotbal 
frumos, de natură a... încălzi 
tribunele.

la Tîrgoviște șl, nești!nd nimic, 
oamenii au stat liniștiți acasă, 
în vreme ce toată lumea îi aș
tepta la stadion. Dar, chiar în 
aceste condiții, meciul PUTEA și 
TREBUIA să Înceapă, art. 67 din 
Regulamentul de organizare a 
activității fotbalistice precizînd 
că, în absența arbitrilor delegați, 
un joc oficial va fl condus de 
oricare alt arbitru aflat în tri
bune. Mal mult chiar, în ipoteza 
că nu s-ar fi găsit un arbitru 
cu... acte în regulă, partida pu
tea fl condusă și de UN SPEC
TATOR care ar fi cunoscut re
gulamentul șl ar fl fost gata să 
facă acest oficiu.

Șl atunci T Ceea ce n-a putut 
sâ prevadă nimeni este că Mar
cel Pigulea, antrenorul echipei 
din Rimnicu Vîlcea, fost Jucător 
de Divizia A. nu cunoaște preve
derile regulamentului și, în con
secință, că va refuza pur și sim
plu să joace, argumentînd că un 
arbitru local ar fi părtinitor.

Argument... neregulamentar, pe 
care Comisia de disciplină a 
F.R.F. l-a tratat ca atare, dînd 
meci pierdut Chimiei Rimnicu 
Vîlcea cu 3—0 (ceea ce, poate, 
nu s-ar fi întîmplat dacă Marcel 
Pigulea ar fi lăsat echipa sâ joa
ce, chiar sub conducerea unui 
arbitru local), tar Comisia de dis
ciplină a Colegiului central al 
antrenorilor l-a respins, de ase
menea, sancționîndu-1, după cum 
am arătat, pe Marcel Pigulea. în 
plus, clubul din Tîrgoviște ur
mează să fie despăgubit pentru 
cheltuielile efectuate cu pregăti
rea meciului. Așa se întîmplă 
cînd un antrenor nu cunoaște re
gulamentul -

Jack BERARIU

ACTUALITĂȚI
• In meci amical : MECANICA 

FINA BUCUREȘTI — TURIST SO
FIA fi—1 <2—0). Divizionara c 
Mecanica fină Cocul 2 după în
cheierea turului. In seria a V-a) 
a susținut un joc amical cu for
mația bulgară Turist Sofia, care 
activează !n cel de-al treilea eșa
lon al campionatului Bulgariei.

l,i vederea apropiatelor partide amicale internaționale

A FOST ALCĂTUIT TOTUL RTPLIfZtNTATIV
în vederea partidelor internaționale amicale cu Grecia (13 de

cembrie) și Israel (17 decembrie) a fost definitivat lotul repre
zentativ al României. El are următoarea componență : Coman și 
Lung — portari ; M. Zamfir, Ștefinescu, Sameș, Mehedințu, B. 
Grigore, Viga — fundași ; Romi li, Boloni, Augustin. lordănescu 
— mijlocași ; Fl. Grigore, CâmiUru, Dobrin, A. Rădulescu, Stan 
(Gloria Buzău) și Voicilâ (Rulmentul Alexandria) — înaintași. 
Lotul, convocat pentru miine seară la București, va pleca marți 
la Atena.

*
După cum se știe, simbătă 16 decembrie va avea loc la Tirana 

manșa a Il-a a finalei ..Cupei Balcanice* pentru echipele repre
zentative de tineret, dintre selecționatele României și Albaniei. 
Antrenorii Ion Voica și Viorel Kraus au stabilit următorul lot 
de jucători care urmează a fi prezenti marți. 12 decembrie (ora 
10) la sediul F.R.F. : Lazăr și Ducadam — portari ; Bărbulescu, 
Sabao. Bubela. Stancu. Zare și I. Gheorghe — fundași ; Vamanu, 
Iovânescu. Murcșan, Florean și Orae — mijlocași ; Chitara, Ad. 
Ionesca, Bir», Terbeș și Antohi — înaintași.

Mîine seara începe vacanța fotbaliștilor

CE ESTE DE FĂCUT PENTRU A LUA 
UN START EFICACE LA 8 IANUARIE?
De luni. 11 decembrie, jucăto

rii echipelor de Divizia A vor 
intra mai intîi intr-o micro-pe
rioadă de tranziție (2—3 zile), 
dupâ care va urma vacanta de 
iarnă pină La 8 ianuarie, cînd se 
vor alinia la startul pregătirilor 
perioadei precompeuțioaale. (Ex
cepție fac jucătorii din lotul re
prezentativ. care, datorită parti- 
delor internaționale amicale, vor 
beneficia de o vacanță ceva mai 
scurtă).

La prima vedere, s-ar părea 
că vacanța fotbaliștilor este un 
lucru lipsit de importanță, sim
plu prilej de destindere. In rea
litate, zilele libere dintre cele 
două sezoane competitionale re
prezintă o parte integrantă a 
complexului proces general de 
instruire. De modul cum este 
folosită vacanța va depinde in
tr-o foarte mare măsură capa
citatea fizică a Jucătorilor la pri
mele ședințe de antrenament. Se 
pune, pentru a nu știm cita oa
ră, întrebarea : știu jucătorii noș
tri divizionari să valorifice, să 
utilizeze corespunzător vacanța 
de iarnă ? Considerăm că nu, a- 
tîta timp cit, în majoritatea lor 
(și trecutul ne-a demonstrat-o), 
ei se întorc la cluburi vlăguiți, 
cu multe kilograme în plus, cu 
potențialul fizic foarte redus. Din 
aceste motive, antrenorii trebuie 
să ia totul de la capăt, să în
ceapă pregătire de la a, perioada 
acumulărilor de la munte-, con
tinuată cu obișnuitele jocuri de 
verificare, cu caracter de omoge
nizare. fiind insuficientă pentru 
atingerea unor parametri optimi 
pe toate planurile, pentru repune
rea în formă a tuturor compo- 
nenților echipei. Aceasta este 
una din explicațiile faptului că, 
în anii trecu ți, primele meciuri 
ale sezonului de primăvară s-au 
situat (cu mid excepții) la un 
nivel calitativ necorespunzător, 
returul demarînd greu, valoarea 
de ansamblu a compionatului 
fiind cotată mereu sub cerințele 
primului eșalon divizionar.

Unde greșesc jucătorii noștri T
1. SUBAPRECIEREA (CHIAR 

IGNORAREA) ODIHNEI ACTIVE. 
Odată încheiat ultimul joc al 
turului campionatului, se înre
gistrează o renunțare totală la 
orice formă de mișcare. Or, este 
bine știut că după marele efort 
depus pe parcursul unul atît de 
încărcat sezon competițional, 
scoaterea bruscă din „priză- a 
organismului are efecte dăună
toare, producînd dereglări de or
din fiziologic. Jocurile comple
mentare în sală („miutele**, bas

PROGRAMUL Și ARBITRII MECIURILOR 
DIN ULTIMA ETAPĂ A TURULUI DIVIZIEI B

SERIA I : F.C. Constanța — 
Progresul Brăila : N. Dumitru 
(București) ; Minerul Gura Hu
morului — Nitramonia Făgăraș : 
O. Ujhell (Oradea) ; F.C. Brăila— 
I.C.I.M. Brașov : I. Puia (Bucu
rești) ; C.S.M. Suceava — Delta 
TuLoea : A. Szilaghi (Tg. Mureș); 
Steagul roșu Brașov — Oltul Sf. 
Gheorghe : I. HOning (Arad) ; 
Muiscekid Clmryu-lung — Construc
torul Iași : V. Iacob (Oradea) ; 
Tractorul Brașov — Portul Con
stanța : V. Catană (Cărei) ; F.C.M. 
Galați — Viitorul Vaslui : I. Bun- 
gău (Timișoara) ; Victoria Te
cuci — Relon-Ceahlăul P. 
Neamț : C. Ioniță I (București).

SERIA A n-A : Dînamo Slati
na — Șoimii Sibju : V. Topan 
(Cluj-Napoca) ; Rapid Bucu
rești — Petrolul Ploiești : C.
Braun (Brașov) — se d’spută la 

• Urzlceni ; Chimia Brazi — Ș. N. 

• ACTUALITĂȚI
Au marcat: Petre, Răchinoiu, Pîs- 
laru, Stoiciu, Nicolae, Preda și, 
respectiv, Bugovil.

• Meciul de Divizia C Tehno- 
frig Cluj-Napoca — Strungul Arad 
(seria a ix-a). care trebuia să se 
dispute în etapa a XV-a, a fost 
reprogramat de către F.R.F. pen
tru 4 martie 1979.

chetul, voleiul, handbalul, teni
sul de cimp), fie ele chiar și de 
scurtă durată (20—40 de minute) 
sînt foarte indicate și nu tre
buie să lipsească din programul 
zilnic al fiecărui jucător. Aceas
tă modalitate de comportare în 
vacanța de iarnă va face ca to
nusul muscular să se mențină 
intact, iar capacitatea fizică nu 
va scădea decît într-o foarte mi
că proporție.

2. ODIHNĂ OBLIGATORIE. „Las» 
că mă refac eu cînd reiau an
trenamentele- — îșî spun, în 
mod greșit, mulți dintre jucătorii 
noștri, propunindu-și, în vacan
ță, să împuțineze nepermis de 
mult orele de odihnă.

3. CONSUMUL DE BĂUTURI 
ALCOOLICE ȘI EXCESUL ALI
MENTAR. ieșit din cadrul orga
nizat al procesului de instruire, 
organismul jucătorilor acumulea
ză totul foarte repede și, astfel, 
reveniți din vacanță la obișnuita 
vizită medicală fiecare dintre el 
se prezintă cu 3—4 kg peste 
greutatea optimă. Tn aceste con
diții, primele antrenamente sînt 
practic pierdute, ele urmărind 
mai mult „reajustarea** organis
mului.

4. CURA BALNEARA. Sînt nu
meroase cazurile cînd mulți din
tre jucătorii accidentați care au 
suferit diverse traumatisme pe 
parcursul turului campionatului, 
în loc să facă totul pentru a a- 
junge într-o stațiune balneară 
unde ar putea urma un trata
ment adecvat pentru vindecarea 
lor totală, ignoră acest mijloc de 
refacere, considerînd că pînă la 
reluarea pregătirilor oricum seva 
vindeca.

In concluzie, ideal ar fi ca toți 
să cunoască faptul că în perioa
da dintre tur și retur există trei 
etape distincte. Prima (în care 
ponderea o are relaxarea totală) 
va cuprinde plimbări, excursii și 
jocuri complementare cu carac
ter distractiv. A doua, de odihnă 
activă, în scopul menținerii pro
spețimii fizice. înviorarea de di
mineață, crosurile scurte, „miu- 
țele-, eventual patinajul nu tre
buie să lipsească din programul 
zilnic al oricărui jucător. Pe a 
treia și cea mai importantă o 
putem numai etapa apariției pof
tei de lucru. Fiecare jucător tre
buie să aibă capacitatea să-șl al
cătuiască singur un program in
dividual, care să-1 ajute să-șl 
pregătească organismul pentru 
primele antrenamente, să-și dez
volte gustul pentru reluarea ac
tivității.

Gheorghe NERTEA

Oltenița : D. Dumitrescu (Mără- 
șești) ; C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — Metalul București : C. 
Ghiță (Brașov) ; Metalul Plo- 
peni — F.C.M. Giurgiu : V.
Antohi (Iași) ; Rulmentul Ale
xandria — Progresul Vulcan 
București : Fr. Nasuto (Rm. 
Vilcea) ; Poiana Cimprina — Vii
torul Scomicești : G. Ionesctt 
(Brașov) ; Chimia Tg. Măgurele— 
Electroputere Craiova : D. Mun
teanu (Vaslui) ; Autobuzul Bucu
rești — Gaz metan Mediaș : S. 
Burlacu (Gh. Gheorghiu-Dej).

SERIA A III-A : C.F.R. Cluj- 
Napoca — Chimica Tirnăvehi : 
Cr. Maghiar — (București); ind. 
sîrmei C. Turzii — Metalurgistul 
Cugir : D. Ologeanu (Arad) : Mi
nerul Moldova Nouă — Dacia 
Orăștie : Al. Voinea (București); 
Aurul Brad — Minerul Cavnic : 
C. ioniță II (București) ; F.C.M. 
Reșița — C.F.R. Timișoara : D. 
Isăcescu (București) ; C.I.L. Sl- 
ghet — Mureșul Deva : D. Râdu- 
lescu (București) ; U.M. Timișoa
ra — „U- Cluj-Napoca : N. Pe- 
triceanu (București) ț Gloria Bis
trița — Victoria Călan : E. Svit- 
lec (București) ; Minerul Anina — 
înfrățirea Oradea : D. Iordache 
(București).
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HALTEROFILII ROMANI AU DEVENIT MAI PUTERI
DAR DIFERENȚA DE KILOGRAME PlNĂ LÂ~MÂ|

EMI: BECOWML M1IBBI
Halterofilia, orice am face, rămine un sport legat de cifre 

și de permanentul lor joc pe tabele comparative. Dincolo 
de imensul efort al celui ce ridică bara de oțel, dincolo de 
sforțarea ce implică angajarea tuturor mușchilor, tuturor fi
brelor corpului omenesc, se află mereu cantități exprimate 
aritmetic, așezate paralel, adunate, totalizate. Cineva ar pu
tea pretinde că aruncatul sau smulsul halterei este înainte 
de orice un pariu cu tine Însuți. Fără îndoială. Marii cam
pioni mărturisesc că ori de cite ori se apropie de bară, pri
mul lor gind este să se învingă pe sine. Dar in conjunc
tura vastei rețele competiționale pe care o sugerează spor
tul modern in lume, halterofilia nu se poate dispensa de 
confruntări. Este adevărat, sportul acesta se practică cu 
masa musculară ; dar, și cu... creionul in mină ! Fără ase
muirea continuă a performanțelor individuale, recordurile nu 
ar avea viață, iar fără recorduri halterofilia este astăzi 
aproape de neconceput.

Iată de ce, în aprecierea stadiului de dezvoltare a acestei 
ramuri sportive nu putem ignora valoarea cifrelor. In ta
belul alăturat halterofilii noștri — raportați prin rezultate la 
recordmanii lumii — sint destul de departe, manifestind un 
decalaj de 15 pină la aproape 100 de kilograme față de nu
mărul 1 mondial ! Glumind, am putea spune că Alekseev 
c capabil să realizeze recordul lui Parapancea, așezindu-1 ți 
pe el pe bară !

