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Vineri dimineață, 
lucrările Sesiunii 
celei de-a VlI-a 
Marii Adunări Naționale.

Deputății și invitații au salu
tat cu vii și puternice aplauze 
sosirea în sală a tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, a ce
lorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului.

împreună cu 
Nicolae Ceaușescu, 
jile oficiale au luat 
rășii Iosif Banc, 
Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Cioba- 
nu, Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lu- 
pu. Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
deț, Ștefan Voitee.

în sala Marii 
ționale se aflau, de 
membri supleanți ai 
lui Politic Executiv 
P.C.R., secretari ai 
P.C.R.. membri ai 
de Stat.

Lucrările sesiunii 
deschise de tovarășul 
Giosan, președintele 
dunări Naționale.

După discuția pe 
proiectului de lege, 
dunăre Națională a 
unanimitate. Legea privind for
marea, planificarea, destinația 
și vărsarea beneficiilor.

In continuarea ordinii de zi, 
tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, a prezentat, din însăr
cinarea Consiliului de Miniștri, 
proiectul Codului vamal.

Tovarășul Tudor Drâganu, 
președintele Comisiei constitu
ționale și juridice a M.A.N., a 
expus, apoi. Raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N., care au 
analizat și avizat proiectul de 
lege.

După examinarea pe articole 
a proiectului de lege. Marea 
Adunare Națională a adoptat, 
ta unanimitate. Codul vamal.

In continuarea lucrurilor, la 
propunerea Biroului Marii A- 
dunări Naționale, deputății au 
aprobat, în unanimitate, comple
tarea ordinii de zi a actualei 
sesiuni cu următorul nou 
punct :

— Alegerea unui vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat al

au continuat 
a VIII-a a 

legislaturi a

tovarășul 
în lo- 

loe tova- 
Emil Bobu, 

Virgil Cazacu,

Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, 

Virgil 
Ver-

Adunări Na- 
asemenea, 
Comiietu- 

al C.C. al 
CC. al 

Consiliului

fostau
Nicolae 

Marii A-

articole a 
Marea A- 
adoptat, la

Republicii Socialiste România 
și depunerea jurămîntului de 
credinți și devotament față de 
Republica Socialistă România.

în legătură cu noul punct 
introdus pe ordinea de zi a se
siunii, tovarășul Ștefan Voitee, 
membru al Comitetului Tolitic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, a propus Marii Adu
nări Naționale, din împuterni
cirea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român ți 
a Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, să fie 
ales in funcția de vicepreședin
te al Consiliului de Stat depu
tatul Iosif Kovacs, profesor u- 
niversitar, prorector al Univer
sității „Babeș-Bolyai" din Cluj- 
Napoea.

’ Trecîndu-se Ia vot. Marea 
Adunare Națională a ales, in 
unanimitate, pe tovarășul Iosif 
Kovacs In funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. In această calitate, tova
rășul Iosif Kovacs a depus ju- 
rămintul de credință și devota
ment față de Republica Socia
listă România.

La ultimul punct de pe or
dinea de zi, tovarășul Silviu 
Curticeanu, secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat, 
a prezentat expunerea la pro
iectele de legi pentru aproba
rea decretelor cu putere de le
ge emise de Consiliul de Stat, 
iar tovarășa Maria Groza, vice
președinte al Comisiei constitu
ționale si juridice a M.AJi., a 
expus Raportul acestei comisii 
cu privire Ia proiectele de legi 
supuse dezbaterii.

După discuția pe articole a 
fiecărui proiect de lege, foru
mul legislativ suprem al țârii 
a adoptat, în unanimitate, le
gile pentru aprobarea decrete
lor cu putere de 
Consiliul de Stat.

Ordinea de zi 
tovarășul Nicolae 
ședințele Marii Adunări Națio
nale. a declarat închise lucră
rile sesiunii a VllI-a a celei 
de-a Vil-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale. In numele 
Biroului Marii Adunări Națio
nale, președintele M.A.N. a a- 
dresat deputaților călduroase 
felicitări și urări cu prilejul 
Zilei proclamării Republicii și 
al Anului Nou 1979.
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PANORAMICUL SPORTIV MONDIAL AL ANULUI 1978 f

OGLINDA A POTENȚIALULUI OLIMPIC PENTRU 1960
Bilanțul sportivilor romani se situează la un nivel general satisfăcător,

lege emise de

epuizindu-se, 
Giosan, pre-

„Cupa României" pontru arme
cu aer comprimat

TRĂGĂTORII „OLIMPICI",
DEOCAMDATĂ,
I® FRUNTE • • •

României" pentru 
aer comprimat, re-

„Cupa 
arme cu 
zervată tuturor categoriilor de 
vîrstă, a început ieri. în sala 
din parcul sportiv Dinamo din 
Capitală. Dată fiind importan
ța concursului, la care au pu
tut participa doar trăgătorii 
care și-au îndeplinit haremu
rile în cadrul întrecerilor zo
nale anterioare, organizatorii 
— federația de specialitate și 
clubul sportiv Dinamo — au 
asigurat un cadru deosebit 
desfășurării probelor. Au fost 
afișate, de pildă, tabele pe ca
re toți participai iții au putut 
citi baremurile de participare 
la următoarele concursuri de 
sală („Cupa de iarnă" și cam
pionatele naționale din luna 
ianuarie și, respectiv, februa
rie). De pe alte liste au luat 
cunoștință de recordurile în

oferind multe posibilități de îmbunătățiri și realizări superioare
fața de Olimpiada de la

procesului de pregătire și recuperării
Montreal 1976, cu condiția intensificării

unor întîrzieri
fiecare sfirșit de an, 
In revistă a realiză- 

nelmplinirilor ne pre- 
noi.

C< la 
trecerea 
rilor și 
ocupă pe fiecare dintre 
Important este ca bilanțul să 
fie ta cea mai mare parte po
zitiv. Sportul este un domeniu 
de activitate în care perfor
manțele se măsoară cu preci
zie, ta secunde și centimetri, 
ta cifre, recorduri, puncte și 
medalii, ta clasamente felurite, 
în acest fel, sportivii, antre
norii și, îndeosebi, ziariștii în
cearcă să schițeze din timp 
viitoarele configurații ale ma
rilor evenimente sportive in
ternaționale, cu precădere cam
pionatele mondiale ți Jocurile 
Olimpice.

Anul 1978 s-a aflat la ju
mătatea ciclului olimpic dintre 
Montreal 1976 și Moscova 1980, 
an în care au fost programate 
cele mai multe campionate 
mondiale și de aceea a consti
tuit un criteriu apropiat de va
lențele anului olimpic, motiv 
pentru care panoramicul mon
dial al acestui an indică, în 
proporție de peste 70 la sută, 
înfățișarea viitoare a clasa
mentului olimpic 1980.

Tradițional, an de an, zia
rul nostru Încearcă să desci
freze, cu ajutorul statisticii.

urmă, 
unele

noianul de date și performanțe, 
să privească, la fel ca Intr-o 
oglindă, viitorul olimpic. Un 
asemenea panoramic mondial, 
ca acela pe care ii publicăm 
in paginile 4—5 ale ziarului 
nostru, poate servi pentru cele 
mai diferite concluzii, fie încu
rajatoare, fie de natură să sem
naleze rămînerile în 
Deși în anul 1978, în
sporturi din programul olim
pic, sportivii noștri n-au reu
șit să obțină medalii la cam
pionatele mondiale, la box, 
handbal sau volei, sau au avut 
numai realizări minimale, ca 
la canotaj, lupte libere sau 
polo, în clasamentele pe puncte 
și medalii ale anului. România 
se află pe o poziție care ne 
satisface și ne dă speranțe

pentru îndeplinirea obiectivu
lui olimpic al anului 1980: de
pășirea la Moscova a bilanțu
lui de la Montreal 1976.

In panoramicul 1978 pe punc
te și medalii, 3 sporturi, gim
nastica, luptele greco-romane 
și caiac-canoe mențin sus dra
pelul olimpic românesc, cu 21 
de medalii, din totalul de 23. și 
123,50 puncte din totalul de 180,83 
puncte, în timp ce alte spor
turi ca scrima, atletismul, ti
rul și nataț-a se află la mare 
distanță iar altele nici nu fi
gurează în clasamentele anului 
1978, cum s'nt boxul, handba-

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. 4—5)

Mîine, in sala riorcasra, volei masculin

STEAUA - DINAMO, UN DERBY DE TRADIȚIE

Aglomerație la standurile sălii Dinamo : tirul 
drepturi depline in actualitate

Și 
Și 
Și 
în

vigoare la probele de pușcă 
pistol cu aer comprimat, 
și-au reamintit campionii 
cifrele realizate de aceștia 
anul 1977.

în prima zi au evoluat con- 
curenții grupați în jumătate 
dintre seriile organizate. Pre
zența pe standuri a componen- 
ților loturilor olimpice a ridi
cat sensibil nivelul întreceri
lor, întrucît rezultatele celor

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 6-a)

De m/ine, in Poiana Brașov

„CUPA F.R.S.B.“ LA BIATLON
PENTRU SENIORI Șl JUNIORI
De mîine, cei mai buni biatlo- 

niști ai țării se vor întrece în 
„Cupa F.R.S.B.", unul dintre 
cele mai importante concursuri 
interne în vederea stabilirii e- 
chipei reprezentative care va 
participa la campionatele mon
diale din ianuarie-februarie 
1979.

Duminică vor avea loc cursele 
seniorilor și juniorilor pe dis-

20
se

km și 15 km. în 
va disputa proba

tanțele de 
continuare 
de 10 km pentru seniori și ju
niori, apoi întrecerile de șta
fetă 4x7,5 km.

De pe listele de concurs nu 
vor lipsi Gheorghe Gîrniță, 
Cornel Potroanchenu, Francisc 
Foriko, Gheorghe Voicu, Victor 
Fontana, Vasiie Băjenaru, 
Gheorghe Duca ș.a.

,,redus" a intrat cu 
Foto : Vasiie BAGEAC

Sezonul competițional intern 
al voleiului se încheie mîine, 
odată cu desfășurarea celuț mai 
interesant derby al campionate
lor în curs : Steaua — Dinamo 
(m), programat mîine in sala 
Floreasca, de la ora 17. Iubi
torii voleiului din Capitală nu 
voc pierde, desigur, prilejul de 
a vedea această confruntare 
„de vîrf“ din campionatul mas
culin, care va da răspunsul la 
o întrebare esențială pentru a- 
ceastă ediție : cine va face pri
mul pas spre titlul național 7

Publicul spectator va avea 
posibilitatea să vadă un meci 
pe care — judecind prin pris
ma pregătirii dovedite în sezo
nul actual de cele două frunta
șe — îl anticipăm ca deosebit 
de disputat, cu valențe de ade
vărat derby.

în ambele tabere se speră 
obținerea victoriei. în ceea ce 
ne privește, credem că în si
tuația prezentă nu se poate 
acorda aprioric șanse mai mari 
uneia sau alteia dintre compe-

titoare. Dinamo se prezintă 
mult mai bine ca anul trecut, 
iar Steaua, campioana țării, la 
rîndul ei, a arătat Ia Budapes
ta, în Cupa campionilor euro
peni. suficient echilibru în în- 
tilnirile cu miză. în legătură 
cu derbyul de mîine, exstelistul 
Constantin 
activează Ia 
venit de la 
cest joc, ne 
fi un meci __ ______
braț, marcat de ambițiile tra
diționale. Iată loturile de ca
re dispun competitoarele: 
STEAUA-: — Pop, Țerbea, Ju- 
hasz, Chifu, Ionescu, Ion, Ma- 
cavei, Manole, Duduciuc, Mina, 
Geană (antrenori : A. Drăgan 
și O. Crețu), DINAMO — Oros. 
Dumănoiu, Tutovan, Enescu, 
Gîrleanu, păușescu, Chîș, Băro- 
iu, Vrîncuț, Căta-Chițiga, Mițu 
(antrenor : Wiliam Schreiber). 
Arbitrii întilnirii : Radu Far- 
muș și Mircea Albuț (Bucu
rești). Tot mîine, la Baia Mare: 
Explorări — C.S.M. Suceava.

Bădiță, care acum 
Silvania și care a 
Șimleu să vadă a- 
spunea ieri că va 
extrem de echili-

- 1
După Campionatele mondiale din Cehoslovacia

HANDBALISTELE NOASTRE N-AU REUȘIT
SĂ CÎȘTIGE DECÎT... „TURNEUL DE CONSOLARE"
• Grupa de la Gottwaldov — un sever examen al va
lorii • Meciul cu echipa Iugoslaviei a decis... locul 7 1
• Randamentul scăzut al

una din cauzele
principalelor realizatoare, 

slabei comportări
Așteptată cu interes deose

bit și cu multe speranțe într-o 
calificare olimpică, evoluția e- 
chipei reprezentative a țării 
noastre la campionatul mondial 
feminin din Cehoslovacia s-a 
încheiat, după cum este cu
noscut, cu un loc 7, ceea ce 
înseamnă că formația Româ
niei nu va fi prezentă la J.O. 
din 1980. O absență care pro
duce, desigur, multă insatis
facție în rîndurile numeroșilor 
iubitori ai sportului de la noi, 
care le înconjoară cu dragoste 
și prețuire pe handbalistele 
noastre fruntașe. Trebuie să 
subliniem, în același timp, că 
pozifia ocupată în clasamentul 
celei de * VH-a ediții a C.M.

unade handbal feminin este 
dintre cele mai slabe din isto
ria participării echipei repre
zentative a României la aceste 
competiții supreme: 1957 —
locul 9 ; 1962 — 1, 1965 — 6, 
1971 — 4, 1973 — 2, 1975 — 4, 
1978 — 7 1

Analiza comportării și, im
plicit. a rezultatelor înregistra
te de formația noastră trebuie 
să ia în considerare atît fac
torii obiectivi cît și cei su
biectivi Este ceea ce ne pro
punem să facem ta rîndurile 
următoare.

Este neîndoielnic faptul că 
echipa României a avut ne
șansa unei grupe preliminare 
ta care candidau la turneul

pentru locurile 1—6 — ca fa
vorite, după părerea celor mai 
mulți specialiști — reprezenta
tivele K. D. Germane și Iugo
slaviei, campioane mondiale în 
1975 și, respectiv, 1973. Nu pu
tem omite, de asemenea, si
tuațiile care au determinat 
restructurarea pregătirilor și, 
evident, a echipei noastre în
tr-o perioadă destul de apro
piată de startul campionatului 
mondial. Să amintim doar 
Viorica Ionică, portarul titular 
al formației noastre, a suferit 
o intervenție chirurgicală și 
că Gheorghița Mălai și-a 
luat antrenamentele, 
entorsă, cu numai 
înaintea plecării la C.M., fiind 
incomplet restabilită și, din a-

Dan GÂRLEȘTEANU

re-
după o 

două zile

(Continuare in pag. a 6-a)



CARTEA SPORTIVĂ, SPORTUL ÎN CÂRTI „TOTUL

VIAȚA EROULUI ILIE NASTASE IN CEARA! PENTRU
Ceea ce autorul (Eugen Teo

dorul a numit „Moartea boxe
rului", se putea intitula tot a- 
tît de bine „viața eroului". Vo
lumul (Ed. Militară, 1978) este, 
dedicat, așa cum se specifică 
pe ultima copertă, „lucrătoru
lui de miliție Ion Covaci, căzut 
la datorie în seara zilei de 14 
noiembrie 1973". Pentru citito
rul familiarizat cu lumea spor
tului, numele de împrumut Ion 
Covaliu nu este un impedi
ment pentru a desluși în nara
țiune faptele milițianului brăi- 
lean, campion de box. După 
cum se știe. Ion Covaci a fost 
unul dintre cei mai buni pugi- 
liști ai țării la categoria mij
locie mică (71 kg) : de 4 ori 
campion național (1966, 1967,
1968 și 1970), de două ori me
daliat cu bronz la campionate
le europene (1967 Roma și 19G9 
București). Ucis mișelește de 
un răufăcător, memoria bo
xerului dinamovist este perpe
tuată de Box-clubul din portul 
dunărean prin 
rial anual.

Trebuie să-i 
torului micile

turneul memo-

iertăm povesti- 
inadvertențe de

terminologie sportivă, cu gîn- 
dul că el a omagiat cu pasiune 
și talent un erou al sportului. 
Narațiunea cu caracter biogra
fic cîștigă in autenticitate (și 
interes pentru cititor) prin pre
zența unor figuri de tehnicieni 
apreciați, ca antrenorii emeriți 
Constantin Nour sau Gheorghe 
Bobinaru.

Apărută în colecția „Sfinx", 
era de presupus că povestirea 
poartă tenta cărților polițiste. 
Ei bine, 
vite cu 
genului, 
modestă, 
tor al ordinii, adăugîndu-i ac
tivitatea sportivă a eroului și 
evidențiind cu atît mai mult, 
pe măsură ce evenimentele se 
precipită, țesăturile morale ale 
unui adevărat tînăr al zile
lor noastre, a cărui memorie 
o cinstim.

Iată, avem deci acum, în bi
bliografia pugilistică româ
nească. o a treia biografie ro
manțată, după cele dedicate 
lui Lucian Popescu și Nicolae 
Linca.

autorul a știut să e- 
abilitate, exagerările 

limitîndu-se la munca 
utilă, a unui apără-

PRO PATRIA EST LUDERE“
Cîntînd cu nostalgie și talent frumusețile orașului de pe Someș, 

de sub dealul Feleacului pină la siluetele fabricilor care au făcut 
aici familiare expresiile „sintetizare, eadmiere, electroeroziune", 
poetul Aurel Șorobetea a găsit un moment de respiro și pentru 
cetatea sportivă din Cluj-Napoca, pentru ceea ce în volumul său 
C,Privire de pe Cetățuie", Ed. Dacia. 1978) se numește, intr-un ca
pitol aparte, „Parcul sportiv". Evocînd zilele dinții ale parcului i- 
jnaginat și făurit de Iuliu Hațieganu, autorul îl vede azi sub alte 
unghiuri, într-o perspectivă pe care fragmentele alăturate încearcă 
să o redea cu fidelitate.

(O singură observație, pentru 
Parcului nu a primit distincția 
1936).

„„..Noroc de Parcul Babeș, 
club al adevăraților clujeni. Se 
antrenează aici școlari și stu- 
denți deopotrivă ; incalță ,, cu
iele", aruncă bila, participă la 
primele concursuri de selecție. 
Alții vin doar vara, la pisci
nă, și asta înseamnă că sint de 
baștină și, oarecum, studenți. 
Amici, cunoștințe ori figuri ști
ute numai din vedere, aici, an 
de an. Chiar dacă nu le agre
ezi, totuși ești ferit de neplă
cute surprize.

Înțelegerea face dulcea rela
xare a parcului Babeș. 
ales în după-amieze, cind soa
rele se apleacă și pornești, des
poiat, pe alei, pe sub frunzișul 
răsfirat. Pocniturile de la po
ligonul de tir nu risipesc im
presia calmă. Vinătoarea e da- 
parte, noi trăim in fraternitate. 
De la terenurile de tenis se 
aude treizeci-patruzeci. Ideal !

Pe la margine, la una sau 
două porți, se înfruntă mărun
te echipe de fotbalieri, e drept, 
improvizate, dar aleargă aprig. 
Se spune că aici e locul vi
itoarelor clădiri ale facultății 
de educație fizică.

★
...Veneam, într-o zi, spre ie

șire și citeam pe frontispiciul 
interior al porții — lucrare a 
lui Petru Negrea a Ciutului din 
Albac — cuvintele latine, pe 
care multă vreme nu le-am 
înțeles, iar acum le înțeleg :

respectul adevărului : proiectul 
menționată, la Olimpiada din

Mai

Pro patria est ludere dum vide- 
mur, pentru patrie este 
ce facem, 
ne jucăm.

