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A OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU
BILANJ AL SPORTIVILOR ROMÂNI ÎN 1978

DEZVOLTAREA CONTINUĂ A SPORTULUI ROMÂNESC
Astăzi, țara întreagă, toți 

cetățenii patriei noastre 
socialiste sărbătoresc cea 

de a XXXI-a aniversare a 
proclamării Republicii și în- 
tîmpină Noul An cu realizări 
remarcabile în anul 1978, cel 
de-al treilea an al cincinalului, 
cu hotărîrea fermă de a ridica România socialistă 
pe noi culmi de progres

Trăim aceste clipe cu 
mîndrie știind că, acum, 
România este stimată și 
mea, bucurîndu-se de un

EMIL DRAGANESCU, 
ministrul turismului $i sportului, 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizica și Sport

și civilizație.
profundă șl patriotică 
Republica Socialistă 
prețuită în toată lu- 

____, ___________ ___ _ prestigiu unanim, cum 
n-a avut țara noastră niciodată în milenara sa is
torie. Această înaltă prețuire o datorăm politicii 
generale, clarvăzătoare, interne și externe a parti
dului și statului nostru, activității neobosite, stră
lucite și pilduitoare, plină de înțelepciune, desfă
șurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele țării, consacrată 
neabătut înfloririi necontenite a României, întă
ririi continue a suveranității și independenței pa
triei noastre, cauzei păcii, libertății și progre
sului întregii omeniri.

Un omagiu fierbinte, gînduri de nețărmurită dra
goste și recunoștință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, remarcabilă personalitate a lumii 
contemporane, însoțesc bilanțul marilor împli
niri ale anului 1978, în care, într-o entuziastă 
atmosferă, întreaga noastră națiune socialistă a 
cinstit, cu toată căldura 
a 60 de ani de viață 
activitate revoluționară 
poporului nostru.

Înfăptuind istoricul 
de al XI-lca Congres 
muncii din țara noastră . _ .
germani și de alte naționalități — au obținut 
succese remarcabile în economie ; planul anual 
va fi realizat cu o depășire de circa 60 de mi
liarde lei la producția industrială, rezultate bune 
fiind înregistrate, de asemenea, în agricultură, 
transporta, i, precum și în celelalte sectoare ale 
activității economice și sociale.

Edificarea societății noastre multilateral dez
voltate presupune, odată cu impetuosul avînt 
al economiei, realizarea unor cit mai importaa-

..j inimilor, împlinirea 
și a peste 45 de ani de 
a celui mai iubit fiu al

Program adoptat de cel 
al partidului, oamenii 

români, maghiari.

te succese și în toate celelalte 
domenii ale vieții sociale, știin
țifice, cultural-artistice.

într-un asemenea context se 
înscrie și activitatea de educație 
fizică și sport, căreia partidul 
nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, i-au în

credințat însemnate valențe sociale și po
litice, misiunea de onoare de a contribui în tot 
mal mare n.a—educarea comunistă a ti
neretului, la creșterea unei getici»».» *—». —-i 
sănătoase și mai puternice și, totodată, de a 
reprezenta cu cinste și demnitate spor
tul românesc în arena internațională, toa
te acestea însemnînd pentru Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și Sport, pentru 
întreaga mișcare sportivă, obligația de a se 
alinia, prin rezultate superioare, la nivelul suc
ceselor obținute de oamenii muncii în toate 
celelalte domenii de activitate.

în anul pe care ne pregătim să-l încheiem, 
toți slujitorii sportului s-au străduit să înde
plinească cit mai bine sarcinile și obiectivele 
cuprinse ta Programul privind dezvoltarea acti
vității de educație fizică și sport pe perioada 
1976—1980 și pregătirea sportivilor români în ve
derea participării la Jocurile Olimpice din 1980, 
Program aprobat de Comitetul Politic Executiv 
al C-C. al P.C.R., sarcinile de răspundere izvo- 
rîte din celelalte documente de partid, din pre
țioasele indicații date, cu diferite prilejuri, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, expresie a dragostei 
și grijii pe care secretarul general al partidului 
le poartă maselor de practicanți ai exercițiilor 
fizice și sportului din țara noastră.