Asemenea comparații nu trebuie să-i descurajeze pe hal
terofilii noștri. Este știut că in acest sport valoarea recor
durilor mondiale este dată adesea de sportivi de mare ex
cepție (cum ar fi Alekseev, Rigert sau Voronin, care dom
nesc de ani de zile in fruntea tabelelor). Important este 
însă să cauți a fi mereu in imediata apropiere a acestor 
„titani". C5nd Buta se găsește la doar 15 kg de recordul lu
mii sau Tuli la doar 17,5 kg. avem toate motivele să nă
dăjduim Ia performanțe onorabile. Dar la fel de important 
este să nu uităm nici o clipă că nici alții nu stau pe loc ți 
că ceea ce astăzi poate fi un (el, miine va deveni un re
zultat comun, la indemina oricui...

★ ★ ★
RECORD NAȚIONAL RECORD MONDIAL
muscă (52 kg)
220 kg — Hortopan 247,5 kg — Voronin (U.R.S-S.)
cocoș (56 kg)
245 kg — Tuli 262,5 kg — Nurikian (Bulgaria)
pană (60 kg)
260 kg — Buta 290 kg ’— Kolesnikov (U.R.S.S.)
ușoară (67,5 kg) 
305 kg — Buta 320 kg — Rusev (Buigaria)
semimijlocie (75 kg) 
317,5 kg — Cioroslan 347,5 kg — Urrutia (Cuba)
mijlocie (82,5 kg)
325 kg — D. Petre 377,5 kg — Vardanian (U.R.S.S.)
semigrea (90 kg)
340 kg — V. Groapă 400 kg — Rigert (U.R.S.S.)
grea-ușoară (100 kg) 
340 kg — V. Groapă 397,5 kg — Arakelov (U.R.S.S.)
grea (110 kg)
355 kg — Parapancea 417,5 kg — Hristov (Bulgaria)
supergrea (+110 kg)
352.5 kg — Parapancea 445 kg — Alekseev (U.R.S.S.)

UNII „SMULG",

v

PERFORMANȚE ATlRNĂ INCA GREU PE UMERII L
w *

RIDICAREA GREUTAJII * IN CONCURSURI POPULARE
Flăcăii din întreprinderi abia așteaptă să și

Ion STOIAN, secretar al 
F.R.H.C. : .Deși numărul secțiilor 
de haltere din cadrul cluburilor șl 
asociațiilor sportive a crescut In 
ultima vreme, progresul înregistrat 
ta domeniul răsplndirU halterofl- 
liel și pe tabelele de rezultate este 
infim. La ora actuală, ta evidența 
federației noastre se află doar Si 
de secții afiliate, dintre care nu
mai ÎS—lt pot ti considerate de 
oarecare valoare, cu o contribuție 
sensibilă la Împrospătarea loturi
lor naționale de juniori și de se
niori. Noi, cei de le federație, va 
trebui să facem In viitor mai mul
te eforturi pentru MARXREA NU
MĂRULUI DE SECȚH. pentru 
Implantarea lor ta asociațiile 
sportive care privesc tacă cu ta- 
«tferer.ță aceasta ramură Impor
tantă și trad-țională a atleticii 
grele.

Dar noi Înșine ar trebui să ne 
Întrebăm dacă am făcut destul 
pentru propagarea acestui sport. 
Cred că Bftxxii federal Iși va În
suși propunerea SA PORNIM O 
VASTA CAMPANIE DE POPU- 
LAKIZARE A HALTEROFILIEI. 
In acest soop vom crea materiale 
de propagandă vizuală, cu mare 
eficacitate ta rindurile tineretului. 
De asemenea, cred că noi am 
greșit pină acum cancentrtadu-ne 
atenția aproape exclusiv asupra 
problemelor marii -performanțe, 
neglijtad masa de iubitori ai ttri- 
dicării greutăților" — altădată 
una din ramurile prioritare ta 
gustul oamenilor muncii ! Iată de 
ce. cred că este nevoie SA REIN- 
STHVIM — cu mijloace materia
le infime, la indemina oricărei 
întreprinderi — CONCURSURILE 
POPULARE, nepretențioase, dar 
atit de atractive și stimulatoare. 
In chiar hale, ta atetere. ta sec
țiile sau curțUe fabricilor 1 Stat 
sigur că printre fiâcăa noștri voi
nici se vor a fia repede “ 
cel pasionați de ridicarea 
rrior.

Se știe că ta asigurarea 
progres continuu, calendarul com- 
petițtonal deține un rol deosebit 
de important. Federația română 
de haltere șl culturism s-a stră
duit — șl ta mare parte a reușit 
— să orfere sportivilor un număr 
tasemnat de competiții de diverse 
valori. Stat cunoscute competițiile 
cu caracter republican, campiona
tele naționale de seniori și ju-

niori (Individual și pe echipe), 
Întrecerile rezervate elevilor, șco- 
t&or profesionale, precum șl o se
rie de concursuri cu caracter ju
dețean. Considerăm totuși, că rc- 
tmhuule — îndeosebi cele rezer
vate sportivilor fruntași — sint 
tacă destul de puține la număr ! 
Cred oă ar fi uitai să se revină la 
formula campionatului pe cate
gorii care, din păcate, a fost a- 
bandonat. Numai o Întrecere cu 
continuitate Intre băieții de ace
eași categorie poate produce emu
lația atli de necesară pentru pro
gresul rezultatelor. Iată obiective 
pe cane noi, activiștii federației 
de apectalitete. ar trebui să le pu
nem ta discuție.

dovedească voinicia!
Pe plan extern, activitatea eom- 

pctițională a sportivilor români a 
fost Îmbunătățită. In afară de 
campionatele lumii și continenta
le, numeroși halterofili români au 
luat startul — și nu fără succese 
— la alte competiții importante, 
cum ar fi. „Cupa Dunării", „Cupa 
Prietenia", „Cupa Panonla" etc. 
Considerăm că asemenea contac
te cu sportivii de peste hotare 
trebuie intensificate pentru câ nu
mai ta Întrecere cu halterofili de 
valoare putem face o comparație 
edificatoare, numai măsurtadu-ne 
permanent cu fruntașii ierarhiei 
mondiale putem afla care este 
propria noastră valoare, 
t ontică"

dintre
balte-

unui

Virgil Dociu (Olimpia 
București), câștigătorul 
medaliei de bronz (stilul 

smuls) la C.M,
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PROGRESUL MĂRU

în competițiile internaționale, 
anul 1978 poate fi considerat 
pentru halterofilii români drept 
cel mai rodnic din istoria aces
tui sport în țara noastră. Bilan
țul medaliilor cucerite la ma
rile întreceri ale lumii din a- 
cest an (campionatele mon
diale, europene de seniori și ju
niori, Cupa Dunării, Balcania
dă) este edificator :

stanța) — medalie de argint la 
„smuls", .medalie de bronz la 
„total".

CAMPIONATELE MONDIALE- 
SENIORI

Virgll Dociu (Olimpia Bucu
rești) — medalie de bronz la 
stilul smuls, la categoria ușoară. 
CAMPIONATELE EUROPENE- 

SEN1ORI
Ion Buta (Steaua) — meda

lie de argint la „total" și 
„smuls", medalie de bronz la 
.aruncat", la categoria ușoară.

PE ECHIPE
ROMANIA a ocupat locul 8 

(din 25 de țări) la campionatele 
europene, locul 2 (din 6 țări) la 
Balcaniadă și locul 3 (din 7 
țări) la Cupa Dunării (compe
tiții rezervate seniorilor); și 
locul 6 (cin 23 de țări) la cam
pionatele europene, locul 9 
(din 29 de țări) la campiona
tele mondiale 
țări), la Cupa 
tiții rezervate

și locul 3 (din 7 
Dunării (cjmpe- 
juniorilor).
★
acum, la jumă- 
olimpic, o situa-

CAMPIONATELE MONDIALE- 
JUNIpRI

Ion Balaș (Ci. sp. șc. nr. 2 
Galați) — medalie ce bronz la 
„aruncat", la categoria muscă.

Vasile Roșu (Chimpex Con
stanța) — medalie de bronz la 
„smuls", la categoria cocoș.

Cristian Mateeș (C.S. Onești)
— medalie de bronz la „total", 
la categoria cocoș.
CAMPIONATELE EUROPENE- 

JUNIORI
Ion Balaș (CI. sp. șc. nr. 2 

Galați) — medalii de bronz la 
„total" și „aruncat", la catego
ria muscă.

Cristian Mateeș (C. S. Onești)
— medalie de argint la „to
tal", medalii de bronz „la smuls" 
și „aruncat", la categoria cocoș.

Vasile Roșu (Chimpex Con-

Avem deci, 
tatea ciclului 
ție oarecum contradictorie. Pe 
de o parte, înregistrăm în 1978 
cel mai bun bilanț din istoria 
halterofiliei românești, iar pe 
de altă parte constatăm o a- 
preciabilă răminere in urmă 
țață de performanțele mondiale 
maxime. Aici s-ar cădea să 
spunem că PROGRESUL MĂ
RUNT NU AJUTĂ eînd nici 
Alții — realizatorii recordurilor 
mondiale — nu stau pe Ioc !

E greu, firește, să creezi 
peste noapte mari campioni. 
Halterofilia este o practică 
sportivă care cere multă răb
dare, perseverență și sîrguință 
pină la obținerea performanței 
eclatante. Pe drumul spre vîrf, 
etapele nu pot fi sărite ; ele 
trebuie parcurse sistematic, dar 
cu energie și hotărîre. 
cest scop Insă e nevoie 
asigure, în primul rînd, 
melie solidă. Dinlr-o 
mică de practicanți cu greu se 
vor ivi campionii de excepție. 
Iată de ce pledăm. pentru o 
vastă acțiune de răspîndire a 
acestei ramuri sporțive în rîn-

durile celor mai apți a o prac
tica, și anume în rindurile ti
neretului muncitor.

Afluxul de candidați la spor
tul voiniciei 
eficace de la sine, el ____
completat cu o conducere com
petentă (și cu mult simț peda
gogic) a antrenamentelor în să
lile secțiilor (a căror dotare se 
cere, firește, pusă la curent cu 
cerințele exercițiilor fizice mo
derne).

Următorul pas vizează selec
ția și pregătirea temeinică a 
celor mai talentate elemente. 
De mare folos in această eta
pă devine intervenția metodis- 
tului-cerceiător ți a medicului, 
care dau gir științific întregului 
program de pregătire. Acest 
sprijin este cu atit mai necesar 
cu cit in ultimii ani sportul 
halterelor se află la răscrucea

nu devine Insă 
trebuie

HALTERELE
(Urmare din pag. 1)

saumultor mijloace mal mult 
mai puțin regulamentare.

Pe plan organizatoric; Fede
rația de haltere și culturism 
trebuie să înlăture lacunele 
constatate și să treacă la o sis
tematică îndrumare a activității 
pe teritoriu, sprijinind astfel 
direct secțiile (și așa destul de 
puține) din cluburi și asociații 
sportive.

Numai coroborând corect 
ceste datorii, imprimind 
tempo de muncă mai vioi, 
tensificind antrenamentele 
dublindu-le cu pasiunea pentru 
performanța care Înalță culo
rile patriei — putem nădăjdui 
ca, In scurta perioadă ce ne-a 
rămas pină la Jocurile Olim
pice din 1980, să realizăm sal
tul valoric necesar prezenței in
tr-un cadru (prin rezultate 
Înalte) foarte pretențios !

a- 
un 
ta

ri

I.azăr BAROGA — antrenor 
federal : .Pentru a atinge nivelul . 
performanțelor mondiale, două 
direcții sint important? : «riecțla 
elementelor și 
Din experiența 
constatat că In 
grese In aceste _______ , ______
de depistare a noilor cadre nu a 
decurs In mod organizat, nu a 
fost bine urmărită nici de către 
federație, nici de antrenorii sec
țiilor. Acțiunile de selecție între
prinse In acest an. deși par a fi 
corespuns pe plan cantitativ 
(6 000 de copil au trecut prin 
testări), ele nu au avut efectul 
calitativ așteptat I Numărul co
piilor și juniorilor din secțiile de 
specialitate a crescut, dar se pu
ne Întrebarea : citi dintre aceș
tia vor atinge nivelul performan
țelor internaționale ? Munca eu 
copiii cere multă răbdare și per
severență, o metodică diferită de 
cea a seniorilor, o acțiune de 
Instruire specifică. Colegiul de 
antrenori al federației nu a găsit 
tncă metodele cele mai adecva
te pentru ca tinerii dotați din 
punct de vedere fizic să Înregis
treze, chiar din primii ani ai 
activității, salturi calitative spec
taculoase :

O lacună serioasă în pregătirea 
sportivilor fruntași este lipsa de 
continuitate cu care aceștia e- 
fectuează antrenamentele inten
sive In tot timpul anului. Astăzi, 
așa-zisa pauză dintre competiții 
este de neconceput ta metodica pe 
plan mondial. Firește, nu 1 se 
poate cere unul sportiv să fie 
tot timpul ta formă maximă, să 
bată recorduri la fiecare oon-

pregătirea lor. 
acumulată, am 

ciuda unor pro- 
domenii, munca

curs, < 
pă o 
jnterva 
mini, 
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acestui 
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rînd s 
stabilit 
al -fed 
asesnei 
chiar 
din B 
Cluj-N 
sau C 
rilor i 
fectiv. 
nouă 
antren 
vine j 
vinte, 
bule : 
pentru 
interv. 
la- j 
lizasei 
aceste 
vinov-î 
iedera

In a- 
să se 
o te- 
masă

categoriilor semigrea și grea 
(90 kg și 110 kg) — Groapă ți 
Parapancea — care 
rat " ‘
care-i separau cu 
urmă de campionii
Sportivii noștri juniori s-au în
tors cu multe medalii de ar
gint și de bronz de la re
centele C.M. și C.E. din Gre
cia, constituind încă un semn 
al lărgirii disponibilității noas
tre pentru acest sport, și 
în același timp al modificării 
nu numai a metodologiei de 
lucru, în sensul modernizării 
ei, ci și a atmosferei, a moti-

au micșo- 
cu 30—40 kg distanțele 

un an în 
mondiali.

ROMÂNEȘTI AU
vației, a .gustului" atît al hal
terofililor cît ți al antreno
rilor pentru performanțele 
înalte.

Trebuie fărîmjțate și arun
cate ultimele urme ale com
plexului nostru, atît de vechi 
și de înrădăcinat In istoria 
sportivă. Halterele românești 
pot cu adevărat genera și cam
pioni mondiali ți campioni o- 
limpici I Viziunea măruntă a 
Câștigării doar a unui campio
nat național, a obținerii numai 
pe acest plan a unei suprema
ții și neraportarea constant lu
cidă și cutezătoare a rezulta
telor la valorile internaționale, 
neîncadrarea în tempoul lor 
de dezvoltare, toate acestea au

PROGRESAT
insemnat „plumbul" în gindire 
și în acțiune care au îngreuiat 
și mai mult povara barei ro
mânești, vreme îndelungată.

