
CEI MAI BUNI SPORTIVI 
BUMÂNI AI ANULUI 1078 
stabiliți de federațiile de specialitate

Ca la fiecare sfîrșit de an, federațiile de specialitate 
desemnează, iu aceste zile, pe .cei mai buni 10 sportivi ai 
anului 1978. începind cu acest număr, ziarul nostru va 
publica tradiționalele clasamente, ca o ierarhizare a valo
rilor, dar și ca o prețuire a celor care — prin perfor
manțe deosebite — și-au înscris numele printre fruntașii 
diferitelor ramuri sportive pe plan mondial, continental 
sau balcanic.
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„DACIADA“, MAREA ÎNTRECERE NAȚIONALĂ, 
înseamnă mai presus de toate un CONȚINUT 
bogat, valoros, rodnic al activității sportive, 

o competiție care contribuie la plămădirea omului nou

1. NADIA COMANECI 
(Liceul de gimnastică O- 
nești), 2. Emilia Eberle 
(C-S.O. Arad), 3. Marilena 
Neacșu (Clubul sportiv șco
lar Sibiu), 4. Marilena Vlă- 
dărău (Clubul sportiv școlar 
București), 5. Teodora Un- 
gureanu (Liceul de gimnas
tică Onești), 6. Anca Gri- 
goraș (Dinamo București). 
7. Dumitrița Turner (Liceul 
de gimnastică Onești). 8. 
Gabi Gheorghiu (Liceul nr. 
4 Galați), 9. Rodica Dunca 
(C.SM. Baia Mare), 10 An
gela Bratu (Clubul sportiv 
școlar Sibiu).

1. DAN GRECC (Dinamo 
București). X Knrt Snlier 
(Dinamo București). X Ion 
Cbeciches (Steaua Bucu
rești), 4. Aurelian Georgescu 
(Steaua București). 5. Ni
colae Oprescu (Dinamo 
București), 5- Sorin Cepoi 
(Steaua București), 7. Ga
briel Popescu (Steaua Bucu
rești), X Radu Branea (Di
namo București), 9. Dan O- 
dorhean (Clubul sportiv șco
lar Bistrița), 10. Octavian 
Ionașiu (Clubul sportiv șco
lar Lugoj).

(Continuare in pag. 2—3)

Județul Argeș se recomandă, 
tradițional, și printr-o bogata 
acttvitate sportivă, la orașe ca 
ș> la sate, argeșenii fiind re- 
cunoscuți dxatotdeauna drept 
mar- și pasionați iubitori ai 
sportului. O pasiune care are, 
fără îndoială. la temelie dra
gostea argeșeanulu:. cultivată 
din tată in fiu, pentru mișcare 
in aer liber, pentru educație 
fizici Pe această temelie insă, 
organele sportive județene, ac
tiviștii sportivi au incercat me
reu și se străduiesc și astăzi 
să organizeze, să construiască 
o activitate de educație fizică 
și snort cit mai largă, cu o 
desfășurare ritniică. cu con
tinuitate, care să-i asi
gure reușita. Fără îndoială că 
„Daciada", olimpiada sportului 
românesc, competiție sportivă 
de prestigiu cum n-a mai cu
noscut nicicînd țara noastră, 
reprezintă și pentru argeșeni, 
ca și pentru fiii celorlalte ju

dețe ale patriei, un puternic 
factor dinamizator al activității 
sportive. Așa se face că anul 
trecut Piteștiul a lansat o ini
țiativă pe cit de interesantă, 
pe atit de eficientă: ..Azi, 
toate bazele sportive vă apar
țin !“, acțiune larg populariza
tă in ziarul nostru, acțiune al 
cărui conținut înseamnă ceda
rea tuturor bazelor sportive 
maselor de oameni ai muncii, 
elevilor, în anumite zile — 
dinainte fixate — ale săptămî- 
nii. O acțiune preluată ime
diat de municipiile Cimpulung 
Muscel și Curtea de Argeș. O 
acțiune care la început a fost 
tutelată direct de organele 
sportive pentru a fi ulterior 
preluată și organizată „de la

cap la cap“ de comitetele sin
dicale, U.T.C., de întreprin
deri și școli. Cu alte cuvinte, 
ideea bună, valoroasă, a prins, 
așa cum era de așteptat.

Fără îndoială că ideile au 
nevoie pentru materializarea 
lor de un cadru adecvat, în 
speță de baze sportive cores
punzătoare. „Așa se face — ne 
spunea prim-vicepreședintele 
C.JE.F.S. Gheorghe Crețu — 
că Piteștiul a trecut la reali
zarea a 12 complexe sportive 
de cartier (în Găvana, Găvana 
Nord, Trivale, Războieni, Ca
lea Craiovei, Calea București,

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2—3)

TIMISOARA, LĂCAȘ ĂL SPORTULUI DE PERFORMANTĂ
® Numărul mare al competițiilor sportive, o caracteristică a sfîrșitunlor de săplă- 
mînă © „Secretele" succeselor jocurilor sportive la C.S. Universitatea • Se'ec ia, 
preocupare (actuală) de bază la Clubul sportiv C.F.R. © Judokanii Vlăduț Caba 

și Radu llin se pregătesc pentru Jocurile Olimpice din... 1984
Finalurile de săptămînă sint 

o oglindă fidelă a activității 
sportive care pulsează la Ti
mișoara, oraș care se mindreș- 
te — pe bună dreptate — că 
are una dintre cele mai vechi 
tradiții în sportul de perfor
manță și de masă din țara 
noastră. într-un astfel de re
cent week-end, moderna sală 
Olimpia găzduia meciuri divi
zionare de baschet, handbal și 
volei, la noul bazin „Circumva- 
lațiunii“ se desfășura „Cupa de 
toamnă", cu participarea a a- 
proape 100 de înotători, la 
..Medicina" și la „C.F.R." se 
disputau întreceri de șah, Sta
dionul tineretului găzduia cro
sul mediciniștilor, iar in Parcul 
botanic, crosiștii concurau pen
tru „Cupa de toamnă".

O astfel de activitate este 
ceva obișnuit la Timișoara, 
oraș în care, pe lingă unități 
sportive puternice, cum sînt 
cluburile sportive Universitatea, 
C.F.R., Politehnica, C.A.S.U„ 
asociațiile sportive Voința, Vi- 
nătorul. alte grupări sportive 
organizează cu regularitate în
treceri în care sint angrenați 
sute și sute de tineri. In aces
te condiții, ne-a fost destul de 
dificil să alegem „subiecții" 
raidului întreprins de noi și 
care a avut ca punct de ple
care cel mai puternic club

sportiv timișorean, cotat drept 
unul dintre cele mai valoroase 
cluburi sportive studențești din 
țară. Universitatea.

La clubul sportiv Universita
tea și-au găsit lăcaș 
jocurile sportive — 
handbal, baschet, vo
lei. rugby — cu re
zultate bune și chiar 
foarte bune, tocmai 
intr-o perioadă In 
care In unele cluburi 
sportive, și chiar la 
nivel de reprezenta
tive ale țării, jocuri
le sportive au devenit 
o problemă. Cum 
izbutește C. S. Uni
versitatea Timișoa
ra să-și mențină e- 
chipele de jocuri 
sportive printre frun
tașele țării, să pro-

moveze elemente in loturile 
naționale ? Răspunsul l-am ' a- 
flat în urma convorbirii purta- 

Dumitru STÂNCULESCU

in

0 splendidă victorie in C. C. E. (f) la tenis de masă

C.S. ARAD-VARBERGS BTK (Suedia) 5-4!

Georgeta Gazibara 
(C-A-S.U.T,), com
ponents a echipei 
de eroi a României 
— campioană mon
dială, una din flo
rile atletismului ti

mișorean.

I

(Continuare in pag 2—3}trainic

ARAD, 12 (prin telefon). E- 
chipa feminină de tenis de 
masă a C. S. Arad a repurtat 
o splendidă victorie In partida 
cu Va-bergs BTK din Suedia, 
pe care a cîștigat-o cu 5—4. 
întrecerea a fost deosebit de 
grea, dată fiind valoarea re
cunoscută a sportivelor suedeze.

Eroina acestei reușite a fost, 
fără îndoială. Magdalena Le
szay. CInd spunem acest lucru 
ne gindim nu numai la faptul 
că ea a realizat cel de-al 5-lea 
punct al echipei noastre, care 
punea pecetea succesului. ci 
și la Întreaga ei evoluție. în
cununată de două victorii (a 
pierdut la limita în fața ju
cătoarei Hellman. 19, 19). în 
ordinea valorică a urmat Ev a 
Ferenczi, care s-a arătat to
tuși marcată de oboseala cam
pionatului național recent în
cheiat cu victoria sa la sim

plu și de drumul făcut pînâ 
acasă, de la Cluj-Napoca. Lia
na Mihuț nu a mers ca de- 
obicei, ceea ce a privat-o de 
victoria în primul meci al 
reuniunii, cu Lindblad, care ar 
fi simplificat desigur lucrurile.

în următorul tur al C.C.Er 
campioana noastră feminină 
urmează să întîlnească pe cîș- 
tigătoarea meciului dintre 
Epitok Budapesta si formația 
cehoslovacă Spartak Vlasim.

lata acum desfășurarea meciu
lui: Mărie Lindblad — Liana Mi
huț 2—0 (16, 13). scor 0—1; Anne- 
Christine Hellman — Magdalena 
Leszay 2—0 (19, 19 !), 0—2; Eva
Ferenczi — Eva Stromvall 2—0 
(15, 17), 1—2; Hellman — Mihuț 
- 1 (—19, 17, 18), 1—3; Ferenczi — 
Lindblad 2—1 (—13, 8, 18), 2—3;
Leszay — stromvall 2—0 (7, 13), 
3—3t Hellman — Ferenczi 2—0 
(15, 19), 3—4; Mihuț — Stromvall 

2—1 (19. —18, 13), 4—4; Leszay — 
Lindblad 2—0 (13. 15), 5—4.