Spunea 
nafiune 
prima linie, prin vigoarea inte
grală a 
Această 
sporește 
Educația 
tății, va 
dacă va . 
colectiv". Peste puțini ani, 
împlinesc cincizeci de cind „a 
început" Parcul. 11 vom vedea 
atunci, poate, intr-o înfățișare 
primenită, fiindcă el este : „O 
înaltă școală a exercițiilor fi
zice, un monument al muncii și 
gîndirii românești".

deși pare că
ceea 
doar

Iuliu Hațieganu : „O 
se perpetuează, in

trupului și sufletului, 
vigoare se conservă și 
prin educația fizică, 
fizică, școală a sănă- 

da roade, cu deosebire, 
fi înțeleasă în sens 

'se

într-un „jurnal intelectual" care ține să se distanțeze, măcar 
declarativ, de obișnuitele „cărți de călătorie", Adrian Marino ofe
ră notații personale dintr-un periplu european. Cu riscul de a-1 
supăra pe cel ce declară „cu toată convingerea că «microbist» nu 
sînt și că «dramele» lui Tamango mă lasă cu desăvîrșire rece", 
vom remarca, în paginile cărții „Prezențe românești și realități 
europene" (Ed. Albatros, 1978) că, fie la Paris, fie la Londra, cri
ticul clujean nu se poate sustrage semnelor unej realități tot 
mai pregnante în viața citadină. El însuși mărturisește, în cursul 
unei plimbări nocturne in Cartierul latin, obsesia unor nume ca 
Nadia Comăneci sau Ilie Năstase, așa cum notația unei zile întregi 
este consacrată turbulenților suporteri scoțieni, surprinși în Trafal
gar Square, Iată de ce credem a nu Intîmpina obiecții din partea 
autorului dacă, pentru cititorii noștri, vom reproduce descoperirea 
călătorului la muzeul de figuri de 
Londra :

„In cafeteria, surpriză tota
lă : Ilie Năstase (vreau să spun 
statuia sa de ceară), intr-o po
ză de animal la pindă așteptind 
serviciul adversarului. Este, 
cred, singurul român intr-ade
văr celebru la Londra, după 
finala de la Wimbledon din 
1974, mi se pare (cronicarii, 
sportivi mă vor corecta *), un 
„personaj" în toată puterea cu- 
vintului ale cărui atitudini, u- 
neori intempestive, eu le înțe
leg : reacțiuni ale unui amor 
propriu personal și național a- 
desea umilit de arbitri și ad
versari mult prea aroganți. (No
tă ulterioară : o cronică din 
Le Monde (30 iunie 1977): Nas-

CE ELO ARE
în lucrarea sa, destinată unui .

„Om — mașină — cibernetică" (Ed. Politică, 1978), Edmond Ni- 
coLau rezervă un capitol final subiectului „Șahul și cibernetica". 
Dincolo de cîteva aforisme : „Șahul este ca o problemă de gra
matică transformațională", sau „Șahul este o provocare adresată 
rațiunii", precum și dincolo de citarea unor cunoscute opere lite
rare (de E.A. Poe sau Stefan Zweig) consacrate „jocului minții", 
autorul face o incursiune în istoria recentă a șahului, pe care-1 
consideră 
pletă.

„Chess 
de jucat 
computerul Cyber 176 al firmei 
Control Data Corporation, con
siderat a fi cel mai puternic 
calculator comercial universal 
disponibil pe piața occidentală.

Acest program a fost creat in 
anul 1969 de către L.R. Atkin 
și D.J. Slate de la Centrul de 
calcul de la Northwestern Uni
versity, S.U.A., fiind in conti
nuare mereu perfecționat. In 
vara anului 1976. Chess 4.5 a 
ciștigat campionatul Paul Mas
son clasa B, fiind primul calcu
lator care cîștigă un turneu de 
șah la care participă și jucători 
umani. In martie 1977, Chess 
4,5 a ciștigat Campionatul des
chis (open) de la Minnesota, 
fiind apreciat de specialiști ca

ceară „Madame Tussaud’s" din

tase contre l’All England Club 
— observ in trecere și foarte 
in amator — subliniază același 
fenomen, care se repetă și la 
turneul de la Wimbledon din 
acest an). Mă întreb : de ce 
rețin și astfel de detalii ? Fi
indcă, dincolo de orice impul- 
siuni temperamentale, necon
trolate, ale lui Ilie N„ eu știu 
și Înțeleg ce înseamnă umilin
țele și nedreptățile in străinăta
te, complexele de tip „est" și 
„vest" etc. In sport, In cultu
ră, in critică etc. Iată de ce 
mă solidarizeze (moral) cu 
Ilie N.“

• îndoiala autorului e înte
meiată : in realitate, 1972.

CHESS 4,5?
permanent dialog cu viitorul :

făcînd parte din familia jocurilor cu informație com

4,5 este un program 
șah implementat pe

PE CIND POIANA BRAȘOVULUI?

ISTORIA
SPORTULUI
CRAIOVEAN

Prof. Aurel Danes, 
de colaboratorii săi 
Vlădoianu, Aurelian 
Florian Dumițrașcu și 
Kusu, a 
crare extrem de interesantă — 
editată cu ocazia împlinirii a 
30 de ani de activitate a C. S. 
Universitatea Craiova și a 10 
ani de activita e a Centrului 
de copii și juniori (fotbal) U- 
niversitatea Craiova.

Volumul se intitulează „Isto
ria sportului craiovean" și 
este O prețioasă cronică a miș
cării sportive pe meleagurile 
oltenești. Trecerea în revistă 
a începuturilor și evoluția 
sportului craiovean — de la 
primul profesor de gimnastică 
la Școala centrală în 1832 și 
pînă la victoria Nataliei Mără- 
șescu în Campionatul mondial 
de cros (împreună cu echipa 
României) la începutul anului 
1978 — cronica detaliată se 
parcurge cu interes. Pentru ci
titori, lucrarea sporește în va
loare prin par’ea statistică, a- 
bundentâ în date și cu un vo
luminos palmares al echipei 
locale de fotbal, favorita cra- 
iovenilor : Universitatea.

ajutat
Mircea 
Tîrziu, 
Virgil 

dat publicității o lu-

Editura Sport-Turism a Pu
blicat o amplă (237 pagînî) 
monografie* a stațiunii și zo
nei turistice franceze Chamo 
nix-Mont Blanc. Lucrarea, 
semnată Carmen D. Petrescu, 
este rezultatul unui studiu în
treprins la fața locului, cu o 
vastă documentație cartografi
că și statistică. Astfel, de la 
primul capitol (Poziția geogra
fică și delimitarea zonei) pînă 
la ultimul (Perspective ale tu
rismului chamoniard), volumul 
se constituie într-o merituoasă 
lucrare științifică, în care 
mai bibliografia selectivă 
pă 6 pagini.

Luînd cartea în mînă, 
fost convinși că țelul ei 
nu de a concura 
franceze similare, ci de a ofe
ri turismului românesc un mo
del cît de cit adaptabil, 
păcate, dincolo de 
franceze oglindite 
autoarea nu cutează 
acest pas : mai mult 
itorul turismului 
în final ne-ar fi interesat mo-
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
ă ștefan FRAȚIANU — Sibiu. Felicitări pentru că reușiți să aveți 
g la zi colecția ziarului nostru pe anul ta curs și pe care doriți să
g o puneți la dispoziția celor interesați. Pentru aceasta vă îndeplinim
g dorința de a vă publica adresa : ștefan Frățianu, str. Croitorilor
g nr. 10 et. I. ap. 3 — Sibiu, cod. 2 W0.
g NELU GHEORGHE — Ialomița. Aveți toate motivele să-l consi- 
g derați pe Dobrin cel mai bun fotbalist al anului 1978 în clasamentul 
g pe care ni l-ati trimis. El mal vrăjește balonul și pe spectatori ca 
g în anii tinereții, cind monopoliza locul I tn clasamentele anuale, 
g Dealtfel el are un mare merit 
g în ..marșul triumfal- al lui F.C. 
g Argeș din toamna acestui an. 
g Spre a satisface curiozitatea ci- 
g titorilor noștri publicăm si pe 
g ceilalți preferați ai lui Nelu 
g Gheorghe : 2. Romllă, 3. Ștefă-
g nescu, 4. Coman, 5. Dinu, 6. Sa-

meș, 7. Iovănescu, 8. Vigu, s. 
g Lung, 10. lordănescu. 
g VICTOR BARBULESCU — București. Nu este exclus să ajungeți 
g „schior <le nădejde", deși sînteți la o virstă . așa și așa. Mai sigur 
g este insă cu fiul dv., Decebal — de 8 ani, căruia i-ați .cumpărat 
g totul, din cap pînă în picioare". Mă rog, nu trebuie să dezarmați 
0 totuși, alunecarea se învață cu răbdare și. bineînțeles, cu... multe, 
g căzături. Deci, atenție 1 Ne spuneți că pînă la procurarea gamitu- 
g rilor de echipament totul a mers ca pe roate, dar că abia acum 
g încep necazurile, în sensul că nu știți dacă la sfîrșlt de săptămînă 
g pe Valea Prahovei sînt instructori pentru inițiere în tainele aces- 
g tui reconfortant sport. Ne-am interesat și ni s-a spus că ar exista 
g acolo ceva instructori, dar că cerințele sînt foarte mari șl că din 
g acest motiv ei fac cu greu față solicitărilor. Așa stînd lucrurile, vă 
g sfătuim să renunțați (deocamdată) de a lua in piept panta de la 
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

nu- 
ocu-

am 
este 

studiile

Din 
realitățile 
abundent, 
să facă 
decît vi- 

chamoniard,

dalitățile de preluare a onor 
experiențe tradiționale în tu
rismul internațional. (în acest 
sens, însă, poate că pentru 
specificul nostru nu tocmai 
Chamonix ar fi fost exemplul 
cel mai potrivit 1).

Iată de ce ne miră faptul că 
editura a făcut, pentru cele 
7500 de exemplare ale cărții, 
un efort neobișnuit : supraco- 
pertă în policromie, copertă 
cartonată, numeroase planșe în 
culori etc. Credem a ști că se 
pot număra pe degetele unei 
singure mîini textele care s-au 
bucurat la editura noastră de 
asemenea tratament preferen
țial. Nedumerirea noastră este 
sporită de faptul că în dome
niul geografiei-turismului nu 
avem încă nici o l.ucrare atît 
de amplă (și de bine servită) 
consacrată, să zicem, stațiuni
lor Poiana Brașovului, Sinaia, 
Predeal sau altele... (vib.)

*) Carmen D. Petrescu, Mo
delul turistic Chamonix-Mont 
Blanc, Ed. Sport-Turism, Bucu
rești, 1978.

avind o forță de joc care se 
situează fie în categoria A a 
sistemului american de clasa
ment, fie în categoria experți- 
lor (n.r. probabil : maeștrilor). 
Menționăm că in clasamentul 
oficial un jucător de categoria 
A are o forță de joc evaluată 
intre 1S00 și 1999 puncte, iar 
un expert între 2 000 și 2 199 
puncte. (Campionul mondial 
Anatoli Karpov are o putere 
de joc estimată la 2 690 punc
te). Da- Chess 4,5 s înregistrai 
fi o infringere, fsmd învins tn 
42 de mutări de către David 
Levy, fost campion de șah al 
Scoției, a cărui putere de .joc 
este evaluată la 2 325 de punc
te. Precizăm că in această in- 
tilnire Levy a jucat eu negrele; 
Chess 4,5 a deschis clasic, mu
țind pionul din fața regelui, 
e2—e4, la care Levy a răspuns 
cu varianta 
ficată. Jocul 
conformitate 
internațional, 
Carnegie-Mellon, 
de la Northwestern University 
fiind interogat p-rintr-un ter
minal montat in sala de joc.

După jocul normal. Levy și 
Chess 4,5 au jucat și o partidă 
„blitz", la care mutările trebu
iau făcute in cel mult cinci se
cunde. De data aceasta a cedat 
Levy, in 38 de mutări.

Meciul a fost vizionat și co
mentat de Hans Berliner, spe
cialist in calculatoare de la 
Carnegie-Mellon și fost campion 
mondial de șah prin corespon
dență. După părerea sa, Chess 
4,5 are, in jocul blitz, o supe
rioritate de 200 pină la 400 de 
puncte asupra partenerilor u- 
mani.

Fără nici o îndoială, victoria 
lui Levy asupra programului 
Chess 4,5 arată că nu s-a a- 
juns încă la perfecțiune in ma
terie de transpunerea in memo
ria calculatorului a experienței 
umane in domeniul jocului de 
șah".

dragonului modi- 
s-a desfășurat in 
eu regulamentul 
la Universitatea 

calculatorul

2.

FOTBAL"
0 comedie cinematografică 

in care scenaristul
driblează, șutează 

și marchează...
S-a spus despre acest film 

că este —
bal", 
dar e 
sărat. < 
ne Miicea Radu 
filmul său e adevărat, 
spune intr-o comedie, și 
aem, și nu ne supărăm, și 
nu se supără nici cei vizați 
direct, pentru că e comedie 
și se ride, și se glumește. 
Dar e adevărat. Caragraie 
spunea cele mai aspre ade
văruri in comedii. Și rideau 
cu toții, și cei vizați, gindin- 
du-se că săgețile le sint a- 
dresate celor din scaunele de 
alăturea... Bănuim că și la 
acest film destui se vor îm
păca cu gindul că nu despre 
ei este vorba. Deși autorul 
ii arată cu degetul in sală... 
li arată pentru câ-i știe, li 
arată pentru că el, scenaris- 

totul despre fotbal, 
pentru că el, laco- 
scriitorul, el, drama- 
el rămine in fundul 

crainicul și comen- 
Zii-

s „ totul
Nu e 
destul.

Corn tot

despre fot- 
chiar totul. 
Și e ade- 
ce ne spu- 
lacoban in

Ne 
ri-

tul, știe 
Ii arată 
ban, el, 
turgul, 
sufletului 
ta torul pătimaș de ia...__
rich, sau de la Cracovia, sau 
de la Berlin, sau de la Var
șovia, sau de la Istan
bul, sau de pe plita în
cinsă care se numea și se 
numește Son Siro.

lacoban a văzut mult fot
bal, l-a mîncat cu piine in 
zeci de deplasări in țară și 
peste hotare, l-a • - •
cintat, l-a înjurat, 
l-a plîns, l-a rîs.

A plecat de la 
S-a intors la fotbal 
fotbalul rămine o 
care n-o poți 
tiv.

Chiar și in spatele acestui 
rîs cinematografic care se 
numește «.'iotul pentru fot
bal" ghicești sufletul sensibil 
al scenaristului care ride, 
ride, ride și el, dar il opresc 
lacrimile bâtrînului antrenor 
fără școli care a jucat 15 
ani, dar a pierdut cinstit... 
Aici risul se curmă și come
dia încape *ă fi* 
cobon a văzut cu ochii hri,

aea situași. Cuai a văzut și 
■unți și chinuit organizate 
— intimp.'âtor — tocmai in 
hoteluri in care dormea •- 
chipa oaspete și — intimplă- 
tor — tocmai in noaptea dina
intea meciului. Pichamăral 
care răscolește strada din 
fața hotelului Ic ora trei 
dimineața nu este găselnița 
„geniului scenaristului*, este 
„geniul microbist" al unor 
gazde „atente* cunoscute și 
intîlnite in viața de toate 
zilele a fotbalului. Iar tîrguri 
de genul „îmi pui 
(n.n. — de apartament) 
palma, intru pe teren 
dau și două „injecții* 
adică goluri)* nu sint amin
tiri din... viitor. S-au văzut, 
s-au știut, s-au auzit destule 
Situații asemănătoare.

In fine, „comedia e ade
vărată*.

Finalul grav, un final poate 
„în coadă de pește* după 
canoanele comediei cinema
tografice, nu este in nici un 
caz in coadă de pește față 
de fotbal.

Ris-rîs, glumă-glumă, chiar 
și bătaie de joc, dar pînă 
la urma bâtrinul antrenor 
fără școli ne arată singurul 
drum chiar și pentru un su
biect uneori c< 
fotbalul.

Un film 
succes — la 
in sală ca 
pentru că este 
tra", cu talent 
ta te.

Mergeți să-l 
rită.

vorbit, l-a 
l-a iubit,

fotbal ți 
pentru că 
iubire pe 

părăsi defini-

cheile 
tn 
(fi

de incontestabil 
care se aplaudă 

i stadion I — 
făcut „dinăun* 
și cu sincert- 

sedeți I Me-

Marius POPESCU

Clăbucet șl să încercați a schia încet-încet pe pante mai domoale. 
împoratn-t e să faceți mișcare.

V.S. și D. GH. — Cuglr. Nu, un jucător nu poate primi în ace
lași meci două cartonașe galbene. După primul, urmează elimina
rea.

DANIEL BUTNARIU — Iași. Dacă urmăriți cu regularitate ziarul 
nostru, care a început să publice retrospectiva campionatului Di
viziei A, atunci aveți posibilitatea să vă faceți ordine în statistica 
dv. Referitor la întrebările adresate : 1. Eliminarea este eliminare 

șl ea nu atrage după sine anula
rea cartonașelor galbene acumulate 

anterior ; 2. Pentru sezonul de 
primăvară nu veți mai avea ne
cazuri și surprize deoarece ne-am 
însușit propunerea ca în case
tele tehnice de la jocurile din 
cadrul Cupel F.R.F. să apară și 
cei care primesc cartonașe.

MITICA CUREA — Olt. Se ve
de cît suferițl pentru echipa preferată, steaua. Aveți mare drep
tate cind ii dojeniți pe iavoriții dv. vă Întrebați, sau mai exact 
spus ne întrebați, ce face antrenorul Constantin, ce are de zis, de 
ce nu ia măsuri pentru ca Steaua să strălucească ca altădată 7 
Credeți oare că antrenorul Constantin a dormit chiar fără vise în 
sezonul recent încheiat. Numai el știe cite nopți albe a avut. Nu 
vă dorim să fiți în pielea unui antrenor. Le aduceți aminte jucă
torilor că totul depinde de seriozitatea cu care ei se pregătesc, de 
ambiția lor în teren, de conștiință în ultimă instanță. Știți că le 
ziceți bine 7 Ne place însă că pină la urmă tot aveți încredere în... 
steaua dv. de la care așteptați eventul mult dorit al anului 1979 
— cîștigarea campior„v;ului și a Cupei. După cum se știe, este acolo 
la „bătaie"...



Un adevăr care nu mai trebuie demonstrat: 
educația fizică, sportul iși aduc o contri
buție de prim rang în menținerea sănătății, 

în întărirea organismului. Dar tot atît de ade
vărat este ți faptul — constatat prin metode ști
ințifice de către cercetători de pretutindeni — 
că gimnastica la locul de muncă — un compo
nent al educației fizice — are o influență bine
făcătoare atit în menținerea sănătății, cit șl in 
sporirea capacității de muncă.

„LA NOI

Acolo unde gimnastica Ia locul de muncă se 
face sistematic, forurile de resort au constatai o 
creștere a atenției lucrătorilor, a agilității, a ca
pacității lor de efort. Toate aceste argumente 
ne conduc la concluzia că acțiunea întreprinsă 
în cadrul „Daciadei* de introducere a gimnasticii 
la locul de muncă în toate întreprinderile, indi
ferent de specificul lor, trebuie să se facă fără 
discontinuități, folosindu-se mijloace de propa
gandă adecvate. în grupajul de azi, noi iniția
tive pe această temă...

Grija pentru cel care muncește alături

întrecerile au fost deschise de ații volanului... pitic GIMNASTICA ASISTENTA MEDICALĂ TRATEAZĂ,
„VREM SĂ ÎNSCRIEM VIGUROS 

HIRȘOVA ÎN ARIA SPORTIVĂ 

JUDEȚEANĂ Șl CHIAR NAȚIONALĂ!**

Hirșova. coif, de pămînt do
brogean, cu mireasmă de braz
dă întoarsă și de struguri zdro
biți în teascuri plutind in văz
duh, oraș plin de larma co
piilor scăldați o vară în
treagă în apă de Dunăre și 
adunați acum, in zi de dumi
nică dimineață, primeniți și 
voioși in curțile școlilor pen
tru a participa la întrece
rile celei de a doua ediții a 
marii competiții sportive ..Da- 
ciada“. Deocamdată fără mari 
campioni in fruntea lor. fără 
pretenții de a stabili recorduri 
răsunătoare, ci doar cu dorin
ța de a arăta ce înseemnă pen
tru ei „Daciada", cu hotirirea 
— mărturisită — de a folosi a- 
cest generic drept ..pisc pentru 
zborul spre afirmare" — cum 
se exprima cineva.

Ce înseamnă pentru copiii, 
pentru tineretul Htrșovei o zi 
din noua ediție a marii compe
tiții nafionale 1

Mai întî» s-au adunat, pe 
formații, in citeva puncte de in- 
tilnire : la Cas-z pionierilor si 
țoimilor patriei — echipajele de 
karturl. cicliștii, modeliștii și 
radiotelegrafiștii, specialiștii în 
orientare pe terenuri necunos
cute, după hartă și busolă (așa
dar, iubitorii sporturilor tehnl- 
co-aplicative) ; la Școala gene
rală nr. 1 — formațiile de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
fotbaliștii și voleibaliștii, „pa
trulele" de circulație; la gră
dinițe — șoimii au răspuns ți 
ei intr-un glas „prezent !“; 
curtea Liceului industrial r-a 
umplut de atleți și de echipe 
ale... băieților mari ; la Cru
pul școlar, la Comitetul orășe
nesc U.T.C. și la Consiliul oră
șenesc al sindicatelor și-au dat 
intîlnire tineri din întreprinderi 
și instituții. Și, ca la un sem

„DACĂ VREJI SĂ 
VENIȚI LA ORELE
Pedagog de o rară delicatețe sufletească, di

rectoarea Constanța Beșcu, care nu este profe
soară de educație fizică, dar core are o lungă 
experiență didactică, trebuie, înainte de toate, 
ascultată. Prin consemnarea celor spuse — care, 
credem, vor constitui posibile teme de meditație 
și pentru cadrele didactice - se pierde, poate, o 
parte din căldura pledoariei.