Anul 1978 reprezintă un mo
ment nou și interesant în ce 
a adus halterelor românești, 
dar mai ales prin ce vrea să 
sugereze. Ele pot dobîndi la 
C.E. și C.M. din anul viitor 
confirmarea internațională și, 
mai important, pot găsi drumul 
care duce spre unul sau mui 
multe podiumuri la J.O. de la 
Moscova. O astfel de prognoză 
nu este numai o aspirație sau 
o promisiune, ci o perspectivă 
impusă de efortul făcut și mai 
cu seamă de cel pe care do
rim să-1 dăruim împlinirii ei.

am 
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EALIZĂM OBIECTIVELE?
e drum, mici și medii. Ne referim Ia 
m toate Ion Buia (cat. ușoară), care 
Difanțul după o îngrijire medicală mi-
atâ un nuțioasă (în prezent este încă
entru a indisponibil, în urma unei lu-
mod cu xații la umăr), cu un rezultat
i marea în jur de 310 kg poate spera
la Mos- la o medalie; la recordmanul
or can- țării la categoria semimijlocie,
ibunătă- care de asemenea, cu o perfor

manță de 325 kg, poate ocupa 
iâne de o poziție fruntașă. Dintre cei- 
a spor- Ialți membri ai iotului, cu pers- 
impiadă pective apreciabile la ora ac- 
ierarhia tuală sînt Ion Balaș (cat. muscă 
loială, o sau cocoș) ; Cristian Mateeș
în ve- la aceleași categorii, Virgil

ale care Dociu (cat ușoară), Mircea Tuli
t prilej (cat. cocoș sau pană), Constan-
acă am tin Chiru (cat. pană) și alții,
:ultatele printre care și Marin Parapan- 
locul 6 cea (cat grea), dacă la progresul
: mon- său remarcabil din ultimul an
d puțin se vor mai adăuga cel puțin
(Tuli și 25—30 de kilograme. Același 
perfor- lucru îl putem spune și despre 

distanța Vasile Groapă, la categoria 
Iți 5—6 semigrea.
rest pa- In atenția antrenorilor lotu- 
i să ne lui nostru (Lazăr Baroga, Ște-
le asu- fan Achim, Gheorgbe Mănăi-
pe de- lescu la seniori, Lisias Ionescu

m însă și Tiberiu Roman, la juniori)
meinică va trebui să stea nu numai
și apoi munca neobosită în vederea
Lului o- îmbunătățirii necontenite a'

pot fi performanțelor elevilor lor, ci
sul ob- cu egală importanță, ridicarea
Jii I rezultatelor la ambele stiluri,
prisma în vederea ameliorării perfor-

mari manțelor la „total“. unicul cri-
J.O. le teriu de clasificare la Olim-
egoriile piadă I

I
I
I
I
I
I 
I

Ca ramură competițională, judo-ul a pă
truns, aproape neobservat, în sălile de 
sport din țara noastră abia în urmă cu 

10 ani și iată-1 astăzi aflat în plină cursă de 
pregătire a debutului său olimpic ! Pe pano
plia judo-ului românesc se și află rinduite 
cîteva trofee cucerite la competiții de anver
gură. Firește, acum preocuparea principală a 
sportivilor și antrenorilor lotului reprezentativ 
este pregătirea intensă, la nivelul exigențelor 
din arena mondială, în scopul unei cit mai 
bune evoluții la Jocurile Olimpice.

Neîndoios, turneul olimpic va fi extrem de 
dificil pentru tinerii și prea puțin experimen
tați! noștri sportivi. Mulți dintre eoncurenții 
care vor evolua pe saltelele olimpice au fost 
văzuți de sportivii noștri doar în... filme do
cumentare, iar despre alții, deși aureolați la 
mari competiții, an citii doar prin ziare și re
viste.

Raportînd valoarea judo-ului românesc la 
cea atinsă pe plan mondial, trebuie să recu
noaștem că reprezentanții noștri abia încep să 
urce pe primele trepte în drumul spre marea 
performanță. In arena mondială nivelul teh
nic al sportivilor valoroși a atins cote de per
fecțiune, se execută procedee de atac greu 
parabile, iar apărarea este ermetică.

Dar, sportivii noștri fruntași sînt deciși să 
facă totul pentru a se prezenta la Olimpiada 
80 la înălțimea excelentelor condiții ce li 
s-au creat, să lupte pină la capătul puterilor 
pentru a-și putea înscrie în palmares primele 
succese olimpice. Este o dorință legitimă, care 
se bazează pe rezultate merituoase obținute 
îndeosebi Ia ultimele ediții ale campionatelor 
continentale : o medalie de argint, două de 
bronz și mai multe locuri de onoare, ca și pe 
bilanțul deosebit de promițător realizat de 
juniorii noștri la campionatele europene din 
acest an.

g PE CINE

r

ASPIRAM CEL PUȚIN LA 0 MEDALIE

— Intr-adevăr, după un dece
niu, pot spune că a fiost greu ca 
te orice început. Existau cfțiva 
tehnicieni amatori care mai știau 
dte ceva din cărți străine, reviste 
«au ce învățaseră in unele turnee 
efectuate pe cont propriu. I-*ș 
aminti pe octogenarul căpitan în 
rezervă Emil ian Teacă, fost in
structor oe jiu-jitsu, pe profeso
rii Florian Frazzei și Ioan A- 
vram, autorii primelor cărți ro
mânești de judo, cit și pe ing. 
Liviu. Urmă, unul din pionierii 
judo-ului d_n București. Federaț-.a 
era însă chemată să se ocupe 
de pregătirea viitorilor perfor
meri. Pentru aceasta era necesar 
să dezvoltăm, mai întâi, baza- de 
masă, să atragem cât mai mulți 
tineri pe tatami (salteaua de ju
do). Despre existența vreunui „se
cret" nu poate fii vorba. Totul 
trebuie atriibudt unui singur fac
tor : MUNCA. Numai prin mun
că am reușit să trecem peste 
multe neajunsuri inerente începu
tului : n-aveam costume, saltele 
cât de cît asemănătoare celor pen
tru judo, competițiile — și ace
lea puține la număr — se țineau 
la nivelul diletanțilcr, pentru săli 
de antrenam ent apelam la bună
voința unor cluburi sau asociații 
sportive etc.

tre sportivii noștri r-c tratează 
te mod corespunzător, kndteidus- 
tizareB te cadrul antrenamente
lor este — după părerea mea — 
.jterategLa* tntrepikn ccXi oLm- 
păe. De acces, «-a și se
apUcâ. cu maximă strictețe. P®’ 
fecțtecarea procedeelor tehnice 
de atac șl apărare potrivit cu 
particularitățile fiecărui sportiv. 
Nu mal avem timp suficient pen
tru a putea schimba rac cal teh
nica sportivilor. De piMă. pe un 
judoka a cărui armă principală 
este ‘ 
găti 
deci: 
tăti 
pec* 
meritelor, dar ele sânt 
numeroase. Nu aș dori să se 
creadă că noi. cei de la federația 
de judo, considerăm activitatea 
noastră a fi impecabilă. Sînt încă 
destule lucruri de făcut și de în
dreptat, pentru că rareori, prinși 
de problemele stringente, imedia
te, ale loturilor, am ajuns să mai 
privim și prin veritabilele pepi
niere pe oare ar trebui să le re
prezinte secțiile de judo din țară. 
Fără a mai pomeni fenomenul a- 
proape bizar că în ultima vreme 
mimărul secțiilor de judo este 
în scădere ! Din motive ținând 
de greșita înțelegere a menirii

forța nu-1 mai putem pre
să atace eu alte procedee 
cele spec fice acestei cali- 

Am subliniat un singur as- 
al individualizării antrcna- 

mult mai

— O ultimă 
propuneți pentru 
ceva ?

Întrebare:
J. O. de

ce vi 
U Mos-

NE BIZUIM?
Tn cursul mai multor întreve

deri, am solicitat și am obținut 
opiniile cîtorva dintre cei mai 
buni antrenori români, care s-au 
ocupat sau se ocupă de viitorii 
candidați olimpici, cu privire la 
șansele tinerilor noștri judoka de 
a se distinge in cadrul turneului 
de la. Moscova 1980. Iată cîteva 
din răspunsurile obbținute :

AURELIU BARBU : „Avem,
chiar la ora aceasta, sportivi ca
pabili de bune performanțe, ca 
Arpad Szabo, Constantin Niculae, 
Mircea Frățică, Mihalache Toma 
sau cei din „noul valu loan 
Domnar, Măricel Zamfir, Bfela 
Onodi și alții. Important mi se 
pare ca in programul de pregă
tire al unor asem^iea sportivi 
talentați să includem acele mij
loace metodologice care sporesc 
la sportivi inițiativa personală, 
inventivitatea, aș spune chiar 
fantezia creatoare in aplicarea 
procedeelor tehnice. Susțin a- 
ceasta intrucît am constatat, la 
recente mari competiții, cd in 
lupta dintre adversari cu forța 
sensibil egale și cu o tehnică si- 
milară, decisiva devine capaci
tatea de reacție individuală în 
moment ele-cheie. Iată de ce in 
orele de antrenament îmi place 
să mă slujesc de mijloace auxi
liare cu multă forță de convin
gere cum sînt de pildă filmele 
tehnice, pe care le supun spre a- 
naliză elevilor mei".

E ÎNDESTULĂTOR...
— Revenind la prezent, vani 

ragă să schițați stadiul pregătiri
lor, Ia jumătatea ciclului olimpic.

părerea 
mai 

___ : A. Szabo, i.Dom- 
nar sau M. Zamfir (superușoară), 
C. Niculae, M. Vlad sau B. Ono
di (Semiușoară), L. Lazăr și C. 
Roman fușoară) și M. roma (se- 
mămijlocie). Pînă atunci însă, mai 
avem cîteva etape de verificare 
foarte importante : campionatele 
europene de la Bruxelles (tnai 
1979) și cele mondiale de la Paris 
(decembrie 1979). După desfășu
rarea acestora vom putea, să ne 
apreciem mai bine posibilitățile.

— O medalie, 
mee, au șanse 
mulți sportivi

După
s-o obțină 

Szabo,

c* du- plică șl prin faptul ci — tot
as A, te din vina noastră — se lucrează

•Aptă- wpe adică s-au înregistrat
l spor- progrese la câte un stil (fie la
ni zed jrm/uls-, fie la .aruncat") și ast-
plicația fel «totalul- realizat de sportivi 

pregA- nu a crescut ln mod corespun- 
tivll se zâtor. Or, se știe că Ia Jocurile
mlcșo- Olimpice nu se acordă medalii
muncă pe stiluri (ca la campionatele 
tren ori mondiale sau europene), ci nu- 
abU eă mai pentru totalul celor două

ntffnplă mișcări („smuls- plus .aruncat-), 
riuntașe Unii sportivi tineri ca V. Cocio-
Steaua), ran, T. Kiskalo, M. Purdilă ș.a. 
-;eana) au înregistrat progrese nesemnl- 
ă loui- ftcatdve (în medie doar 9,3 kg
xare e- față de 20—30 kg cit prevedea
ții, la o obiectivul nostru.). Tabelul ală
muri ca turat este edificator în privința

laie de- progreselor prea mici ale unor
Ite cu- sportivi din lotul național :
or tre- Cauzele ? Volumul de muncă 

capăt, planificat, atît in lot cit și la clu-
într-un burile și asociațiile fruntașe, nu
— abia a fost realizat. Lotul național a

o rea- efectuat săptămînal cu 10 tone și
ă ! De 100 de repetări sub’ cifra plani-
facem flcată I Trebuie să fie limpede

activul că rezultatele competitive pe
care nu plan mondial nu pot fi obținu-

— Prezența, pentru prima oară, 
la Olimpiadă ne-ar ogpra dar, în 
•celnși timp, ar presupune și res
ponsabilități sporite. Pentru că, 
orice s-ar spune, Olimpiada nu 
poate fi. comparată cu nici o altă 
competiție. Știm cu toții foarte 
btne acest lucra, deși n-am par
ticipat piuă acum ia nici o ediție. 
Pregătirile pentru întrecerile o- 
Mmpice de la Moscova au început 
în urmă cu doi ani, la numai 
câte-.-a zile după ce s-a tras cor
tina la Montreal. Planurile au 
foe*, minuțios alcătuite șl supuse 
discuției în cadrul Biroului fede
ral. Rezultatele se află pe o U- 
nle ascendentă : ln 1976, semi ușo
rul C. Niculae șl semimijlocsuJ 
M. Toma s-au clasat pe locul 5 
te campionatele europene de la 
Kiev ; în 1977. la Ludwigshafen 
(R. F. Germania), echipa noastră 
șl superușorul A. Szabo au cuce
rit medalii de bronz — primele 
medalii obținute de sportivM ro
mâni la nivel continental —, iar 
anul acesta, la competiția euro
peană de la Helsinki, Arpad Sza
bo a cucerit medalia de argint, 
fiind foarte aproape de titlul 
continental. în etapa actuală de
punem toate strădaniile pentru 
îmbunătățirea capacității de e- 
fiort, vrem să automatizăm cite 
2—3 procedee tehnice de mare e- 
ficadtate și să ameliorăm apăra
rea, latură a pregătirii deosebit 
de importantă, pe care mulți din

Mihalache Toma finalizează cu abilitate morote-seoe-nage (aruncare 
peste umăr) și-l învinge prin ippon pe campionul sovietic lull Semenov

1977 1978 PROGRES

197,5 kg 215 kg +17,5 kg
225 kg 245 kg +2C kg
220 kg 232,5 kg +12,5 kg
215 kg 227,5 kg +12,5 kg
195 kg 205 kg +10 kg
240 kg 255 kg +15 kg
280 kg 305 kg +25 kg
285 kg 290 kg + 5 kg
250 kg 267,5 kg +17,5 kg

jlocie 280 kg 285 kg + 5 kg
305 kg 325 kg +20 kg
300 kg 307,5 kg + 7,5 kg

îa 325 kg 340 kg +15 kg
ioară 325 kg 330 kg + 5 kg

335 kg 355 kg +20 kg
•ea 337,5 kg 350 kg +12.5 kg

ramat te detit dacă halterofilii vor ac- 
lr.deo- cepta un volum de muncă echi-
d-cale valent cu cel al campionilor și 

recordmanilor mondiali. Dacă 
esului nu s-a întâmplat așa pînă acum, 
1.5 kg e și vina noastră".

Grupaj realizat de 
ex- Ion OCHSENFELD

I 
I 
I 
I 
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I
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SABIN LUCEA : „Firește că 
mie imi sînt mai apropiați — și 
ti cunosc mai bine — elevii mei 
de la Dinamo București. Intensi
ficând și perfecționînd progra
mele de pregătire, sper ca spor
tivii de care mă ocup să poată 
urca noi trepte valorice. Am con
vingerea că Arpad Szabo a tras 
concluziile care se impuneau in 
urma participării sale la campio
natele europene de anul acesta, 
cînd a pierdut meciul final ex
clusiv din propria sa neatenție, 
după ce îi învinsese detașat pe 
cei 5 adversari intilniți pînă a- 
tunci. El este un băiat tinăr, cu
rajos și are reale posibilități de 
a cuceri o medalie olimpică. De
altfel, pînă la Moscova, el va 
avea posibilitatea de a mai acu
mula și experiența marilor în
treceri din 1979. Este adevărat 
ed Constantin Niculae și Mihala
che Toma au ratat momentul a- 
firmării la Helsinki, fiind Intre- 
cuți de adversari pe care în mod 
firesc i-ar fi putut depăși. Ei ră- 
min însă, după opinia mea, cei 
mai buni la categoriile lor și cu 
eforturi sporite la antrenamente 
se vor putea număra printre pro
tagoniștii viitoarelor turnee inter
naționale. Cu condiția, firește, 
«d-și mărească substanțial volu
mul de muncă în etapele urmă
toare de pregătire^.