Astăzi, la Atena

SELECȚIONATA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
INTILNEȘTE ECHIPA GRECIEI

• Augustin, FI. Grigore și Cămătaru debutează in echipa naționali
• Gazdele prezintă formația care a învins reprezentativele 

FinlandeiUngariei și
ATENA, 12

Reprezentativa 
României

(piin telefon), 
de fotbal a 

susține mîine (n.r. 
— azi), pe stadionul Panathi-

naikos, cu începere de la ora 
15, al 16-lea meci din activita
tea sa în compania echipei 
Greciei. Partida urmărește din 
punctul nostru de vedere în-

SPORTIVII CAPITALEI POT CONTRIBUI MAI EFICIENT 
LA CREȘTEREA PERFORMANTELOR INTERNAȚIONALE

Conferința mișcării sportive
Ieri, în sala de festivități a 

liceului „Nicolae Bălcescu" s-a 
desfășurat Conferința mișcării 
sportive din municipiul Bucu
rești, la lucrările căreia au luat 
parte delegați aleși în cadrul 
conferințelor pe sectoare și în 
cluburile sportive din Capitală. 
Au fost prezenți, de asemenea, 
numeroși invitați — activiști 
de partid și de stat ai mișcării 
sportive, profesori de educație 
fizică, antrenori, sportivi frun
tași.

în prima parte a lucrărilor 
au fost prezentate darea de 
seamă a Consiliului municipal 
București pentru educație fizi
că și sport asupra activității

desfășurate pe anul 1978. a sta
diului de pregătire a sportivi
lor nominalizați pentru viitoa
rele Jocuri Olimpice, precum 
și planul de măsuri cu privire 
la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului în Ca
pitală, în anul 1979, in lumina 
prevederilor Programului a- 
doptat, in noiembrie 1976, de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

în continuare a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Matei, se
cretar al Comitetului munici
pal București al P-C.R.

Pe marginea materialelor 
prezentate conferinței, partici- 
panții la dezbateri au relevat

din municipiul
faptul că, in spiritul prețioase
lor indicații date de tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, mișca
rea sportivă bucureșteană, în
drumată și condusă de organe
le si organizațiile de partid, a 
înregistrat o serie de realizări 
notabile, sporindu-și contribu
ția la creșterea unor generații 
sănătoase, bine dezvoltate fizic 
și intelectual, pregătite temei
nic pentru muncă in vederea 
realizării exemplare a sarcini
lor de producție. După cum 
se arată și în darea de seamă, 
in domeniul activității de ma
să, desfășurate sub impulsul 
mobilizator al marii competiții 
naționale „Daeiada" — a cărei

București
primă finală pe țară a fost 
organizată cu aeosebit succes 
în toamna acestui an — s-au 
obținut cei mai inalți indici 
de pregătire a diferitelor cate
gorii de cetățeni la practica
rea, sub forme diversificate, a 
exercițiilor fizice și sportului. 
S-a subliniat în special masiva 
angrenare a tineretului si oa
menilor muncii la crosuri, la 
diferite forme de gimnastică 
zilnică, în școli, cămine și la 
locul de muncă, la acțiunile 
simple, desfășurate in aer li
ber, cum sint cele de turism și

cercarea unor jucători tineri 
sau a unor noi aspiranți la se
lecționare în loturile reprezen
tative. în același timp, ea asi
gură pentru sezonul de primă
vară un meci de verificare a 
naționalei înaintea viitoarelor 
confruntări din C.E., selecțio
nata Greciei urmîr.d să evolue
ze la București la 31 martie, 
în ciuda favorabilului palma
res România — Grecia (10 vic
torii și 5 egaluri). întîlnirea 
apare ca foarte dificilă pentru 
echipa noastră. Primul motiv 
îl constituie marea dorință a 
gazdelor de a înscrie un prim 
succes în jocurile cu România. 
Al doilea, sezonul foarte bun 
al „11 “-lui elen pe stadionul 
propriu. Aici au pierdut în a- 
ceastă toamnă, în C.E.. echipe
le Ungariei (1—4) si Finlandei 
(1—8).

Tricolorii au intrat repede în 
..tema" și atmosfera partidei. 
Sosiți în capitala Greciei marți

Eftimie IONESCU
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DANA NUTU ESTE NOUA 
CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ DE ȘAH

•v»

MEDIAȘ, 12 (prin telefon). — 
Tînâra șahistă timișoreancă 
Dana Nuțu, în vîrstă de 21 de 
ani, studentă în anul III al Fa
cultății de informatică, este 
noua campioană a țării. Ultima 
rundă a finalei campionatului 
național de șah i-a adus, așa 
cum era de așteptat, jumătatea 
de punct care o mai despărțea 
de victorie, lidera remizînd (cu 
negrele) cu Gabriela Olteanu. 
Aceasta i-a asigurat distanța 
minimă față de a doua clasa
tă, Elisabeta Polihroniade, care 
cîștiga ultima partidă susținută 
cu Mariana Neehifor.

Tot în ultima rundă s-a re
zolvat și disputa pentru locul 
trei al clasamentului, a cărui 
deținătoare este Margareta 
Teodorescu, învingătoare asu
pra Ioanei Miroslav. Iată și 
celelalte rezultate ale rundei a 
15-a. de încheiere a întreceri
lor : Ligia Jicman — Maria Al- 
buleț Vs—*/î, Lia Bogdan — 
Rodica Reicher ‘A—’/i, Eleo
nora Gogâlea — Eugenia Ghin
dă 1—0, Gertrude Baumstark 
— Marina Pogorevici Vi—V2. 
Margareta Mureșan — Elena 
Răducanu 1—0.

Clasamentul final al campio
natului feminin de șah al 
României pe anul 1978 este 
următorul : 1. DANA NUȚU 
ll'A puncte, 2. Elisabeta Poli-

hroniade 11 p, 3. Margareta 
Teodorescu 10’/i p, 4. Ligia Jic- 
man 10 p, 5. Rodica Reicher 
9*/j p, 6. Margareta Mureșan 
9 p, 7. Gertrude Baumstark 
7*A P. 8—11. Marina Pogore- 
vici, Maria Albuleț. Eleonora 
Gogâlea și Lia Bogdan 6*/i 
p, 12. Eugenia Ghindă 6 p, 13—15. 
Elena Răducanu, Mariana 
Neehifor și Gabriela Oltea- 
nu 5 p. 16. Ioana Miroslav 4p.

T. RADULESCU

CONFERINȚA MIȘCĂRII SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
9 V

(Urmare din pag. 1)

drumeție. Evidențiindu-se suc
cesele obținute, n-au fost omi
se însă și anumite neimpliniri 
în acest domeniu. Astfel, par
ticipanții la dezbateri au sub
liniat o serie de neajunsuri în 
munca cu tineretul școlar și 
mai ales cu cel universitar, în 
dezvoltarea unor ramuri de 
sport tehnico-aplicative, în or
ganizarea cu caracter de con
tinuitate a unor atractive ac
țiuni polisportive, în exercita
rea de către C-M.B.E.F.S. și 
celelalte organizații cu atribu
ții în sport a unui control sis
tematic — dublat de sprijinul 
și îndrumarea necesare — al 
activității asociațiilor sportive 
și al cadrelor tehnice de spe
cialitate.

în domeniul performanței — 
s-a relevat in cadrul Conferin
ței — s-a urmărit o mai bună 
organizare a procesului com
plex — tehnic și educativ — 
de pregătire a sportivilor, 
cordindu-se o atenție sporită 
muncii cu juniorii- In cîteva 
discipline, sportivii tineri au 
efectuat progrese însemnate, 
anunțîndu-se ca elemente de 
certă perspectivă pentru spor
tul de mare performanță. Re
prezentanții Capitalei au cu
cerit 622 titluri de campioni 
naționali, au stabilit peste 200 
de recorduri ale țării, iar pe 
pian internațional și-an adus

a-

contribuția la obținerea a 69 
medalii în campionatele mon
diale și europene. Dar și in 
activitatea de performanță — 
pentru a se atinge nivelul o- 
biectivelor înscrise în Progra
mul de dezvoltară a mișcării 
sportive din țara noastră — 
mai sint de lichidat 
rămîneri în urmă. Așa 
cum s-a subliniat în 
dezbaterilor, acestea se 
la conducerea procesului 
lecție și instruire, la calitatea 
muncii prestate de unele cadre 
tehnice, la volumul antrena
mentelor — care nu peste tot 
se situează la nivelul cerințe
lor internaționale (de unde și 
stagnări sau chiar regrese în
registrate la handbal, volei, 
baschet, polo, fotbal sau atle
tism), ca și la carențele din 
pregătirea politică și moral-ce- 
tățenească a unor sportivi. S-a 
subliniat, totodată, că dacă în 
acest an baza materială a spor
tului bucureștean s-a îmbogă
țit cu o serie de obiective im
portante (ca, de pildă, bazinul 
olimpic „23 August", sala de 
gimnastică de la Obor, sala de 
sporturi de la școala genera
lă nr. 77 etc), precum și cu 
220 de baze sportive simple, se 
pune în continuare problema 
utilizării lor judicioase, efi
ciente, la maximă capacitate.

In încheierea dezbaterilor 
a luat cuvîntul tovarășul ge-

anumite 
după 

cadrul 
referă 
de se-

TIMIȘOARA, LĂCAȘ AL SPORTULUI DE PERFORMANȚA
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15 DACIADA", MAREA
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te cu conf. Frederich Prinz, 
șeful catedrei de educație fizi
că a Universității, vicepre
ședinte al clubului sportiv.

— Aveți 5 echipe de jocuri 
sportive care întrunesc 103 
sportivi de performanță. Dintre 
aceștia, 18 sint nominalizați 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Moscova, ca, de pildă, baschet
balistele Rodica Goian, Iudith 
Gross, Angelia Silin, Ion Copă
cianu ș.a. In general, se cu
nosc succesele reprezentanților 
Universității din Timișoara la 
jocuri sportive. în scopul de a 
le folosi drept experiență pen
tru alte colective, vă rugăm 
să dezvăluiți din „secretele" 
activității sportive din cetatea 
studențească a Banatului..