— Spuneați, cu o altă ocazie, că „nu există un 
sentiment mai nobil decît drage stea pentru copii". 
Am asistat la momentul cînd citeva fetițe care 
bat la porțile afirmării in gimnastica de perfor
manță v-au oferit, stimată tovarășă directoare, 
un album „Nadia*, ca semn de omagiu față de 
interesul cu care colectivul de cadre didactice de 
la Școala generală nr. 17 sprijină activitatea 
sportivă. De unde acest interes la o unitate șco
lară care nu dispune, totuși, de o bază materială 
deosebită ?

— Poate pentru că în școala noastră acest lu
cru e/'e, înțeles ca o lege a firii, aceea că 
omului îi este indispensabilă mișcarea. Intrucit 
școala trebuie. integrală în procesul normal al 
vieții, ne-am gîndit că fără satisfacerea nevoii de 
mișcare a copilului prin joc — căci așa se expri
mă^ copilul în ce privește mișcarea — procesul de 
învățămînt nu se poate desfășura în. med normal. 
Nu trebuie neapărat să ai cele mai moderne con
diții ca să asiguri o dezvoltare sănătoasă și ar
monioasa elevilor, sarcină obligatorie, mai ales 
că la școala generală copilul vine la 6 ani și 
pleacă la 14, perioadă în care trebuie realizată 
și dezvoltarea lui fizică.

— Așadar...
— In școală avem o curte mare, cu teren pen

tru sport, unde se fac o ne’e de educație fizică 
pînă cînd vremea devine foarte, foarte rece. Apoi, 
am improvizat o serie de spații pe care le folo
sim pentru aceste ore ; o parte din copii sînt 
înscriși în diferite asociații, ceea ce sporește aria 
de penetrație a sportului în școală. De aseme
nea, folosim din plin faptul că ne aflăm în aoro- 
pierea complexului de la „Tineretului" și a Par
cului Herăstrău, o parte din activități desfășu- 
rindu-le în frumosul decor oferit de aceste zone.

— Sînt prevăzute în programă 3 ore de educorie 
fiiică la clasa I, 2 ore de la a ll-a pînă la a

nal. formațiile s-au revărsat pe 
arterele orașului spre baza 
sportivă „Carsium' și sp e alte 
terenuri de sport ale orașului, 
pentru intreceri. A fost o emo
ționantă paradă a tinereții și 
voioșiei, semnul adeziunii fier
binți. la țelurile marii competi
ții, ..Sintem sportivii Daciadei...” 
— pluteau in văzduh acordurile 
marșului.

„Sâ știe lumea că sintem 
prezenți la intreceri. să vină să 
ne vadă — spunea profesorul 
Tiberiu Marinescu —. să înțe
leagă cit mai multi oameni că 
sportul e frumos și util“.

Bărbatul înalt, cu neastimpir 
în priviri, nu este profesor de 
educație fizici. Are specializa
rea istorie, dar e omul care a 
reușit să puni în mișcare, la 
Hirșova. sportul de masă. Este 
director al Casei pionierilor și 
șoimilor patriei, iar ca activist 
obștesc președinte al C.O.E.F.S.

Urmărind desfășurarea com
petițiilor. de la un teren la al
tul, spunea : „Poate că nu reu
șeam să angrenăm atiția tineri 
in intreceri dacă nu ne bucu
ram de sprijinul unui om care 
iubește și el sportul — poate 
chiar mai mult decît noi : to
varășul Gheorghe Cabuz, pri
marul orașului Ilîrșova".

Ce acțiuni vor urma ? „între
ceri pe clase și școli, pe secții 
și asociații, la șah, tenis de 
masă, fotbal, volei, handbal, ci
clism. karturi. competiții tradi
ționale cum sînt ..CuDa Car- 
sium“. Cupa ..30 Decembrie", 
acțiuni turistice. Gindul nostru 
este să înscriem cit mai vigu
ros Hirșova în aria sportivă ju
dețeană și. de ce nu. pe cea 
națională*.

Succes, tovarășe profesor de 
istorie Tiberiu Marinescu !

Viorel TONCEANU

/ CUNOAȘTEȚI MAI 
DE SPORT..."
V-a, apoi cita 3, împreună cu ora de activități 
sportive. Sînt suficiente î

— Raportate ta felul de viață al școlari tor ml se 
por puține pentru o sâptâmînă. Avind în vedere 
programul foarte încărcat — 4—5 ore de curs zil
nic, apoi 4—5 ore de pregătire acasă —, la care 
se adaugă și faptul că nu toate familiMe sînt 
preocupate îndeajuns de organizarea prin sport 
a timpului liber, reiese clar că baza în acest 
sens o reprezintă tot școala. Ar fi ideal dacă 
s-ar asigura zilnic fiecărui colectiv de elevi o oră 
de educație fizică. De aceea, în școală căutăm 
sâ folosim și recreațiile și după-amiezele pentru 
a suplini această lipsă. La internat, spre exem
plu, profesorul de serviciu, indiferent ce speciali
tate are, organizează zilnic activități în aer liber. 
Pentru că nu putem acoperi necesarul numai cu 
profesorii noștri, am fost interesați să ne formăm 
din rindul elevilor ajutoare de nădejde. Cei din- 
tr-a VH-a sau a Vlll-a sînt mereu în mijlocul ce
lor mai mici

— Nu puține sînt cazurile, cînd se consideră eâ 
prezența unei mingi in afara orelor înseamnă 
geamuri sparte, hărmălaie...

— La noi in internat e plin de mingi, în școală 
la fel. Ccptiî simt nevoia de mișcare. Cu ani în 
urmă, le foloseau și în... ore. Ne-am gîndit : să 
le luăm ? Nu este bine I Atunci am pus accentul 
pe folosirea lor în recreații, în activitățile orga
nizate. Și am reușit Nu trebuie să uităm nicio
dată că sînt copii. Da^ă le luăm posibiJitatea de 
a fi copii nu vom realiza niciodată un proces de 
învățămînt așa cum trebuie. Cum spuneam, noi 
solicităm unu? copi’ 4—5 ore de muncă intelec
tuală pe zi, chiar șl ma mult. Atunci, pe bună 
dreptate, copifi reclamă timp oentru mișcare în 
aer liber. Cînd constatăm că gradul de oboseală 
a atins la un elev sau o cfasă un nivel ridicat, 
apelăm la o activitate sportivă. Imediat receptivi
tatea, starea de spirit a colectivului se schimbă, 
în favoarea procesului de învățămînt.

— Ce înseamnă, în fond, pentru dumneavoastră, 
educația fizică, sportul ?

— Nu numai pentru mire, ci șî pentru colegii 
mei... Primeie întrebări pe care le rostim în 
fiecare dimineață sînt : Copi’f sînt sănătoși ? Au 
venit toți la școală ? De asemenea, dacă veți în-

A DEVENIT
0 NECESITATE../
Am poposit la I strep r raderea tex

tilă din Nâsăud intr-o diminooță de 
iarnă, cînd dealurile fi pădurile 
încărcate de pramoroocă păreau su
flate cu argint.

— Dorim sâ aflăm dacă ia dv. se 
face gimnastică la locul de muncă, 
ara spus, direct, tovarășului loan Lari, 
președintele comitetului sindical și 
ol asociației sportive „Textila*.

— Poftiți sâ aflați de ta cei în... 
cauză — m s-a răspuns.

Am pornit pe culoarele întreprin
derii, sp^e secțiile de țes ăt orie și 
de oonfecți* Intre timp, aHom că 
asociația sportivă se mîndrește cu 
echipe de handbal și volei, cu re
zultatele obținute ta atletismul fe
minin (ta „Textita“-Nâsâud lucrează 
peste 70 ta sută tinere fete, media de 
vi.-stă fiind de 22 de ani), ca ȘÎ cu 
echipa de fotbal, care activează în 
campionatul județean. Ajungînd în 
secția confecții, ne-am adresat unui 
grup de lucrătoare :

— Gne conduce gimnastica aici ?
— Pînă nu demult a fost Voîchițo 

Gliga, componentă a echipei de 
handbal. Acum conduce Ana Frunză, 
atletă. •

— De ce faceți gimnastică ? între
băm, în continuare.

— îî foarte bună, ne dezmorțește. 
Altfel, ce ne-am face opt ore aple
cate peste mașinile de cusut și d 
brodat î

— Cum ai reușit să le mobiKzed 
pe colegele d urnita le î am întrebat-o 
pe Ana Frunză, o fată înăltuță.

— La început a mers mai greu. Pe
ceîe mai puțin bucuroase le mai 
dădeam și ta gazeta de perete. A- 
cum, doar ce le auzi : „Fetelor,
nu-î oara zece, să ne mișcăm un pi- 
cuț ?** Știți cum I se zice secției 
noastre ? „Secția gimnastică". La 
noi gimnastica a devenit o necesi
tate*.

Cuvintele Anei Frunză ni s-au 
părut semnificative. Păcat că în sec
ția alăturată, ta țesătorie, gimnas
tica e o necunoscuta. Se motivează 
că fetele se mișcă destul printre 
războaiele de țesut. Dar această 
mișcare nu angrenează deat anumite 
grupe de mușchi, pe cînd gimnas
tica...

Am plecat de ta „Textita’-Nâsăud 
convinși că ta o nouă vizită și-n ce- 
letalte secții vom auzi un răspuns 
ca al Anei Frunză.

Sever NORAN

DAR,
Numele asistentei 

medicale Ileana Bo 
jit* a devenit de 
multă vreme cunos
cut in județul Alba. 
Ba chiar și prin alte 
părți. Pentru că. ini
mos activist obștesc, 
ea este autoarea u- 
nor inițiative valo
roase și, mai ales, 
pentru că a obținut 
de cele mai multe 
ori, stimulată de ma
rea competiție spor
tivă națională „Da- 
ciada", rezultate prac
tice deosebite. Ar fi 
suficient să amintim 
că, în ediția trecută, 
au ajuns nu numai 
să practice gimnasti
ca in producție, d să 
nu se poată lipsi de 
ea, absolut toate lu
crătoarele întreprin
derii de ciorapi din 
Sebeș. Ar fi bine, 
poate, să trecem în 
revistă spațiile — a- 
menajate în dispen
sar și în 4 dintre 
vestiare — care în
seamnă tot atâtea 
micro-centre de prac
ticare a gimnasticii 
de întreținere, de re
cuperare și chiar de 
înfrumusețare. In

aceste colțuri rezer
vate spartului, trupu
rile obosite „se re
lansează* — zice 
Ileana Bojiță — prin 
masaj, prin sărituri 
la coardă, cu ajuto
rul ganterelor de 
500 de grame, la spa
liere. Ar ajunge, re
petăm, toate astea.

Dar vom sublinia 
altceva : profundul
sentiment de grijă 
pentru tovarășele de 
muncă, fiindcă — 
spune asistenta — 
„mai ales cînd e 
vorba de femei, nu 
este estetic un trup 
prea plin, un corp cu 
musculatura flască. 
Nu e nici sănătos**. 
Numai astfel pot fi 
explicate căutările 
pentru mai binele fi
zic și psihic al feme
ilor din întreprinde
rea sebeșană. Știam 
că se face multă 
gimnastică aici ; că 
se construiește o so
lidă educație fizică 
pentru fetele din că
min, care și-au impri
mat pe casetofon și 
muzică bună, dar și 
programe de gimnas
tică ; știam, în fine.

La Întreprinderea de tricotaje „Zimbrul" suceava:

PRODUCȚIA CREȘTE, ÎN TIMP CE CONCEDIILE 
MEDICALE SÎNT TOT MAI RARE...

Virginia Poroch a fost cate- 
gorică :

„Din 1574, de cînd am introdus 
gimnastica la locul de muncă, 
producția a crescut la toți indi
catorii. în timp ce concediile me
dicale s-au redus simțitor. Iată 
o inițiativă care a adus mari fo
loase întreprinderii și oamenilor 
el !...“

Metodică, președinta comitetu
lui sindical al întreprinderii de 
tricotaje „Zimbrul* din Suceava 
este gata să ne ofere și citeva 
cifre. Nu insistăm asupra lor. Re
ținem doar amănuntul că 
în fiecare zi, pe schimburi, mun
citoarele de aici, citeva mii, sînt 
prezente timp de 5 minute la 
exercițiile de gimnastică.

Le-am văzut și noi. intr-o di
mineață din această iarnă, în- 
tr-o asemenea postură, imediat

BINE PE COPII,
Dialog cu prof. Constanța Beșcu,

Școlii generale nr. 17 din Capitală
treba un copil ce este mal important, vă va răs
punde : să fW sănătos I tată de ce ne preocupă 
activitatea sportivă. Totodată, practiclnd diferite 
sporturi, In afară de că li rea organismului se 
educă și multe trăsături de caracter — cutezanță, 
voință, spirit de colectiv, prietenie și, mai ales, 
sinceritate. Copiii știu că acolo nu poți să fii de
cît foarte sincer. Dind un test, acum vreo două 
luni, pe tema jocurilor, un copil din clasa a 
treia c scris : „Jocurile ne învață sâ nu fim pri- 
cinoși" I Totdeauna spun : „Dragi colegi, dacă 
vreți să-i cunoașteți mal bine pe copii, ven-iți 
la orele de sport ; acolo se manifestă ei în de
plină libertate."

— Am văzut la intrare panouri cuprinzînd aspecte 
din activitatea școlii, diplomele cucerite la dife
rite manifestări artistice. Alături de ele, la loc 
de frunte, cele privind pe sportivele școlii...

— Noî nu facem nici o deosebire între copii, 
toți elevii sînt buni. Unii se manifestă mai mult 
ta o disciplină, alții la alta. Noi avem și clase 
speciale de gimnastică, în afara sportivelor de 
performanță care sînt membre ale clubului spor
tiv școlar „Triumf". Urmarea ? Majoritatea vor sâ 
facă gimnastică. Dar și învață bine. Rozica Po
pescu — campioană republicană la „artistică* 
—, Rodica Pamfilie, Dana Anton, Florența Anda- 
rache sau Gabriele Geiculescu, lulia Is trate — 
componente ale lotului olimpic —, Ileana Sultan, 
și ea campioană națională, ultimele trei urmașe 
ale Nadiei, au luat note foarte bune la teze. 
Sportul și învățătura se condiționează, deci, re
ciproc. Fiecare are ceva bun în el ; de aceea am 

"pus accent pe calitățile fiecăruia, pe care cău
tăm să le dezvoltăm.

— Așa se explică faptul că, indiferent de con- 
di*îi, activitatea sportivă nu este nicidecum ne- 
g’îjatâ, am spune, dimpotrivă, fiind considerată 
egala celorlalte discipline.

— Reoet : nu există sentiment mai nobil decît 
dragostea pentru copil. Or, a-i iubi înseamnă a 
te o reocupa tot ceea ce ține de dezvoltarea lor, 
indiferent că se cheamă matematică, științele na
turii sau snort E< sîntem noî cei de mîine. Din 
ce în ce mai buni, mai înțelepți, mai puternici...

Emanuel FANTANEANU

MAI ALES, PREVINE
că este astfel ajutat 
procesul de produc
ție și se întărește să
nătatea oamenilor. 
Mai nou însă... „Am 
vrut șă micșorez obo
seala de după efor» 
tul muncii, să găsesc 
ceva prin care s& 
pun mai multă lumi
nă in revederea de 
după program cu cei 
de acasă**. Și Ileana 
Bojiță a descoperit 
băile cu anumite 
plante de câmp, băl 
pe care le oferă lu
crătoarelor la ieșirea 
din schimb. UrmareaT 
Femeile se simt de 
parcă n-ar fi mfundt 
8 ore. Dar asta nu 
e suficient. Ne-a spus 
tot Ileana Bojiță : 
„Plantele sânt adunate 
de femei. In căutarea 
lor, ele trebuie să 
parcurgă, la flecara 
2—3 zile, cîțiva kilo» 
metri buni pe jos, 
pe câmpii sau pe dea» 
Luri, în aer liber**.

își poate cineva 
imagina o activitate 
turistică mai com
pletă, mai sistemati
că, mai eficientă T

Rd. T.

după ce, prin stația de radioam
plificare, au fost invitate la pri
mul grup de exerciții, închipui- 
ți-vă citeva sute de fete și femei, 
care execută sincronic, discipli- 
nat, cu multă receptivitate, o di
versitate de exerciții pentru brațe 
și trunchi cu precădere, convinse 
— fiindcă au avut ocazia să ve
rifice fiecare — de valoarea pro
filactică a unor mișcări obișnuite 
in aparență, dar cu efecte mi
nunate. Există o deplină conlu
crare între colectivul de aici sl 
Institutul superior de învățămînt 
din localitate, care întocmește 
suita exercițiilor, in strictă con
cordanță cu cerințele, uneori și 
cu sugestiile muncitoarelor, 
schimbîndu-le cînd e cazul, îm- 
bunătățindu-le la diferite inter
vale (de regulă la 30 de zile), a- 
daptindu-le la specificul schim
burilor de producție sau al unor 
operații tehnologice. Cum e si 
firesc.

Contabilul-șef al întreprinderii. 
Ion Lucescu, reia ideea expri
mată de președinta sindicatului, 
subliniind sporul de producție 
realizat la „Zimbrul*. Mai mult, 
după opinia sa starea de prospe
țime creată după efectuarea exer
cițiilor determină nu numai un 
plus de vigoare, ci șl de fantezie, 
mai mult spirit creator, fapt care 
se oglindește în sortimentul tot 
mai bogat de articole produse 
aici.

Am socotit interesant să aflăm 
și părerea beneficiarelor acestei 
activități, trei muncitoare din 
secția confecții...

ELENA PIERSICA : „Am 32 de 
ani, dar mă simt parcă de... 23 ! 
Nu m-am plîns niciodată pînă 
acum de dureri de spate, cum se 
mai întâmplă cu alte femei, unele 
chiar și mai tinere... Dealtfel, 
practiclnd zilnic exerciții de gim
nastică, cu interes, corect. sînt 
convinsă că voi preîntâmpina 
unele necazuri ca urmare a po
ziției de lucru“.

PAULINA BOCA î „De cînd fac 
gimnastică în întreprindere, am 
o și mai mare tragere de inimă, 
nu numai în producție, ci și în 
activitățile mele casnice, gospo
dărești. Sigur, există o explica
ție : aceea că nu mă opresc ni
ciodată la cele 5 minute ale pro
gramului din întreprindere ci mai 
fac gimnastică și acasă, dimi- 
'neața și seara**.

MARIA CLOȘCA : „Sindicatul 
a făcut o treabă bună cînd a or
ganizat gimnastica la locul de 
muncă. Este o activitate serioasă, 
care atrage tot mai multe fete 
și femei. Trebuie însă să ajun
gem ca tot personalul întreprin
derii să înțeleagă rostul și mal 
ales avantajul acestor exerciții. în 
ce mă privește, folosesc orice 
prilej pentru a le convinge**.

Tiberiu STAMA



PANORAMIC SPORTIV MONDIAL LA JUMĂTATEA
CICLULUI OLIMPIC MONTREAL 76 MOSCOVA 80

 -—————————————«e—■—

La cumpăna drumului de 
patru ani dintre Montreal ți 
Moscova, de fapt dintre Jocu
rile Olimpiadelor a XXI-a ți a 
XXII-a, sezonul conipetițional 
1978 a avut o importanță deo
sebită pentru întreaga lume a 
aportului. în această privință, 
chiar și numai faptul că de-a 
lungul lui ’78 au fost progra
mate întreceri ale campionate
lor mondiale la 17 ramuri spor
tive, din cele 21 care vor figu
ra pe programul Jocurilor O- 
limpice de la Moscova, con
stituie, un moment foarte im
portant al pregătirilor pentru 
J.O. din 1980, deoarece la cam
pionatele lumii au fost folosiți, 
în linii mari, concurenți care 
vor participa și la Moscova, adi
că sportivi experimentați, unii 
cu mulți ani de activitate în 
arena internațională, dar ți 
foarte mulți tineri care au 
primit, cu acest prilej, „bote
zul focului".

CU GINDUL
LA MEDALIILE OLIMPICE...

După cum au arătat, majori
tatea acestor campionate mon
diale, dar și multe alte compe
tiții de anvergură, preocupări
le foarte multor țări au fost 
îndreptate în mod nemijlocit, 
declarat, către buna pregătire 
a participării sportivilor la 
Jocurile de la Moscova, ceea 
ce constituie o nouă dovadă 
că întrecerile olimpice din ca
pitala Uniunii Sovietice vor fi, 
pe planul concurenței sportive, 
cele mai viu disputate din is
toria celei mai mari competiții 
a lumii și că, lesne de presu
pus, vor învinge numai cei 
mai puternici, cei mai bine 
pregătiți, cei mai în formă la 
ora respectivă, fiind exclusă 
fntîmplarea! Numai cei mai 
buni vor fi, așadar, apți să-și 
dispute, la Moscova, cele 628 
de medalii (cu 17 mai multe 
decît la Montreal) și cele 4397 
de puncte (cu 104 mai multe 
decît la J.O. din 1976).