„Pun mari 
loan Dom-

GHEORGHE ILIE : 
speranțe în juniorii 
rtar și Bela Onodi — amindoi l« 
categorii mici — care pot realiza 
însemnate salturi valorice in pe- 
rioada ce ne mai desparte de 
viitoarea edific a Jocurilor Ohm- 
Dice. Ei stnt tineri dacă vro- 
^resia virstei rămine strict arit
metică, cea a valoni sportive 
poate lua un curs mult mai ra
pid. Desigur, progresul lor nu 
va veni de la sine. Performan
tele bune realizate in acest an 
de către juniorii români la cam
pionatele europene (unde au cu
cerit o medalie de argint ?i trei 
de bronz) sini consecința unui 
început de drum pe care 
perseverat, cu o conștiinciozitate 
Și disciplină fermă care nu-i pri
vește doar pe sportivi, ci și P® 
noi, tehnicienii. Dacă sintem ho- 
tăriți să facem pregătiri la nive
lul cerințelor mondiale, atunci și 
rezultatele trebuie să vinău»

NUMAI MUNCA SÎRGUINCIOASĂ, CU TOTALA DĂRUIRE, 
POATE ÎMPLINI SPERANȚELE

Încă înainte de a începe analiza 
stării de fapt în judo-ul românesc 
la jumătatea ciclului olimpic, se
cretarul federației de specialitate 
a simțit nevoia unui excurs isto
ric absolut necesar. Acesta era 
impus de distanța imensă ce des
parte plezirismul, practica „la 
modă“, de activitatea competițăo- 
nală autentică in această ramură 
sportivă de esență extrem-orien- 
tală.

Trebuie să recunoaștem că și 
astăzi, la noi, judo-ul se zbate 
încă între orele de inițiere cu pla
tă Cun fel de snobism al caselor 
de cultură) și veritabilele săli de 
antrenament, puține la număr și 
nu strălucit dotate.

Ambițiile sânt mari, și tie ex
plică unele succese. Dar e greu 
fără tradiție — doar cu amintirea 
exercițiâlor de jiu-jitsu din ca
zărmile de pe vremuri. — să pre
tinzi a concura de la egal pe cel

ce practică judo de mai multe 
decenii, dacă nu chiar de secole.

Luind însă în considerare făp
tui că nici judo-ul olimpic nu are 
decît o vechime de 14 ani, putem 
spune că nădejdile sânt îndreptă
țite. în scurt timp, judoka ro
mâni pot ajunge din urmă pe 
fruntașii genului. Dar pentru a 
obține un buchet de performeri 
trebuie să sădești și să răsădești 
cu sîrguință, în multe grădini și 
sere. Sub metafora aceasta tre
buie citită de fapt ideea necesi
tății de a spori masa de practi- 
canți, concentrîndu-i în cîteva 
secții puternice, încadrate cu an
trenori de înaltă calificare. E greu 
de presupus ca fără competență 
și experiență, intr-un sport cu 
multe subtilități tehnice încă prea 
puțin dezvăluite public, să poți 
reuși rezultate strălucite. Sub în
drumarea unor asemenea maeș
tri, purtători de dani (potrivit sis

temului tradițional de clasificare), 
tinerii candidați la gloria olim
pică, în tot atît de tînăra ramură 
sportivă, trebuie să accepte cu 
pasiune volumul de muncă și in
tensitatea antrenamentelor impuse 
celui ce aspiră la titlul de cam
pion.

Firește că timpul scurt rămas 
pînă la turneul olimpic de la 
Moscova nu îngăduie desfășura
rea unor largi acțiuni pregătitoa- 
te. Cu atît mai mult considerăm 
anul 1979 drept an crucial pentru 
afirmarea judo-ului românesc. în 
acest răstimp calendaristic (care 
înglobează campionatele europene 
ln mai la Bruxelles și campiona
tele mondiale în decembrie la 
Paris), judo-ul românesc trebuie 
să-și demonstreze capacitatea 
competitivă pe plan Internațional 
și să-și valideze aspirațiile în a- 
rena olimpică. Iată un examen 
greu, la a cărui absolvire tre

buie să se considere mobilizați 
nu numai membrii Biroului fede
ral. ci întreg activul ramured 
sportive, de la antrenori, .pînă la 
juniorul candidat în lot.

Nu în ultimul rînd dorim să 
subliniem necesitatea ca tehnicie
nii judo-ului să apeleze la cuce
ririle științei, la asistența medici- 
nei și a cercetării, pentru ridica
rea programelor de pregătire la 
nivelul celor mai înaintate cunoș
tințe mondiale în acest domeniu.

Acum totul depinde de membrii 
nu prea numeroasei familii a ju- 
do-ului, de strădaniile lor, de sipi- 
ritul lor de sacrificiu și de pu
terea de muncă puse în slujba a- 
cestui frumos obiectiv : debutul 
olimpic !

Grupaj'realizat de 
Costin CHIRIAC 

și Nicokie CHiNDEA



în obiectiv, 
propaganda sportivă MAI MULTĂ GRIJĂ FATĂ DE CONȚINUTUL EDUCATIV!
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La îndemîna organizatorilor de competiții sportive 
stau o mulțime de forme și mijloace propagandis
tice. prin intermediul cărora se satisface nevoia 

de informație a unor mase largi de iubitori ai sportului 
care frecventează marile arene. Miilor, zecilor de mii 
de spectatori care iau loc la fiecare sfîrșit de săptămînă 
în tribunele sălilor de sport și ale stadioanelor stațiile 
de amplificare, programele editate special, panourile și 
afișele cc pavoazează 
sportului le 
in stare să 
premise de 
aceste forme 
un profund 
rile sportive, 
sportiv să înțeleagă

SPORTUL PENTRU TOȚI IN PROGRAME

1, panourile și 
incintele acestor așezăminte, ale 

oferă un sumum diversificat de subiecte, 
determine atitudini, stări de spirit, opțiuni, 
acțiune. Considerăm, că în conținutul lor. 
și mijloace de propagandă trebuie să aibă 
caracter educativ, să popularizeze întrece- 
să ajute pe „consumatorul" spectacolului 

__________ ___ „ă mai bine întîlnirile la care asistă,
să-i ofere amănuntele necesare cunoașterii regulilor spor
tului respectiv și ale competiției, sâ-i educe simțul . fair- 
play-ului, dar și voința și dorința de a practica el însuși 
exercițiul fizic și sportul, punind in evidență însemnăta
tea acestei activități în viața omului zilelor noastre, efec
tele ei pozitive asupra sănătății, capacității de muncă, 
dezvoltării personalității, comportamentului general.

Redacția noastră pune astăzi în evidență • serie de 
aspecte legRlc de conținutul educativ al formelor de pro
pagandă sportivă. îndeosebi al programelor oferite la in
trarea în stadioane și săli, al stațiilor de amplificare, aJ 
altor mijloace de popularizare.

Remarcăm, de la bun 
început, în programele meciu
rilor bogăția și varietatea in
formațiilor fotbalistice abor
date. ca și modul lor de pre
zentare. Diversitatea și cali
tatea, deseori apreciabilă, a 
prezentării grafice a „ziare
lor de duminică fotbalistică* 
se bucură de atenția și inte
resul spectatorilor și nu nu
mai ale lor. Aceste programe 
au o viață mai lungă decit o 
zi : ele sînt citite și de către 
cei de acasă sau în cercul 
prieteni ai spectatorului...

Folosindu-se tocmai de 
ceastă largă circulație la 
titor, editorii programului 
la meciul A.S.A. Tg. Mureș — 
Jiul Petroșani au abordat 
una dintre problemele impor
tante ale sportului pentru

de

a- 
ci- 
de

SĂ NE MAI MIRĂM DE RECORDURILE SIBIENILOR?

toți. Este vorba de un „sub
sol" de pagină în care s-au 
explicat noutățile intervenite 
în regulamentul de desfășu
rare a „Daciadei", odată cu 
declanșarea ediției a doua. 
Se amintea că, începînd din a- 
cest an, întîlnirile din etapele 
de masă nu vor mai fi elimi
natorii și se vor desfășura 
sistem turneu, adică după 
principiul „fiecare cu fiecare". 
Se accentua, totodată, asupra 
permanentizării întrecerilor și 
se evidenția rolul sportului 
de masă în descoperirea ta
lentelor pentru marea perfor
manță. Ideea ni se pare ex
celentă.

Publicînd, la rîndul lor, 
informații privind practicarea 
largă a exercițiilor fizice, 
realizatorii altor programe 
n-au reușit, însă, să creeze 
un și mai puternic efect pro
pagandistic. Iată, de pildă, în 
programul întîlnirii dintre 
C.S. Tîrgoviște șt F.C. Argeș,

se amintește că o companie 
scandinavă de transport ae
rian a introdus, cu urmări 
excelente în buna dispoziție 
a pasagerilor săi, un program 
de gimnastică în cadrul re
prizei de agrement. Foarte 
bine I Dar... Cît de eficace ar 
fi fost, bunăoară, cîteva infor
mații privind introducerea 
gimnasticii la locui de muncă 
chiar din întreprinderile tîr- 
goviștene.

Iată și un caz... ratat. în 
programul partidei F.C. Ar
geș — Sportul studențesc se 
face o susținută reclamă uni
tăților de alimentație publică 
și cazare ale cooperației de 
consum din județul Argeș. 
N-ar fi fost, însă, interesant 
de amintit și ce posibilități 
de mișcare i se oferă în a- 
ceste locuri vizitatorului sau 
care sînt traseele de drume
ție ? Ar fi fost binevenite și 
pentru spectatori și pentru™ 
U.J.C.C. Argeș !

Avem în față scrisoarea a- 
dresată de către tovarășul in- 
finer Doru Zamfirescu, de la 

ntreprinderea de rețele elec
trice Sibiu, membru al Asocia
ției sportive „Electrica*, care 
relevă că în articolul „De la 
Vassalopel Ia Dumbrava Sibiu
lui*, apărut în ziarul nostru, 
s-au spus multe lucruri fru
moase despre sportul orientării 
turistice, dragostea copiilor si- 
bieni pentru mișcarea în aer 
liber, despre amploarea acțiu
nilor sportive de masă 1a 
Sibiu.

Autorul scrisorii nu este însă 
de acord cu aprecierea din ar
ticol că la crosul din primă
vara acestui an. organizat de 
„Clubul de orientare Electri
ca* (președinte cunoscutul o- 

rientarist Dezideriu Heintz), 
au fost numai 9 000 de parti
cipant, corespondentul nostru 
afirmă că la acțiunea respec
tivă au fost prezenți 11 110 !

Mulțumim pentru precizarea 
adusă.

Altceva ne-a reținut însă a- 
tenția : scrisoarea este însoțită 
de un material propagandistic 
deosebit de frumos : un afiș 
ce invită la „Ziua orientării^ 
(care va cuprinde șase con
cursuri), un plianț menit să 
mobilizeze pe cei mici la con
cursul „Busola de aur*, un car
tonaș cu emblema clubului, un 
prospect care prezintă obiecti
vele și acțiunile clubului („Bu
sola de aur*, „Vînătoarea de 
posturi*, concursurile de popu
larizare „Profesorul și elevul*, 
„Părinți și co^ii*, „El și ea*...).

Spicuim din pliantul de pre
zentare a clubului : „In cetatea

cujeuu oe crienta«-sb« 
cescji x

frîTOPfcSH.

cei mai mici orientaristiFișă de participant pentru 

munților și codrilor noștri 
s-au păstrai curate limba și 
datinile și s-a închegat tăria și 
unitatea neamului românesc"-. 
„Pădurea a fost și o școală a 
dirzenîei și iscusinței, care a 
călit trupul și sufletul, o școală 
în care s-au însușit îndeletni
ciri și virtuți necesare în. mo
mentele grele ale istoriei"™ 
„Orientarea este un sport ciu
dat. Greutățile intimpinate in 
natură nu te descurajează ci. 
dimpotrivă, după fiecare post 
de control atins și după fiecare 
concurs abia aștepți următoarea 
ocazie de confruntare cu pă
durea, cu adversarii tăi și cu 
tine însuți"... „Astfel, orien
tarea devine o permanentă cău
tare de mișcare in aer liber, 
care te preface intr-un om să
nătos și voios, apt de fapte 
mari in muncă și in viață, spre

și al patriei. IN-folosul tău
CEARC-O ȘÎ TU !-

Fațâ de aceasta propagandă 
pentru sportul orientării, să ne 
mai mirăm de recordurile de 
participare ale sibienilor ? In 
această direcție, am încheia a- 
dreslndu-ne tuturor celor caro 
fac propaganda sportivă cu în
cheierea sibienilor : „încercați 
șl dumneavoastră* ... să faceți 
o propagandă asemănătoare și 
veți avea rezultatele acestora.

DE LA O RECLAMA LA ALTA

DIALOG CU TRIBUNA
Lecturind o mulțime de pro

grame editate cu prilejul ma
nifestărilor sportive am avut 
plăcuta satisfacție de a desco
peri in cuprinsul majorității a- 
cestora preocuparea realizatori
lor pentru educarea, sub di
verse aspecte, a publicului. Mo
dalitățile de realizare a unui 
dialog apropiat cu .tribunele' 
sint dintre cele mai variate si 
cu un deosebit efect educativ. 
Pornind de la forme simple, a- 
lese — de pildă — de buzoieni 
(„Să aplaudăm in mod sportiv 
atît acțiunile echipei noastre, 
cit și reușitele adversarilor ! 
Să nu-i jignim prin comporta
rea noastră pe oaspeți și pe ar
bitri"). la altele mai complexe, 
sugestive, la comentarea unor 
reguli de joc. la fragmente din 
beletristica sportivă. programele 
îndeplinesc un rol important in 
crearea unei ambiante de fair- 
plav pe tot parcursul spectaco
lului sportiv. In acest context 
se cuvine a fi remarcate citeva

DE CE ESTE UITAT TOCMAI
REGULAMENTUL DE FOTBAL?