în bilanțul atît de fertil, atît de bogat în fapte 
și succese de muncă ta toate domeniile de ac
tivitate, raportul sportiv al anului 1978 inscrie 
și el o serie de realizări remarcabile în 
nirea sarcinilor de onoare trasate de 
de secretarul său general.

Obiectivai! prioritar al mișcării sportive 
1978 l-a constituit dezvoltarea largă a educației 
fizice și sportului de masă, prin cuprinderea 
unor mase tot mai largi de tineri în practica-

îndepli- 
partid,

în anul
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CAMPIONATE MONDIALE
9 MEDALII DE AUR

(lupte greco-romane 3, caiac-canoe 2, 
popice 2, gimnastică 1. atletism-cros 1)

11 MEDALII
19 MEDALII

DE ARGINT 
DE BRONZ

CAMPIONATE EUROPENE
10 MEDALII DE AUR

(lupte greco-romane 4, tenis 3, tenis 
de masă 1, atletism-sală 1, tir 1) wow
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în întreaga țară au avut loc

IN
COMPETIȚII SPORTIVE

CINSTEA ZILEI DE 30 DECEMBRIE
In 

brie 
sportive de masă, la care au luat parte elevi aflați în vacanța 
de iarnă, tineri și tinere din ‘ ' 
Iată citeva din informațiile 
denții noștri :

GALAȚI. Reușite acțiuni 
cinstea zilei de 30 Decembrie __ 
avut loc zilele trecute în orașul 
de la Dunăre în organizarea 
Consiliului județean al sindicate
lor. S-au desfășurat întreceri de 
masă la șah, popice, tenis de 
masă, cu participarea a peste 500 
de oameni ai muncii din 
prinderile gălățene. Dintre 
gători amintim pe Marian 
neanu (Șantierele Navale).______
Tufă (I.C.P.AJM.), Petre Constan
tin (Ș.N.G.) șl Aurelia Solomon 
(I.C.M.S.G.). (T. Siriopol, coresp.)

BRAȘOV. în cinstea zilei de 
50 Decembrie a fost organizată

zilele premergătoare aniversării Republicii — 30 Decem- 
— ta întreaga țară au avut loc ample acțiuni și întreceri

întreprinderi, instituții 
primite la redacție de

și de la sate, 
la corespon-

în 
au

între- 
ciști- 
Bâtă- 
Mihai

de către Comisia 
din cadrul 
al sindicatelor un concurs de 
tenis de masă. La întreceri, găz
duite de sala „Tractorul-, au 
participat as de concurențL Pri
mele locuri au fost câștigate de 
N. Stănciulescu (Tractorul) șl 
Monica Ilariga (Poligrafia Bv.). 
Au fost organizate, de asemenea, 
întreceri de șah și popice. (C. 
Gruia, coresp.)

TULCEA. Ample întreceri spor
tive omagiale au avut loc în ju
dețul Tulcea, In organizarea fac
torilor cu atribuții in activitatea 
sportivă, ta reședința de județ 
s-a desfășurat un turneu de 
handbal (băieți șl fete), clștlgat 
de Hidrotehnica Constanța, la 
fete, șl de Autotransport Tulcea, 
la băieți. Tot aici s-a desfășurat 
și un concura de tenis de masă, 
ciștigat de Marla Grumăzescu 
(O.C.O.T.) și Gh. Ncncu (LP.U.O.). 
Competiții similare au avut loe 
la Măcin, Niculițel, Sulina șl tn 
alte localități. (P. Comșa, coresp.).

ORADEA. ta organizarea 
C-J.E.F.S. a avut loc un amplu 
concurs interjudețean de lupte 
greco-romane pentru copii, găz
duit de sala „Crișul- din locali
tate. După dispute deosebit de 
spectaculoase, pe primul loc s-a 
clasat echipa Scolii generale nr. 
3, urmată de reprezentative 
■c.s.ș. (ambele din localitate). 
Gloria Arad șl C.S.Ș. Marghita. 
(L Ghișa, coresp.)