— Nu este vorba de nici un 
secret. La noi există un climat 
favorabil pentru încurajarea 
practicării sportului de perfor
manță, climat favorabil la ni
velul conducerii Universității, 
adică Senatul și Biroul său, 
Comitetul de partid, în special 
de la crearea clubului sportiv. 
Să dau, însă, cîteva -explicații. 
Elementele de perspectivă des
pre care se știe că au inten
ția să devină studenți ai facul
tăților noastre sint urmărite 
în activitatea sportivă și spri
jinite în pregătirea școlară în 
timpul vacanțelor, așa cum s-a 
petrecut cu baschetbalistele 
Mirela Casetti (studentă în a- 
nul III la Facultatea de științe 
economice), Iudith Gross (anul 
I Ia Facultatea de educație fi
zică), voleibalista Doina Popes
cu (anul II la Facultatea de 
educație fizică) ș.a. Un punct 
nevralgic, dar rezolvat, l-au 
constituit absențele. (motivate) 
îndelungate, generate de pre
gătirile efectuate în alte locali
tăți, de deplasările la diferite 
turnee și la jocurile propriu- 
zise. Perioada de absență de 
la cursuri este suplinită prin 
asigurarea unor condiții de ex
cepție pentru PREGĂTIREA 
INTENSIVA, astfel ca la exa
mene studenții să se prezinte 
bine. Acest lucru solicită un 
efort deosebit din partea ca
drelor didactice (străduințele 
suplimentare ale studenților 
constituie o condiție elemen
tară și esențială) care nu rare
ori sacrifică multe ore din tim
pul liber pe „altarul" sportului 

aici 
favorabil 
la în-

— După o perioadă în cursul 
căreia productivitatea a fost 
destul de redusă, în ultima 
vreme se constată o simțitoare 
ameliorare, concretizată prin 
promovarea unor elemente din 
„pepiniera" proprie în forma
țiile divizionare. Mă refer, de 
pildă, la voleibalistele Anca 
Gheorghițoiu. Brigitte Wolf 
(antrenor D. Blaier), baschet- 
baliștii I. Copăcianu, D. Lăză- 
reanu (antrenor L. Bachner), 
baschetbalistele Angelia Silin, 
Valeria Chepețean (antrenoare 
Bogdana Diaconescu), handba
listele Rota Popăilă, Delia Ma- 
rincof (antrenoare Angela Wil
lems). Florica Kiss-Galovici 
(antrenor Tiberiu Sfercoci) etc. 
In scopul unei colaborări cât 
mai fructuoase, au loc dezba
teri privind pregătirea pe fie
care disciplină în parte, pre
cum și între antrenorii discipli
nelor sportive ; cadrele didac
tice de Ia Clubul sportiv școlar 
sint in conducerea Clubului 
sportiv universitar. Ca sprijin 
material. în perioadele de va
canță și de practică ale studen
ților, sala de sport a Universi
tății este folosită în exclusivi
tate de sportivii clubului spor
tiv școlar.

★

La clubul sportiv C.F.R., cel 
mai puternic club sportiv sin
dical din Timișoara, scurtul 
popas ne-a permis să aflăm că 
în sala specială a secției de 
box, antrenorul Pavel Mentzel, 
fiul fostului campion național, 
se ocupă nu numai de pregă
tirea fruntașilor (printre care 
Dumitru Voinescu, Mihai Cio- 
botaru. componenți ai lotului 
olimpic) ci și de selecționarea 
altor elemente tinere, talentate. 
Acțiunile de selecție au loc a- 
proape săptâmînal. cu prilejul 
„Cupei debutantului". La ulti
ma gală, au participat circa 100 
de începători, majoritatea elevi 
ai Liceului industrial — C.F.R. 
nr. 4. Secția de atletism, care 
se bucură de condiții materiale 
bune (printre altele, pista sta
dionului C.F.R. și celelalte a- 
menajări necesare, sală cu pis-

!

locotenent Marin Drag- 
prim-vicepreședinte al 

care a inminat, 
Consiliului municipal

neral 
nea, 
C.N.E-F.S-, 
totodată, _ 
București pentru educație fizi
că și sport, Trofeul cuvenit 
ciștigătorului primei ediții a 
competiției naționale „Dacia- 
da".

După aprobarea dării de sea
mă și a planului de măsuri — 
prin care participanții la con
ferință și-au luat angajamentul 
de a valorifica întregul poten
țial sportiv al Capitalei în
scopul creșterii performanțelor 
internaționale — a fost a-
les noul Consiliu munici
pal pentru educație fi
zică și sport. Ca președinte a 
fost ales tovarășul Nicolae Mi- 
halache, secretar al Comitetu
lui municipal 
P.C.R., 
ședințe 
Stancu.

în încheierea lucrărilor, în- 
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, prin îndelungi aplau
ze, participanții la conferința 
au adoptat textul unei 
grame 
P.C.R.,

București al 
iar ca prim-vicepre- 
tovarășul Nicolae

___ tele- 
adresată C.C. al 
tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU, prin care își ex
primă hotărîrea de a munci 
cu abnegație pentru transpu
nerea în viață a înaltelor co
mandamente pe care partidul 
le pune în fața mișcării noas
tre de educație fizică și sport.

Întrecere națională

de performanță. Tocmai 
se constată climatul 
despre care vorbeam 
cepui.

— Cum se rezolvă 
„volum ridicat la antrenamente 
— pregătire școlară" ?

— Studenții* Facultății

relația

%
_——.... ---------- ... de

educație fizică efectuează orele 
practice în concordanță cu ne
cesitățile programului lor 
antrenament ca sportivi 
performanță. în acest 
există o legătură permanentă 
între antrenor și profesorul de 
educație fizică din secție. Cu 
studenții. celorlalte facultăți se 
fac antrenamente individuale, 
în funcție de orele de curs.

— De cîtivn ani ființează, pe 
lingă clubul dumneavoastră, 
C’ubul 'oortiv școlar Universi
tatea. Care sint condițiile de 
colaborare și roadele acesteia ?

de 
de 

scop

i

tă lungă de 114 m), a renun
țat la sportivii plafonați și, în- 
cepind din anul 1977. a acțio
nat intens in domeniul selec
ției. Roadele muncii antreno
rului Antoniu Tengler nu _ au 
întîrziat să apară : Biliana
Glogovceanu a cîștigat campio
natul național la săritura în 
înălțime pentru junioare III, 
iar acum practică și pentatlo
nul ; Aramis Tunea și Adrian 
Comșa s-au remarcat la mara
ton și la aruncarea greutății. 
Alte secții fruntașe ale C.F.R.- 
ului sînt canotajul, luptele, în 
rîndul cărora se pregătesc me- 
daliați ai marilor competiții 
internaționale din acest an și 
componenți ai loturilor olim
pice.

Banatului), complexe pe care 
astăzi are loc activitatea 
sportivă. Ce fel de activitate 
sportivă ? — mă veți întreba 
desigur. Și am să vă răspund. 
Nu doar „clasice" crosuri du
minicale cu 60 sau 100 de pâr- 
ticipanți care mai revin la 
sport peste o lună, două sau 
trei. Nu. Sport și competiții 
săptămînale — de volei, hand
bal, tenis etc. — la care am 
să adaug și „Dialogul cultural- 
sportiv" al elevilor, o compe
tiție complexă care polarizează 
un interes foarte mare. Cu
prinderea reală a unei mase 
cît mai mari de participanți în 
activitatea sportivă este obi
ectivul nostru. O cuprinde
re reală a oamenilor și o ac
tivitate cu conținut bogat, va

loros, rodnic, care să contri
buie din plin la plămădirea o- 
mului nou. în fond, este 
sens major al „Daciadei".

Relevînd importanța conținu
tului activității sportive în ca
drul „Daciadei", conținut nu o 
dată estompat sau chiar... 
pierdut în spatele formelor, al 
înregistrărilor scriptologice 
mecanice, în spatele „ramelor 
mai strălucitoare decît tablou
rile", tovarășul Gheorghe Crețu 
a pus accentul pe ceea ce tre
buie să caracterizeze perma
nent toate manifestările „Da
ciadei" : pe îmbogățirea reală, 
substanțială a conținutului lor, 
pc creșterea obiectivă a calită
ții lor. t

Așa este concepută, așa tre
buie să fie — peste tot — _Da- 
ciadă": mai presus de toate, 
un CONȚINUT !

un
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★
O activitate inedită Intîlnim 

intr-una din sălile 
clubului sportiv 
Sub îndrumarea 
Constantin Bogdan 
vansați) și Ilari Popovici (gru
pa începători), membrii cercu
lui de judo se antrenează cu 
sîrguință. Aici se observă o 
bună colaborare între cercul de 
judo al Casei pionierilor si cel 
al C.S. Politehnica, primul fur- 
nizînd elementele cu perspec
tivă de a ajunge performeri. 
Din 14 studenți judokani, 13 
provin de la Casa pionierilor; 
3 elevi, deci încă juniori (Dan 
Pandur. Radu Cornel, Walde- 
mar Jerkel) sint de acum pro
movați în echipa seniorilor. în 
ziua vizitei noastre, antrenorul 
Hari Popovici lucra cu un gfup 
de 10 copii între 9 și 14 ani,. 
dintre care doi — Vlăduț Caba 
și Radu Ilin — au și obținut 
performanțe, bineînțeles la ni
velul vîrstei lor : primul — lo
cul 3 la „naționalele" pentru 
copii III, secundul tot locul 3, 
dar la copii II. Ambii sînt po
sesori ai centurii verzi (al pa
trulea grad în Ierarhia judo) 
și, prin străduința depusă la 
antrenamente, se anunță candi
dați la loturile olimpice. Desi
gur este vorba de loturile 
Jocurilor Olimpice din 1984, de 
la Los Angeles.

de sport ade 
Politehnica, 
antrenorilor 

(grupa fi .CRITERIUL TINERETULUI"
La Focșani și Zalău s-au în

cheiat întrecerile din cadrul 
„Criteriului tineretului". Iată 
învingătorii, în ordinea 
goriilor. FOCȘANI (au 
loc meciuri și la 
tie — 45 kg.): 
(B.C. Brăila), C- 
finorul Ploiești), 
(B.C. Galați), A. 
talul Plopeni), 
(Delta Tulcea), 
(Metalul Plopeni), p.
(Voința Urziceni), O- Silvestru 
(Rafinorul Ploiești), I. Vene- 
țeanu (Metalul Tîrgoviște), D-

cate- 
avut 

categoria hîr- 
D. Grigore 

Pascariu (Ra- 
S. Miron 

Cernica (Me- 
Ciocîrlie 
lord ache 

Drăgan

V. 
N.

BOX
Gîlcoaie (Voința P. Neamț), D- 
Siminischi (Delta Tulcea),„Va
sile Angelescu (Voința 
ceni). ZALAU : Gh. 
(Voința Craiova), I. 
(C.S.M. Cluj-Napoca), 
nea (Șoimii Sibiu), M. 
(C. S- Zalău), Gh- 
(C.A.R.P. Mîrșa), V. 
(Viitorul Cluj-Napoca), 
Morar (Unio Satu Mare), 
Ciocîrlie (C.S.M. —
Severin), M. Tocea
Craiova). V. Bota (Crișul Ora
dea), V. Mărgineanu (Unirea 
Dej).