In cuprinsul programe- 
lor editate cu prilejul 
manifestațiilor sportive 
își găsește loc adesea 
și reclama. Firește, nu 
sîntem împotriva acestor 
„completări", gîndindu- 
ne mai ales la faptul 
câ prin ele cluburile și 
asociațiile sportive iși 
rotunjesc bugetele și, 
astfel, îșî îmbunătățesc 
baza materială. Dar, pe 
alocuri se exagerează, 
cantitativ și calitativ. 
De pilda, unul din pro- 
a na me Ie difuzat» de 
Clubul de fotbal ,.Poli
tehnica lași* afectează 
reclamei mai bine de 
jumătate din spațiu.

Sînt prezenta acolo un- 
sorezece firme ieșene 
cane-și expun pe spații 
largi produse și blazoa
ne, invitind publicul să 
cumpere felurite articole 
mai noi sau mai vechi. 
Nu lipsește nici recla
ma întreprinderii de bere 
și spirt din» lași care o- 
ferâ spectatorilor... bere 
specială „Unirea", bere 
„Moldova", bere brună, 
bere caramel „Ciric- șl 
îndeosebi bere blondă 
ieșeană, maroa „Zim
brul". In ctîta amar de 
spațiu rezervat publici
tății, doar doua cuvinte 
despre articolele de 
sport în reclama Intre-

prinderii „Țesătura"
lași... Mai rezonabilă. 
Sub toate aspectele, ru
brica publicitară a pro
gramului editat de F. C. 
Argeș. Dar ți mai m- 
structivâ reclama (sin
gura) găzduită de pro
gramul Jiului, prin care 
se face, 
plăcut, 
privind regulile de 
lecție a muncii in 
taje. Utilă pentru 
spectatorii mineri.

O oarecare grijă 
bru aspectul educativ al 
„micii publicități" din 
programe se impune 
pretutindeni...

într-un mod 
o recomandare 

pro- 
aba-

pen-

Ca să scriem Încă odată despre rolul șl importanța stațMor de 
amplificare cu care sînt dotate cele mai multe dintre stadioanele 
noastre, credem că nu-șd are rostul. Toată lumea4 lămurită. Pe ori
care dintre organizatorii meciurilor de fotbad i-ai întreba despre ros
tul acestor „cutii de rezonanță", ți-ar răspunde ca la carte : „Prin 
stațiile de amplificare, in afară de faptul că aducem la cunoștința pu
blicului cele două formații și arbitrii, comunicăm modificările inter
venite in echipe de-a lungul meciului, se poate face o propagandă 
dintre cele mai eficiente privind participarea Ia concursurile de masă 
din cadrul „Daciadei", se pot comenta anumite faze mai litigioase 
și populariza texte din regulamentul de fotbal*. Deci, se pot face 
multe prin aceste stații de amplificare.

Din păcate, nu se face ! tn afară de comunicarea celor două e- 
chipe, a arbitrilor, a schimbărilor și a transmiterii unor melodii de 
muzică ușoară in timpul pauzei, nimic nu se mai... aude I Și cît de 
utilă ar fi comentarea — de specialiști tn materie — a fazelor litk- 
gioase așa cum de multe ori se întlmplă pe gazon șl în care tribu
nele sînt, de foarte multe ori fără motiv. în dispută cu arbitrul. Recent, 
la un meci desfășurat pe stadionul Steaua din Capitală, un pilc de 
„suporteri" ai echipei roș-albastre s-a manifestat total nesportiv la 
adresa arbitrului loan Rus. O explicație venită de la stația de am
plificare ar fi fost, credem, binevenită pentru lămurirea acestor ln- 
fierbîntați spectatori...

Dar, la stadionul Steaua, ca șl la „Republicii" sau la cele dfin 
Craiova, Timișoara. Buzău. Iași ori Tg. Mureș, sau oricare altul al 
echipelor din prima divizie — liniște completă din acest punct de 
vedere. La. Bacău, de pildă, se transmit măsuri privind circulația. 
Nu-i nimic rău în asta ! Dar de ce este uitat, pe un stadion de fot
bal, tocmai regulamentul de fotbal T

programe ce ne-au parvenit re
cent. Ne-a făcut o bună impre
sie cuvintele calde cu care au 
fost primiți Viorel Mateianu și 
elevii 
„Bun 
gestia 
nelor 
zatori _  ___ ___
galerie". Variată si instructivi 
este rubrica „P‘ 
buna" — care, 
sugerat si titlul 
din programul 
Tirgoviște. Ea se 
nor opinii ale spectatorilor de 
toate virstele. Un autentic în
demn Ia luciditate si imparția
litate se degajă din frumoasa 
tabletă _Să nu ne facem ilu
zii*. din programul realizat de 
F. C. Baia Mare, in care alături 
este propus spectatorului un 
cintec de incurajare a echipei 
favorite. Din programul Jiului 
Petroșani ne-a impresionat plă
cut modul în care jucătorul 
Cavai, socotit de unii suporteri 
pătimași ca fiind autorul moral 
al golului primit la Tg. Mureș, 
este încurajat în 2—3 rînduri 
înțelepte, in programul bine 
realizat de fiecare dată de 
Sportul studențesc se intilnese 
diferite materiale cu caracter 
educativ. Din programe nu lip
sesc nici prezentările fotbaliș
tilor care iși încheie activitatea 
competițională. realizate cu căl
dura si 
cei care 
parte a 
gatie a

Grija . 
tivilor se face remarcată în 
majoritatea programelor. Dar, 
din păcate, nu in toate—

săi la Arad, in tableta 
venit, prieteni !“ Si su- 
pentru înviorarea tribu- 
făcută de aceiași reali- 
sub titlul „Cea mai bună

.Dialog cu tri- 

. dealtfel, ne-a 
articolului — 
ciulului din 
face ecoul u-

prețuirea meritate de 
Si-au consacrat o mare 
vieții slujirii cu abne- 
clubului respectiv, 
pentru educarea spor-

IN CONTRATIMP...

Nu există om care sâ nu guste umo
rul, acel umor tonic, sănătos, une
ori virulent și cu adresă, alteori 

bonom, fără o țintă anume. Educarea prin 
umor nu-i o chestiune ușoară, dar e ne
cesară. „Castigat ridendo mores" spune un 
proverb.

Multe dintre programele care se oferă 
spectatorilor la meciurile de fotbal, volei 
sau alte manifestații sportive ne-au con
vins câ redactorii acestor pro
grame au... umor. Dar, să 
plificăm. Clubul de 
„Sportul studențesc" a 
în programul nr. 5/1978
mostre de umor suculent.
programele redactate cu bun gust și cu 
evidenta preocupare pentru educarea spor
tivilor și chiar a spectatorilor. Unele din
tre ele vizează și unele nereguli care se 
produc jurul înfierbîntatului balon
rotund.

= UMOR,
cîteva

Destule sînt

puoa

In programul oferit de F. C. Bai* Mare 
la 26 noiembrie, se află o fotografie cu 
următoarea explicație : „I. Szongoth, con
tabilul șef, și V. Bohoni, responsabilul ba
zei sportive, incercind să elucideze enig
ma : De ce sint totdeauna mai 
tatori decit bilete vîndute ?“ 
de acest fel ar putea continua.

Dar ce te faci cu umorul 
calitate, copiat din cine știe

mulți spec-
Exemplele

de proastă 
ce reviste

DA! DM DE DUNA CALITATE!

tîlni la... birt. în programul oferit la me
ciul Corvinul — Steaua anecdotele sînt 
răsuflate. (Soțul vrea să serbeze a zecea 
aniversare a căsătoriei printr-un minut 
de tăcere ; cineva a încercat să se lase 
de fumat folosind bomboane, dar nu le 
poate... aprinde). Mai „elevat", programul 
oferit la meciul Jiul — Politehnica Ti
mișoara cuprinde trei anecdote cu filosofi, 
din care spicuim una cu... umor negru : 

Profesorul e întrebat cînd 
„cauza* poate urma „efectul", 
iar acesta răspunde : „Cînd 
medicul urmează coșciugul pa
cientului".

Decit astfel de umor, stimați redactori 
ai programelor, mai bine dațt careuri de 
cuvinte încrucișate, ca în programul ofe
rit de F. C. Bacău („Mens sana...“), de 
I1’. C. Olimpia („Baloane încrucișate") sau 
de voleibaliștii de la Baia Mare, care In 
careul intitulat „Explorări- oferă citito
rului posibilitatea cunoașterii echipei lo
cale și a evoluției acesteia.

Așadar, decit umor de proastă calitate, 
mai bine cuvinte încrucișate. Dar. aten
ție I Feriți-vă să „încrucișați" ironii 
ieftine.

Un fapt pozitiv fntîlnit tn 
majoritatea programelor 11 con
stituie micro-portretele jucă
torilor. Desigur că spațiul re- 
strtns obligă pe realizatori să 
recurgă la un stil oonds, să 
reliefeze lapidar calitățile fot
balistului prezentat, contribu
ția sa la succesele echipei, tn 
acest fel. suporterii clubului, 
spectatorii In general, cunosc 
mai bine pe component» for
mației favorite sau al celor
lalte divizionare A.

Dar, răsfoind programul e- 
dltat de Gloria Buzău cu pri
lejul InttlnirM eu — —
vinul. 
Surpriza 
spectatorilor 
„prim-planul1

străine, cu anecdote răsuflate, mai ales 
cu bețivi, cum am găsit în unele pro
grame ? în cel oferit la meciul U.T.A. — 
F. C. Baia Mare, cele mai multe glume 
sînt cu bețivi : un ins se scuză că n-a 
venit la întâlnirea de Ia... birt cu prie
tenii lui, dar el fusese, se îmbălase și 
uitase ; mămică întreabă copilul pe cc 
parte a străzii 
i se răspunde 
ia matematică, 
nind din două
diferite, tatăl și unchiul lui sc vor în-

vine tata de la serviciu și 
că pe ambele : răspunzând 
un elev apreciază că por- 
puncte diferite, cu viteze

Întîlnirii cu F.C. Cor
am rămas surprinși, 

neplăcută oferită 
a constat In 

___ ,______Cristian Ale
xandru, portarul formației bu- 
zoiene. Autorii ni-1 prezintă 
pe Cristian ca fiind un om 
sobru, serios, care dovedește 
abnegație față de culorile clu
bului. Să “ “ “
pare că 
chiar așa, 
norii l-au
In săptămîna realizării 
gramului, pentru indisciplină 
și abateri de la normele vie
ții sportive. Deci, calificative 
situate la poli extremi. Publi
carea micro-portretului lui 
Cristian s-a făcut în contra
timp. a provocat derută și a 
pus sub semnul întrebării mă
sura disciplinară adoptată de 
antrenorii echipei Gloria Bu
zău. «

Deci, mai multă atenție la... 
prim-planuri I

fie adevărat ? Se 
lucrurile nu stau 
devreme ce antre- 
scos din lot. chiar 

pro-

Sondaj efectuat de
Aurelian BREBFAMU,

Sever NORAN, Radu TIMOFTE,
Mircea TUDO?*.N 

și Pompiliu VINTILĂ



CAMPIONATE • COMPETIȚII
VA Fl UN DERBY MECIUL 

DE BASCHET 
STEAUA - FARUL ?

Etapa a 11-a, care încheie 
rul cam.pxonatud.ui național 
baschet , .
astăzj și mîine cunci par ude 
șasea s-a desxășurat marți 
miercuri, intre Universitatea 
Cluj-Napoca și Urbis București, 
și s-a termnat cu un surprinză
tor 1—1), dintre care se distinge 
cea dintre Steaua și harul, ocu
pantele locurile 2 și 3 in clasa
mentul competiției. Desigur, ste- 
liștii sint favoriți, dar așteptăm 
din partea constanțenilor, care 
în acest sezon au avut compor
tări remarcabile, o evoluție pe 
măsură locului deținut în clasa
ment.

Celelalte jocuri (între parante
ze, poziițiile in clasament după 
mec.urilc etapei a 10-a) : I.C.E.D. 
(6) — C.S.U. Galați (8), Dinamo 
(1) — C.S.U. Brașov (ă), Politeh
nica București (12) — Rapid (7), 
Universitatea Timișoara (11) —
C.S.U. Sibiu (9).

lu
de 

masculin, programează 
(a 
Și

mân ești vor face parte, printre 
alții : Elena Stan, Maria Iosif — 
Nichifor, Eva Mureșan, Ildiko 
Szâsz, respectiv Ilie Hosu, Con
stantin Marin, Alexandru Naszodi 
și Vasile Ivan.

★
Penultima etapă a turului cam

pionatului Diviziei A progra
mează, azi și mîine, cîteva par
tide ale echipelor care nu dau 
jucători reprezentativelor națio
nale de juniori.

In meci restanță din campio
natul feminin, Voința Galați a 
dispus, aoasă, de proaspăta cam
pioană europeană, Laromet Bucu
rești, cu 2562 — 2482 p.d. Cele 
mai bune jucătoare au fost Elena 
Trandafir (L) cu 449 p.d. și, res
pectiv, Maria Ciobotaru (V) cu 
444 p.d.

CAMPIONATELE DE ȘAH
• Mihai Ghindă — la un 
pas de al doilea titlu
* Dana Nuțu — un punct

avans

Din jările socialiste

PART!DE ECHILIBRATE 
IN DIVIZIA A LA VOLEI
Deși cinci echipe ale primei dâ- 

vizii de volei sunt angajate in 
competiții internaționale, campio
natele feminin și masculin pro
gramează o nouă etapă dunurucă. 
In program figurează 7 partide. 
La feminin, cei mai important 
meci se desfășoară la Craiova 
intre studentele localnice și cele 
timișorene. Două echipe situate 
în plutonul fruntaș, cLiipanind de 
loturi valoroase. In... zona retro
gradării se întâlnesc noile promo
vate „U“ Cluj-Napoca și C.S.M. 
Libertatea Sibiu, va reuși .U" 
prima victorie in această ediție a 
campjonatuiui ? In celelalte două 
partide gazdele sini favorae : 
Chimpex Constanța — Rapid și 
Faxul — Maratex Baia Mare.

La masculin, trei partide echili
brate : C.S.M. Suceava - - -- 
Galați, C.SJVI. Delta Tul cea — 
Politehnica Timișoara, Viitorul
Bacău — Universitatea Craiova.
Se pare că terenul propriu va 
decide victoria in fiecare.

c.s.u.

de-

ARBITRI ROMANI LA 
PARTIDELE INTERNAȚIONALE

’ Patru arbitri români au fost de
semnați să conducă duminică 
meciuri în Cupele europene și 
balcanice de volei. Al. Dragomir 
va oficia la meciul NIM Buda
pesta — U.C. Paris (C.C.E., f), I. 
Armeanu la partida Hannover — 
Ruda Hvezda Fraga (Cupa cupe
lor, f), V. Dumitru și I. Covaci 
la meciul Viinilex Istanbul — Var- 
dar Skoplje (Ouipa balcanică, m).