Dar cum pînă atunci, mai 
precis pînă în ziua de 19 iu
lie a anului 1980 (ediția a 
XXII-a a J.O. va avea loc în
tre 19 iulie și 3 august) mai 
sînt, de astăzi, 572 zile, să ve
dem ce s-a întâmplat în acest 
an de cumpănă, 1978. ’

MARI PERFORMANTE LA 
TOATE CAMPIONATELE 

LUMII
Cum am arătat, la mai mult 

de trei pătrimi din cele 21 de 
discipline sportive olimpice

au fost luate ca bază în calcu
lul pe care l-am întocmit pen
tru realizarea unui panoramic 
al sportului internațional *78 
în perspectiva olimpică. Este 
pentru a patra oară cînd ziarul 
nostru întocmește un astfel de 
panoramic anual, 
dată folosindu-ne 
metodă de lucru.

Astfel, precizăm, 
Început, că am luat 
numai ramurile 
probele care figurează in pro
gramul Olimpiadei a XXII-a, 
aprecierea diferitelor clasa
mente oficiale sau a bilanțuri
lor fiind făcută în lumina pre
vederilor de regulament, a 
normelor care statuează parti
ciparea pe probe și sporturi la 
J. O.

în acest bilanț există și lip
suri, adică unele absențe obiec
tive. Una are în vedere fotba
lul în totalitatea lui, cu cele 
3 medalii pe care le acordă și 
cu cele 19 puncte — neoficia
le — care răsplătesc formațiile 
clasate pe primele 
Nici anul acesta, 
nici cu vreo altă 
cazie, n-am putut 
petiție sau vreun 
care comparabil cu J. O. Lip
sesc, de asemenea, o medalie 
de bronz la ciclism (la urmă
rire echipe) și 7 p la călărie 
(proba completă — echipe), 17 
p la ciclism (3 p la viteză și 7 
la urmărire). 7 p la yachting 
(6 p Finn și 1 p la Star).

CELE MAI PUTERNICE
ECHIPE ȘI-AU PĂSTRAT 

POZIȚIILE CUCERITE 
LA MONTREAL

Ca de fiecare dată, în ulti
mii ani, în fruntea panorami
cului internațional 1978, se 
găsesc aceleași 3—4 țări care 
domină sportul mondial în an
samblul său. Pe primul loc în- 
tîlnim reprezentativa Uniunii 
Sovietice, cu prezențe notabi
le, bine conturate în punctaje 
mari, la marea majoritate a 
disciplinelor olimpice. Ca gazde 
ai Olimpiadei a XXII-a este de 
la sine înțeles că sportivii so
vietici desfășoară un amplu 
program de pregătire, nu nu
mai pe plan organizatoric ci 
și, în egală măsură, pe planul 
selecționării și antrenării per
fecte a sportivilor cei mai ca
pabili și merituoși. Revenirea 
în prim plan, la multe probe, 
a atletelor sovietice este o do
vadă grăitoare 
vință. La fel 
tat lucrurile și

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

CLASAMENTUL PE MEDALII AL PANORAMICULUI MONDIAL '78
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aceeași
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sport și

patru locuri, 
ca dealtfel 
asemenea o- 
găsi o com- 
sistem oare-

în această pri- 
s-au prezen- 

la înot (11 me-
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Total a Uf argint bronz

1. U.R.S.S. 120 47 43 30
Z S. U. A. 88 33 26 29
3. R. D. Germană 82 33 26 23
4. R. F. Germania 44 14 12 18
5. România 23 5 6 12
6. Polonia 22 5 10 7
7. Cuba 17 9 4 4
8. Ungaria 17 5 5 7
9. Iugoslavia 17 3 10 4

10. Marea Britanic 17 3 6 8
11. Japonia 15 6 7 2
12. Bulgaria 15 5 2 8
13. Canada 15 2 5 8
14. Elveția 10 3 1 6
15. Italia 9 3 1 5
16. Franța 8 1 4 3
17. Kenya 5 4 0 1
18. Australia 5 3 0 2
19. Olanda 5 2 2 1
20. Finlanda 5 0 4 1

3

21. Suedia 5 (0+1+4), 22.
Spania 4 (0+2+2), 24. Iran 
3 (2+0+1), 26. Norvegia 3 
3 (0+1+2), 28. Venezuela 3 
+0), 30. Argentina și Coreea de Sud 2 (0+1 + 1), 32. Me
xic și Pakistan 1 (1+0+0), 34. Austria, Irlanda, Jamaica și 
Tanzania 1 (0+1+0), 38. Danemarca, Grecia, Guyneea, 
Mongolia și Turcia 1 (0+0+1).

P.S. în clasamentul de mai sus, medaliile la tir și atle
tism au fost socotite în funcție de cele mai bune rezultate 
înregistrate la marile concursuri internaționale, 
campionatele mondiale de tir nu au participat 
țări, printre care și România, iar atletismul nu 
pionat mondial oficial. Ca urmare, clasamentul 
ordinea celor mai bune performanțe. Pentru 
clasamentul de mai sus, cele mai bune rezultate ale trăgă
torilor și atleților noștri n-au fost trecute in rîndul medaliilor, 
deoarece am dorit să prezentăm, în ceea ce ne privește, 
numai medaliile decernate efectiv.

Dacă am integra, totuși, performanțele trăgătorilor și atle
ților români în rîndul medaliilor, acestea ar putea fi asi
milate cu o medalie de aur și una de argint pentru tir și două 
medalii de argint la atletism. în acest caz, clasamentul țării 
noastre în tabelul de mai sus ar arăta astfel :

5. România 27 (total) 6 (aur)

Cehoslovacia 4 (1+3+0), 23.
4 (0+1+3), 25. Brazilia

(1+2+0), 27. Noua Zeelandă 
(0+0+3), 29. Nigeria 2 (1 + 1

deoarece la 
un număr de 
are un cam- 
s-a făcut in 
România, în

I

3

3

3

I
lor din R. D. Germană pe lacul 
Ada Ciganlija de la Belgrad, a- 
colo unde au dominat întrece
rile și au cîștigat cinci din cele 
7 probe „olimpice" ale mînui- 
torilor padelelor ; In schimb, 
mult sub așteptări a fost pres
tația înotătoarelor la „mondia
lele" din 
unde au 
gur titlu 
joc I

înotul

9 (argint) 12 (bronz)
iWWW

Berlinul Occidental 
cîștigat doar un sin- 
din cele 14 puse în

a fost disciplina în
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PANORAMICULUI MONDIALCLASAMENTUL PUNCTE AL

3

două 
unde 
cerit 
de aur și 3 de argint !)

Pentru a înțelege mai bine 
acest panoramic, cl trebuie ra
portat, desigur, la cel al anu
lui trecut. La sfîrșitul lui 1977 
bilanțul mondial se prezenta 
astfel : total medalii : 1. R. D. 
Germană 81 (35 de aur + 26+ - - ----------- •-

+
15
30 (7 + 13 + 10), 5.

medalii de bronz, acolo 
boxerii cubanezi au cu- 
In schimb, 8 medalii (5

20 bronz), 2. U.R.S.S.
28 + 20), 3. S.U.A. 54 
+ 17), 4. R. F. Ger-
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U.1R.S.S. 135 5 33 48 31 5 lo 1145 55 10 59 61 78 3 23 11 48 22,2 11 7 769,70
2 S.U.A. 163 2 7 20 30 285 7 18 218 2 3o 7 24^ 19 2 21 596,70

R.P,GERMANA’ 175 «5 44 78 26 21 31 li 3 24 67 22 3 157 533^0
4 R.T.G. 60 7 3 32 30 4 22,5 9 7 8 11 9 36 1 7 21 2o 7 19 313,50
5 ROMÂNIA 11 43 10 415 39 3 3 i 13 16.3 18C.83
6 POLONIA 42 14 6 4 5 22 2 23 4 12 17 154^0
7 BULGARIA 14 7 45 33 9/5 19 31 18 146,50
8 UNGARIA 4 36 4 16,5 18 4 9 6 16 5 3 18 4 143,50
9 CUBA 24 5o 32 8 11 125
10 M.BRITANIE 43 14 15 17 1 7 9 106
11 JAPONIA 7 3,5 4^.5 14 1 2 19 1 5 3 104
li CA NAP A 8 1 2 11 14 5 2 37 1 82 19 100,20
1? IUGOSLAVIA 7 7 33/5 12 4 4 15 4 5 4 1,2 96,70
14 ITALIA 14 3 9 1 ± 8 7 4 4 11 13 5 80
15 FRANȚA 6 85 4 14 9 0/5 1 26 3 67
u ELVEȚIA 4 15 24 11 7 2 63
17 CEHOSLOVACIA 9 4- 40 12 5 5 3 1 4 1 7 2 .61
18 olanpa . 9 8 7 12 20 • 4 61
V SUEDIA 5 5 9 13 1 5 7 3 48
26 AUSTRALIA 2 5 4 24 11 46

în continuare lista se prezintă astfel : 21.
Kenya 35 p, 22. Finlanda 34 p, 23. Spania 
28
22 
de
ca

p, 24. Norvegia 26 p, 25. Brazilia și Iran
p, 27. Noua Zeelandă 20 p, 28. Coreea 
Sud 16,5 p, 29. Mexic 16 p, 30. Danemar-
14 p, 31. Austria 13 p, 32. Argentina ți

P.S. Pentru întocmirea acestui clasament 
manțe înregistrate în lume la sporturile 
jului olimpic pentru locurile I—VI (7, 5, 4, 3, 2, 1 puncte)

Nigeria 12 p, 34. Venezuela 13,5 p, 35. Mon
golia 10 p, 36. Turcia 9 p, 37. Grecia, Jamai
ca și Pakistan 7 p, 40. R.P. Chineză, Irlanda 
și Tanzania 5 p, 43. Guyneea 4 p, 44. Belgia 
3 p, 45. Porto Rico și Portugalia 2 p, 47. In
dia și Sudan 1 p.

au fost utilizate cele mai bune 
respective in anul

șase perfor-
1978, după criteriul puncta-

s-au desfășurat anul acesta 
campionatele mondiale, fiecare 
dintre acestea bucurîndu-se de 
mult succes. în special în pri
vința performanțelor înregis
trate. Rezultatele acestor com
petiții, ale altor dispute cu ca
racter mondial sau, pur și sim
plu, al bilanțurilor mondiale,

dalii dintre care 4 de aur 
campionatele mondiale), 
multe alte ramuri sportive.

Sportivii din R.D. Germană au 
produs o adevărată surpriză la 
campionatele europene de ju
do, cucerind 5 victorii din 8 
posibile. Remarcabilă a fost, în 
acest an, și evoluția caiaciști-

la 
la

care s-au prezentat remarcabil 
sportivii din S.U.A., cîștigători 
a 18 medalii de aur. 10 de ar
gint și 5 de bronz, dar la box 
— ramură sportivă la care au 
strălucit la Montreal — pugi- 
liștii americani s-au compor
tat foarte slab la C.M. de la 
Belgrad unde au cîștigat doar

argint 
79 (31 
(22 + 
mania
Bulgaria 22 (3 + 7 + 12)', 6. 
Polonia 20 (8 + 4 + 8), 7. Un
garia 20 (5 + 4 + 11), 8. Româ
nia 18 (7 + 6 + 5), 9. Italia 12 
(1 + 4+7), 10. Cuba 10
(6 + 1 + 3) etc ; puncte : 1. 
U.R.S.S. 535,5 p, 2. R.D. Germa
nă 507,5 p, 3, S.U.A. 435,5 p, 4. 
R. F. Germania 206 p, 5. Polo
nia 163 p. 6. Ungaria 157 p, 
7—8. România și Bulgaria 143 p,

9. Italia 75 p. 10. Marea Bri- 
tanie 70,5 p etc.

După cum se poate vedea 
cam aceleași țâri ocupă prime
le locuri și în bilanțul mondial 
al anului 1978. Și cum tot a- 
cestea s-au aflat în frunte și 
în clasamentele — neoficiale — 
ale Olimpiadei montrealeze ar 
fi normal să ne așteptăm deci 
ca tot ele să-și dispute poziți
ile fruntașe și la Jocurile din 
1980 de la Moscova I

La încheierea acestui an, 
bilanțul general al realizărilor 
sportivilor României socialiste 
este următorul : 23 DE
DALII, DINTRE CARE 5 
AUR, 6 DE ARGINT ȘI 12 
BRONZ ȘI UN TOTAL 
180,83 PUNCTE. Pentru a 
volua cît mai exact acest 
lanț el se cere a fi comparat 
cu cel realizat în’ 1976 — este 
drept chiar într-o competiție 
oficială ! Pe bazele sportive ale 
Montrealului olimpic tinerii 
sportivi români au cucerit în 
urmă cu 2 ani, 27 de medalii 
(4 aur + 9 argint + 14 bronz) 
și au totalizat 177,5 p. Acesta 
a fost cel m3Î bun bilanț rea
lizat de concurenții noștri la 
vreo ediție a Jocurilor Olim
pice, care a adus României cla
sări fruntașe : locul 5 după 
numărul total de medalii, 9 
după cel al medaliilor de aur 
și locul 6 după puncte.

Nadia Comăne| 
ale gimnasticii]

Spor\

REZULTATELE 
SPORTIVILOR ROMÂNI 

LA O COTĂ RIDICATĂ
Contribuția cea mai mare la 

împlinirile acestui an au avut-o 
3 ramuri sportive mereu frun
tașe în ultimii ani. Este vorba 
de gimnastică, lupte și caiac- 
canoe. în afara acestora, la 
o distanță apreciabilă, se 
găsesc, pe panoul contribuției, 
alte patru discipline : scrima, 
tirul, atletismul și natația. In 
schimb, ani de-a rîndul pe un 
loc de frunte, handbalul mas
culin a căzut pe poziția a 7-a. 
care i-a adus totuși calificarea 
pentru J.O. de la Moscova, dar 
fetele s-au clasat și ele. recent, 
pe locul 7, la campionatul 
mondial de la Bratislava, care 
nu le-a asigurat insă dreptul 
de a evolua peste 2 ani în a- 
rena olimpică. Situație oare
cum asemănătoare și pentru 
reprezentativa masculină 
volei, medaliată cu bronz 
„europenele" din Finlanda, 
1977 și acum, anul acesta, 
un foarte modest loc 13 
„mondialele" din Italia. Boxe
rii care au avut o prestație 
lăudabilă pe ringul olimpic 
(au cucerit 2 medalii de argint 
și 3 de bronz) aproape că nu 
s-au văzut la „mondialele” de 
la Belgrad, nici unul dintre ei 
neizbutind să treacă de barajul 
sferturilor de finală etc.

Și totuși, iată că, aproape pe 
nesimțite, bilanțul lui 1978 a- 
pare ca și in anii precedenți 
la • cotă ridicată pe care spe
răm să o păstreze și în anul 
1980, anul Olimpiadei.

Natalia Mără 
lie de aur (I 
pe) și 4 M 
(C.M. cros I 
m C.E. sala

OGLINDĂ A POTENȚIALULUI OLIMPIC
(Urmare din pag. I)

și că-Iul, voleiul, baschetul 
lăria.

Investigația noastră a 
mai departe, cercetînd 
măsură sportivii și 
sportive contribuie la zestrea 
olimpică. Ca și în trecut se 
constată că numai două clu
buri, Steaua și Dinamo, au un 
aport substanțial de cite 50 de 
puncte fiecare, alte două clu
buri, C. S. Arad și Liceul de 
gimnastică din Onești, cîte 18 
și 15 puncte, dar datorită unor 
conjuncturi favorabile, în timp 
ce alte 18 cluburi au o con
tribuție derizorie, 11 dintre ele 
sub un punct. La fel se pre
zintă situația în ceea ce pri
vește numărul de sportivi și 
al contribuției centrelor din 
țară. Iată de ce constatăm încă 
o dată cît de justă este indica
ția dată de recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. de a se trece la 
constituirea unor cluburi spor
tive puternice, capabile să con
tribuie în mod eficient la creș
terea performanței sportive in
ternaționale românești.

Pînă la 19 iulie 1980, ziua 
inaugurării celei de a XXII-a

sondat 
în ce 

cluburile

ediții a Jocurilor Olimpice 
modeme de vară, de la Mos
cova, au mai rămas 572 de 
zile, aproximativ 19 luni, pe
rioadă în care sporturile noas
tre rămase în urmă pe eșichie
rul olimpic trebuie să revină 
în prim-planul punctelor și 
medaliilor. Dar nu numai atît. 
Sporturile și sportivii aflați «- 
cum pe poziții fruntașe la 
lupte, gimnastică și caiac-ca- 
noe, trebuie să se mențină pe 
aceste locuri in condițiile unei 
concurențe deosebit de mari, in 
special pentru locurile de pe 
podium, și în primul rînd pen
tru medaliile de aur. Iată de 
ce Nadia Comăneci. Ion Draica, 
Vasile Diba, Constantin Ale
xandru și Ștefau Rusu, acum 
deținători de medalii de aur, 
este necesar să se pregătească 
foarte
tru a repeta aceste perfor
manțe, 
ei, în 
dia
mod justificat, cel puțin dubla
rea medaliei de aur cucerită 
la Strasbourg. Ca- și de la 
Dîba, sau de la posesorii de 
azi ai performanțelor de ar
gint, cum sînt Natalia Mără- 
șescu, Nicu Gingă, echipajele

bine pînă în 1980, pen-

iar de la unii dintre 
primul rînd de la Na- 

Comăneci, așteptăm, în
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CONTRIBUȚIA LA BILANȚUL SPORTURILOR OLIMPICE
0 în fruntea clasamentelor: cluburile Steaua și Dinamo, 

municipiul București și județul Arad

i Eberle, marile 
la „mondialele" 
urs

vedete
de la

Vasile Diba,

Fotografii

mani, in drumul spre

din nou aur la campionatele lumii 

de L MIHAICA și D. NEAGU

Jocurile Olimpice

Răspunderea selecționării și a pregătirii cores
punzătoare a sportivilor pentru a face față cu 
succes diferitelor competiții, de mai mare sau 
de mai mică anvergură, care se înșiră de-a lun
gul celor 4 ani ai unui ciclu olimpic, revine 
in primul rînd cluburilor sportive, unități im
portante de pe întreg teritoriul țării. In funcție 
de condițiile locale, de înzestrarea materială, de 
încadrarea tehnică, de populația tinără din ora
șul respectiv fi chiar de tradiția sportivă în
scăunată în acel loc, au fost nominalizate, la 
ramurile de sport olimpice, unitățile sportive 
de performanță, pe județe fi pe departamente, 
care trebuie să desfășoare o activitate laborioasă 
de pregătire in vederea participării la Jocurile 
Olimpice.

La încheierea celui de al doilea an al ciclu
lui olimpic 1977—1930 prestația generală a spor
tivilor noștri fruntași se menține la un nivel 
ridicat, deși, în 1979 au existat toate condițiile 
pentru o evoluție globală fi mai bună, în mod 
special pentru unele dintre ramurile de sport 
olimpice.

La realizarea bilanțului — olimpic — 1978 au 
contribuit sportivi și sportive din 22 de cluburi 
și asociații sportive, așa cum reiese din clasa
mentele următoare :

1. STEAUA 50,90 p, 2. Dinamo București 50,20 p, 
3. C.S. Arad 20,33 p 4. Liceul de gimnastică din 
municipiul Gh. Glieorghiu-Dej 18,66 p, 5. Farul 
Constanța 15,60 p, C. Iprofil Rădăuți 7 p, 7. C.S.M. 
Craiova 5 p, 8. L.C. Dacia Pitești 3 p, 9. Viitorul 
Bucuretși 2,40 p, 10. Lemnarul Odorhei și 
C.A.S.U. Cluj-Napoca 1 p, 12. C.S.S. Sibiu și 
C.S.S. București 0,83 p, 14. Progresul București. 
C.S. Satu Mare și Voința Timișoara 0,80 p. 17. 
Politehnica Iași 0,60 p. 18. Rapid București 0 27 p, 
19. U.T. Arad și C.N.U.A.S.E. București 0.20 p, 
21. Crișul Oradea și Voința Cluj-Napoca 0,09 p.

In bilanțul campionatelor europene figurează 
doar fudo-ul, cu 5 p ale unui sportiv de la 
Dinamo București.

Așadar, 22 de cluburi și asociații sportive și-au 
adus, In acest an, contribuția, mai mare sau

mai mied, la făurirea palmaresului internațio
nal — olimpic — al sportului nostru. Deși cu 
6 mai multe unități decit tn 1977, contribuția, 
celor mai multe dintre acestea este infimă față de 
răspunderile care revin, pe linia performanței 
sportive, cluburilor și asociațiilor din întreaga 
țară, mai ales acelora investite ca atare, uni
tăților considerate puternice, cu bază materială, 
cu înzestrare tehnică fi încadrare de specialitate, 
la nivelul cerințelor. Acestea ar fi cele de la 
care — în primul rind — se aștepta o contribuție 
substanțială la alcătuirea diferitelor loturi repu
blicane fi implicit la formarea reprezentativelor 
țării. Dar, ca fi anul trecut, contribuția unora 
dintre unitățile de bază a fost modestă, departe 
de cerințe.