Urzi- 
Oprișor 
Vidran 

M. Ga- 
Ciulean 

Pavel 
Orenișan 

Gh. 
Al. 

Drobeta Tr. 
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CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMAN! A! AN
stabiliți de federațiile de speci

Ministerul Educației și Învățămîntuiui
Institutul de Educație fizică și Spart din București 

anunță
scoaterea Ia concurs a postului de profesor Ia catedra de 
Medicina educației fizice și sportului, poziția 1. disciplina 
Fiziologia educației fizice și sportului.

Candidații Ia concurs vor depune la secretariatul Insti
tutului de educație fizică și sport din București, str. Maior 
F.ne nr. 12, in termen de 30 zile de la data publicării 
acestui anunț in -------- 
care vor anexa 
privind Statutul 
cialistă România, 
nr. 33 din 15 martie 1969 și de instrucțiunile Ministerului 
Educației și Invățămîntului nr. 84539 1969.

Cei care funcționează intr-o instituție de invățămint su
perior sint obligați să comunice in scris, rectorului aces
teia. înscrierea la concurs.
. Concursul se va ține Ia sediul Institutului de educație 

fizică și sport din București, în termen de 30 de zile de 
la expirarea termenului de înscriere.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 
12—14 Ia secretariatul Institutului, telefon 31.44.40.

Buletinul oficial, cererea de înscriere, la 
actele prevăzute de Legea nr. 6'1969 

personalului didactic din Republica So- 
publicată în Buletinul Oficial, Partea I.

Atletism
1. NATALIA MARAȘES- 

CU (C.S.M. Craiova), 2. Ilie 
Floroiu (Farul Constanța), 
3. Maricica Puică (Olimpia 
București), 4. Eva Zorgo- 
Raduly (C.A.S.U. Cluj-Na- 
poca), 5. Cătălin Andreica 
(Rapid București), 6. Ileana 
Silai (Metalul București), 7. 
Gina Panait (C.S. Brăila), 
8. Paul Copu (Farul Cons
tanța), 9. Horia Toboc (Fa
rul Constanța), 10. Vasile 
Bichea (C.A.S.U. Timișoa
ra).

Baschet
1. DAN NICULESCU (Di

namo București), 2. Maria
na Andreescu (Rapid Bucu
rești), 3. Costel Cernat 
(Steaua), 4. Gheorghe Ocze- 
lak (Steaua), 5. Rodica Go
lan (Universitatea Timișoa
ra), 6. Vasile Popa (Dina
mo București), 7. Gheorghe 
Novac (Dinamo București), 
8. Ana Aszalos (Universita
tea Cluj-Napoca), 9. Vasile 
Zdrenghea (Steaua), 10. Ion 
Copăcianu (Universitatea Ti
misoara").

1. DAN 
pia Bucu 
(Electroni 
Alexandri 
Clu.j-Napl 
Silaghi d 
5. Sandii 
la), 6. Si 
mo B'J 
Imbre (I 
Vasile CI 
Ion Cerci 
Budușan I 
rești). I



ICITIUL FIZICREA MEDICALĂ" I
La încheierea 

turului, despre. DIJOIJ GEORGESCU

„Dacă 
curbă

i Modiga 
conva
ca cel 

mp. Se 
inele a- 
nt Dra- 
omplet.

Școa
lă Bucu
r-o cli- 
n bro-n- 
Marian 
școlară, 
celelalte 
elevilor, 

educa
ras tragă 
li cală"! 
>tip pe 
Florian 
xatedrei 
ilă, ori 
i urmă 

să nu 
*c, miș-

carea, terenul sau sala de 
sport. Poziția lui Marian Con
stantines cu rămine, însă, de 
neclintit ; orice tentativă de 
a-1 aduce alături de ceilalți 
copii, la orele de sănătate, n>u 
are nici un efect ! Dar, fapt 
curios ; în recreații, cine bate 
mingea mai tare, făcînd să 
se zguduie cercevelele sau ra
mele de protecție ale feres
trelor școlii ? Greu de crezut : 
tocmai Marian Consta.nti'nescu! 

ar fi să-i întocmesc o 
de efort pentru ceea ce 
face Marian în 10 mi
nute de recreație, _ 
tunci aceasta ar fi cel 
puțin triplă față de ce
rințele unei ore de e- 
ducație fizică,..* In 
aceste condiții, o școa- 

întreagă se întreabă : 
oare elevul Marian Constanți - 
nes cu este realmente a tit de 
bolnav pentru a justifica scu
tirea medicală din moment ce, 
într-o singură zi, face eforturi 
fizice care echivalează cu ce
rințele a 3—4 ore de sport ? 
Răspunsul cel mai autorizat îl 
poate da, desigur, Dispensarul 
pentru sportivi care, în urma 
avizului dr. Ioana. Plătăreanu 
(19 octombrie), i-a reînnoit 
ceirtificatul de scutire medica
lă (6 noiembrie), determinîn- 
du-1 pe elevul Marian Con- 
SEtantinescu să absenteze de 
la orele organizate de sport...

★
Două cazuri, două moduri 

total diferite de înțelegere a 
valorii exercițiului fizic, un 
medicament — cum recunosc 
chiar medicii — de o valoare 
inestimabilă.

a-

Tiberiu STAMA

NCURSURI DE SCHI
ii ju- 
i sfîr- 
i avut
;zonu- 
primei 
îchiori 
țrașov. 
Poiana 

pen- 
EZUL- 
Fi, 15 
namo) 
lăghici 
Icristo 
lioare, 
LțDi- 
Foriko 
| Arsu 
lori I, 
fiamo)
1.5. A.)
1.5. A.) 
I 1. I. 
12. A.

zăpadă excelentă. IATĂ ClȘ- 
TIGATORII : fetițe; Andre 
Albert (Șc. gen. 1 Bușteni) ; 
băieți: Mihai Meglea (Șc. gen. 
1. Bușteni); băieți mari: Că
tălin Tudor . (Șc. gen. 2 Buș
teni); juniori mici; Gheorghe 
Stoica (Lie. Ind. Chimie 
Bușteni).

V. SBARCEA — coresp.

Pe micul ecran
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...RITMUL LOGIC AL CAMPIONATULUI
Finalul turului de toamnă 

a marcat, paradoxal, creș
terea calitativă a unor 

jocuri, sugerate destul de bine 
prin seria celor trei derbyuri 
— în sfirșit ! — reușite (F.C. 
Argeș — Steaua.
Mare — Steaua și F.C. Argeș 
— Dinamo), după ce „ 
derby" (Dinamo — Steaua) lă
sase tuturor un 
creind impresia 
toamnă se va 
ceață.

Cum se explică 
bun ? (Ne referim nu nu
la lista celor trei derby- 
ci la destule alte jocuri, 
au reușit să urce puțin 
Ia care ajunsese campio-

F.C. Baia

.eternul

gust amar, 
că turul de 
scufunda în

sprintul final
mai 
mai 
uri, 
care 
cota _ __
natul pină spre mijlocul lunii 
noiembrie).

Cum se explică această pa
radoxală înviorare in final in
tr-o perioadă in care se consi
deră de regulă că jucătorii 
și-au epuizat energia ? Cum se

explică faptul că printre echi
pele care au forțat in acest fi
nal se află cel puțin două din 
formațiile solicitate in plus, ne 
gindim la F.C. Argeș și Steaua, 
ambele cu contribuții la lotul 
reprezentativ și la un plus de 
jocuri in cupele europene.

Astăzi, la terminarea turului, 
se impune tot mai mult ideea 
că înviorarea campionatului 
spre final (Politehnica Timi
șoara nu face excepție, deși a 
avut de asemenea patru jocuri 
„europene" în plus) se dato
rează reintrării campionatului 
intr-un ritm logic (fie si unul 
intensiv, după regimul miercuri- 
duminică). care a pus capăt 
fluctuațiilor determinate de cele 
două întreruperi pentru jocuri
le echipei naționale.

Intr-o perioadă in care pre
gătirea fotbalistului tine sea
ma de nuanțe infime menite 
să contribuie la creșterea si 
Întreținerea formei sportive.

hiatus-urile de 10 zile provo
cate prin întreruperea campio
natului se răsfring fatalmente 
asupra echipelor de club, care 
au senzația că le fuge pămîn- 
tul de sub picioare. In aceste 
zile, jucătorii scapă programu
lui riguros și intră într-o fluc
tuație cu urmări inevitabile.

are ar fi morala ?
S-a vorbit mult despre 
necesitatea respectării cit 

riguroase a campionatului, 
vorbit atît de mult, incit

„Clasamentul adevărului"

LIDER AUMIAR!

EXPEICA

116:51.

Talea
•u, a

“ si

JOI 
18,15 : 
namo 
javik, 
Campionilor Europeni* . 
misiune directă de la Ploiești; 
comentator — Cristian To- 
pescu).

S1MBATA 16 DECEMBRIE, 
ora 15 : Aspecte din semifi
nalele campionatelor interna
ționale de tenis pe teren aco
perit ale României (transmi
siune directă de la Brașov ; 
comentator — Radu. Voia).

DUMINICA 17 DECEMBRIE, 
ora 15 : Finala campionatelor 
internaționale de tenis pe te
ren acoperit ale României 
(transmisiune directă de la 
Brașov) ; ora 20,05 (progra
mul 2) : „Telerama sport- (e- 
misiune de Dumitru Tănă- 
sescu).