AZI Șl MIINE, IN CAPI
TALĂ, FINALA „CUPEI 
U.N.C.A.P." LA POPICE

La Brașov, un atractiv meci 
internațional România — 

Cehoslovacia (juniori) 
T

„Cupa U.N.C.A.P.44, populara 
competiție de popice care are loc 
anual în organizarea Uniunii na
ționale a cooperativelor agricole 
de producție, își desfășoară, azi 
și mîine, ultimele secvențe. Pe 
moderna arenă cu șase piste de 
plastic a clubului Olimpia, din 
Capitală, se vor întâlni cei mai 
buni popicari dim mediul 
care în etapa precedentă, 
dețe, -au obținut cele mai 
rezultate. Finala celei de 
ediții a „Cupei 
dispută sub egida „Daciadei44. E- 
chipele vor fi formate din 
jucători, doi băieți și o fată, 
mul loc va reveni formației 
după lansarea celor 300 de 
(cite 100 de lovituri mixte 
jucător) va totaliza la manșele 
„pline44 și „izolate44 cel mai mare 
punctaj. Reamintim că ediția de 
anul trecut a „Cupei U.N.C.A.P." 
a revenit județului Sibiu.

★
Loturile naționale de juniori, 

care se pregătesc pentru Campio
natele europene de popice din 
primăvara anului viitor, vor fi 
supuse unor noi verificări. Astfel, 
cele două formații, fete și băieți, 
vor întâlni, azi și mîine la Brașov, 
pe arena Rulmentul, puternicele 
selecționate de juniori ale Ce
hoslovaciei. Este cea de a treia 
verificare a loturilor noastre în 
acest sezon, ele întâlnind pînă 
acum echipele Ungariei și 

D. Germane. Din echipele ro-

U.N.C.A.P.**

■ rural, 
pe ju- 

bune 
a H-a 

se

trei 
Pri- 
care
bile 

de

1 v ; Teodor Gheorghe 2 ▼, 
Borca 2 v — la frații Bohm !) 

Iată cum se prezintă, ia înche
ierea campionatelor pe echipe, 
clasamentele celor două serii :

FEMININ 
Scria I

15
15
15
15
15
15

1. C.S. Arad II
2. Progresul Buc.
3. C.S. Arad I
4. C.S.Ș.
5. Spartac Buc.

Cj.-N.I. C.S.M. 
C.S.M. 

dează in

Cv.

TRADIȚIA CONCURSURILOR DE SCHI

Ultima rundă va decide pe noul 
campion de șah al țăr_i ! Cele 
mai mari șanse de a intra in 
posesia titlului le axe maestrul 
internațional Mihai Ghindă, de la 
Universitatea București (campion 
și in 1976), care s-a acomodat — 
se pare — cel mai bine cu 
ceastă finală scurtă și ... econo
mică, disputată doar intre 14 ju
cători. Ghindă are un avans de 
o jumătate de punct înaintea ul
timei runde, urmind să-1 ■ întâl
nească astăzi, cu albele, pe co
legul său de club, marele maestru 
Mihaj Șubă (care a întrerupt a 
doua oară, probabil intr-o situa
ție de remiză, partida din runda 
12 cu Paul Voiculescu). Princi
palul său contracandidat la pri
mul loc, maestrul internațional 
Ieșean Volodea Vaisman, are ne
grele în fața lui Traian Stanciu.

Iată și celelalte partide ale 
rundei finale : Ciocâltea — Ne- 
guiescu, Voiculescu — Grunberg, 
Pavlov — Radovici, Ilijin — Ur
zică, Mititelu — Ungur eanu.

înaintea reuniunii de astăzi 
după-aimază, clasamentul este 
următorul : GHINDA 8, VAIS

MAN î’/j, Grunberg 7, Ciocâltea, 
Mititelu 61/2, Radovici 6, Șubă 5‘/a 
(1), Urzică, Stanciu, Pavlov, Ne- 
gulescu SVj, Voiculescu 5, Ilijin 
4’/2, Ungureanu 4 puncte.

★
în finala feminină, de la 

diaș, Dana Nuțu și-a mărit din 
nou la un punct avansul deținut 
în fața Elisabetei Polihroniade. 
In runda 11 timișoreanca a ciști- 
gat la Mariana Nechifor, în timp 
ce rivala sa a trebuit să se mul
țumească doar cu o remiză 
fața Rodicăi Reicher.

Celelalte rezultate : Jicman 
Pogorevici 1—0, Bogdan — Ră- 
ducanu 1—0, Gogîlea — Miroslav 
1—0, Olteanu — Teodorescu V2—V2» 
Baumstark — Mureșan ‘/j—y2, Al- 
buleț — Ghindă întreruptă.

înaintea ultimelor patru runde, 
clasamentul este următorul : 
NUȚU 9, Polihroniade 8, Jicman, 
Teodorescu 71/2, Reicher 7, Mure
șan 6V2 (1), Baumstark 5’/2, Al-
buleț 5 (1). Bogdan 5. Gogîlea 41/, 
(1), Ghindă 4 (1), Nechifor, Ol
teanu 4, Pogorevici 3’/2, Rădu- 
canu S, Miroslav 2.

Runda a 12-a programează cî
teva întilniri între fruntașele cla
samentului : Nuțu — Jicman,
Mureșan — Polihroniade, Teodo
rescu — Baumstark, al căror re
zultat poate produce serioase 
modificări în configurația pri
melor locuri.

a-

Me-

in

C.S. ARAD II (f) SI C.S.M. 
CLUJ-NAPOCA (m) 

CAMPIOANE PE ECHIPE 
LA TENIS DE MASĂ

Campionatele republicane ale 
Diviziei A pe echipe la tenis de 
masă au luat sfirșit, titlul reve
nind — așa cum era de așteptat 
— la feminin, pentru a 5-a oară, 
formației C.S. Arad II (Eva Fe
renczi, Liana Mihuț, Magdalena 
Leszay — antrenor Emil Proko- 
petz), iar la masculin, pentru a 
18-a oară, echipei C.S.M. Cluj- 
Napoca (Șerban Doboși, Simion 
Crișan, Zsolt și Iosif Bohm — 
antrenor emerit Paneth Farkas), 

echipeleIn ultimele partide, 
feminine C.S. Arad I și li au 
învins cu același scor (9—0) pe 
C.S.M. Cluj-Napoca, iar echipa 
masculină C.S.M. Cluj-Napoca a 
întrecut pe Universitatea Craiova 
cu 13—4 (Crișan 4 v. Doboși și 

Bohm cite 3 Bohm
2 v, dublul Crișan Bohm
I.

SIMBĂTA
BASCHET. Sala Florc&sca, 

de la ora 15 : I.C.E.D. — 
C.S.U. Galați (m. A), Politeh
nica — Rapid (m. A), Steaua— 
Farul (m. A), Dinamo—C.S.U. 
Brașov (m. A).

FOTBAL. 
o<ra 12,15 : 
(jun.), ora 
(Div. A).

POPICE.
la ora 8 : __
UJ4.C.A.P.44.

VOLEI. Sala 
18 : Dinamo — 
meci în cadrul

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 9 : Rapid — Poli-

tehnica 
rul (na. 
ora 9,15 
Brașov 
strucția, _____
C.S. U. Galați (m. A).

(m. A), Steaua — Fa- 
A) ; sala Dinamo, 

: Dinamo — C.S.U.
(m. A) ; sala Con- 
ora 9 : I.C.E.D. —

Stadionul Steaua,
Steaua — Jiul
14 : Steaua — Jiul

Arena Olimpia, de 
finalele „Cupei

Dinamo, ora
Van Houten, 

C.C.E. (f).

FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, ora 9,15 : Sportul stu
dențesc — Olimpia Satu Mare 
(jun.), ora 11 : Sportul stu
dențesc — Olimpia Satu Mare 
(Div. A) ; stadionul Autobuzul, 
ora 11 : Autobuzul — Gaz 
Metan Mediaș (Div. B).

POPICE. Arena Olimpia, de 
la ora 8 : finalele „Cupei 
U.N.C.A.P.».

VOLEI. Sala Floreasca, ora 
11 : Steaua — Csepel Buda
pesta, meci în cadrul C.C.E. 
(m).

Cugir și

3 80-41 27
5 73-46 24 
0 36-83 19
I 33-87 18 
I 34-90 17 
retrogra-

Seria a II -a
1. C.S.Ș. Rm. V. 15 10 5 71-55 24
2. Poli. Buc. 15 9 6 69-56 24
3. Voința Buzău 15 7 8 68-54 22
4. Gl.-Șoimii Bz. 15 7 8 59-68 22
5. Met. Cugir 15 6 9 48-75 20
6. C.S.Ș. Slatina 15 5 10 49-74 19

C.S.Ș. Rm. Vilcea promovează
în seria I.

Au retrogradat, cu drept de 
participare la campionatul de ca
lificare. Metalurgistul 
C.S.Ș. Slatina.

MASCULIN 
Seria I

1. C.S.M. Cj.-N. 15 15 0 183- 39 30
2. Gl.-Șoimii Bz,. 15 10 5 141- 96 25
3. Univ. Cv. 15 10 5 148- 83 25
4. Progr. Buc. 15 6 9 108-128 21
5. Com. Tg. M., 15 3 12 68-168 18
4. Poli. Buc. 15 1 14 46-180 16

Politehnica București retrogra-
dează in seria a n-a.

Seria a u- a
1. Loc. Buc. 12 11 1 132- 55 23
2. C.S.Ș. O. Sec . 12 8 4 99- 87 20
3. C.S.Ș. Cv. 12 6 6 101- 90 18
4. Tractorul B\. 12 5 7 89- 92 17
5. C.S.M. Iași 12 0 12 42-139 12
C. Constr. Hd. — eliminată din

campionat.
Locomotiva București promo-

vează ta seria I.
Au retrogradat din seria a n-a 

C.S.M. Iași — cu drept de parti
cipare la campionatul de califi
care — și Constructorul Hune
doara — fără drept de partici
pare timp de doi ani.

MARIA ALEXANDRU 
ȘI TEODOR GHEORGHE 

CAMPIONI DE DUBLU 
MIXT LA TENIS DE MASA

CLUJ-NAPOCA, 8 (prin telefon), 
'în Sala sporturilor din localitate 
au început întrecerile campionate
lor republicane individuale de se
niori la tenis de masă. Au fost 
înscriși 83 de concurenți, dintre 
care 40 de fete. în prima zi s-a 
disputat proba de dublu-mixt, pe 
tablourile de concurs fitgurînd 40 
de cupluri. între favoriți, Maria’ 
Alexandru — Teodo-r Gheorghe, 
Liana Mihuț — Șerban Doboși, 
Magdalena Leszay — Iosif Bohm, 
Maria Păun — Simion Crișan și 
Eva Ferenczi — Zsolt Bohm.

La capătul unor dispute intere
sante, titlul de campion republi
can pe anul 1978 a revenit dublu
lui Maria Alexandru — Teodor 
Gheorghe, care a învins în finală 
pe Eva Ferenczi — Zsolt 
cu 3—1 (14—21, 22—20,
21—19). Cei doi sportivi cuceresc 
acest titlu pentru a treia oară, 
după o întrerupere de 4 ani (1973, 
1974... 1978).

Alte rezultate : Alexandru,
Gheorghe — Păun, Crișan 3—0 ; 
Leszay, I. Bohm — Maria Halos, 
Ion Buga 3—1 ; Mihuț, Doboși — 
Gabriela Kadar. Denes Paal 3—1 ; 
Viorica Ivan, Sorin Cauri — Ka
dar, Paal 1—3 ; Păun, Crișan — 
Il^na Szekelv. Dorei Onețiu 3—0.

1* semifinale : Ferenczi, Z. 
Bohm — Mihuț. Doboși , 3—0 
(21—18. 21—17, 21—17) și Alexan
dru, Gheorghe — Leszay, I. Bohm 
3—1 (18—21, 21—12, 21—16, 21—16).

Competiția a continuat cu pro
ba de dublu (feminin și mascu
lin), aflată, la ora cînd 
Ir. curs de desfășurare.

Sîmbătă, de la ora 9. 
nică. de la ora 12, vor 
partidele d_n proba de s;molu.

Mircea COSTEA

Bohm
21—8,

transmit,

și dumi- 
avea loc

LA MUNTE,
(Urmare din paa I)

vorba de cele ce vor sta la 
dispoziția turiștilor. Mijloacele 
de urcare, multe și moderne, 
vor face ca timpul petrecut pe 
zăpadă să fie substanțial mă
rit. Iar stratul de nea are, a- 
cum peste 60 de

Predealul nu
nici el. Zăpada _______  _
făcut ca schiorii să fie pre- 
zenți la întîlnire. Pistele de 
slalom de pe Clăbucet nu au 
ore de răgaz pînă noaptea 
tîrziu. în Poliștoacă. fondiștii 
și biatloniștii parcurg la an
trenamente zeci și zeci de ki
lometri.

Sinaia. Grosimea stratului de 
zăpadă este de 53 cm (după 
confirmările Institutului me-

cm.
se dezminte 
abundentă a

Schiul se practică de mulți ani 
în munții Tatra de Sus : încă de 
la începutul secolului. Schiul 
competițional a prins rădăcini 
aici în perioada dintre cele două 
războaie, evenimentele cele mai 
importante fiind, în mod incon
testabil, concursurile de schi sub 
egida F.I.S. în 1935. în acea e- 
pocă, disciplinele elasice ale 
schiului erau încă apanajul nor
dicilor și astfel toate probele, 
la sărituri și schi fond, erau câș
tigate de reprezentanții Finlan
dei, Suediei sau Norvegiei.

Istoricul probelor moderne de 
schi in munții Tatra de Sus în
cepe din anul 1949, cînd s-a năs
cut ideea organizării „Cupei Ta
tra- fie la Zakopan£, fie la 
Strbske Pleso. în primul an. po
lonezii au organizat concursul la 
Zakopan£, iar în anul următor, 
în 1950, a venit rindul organiza- 
• - "• cu

Si 
nu

terilor din Tatra. Paralel 
„Cupa Tatra44 se organizau 
campionatele Cehoslovaciei _ 
numai la schi, ci și la sanie și 
bob. Centrul de schi era la 
Strbske Pleso, cel de sanie și 
bob la Tatranskă Lomnica. Co
titura s-a produs insă în 1965; 
secția de schi de pe lingă Comi
tetul central pentru educație fi
zică din Cehoslovacia a supus 
Federației internaționale de schi 
(F.I.S.), cererea de a organiza 
campionatul mondial la discipli
nele nordice pe 1970. Imediat a în
ceput construirea renumitelor 
pîrtii în valea Mlynickă Dolina, 
nu departe de Strbske Pleso. Au 
trecut 17 ani pînă la reluarea 
tradiționalei „Cupe Tatra44 prin 
organizarea în 1967 a celui de al 
treilea concurs, la care au parti
cipat schiori din 14 țări. în lu
na mai a aceluiaș an, F.I.S.' a 
confirmat organizarea campiona
tului mondial în 1970 la Strbske 
Pleso. în 1968, „Cupa Tatra44 a 
avut loc după Jocurile Olimpice 
de la Grenoble. Concurența din 
munții 2
atunci de prima mînă. Pe lista 
săritorilor figura și ' 
medaliilor de aur și de argint 
de la Grenoble, Jifi Raăka. Cu 
un an înainte de. campionatul 
mondial din 1970, ‘în 1969 
fera la „Cupa Tatra44 era 
animată. Fiecare vroia să 
ce pistele pe care se va 
șura, peste un an, lupta 
titlurile de campioni ai 
La plecare s-au aflat mai mulți 
învingători olimpici de la Gre
noble. printre care și triplul 
campion mondial, norvegianul G. 
Eggen. Dar săpturire erau do
meniul lui Jifi RaSka. Concursul 
a fost de un înalt nivel sportiv, 
în 1970, campionatele mondiale 
la disciplinele nordice au fost, 
fără îndoială, cea mai 
manifestație sportivă 
sportului cehoslovac, 
interesului publicului 
cît și al celui venit 
hotare, campionatele

asistat 
200.000 
cîteva 
nu au 
asista, 
luat parte 25 de țări. Munții Ta
tra de Sus și pistele lor, care 
de la început se numeau „Pistele 
de vis44 (nume ce le-a rămas), 
s-au înscris durabil în conștiin
ța iubitorilor de schi. Și ,.Cupa 
Tatra44 a devenit un concurs de 
reputație mondială. Cea de-a 
Vl-a ediție a „Cupei44 din 1971 
era avantajată de reușitele cam
pionate mondiale din 1970. în 
felul lui, acest an a fost hotă
râtor în evoluția „Cupei Tatra44.