BRAILA. Ample întreceri spor
tive de masă înscrise sub generi
cul „Daeiadel* șl dotate . cu 
„cupa 30 Decembrie- au avut 
loc și la Brăila. La clubul lntre-

sport-turism
Consiliului județean 

un concurs

Din cuprins

(Continuări ta pag. a 2-a)

§
„DACIADA“ 

torța dinamizatoare, 
puternic lactor de 
progres al sportului 

românesc 
(pag. 4-5) 

Campioni și laureați 
români pe meridianele lumii, 

la marile competiții 
europene și mondiale 

(pag. 3)

„Mafiazin" de Anul Non
(pag- 7)

Ancheta internațională 
a ziarului nostru 

(pag. 8)

(Continuare in pag. a 2-a)

Nadla Comănecl, Emilia 
Eberle, celelalte compo
nente ale lotului feminin 
de gimnastici au încheiat 
zilele ' 
stagiu 
munte : _____ , _____ -
de zipadd, bună dtspozi- 
tie 
care 
bune gimnaste

trecute un scurt 
de pregătire la 
iarnă, omăt, om

iată ambianța tn 
au lucrat cele mai 

ale țarii

Foto : L MIHAICA
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DEZVOLTAREA CONTINUĂ A SPORTULUI ROMÂNESC
(Urmare din pag. 1)

rea sistematică a exercițiilor fizice, sportului și 
turismului, sporirea eficienței acestei activități 
în sistemul învățămîntului de toate gradele, for
marea încă din anii de școală a obișnuinței de 
practicare a sportului în scopul pregătirii te
meinice a tinerel generații pentru muncă și 
viață, extinderea sferei de angrenare a oameni
lor muncii în activitatea sportivă, pentru folo
sirea timpului liber în mod plăcut și educativ, 
pentru 
rile în 
velului 
manță, 
largă a 
sub imboldul marii competiții naționale 
CIADA", organizată din inițiativa și la îndemnul 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. A fost o întrecere amplă, en
tuziastă, care a dinamizat activitatea sportivă de 
masă și de performanță din toate județele țării. 
„Daciada" a însemnat pretutindeni un important 
salt, atît cantitativ cît și calitativ, în activitatea 
de educație fizică și sport. Peste 6 000 000 de ti
neri și oameni ai muncii s-au întrecut pe bazele 
sportive ale țării — multe amenajate prin muncă 
patriotică — tocmai pentru a găzdui numeroa
sele competiții de iarnă sau de vară. „Daciada" 
a răspîndit pretutindeni ideea mișcării în aer 
liber, a împrietenit zeci de mii de tineri cu 
exercițiile fizice, cu sportul și turismul, a gene
rat — în marile centre sportive, dar și în orașe 
mai mici, ca și la sate — inițiative valoroase pe 
care factorii cu atribuții în domeniul mișcării 
sportive au căutat să le generalizeze în cît mai 
multe cluburi și asociații.

„Daciada" a reunit, în acest an al finalelor pe 
țară, pe cei mai buni sportivi ai țării in zeci 
de competiții care i-au desemnat pe primii cam
pioni ai celei mai ample competiții din istoria 
sportului românesc. Sîntem profund recunoscători 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu pentru indicația 
de a organiza o asemenea întrecere prin care 
potențialul general al mișcării noastre sportive 
a crescut substanțial. întreaga noastră mișcare 
sportivă a trăit sentimente de justificată mindrie 
atunci cînd, după spectacolul sportiv prilejuit 
de încheierea primei ediții a „Daciadei", onorat 
de prezența tovarășului Nicolae Ceaușeseu, a 
tovarășei Elena Ceaușeseu și a celorlalți tova
răși din conducerea partidului și statului, secre
tatul .fi^neraj. .al a^qsWî&r’Ta "UOfei&fiVS
sportivă națională „Daciada".