14 DECEMBRIE, ora 
Handbal masculin : Di- 
Bucureștl—Valur Reyk- 
mecl retur in „Cupa 

(trans-
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
VINERI, 15 DECEMBRIE 1578, 

O NOUA TRAGERE

I

LOTO I

Așadar, vacanță 1 A sosit 
vremea primelor concluzii. 
Clasamentul „de toamnă”, il 
știm : L F. C. Argeș, 2. F.C. 
Baia Mare. 3- Steaua etc.— 
Confirmări. surprize plăcute 
și... decepții. 18 echipe, înșirate 
pe distanța a 10 puncte. De la 
locul 1 la Jocul 12. o diferență 
doar de 4 puncte I Dar, unele 
formații au jucat doar 8 me
ciuri acasă (printre ele și două 
nou promovate — Gloria Bu
zău și Chimia Rm. Vilcea), al
tele 9. Deci, pentru o evalua
re mai exactă a realizărilor, 
să apelăm la „clasamentul a- 
devărului", al punctelor pier
dute pe teren propriu și al ce
lor ciștigate în deplasare. Aid, 
„campioana de toamnă" — 
F.C. ARGEȘ, conduce autori
tar : +5 puncte, urmată (sur
priză !) de C.S. TIRGOVIȘTE 
și F.C. BAIA MARE, dar e- 
chipa lui N. Proca are un go
laveraj mai bun. Unii spun 
(ieșenii, în primul rînd) că 
dacă echipa lui Romilă nu 
pierdea 5 puncte acasă, era li
der detașat. Poate. Dar mai 
juca ea îa fel, la cîștig, la Ti
mișoara și Bacău ? Și Steaua 
a pierdut 5 puncte pe stadionul 
său (lucru care altă dată nu se 
întîmpla). Sportul studențesc 
a pierdut 7 puncte acasă (re
cord). ca și „Poli" Timișoara 
sau Chimia Rm, Vilcea. Ca să 
ne convingă că nu e un lider 
întimplător. F.C. Argeș a arătat 
cea mai constantă comportare 
— doar un egal acasă (cu 
Univ. Craiova) și 6 puncte a- 
duse din deplasare, cifră depă
șită doar de Steaua și F.C. 
Baia Mare. S-au rulat multe 
puncte. doar F.C. Bihor n-a 
dștigat nimic afară, de unde 
și situația ei cea mai precară. 
Unele puncte au făcut „oco
lul" țării : Gloria Buzău a câș
tigat 4 puncte de la Timișoara 
și Iași, de la echipele care 
aveau să cîștige (cine credea?) 
tocmai la Baia Mare, cînd e- 
chipa lui Mateianu părea in

vlncibilă. Din păcate, scorurile 
imprevizibile, răsturnările de 
situații nu s-au produs pe fon
dul unor meciuri de bună ca
litate decit foarte rar, mai ales 
in final. Ar fi multe de spus. 
Dar. iată, „clasamentul adevă-

la golaverajul general).

rulai*4 la sfirșitul turului:
1. F.C. Argeș 1 6 +s P (+ «1
2. C_S. Tirgoviște 2 5 +3 (+ <
3. F.C- Baia Mare 4 7 +3 (- 8)
4. Steaua 5 7 +2 ț-r10)
5. Dinamo 3 5 +2 (+ n
6. Olimpia 2 4 4-2 (- 5)

7—8. Politehnica lași 5 6 4-1 (+ 5)
Univ. Craiova 3 4 4-1 (+ 51

9. A.SA. Tg. M. 2 3 4-1 (- »
10. S.C. Bacâu 3 3 0 (+ »)
11. Gloria Buzău 4 4 0 (— 7)
12. Sportul stud. 7 6 —1 (+ 3)
13. Jiul 3 2 —1 (- 2)
14. U.T.A. 4 2 —2 (+ «)
15. Corvinul 4 1 —3 (- 3)
16. „Poli- Timiș. 7 4 —3 (- «)
17. Chimia 7 4 —3 (-15)
18. F.C. Bihor 7 0 —7 (-10)

(Coloana I — puncte pier-
dute acasă ;

coloana II — punctele cîști-
gate în deplasare ;

coloana III — diferența de
puncte ;

între paranteze — diferența

mai
S-a      _
ideea a și apărut, la un mo
ment dat. demonetizată. întot
deauna conducerile tehnice ale 
echipelor naționale (și nu e 
vorba doar de cea actuală) au 
susținut, orgolioase, că cele 10 
zile corectează marile pregătiri 
ale echipelor de club. De cele 
mai multe ori s-au făcut con
cesii acestei idei, fără acoperire 
deplină. In schimb, dificultățile 
echipelor de club „după re
luare** au fost trecute cu ve
derea. indiferent de rezultatul 
echipei naționale : în caz de 
victorie, totul se punea pe 
seama stagiului foarte reușit, 
iar in caz de infringere. totui 
se explică prin... nivelul gene
ral al fotbalului nostru și prin 
—incapacitatea tradițională a 
echipelor noastre de a furniza... 
?.am.d„ ș.a.m.d....

Bătrinul și nu prea respecta
tul laitmotiv al cinstirii ram, 
pionatului trebuie să-și reca
pete drepturile. Numai asa se 
va putea asigura. IN TIMP 
crearea unui climat de seriozi- 

«Ît care va avea de ciști- 
la urmă, și echipa 

Vrem să credem, fie 
în numele jocurilor 
din decembrie, că se 
pe viitor situații în 
nostru urmează stagii

i AZI LA ATENA,

ASTĂZI, LA RIJEKA, MANȘA A 
DOUA A FINALEI „CUPEI BAL

CANICE" INTERCLUBURI

N. K. RIJEKA-JIUL
Orașul iugoslav Rijeka 

găzdui 
finalei 
cluburi 
Rijeka 
cum se știe, 
disputat miercurea trecută 
Petroșani, fotbaliștii noștri au 
obținut o victorie la limită, 
1—0. In tabăra petroșeneană e- 
xistă un singur semn de între
bare : va juca sau nu Dumi- 
trache ?

va 
astăzi manșa a doua a 
..Cupei Balcanice" inter- 

dintre echipele N. K. 
și Jiul Petroșani. După 

în primul meci.
- la

Tragerile săptămînale Loto ofe
ră cu regularitate cîștiguri dintre 
cele mai atractive, din care nu 
lipsesc autoturismele „Dacia 1300“. 
Primul concurs al lunii decem
brie i-a adus această satisfacție 
participantului Sterian Melniceanu 
din Huși, pe o variantă jucată 
100%, după ce în urmă cu o săp- 
tămînă lista marilor cîștigători ai 
lunii noiembrie fusese încheiată, 
cu aceeași performanță, de Mir
cea Șerbu din Slatina, pe o va
riantă jucată 25%. La aceleași 
trageri au fost înregistrate și al
te cîștiguri valoroase, între care 
15 de peste 20 000 lei fiecare etc.

I
I
I
I

/

(Urmare din pa a 1)

ROMANIA - GRECIA

Și dv. vă puteți număra prin
tre MARII ClȘTIGATORI din a- 
cest an, participind cu cit MAI 
MULTE BILETE la tragerea LO
TO de vineri 19 decembrie 1978. 
Rețineți : NUMAI 
MllNE mai puteți 
te pentru această

I
I

★

ASTAZI ȘI 
cumpăra bile- 
tragere. I

TRAGEREA PRONOEXPRES 
astăzi, 13 decembrie 1978, va 
televizată în direct, începînd 
la ora 18,05.

de 
fi 

de
I

★
I

CÎȘTIGURILE 
PRONOSPORT

CONCURSULUI
DIN 10 DECEM

BRIE 1978 I
Categoria 1 : (13 rezultate)

2.654,50 variante a 356 lei. I
CîștigurilE de categoria a 2-a și 

a 3-a fiird sub plafonul minim 
de 40 lea fondurile acestor două 
categorii au fost atribuite catego
riei I (13 rezultate'

I

la amiază (unde au găsit o ve
ritabilă primăvară ; ia ora 13 
termometrele arătau +19 gra
de), ei au și efectuat la numai 
două ore de la instalarea la 
hotel un intens antrenament pe 
terenul centrului olimpic. Șe
dința de pregătire s-a înche
iat cu un mini-jcc la două 
porți, în care am remarcat 
buna dispoziție a tuturor se- 
lecționabililor. După antrena
ment, vicepreședintele F.R.F. 
Șt. Covaci a anunțat formația 
cu care va începe partida. Cum 
puteți observa, ea cuprinde 
trei debutanti — Augustin, FI. 
Grigore și Cămătaru. „Intenția 
noastră, spunea Șt. Covaci, 
este de a-i verifica pe acești 
trei tineri sub îndrumarea în 
joc a experimentalilor Dobrin 
și Vigu. Sperăm să putem 
continua aceste încercări, utile 
nu numai primului lot, ci și 
celui olimpic. Mă gîndesc la 
ceilalți dcbutanți care au făcut 
deplasarea, Lung, Stan și Voi- 
cilă. Dar, se înțelege, aceste 
testări trebuie să țină seama și 

■ de adversari șî de dificultatea 
meciului. Dorința echipei Gre
ciei de a obține o victorie. în 
fața noastră anunță o partidă 
pretențioasă. Sînt convins, însă, 
că și vechii și noii titulari vor 
face totul spre a trece cu suc
ces greul examen"-

Pe Alekas Panagulias, selec
ționerul echipei Greciei, l-am 
întîlnit tot la centrul olimpic, 
unde lotul pe care-1 conduce 
s-a antrenat înaintea fotbaliști
lor noștri. „Dorim foarte mult 
să obținem un rezultat bun in 
fața echipei României, pe care 
nu am întrecut-o niciodată. 
Vrem, mai cu seamă, să ne re
vanșăm după acel 1—6, de anul 
trecut, de la București", E- 
chipa Gieciei va alinia forma
ția care a realizat cele două 
victorii atît de apreciate și 
mereu subliniate aici. E posi
bil să lipsească doar atacantul 
Mavros. accidentat duminică în 
campionat.

Formațiile probabile :
ROMANIA : Coman — M. 