Dealtfel, pentru a fi cit mai preciși tn inter
pretarea bilanțului realizărilor din 1979, trebuie 
să arătăm că din marele număr al sportivilor 
noștri fruntași au obținut puncte in întrecerile 
campionatelor mondiale, sau locuri fruntașe In 
listele de performeri ale acestui an. doar 75 de 
tineri fi tinere : 15 U canotaj fete, 11 la caiac- 
canoe. 11 la scrimă, 11 la polo, 8 la lupte greco- 
romane, 1 la gimnastică, 2 la lupte libere, 1 la 
înot, respectiv 5 la tir și 3 la atletism.

Acest număr de 75 sportivi este, de asemenea, 
mic, raportat la actualele efective ale loturilor 
noastre olimpice, la condițiile de activitate de 
care beneficiază, la eeea ce se așteaptă de la 
fruntașii sportului romănesc in marea confrun
tare olimpică din 1980, de la Moscova, potrivit 
angajamentelor pe care și le-au asumat fiecare 
sportiv, antrenor, activist sportiv etc.

Totalizind punctele din cele două clasamente, 
de la mondiale și de la europene, după apar
tenența unităților sportive la un județ sau la 
altul, am stabilit următoarea ordine de refe
rință : 1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 118,80 p.
X Arad 20.53 p, X Bacău 18.66 p. 4. Constanța 
15.68 p, 5. Suceava 7 p, 6. Dolj 5 p, 7. Argeș 
3 p, 8. Cluj 1,80 p, X Harghita 1 p, 10. Sibiu 
8.83 p, ÎL Satu Mare și Timiș 8,88 p, 13. Bihor 
8.89 p.

Concluziile se desprind de la sine...

ANULUI COMPETIȚIONAL '78: GIMNASTICA, LUPTELE GRECO-ROMANE, CAIACUL Șl CANOEA
Sezonul competițional 1«78 a confirmat, am spuse, traditional va

lorile deosebit de ridicate, succeseie de prestag.u pe care ie Înregis
trăm, cu satisfacție deplină, in dteva ramor. sportive. Așadar. <£n 
nou, gimnastica feminină, luptele greco-romane, caiacul și conoea au 
dominat cu autoritate panoramicul sportului românesc. De fapt, sfcu 
tocmai acele discipline in care, fapt de necontestat, SE MUNCEȘTE 
CEL MAI MULT ȘI CEL MAI BINE. Altfel n-ar £
posibil ca, de mai multă vreme, aceste sporturi să 
fie mereu fruntașe, să realizeze victorii de răsunet la
toate marile competiții internaționale, in aceste «Lscipllne România 
devenind o forță puternică in sportul mondial, in fața căreia se în
clină, cu admirație și prețuire, sportivi și tehnicieni de pretutin
deni. La aceste sporturi, cu precădere, se poate vorbi astăzi mai 
mult ca oricind, despre succesele școlii românești, a cărei experiență 
începe să fie aplicată în diferite țări de pe mapamond.

JeaAlexandru (la 
european al săi 
Ion Draica și 
au urcat pe pri 
diurnului de premiere, ca și an
trenorul emerit Ion Cerneanu, 
cămna i-a fost renrisă cupa pen
tru formația clasată pe primul 
loc în întrecerile d_n capitala 

puncte și 8 me-Norvegie- : 4X25 
dalii.

Dar în afara 
campionilor, au 
diurn.

titlu 
Rusu,

celor patru,

ipării lup- 
ipetiția su- 
i de la 

printr-o simbolică 
_ _________ acoperă geografic
teritoriul țării, de la Constanța la 
Arad, de la București la Rădăuți. 

Antrenom? Simian Popescu, cu 
puțini ani în urmă și el cam
pion al lumii, declara : „Compe
tiția de la Ciudad de Mexico a

tuos din istoria p 
tătorilor români la 
premă. Cele 6 m 
..mondiale*, 
Împrejurare,

NADIA, DLR ȘI EMILIA...
Simt vlțlva ani buni d.e dnd 

gimnastica românească este an
gajată cu toate forțele în dis
puta pentru, supremația mondailă. 
Tocmai de aceea întrecerile cam
pionatelor lumii de la Strasbourg 
au fost așteptate de toți cu un 
interes cu totul deosebit. Intere
sul acesta avea în vedere șl fap
tul că reprezentativa feminină a 
României, medaliată cu argint la 
Montreal, se afla în plin proces 
de transformare a formației, a 
exercițiilor — în raport direct — 
cu noua vîrstă a unora dintre 
medaliatele olimpice și a debu
tantelor sale. Semnelor de între
bare li s-a aflat răspunsul : lo
cul doi și medaliile de argint ea 
și la Montreal, dar într-o compa
nie mai valoroasă decît atunci.

Evoluția Nadiiei la Jocurile O- 
limpd.ee, a „fetiței cu păpuși* 
cum o dezmierdau localnicii și 
nu numai ei, a determinat un 
avint fără precedent al gimnas
ticii feminine pe plan mondial, 
o creștere a interesului general 
pentru această frumoasă discipli
nă sportivă și implicit un spor de 
calitate, de valoare înregistrat la 
nivelul fiecăreia dintre echipele 
care au concurat la Strasbourg, 
m acest context locul secund al 
fetelor noastre este Intr-adevăr o 
performanță I

Autoarele acestei realizări au 
fost Nadia Comăneci, devenită 
acum ,,La belle mademoiselle14, Teo
dora Ungureanu, Anca Grigoraș, 
Marilena Neacșu — cele 4 de la 
Montreal, plus debutantele Emi
lia Eberle și Marilena Vlădărău. 
Fetele și antrenorii lor, toții 
Bela și Marta Karoly, au primit 
gândurile noastre bune ca recu
noștință pentru reușita lor.

întrecerile din Franța au fost, 
cum spuneam, superioare celor 
din Canada, marea ofensivă a 
gimnasticii fiind dovedită și prin 
faptul că au fost prezente 150 de 
sportive din 29 de țări, cifră cu 
adevărat impresionantă în ra
port cu edițiile trecute ale com
petiției.

La concursurile din sala Rhe- 
nus, la sfârșitul lui octombrie, 
Nadia și mezina echipei Emilia 
Eberle s-au bucurat de o apre
ciere și o căldură puțin comune 
din partea spectatorilor francezi 
și străini care, pur și simplu, au 
făcut să trepideze sala de emo
ție, de aplauze. Nadia Comăneci 
a cucerit medalia de aur și titlul 
de campioană mondială la bîrnă 
și a fost a doua la sărituri, de
monstrând o dată în plus mari- 
le-i calități și posibilități, arătînd 
că, de fapt, Nadia a rămas tot 
Nadia !

O mare revelație a „mondia
lelor* de la Strasbourg a fost 
foarte tinăra gimnastă arădeancă 
Emilia Eberle care, la debutul 
său pe marea scenă a campiona
telor lumii, a izbutit un splen
did buchet de performanțe : trei 
medalii de bronz la paralele, la 
bîrnă și la sol. Campioană a 
gimnastelor noastre în acest an, 
Emilia și-a completat panoplia de 
succese cu încă trei medalii de 
aur (individual compus, sărituri 
și paralele) și una de argint (sol) 
la campionatele continentale pen
tru juniori de la Milano, acolo 
unde o altă fetiță, Marilena VIă- 
dărău, a câștigat și ea 2 medalii 
de argint fparalele și bîrnă).

Floare rară a gimnasticii noas
tre masculine. Dan Green a ob
ținut la Strasbourg, ca și la 
Montreal, medalia de bronz la 
inele !

TRUJMLIL LLPTĂIORILOR
Sportul luptelor are o vechime 

îndelungată in țara noastră, dar 
NICIODATĂ N-AU FOST ÎNRE
GISTRATE ASEMENEA SUCCESE 
CA IN ACEST AN. Au fost, mai 
întii, campionatele europene de 
La Oslo. Voinicii noștri s-au pre
zentat excelent pregătiți și la în
cheierea disputelor de la Ekber- 
ghallen,. imnul nostru scump 
„Trei culori* a răsunat pentru 
succesul repurtat de 4 dintre lup
tători care au primit centura de 
campioni continentali. Constantin

a 
mai urcat pe po

pe treapta a doua și au 
primit medaliile de argint, Mihai 
Boțilă și Ion Păun, iar pe treap
ta a treia. Nicu Gingă și Petre 
Dicu. In sfîrșit, vom mai adăuga 
că și ceilalți doi luptători români 
au adus și ei puncte, Gheorghe 
Ciobotaru — locul IV și Ivan Sa
vin — locul VI.

In seara aceea de sfîrșit de a- 
prilie, maestrul Oorneanu, cu 
vocea înecată de lacrimi, declara: 
„Niciodată în cariera mea ' 
trenor n-am fost atit de 
ca acum, la acest veritabil 
al luptătorilor români. în 
tă clipă mă gîndesc cu 
recunoștință la partidul 
iubit, care a asigurat 
sportive condițiile 
de activitate"...

Se spune că în 
ușor să cucerești 
o menții I Așa 
tarii noștri și antrenorii lor cu
nosc foarte bine acest adevăr și 
de aceea pregătirea lor avea să 
fie, în continuare, încă și mai 
bună, pe planul calității și al 
volumului de muncă. Cu fiecare 
zi care trecea emoțiile creșteau.

Și iată a venit luna august, 
luna campionatelor mondiale, 
programate anul acesta în Ciu
dad de Mexico.

Adversari puternici, din toate 
colțurile lumii, în sala gimnaziu
lui Juan de la Barrera, la o 
competiție despre care specialiștii 
au afirmat că a atins 
valoric fără precedent în lungul 
șir al campionatelor 
Luptătorii noștri strălucesc 
nou. Ei se impun prin dîrzenie, 
pregătire fizică și tactică, 
tr-o tehnică admirabilă, 
este însă _ 
decît altă dată. Dar băieții 
comportă

de an- 
fericit 
triumf 
aceas- 
adine ă 
nostru 

mișcării 
cele mai bune

sport este mai 
gloria decit să 

și este. Luptă-

un nivel

mondiale, 
din

prin- 
Lupta 

grea 
se 

bine și înving. Con
stantin Alexandru, Ștefan Rusu 
și Ion Draica devin și campioni 
ai lumii ! Pentru prima oară în 
activitatea ' ___ '
tori sînt deținători 
suprem. Nicu Gingă 
dalia de argint, 
botaru și

grea, mult mai

lor acești trei luptă- . . ai
obține me- 

Gheorghe Cio- 
Roman Codreanu cîș- 

tigă ..bronzul*. Mihai Boțilă a fost 
al 4-lea. Petre Dicu al 5-lea. 
ESTE CEL MAI BUN PALMA- 
RES AL LUPTĂTORILOR RO
MÂNI LA CAMPIONATELE 
MONDIALE. Reprezentativa
noastră se clasează a doua, după 
totalul punctelor și al 
(6).

Bilanțul nostru de 
de Mexico a fost cel

medaliilor

la Ciudad 
mai fruc-

Cei patru luptători români campioni ai Europei : Ion Draica, 
Constantin Alexandru, Roman Codreanu și Ștefan Rusu. Toți 

patru au fost laureați și la campionatele mondiale !

Daniel Radu, cel mai tehnic 
boxer al campionatelor europe
ne de juniori de la Dublin, 
cîștigătorul medaliei de aur.

fost foarte grea, pentru că toate 
țările au prezentat numai valori 
reale, îndelung selecționate, cu 
gîndul în primul rînd la turneul 
olimpic de la Moscova din 1980. 
Băieții noștri au făcut mari efor
turi pentru a se impune și au 
reușit s-o facă mai categoric ca 
oricind. Bravo lor

CAIACIȘTU Șl CANOIȘTII 
DIN NOI LA ÎNĂLȚIME!

Flotila noastră de aur și-a ono
rat și în 1978, la campionatele 
lumii de la Ada Ciganlija, lângă 
Belgrad impresionantul palma
res, per global Cel mai valoros 
dintre toate sporturile noastre 
olimpice și neolimpice. La între
cerile din iugoslavia, la jumăta
tea lunii august, mînuitorii pa- 
delelor și ai pagaelor au urcat 
de 15 ori pe podiumul de pre
miere, dintre care de 8 ori la 
probe pe distanțele olimpice, de 
500 m și 1 000 m. Ace«t bilanț, în
registrat la cea de a 14-a ediție 
a camnionateior lumii, certifică 
din plin posibilități reale pentru 
succese deosebite și pe pista de

la Himki, la Moscova, în 1980.
Faptul că la 8 din cele 11 pro

be olimpice sportivii români s-au 
aflat în lupta pentru locurile 
fruntașe este. în această privință, 
cea mai bună dovadă. Va trebui, 
de aceea, să fie nu numai men- v 
ținută ci chiar îmbunătățită va
loarea de ansamblu a lotului 
nostru, omogenizarea lui, crește
rea competitivității sale pe mă
sura talentului, a experienței și 
a capacității specialiștilor noștri în 
frunte cu reputații antrenori e- 
meriți Radu Huțanu și Nicolae 
Navasart. Există, fără nici un fel 
de discuție, posibilități pentru 
realizarea integrală a obiectivelor 
asumate pentru Jocurile Olim
pice.

La Belgrad, caiacul lui Vasile 
Diba a fost din nou victorios, 
cum a fost și anul trecut la 
Pancearevo, la Sofia, în urmă cu 
doi ani la Montreal, sau cu pa
tru ani în urmă la Xochimilco, 
în Mexic. Campionul lumii măr
turisea la înapoierea în Capitală : 
„încerc o mare satisfacție pentru 
faptul că în probele de viteză, 
la caiac simplu, finalele au fost 
întocmai ca la ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice. Exact ca a- 
tunci, la Montreal, întrecerea pe 
distanța de 500 m am cîștigat-o 
eu, iar cursa de 1 000 metri și-a 
adjudecat-o Rudiger Helm dsn 
R. D. Germană. Desigur, e greu 
de spus de pe acum dacă și la 
Olimpiada de la Moscova se va 
întîmpla la fel, dar sînt hotărît 
să mă pregătesc pentru ambele 
victorii

Canoistul Ivan Patzaichin, pe 
drumul către al ț&trulea start 
olimpic al său. a concurat la Ada 
Ciganlija la două probe. La 10 000 
mda devenit campion mondial, 
iar la 1 000 m, probă olimpică, a 
urcat pe podium, pe treapta lo
cului trei. în 1977, la Pancearevo 
obținuse aur la 1.000 m și bronz la 
10 000 m. „La viitoarele întreceri 
mondiale voi opta, firește, pentru 
prima variantă. Bineînțeles, dacă 
nu va fi posibil să cîștig meda
liile de aur în amîndouă probele. 
De mine depinde, de pregătirea 
pe care o voi desfășura...".

în afara celor doi reputați 
sportivi au mai obțin.ut medalii 
la „Mondialele ’78“ : frații Gheor
ghe și Torna Simionov (canoe 
500 m — III și 1 ooo m — II). Ni- 
cușor Eșeanu și Ion Bîrlădeanu 
Ita caiac 5'00 m — II și împreună 
cu Mihai. Zafiu și Alexandru 
Giura la K 4 1 000 m — III. Ma
ria Cozma K 500 m — IU, Aga- 
fia Orlov și Nastasia Nichitov 
K 2 500 m — iii. Dar în afara 
acestora, cum am mai arătat au 
mai fost cucerite la cursele de 
fond alte 5 medalii. CU TOTA
LUL DE 13 MEDALII (2 aur + 
4 argint + 7 bronz) CAIACIȘTU 
ȘI CANOIȘTII ROMÂNI AU 
REALIZAT CEL MAI MARE NU
MĂR DE MEDALII LA C.M. din
tre toate cele 30 de țări partici
pante.

Cu anul 1979 pregătirile pentru marele examen olimpic de la Moscova intră, de fapt, în 
linie dreaptă. De-a lungul viitorului an, sportivii noștri fruntași vor fi prezenți la startul a 
numeroase competiții internaționale de mare anvergură, campionate mondiale și euro

pene, la Jocurile mondiale universitare și la Spartachiada popoarelor U.R.S.S., în fapt un
foarte puternic concurs preolimpic, care se va desfășura pe multe dintre bazele care vor găzdui
în 1980 întrecerile Olimpiadei a XXH-a.

Cu un an înaintea J.O., 1979 este extrem de important pentru pregătirile care se fac și de
aceea obiectivele propuse a fi atinse sînt și mai pretențioase decît cele din primii doi ani ai
actualului ciclu olimpic. Pentru aceasta este nevoie ca întreaga activitate a sportivilor noștri 
fruntași să se desfășoare la parametri foarte înalți, în special la cei vizînd CALITATEA PRO
CESULUI DE INSTRUIRE Șl DE EDUCAȚIE. Exemplul luptătorilor de greco-romane, al caiaciș- 
tilor și canoiștilor, al gimnastelor și încâ al altora dintre sportivii fruntași trebuie sâ-i însufle
țească și pe ceilalți component ai loturilor noastre olimpice, pe antrenorii acestora.

Pagini realizate de Romeo VILARA

limpd.ee


„A FOST UN TURNEU FRUCTUOS...
— declară antrenorul Șt.

lotului dc3 piocMGi 
Clasată pe locul secund în 

turneul de hochei de la Pekin, 
selecționata țării noastre s-a 
înapoiat de curînd în Capitală. 
Am avut astfel prilejul de a 
discuta cu antrenorul principal 
al echipei. Ștefan Ionescu.

— Deci, locul secund în pri
mul mare turneu la care ia 
parte echipa noastră în acest 
sezon. Mulțumit ?

— Da, mulțumit. A fost un 
turneu fructuos. Și aceasta nu 
numai prin prisma rezultatelor
— și ele bune, firește — cit 
mai ales prin prisma compor-

Mare surpriză în Divizia A
S.C. M. CIUC ÎNVINGE

PE STEAUA!
Intr-o partidă restantă din Di

vizia A la hochei, disputată ia 
Miercurea Ciuc, echipa Sport club 
din localitate a furnizat o mare 
surpriză, învingînd formația cam
pioană, Steaua, cu 4—2 (1—0, 3—0, 
0—2) 1 Este prima victorie obți
nută în fața steliștilor de S.C. 
M. Ciuc, după mai bine de 10 
ani. A fost un meci foarte fru
mos, în care gazdele au jucat, în
deosebi in primele reprize, cu o 
dăruire exemplară. Cel mai efica
ce : Antal, de la S.C. M. Citit 
— două goluri.

Astăzi are loc partida revanșă. 
V. pașcanu, coresp.

Ionescu la întoarcerea 
din I!. P. Chineză 
tării generale a echipei, care 
s-a prezentat bine pregătită fi
zic, cu un satisfăcător arsenal 
tehnic și tactic.

— Cine au fost adversarii ?
— Echipa finlandeză a fost 

alcătuită din jucătorii care cu 
doi ani in urmă au ieșit cam
pioni mondiali de juniori (20 
de ani). Acum, la 22 de ani. ei 
formează lotul de perspectivă, 
cel cu care Finlanda va evo
lua la J.O. de la Lake Placid. 
Echipa vest-germană a fost, 
de fapt, o selecționată secun
dă a acestei țări, iar Japonia 
și R. P. Chineză au evoluat 
cu echipele lor reprezentative.

— Care a fost echipa folosită 
de noi ?

— Iată echipa de bază : 
Iluțan și Feketc — Antal, Gal; 
Moroșan, Bălăucă — Costea. 
Tureanu, Axinte; Nistor, Ole- 
nîci, CazactJ; Vîșan, Solyom, 
Z. Naghi. Au mai jucat Ber- 
dilă, Csiszer și Popescu — 
fundași, Mikloș, Prakap ți B. 
Naghi — atacanți.

— In legătură cu viitoarele 
acțiuni de pregătire ți verifi
care ale lotului ce ne puteți 
spune ?

— Ne vom relua pregătirile 
la 18 ianuarie în Poiana Bra
șov, moment în care ne vom 
începe In mod efectiv antre
namentele pentru C.M. grupa 
B de la Galați.

HANDBALISTELE NOASTRE
r (Urmare din pag. 1)

ceastă cauză, obligîndu-i pe 
antrenori s-o folosească destul 
de puțin și cu multă prudență. 
Starea de convalescență și, In 
consecință, efortul redus în- 
tr-o importantă etapă de pre
gătire a jucătoarelor Maria 
Boși și Iuliana Bobincu au a- 
vut, Cresc, ca rezultat o vizi
bilă scădere a formei sportive. 
Și în ultimă instanță, antre
norii au fost obligați — din 
diferite motive — să renunțe 
la 3—4 jucătoare, unele dintre 
ele de bază.