La această primă olimpiadă a sportului româ
nesc și-au adus, ca în fiecare an, o contribuție 
mulți dintre acei tineri talentați dar, deopotri
vă, harnici și conștiincioși în procesul de pre
gătire, care au participat la marile întreceri in
ternaționale ale anului 1978. După cum este 
cunoscut, spre satisfacția iubitorilor de sport din 
țara noastră, au fost obținute o serie de succese 
importante, îndeosebi la gimnastică, lupte 
greco-romane, caiacycanoe, tenis, tenis de masă, 
rugby, popice —discipline care au reconfirmat va
loarea ridicată a școlii românești in aceste sporturi. 
In bilanțul competițional al anului 1978 se înscriu, 
de asemenea, rezultate bune obținute la unele 
probe atletice feminine, scrimă — floretă fete, 
tir, haltere, ciclism, înot. Statistic, aceste rea
lizări se exprimă la marile competiții internațio
nale în 1978 astfel : 72 de medalii cucerite la 
campionatele mondiale și europene de seniori, 
42 la campionatele mondiale și europene de ju
niori și tineret, peste 100 de titluri cîștigate la 
Jocurile Balcanice.

Conform obiectivelor stabilite pentru sportul 
de înaltă performanță, potențialul olimpic tre
buie să crească astfel incit la Olimpiada de la 
Moscova, din 1980, sportivii români să obțină un 
număr mai mare de medalii și puncte, îndeosebi 
medalii de aur, față de realizările obținute 
la Montreal în 1976. Acum, la jumătatea ciclului 
olimpic, constatăm, din bilanțul campionatelor 
mondiale ale sporturilor olimpice, că sportivii 
noștri au obținut un total de 23 de medalii, 5 
de aur, 6 de argint și 12 de bronz, situîndu-se 
astfel în bilanțul olimpic mondial al anului 1978 
ne locul 5 din lume, atît în clasamentul pe me
dalii cit și în cel pe puncte.

Poziția olimpică a României, la mijlocul in
tervalului dintre Olimpiadele de la Montreal — 
1976 și Moscova — 1980, este încurajatoare pen-

fortificarea organismului. Toate realiză - 
această direcție, precum și ridicarea ni- 
general al activității sportive de perfor- 
depistarea și promovarea pe scară cit mai 
talentelor, au fost obținute, în acest an, 

- - - - ......................... „DA-

tru îndeplinirea obiectivelor sportului românesc 
la cea de a XXII-a ediție de vară a Jocurilor 
Olimpice din anul 1980 ți evidențiază faptul că, 
în sporturile în care se lucrează bine, cu sîr- 
guință, perseverență și dăruire, rezultatele sînt 
excelente. într-o serie de sporturi cum sînt 
boxul, handbalul, lupte libere, multe probe atle
tice, polo, volei, baschet, dintre care primele 
două au adus multe medalii, rezultatele nu co
respund însă nici pe departe așteptărilor, deși 
sportivii au beneficiat de condiții bune de pre
gătire.

Mișcarea sportivă pășește în noul an cu hotă- 
rirea fermă de a imbunătăți activitatea în toate 
sectoarele și in primul rînd în ceea ce privește 
cea de a doua ediție a marii noastre competiții 
naționale „Daciada". Pe baza indicațiilor din 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 19 decembrie a.c. vom trece de îndată 
la îmbunătățirea desfășurării competiției In ve
derea organizării la nivel superior a următoarei 
ediții a „Daciadei", pentru a îndeplini cerința 
de intensificare a muncii de atragere a tineretu
lui, a tuturor oamenilor muncii de la orașe ți 
sate la practicarea sistematică a exercițiilor fi- 
fice, sportului și turismului, de depistare a ta
lentelor capabile să ridice pe noi trepte sportul 
românesc de performanță.

Consiliul Național pentru Educație Fizică ți 
Sport, instituțiile și organizațiile cu atribuții în 
sport pun în fața Întregii mișcări sportive, a 
tuturor organismelor lor, consiliilor ți inspecto
ratelor județene și locale, asociațiilor ți clubu
rilor sportive, federațiilor, antrenorilor, tehni
cienilor și specialiștilor, centrelor științifice ' și 
de medicină sportivă, sarcina îndepliniri) inte
grale a Programului partidului privind dezvolta
rea activității de educație fizică și sport, a tu
turor indicațiilor și hotărîrilor de partid, și de 
stat, a propriilor măsuri, pentru ca, Intr-un efort 
unit, întreaga mișcare sportivă să poată ridica 
în anii viitori nivelul activității sportive de masă 
la cerințele Programului aprobat de partid iar 
performanțele, recordurile să fie la cele mai 
ridicate cote mondiale.