Zamfir, Sameș, ștefănescu, 
Vigu — Romilă. Dobrin, Au
gustin — FI. Grigore, Cămăta
ru. Rădulescu.

GRECIA : Constantinou — 
Ziakos, Kapsis, Firos, Iosifi- 
dis — Nikolidis, Kudas, Deli- 
karis — Ifantidis, Gulakos, 
Ardizoglu.

Rezervele echipei, noastre 
vor fi : Lung, B. Grigore, B6- 
Ioni, Iordănescu, Stan și Voî- 
cilă. Pentru echipa Greciei : 
Sterghiuda (portar), Xantopo- 
lous, Kirastas, Ravusis, 
mianakis și Mitropoulos, 
tîlnirea va fi condusă de 
bitrul belgian Jan Peters, 
vitat special de federația ate
niană.

Da- 
în- 
ar- 
in-

gat. pină 
națională, 
și numai 
mai bune 
vor evita 
care lotul ----------------- --
speciale chiar și în vederea u- 
nor intilniri amicale cu echipe 
de club. în timp ce adversarii 
noștri nu pregetă să joace o 
etapa de campionat cu numai 
cîteva zile înainte de meciul 
oficial.

Vorbim deseori despre res
ponsabilitatea jucătorului de 
fotbal. Cum să educăm această 
responsabilitate cînd procedăm, 
în , fapt, la trecerea responsa
bilității în sarcina exclusivă a 
conducătorilor de stagii, echi
valentă, practic, cu scutirea ju
cătorului de orice obligație 
personală ?

Cam atît despre cauza intima 
a unor jocuri mai bune în fi
nalul acestui tur, cind ideea 
preconcepută a superficialității 
echipelor de club a dat o re
plică hotărită... stagiilor.

loan CHIRILA

La ora cînd apar aceste 
rînduri, Dudu Georgescu es
te în avion, spre... Băile 
Felix. Redăm o scurtă con
vorbire „înainte de zbor", 
pentru că nu e lipsit de in
teres motivul pentru care 
Dudu Georgescu a lipsit din 
avionul pentru Atena, după 
ce îl prinsese, împotriva aș
teptărilor, pe cel de Valen
cia.

— Cum e, Dudule ?
— Plec lă Felix, pentru o 

reparație generală. Sezonul 
meu de toamnă a fost ca 
și inexistent, deoarece am 
intrat dintr-o accidentare 
într-alta, azi genunchiul, 
mîine glezna ș.a.m.d. în a- 
ceste condiții, am jucat doar 
șase etape din 17 și. pînă 
la urmă, am adunat cu chiu 
cu vai două goluri, adică o 
cifră neobișnuită pentru mi
ne. chiar dacă 
mai o treime

— Motivul 
două goluri 7

•— In toate 
jocuri, deși 
vindecat, îmi 
„intru", 
tot mă

— Ai 
Iencia.

— Am intrat pe teren 
mult „tactic". Am avut 
siunea să-i fixez pe cel doi 
stoperi și să-i trag puțin 
spre Crișan, ca să se creeze 
unele spații libere pentru 
Iordănescu. Rădulescu 
eventual. Boloni. Cred 
asemenea momente 
creat, 
Ccaie. De jucat am 
slab, pentru că 
să joc altfel.

— Ce planuri
— In primul 

să mă vindec sută la sută, 
motiv pentru care fac o va
canță de tratament. Apoi, 
vom vedea.

— Ce zici
— 11 felicit 

țea lui, ia
că nu rata penalty-ul de la 
Pitești, astăzi avea 13 go
luri, pentru că în ultima 
etapă n-ar mai fi tras Ne- 
goescu la Buzău.

— Ești la curent...
— Nu mă dau încă bătut. 

Acum trei ani, o întîrziere 
de 9 goluri n-ar fi fost o 
problemă. Sper ca la primă
vară să redobîndesc forma 
din perioada „ghetelor", a. eh ).

am jucat nu- 
din meciuri.

celor numai

șase 
parcă, 

să 
să sar, pentru că 

mai simțeam beteag, 
jucat, totuși, la

aceste
eram.
era frică 

sar.

Va-

mai 
mi-

Șî. 
că 

s-au 
dar n-au fost fructi- 

jucat 
puteamnu

ai ? 
rind vreau

de Stan ? 
pentru tinere- 

29 de ani. Da-

Divizia națională de juniori

JUNIORII CRAIOVENI, MAI AMBIJIOȘI
DECIT... BĂLĂCI Șl CRIȘAN

Predulescu — Vlăduț, Dinu, Voi- 
ca, Tucă, Irimescu, Firănescu, 
Girleșteanu, Chiriță (Vlad), Cio- 
banu, Matei.

Aceasta este echipa care a rea
lizat, în startul celei de a treia 
ediții a campionatului Diviziei de 
juniori, două scoruri-surpriză, 
mareînd celor două Politehnici 13 
goluri (7—0 la Timișoara, 6—1 la 
Craiova) Cu acest debut, aureo
lat îndeosebi de victoria zdrobi
toare obținută în fața campioanei 
de anul trecut, . Poli“ Timișoara, 
Universitatea Craiova (pentru că 
despre această echipă este vorba) 
s-a instalat autoritar pe primul 
loc al clasamentului. Și a deținut 
această invidiată poziție 15 din 
cele 17 etape ale turului. Singura 
„sincopă*4 de două etape (a 7-a 
și a 8-a) s-a datorat înfrîngerii 
de la Bacău (1—2), în fața prin
cipalei sale adversare, campioana 
ediției inaugurale a competiției. 
Echipa FORMATA și PREGĂTITĂ 
de Silviu Stănescu (unul dintre 
cei mai tineri și mai harnici an
trenori de la eșalonul juniori) 
și-a mențin at structura pe par
cursul turului, avînd în Predu
lescu — Dinu — Gîrleșteanu — 
Firănescu un cvartet de bază, 
stabil și de mare perspectivă. In
tre această echipă și cea de se
niori — care s-a comportat mai 
slab ca oricînd, decepționînd — 
au pendulat, cu rezultate contra
dictorii irimescu, 
gău si Țicleanu.
1. UNIV CV.
2. Steaua
3. S.C. Bacâu
4. F.C. Corvinul
5. „Poli" Timișoara
6. F.C. Olimpia
7. A.S.A. Tg. M.
8. Sportul stud.
9. U.T.A.

10. F.C.
11. F.C.
12. F.C. _ ,
13. C.S. Tirgoviște
14. Polit lași
15. Jiul
16. Chimia
17. Dinamo
18. Gloria Buzău

Ciobannj, Geol-

Bihor 
Baia Mare 
Argeș

17 
17 
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12 1
10 4
10 4
10 3
8 4
8
7
7
8
7
5 5
5
7
5
4
4
2
2 4 11

4
5
5
3
2

49-14
21-11
24-19
42-15
11-14
24-27
41-25

5
1
4
3 10 
2 11
5 10

25
24
24
23
20
20
19
19
19

4
3
3
4
5
5
5
5 27-21
6 19-18
0 25-19 16
7
7
9
8

27-26
17-16 
25-31
27-35
15-33
11-29
14- 31
15- 50

15
15
15
13
11
10
9
0

Clasamentul turului are In prim- 
planul său și trio-ul Steaua — 
S.C. Bacău — Corvinul, echipe 
pregătite de Carol Creiniceanu, 
Dumitru Chiriță Si, respectiv. Du
mitru Pătrașcu. Din acest grup 
de patru se va desprinde, proba
bil. campioana ediției a treia a 
Diviziei naționale de juniori. In 
toamna lui ’78 s-au mai eviden
țiat, însă, și alte cîteva echipe, 
care au făcut un frumos salt față 
de anii treeuți. Este vorba de 
F.C. Olimpia. Sportul studențesc, 
C.S. Tirgoviște și Jiul. Exact, 
Jiul ! Jiu» lui Tonca. Jiiul care 
în primele două ediții nu s-a clin
tit decit rareori de pe ultimul loc 
al clasamentului ! Jiul căruia 
noul regulament, de transferări 
l-a schimbat optica total greșită, 
obligîndu-1 să și caute și să-și 
crească jucătorii, acel jucători 
care îi vor înlocui mîine pe Ca- 
vai, Bădin. Petre Nicolae, Dumi- 
trache In clasamentul alăturat, 
locuri necorespunzătoare ocupă 
F.C. Argeș și Dinamo. Ambele 
invocă. însă, motive obiective. 
Clubul piteștean și-a trimis cei 
mai buni jucători la Luceafărul, 
iar Turcu s-a aflat în permanen
ță în lotul de seniori. Dinamo — 
cu un nou antrenor-coordonator 
la pupitrul pepinierei sale, Du- 
.mitru Nicolae-Nicușor — a trecut 
la reorganizarea centrului său de 
copii și juniori, renunțînd la cîți- 
va antrenori și la mare parte din 
jucătorii selecționați fără discer- 
nămint. Cum Dinamo din cam
pionatul republican se află în 
disputa pentru primul loc al se
riei respective ra 2-a), la egali
tate de puncte cu liderul, este 
de presupus că saltul promis 
încă din vară nu va întîrzia prea 
mult. Divizia de juniori oferă, 
însă, și alte subiecte de comenta
riu, obliglndu ne la... reveniri.

Laurențiu DUMITRESCU
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DAN GRECU
PRINTRE FRUNTAȘII „CUPEI

BRAȘOV, 12 (prin telefon). 
Primele întîlniri din cadrul 
campionatelor internaționale de 
tenis pe teren acoperit ale 
țării noastre au furnizat un 
spectacol atractiv, desfășurîn- 
du-se sub semnul unor dispu
te în general echilibrate- Pe 
tabloul capilor de serii la sim
plu masculin figurează urmă
torii jucători : Th. Emmrich. 
(R. D. Germană), D. Hărădău 
și Tr. Marcu (ambii România), 
T. Nowicki (Polonia), M. Kiil- 
haj și J. Navratil (Cehoslova
cia), M. Pampulov și L. Ghe- 
nov (Bulgaria). La fete, pri
mele rachete sînt Lucia Roma
nov (România), Lea Plchova și 
Alena Kulhankova (ambele 
Cehoslovacia).