Dar, toate aceste situații fac 
parte din asprele legi nescrise 
ale sportului de mare perfor
manță și ele trebuie depășite. 
Am avut convingerea că ele au 
și fost depășite 1 Ne gîndim la 
volumul mare de lucru al pre
gătirilor desfășurate în ulti
mele 3 luni, la faptul că nor
mele de control susținute la 
mijlocul lui septembrie arătau 
o substanțială creștere a per
formanțelor individuale, pre
cum și Ia jocurile de verifica
re cu echipa Bulgariei, cu pri
lejul cărora a fost remarcat 
potențialul competițional ridi
cat al formației noastre repre
zentative. Și totuși au fost 
pierdute ambele meciuri deci
sive pentru calificarea în tur
neul locurilor 1—6.

în partidele cu echipele 
R. D. Germane și Iugoslaviei, 
handbalistele noastre au jucat 
cu . ambiție, în multe momente 
la valoarea lor maximă, au a- 
doptat în special în apărare 
(mai eficient în partida cu 
R. D. Germană) o tactică adec
vată. Dacă in fața campioane
lor mondiale nu credem că se 
putea face mai mult, dat fiind 
nivelul tehnic și forța de joc 
superioare ale partenerelor de 
întrecere, în schimb în meciul 
cu Iugoslavia echipa noastră 
avea șansa unei victorii sau, 
cel puțin, a unui rezultat de 
egalitate, în această situație 
urmînd să decidă golaverajul I 
Să reamintim că. în ciuda u- 
nor greșeli în fazele de apă
rare și a unor repetate reți
neri In fructificarea acțiunilor 
de atac (au existat destule 
combinații tactice colective 
bine concepute) echilibrul jo
cului s-a menținut pînă a- 
proape de final. Dar, Milenka 
Sladici a făcut un meci senza
țional, nefiind suficient anihi
lată de apărătoarele noastre, 
în schimb, jucătoarele noastre 
s-au complicat excesiv în ac- 

ofensîve, Magdalena 
exemplu, nereușind 
decît din aruncări 

(4). Pot fi reproșate, 
greșelile comise de 
(intr-un important

în celelalte meciuri, pentru 
turneul 7—9, echipa României 
s-a mobilizat mai bine in apă
rare (în special în partida cu 
R. F. Germania) și și-a impus 
cu ușurință superioritatea. Să 
mai notăm victoria la scor rea
lizată în grupa de la Gottwal- 
dov în meciul cu Coreea de 
Sud : 20:12, formație în compa
nia căreia Iugoslavia a ciștigat 
cu 28—21 1

Analiza celor 5 partide sus
ținute de echipa noastră repre
zentativă la C.M. din Ceho
slovacia a reliefat o serie de 
neajunsuri asupra cărora vom 
reveni și care vizează cîteva 
din problemele de fond ale 
handbalului feminin. Pînă a- 
tunci. referindu-ne la meciuri
le disputate la Gottwaldov și 
Bratislava, ni se pare util să 
transcriem una din statisticile 
întocmite de specialiștii care 
au însoțit delegația noastră la 
această ediție a C.M. Ea expri
mă randamentul scăzut al prin
cipalelor realizatoare și, prin 
aceasta. în bună măsură, rezul
tatele obținute : Simona Sandu 
21 de aruncări — 7 „ ‘ 
Angela Avădanei 9—1, Niculi- 
na Sasu 25—10, Darinca Andrei 
9—1, Magdalena Mikloș " .
(dintre care 16 din aruncări de 
la 7 m).

Așadar — pe fondul unei pre
gătiri bune, desfășurate sub 
conducerea prof. Francine 
Spier și prof. Ioan Bota, dar 
cristalizată și realizată la pa
rametri corespunzători de 
CANTITATE și ------ 
destul de tirziu 
gura un rezultat 
tigiu — destule 
evoluția echipai i 
zentative la cea de a VIT-a 
ediție a C.M., pe care Biroul 
federației de handbal le-a a- 
nalizat temeinic, preconizînd o 
serie de măsuri menite să du
că la îmbunătățirea substan
țială a activității viitoare.

Să sperăm că ele vor avea 
ecoul așteptat...

goluri,

(40—22)

i CALITATE 
pentru a asi- 
finai de pres- 
minusuri în 
noastre repre-

La începutul sezonului de patinaj viteză

PRIMELE TESTE INTERNAȚIONALE-
PRIMELE RECORDURI. DAR

UNII SELECȚiONABILI AU RĂMAS DATORI
De câțiva ani, patinatorii de 

viteză au intrat In circuitul pre
gătirilor olimpice. Sezonul 1977/78, 
mai bogat ca oricind In recorduri 
de toate categoriile, a evidențiat 
comportarea bună a unor alergă
tori, care prin rezultatele obți
nute au emis pretenții justificate 
la un loc in lotul reprezentativ. 
Dat fiind că urmează pe
rioada decisivă în campa
nia pentru J.O., specialiștii 
federației șl-au fixat obiective 
pretențioase si au decis să men
țină in procesul de instruire un 
număr de opt patinatori, inves- 
tindu-1 pe fostul campion, ing. 
Dan Lăzărescu, cu conducerea 
tehnică a lotului olimpic. Selec- 
ționabiUi au beneficiat, încă din 
vară, de un program substanțial 
îmbunătățit.

Cum au fost folosite șl materia
lizate pînă în prezent aceste con
diții superioare de pregătire ? 
Deocamdată, bilanțul nu este po
zitiv pentru toată lumea. Cu ex
cepția juniorului Deziderlu Jenei 
(un element dotat pentru marea 
performanță, care se anunță ca 
o autentică speranță olimpică) șl. 
In mai mică măsură, Agnes Rusz 
și Andrei Erdely (care au confir
mat la primele teste internațio
nale desfășurate, recent, pe pista 
artificială de la Budapesta, că sînt 
în continuare, susceptibili de pro
gres, reușind să corecteze o se
rie de recorduri la categoriile

respective), ceilalți membri al lo
tului au rămas datori. Dar, cum 
ne aflăm la început de sezon, 
sperăm că Vasile Coroș, Ana 
Molnar, Gheorghe Pirv și ceilalți 
patinatori vizați vor dovedi, în 
viitoarele lor evoluții, că intr-a
devăr au meritat să fie selecțio
nați în lotul olimpic. Iată pe au
torii noilor recorduri : Dezideriu 
Jenei (C.S.S. viitorul duj-Napoca) 
la 1 500 m — 2:1a, 7 (v.r. 2:14,61); 
3 000 m — 4:47,1 (v.r. 4:53,5),
5 000 m — 8:20,5 (V.r. 8:30,0), po- 
liatlonul mic 134,283 p (v.r. 193,247) 
la juniori I ; Agnes Rusz (I.E.F.S. 
București) la 3 OM m — 5:26,3
(v.r. 5:31,22) ; poliatlon — 202,186 
(v.r. 210,716) la senioare ; Andrei 
Erdely (Tractorul Brașov) la 
1 500 m — 1:10,10 (vr. 2:10,60) ; 
pollatlonul mic — 178,877 (v.r.
: 31.550) la seniori.

Confirmînd bunele aprecieri, 
elevii tin irului antrenor Mihai 
Timiș (C.SS. Viitorul Cluj-Na- 
poca) au demarat promițător în 
actualul sezon, Inregistrind cîteva 
recorduri : Mihaeîa Timiș ka 
500 m (cat. speranțe) 56,8» (v.r.
60,9) ; Simona Todoruț (copii H) 
la 500 m — 51,42 (V.r. 52,4); 1000 m
— 1:46,26 (v.r. 1:58,84), 1500 m —
2:50.5 (V.r. 3:09,3) : blatlon —
104,550 p (vr. 122,200) șl triatlon
— 161,333 record stabilit șl record 
la copii I fete (v.r. 158,833).

Troian 1OANIJESCU

TINERII IONDIȘTI - PERFORMANTE BUNE
DECEMBRIE" EĂ SCHI

STEAUA ÎNVINGE
j.S.K.A. SOFIA CO 7-2

TA TENIS
S-a încheiat partida amicală de 

tenis care s-a desfășurat în sala 
complexului sportiv ,,23 August". 
Steaua, cu o formație omogenă, 
și-a adjudecat o victorie la un 
scor concludent, cu 7—2 in fața 
sportivilor de la ț.S.K.a. Forma
ția campionilor, antrenată de 
frații Gheorghe și Dumitru Vi- 
ziru, dispune de cel mai bun șl 
valoros lot din țară. Tinerii ju
cători L. Mancaș și D. Stănescu 
se dovedesc a fi. de mare per
spectivă. Campionul nostru D. 
Hărădău a făcut un joc frumos» 
impunindu-se categoric în campa
nia experimentatului component 
al echipei naționale bulgare M. 
Pampulov, la capătul a două se
turi Încheiate cu scorul de 6—4, 
6—0. Oaspeții au obținut puncte 
numai în partidele de dublu» 
unde au fost mai omogeni față 
de formațiile prezentate de ste- 
liști. Rezultate : A. Leonte — A. 
Dlskov &—3, 0—€, 6—3, M. Mirza 
— S. Velev 6—2, 7—5 ; dublu : 
M. Mirza, FI. Niță — M. Pampu
lov, A. Diskov 3—6, 3—4, D. Stă
nescu, L. Mancaș — S. Velev, A. 
MillOT 2—6, 3—6, L.. Țiței, A. Le- 
onte — H. Trifunov, M. La zaro ▼ 
6—3, 6-2.

S. IONESCU, coresp.

Finalele de scrimă (tineret)

FLORETISTA
GABRIELA BETUKER-

o campioană merituoasă

țiunile 
Miklos, de 
să înscrie 
de la 7 m 
desigur, și 
Avădanei 
moment psihologic al jocului) 
și Hobincu, dar pierderea a- 
cestei partide se explică, 
primul rind, prin aceea că e- 
chipa noastră n-a reușit să 
impună de la început ritmul 
de joc, să preia inițiativa și 
astfel s-a aflat tot timpul in 
situația de a face eforturi dis
perate pentru... egalare.

în

POIANA BRAȘOV, Î2 (prin te
lefon). Vineri, pe o vreme fru
moasă șl o zăpadă bună, s au 
disputat cursele individuale din 
cadrul „Cupei 30 Decembrie”. Cei 
mai buni schiori fondlștl al ță
rii șl-au disputat cu ardoare 
șansele, mai ales pentru că în
trecerea constituia un importam 
test in vederea alcătuirii loturilor 
naționale pentru viitoarele con
fruntări internaționale din acest 
sezon.

Organizatorii, CJ.E.F.S. Brașov 
$1 federația de specialitate, au 
asigurat cor.dițll optime de între
cere competitorilor. O excelentă 
impresie au lăsat (la fel ca șl 
după concursul de deschidere) 
tinerii fondiști, fete 61 băieți, 
care — apre deosebire de «nil 
trecut! — ne fac să privim cu

mal mult optimism viitoarele 
treceri internaționale la care__
vor reprezenta chiar din primele 
zile ale nouiui an. Ion Lungocl, 
Piroșka Abos, Gyuia Kiss, Iuliana 
Popoiu și alții continuă să se 
comporte remarcabil, înregistrind 
timpi superiori celor realizați de 
fondiștil seniori pe aceleași dis
tanțe. Ded, începutul este promi
țător și ar fi păcat ca disputele 
ce urmează să ne dezamăgească, 
așa cum sa îndmplat de atîtea 
ori în anii treouți...

Rezultate tehnice :
Junioare n — 3 km : 1. Piroșka 

Abos (Voința M. ciuc) 10:49 ; 2. 
Elena Urs (Tractorul Brașov) 
11:93 ; 3. Camelia Oorfariu (Cxs. 
Sibiu) 11:50 ; junioare I — 10 km: 
L iulian. Popoiu (Tractorul Bra
șov) 37:23 ; 2. Gabrieia Mihalcea 
(C.S.S.V. Deme) 3S 54 ; 3. Maria 
Toma (Lie. Predeal) 42:05 ; se
nioare — 10 km : 1. Lucia Perciog------ ----------------------- . .

Brașov) 
(Tractorul

(Tractorul Brașov) 38:03 
na Tișcă (Tractorul 
39:54 ; 3. Ioana Foriko i 
Brașov) 41.06.

Juniori n — ÎS km ; i
(Urmare din pag. 1)

mai buni trăgători români au 
fost, în mare parte, la nivelul 
așteptărilor. Hie Codreanu a 
luat o opțiune serioasă la cîș- 
tigarea primului 
mentul final (ce 
definitivat astăzi 
probei de pușcă 
niori, el reușind 
los 388 p. la numai un punct 
de recordul național (care-i a- 
parține lui și lui I. Trăscă- 
veanu, din 1977). Proba, senioa
relor ne-a oferit nu una, ci 
două performere în formă ■ 
Dumitra Matei, cu 386 p și 
Veronica Tripșa, cu 385 p. Va 
rezista acest duo și asaltului 
de astăzi al celorlalte concu
rente cu veleități ? Corneli u 
Ion, cu o cifră similară, dar la 
pistol 10 metri seniori (386 p), 
are cele mai mari șanse de a 
se menține în fruntea ierar
hiei, întrucît doi dintre prin
cipalii contracandidați (L. Pop 
și L. Giușcă) au înregistrat 
cifre mai mici.

loc în clasa- 
urmează a fi 
la prînz) al 
10 metri se- 
un spectacu-

în- 
ne

_ ______1. I. Lun- 
goci (Lie. Predeal) 31:30 ; 2.
Orosz (C.S.S. Sibiu) S3;20 ; ».
1. Balasz (C.S.S. Gheorghienl) 
36:29 ; juniori I — 15 km : 1. G. 
Klss (C.S.S. Gheorghienl) 48:42 ;
2. Gh. Brezeanu (A.S.A. Bv.) 
48:51 ; 3. V. Brezeanu (A.S.A. Bv.) 
49:46; seniori —15 km: 1. A. per- 
ciog (Dinamo Bv.) 46:06 ; 2. Gh. 
Ghevănea (Dinamo Bv.) 46:59 ; 3. 
D. Drăghlcl (A.S.A. Bv.) 47:12.

H.
33:20 ; 3.

Paul IOVAN

Floretista Gabriela Betuker 
este noua campioană a țării M 
tineret. Din nou foarte sigură ta 
toate asalturile, eleva antrenoru
lui Ștefan Haukler a făcut o a- 
devârată demonstrație de scrimă, 
trecind fără dificultate chiar șt 
de o sportivă mult mai experi
mentată, cum este Adriana Bacioi 
(5—2 In asaltul decisiv din tur
neul final...). La finalele din a- 
cest an. Betuker a fost singura 
floretlstă care a primit... nota 10, 
într-o companie din păcate des
tul de modestă, cu scrimere care 
amină momentul ieșirii din ano 
nimat.

Clasamentul turneului final : 1. 
Gabriela Betuker xru •
LAdriana Bacioi (Dinamo Bucu
rești) 4 v-, X Horvntina .Munteanu 
(CSS. Viitorul) 2 v„ *. Chilia 
Hochdorfer (C.S.S.M.» 8 v„ 5. Io 
dith Lazar (C.S.SJM.) 2 v., t. Eli- 
sabota Guzganu (C.T.A.S. Bucu
rești) 1 v.

Au rămas în eEminări directe 
Luminița Popa, Elisabeta Kele. 
men, Rozalia Oros, Felicia Truț, 
de la care, desigur, se aștepta la 
mai mult. •

SlmbătA, proba de snadă-echipe, 
iar duminică, cea de floretă fete- 
echipe (t. st.).

In perioada vacanței școlare 
de iarnă, la bazinul Floreasca 
(telefon 73.37.85) se vor des
fășura cursuri de inițiere la 
înot pentru copii.

DUPĂ „LĂSAREA CORTINEItc
Ațe cum arătam tn ultima noas

tră cronică, stagiunea hipică "78 a 
luat sfirșit duminică dimineață, cind 
porțile hipodromului din Ploiești s-au 
deschis pentru ultima oară in acest 
an, următoarea întîinire cu trăpașii 
noștri urmiad să aibă loc la primă
vară. Pînă atunci, socotim util ca. 
prin intermediul acestei rubrici, să 
ținem legătura cu cititorii noștri și, 
periodic, să discutăm unele probleme 
care (din lipsă de spațiu) n-au pu
tut fi abordate la timpul potrivit.

Pentru azi. cîteva cuvinte despre 
ciștigătorul titlului de campion, sta
giunea ’75, drivervi-antrenor Gică

' HI PIS M

/N PRIMA ZI A NOULUI AN,
prima posibilitate de a cițtiga :
• AUTOTURISME „DACIA 1300" și „SKODA 105 L".
• EXCURSII IN R.D. GERMANA - DANEMARCA,

GARIA - TURCIA, R.S. CEHOSLOVACA - R.P. UNGARA
• PREMII ÎN BAN! de valoare fixă și variabilă. 
MAI MULTE VARIANTE JUCATE, MAI MULTE ȘANSE 
ClȘTiG I

ATRACTIViTATEA DEOSEBITA A ACESTEI TRAGERI constă atit in valoa
rea ridicată și varietatea premiilor, c‘t și în posibilitatea de a realiza pe 
aceeași variantă ciștiguri cumulate la mai .multe extrageri, in cadrul a 
4 FAZE se efectuează 12 EXTRAGERI totalizind 120 DE NUMERE I

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ

LOTO
* REVELIONULUI

R.P. BUI

,,Sa de 23 lei se poate parti- 
simplâ de 3 numere diferite din

La tragerea similara de anul trecut, desfușuratâ 
dupâ aceeași formula tehnica, au fost atribuite nu 
mai puțin de 83 697 premii, dintre care 7 autotu
risme, peste 50 de excursii in străinătate și nume
roase alte premii in bani de valccre fixă și va
riabila I Acest bilanț constitute, desigur, cea mai 
bună invitație la tragerea extraordinara Loto de la 
1 ianuarie 1979

COLTUL BILETELOR este de 5, 15 și 25 lei. BI
LETELE de 25 lei participă ki toate cele 12 extrageri, 
biletele de 15 lei la primele 7 extrageri, iar cele 
de 5 lei numai la primele 2.

Pe biletele seria 
cipa cu o variantă . 
90 achitată 100%, sau cu 4 variante simple a cite 
3 numere diferite din 90 achitate 35%. De aseme
nea, cu taxele de 5, 15 sau 25 lei varianta simplă 
componentă se poate participa pe bilete seria 
completate cu o variantă combinată sau 
nație ,,cap do pod" achitată 100% sau

REȚINEȚI : biletele pentru TRAGEREA 
DiNĂRA LOTO A REVELIONULUI pot fi 
între 22 ți 31 decembrie 1978.

J „x-, 
o combî- 
25%.

EXTRAOR- 
procurata

'S

Tănase și ceila iți trei care l-au ur> 
mat.

După cum se știe acesta și-a 
adjudecat, mai ușor decit s-ar H 
crezut, primul loc in cele două cla
samente, formații și driveri. întrecut 
chkw „pe potou* in „77*, de cealaltă 
„mină* de elită o tortului nostru. 
M. Șteiăaescu (ciștigotor, de ase
menea, in ambele ckssomen*»), Gică 
Tănase reușește anul acesta un spec
taculos dublu sueces (72—5ă), termh 
nind CU „hățurile jos* cursa pentru 
titlul de campion. Este pentru primo 
oară cind pe hipodromul din Ploiești 
un driver termină cu un asemenea 
avans (15, și, respectiv, 22 victorii) 
față de Tr. Marinescu (formații) și 
V. Gheorghe (driveri). Lăsind la o 
parte cifrele, trebuie să arătăm că 
succesul obținut de acest talentat și 
corect profesionist (socot.t de 
muiți ca fiind prima noosu-â 
este pe deoiin meritat, ei 
nind o activitate ce merită 
cuvinte de laudă.

Cu rezuWote de asemenea 
de reținut au încheiat _ .... .
formațiile Tr Marinescu (57), N. 
Gheorghe (56) și V. Gheorghe (52), 
clasate pe locurile următoare. Pri
mul, un ant-enor din „noul val*, a 
dovedit, arin rezultatele obținute că 
posedă un bogat baga] profesional 
(coil din - antrenamentul său au ter
minat stagiunea in forță, Hînsar fă- 
cînd o adevă-otă recoltă de premii), 
iar N. Gheorghe (dublu campion șl 
ei in anul 1973) șl V. Gheorghe 
(mereu sobra și oorect în sulky) s-au 
remoroat prin 
manifestată in 
Surprinzător și, 
chiar neașteptat, 
cupat în acest 
Ștefănescu Dar 
cronică viitoare.

cei mol 
„mîn4-> 
incunu- 

numai

demne 
anul hipic 
(57), --

de victorii 
anului, 
spune.

,,setea 
tot cursul 
am putea
apare locu-l (7) o- 

a-n de formația M. 
despre asta într-a

Gh. ALEXANDRESCU



de debuturi in 17 etape!

SERIA LUI MUREȘAN. BIRO, MOICEANU

Retrospectiva Diviziei A

9. CÎNDVA „CAMPIOANA UNEI MARI IUBIRI", 
UNIV. CRAIOVA DE AZI SE COMPLACE

c.