în *nul 1979 sportivii români ds performanță 
vor lua parte la un mare număr de întreceri 
internaționale, dintre care 22 de campionate 
mondiale și 27 europene. Acest an preolimpjc 
este deosebit de important pentru verificarea și 
consolidarea potențialului candidaților români la 
podiumul olimpic.

Pentru atingerea acestui scop, o deosebită răs- 
minHur,, av ath pentru lotu
rile olimpice cit și antrenorii lor. Pe de o parte, 
este necesar ca posesorii de medalii de nivel 
olimpic în anul 1978 să-și mențină pozițiile în 
1979 și 1980, mulți din ei dispunînd chiar de 
posibilități de depășire. în rindul gimnastelor, 
luptătorilor, caiaciștilor și canoiștUor, de pildă, 
se află sportivi care au rezerve pentru a 
adăuga noi medalii de aur, argint și bronz la 
cele cu care sînt acreditați acum, iar în unele 
ramuri de sport există multe disponibilități din 
partea acelor sportivi care în 1978 nu și-au 
îndeplinit obiectivele. Aceștia au capacitatea să 
revină în primele rînduri, după cum, în cele 
18 luni care au rămas pînă la Jocurile Olimpice 
din anul 1980, așteptăm ca noi candidați să se 
înscrie la cucerirea de medalii și puncte. 
Iată de ce așteptăm de la toți sportivii fruntași, 
de la antrenorii și tehnicienii lor, de la cluburile 
cărora aparțin, de la federații și resorturile de 
specialitate ale organizațiilor cu răspunderi in 
spoit intensificarea eforturilor, lntr-o ambiantă 
de muncă, pregătire temeinică, de ordine și dis
ciplină, de totală dăruire pentru creșterea per
formanțelor românești la nivelul celor mai bune 
realizări mondiale și olimpice.

Consiliul Național pentru Educație Fizică ți 
Sport, întregul activ al mișcării sportive se an
gajează să consolideze succesele obținute, să eli
mine rămînerile în urmă înregistrate in unele 
ramuri de sport, să instaureze In toate loturile 
reprezentative un climat de muncă intensă, de 
răspundere ți dăruire, de abnegație ți fier
binte patriotism pentru ca la sfîrșitul anului 
viitor să putem raporta conducerii partidului, 
personal tovarășului Nicolae Ceaușeseu, rezul
tate superioare celor din trecut, în dezvoltarea 
sportului de masă, în creșterea nivelului sportu
lui de performanță și în îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor privind participarea și reprezentarea 
cu demnitate a sportului românesc la Jocurile 
Olimpice din anul 1980.

HANDBALIȘTII DE LA H. C. MINAUF? BAIA MARE
IN TURNEU IN R. D. GERMANĂ Șl AUSTRIA
Următoarele meciuri din ..Cupa cupelor": 28 ianuarie și 3 februarie

In nederea pregătirii urmă
toarelor partide din competi
ția continentală .Cupa cupe
lor", cîștigătoarea .Cupei 
României" la handbal — H. C. 
Minaur Baia Mare — Între
prinde, în aceste zile, un tur
neu în R. D. Germană și Aus
tria.

La Berlin, handbalîștîi băi- 
măreni vor fi prezenți la cea 
de-a XXIII-a ediție a tradițio
nalei întreceri organizate de 
federația de specialitate din 
R.D. Germană, «Turneul Anu
lui Nou". în prima zi a com
petiției (30 decembrie) H. C. 
Minaur va evolua în două 
jocuri-fulger, dimineață și

după-amiază. Tot în R. D. Ger
mană, sportivii noștri vor juca 
Ia 3 ianuarie la Halle, cu for
mația Dinamo din localitate, 
după care la 5 ianuarie ei vor 
susține o întilnire la Graz, în 
Austria.

★
Au fost stabilite datele de 

disputare a meciurilor din tu
rul următor al „Cupei cupe
lor". H. C. Minaur Baia Mare 
va susține prima întilnire in 
ziua de 28 ianuarie (în de
plasare) cu formația Turn-Ve- 
rein Hfittenberg (R. F. Ger
mania), urmînd ca returul să 
se desfășoare la Baia Mare, în 
ziua de 3 februarie.