Munții Tatra au devenit țelul 
obișnuit nu numai al celor mai 
buni coborîtori, săritori și con- 
curenți la probele combinate, ci 
și al amatorilor acestui sport. 
Cea de a X-a ediție a „Cupei 
Tatra44, din 1975. s-a distins prin 
minunatele dueluri aLe săritori
lor W. Steiner, învingător 
Planica, H. G. ' ’ .
torios la Oberstdorf și K. . _ 
dejska, primul la Kulm. între
cerile internaționale de coborîre 
din cadrul „Marelui Premiu aâ 
Slovaciei44 au început în 1955. Pri
mul „Mare Premiu" a avut loc în 
valea Vratna Dolina, in Tatra Mi
că. în anii următori, concur șurile 
s-au desfășurat în munții Tatra de 
Sus, pentru că aici erau condi
țiile cele mai favorabile pentru 
manifestările 
gen. 
sînt

total mai mult 
de spectatori, iar 
zeci de mii de interesați 
avut posibilitatea de a 
La aceste campionate au

la
Aschenbach, vic- 

‘ “ Ko-

de acest
Premiu*4

sportive 
Pistele ..Marelui 
pe versantul de la Hrebie- 

nok și la Skalnat^ Pleso, unde 
cel mai bun strat de ză- 

Slo-

Tatra de Sus a fost

deținătorul

atmos
fera rte 
verifi- 
desfă- 
pentru 
lumii.

mare 
din istoria 

Datorită 
autohton, 

de peste 
mondiale ' 

din 1970 au depășit cele mai op
timiste pronosticuri. Numai la 
probele de sărituri la trambulina 
medie și la trambulina mare 
din valea Mlynickâ Dolina au

este 
padă. „Marele Premiu al 
vaciei44 prevede întreceri de sla
lom și slalom uriaș. Dintre con
cursurile „Marelui Premiu", cqI 
mai important a fost cel 
1974, pentru că în acest 
XIX-lea an, 
cu închiderea
(masculin și feminin). Elita lu
mii, adevărați acrobați. chiar 
artiști, au dat în fața unui pu
blic numeros și sub ochii mili
oanelor de telespectatori un re
cital unic pe versantele de la 
Krebienok și Skalnate Pleso. in
contestabil, acest „Mare Premiu4* 
a fost cel mai important din is
toria sa, pentru că versantele 
munților Tatra nu fuseseră ni
ciodată gazdele unor vedete de 
talia lui G. Thoeni, i. Stenmark, 
F. Ochoa, P. Gros, H. Hinterseer, 
W. Tresch și la schi feminin: R. 
Mittermaier (R.F.G.) la slalom, 
M. Kaserer (Austria) la slalom 
uriaș și învingătoarea la com
binata alpină. H. Wenzel (Lie
chtenstein). Actualele concursuri 
ale „Marelui Premiu* 
cadrul ~ ~
nin).

Din 
atrag 
schiori 
așa fel îneît schiul competițional, 
fie la disciplinele clasice, fie la 
cele alpine, în cadrul „Cupei 
Tatra" șl al „Marelui Premiu", 
marchează o tendință ascenden
tă atît din punct de vedere nu
meric, cît și în privința valorii 
participanților.

din 
al 

concursul a coincis 
„Cupei mondiale4*

au
„Cupei Europei*4

loc în 
demi

an în an, munții 
din ce în ce mai 

din întreaga Europă,

Tatra 
multi 

în

ZAPADA ESTE
teorologic), temperatura în jur 
de minus 10 grade. Deci, con
diții excelente. Se lucrează la 
înghețarea pîrtiei artificiale de 
bob. Mercurul termometrelor 
ne face să credem că totul va 
fi gata în curînd.

Semenic. Cît vezi cu ochii, 
de pe virf, numai zăpadă. To
tul ar fi perfect dacă și 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin și-ar 
fi ținut promisiunea de a ame
naja poligonul pentru întrece
rile biatloniștilor, promisiune 
care, la această oră, pare greu 
de tradus în fapt. Dar, cu 
multă muncă, totul este posi
bil, chiar dacă stratul de ză
padă face acum ca eforturile 
să fie mult sporite față de pe
rioada septembrie-octombrie, 
cînd lucrările trebuiau înche
iate.

ANUNȚ
A început sezonul de schi. Centrul de închiriat material 

și echipament 
(intrarea prin 
lor interesați 
race, pulovere
între orele 10—13 și 16—20,

sportiv de iarnă de la Stadionul Republicii 
str. Puțul cu apă rece) pune la dispoziția ce- 
schiuri, bocanci și pantaloni de schi, hano- 
etc. Centrul este deschis, în zilele de lucru,

DIN BELȘUG
La Păltiniș-Sibiu, la Mun

tele Mic, la Borșa și la Mo* 
goșa, în Paring — la baza 
I.E.F.S. — activitatea sportu
rilor de iarnă a intrat, de a- 
semenea. în drepturi depline.

Pînă la „Concursul de des
chidere" din 16 decembrie, de 
la Predeal, au mai rămas pu
ține zile. Pregătirile sportivilor 
fruntași nu cunosc răgaz. An
trenorul dinamovist Kurt Gohn 
se află cu schiorii săi în Pos
tăvar. Se 
Antrenorul 
Brașov) are ..statul major' 
Poiana 
fondiștii 
află la 
ceului din Predeal 
care așteptăm cam de multă 
vreme rezultate pe măsura 
condițiilor asigurate 
ceput stagiul de 
padă. La fel și schiorii 
Miercurea Ciuc. 
dominat sezonul 
trecerile celor mai 
niori.

La munte, zăpadă 
belșug. Să profităm 
mult de ea I

lucrează non-stop.
Ion Casa (A.S.A. 

în 
ce 
se 

Li
la

Brașov. în timp 
și biatloniștii 

Predeal. Schiorii 
de

au
lucru pe

cei care 
trecut în 

buni

este 
cit

în- 
ză- 
din 
au 
în- 
ju-

din 
mai

Sportul|Pdg.a7-a



Campionatul mondial de handbal feminin Retrospectivă atletică 1978 (V)

R.D. GERMANĂ Șl U.R.S.S. AU CELE MAI MARI ȘANSE

BRATISLAVA, 8 (prin tele
fon). Penultima rundă a celei 
de a Vil-a ediții a campiona
tului mondial de 
minin n-a oferit 
5 000 de spectatori 
sporturilor nici o 
schimb, numeroșii 
handbalului prezenti în tribune 
au asista la o luptă aprigă nu 
numai pentru obținerea victo
riei, ci și pentru realizarea u- 
nui golaveraj cît mai... rotund. 
Aceasta pentru că se profilează 
o dispută acerbă, decisivă, la 
acest capitol, fiind posibil ca 
duminică să fie încununată e- 
chipa care va avea cea mai 
substanțială diferență dintre 
numărul golurilor marcate și 
al celor primite. Candidate la 
această inedită dispută sînt re-

handbal fe- 
celor peste 
din Palatul 

surpriză. în 
sporteri ai

REZULTATE DE IERI

Ungaria 14—5R.D. Germană 
P-2)
Cehorloracia
(10-4) 
krgoslavța - U.R.S.S. 11-15 (S-10)

PROGRAMUL DE MIINE

Polonia 22-7

Uhlig în față), selecționata 
R. D. Germane a dominat net 
întîlnirea, cîștigînd fără drept 
de apel. în echipa Ungariei nu 
a jucat însă Sterbinski, despre 
care se spune că este ușor ac
cidentată, antrenorul Bodog 
Torok păstrînd-o pentru me
ciul de duminică (cu Iugosla
via), în care echipa sa ar pu
tea — în cazul unui succes — 
să-și asigure medaliile de bronz.

Cehoslovacia n-a avut pro
bleme în partida cu Polonia, 
o echipă evident sub nivelul 
primului eșalon valoric. Hand
balistele țării gazdă a C.M. au 
insistat In atac tot în .idee* 
realizării unui golaveraj supe
rior, care să le ajute în cu
cerirea unei poziții cit mai 
bune în ierarhia mondială.

în fine, întîlnirea U.R.S5. — 
Iugoslavia, acerbă, a dat clș- 
tig de cauză campioanei olim
pice, nu însă înainte ca spor
tivele pregătite de Igor Turcin 
să fi depus mari eforturi și să 
fi trecut prin emoții.

CLASAMENT

rrSTATU QUO"
MASCULIN

iN SPRINTUL

MONDIAL

Duminică are loc ultima rundă 
a celei de a Vll-a ediții 
pionatulul mondial de 
feminin. In ultima etapa 
gramate partidele : 
Ungaria — Iugoslavia
R.D. Germană — Cehoslovacia 
U.R.S.S. - Polonia

a cam- 
handbal 
sint pn>-

I

I

prezentați vele R. D. Germane 
și Uniunii Sovietice. Ambele au 
6 puncte și în cazul unor vic
torii în runda finală (R.D.G. 
la Cehoslovacia și U.R.S.S. la 
Polonia) ele vor fi departajate 
de golaveraj.

Vineri, meciul derby a 
fost cel din deschiderea _ pro
gramului (R. D. Germană — 
Ungaria), în care s-au intîlnit 
două dintre candidatele cele 
mai autorizate la titlu. Am a- 
sistat la o partidă a apărări
lor, un prelungit joc pozițional, 
o căutare permanentă a culoa
rului ideal de sut. Cu un sis
tem defensiv excelent (5+1, cu

CINCI ECHIPE DE
(Urmare din pag. 1)

Octavian Crețu are o misiune 
mai dificilă, avînd în vedere 
faptul că oaspeții, campioni ai 
Ungariei, dispun de un lot ex
perimentat, valoros, în care e- 
voluează și cunoscutul _tunar“ 
Laszlo Buzek (202 cm), ală
turi de alți cîțiva component! 
ai reprezentativei ungare. Ca
lificarea în turul următor al 
C.C.E. se va decide, desigur, 
peste o săptămînă, la Buda
pesta, dar rezultatul meciului 
de miine poate avea o mare 
greutate în balanța dublei în- 
tîlniri. Dacă Ion, Țerbea, Pop, 
Ionescu, Chifu, Macavei și 
ceilalți steliști se vor mobi
liza suficient și vor acționa 
legat, în viteză, combinativ, va 
fi posibil un rezultat liniști-

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

--------------.__ , ------------ t___ u
««•I

SCHIMBAT CU

1.
2.
X
4.
5.
6.

R.D. Germană 
U.R.S.S.
Cehoslovacia 
Ungaria 
Iugoslavia 
Polonia

4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
1

0
0
1
o
1 
o

1
1
1
2
2
4

64-43
54—47
59-44
53-60

6
6
5
4

56—57 3
45—64 6

acest sens esteEdificator in 
faptul că repriza a dcua a fost 
cîștigată de handbalistele iugo
slave (6—5). care s-au impus in 
apărare prin coeziune și in a- 
tac prin jocul inteligent al lui 
KiticL

Așadar, cine va deveni cam
pioană a lumii ? Firește, ulti
ma rundă va da „răspuns e- 
xact“, dar opinia noastră este 
că ea va fi aleasă dintre ac
tuala campioană a lumii — 
R. D. Germană și campioana 
olimpică — U.R.S.S.

Sprintul masculin nu progre
sează — iată eonduzla spre 
care ne duce o privire de an
samblu asupra probelor de 100, 
200 și 400 m plat, 110 mg și 400 
mg. Afirmația are 
nu numai faptul că 
lumii au „înghețat" 
stabilite in 1968 — a 
tunel, circumstanța... _________
orașului Ciudad de Mexico —, ci 
și simpla comparație dintre ve
detele deceniului trecut (Bob 
Hayes, Jim Hines, Tommie Smith, 
John Carlos) și cele de azi 
(Claney Edwards. Pietro Mennea, 
Silvio Leonard, Eugen Ray, Don 
Quarrie), care ii pune pe sprin-

ca argument 
recordurile 
la valorile 
existat, a- 
altdtudinid

Dan GÂRLEȘTEANU

BRAȘOVUL PRIMEȘTE OASPEȚII
CAMPIONATELOR DE TENIS „INDOOR"

Prima competiție oficială a 
actualului sezon de tenis pe 
teren acoperit poartă atribute 
majore. La Brașov, între 11 și 
17 decembrie, se dispută cam
pionatele internaționale „in
door* ale țării noastre. Aceeași 
cochetă sală brașoveană, care 
la ediția trecută consacra pe 
tenismanul cehoslovac Stanislav 
Birner drept laureat, va fi și 
de această dată gazdă a între
cerilor.

Pînă acum, participanți din 
șase țări și-au confirmat pre
zența la start Dintre aceștia 
este de menționat cunoscutul 
jucător din R. D. Germană 
Thomas Emtnrich, actualul de
ținător al titlului de campion 
internațional al României, In 
aer liber. El va fi. ca tot-

deauna, un adversar redutabil 
pentru ceilalți competitori. Nu
me cu rezonanță mai sînt ace
lea ale cehoslovacilor M. Kul- 
haj și J. Navratil, apoi T. No
wicki (Polonia), L. Ghenov și 
M. Pampulov (Bulgaria), L 
Tarjan (Ungaria). Țara noastră 
va fi reprezentată de un eșa
lon de jucători fruntași inclu- 
zind pe Dumitru Ilârădău — 
campion național, Traian Mar
cu, Andrei Dirzu.