Tenismanii români au luat, 
în general, un start bun în în
treceri. Astfel, c«,e de men-

ționat victoria brașovencei Ca
melia Chiriac, 
pe Christine Schultz (R.
Germană), la
7—5. Victorii au obținut și bă
ieții: L. Mancaș — R. Stama- 
tov (Bulgaria) 3—6, 6—1, 6—2, 
L. Bucur — R. Mihov (Bulga
ria) 6—1, 5—7, 6—0; O. Vil- 
cioiu — D. Wieczorek (Polo
nia) 6—4, 6—4. în alte partide, 
însă, ultimul cuvînt l-au avut 
oaspeții: V- Lazar (Ungaria) — 
J. Bîrcu 7—6, 3—6, 12—10; Dia
na Kondova (Bulgaria) — Ele
na Trifu 6—4, 6—2. Și un ultim 
rezultat, între tinerii noștri 
jucători: D. Stănescu — A.
Mîrza 6—2, 1—6, 6—4.

în ziua doua (n-r azi) 
gramul începe la ora 9 si 
tinuă non-stop. Vor intra 
joc și principalii favoriți.

C. GRUIA — coresp.

MONDIALE" EA GIMNASTICA
care a învins-o 

D. 
scorul de 6—1,

pro- 
con- 

în

La Sa o Paulo (Brazilia) s-au 
încheiat întrecerile „Cuipei mon
diale" la gimnastică. In con
cursul masculin, la individual 
campus, pe primul loc s-a cla
sat Aleksandr Ditiatin (U.R.S.S.), 
cu 58,10 puncte, urmat de Kurt 
Thomas (S.U.A.) — 58 p, Eduard 
Azarian (U.R.S.S.) — 57,80 p,
Eberhard Gienger (R. F. Germa
nia) — 57,30 p. In concursul spe
cial pe aparate, la inele primul 
s-a clasat Ditiatin — 19,50 p, ur
mat de gimnastul român Dan 
Grecu — 19,40 p. Cea mai mare 
notă din concurs a obținut-o 
Gienger — 9,90 la bară fixă.

In competiția feminină, la in
dividual compus locul intii a re
venit Măriei Filatova (U.R.S.S.), 
38,75 puncte, urmată de Silvia 
Hindorf (R.D.G.) — 38,45 p, Na- 
tașa Șapoșnikova (U.R.S.S.) —
38,40 p.

INCEPIND PRIN A-L IMITA Pt KE!NO, 
RONO A AJUNS MAI CELEBRU CA MODH W

Azi, la Aalborg

TREI ȘAHIȘTI ROHANI LA TLRStliL H. C. MINAUR
ZONAL DE LA VARȘOVIA IN OPTIMILE DE FINALA

VARȘOVIA,. 12 (Agerpres). — 
între 7 și 30 ianuarie la Var
șovia se va desfășura unul 
dintre turneele zonale ale cam
pionatului mondial masculin 
de șah. Cei 20 de participanți 
au fost împărțiți în două gru
pe, după cum urmează : grupa 
I : Florin Gheorghiu (Româ
nia), Z. Ribli (Ungaria), L

DUBLA INTÎLNIRE DE BASCHET
ROMÂNIA — UNGARIA

'""în cadrul pregătirilor și ve
rificărilor pe care le efectu
ează în vederea participării 
la campionatul european de a- 
nul viitor, reprezentativa mas
culină de baschet a României 
va susține două meciuri în 
compania selecționatei Ungari
ei. Partidele se vor desfășura 
în Sala sporturilor din Brașov, 
în zilele de 20 și 21 decembrie.

Radulov (Bulgaria), V. Jansa 
(Cehoslovacia), L- Lengyel 
(Ungaria), R. Skrobek (Polo
nia), F. Portisch (Ungaria), V. 
Inkiov (Bulgaria), A. Sznapik 
(Polonia) și E. Prandstetter 
(Cehoslovacia); grupa a Il-a : 
G. Sax (Ungaria), J- Smejkal 
(Cehoslovacia), A. Ador jan 
(Ungaria), E. Ermenkov (Bul
garia), W. Szmidt (Polonia), 
Teodor Ghițescu (România), 
Mihai Ghindă (România), 
Popov (Bulgaria), J. 
(Cehoslovacia) și A. 
ski (Polonia).

Primii patru clasați 
re grupă vor participa în con
tinuare la un turneu final de 
opt jucători, dintre care primii 
cinci vor obține calificarea 
pentru turneul interzonal.

ALE CUPEI CUPELOR

în a douăsprezecea zi a lunii 
februarie din anul 1952 — deci 
nu cu mult timp înainte de a 
se aprinde flacăra olimpică pe 
stadionul din Helsinki, străjuit 
de statuia unui celebru alergă
tor, Paavo Nurmi — la mii de 
kilometri distanță de acest 
nordic oraș, pe platourile 
kenyene, în localitatea Rift Val
ley, se năștea un alt mare a- 
lergător, Henry Rono. El este 
fiu al unei familii sărace, din 
tribul Nandi, component al 
grupului etnic Kalenjin, același 
care a dat atletismului mon
dial mari alergători de fond și 
semifond ca Amos Biwott, Kip 
Keino, Mike Boit sau John 
Kiprugut.

Cind a devenit un adoles
cent bine legat (1.70 m, 63 kg) 
a început și el sportul. Fireș
te, alergînd, ore întregi, imi- 
tindu-1 pe Keino. La primii 
săi pași în atletism nu a avut 
antrenor. Se pregătea pentru 
J.O. de la Montreal, lucrind de 
trei ori pe zi. Iată o ..mostră" 
din acest draconic program de

HENRY RONO
ton State University. în ace
lași timp, se pregătesc sub în
drumarea unui celebru antre
nor american, John Chaplin,

IN CUPELE
EUROPENE LA VOLEI

1 Alte rezultate din turul I al 
Cupelor europene la volei, 
C.C.E. feminin (meciuri-tur) : 
Dynamo Berlin — V.C. Schwerte 
CR.F.G.) 3—0, „Uni" Basel — 
Eczadbasi Istanbul o—3 (!),
Czamy Slupsk (Polonia) — 
Steaua roșie Belgrad 3—0 ; mas
culin : Miinchen i860 — 1.: dingo 
(Suedia) 2—3 (!) ; A.Z.S. Olsztyn
— Racing club Paris 3—0, C.H. 
Bratislava — Beal Madrid 3—0, 
Plomien Sostnowiec — Partizan 
Belgrad 3—0 ; CUPA CUPELOR, 
feminin : S.D.I Dilbeek (Belgia)
— Levski Spartak Sofia 0—3, 
V.C. Hannover — Ruda Hvezda 
Fraga 0—3, „Spada" Ziirich — 
Ujpest Dozsa Budapesta 0—3, 
Traktor Schverim — Pallavolo 
Cecina 3—0 ; masculin : Middel- 
iart Copenhaga — M Iad ost Za
greb 0—3, Gucu Ankara — Utnik 
Cracovia 0—3, Traktor S-hwcrln
— Spartakus Budapesta 3—0.

L. 
Sikora 

Kulikow-

în fieca-

Plecați luni dimineața din Bucu
rești, handbaliștii de la H.C. Mi- 
naur Baia Mare au ajuns în. a- 
ceeași zi seara tîrziui, la Aalborg, 
in nord-vestul Danemarcei, un.de 
vor susține azi partida retur din 
optimale de finală ale Cupei Cu
pelor eu Aalborg Handball Kiub. 
După cum se știe, meciul tur., 
consumat în ziua de 2 decembrie 
la Baia Mare, s-a încheiat cu vic
toria reprezentanților noștri, care 
au cîștigat cu scorul de 31—19 
(14—6). Prin această victorie la 
12 goluri diferență ei au mari 
șanse de calificare în sferturile 
de finală ale competiției.

Meciul retur este programat în 
Sala sporturilor din Aalborg în- 
cepînd de 1a ora 19,30 (ora loca
lă) și va fi arbitrat de un cuplu 
de cavaleri ai fluierului din Sue
dia, alcătuit din Knud Borman și 
Hasse Wester.

Uluitoarea progresie a lui Henry Rono

3 000 5 000 10 000 3 003 obst.

1975 (23 de ani) __ 13:37.0 — 8:34,4
19K (24 de ano) — 13:30,8 — 8:29,0
1977 (25 de ani) 7:41,9 13:22,1 27:37,1 —
11978 (26 de ani) 7:32,1 13:08,4 27:22,5 8 .05,4

pregătire : dimineața, la prima 
oră, 20 de km alergare, la a- 
miază antrenamente specifice 
pentru dezvoltarea vitezei, iar 
seara încă 10 km de alergare. 
Pentru încheiere...

în toamna anului ’76, îm
preuna cu alți doi alergători 
din Kenya, Kiweto și Kimom
bwa, se instalează în orașul 
nord-american Pulman, făcînd 
în continuare parte din echi
pa de atletism a lui Washing-

„DIN RESPECT PENTRU HANDBAL, PENTRU SPECTATORI
Șl PENTRU NO!.

De-a . lungul anilor, antre
norul emerit Oprea Vlase. an
trenor al dinamoviștilor cam
pioni și al echipei naționale, 
ne-a devenit un interlocutor 
obișnuit. Dar, nu și comod. 
Oprea Vlase nu este un vorbă
reț, iar răspunsurile ți le dă 
după un timp de gîndire și 
destul de laconic. Ieri cînd 
l-am abordat, după revenirea 
de la Reykjavik, a stat mult 
în cumpănă, pentru că nu-i 
plac totuși interviurile...