REZULTAT DE EGALITATE, 3-3, 
IN INTILNIREA DE TENIS DINTRE 

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI Șl UNGARIEI
FOCȘANI, 29 (prin telefon). 

In Sala sporturilor din locali
tate, în prezența unul mare nu
măr de spectatori, S-a încheiat 
întâlnirea amicală de tenis din
tre reprezentativele masculine 
ale României și Ungariei. După 
ce în prima ri teniamanii ro
mâni 
dînd 
chan, 
6—3, o—<, v—*/> —• —— ——y, 
tigat un meci prin campionul 
național Dumitru Hărădău.

Căpitanii celor două echipe, 
Gheorghe Vizini gi Zoltan Ko- 
maromy, au trimis în teren, in 
ziua a doua, pe Mirza si Ma
chan. lucind foarte slab, cum 
de mult nu l-am văzut evo- 
luînd astfel, sportivul român

au condus cu 7—1 (ce- 
partida de dublu : Ma- 
Barany — Mirza, Dîrzu 

6—7, 6—J), el nu mai clș-

nu a rezistat jocului ofensiv al 
adversarului său. Machan a 
cîștigat cu 6—1, 6—3. în con
fruntarea următoare s-au întn- 
nit Dumitru Hărădău și Sza- 
boles Bărăny. Evoluînd foarte 
sigur, cu lovituri de serviciu 
puternice, campionul tării noas
tre a dțtigat in două seturi : 
6-4, 6—4.

în meciul de dublu, perechea 
noastră, devenită „clasică", Du
mitru Hărădău — Traian Mer
eu, care ne obișnuise cu mai 
multe victorii decit înfrîngeri, 
nu a reușit de astă dată să se 
impună în fața adversarilor 
for. Bârâny și Machan au cîș- 
tigat cu 7—6, 6—4.

S. IONESCU — eoresp.

SPORTIVE
DL 30 DECEMBRIE

(Urmare din pag, 1)

prinderii .Proflreoul» peste 13#4 
de tineri au ft*t angrenat! ta 
competiții de șah șl tenia de 
masă, primele locuri fiind ocupa
te de tag. Mircea CMgoreseu 
(nectia excavatoare), respectiv 
iosif Pamfll (muncitor la secția 
electrice). Peste l#0 de tineri de la 
A.S. Dinamo au luat porte, de a- 
aemenea, la Întreceri de gah și 
tenis de masă. O afluență deose
bită cunosc *1 concursurtte orga
nizate pentru elevi la Clubul de 
vacanță al muMctphdul. <T. soa
rbe, eoresp.).

tte de esiuzâ formatted T.C.M. 1. 
La Liceul pedagogue, 8 echipe au 
fost prezente Sn.tr-o competiție 
de baschet, pe primul loc situin- 
du-se repreaeitbaHva amt,- r f

■ — ----------- Teirtu,«tucatoare. <EUS«> 
eoresp.).

IAȘI. Orașul nostru a 
da unui reușit turneu

PETROȘANI. In localitate s-au 
desfășurat atractive meciuri de 
tenis șl popice to cadrul „Cupei 
so Decembrie", ea participarea 
unor tineri «tta școli, totreprin- 
deri Fi instituții. Printre eJștlgă- 
tori : D. Kiss (Liceul Industrial) 
ți M. Cioblcă (AJS. Petroșani) 1» 
Jenis, L. Grebiaeț fljCALM.) Șl 
formația Dinamo Petroșani la 
popice. (State» Biloi, eoresp).