F.C. ARGEȘ : Moiceanu = 10 me
ciuri jucate — total minute : 441 — 

marcate : 5 — promovat din
C. STEAUA : Gh. Ion = 6—205 
POLITEHNICA IAȘI : C. lo- 
= 12—734—1 —C, Mi ha'cea =7 

— juniori, Nepotu = 1—90—0

Ale-

Biro I, golgeterul debu
tanților ediției 1978/79
Feher — Ungureanu, 

xandru, Negoiță, Gr. Petre —
Sabou, Vamanu, Simaciu — FI. 
Grigore, Oancea, Coraș. A- 
ceasta era echipa debutanților 
pe prima scenă a fotbalului 
nostru în campionatul trecut. 
O echipă alcătuită pe baza u- 
nor criterii obiective (meciuri 
jucate, note obținute, goluri 
•narrate etc) care a confirmat, 
componenții ei — exceptindu-i 
pe cei trei retrogradați în eșa
lonul secund — avînd evoluții 
bune și în toamna lui ’78. 
Mulți dintre cei 88 de jucători, 

anul trecut 
au dispărut, 

Cine ar pu- 
de exemplu.

care au primit 
botezul Diviziei A 
însă, fără urmă I 
tea să ne spună, 
pe unde mai joacă Kizel, Dra- 
goș, Tîrban, Ress etc. ? Au 
greșit cei care i-au promovat 
sau vina este numai a lor, a 
celor care n-au reușit să profi
te de marea șansă ce li s-a 
oferit ? Exact în fața acele
iași dileme — dar cu verbele 
conjugate la timpul viitor — 
ne aflăm și acum, la trecerea 
în revistă a debutanților turu
lui campionatului 1978/1979. 
Și numărul acestora este de 60. 
Unii dintre ei au făcut... ma
rele pas cu fermitate, cu ho- 
tărîre, cu o ambiție nedisimu
lată, alții — iarăși destul de 
mulți — cu timiditate, parcă 
neîncrezători în forțele lor. O 
analiză, chiar și succintă, a ta
belului noilor veniți (îl ve
deți mai sus) oferă o sumede
nie de constatări semnificative 
și surprinzătoare. Iată cîteva ;
• Nici unul din cei 60 de 

debutanți nu a jucat tot turul, 
adică de 17 x 90 de minute. 
Printre cei care s-au apropiat 
oarecum de această frumoasă 
performanță se numără Tul
pan, cu cele 1516 minute, ur
mat de Sepi (1488), Nicolae 
(1440), Carabageac (1395). I. Mu
reșan (1381), Biro I (1367). Gh. 
Molnar (1350), Sabău (1334). Ter
heș (1315), Basno (1212). Simion 
(1146) și Bogdan (10PO). Ceilalți 
48 n-au depășit granița celor 
1000 de minute I Interesant de 
subliniat e faptul că 10 dintre 
remarcații acestui criteriu sînt 
component) ai formațiilor pro
movate din Divizia B, iar 5 au 
apărat culorile revelației turu
lui, F. C. Baia Mare...

• Făcînd abstracție de cei 
28 promovați de echipele... 
promovate în vară, se poate 
constata că celelalte 15 divi
zionare A au „alergat" în 
toamna lui ’78 după atacanți 1 
După jucători care să lupte în 
avanposturi, acolo unde este 
mai greu. Din... criza de ata
canți au apărut Biro I, Moi
ceanu, Guran, Stețka, Tamaș, 
Mușat, Goia. Unii au marcat, 
alții nu. Golurile înscrise i-ar 
rîndui astfel pe debutantii 
toamnei : Biro I (8), Moicea
nu (5), Terheș (4), Guran, 
Stețka, Sabău, I. Mureșan (2). 
Dar cum piteșteanul a marcat 
trei goluri și în partidele cu 

debutanții

(4), Guran,

goluri 
Divizia 
-0-8.
ne seu 
-615-0
- J. C.S. TIRGOVIȘTE : S. Dumitrescu 
■= 6—193—0—C. DiNAMO : Mușot = 3 
—160—C—8, Chizu — 1—90—0—B, Anu
le i = 1—4—0—C. S.C. BACĂU : Mi- 
hu = 7-390-O-C. F.C. OLIMPIA :
Haralambie = 8-720-0—B Stetka =8 
—613—2—C. Goia = 6—107—0—J, pOp 
■= 6—420-0—C. UNIVERSITATEA CRA
IOVA : Bumbescu' = 3-197-0-J. SPOR
TUL STUDENȚESC : M. Marian = 3 
—84—0—J, Bogatu = 1-25-0-J. JIUL : 
Guran = 12—836—2—C, Moise = 3- 
43-0-C. Pintea = 2-49-0-C. A.S.A. 
TG MUREȘ : Biro I = 17-1367-8-C, 
Bozeșan = 13-928-0-B. U.T.A. : Ta- 
maș = 7—225—0—C, Ducadam — 5
—367—O—C, Boicu = 1—32—0—J. F.C. 
CORVINUL : Bogdan : = 12-1080-
0—B, Gabor = 1-18-0-J. „POLI” TI
MIȘOARA : Mușat = 3-38-0-B. F.C. 
BIHOR: I. Molnar = 10-791—O-J, I. Ne
grea = 7—129—C-J, F. Pataki — 6-212 
-0-J. Pușcaș -= 1—45—0—J.

F.C. BAIA MARE : Sepi •= 17- 
1486—O—B, Terheș = 17—1315—4—J. 
L Mureșan = 16—1381—2—B, Sabâu 
■= 16—1334—2—B. Deoc = 16-301-1-B, 
Molnar «= 15—1350—0-8, Drogomires-
cu = 15—678—1—B, Bălan 3—72—0 
-B. GLORIA BUZĂU : Tulpan -= 17 
-1516-C-B, Nicolae = 16-1440-0-B, 
Simion ■= 14-1146-1-B. Cristian
■= 11-1990—0-B, Ivana ■= 10-900-0-J. 
Dobro = io_7oo-0-B, Vlad = 10-
-628-C-B, Petroche = 7-546-0-C,
Ghizdeanu = 6—410—0—B, Marin
— 3-148-0-B, Stonciu = 3—119—O—B, 
Mircea *= 2-135—0-8, Cri stea •= 1
-1-0-8. CHIMIA RM. V'LCEA : Ca- 
rabageoc = 16—1395-1—8. Bosno
=14-1212-0-8, Verga = 8-163—0-J. 
Pozei = 4—202—O—J. FI. Râducanu 
•= 3-19—0-J. P. Negrea = 1-45-C-J, 
Borhot = 1-W-o-B.

Panathinaikos și Valencia, iar 
cele 5 din campionat au însem
nat cel puțin tot atitea puncte 
pentru F. C. Argeș, sîntem în
dreptățiți să-l considerăm pe 
Moiceanu atacantul nr. 1 al 
promovaților.

• Există printre debutanții 
turului și un grup de jucă
tori care n-au la activ nici 
minutele lui Tulpan, Nicolae 
•au Sepi, nici golurile lui Biro 
I, Terheș sau Moiceanu și ca
re s-au remarcat, totuși, con- 
firmînd frumoase calități. Este 
vorba de portarii Haralambie 
și Ducadam, de mijlocașii Bo- 
zeșan și C. Ionescu, de foarte 
tinerii Bumbescu, Pavel, Ivana.
• în sfîrșit, ultima coloană 

din tabelul nostru, coloana li
terelor, indică proveniența ju
cătorilor, eșalonul din care au 
fost promovați. 30 vin din Di
vizia B, 17 din pepinierele de 
juniori și numai 13 din Divi
zia C. Transferările fiind „în
ghețate", cluburile s-au văzut 
obligate să caute mai mult in 
propriile „ogrăzi" sau pe raza 
județului lor. Poate că în alte 
condiții n-am fi auzit nici
odată de Moiceanu, de Biro I, 
de Guran, Haralambie sau 
Bogdan. Și dacă Baia Mare a 
dominat turul numai cu mara
mureșeni, de ce n-ar reuși, în 
aceleași condiții... același lucru 
și alte divizionare A ?

Și pentru că am început cu 
,.ll“-le debutanților campiona
tului trecut, punem punct aces
tor scurte considerații care 
privesc promovații toamnei ’78, 
prezentindu-vă formația aces
tora din urmă, o echipă care 
numai ea singură poate fi su
biectul unui amplu comenta
riu : Haralambie — Ivana, Ni
colae, Sabâu. Bogdan — Cara- I 
bageac. Tulpan, I. Mureșan — 
Sept, Biro I. Moiceanu. Iar ca 
prime rezerve pentru acest 
-11“ ad-hoc ar putea fi Du
cadam, Simion. C. Ionescu, I 
Bozeșan, Terheș, Guran. Ră- 
mine de văzut cum va evolua 
această echipă... reprezentativă I 
a debutanților și în „actul" doi I 
al camnionatului.

laurențiu DUMITRESCU 
Adrian VASILESCU
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DE-

le poate procura satisfacția 
frumoase câștiguri 
preferat.

Pe parcursul anului 1078, tra
gerile bilunare Loto 2 au adus 
unui număr mare de participant] 
premii valoroase in AUTOTU-

unor
la sistemul

CU ROLURI DE MINA A DOUA
BILANȚUL TURULUI: 17 5 7 5 19- 14 17 PUNCTE

de așa-zise „vedete1 
seori joacă 
vor, unde vor,

Echipă de mare popularitate, 
Universitatea Craiova cîștiga în 
ediția 1973/1974 titlul, fiind so
cotită de mulți o adevărată 

I „campioană a unei mari iu- 
I biri". Oltenia își sărbătorea cu 

entuziasm reprezentanta victo- 
I rioasă. Avea și pe cine să-și 

sărbătorească ! Formația stu- 
I denților craioveni era o echipă 

excelentă, cu un joc eficace, 
dinamic, spectaculos, care „a- 
runca în aer" tribunele craio- 
vene arhipline, stîrnind admi
rația spectatorilor de pe orice 

I stadion al țării. Mecanism o- 
mogen, de calitate, cu o linie 

I de fundași foarte sigură, un 
I mijloc puternic și un atac ire

zistibil (Crișan — Oblemenco 
— Marcu), echipa Craioveană 
era socotită de tehnicieni o a- 

I devărată „mașină de goluri"..
Nu întimplător, Constantin 

I Cernăianu și Constantin Oțet 
erau invidiați —pentru lotul pe 

I care-1 aveau la dispoziție — 
de către toți antrenorii din ța
ră. Au trecut cinci ani. Antre
norii susțin și astăzi că Uni- 

I versitatea Craiova are lotul 
cel mai puternic, cel mai echi
librat, din țară. Toți jucătorii 
ei fac parte — sau au făcut 
parte — din loturi reprezenta
tive. Cu toate acestea, s-a 
schimbat ceva. Ceva esențial. 
Echipa nu mai joacă nici pe 
departe cum juca înainte. E- 
chipa a coborît mult în evo
luțiile ei. Capriciile ei de altă 
dată au devenit azi aproape o 
regulă. Un meci bun, trei, pa
tru slabe.

Lotul de jucători — exce
lent și astăzi — dovedește in 
teren și în afara lui că nu 
este stăpinit. nu este condus 
cum trebuie.

Disciplina este aproape per
manent in suferință. Nu în- 
tîmplățor Bălăci, poate cel mai 
dotat jucător craiovean, a fost 
suspendat de club două luni. 
A învățat, oare, ceva Bălăci 
din suspendarea lui ? Nu știm. 
Rămîne de văzut. Toată lumea 
știe însă că nu numai Bălăci 
a fost (sau este) la această e- 
ehipă o problemă. Jucători — 
problemă sînt mai mulți. Fot- __ 
balișți de valoare cum sînț "~ 
Crișan, Beldeanu, Ștefănescu, 
Cîrțu etc. au ajuns să creadă 
că fără ei nu sc poate, moare 
Universitatea Craiova ! De 
aici, ifose, pretenții, „regimuri 
speciale". Vedetă nu mai este 
echipa, care a ajuns o sumă 

------- j“ care ade- 
pe toane, cînd 

cum vor... Ilie• v*, uuuu tui, vum vor... xxie 
Oană, antrenor apreciat și res- 

țara, are mari 
stabilirea unui 

climat necesar de muncă, de 
angajament la efort, de serio
zitate — climat înțeles și res
pectat de toți jucătorii —, în 
stabilirea unei linii de activi
tate obligatorii pentru între
gul lot.

Universitatea Craiova, care 
acum cîțiva ani juca la cîștig 
toate meciurile din deplasare, 
nu mai este azi în stare să în
vingă nici în partidele de aca
să (cu Steaua, cu Olimpia, cu 
C. S. Tirgoviște).

De-a dreptul uluitoare apare 
ineficacitatea „soliștilor" Cri- 
șan — nici un gol înscris în 16 
meciuri jucate (’). Bălăci — 
nici un gol în 8 meciuri. Că- 
mătaru — 3 goluri.

Ce se întîmplă cu băieții a- 
ceștia și cu alții ?

Acum cîțiva ani „ardea pă- 
mîntul sub ei", jucau si se bă-

pectat în toată 
dificultăți în

RISME sau BANI, răsplătindu-le 
din plin perseverența și inspira
ția.

Vreți să vă numărați și dv. 
printre marii ciștigători la Loto 
2 din acest an ’ PARTICIPAT! 
LA TRAGEREA DE MtJNE CU 
CIT MAI MULTE BILETE. pe 
care NUMAI ASTĂZI le mai pu
teți procura I

REAMINTIM că participarea se 
face pe bilete seria . R“ de 1« 
lei, completate cu o variantă sim
plă achitată 100% sau cu patru 
variante simple achitate 25%.

Agențiile Loto Pronosport vă o- 
feră și bilete gata completate.

Datorită unei scurte întreruperi 
a campionatului italian de fot-

teau ca leii, iar astăzi (excep- 
tîndu-1 pe Cămătaru) au nu de 

orj apariții caricatura-apariții caricatura-

e-

puține 
le...

Față de posibilitățile ei,_
chipa nu dă nici 50 la sută din 
randamentul pe care ar trebui 
să-1 dea. Nu întimplător, o mare 
parte din spectatorii olteni ca
re înainte umpleau pină la 
refuz „Centralul" craiovean 
(ce departe ne apar azi meciu
rile cu Fiorentina sau Standard 
Liege, cind iubitori ai fotba
lului din toată Oltenia veneau 
la Craiova din ajun, de cu sea
ră, iar unii înoptau chiar pe 
stadion, pentru a-și asigura un 
loc !) astăzi rămîn duminicile 
acasă, la televizor.

O echipă excelentă (judecind 
valoarea componenților ei), 

iubită, poate cea mai 
iubită din fotbalul nostru, s-a 
complăcut în acest tur de cam
pionat cu un rol mediocru, de 
mina a doua. Păcat, mare pă
cat ar fi dacă Universitatea 
Craiova nu s-ar trezi — cit 
mai iute ! — la realitate.

Marius POPESCU

^&0^TiHhS'0Vfl în tn imagiSe' Lun&’ Ștefănescu,
Foto : Dragoș NEAGU

în această vacant 
—c — să readu- 

«liMi’. ‘’“«“Inse din desfă-ediții a Diviziei A. Dăm cuvintul

U ne-S? £££ ^rin <*i campionat. hl ace
cem Ln actualitate cele maf^^t^ r statistice “ 
SStor...Pnir‘e; PărU “ »ctualei e

• tn cele 133 de partide ale 
turului recent încheiat s-au mar
cat 313 de goluri (cifră inferioară 
celei din turul trecut : 414) ; 274 
gazdele, 99 oaspeții. Media golu
rilor pe etapă este de 21,9, iar 
cea pe partidă de 2,43. Cele mai 
multe goluri s-au înscris în etapa 
® tt-a : 30, iar cele mai puține : 
ÎS în runda a 12-a.
• Cu cele 373 de goluri mar

cate în actuala ediție, totalul go
lurilor in Divizia A, in cele 61 
de ediții, a ajuns la 23 833.
• Golurile cu numere de Jalon 

înscrise In acest tur aparțin lui
Mnr’ 1)1 C‘ Georgescu (nr. 

100). Mureșan — F.C. Baia Mare 
(nr. 200) și Ciobanu — Universi
tatea Craiova (nr. 300).
• Pe lista marcatorilor în acest 

tur figurează 140 de jucători : 
Corvmul, C.S. Tirgoviște și u.T A 
— cite 10 jucători. Steaua și Di
namo — cite 9, F.C. Argeș, Po
litehnica Timișoara, Sportul stu
dențesc, Olimpia și Politehnica

'^ ucîte 8' Jlul- sc- Bacău, 
F.C. Bihor Șl F.C. Baia Mare — 
«te 7, Universitatea Craiova 
A.s.A. Tg. Mureș, Gloria și Chi
mia — cite 6.

bal, urm 5 torul concurs PRONO- 
^979*^^ Va avea loc la 7 ianuarie

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 22 DECEM

BRIE 1978

Extragerea T : 67 71 32 57 17 
79 ÎS 74 1

Extragerea a n-a : 73 80 48 55 
77 69 53 25 68

FOND TOTAL DE CIȘTTGURI : 
1.070.215 lei. din care 339.523 lei 
report la categoria 1.

Plata cîștigurîlor de la această 
tragere se va face astfel : in mu
nicipiul București de la 4 ianua
rie pină 22 februarie 1979, în țară 
de la 7 ianuarie pină la 22 fe
bruarie 1979. iar prin mandate 
poștale începind cu data de 7 
ianuarie 1979.

folosiți : 20 - 
meciuri — me- 
6,68), Tilihoi 
Crișan (16 -

• Puncte realizate : 17
(13 acasă -f- 4 in deplasa
re — cite un punct cu Poli
tehnica Timișoara, F.C Ar
geș, S.C Bacău și Corvi- 
nuf); procentaj: 50 la sută.
• Golgeterul echipei : 

Marcu — 7 goluri.
• Cartonașe roșii : Tilihoi 

(etapa a 10).
• Cartonașe galbene : 

14 — cele mai multe : Puri- 
ma — 5.
• Jucători

Purima (16 
dia notelor: 
(16 - 6,50), 
5,93), Lung (15 - 7,21), Bel
deanu (15 - 6,60), Ungu
reanu (15 - 6,40), Ștefănes
cu (14 — 7,38), Donose (14
- 5,85), Marcu (13 - 6,69), 
Cîrțu (13 - 6,16), Ciobanu 
(12 - 6,50), Cămătaru (11
- 6.63), Negrită (11 - 6,54), 
Geolgău (9 - 6,44), Bălăci 
(8 — 6,12), frimescu (8 — 
533), Bemeanu (3 - 6,66), 
Bumbescu (3 - 6,33), Bol- 
did (3 — 5,66), Țicleanu (2
- 5.00).
• Media notelor echipei: 

6,48 (6,52 acasă, 6,44 
deplasare).

• Cîr*u a fost sin-
gunii jucător care in acest tur 
4 /hltr"Uin meci să tascrie

(etapa a 9-a). o perfor
manță apropiată — au marcat 
cite 3 goluri — au realizat Dobrin 
ll^a?3 3 4 a) Și Cora? («tapa a
• în acest tur am consemnat 

înscrierea a 8 autogoluri : N. Ră- 
ducanu pentru F.C. Bihor (etapa 
a,2_a)’ Cassai pentru Corvin ul 
(etȘPa a 3-a), Varodi pentru F.C. 
Baia Mare (etapa a 7-a), Vigu 
pentru Politehnica Iași (etapa 
a 9-a), Sameș pentru s.C. Bacău 
(etapa a 12-a), Simion pentru 
Sportul studențesc (etapa a 13-a), 
C. Ștefănescu pentru Olimpia (e- 
tapa a 15-a) și Anton pentru 
U.T.A. (etapa a 17-a).
• Din cele 153 de partide ale

actualului tur, 102 au revenit gaz
delor, 31 s-au încheiat la egali
tate, iar în 20 victoria a fost de 
partea oaspeților. Cele mai multe 
puncte obținute de gazde : 18
(toate) — etapa a 17-a cele mai 
multe puncte realizate de oas
peți : 7 — etapa a 2-a (3 victorii 
și un egal). Da remarcat că e- 
chipele oaspete au obținut cel 
puțin o v ctorie în 14 etape, ex
cepție făcînd rundele a 11-a, a 
13-a și a 17-a.

U.T.A.

• Tată cum se prezintă un cla
sament al celor 18 divizionare A, 
alcătuit pe baza numărului de 
cupe în care ele au reușit să 
înscrie cel puțin un gol ; 1—2. 
F.C. Ar»eș și Steaua — cîte 13 
etape (adică în 4 runde nu au 
izbutit să marcheze nici un gol), 
3—8. F.C. Baia Mare. Sportul stu
dențesc, Jiul. c.S. Tirgoviște. 
U.T.A., și Politehnica Iași — cite 
12 etape. 9—14. Dinamo, Corvinul, 
A.S.A. Tg, Mur°s. Olimpia. Gloria 
și Chimia — c'te 11 etaoe. 15—18. 
Universitatea Craiova, S.C. Ba
cău. Politehnica Timișoara șl 
F.C. Bihor — cite 10 etape.



în cel de el treilea meci amical

IN HOCHEI, SEZONUL A DEBUTAT SUB ZODIA NOUTAIILUB
LA BASCHET!