— Știm că ați ciștigai 
meciul din runda a doua a 
C.C.E. cu Valur (25—19) și 
că deci puteți privi în li
niște returul. Totuși, cum 

a fost ?
— Paradoxal, era mai frig la 

Berlin și la Copenhaga decît 
la Reykjavik. Ceea ce lipsește 
este... lumina zilei, noaptea 
stăpînind Islanda mai bine de 
20 de ore. Am fost primiți cu

• VA MAI AMINTIȚI DE PALPI
TANTUL SERIAL DINAMO — RAPID 
ÎN FINALA C.C.E. DE VOLEI? Semna
tarul acestor rînduri și l-a reamintit cu 
nostalgie cu ocazia debutului echipelor 
românești de club în cupele europene, 
eare a stat sub bune auspicii. Toate re
prezentantele noastre au cîștigat de o 
asemenea manieră prima manșă incit 
calificarea în turul următor pare asigu
rată. Să sperăm că zăpezile de altădată 
nu ne vor mai ocoli în această iarnă...
• CUPA MONDIALA LA SCHI A IN
TRAT ÎN ACTUALITATE și, confort» 
previziunilor specialiștilor în schiul alpin 
(mult mai exacte decît meteorologii care 
erau sceptici în ceea ce privește zăpada 
pe clasicele pîrtii), în fruntea clasamen
tului s-au și instalat laureații ediției 
precedente, suedezul Ingemar Stenmark 
și austriaca Anne Marie Proll-Moser. • 
ILIE NASTASE CÎSTIGA TURNEUL DE 
LA FRANKFURT PE MAIN IN FAȚA 
PRIMELOR DOUA RACHETE AMERI
CANE (6—1, 6—2 cu Jimmy Connors si 
6—7, 6—3, 2—6, 6—1, 6—4. cu Vitas Ge- 
rulaitis), în timp ce la Palm Springs 
(Colorado) echipa S.U.A. cîștiga net 
(4—1) finala Cupei Davis în fața Angliei, 
fosta învinsă a echipei Năstase — Ti
riac... • A FI SAU A NU FI 24 ECHI
PE ? iată întrebarea care se pune mereu 
în legătură cu C.M. de fotbal din 1982, 
din Spania. Raimondo Saporta, președin
tele comisiei de organizare, a înaintat 
un proiect vizînd alcătuirea a 6 grupe 
cu cîte 4 echipe fiecare. Decizia finală,

// - Interviu cu antrenorul emerit OPREA VLASE, după evoluția 
la Reykjavik —lui Dinamo

căldură, înconjurați cu priete
nie. Ziarele au scris mult des
pre noi, s-a organizat o con
ferință de presă, iar la meci 
peste 2 000 de spectatori au 
umplut pînă la refuz tribunele 
sălii.

— Cum au jucat băieții 
pe care îl antrenați ? Care 
au fost cei mai buni ?

— Crispat în prima repriză, 
pentru că nu-și cunoșteau ad
versarii.- Pe acest fond, islan
dezii au făcut un joc mai bun. 
Dealtfel, pot spune că au 
o bună mînuire a balonului, 
sînt tehnici, dar lipsiți de for
ță. Revenind la ai noștri, tre
buie să vă spun că în repriza 
a doua au evoluat la un nivel 
superior, mai ales datorită 
cienței liniei de la 9 m. 
mai bun om al meciului a 
Cornel Penu care printre 
tele, a apărat și cîteva arun
cări de la 7 m. își onorează

îmi

efi- 
Cel 
fost 
al-

astfel titlul de cel mai bun 
handbalist român al anului. 
Bine au jucat, de asemenea, 
Flangea, Grabovschi, Ștef, Lieu 
și lase.

— Returul este programat 
joi, la ora 18,15, la Ploiești. 

Cum il pregătiți?
— Cu seriozitatea care,

place să cred, ne este carac
teristică. Vrem să facem un 
joc de factură tehnică bună 
din respect pentru handbal, 
pentru spectatori și pentru noi. 
Așteptăm cu emoție tragerea la 
sorți în turul al treilea, pro
gramată — după cum știți — 
la Basel, la 20 decembrie.

Oprea Vlase a răsuflat ușu
rat' cînd l-am anunțat că „ba
teria" întrebărilor s-a oprit. A 
plecat bucuros spre club, un- 
de-1 așteptau băieții pentru un 
antrenament de 150 de minute.

Hristache NAUM

cunoscut pentru duritatea me
todelor sale de pregătire, pen
tru intransigența cu care își 
tratează elevii. Henry Rono 
muncește cu sirg, fără să crîc- 
nească, și se afirmă rapid, 
cîștigînd la 22. septembrie 1976 
crosul universitar nord-ameri- 
can (NCAA), în care depășeș
te cu 10 secunde pe Kimombwa 
și cu 20 de secunde pe Craig, 
în anul următor, deși suferă 
de pe urma unui ulcer, aleargă 
mereu mai bine, cu mai mult 
succes, învingind în mari con
cursuri din Europa, Noua Ze- 
elandă. America de Sud. Se 
apropie de recordurile mon
diale, pe care le spulberă unul 
cite unul, cu o uimitoare ușu
rință. Anul acesta declara zia
riștilor (care — repede — i-au 
și găsit un „supra-nume": 
Mister Magic...): „Toate recor
durile melc mondiale sînt doar 
jaloane pentru viitoarele tit
luri olimpice. Vreau să domin 
probele de fond din două ediții 
ale J.O., la Moscova și Los 
Angeles. Deci, după 1984, mă 
voi retrage—"

Pînă atunci, însă. John 
Chaplin nu-i lasă o clipă de 
răgaz. Acest sobru tehnician 
crede sincer în șansele elevului 
său. Solicitat, recent, de zia
riști, John Chaplin, preciza : 
„Cred în marile posibilități ale 
lui Henry Rono. Dacă vă în
doiți de acest lucru, arătați-mi 
un alt tinăr capabil să alerge 
de 25 de ori 400 de metri, fie
care în jur de 65 de secunde, 
cu o pauză de cel mult un mi
nut între ele ! Dacă știți vreu
nul, atunci încep să cred că 
Rono va fi învins..."

Pînă 
nimeni 
ne ?—

acum nu l-a contrazis 
pe Chaplin. Dar, mîi-

însă, abia în mai 1979, la reuniunea 
specială a F.I.F.A. Dilema continuă. • 
DOUA ECHIPE DIN BALCANI în tur
neul final al C.C.E. de baschet masculin: 
Bosnia Sarajevo (Iugoslavia), _ campioa
na... campioanei mondiale, si Olympia- 
kos Pireu (Grecia). • CARUSELUL 
„MONDIALELOR" FEMININE DE 
HANDBAL s-a încheiat cu victo

ria echipei R.D.G., elevele Iui Pater 
Kretschmar păstrindu-și titlul doar da
torită golaverajului, ceea ce arată încă 
o dată că experiența se impune greu 
dacă nu se conjugă, din timp, cu tine
rețea. Adică ceea ce a lipsit acum re
prezentativei noastre, care a ratat califi
carea pentru J.O. ’80. • DE CE A PIER
DUT MATE PARLOV TITLUL MON
DIAL? Pentru că —spun specialiștii pre- 
zenți la locul disputei pentru centura semi
greilor (versiunea W.B.C.). Marsala (Si
cilia) — multiplul campion iugoslav a fost 
handicapat din couă puncte de vedere in 
fața, șalangerului, negrul american Mar
vin Johnson : este mai virstnic cu £ ani 
(30, față de 24 de ani ai noului dețină
tor al titlului) și dificultatea de a se

menține în limitele categoriei (79,378 kg); 
Parlov a trebuit să slăbească 5 kg în mai 
puțin de două săptămîni și rezultatul în 
ring a fost k.o. tehnic în repriza a 10-a. 
• AU ÎNCEPUT ANCHETELE DE 
SFÎRȘIT DE AN, prima dată publicității 
fiind, ca de obicei, cea a agenției I.S.K. 
din Stuttgart, desemnînd ca laureați pe 
1973 pe atletul kenyan Henry Rono și 
înotătoarea americană Tracy Caulkins. 
O surpriză : Borg a fost preferat lui 
Kempes chiar înaintea disputării Mas- 
ters-uluî. • ÎN PERSPECTIVA IME
DIATA, PE AGENDA ACTUALITĂȚII 
se înscriu. în primul rînd, sporturile de 
sezon. „Circul alb" al schiului alpin va 
poposi în zilele următoare , în Italia, la 
Piancavallo și Val Gardena^ schiul nor
dic are haltă la Davos iar hocheiul re
unește la „Cupa Izvestia" cele mai bune 
echipe din lume : Canada, Cehoslovacia, 
Finlanda. Suedia și Uniunea Sovietică. 
Dar fotbalul nu vrea să părăsească are
na. deși zăpada a venit pe continent. 
Azi. la Salamanca, un meci care ne in
teresează direct : Spania — Cipru, în 
Campionatul european. La spanioli un 
nume nou. ușor de reținut : Urruticoe- 
chea... Iar in 19 decembrie, pe Anfield 
Road, brigada de arbitri români : Hai
nea — Pctriceann, Dinulesea va conduce 
manșa a doua a Supercupei europene, 
F.C. Liverpool — S.C. Anderlecht (în 
primul meci, la Bruxelles, 1—3).

Paul SLĂVESCU

Călin ANTONESCU

TELEX
ATLETISM • Atletul american 

Dan Kandong. a cLșugat mara
tonul de ia HonoCuiu (42.195 km 
în 2hl7:O4), înaintea coechipieru
lui său Benji Durden și a japo
nezului Takehiko Kikuchi. Pre
zentă la startul cursei, sportiva 
■americană Patty Lyons a reali
zat timpul de 21143.03.

BOB • Concursul de bob — 2 
persoane desfășura: la Oberhof, 
s^a încheiat cu vzctor.a echipa
jului R.D. Germane (Lehmann — 
Wiese). Pe locul secund s-a cla
sat echipajul R.F. Germania 
(Resch - Barfuss).

FOTBAL • Echipa Var dar 
Skopke a ctspus la Melbourne 
de selecționata de tineret a Aus
traliei cu S—1 (3—0).

HANDBAL • In meci amical 
(masculin) selecționata orașului 
Pragi a învins ou 22—-0 (9—9)
formația vest-germ ană VfL 
Gummersbach.

HOCHEI a Selecționata Polo
niei Început turneul în Ca
nada jucind la Brandon cu e- 
chtpa Universității locale, cu 
care a terminat la egalitate : 
4—4 (2—«. 1—1. 1—3).

SCHI • Noua ediție a ..Cupei 
Europei" la schi a fost inaugu
rată cu o probă masculină de 
slalom special desfășurată la Bad 
K’.einkrcheim (Austria) și câști
gată de sportivul austriac Wolf
ram Ortner.
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