BACAU. In elnetea aniversării 
Republicii; tineretul studios din 
localitate a luat parte ia nume
roase întreceri sportive dotate eu 
„Cupa SC Decembrie". La insti
tutul de Inv&t&mlnt superior , a 
foat organizată competiție de 
fotbal (« echipe), care a dat c£ț-

iost gaz- 
__ ______ _____ __ . feminin 
de handbal organizat in cinstea 
zUed de 30 Decembrie. Au luat 
parte divizionarele B Confecția 
Vaslui, Relonul săvineștl, Vultu
rul Ploiești ei TEROM din loca
litate. Turneul a fost cîștigat de 
handbalistele de la TEROM. La 
capitolele eficacitate și cunoștin
țe tehnice, sportivele Kodlca 
Searlat (Relonul) șl Bena Bur
tea (Vulturul) s-au situat pe 
locul I. (Traian Tudose, eoresp.).

SUCEAVA. „Cupa 30 Decem
brie" la box a revenit tinerilor 
pugillștl de la Metalul din locali
tate. La competiție au luat par
te boxeri din județele Suceava, 
Botoșani și Vaslui. (I. Mtadrescu, 
coreep.).

șoimii

n

dreptul elevilor, mai 
din cartierul Panteli- 
mulți dintre ei spor- 
de performanță. Jar

atît de bine ca 
prezente aici, dar 
entuziasm, cu

patriei"„Festivalul sportiv
a-

* n fiecare an. cam după
■ trei luni de înviță-
■ tură, factorii cu a- 

tribuții in sport din Sec
torul 3 al Capitalei a- 
dresează școlilor generale 
din cartierul Pantelimon in
citația. aproximativ, urmă
toare : „Cei care au înche
iat prima parte a abeceda
rului și vor să-și măsoare 
forțele la atletism (30 m — 
sală), gimnastică (6 m — 
covor), ridicări de gantere 
(1 kg — smuls) și ochire la 
semn (țintă la 3 m) să ri
dice mina în sus, ca la arit
metică 1 Adică, să se în
scrie pe loc, individual sau 
In bloc ! P. S. 1: întrecerea 
e programată la început de 
vacanță. P. S. 2 : Vor fi pre
zenți ți sportivi de mare 
performanță I..."

Am urmărit, recent, a- 
eeastă întrecere desfășurată 
sub genericul „Daciadei" ți 
intitulată „Festivalul spor
tiv Șoimii patriei". Ca la 
toate marile competiții. Iu
tii au fost prezentate echi
pele .- ținută mindră, piep
turi bombate. Umflate la

maximum chiar, in momen
tul cînd treceau prin drep
tul unei anumite bănci re
zervate spectatorilor. Adică, 
prin 
mari
mon, 
tivi

un răstimp in care a mai 
terminat de semnat un vraf 
de caiete cu autografe : „Și 
eu tot în clasa I am în
ceput să practic gimnastica. 
Poate nu 
sportivele 
cu același

CATEGORIA 1 KG-SMULS, NOUL „STIL“ PENTRU 
ATRAGEREA CELOR MAI MICI ȘCOLARI IN ARENA SPORTIVĂ 
• Eleva Teodora Ungureanu în mijlocul colegelor- 

gimnaste din clasa I • Marea întrecere rezervată 
celor care au terminat prima parte a abecedarului

printre ei și gimnasta Teo
dora Ungureanu, elevă in 
clasa a Xll-a la Liceul nr. 
2 de filologie-istorie din a- 
cest sector. „Așadar, printre 
colegi 7" .Printre cei mai 
iubiți și mai cuminți co
legi !“ — ne răspunde maes- 
tra emerită « sportului Teo
dora Ungureanu. Apoi, după

ceeași dăruire șl, mai ales, 
cu aceleași emoții pe care 
ți le dă primul concurs o- 
ficial".

La gimnastică s-au evi
dențiat ansamblurile școlilor 
generale nr. 71, 60 (comuna 
Dobroești), 66. 51, 65. 46 ți 
77 (școala gazdă). Dar, cum 
epuneam, .Festivalul sportiv