•••

BRAȘOV, 22 (prin telefon). 
Antrenorii, români au început 
cel de-al 3-lea joc din suita 
întilnirilor de baschet România 
— Ungaria cu „5“-ul : Cernat. 

și Ivas- 
noștri 

greșeală 
speranță 
in

Niculescu. Popa, Uglai 
cencu. Baschetbaliștii 
au jucat aproape fără 
și nu au lăsat nici o 
adversarilor lor. Jocul 
teză, precizia aruncărilor, 
marcările și contraatacurile 
constituit armele de bază 
sportivilor pregătiți de D. 
culescu. M. Nedef și H. Tursu- 
gian. La pauză, diferență ca
tegorică : 63—39 în favoarea e- 
chipei României, după o evo
luție de bună calitate și spec
taculoasă.

La reluare. Căpușan a intrat 
in locul lui Popa, iar diferența 
a continuat să crească pe ta
bela de scor ; în min. 25 :’79— 
45. Cinci minute mai tîrziu : 
Bl—56. moment în care antre-

vi- 
de- 
au 
ale 
Ni-

norii au început să ruleze în
tregul lot t>e care îl au la dis
poziție, toți baschetbaliștii în
trebuințați dînd satisfacție a- 
proape deplină. îmbucurător 
faptul că tinerii folosiți nu s-au 
lăsat impresionați de adversari, 
dintre care A. Losonczy, căpi
tanul echipei oaspete, a evoluat 
in aceeași manieră sigură, care 
l-a făcut unul dintre cei mai 
buni baschetbaliști din Europa. 
Scor final : 116-78 (63-39)
pentru formația română. Au 
marcat : Niculescu 34, Uglai 25. 
Cernat 15, Ivascencu 12, Popa 
11, Brănișteanu 5, David 4, Du
mitru 4. Căpușan 4. Ermurache 
2 pentru învingători, respectiv 
Losonczy 18. Nemeth 15. Hor
vath 11, Gouih 8. Kamarasz 8. 
Farkas 9. Varga 4, Hofmann 3. 
Szocs 2. Vertetics 2. Au arbi
trat N. Iliescu și S. Pallet

Paul IOVAN

MECIUL FEMININ DE $AH ROMANIA-BULGARIA
Reluarea partidelor între

rupte din meciul feminin de 
șah România — Bulgaria, care 
se desfășoară în saloanele Ho
telului Montana din Sinaia, s-a 
soldat cu rezultate scontate. 
Polihroniade a remizat cu Sa

SPORTIVI RONÂNI

to va, în timp ce Kantor și 
Ilie au cedat, fără să mai reia 
jocul, în Intîlnirile cu Donceva 
și, respectiv, Zvetkova.

In felul acesta, după trei 
runde, care marchează Jumăta
tea întrecerii, echipa de seni
oare a României conduce cu 
scorul de 10'/j—7’A, în timp ce 
in intilnirea Junioarelor rezul
tatul a devenit egal : 3—1
Competiția se va încheia du
minică.

PESTE HOTARE
ECHIPA DE RUGBY GRI- 

VITA ROȘIE și-a început tur-. 
neul în Franța, jucînd la 
Cahors cu formația locală, din 
prima divizie, pe care a între
cut-o cu 30—-0 (18—0).

RALIUL „IARNA RUSA"

• „Tre Kronor'* va avea o... față nouă ? O Un cuplu inedit de portari in Iotul 
cehoslovac ® Reprezentativa U.R.S.S. alcătuită din jucători de la Ț.S.K.A. și 

* ................................................... în NHLDinamo

ÎN TURNEUL DE BASCHET 
FEMININ de la Schiedam (O- 
landa) echipa României a de
butat cu o victorie în fața se
lecționatei Poloniei : 85—66
(48—37). Principalele realiza
toare : Andreescn 24. Leabu 
16, respectiv Kaluta 17, Besi- 
kicrska 15. (în celălalt meci. 
Olanda — Finlanda 73—56).

TURNEUL INTERNAȚIO
NAL de handbal (masculin) de 
la Schwerin a fost cîștigat de 
prima reprezentativă 
Germane, urmată de 
România. Polonia, R. 
mană (B) și Suedia.

MOSCOVA, 22 (Agerpres). — 
Tradiționala competiție auto
mobilistică raliul „Iarna rusă* 
a reunit în această ediție 45 
de echipaje din Polonia, Un
garia, Cehoslovacia, România, 
R. D. Germană, Bulgaria și 
U.R.S.S. Traseul a măsurat 
980 km și a cuprins 11 probe 
speciale. Victoria a revenit e- 
chipajului uzinelor „Lada* 
(U.R.S.S.). La clasa 1300 cmc, 
echipajul Mircea Ilioaea și 
Paul Geantă, pe „Dacia 1300“, 
a terminat pe locul 9. 37 de e- 
chipaje au încheiat această di
ficilă întrecere.

Odată cu turneul „de deschi
dere" („Cupa Izvestia"), marea 
cursă pentru laurii mondiali ai 
crosei și pucului a început. 
Cum ? De către cine ? Cu ce 
șanse 7 Sînt întrebări firești, 
acum la ora startului.

Antrenorii principali ai celor 
mai bune echipe, cele care vi
zează un loc pe podium la 
grupa A a C.M. găzduită de 
Moscova, între 14 și 27 aprilie 
anul viitor, au rămas, în ge
neral, aceiași. Să semnalăm, 
singura schimbare : celebra 
„Tre Kronor", selecționata 
Suediei, are un nou tehnician 
Ia cîrma sa, pa Tommy Sand
lin, care l-a înlocuit pe cele
brul Arne Stromberg. plecat 
din cauza lipsei de autoritate a 
forului de specialitate suedez 
vizavi de masivul val de „e- 
migrări* peste Ocean a celor 
mai buni jucători nordici. Mai 
tînârul Tommy Sandlin a ac
ceptat postul (și riscurile...) 
propunind amatorilor de ho
chei scandinavi o interesantă 
experiență, prin întinerirea 
masivă a echipei, care a primit 
în rîndurile sale mulți jucă
tori noi, evidențiați în selec
ționata „Vikinger", adică In 
echipa de tineret a țării. Este 
vorba de portarul Leidborg, 
de fundașii Isaksson și Ulan- 
der, de atacanții Holmgren și 
Lundholm. în total, selecțio
nata Suediei va cuprinde în 
acest sezon 7 jucători debu- 
tanți 1

Cîteva noutăți prezintă și e- 
chipa campioană a lumii, se
lecționata Uniunii Sovietice. 
De pildă, alături de celebrul 
portar Tretjak a fost selecțio
nat și țînărul Doroșcenko de 
la Dinamo Moscova, precum și 
fundașii Starinov și Șatalov, ca 
și atacanții Makarov, Șostak și 
Frolikov. în general, însă, an
trenorul Vikior Tihonov s-a 
arătat destul de conservator, 
păstrînd aproape aceeași echi
pă ca în sezonul trecut și ape- 
Iînd cu precădere la jucători 
de la formațiile moscovite 
Ț.S.K.A. (12) și Dinamo (8), 
aflate pe primele două locuri 
ale clasamentului. Selecționata 
Cehoslovaciei. în alcătuirea 
căreia antrenori: Kareî Gut ți 
Ian St arși au avut unele difi-

• Primele amînări de jocuri 
cultăți cauzate de cîteva acci
dentări (Hlinka și Ed. No
vak — două „piese" 
le !), are un mare cuplu de 
goal-keeperi compus din Kra- 
lik și Sakac, cărora li s-au a- 
lăturat în debut fundașii Fi- 
gala și Duris, atacanții V. 
Lukac, Frycer, Svozil și Ko- 
krement.

Și peste Ocean noutățile nu 
lipsesc. „Team-Canada ’79“ este 
din timp pregătită, urmînd să 
susțină trei „test-match“-uri la 
New York, cu reprezentativa 
Uniunii Sovietice. Lucru nou 
și demn de subliniat este că 
actualul antrenor al acestei 
originale selecționate canadie
ne, Bill Torrey (antrenor șef 
la New York Islanders), a ce
rut și — culmea ' — a obținut 
ca în vederea acestor trei par
tide, programate la 4, 6 și 8 
februarie, programul — pînă 
acum imobil — al celebrei 
National Hockey League

gre-

(N.H.L.) să 
etape fiind 
tru prima 
ediției inaugurale ale 
cînd se amînă jocuri I 
deci, că hocheiul începe să re
nunțe, treptat deocamdată, la 
unele tradiții care frînau pro
cesul de evaluare reală a for
țelor din acest dinamic joc 
sportiv, unde campionatul lu
mii nu este încă o competiție 
pe deplin revelatoare în acest 
sens.

Așadar, un debut de sezon 
sub semnul a numeroase și — 
se pare — semnificative în
noiri. Pronosticurile zic că ele 
vor influența și ierarhiile In 
primul eșalon. Dar în cel 
de-al doilea T Vom încerca in 
curînd un „tur de orizont... II* 
în care va fi vorba și de echi
pa noastră, ca și de adversarii 
ei din grupa B a C.M.

fie modificat, trei 
aminate. Este pen- 
oară din 1904, anul 

N.H.Lk, 
Iată,

Câlin ANTONESCU

VILMA BARDAUSKIENE
SAU POVESTEA UNEI CARIERE

CE PAREA COMPROMISA • ••

a R. D. 
Ungaria, 
D. Ger-

tradiționalul
DE TENIS de la Monte Carlo 
va număra printre participanții 
la ediția 1979 (5—15 aprilie) pe 
Ilie Năstase. Bjorn Borg și 
Guillermo Vilas.

TURNEU

CEI MAI BUNI SPORTIVI DIN BALCANI
SOFIA, 22 (Agerpres). — 

Ancheta redacției sportive a 
agenției BTA Sofia l-a desem
nat drept cel mai bun sportiv 
al anului 1978 din țările bal
canice pe atletul iugoslav Mi
los Srejovici, campion euro-

pean la triplusalt, urmat în 
clasament de Janko Rusev 
(Bulgaria) — haltere. Drazen 
Dalipaghici (Iugoslavia) — bas
chet, Ion Dralca (România) — 
lupte greco-romane.

J
CELE MAI BUNE 

ATLETE

Tradiționala anchetă 
întreprinsă de revista 
americană de speciali
tate „Track and Field 
News" a desemnat-o pe 
Marita Koch (R.D. Ger
mană) drept cea mal 
bună atletă din lume 
în anul 1973. tn virată 
de 21 de ani. Marita 
Koch a corectat In a- 
cest an de trei ori re
cordul mondial în pro
ba de 400 m plat, adu- 
cîndu-1 în prezent la 
cifra de 43.94 și tot ea 
a stabilit un nou record 
al lumii în proba de 
200 m, cu performanța 
de 22,06. Pe locurile ur
mătoare în clasamentul 
celor mal bune atlete 
au fost situate Sara Si
meon! (Italia) — 
cordmană mondială 
proba de săritură 
înălțime, Vilma B 
dauskiene (U R S.S ) 
recordmană mondială în 
proba de săritură în 
lungime. Mari'.es Gohr 
(R.D. Germană) Tatia
na Jelenova ruRSS). 
Evelln Jahl, Ruth Fuchs. 
Rosemarie * " 
(toate RD 
Grazyna Rabsztyn 
Ionia) și Johanna 
(RD Germană).

Ackermann
Germană). 

(PO 
Klier

C’NTÎND 
PENTRU JOE

acum în vîrstă de 64 de 
ani. este grav bolnav. 
O paralizie parțială 11 
pune în imposibilitate 
de a se deplasa, el tre
buind să folosească tn 
acest scop căruciorul 
medical. Bucurlndu-se 
șl acum de o mare 
popularitate, o serie de 
actori renumiți au or
ganizat un concert ale 
cărui beneficii au fost 
strînse pentru ajutora
rea fostului mare cam
pion. La concert au par
ticipat o serie de mart 
vedete ale_ estradei șl 
ecranului, printre care 
Frank Sinatra, Gregory 
Peck, Telly Savalas, 
Gene Kelly, Dean Mar
tin. Tom Jones și multi 
alții. ' In rtndul 
1 500 de spectatori 
zenți la concert 
numărat și foștii 
xer! de categoria

cel or

Max Schmeling, Floyd 
Paterson, Ken Norton, 
Ingemar Johansson, pre
cum și actualul cam
pion al lumii Muham
mad Aii (Clay), care a 
declarat presei : „Joe 
Louis — bombardierul 
negru din Detroit — a 
fost întotdeauna pentru 
mine un adevărat mo
del".

la sfîrșitul partidei, du
pă ce făcuse cîteva in
jecții cu novocaină. Jo
cul a fost prelungit cu 
exact 5 minute timpul 
necesar îngrijirilor sa
le Totodată, vrednicul 
arbitru a reușit ca 
stadionul napolitan, 
cotit unul dintre 
mai turbulente din 
balul peninsular,
conducă impecabil și să 
fie călduros aplaudat, 
cînd la finele meciului 
(încheiat cu scorul 
1—1) a plecat spre 
bine, susținut de 
doi tușieri.

pe 
so- 
cele 
fot- 

să
ARBITRUL

Șl NOVO CAI NA

în meciul Napoli — 
Milan, din cadrul pri- 

dlvizdi a campio- 
italian. arbitrul 
A. Ciulii a su- 
tntindere nvus- 

după numai 5 
de la începerea 

Acuzînd mari

mei 
natului 
central 
ferit o 
culară i 
minute i 
partidei.
dureri, ei a avut nevoie 
de intervenția medicilor 
celor două echipe, care 
— dealtfel — l-au sfă
tuit să renunțe la con
ducerea meciului. Ciul
ii s-a achitat însă de 
îndatoririle

NU NUMAI 
MUȘCHII™

de 
ca- 
cei

mon-Fostul camnlon 
dial de box la toa’e ca
tegoriile între 1937 și 
1949, celebrul Joe Louis,

în pauza transmisiilor de box...

(L.P.V.-Havana)

într-un interviu acor
dat recent revistei „O- 
limpiada ’80“, cunoscu
tul atlet sovietic Vladi
mir Iașcenko. record
manul mondial în pro
ba de săritură în înăl
țime. a declarat că, 
după opinia sa. recor
dul lumii în această 
probă va ajunge tn ur
mătorii trei-patru ani 
la cifra de 2.40 m. Re- 
ferindu-se la perfor
manțele sale. Vladimir 
Iașcenko a spus că în 
obținerea - -
contribuție 
antrenorul 
sili Te’e^hin. 
namentele efectuate sub 
îndrumarea Iul Tele- 
ghln mi-au favorizat o 
bună pregătire psihici 
înainte de concurs — 
spune recordmanul. U- 
na din devizele antre
norului meu este aceea 
că în sportul de per
formanță nu trebuie 
antrenați numai muș
chii. ci și gîndirca con
curentului*.

lor o mare 
a avut-o 
său Va- 

Antre-

In vara anului 1967, în mica 
localitate Paneveizas din R.S.S. 
Lituaniană a avut loc o serbare 
sportivă școlară, încheiată cu un 
frumos concurs atletic. In proba 
de săritură în lungime, victoria 
a revenit unei fetițe de 14 ani 
din satul Prokuoms, pe nume 
Vilma Augustinaviciute. Perfor
manța ei nu era deosebită, deoa
rece reușise doar 5,99 m. Dar un 
reputat specialist tn atletism, 
prof. Algimantas Kuchta, a se
lecționat-o pentru echipa de at
letism a raionului, prevăzlndu-1 
un mare viitor.

Algimantas Kuchta (azi vicepre
ședinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport din R.Ș.S. 
Lituaniană) are marea mîndrie 
de a nu se fl înșelat în pronos
ticul său. Aceasta deoarece spor
tiva sovietică Vilma Augustinavi
ciute. în prezent —, după că
sătoria cu inginerul constructor 
Atanis Bardauskien, celebră sub 
numele de Vilma Bardausklene, 
este recordmană la săritura în 
lungime (7 09). probă în care a 
fost prima femeie care a trecut 
— de două ori ! — granița celor 
7 metri

O carieră prodigioasă — s-ar 
putea spune. în realitate o ca
rieră ieșită din comun, la edifi
carea căreia Vilma a muncit e- 
norm, fără a fi scutită de multe 
șl destul de dureroase momente 
de neșansă. Și-a continuat de la 
14 ani activitatea de pregătire, 
muncind cu seriozitate. Trece de

din 
este 

antra-

6 metri (8,12 m) la 
16 ani, pentru ca 
dod ani mai tîrziu să 
se numere printre 
studentele Institutu
lui Pedagogic 
Vilnius. Aci 
pregătită de
norul Jan Gadound, 
aceiași care l-a an
trenat pe cunoscu
tul săritor In înăl
țime Kestutis Sapka. 
în această perioadă, 
deci la 16 ani, 
sare £,37 m, stabi
lind txn nou rc*<xd
de junioare al 
UR.5.S. In următo
rii ani — curios — 
nu mai progresează, 
realizind la 20 de 
ani (1973) doar 6. îl 
m Se accidentează 
grav ți întrerupe 
activitatea sportivă 
un an. după care 
se căsătorește. Ia 
1975, devine mama 
unul băiețel (To
mas) și nu prea se 
la atletism. Se puse-mai gîndește

se, oare, punct unei cariere ’
Nicidecum. O refntUnire cu an

trenorul Jan Gadowlci, reluarea 
antrenamentelor șl — surpriză I 
— ceea nu reușise între 18 si 30 
de ani realizează acum ' “ ‘
ani. Șl încă cu o mare 
progresînd rapid. Dar. 
în 1976. cu puțin înainte 
se accidentează din nou. 
o nouă pauză Dezamăgită. Vilma 
este la un pas de a renunța. Și 
totuși, mai Încearcă o dată. Re
începe în 1977, etnd în finalul 
sezonului ..ratează" mai întîi re
cordul U.R.S.S. doar pentru un. 
centimetru, sărind 6.7S m, pen
tru ca trei zile mai tîrziu să 
întreacă această performanță, 
realizlnd 6,82 m. Ce a urmat — 
se știe.. La 18 august 197S Vilma 
sare la Chișlnău 7.07, iar peste 
12 zile, în calificările probei de 
lungime a C.E de la Fraga, ea 
confirmă, cbținlnd 7,09 m șl de
venind campioană a continentu
lui nostru.

Despre Vilma, cunoscutul atlet 
sovietic Igor Ter-Ovanesian spu
nea : „Este uluitor ! Vilma îm
bină calități excepționale da 
sprinteră șî de acrobată. Va sări, 
în mod cert, 1,39 m.„" Cifra pare 
uluitoare.
ntmță că ș!-a propus să sară la 
J.O. chiar 7,90 m. Și cine o poate 
contrazice I (C.

la 23 de 
ușurință, 
ghinion, 
de J.O., 

Urmează

dar Vilma, calmă.

A.)

TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
FOTBAL * Echipa „1 Mai* din 

R. P. Chineză a efectuat un tur
neu în Birmania, jucînd la Ran
goon, Mandalay șl Teungay. Fot
baliștii chinezi au ciștigat 3 jo
curi, iar alte trei s-au încheiat la 
egalitate, a Federația spaniolă de 
specialitate intenționează să 
ganizeze 
dotat cu 
beu“. în 
dinte a!
Au fost _______ _______
Milnchen, Ajax Amsterdam, 
Liverpool șl Real Madrid.

HOCHEI a La Moscova, echipa 
Canadei a întrecut cu 5—2 (1—1, 
3—1, 1—0) formația Suediei. In
ultima partidă a „Cupei Izves
tia" : U.R.S.S. — Cehoslovacia 
3—3 (0—1. 0—1, 3—1). Primul loc 
a fost ocupat de hocheiștii sovie
tici O tn turneul de la Tokio, se
lecționata olimpică a Finlandei a

or- 
anul viitor un turneu 
trofeul „Santiago Berna- 
memoria fostului preșe- 
clubului Real Madrid. 

Invitate echioele Bayern 
F.C.

învins cu 9—3 (0—0, 5—1, 4—2) for
mația Iwakura Guml, iar echipa 
Oji Seishl a întrecut cu 6-3 (2-0.
4—2, 0—1) formația olimpică a
R. F Germania. a Selecționata 
secundă a U.R.S.S., aflată în tur. 
nou în S.U.A., a jucat cu forma
ția Cincinnati Stingers, de cane 
a dispus cu 5—2 (l—0, 2—2. 2—0).

SCHI a Slalomul special de 
la Kranjska Gora (Iugoslavia) a 
revenit suedezului Ingemar Sten- 
mark. urmat, de P. Prommelt 
(Lichtenstein). a La Telemark 
(Wisconsin), proba masculină de 
ștafetă 3 X 10 km a fost ciști- 
gată de Italia, urmată de S.U.A.. 
Franța șl Finlanda.

VOLEI a In meci retur pentru 
opt'.mile de finală ale C.C.E. (fe
minin), la Narbonne, echipa po
loneză Start din Lodz a învins 
cu 3—0 P, 7, 11) echipa franceză 
P.T.T Montpellier.
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