într-o autentică „premieră- 
se vor-întrece jucătoarele pen
tru titlurile feminine ale in- 
door-ului nostru. Printre par
ticipantele de peste hotare se 
numără Adriana Velceva — 
noua revelație a tenisului din 
Bulgaria, Lea Plchova 
slovacia). Elena Kocyga 
nia), Christine Schultz 
Germană).

PIETRO MENNEA

CLUB ROMANEȘTI
tor pentru meciul retur. Arbi
tri : Christian Giinther_(R- D. 
Germană) și V. 
(România).

în fine, miine, la 
voleibaliștii de la 
București vor Intîlni 
tur („Cupa cupelor") 
campioana Israelului, 
Misiune ușoară, după părerea 
noastră, pentru jucătorii lui 
Wili Schreiber.

Cea de a cincea echipă ro
mânească angrenată în compe
tițiile internaționale este Ex
plorări Baia Mare, care susține 
prima manșă a semifinalei 
„Cupei Balcanice" în compania 
tenacei formații bulgare Sla
via Sofia.

Cinci echipe de club care 
pot să ne aducă 5 victorii în 
întîlnirile internaționale volei- 
balistice de astăzi și miine.

Ranghel

Hamapil,
Dinamo 

în meci 
pe vice-

HapoeL

. . . . TRICOUL GALBEN"
HALATUL DE SPITAL

Iulie 1975. Celebra arteră 
de oameni. Sute de mu de . ____ ,___
tul Bernard Thevenet, care i-a răpit tricoul galben campionului belgian 
Eddy Merckx și sosește la Paris pentru a primi onorurile învingătoru
lui celei mai prestigioase și mal dure curse cicliste a profesioniștilor 
«• „Turul Franței". După doi ani, istoria se repeta, cu același erou 
înconjurat de admirația tuturor, zîmbind fericit în fața zecilor de foto
reporteri. Thevenet ciștigă pentru a doua oară In numai trei ani „Ma
rea Buciâ" și Franța este din nou în sărbătoare.

Anul acesta, însă, sezonul începe prost pentru Thevenet. Cîteva 
abandonuri, printre care cele din cursa Paris — Roubaix și campio
natul national, nasc întrebări. Patronii de la „Peugeot" hotărăsc, to
tuși, plecarea liderului echipei lor și în „Turul Franței — 1978". In 
primele etape, de plat, dublul învingător ai turului se ține, de bine- 
de râu, de pluton, dar odată cu Intrarea în Pirinei efortul intens 
pe munte îl doboară și Thevenet pune din nou picioarele jos și aban
donează. Urmează nesfîrșite examene medicale, odihnă totală în spe
ranța unei reveniri la sfîrș'tul sezonului. în noiembrie, însă, verdictul 
medicilor pune capăt incertitudinii : „funcționare grav perturbată a 
glandelor suprarenale datorată unui lung tratament cu cortizon*. Ver
dict însoțit, în culise, de cuvîntul „dopaj". La 29 de ani, Thevenet, cu 
sănătatea compromisă, spitalizat, mai spera să elimine efectele me
dicamentului dăunător (datorită periculozității sale pentru sănătatea 
sportivilor) și să revină în pluton. Dar ex-campionul se gîndește și la cei
lalți rutieri. Intr-un interviu acordat revistei „France-Velo", Bernard 
Thevenet spunea : „Ar trebui ca exemplul meu să fie folositor și al
tora, dor mă tem că nu va servi la nimic. Dacă ies bine din această 
încercare, cei mai puțin prudenți vor vedea in asta o dovadă câ pot 
sâ continue. Și chiar dacă totul se termină râu pentru mine, unii vor 
continua sâ riște I".

Sub extrasele d*n Interviul din care cm citat, ziarul francez „L’Equi- 
pe" publi-că un materia» cu titlul : „Plutonul francez 1979. Alți 22 de 
șomeri". Contractele sînt doar pentru cei victorioși...

Lucian OPREA

parizianâ „Champs Elysees* este o mare 
francezi îl întâmpină pe eroul zilei, ci ci is

$

$

(Ceho- 
(Polo- 
(R. D.

★
(Agcrpres) 

finală ale probei de
InSOFIA, S 

optimile de 
simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis pe 
teren acoperit de la Solia jucă
torii români au obținut victorii : 
Andrei Dîrzu a cîștigat cu 6—7, 
7—6, 7—3 în fața lui Navratil 
(Cehoslovacia), ta timp ce Traian 
Marcu l-a eliminat cu 6—2, 6—1, 
6—0 pe Kakulia (U.R.S.S.).

Alte rezultate : Metreveli —M. 
Pampoulov 6—3, 6—3 ; Lacek — 
Petrov 6—3. 6—2.

terii de azi ta postura de epi- 
«goni. Această concluzie Întărește 
părerea că în sprint — unde, 
oricum, posibilitățile de progres 
stat mai limitate decât in celelal
te discipline atletice — contează 
mal puțin cantitatea acumulări
lor de antrenament, determinan
tă fiind înzestrarea naturală.
. 1*78 a fost, așadar, un an re
lativ liniștit in sprintul mondial: 
au lipsit performanțele de senza
ție sau aparițiile surprinzătoare. 
Am putea spune, chiar, că sezo
nul trecut a fost mai slab declt 
ultimii 3-4 ani, cînd. după de
clinul lui Borzov, duelurile Leo
nard — Steve Williams — Quarrie 
reușeau să mențină atenția asu
pra probelor de viteză. Parcă și 
întâlnirile dintre fruntași au fost 
In 1978 mai puține (aceasta ar pu
tea fi chiar o explicație a absen
ței rezultatelor deosebite).

„Numărul 1“ este, probabfl, 
americanul Clancy Edwards, ca© 
de listă la 100 m (10,07) și 200 m 
(20,06), singurul care a progresat 
vizibil. El a reușit performanța 
unică de a ciștiga ambele probe 
atît la campionatele S.U.A. 
(A.A.U.) cît șl la campionatele 
universitare (N.C.A.A.) 1 Leonard

90 DE ÎNOTĂTORI DIN-4 TARI 
SE ÎNTREC PENTRU CUPA MAMAIA"

CONSTANȚA, 8 (prin tele
fon). Sportivi din 4 țări — Iugo
slavia. Polonia, Ungaria 
România — sînt gata să ia 
startul în ediția din acest an 
a „Cupei Mamaia", primul din 
cele două concursuri interna
ționale de înot organizate (de 
C.J.E.F.S. Constanța, în colabo
rare cu O.N.T. Litoral-Mamaia 
și cu F. R. Natație) pentru îno
tători născuți 
mici. Piscina 
arată ca o 
participanților ...
curs dintre cele mai bune, in
clusiv cronometrajul electronic.

Competiția oferă celor pre- 
zenți, aproximativ 00 de îno
tători, un program bogat de 
30 de probe (pentru prima 
oară fetele vor înota și dis
tanța de 1 500 m), repartizate

Și

în 1964 și mal 
(50 m) renovată 
bijuterie, creînd 
condiții de con-

în 3 reuniuni : sîmbătă de la 
orele 10 și 17,30, duminică de 
la ora 10. Așadar, un ultim 
prilej oferit în acest an sporti- 
vilor de a corecta listele de re
corduri pe categorii de vlrstă.

Pentru a stimula pe partici- 
panți, organizatorii vor re
compensa pe tinerii înotători cu 
premii frumoase. „Cupa Ma
maia- va reveni sportivului 
(sau sportivei) care va întruni 
cel mai mare punctaj (în fie
care probă locul I — 9 p, lo
cul II - . . „
lungul întregului concurs. Se
parat, cele mai bune perfor
manțe, atît în întrecerile mas
culine cît si în cele feminine, 
vor fi distinse cu plachete ofe
rite de O.N.T. Litoral-Mamaia.

și Quarrie se mențin La un bun 
nivel, lucru remarcabil pentru 
Jamaican, care se apropie de 34 
de ani. La fel americanii Har
vey Glance și Houston McTear, 
revelațiile de acum doi ani. care, 
practic, nu au mai progresat. In 
scădere Hasely Crawford, 
pionul „sutei' ’ ‘
28 de ani) și, oarecum, 
Williams, ’ ' '
la Zurich 
mondiale.

Sprintul 
cat prin 
europene, 
na* cu ușurință __ .__________
ambele probe. Intre el șl Ed
wards trebuie ales, probabil, cet 
mal bun sprinter al lumii la a- 
ceastă oră. supremația sa față 
de ceilalți europeni este zdrobi
toare la 200 m, unde al doilea 
performer se află la aproape ju
mătate de secundă. Eugen Ray 
pare plafonat — e drept, la un 
nivel ridicat, dar departe de 
promisiuni (ca și in cazul lui 
Leonard). Singura noutate nota
bilă se numește Allan Wells, un 
scoțian de 26 de ani care nu fo
losește bloc-startul. practic ne
cunoscut In 1977, acum secundul 
lui Quarrie la 100 m la Jocurile 
Commonwealth-ului. Va mal 
gresa el La această vlrstă 1

Criza este și mai evidentă 
400 m, unde doar doi atlețl 
alergat sub 45 de secunde : 
berto Juantorena (44,23) șl ame
ricanul Willie smith (44,73). Unde 
stat vremurile lui Evans, James, 
Matthews ?.„ în Europa, cel mai 
bun timp aparține unul specia
list al probei de 400 mg, vest-ger- 
manui Harald Schmid (45,06), la 
timp ce al doilea performer, 
compatriotul său Franz Peter 
Hofmeister — campion la Praga
— nu a reușit declt 45,45 1 Timpii 
„de podium" de la C.E. spun to-, 
tul : 45,73 — 45,77 — 45,97 (!)...

Deși Greg Foster (S.U.A.) de®-’ 
chide lista performerilor probei 
de U0 mg (13,22, la 1 sutime de 
recordul lui Casanaș), cel 
mulțl specialiști n socotesc 
Reynaldo Nehemlah drept 
mai promițător talent de la 
burn tacoace și probabilul _ . 
cesor al campionului de la MUn- 
chen. Nehcmiah (15 ani) a a- 
lergat de cinci ori (!) sub 13,38 
(cel mal bine 13,23) șl l-a Între
cut aproape mereu pe Foster (o 
singură intrtagere). Pe continent 
rtom-oă ta continuare. de la re
tragerea iul Drut, Thomas Mun- 
kelt, care ni s-a părut Insă mal 
puțin convingător In acest sezon. 
In progres, sovieticul Viktor 
Miasnikov (13,47) și tânărul fin
landez Arto Bryggâxe (13.56). 
Drut rămîne Insă un etalon Încă 
greu de egalat.

Edwin Moses nu a ooborît de
clt o singură dată sub 48 de se
cunde ta acest an (47,94), ta car» 
a alergat, dealtfel, foarte puțin. 
Oricum, supremația nu-i este 
deocamdată amenințată cu tot 
progresul remarcabil al lui Ha
rald Schmid (48,43, al doilea re
zultat european din toate timpu
rile, după Hemery). In afara ce
lor doi a mai alergat sub 49 da 
secunde doar James Walker 
(S.U.A.) — 48,92, fapt care ne ar 
rată câ proba stagnează.
_ Și fiindcă ta atletismul nos

tru masculin prilejurile stat rara
— la sprint este vorba chiar da 
o premieră —, să subliniem ca
lificarea lui Horia Toboc la fi-

,europenelor-. N-ar fi ex- 
sezonul viitor ei ai , 
posibilități are 1 — i

secunde șl sub U da 
plat. , j
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TURNEUL DE HANDBAL'
DE LA TBILISI

7 p ș.a.m.d.), de-a

Adrian VASIUU

MOSCOVA, > (Agerpres). — 
In ziua 1 treia a competiției 
internaționale masculine de 
handbal de la Tbilisi, echipa 
României a Intîlnit selecțio
nata de tineret a U.R.S.S. in 
fața căreia a ctștigaț cu 29—19 
(17—12). în celelalte două me
ciuri : U.R.S.S. — R.S.S. Gru
zină 31—12 (ÎS—7). Cehoslova
cia —Iugoslavia 30—28 (15—11).

BASCHET 0 Pentru turneul fi
nal al „Cupei campionilor euro
peni* (masculin) s-au calificat ur
mătoarele eehipe : Bosnia Saraje
vo, Varese, Real Madrid, Juven- 
tud Badalona, Maccabi Tel Aviv 
și Olympiakos Pireu.

CICLISM 0 Concursul de ciclo- 
cros desfășurat ta localitatea spa
niolă Azpeitia a revenit belgianu
lui De Cock (20 km în 54:43).

PATINAJ 0 în campionatele de 
patinaj artistic ale Angliei, titlul 
feminin a revenit tinerei DebMe 
Cottrill (16 ani), cu 180.32 p. In 
proba masculină. Robert Cousins, 
medaliat cu bronz la C.M., a cîș
tigat pentru a treia oară consecu
tiv — 146,23 p.

SCHI 0 Intr-un concurs desfă
șurat Ia Kuusamo (Finlanda), 
campioana mondială și olimpică 
Helena Takallo a terminat învin
gătoare în proba de 5 km, cu

timpul de 15:311,0. in proba mas
culină de 10 km, victoria a reve- 
nit lui Asko Autio — 41:24,0, ta 
timp ce cunoscutul campion fin
landez Juna Mieto s-a clasat pe 
locui trei — 41:47,0.

SCRIMA 0 Concursul feminin 
de floretă desfășurat la Berlin a 
revenit scrimerei sovietice Nalba

TELEX © TELEX
Gillazova — 4 v. urmată de Ga
briela Janke, Mandy Dick (am
bele R.D. Germană) șl Susan RLg- 
glesworth (Anglia) — cu Cite 3 v.

ȘAH 0 In turneul zonal de la 
Amsterdam după 10 runde : Tim- 
man, — 8 p. Speel man — 7 P. 
Miles — 6'/, p (1). Sanz — S'/, p 0 
La Albufeiri (Portugalia), după 14 
runde : Vellmurovici — II p, Ma-

tulovicl — 101', p. 0 După 5 run
de tn campionatul masculin al 
U.R.S.S., care se desfășoară la 
Tbilisi, conduce Mlhall Tal, cu

P.
TEXTS 0 Jimmy Connors a cîș

tigat turneul de la Lucerna, in- 
vinglndu-1 ta finală cu S—1. 6—8 
pe Tom Okker. In finala probei' 
de dublu : Tom Okker, Wojtelc 
Flbak — Hie Năstase, Jimmy Con
nors s—», 7—6. 0 partidele din 
sferturile de finală ale turneului 
fernlnin la Sydney s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Virgi
nia Wade (Anglia) — Regina 
Marsikova (Cehoslovacia) 6—3, 
6—7. 8—6 ; Kerry Reid (Austra
lia) — Lesley Hunt (Australia) 
6—3, 6—0 ; Dianne Fromholtz 
(Australia) — Hana Mandlikova 
(Cehoslovacia) 6—3, 7—6 ; Wendy 
Turnbull (Australia) — Sylvia 
Hanika 6—2, 6—2.
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