Șoimii patriei" a programat 
și întreceri de atletism, ri
dicări de gantere și ochire 
la semn. La atletism, adică 
la alergare, au fost curse pe 
care ți vestitul Juantorena 
le-ar fi aplaudat: 30 de me
tri străbătuți dintro răsuflare, 
cit timp ai asculta cele șase 
semnale dinaintea orei e- 
xacte, cu învingători aplau
dați la scenă deschisă, eu 
învinși aplaudați tot la sce
nă deschisă, eu învingători și 
învinși felicitîndu-se dezin
volt, cum numai copiii știu 
s-o facă ! Cițiva dintre Mer
gătorii cei mai buni .* îu- 
liana Ene (Șc. gen. nr. TI), 
Claudia Mantea. Radu Cre- 
țulescu și Ion Hie (Șc. gen. 
nr. 66). Pentru ambițioasele 
concursuri de ochire Ia semn 
șl ridicări de gantere au 
s-au întocmit clasamente a- 
nume. S-au întocmit doar 
„diplome de participare", 
categoria 1 kg — smuls, 
bunăoară, fiind apreciată ca 
un „stil" de a atrage pe cei 
mai mici școlari In arena 
sportivă.

Vmile TOFAN

CEI MAI BUNI 
SPORTIVI ROMÂNI 
Al ANUIUI 1978 

stabiliți de federațiile 
de specialitate 

KARTING

10.

1. EMILIAN PETRESCU (U- 
nirea Tricolor București), 2. 
Lucian Ștefan (Hidrotehnica 
Constanța), 3. Nicolae Trtfu 
(Motor IRA Cluj-Napoca), 4. 
Udo Sverak (Unirea Tricolor 
București), 5. Constantin Min- 
du (Pescărușul Constanța), 
•. Petre Niculescu (C.S.O. Si
naia) , 7. Mihaela Ccacu (Da
nubiana Călărași), 8. Gheor
ghe Stanciu (Unirea Tricolor 
București), 9. Gheorghe Osta- 
che (Unirea Tricolor Bucu
rești), 10. Eduard Cojoc 
(C.S.O. Sinaia).
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Acum, la cumpăna dintre ani, camenii din 
toate așezările țării, de toate vîrstele și 
profesiile, români, maghiari, germani și de 

alte naționalități, trăiesc cu bucuria și căldura 
inimilor ora bogatelor bilanțuri de muncă închi
nate prosperității și creșterii prestigiului Româ
niei socialiste în lume.

Din proaspătă și înmiresmată cetină de brad 
strălucesc și cele 72 de medalii — de aur, argint 
și bronz — cucerite de „tricolori" la campiona
tele mondiale și europene de seniori ale acestui 
an in care, sub conducerea partidului, sportul 
românesc a continuat să se dezvolte multilateral, 
să se afirme viguros pe toate meridianele glo
bului. Firesc, de aceea, ca tradiționala 
întreprinsă de Asociația presei sportive, 
desemnarea celor mai valoroși performeri 
ai anului 1978, să se desfășoare — ca 
dată — sub semnul unor prelungite și 
versate discuții.

Clasamentele — evident, o haină prea 
față de marele număr al candidaților — 
alcătuite pe baza unui punctaj, dar adesea cu 
diferențe minime, 
aflat doar la -un 
zece‘. Noi le dorim tuturor : LA MULȚI ANI ', 
victorii cît mai importante în sezonul viitor, 
pentru gloria sportivă a patriei noastre scumpe, 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA.g

3

B

anchetă 
pentru 
români 
și altă 
contro-

strimtă 
au fost

după cum alți sportivi s-au 
pas de un loc în „primii

f
.wwxwwwwwwxî

4 Nadia, din nou — cu o unanimitate care exprima, deopotrivă, prețuire și admirație — în
1 ’ fruntea celor mai buni sportivi români ai anului 1978. De la strălucită ei apariție la Jocu

rile Olimpice de la Montreal, NADIA COMANECI continuă sâ aprindă flacăra pasiunii pentru 
gimnastica în inimile a sute de mii de copii de pe toate continentele și, în același timp, sâ fie 
principalul cap de afiș la toate marile întreceri ale acestui sport al grației, frumuseții, măies
triei și perfecțiunii sportive.

In mai, cînd, la noi, înflorea liliacul, Nadia obținea 5 note maxime — 10 — la Patazzelto dalia 
Sport.

In octombrie, cînd, la noi, câdeau primele frunze pe poteci de munte și în păduri, șî cînd, 
la mii d© kilometri depărtare, copiii japonezi nu-și mai des lipeau privirile de pe o carte ca 
de basm — albumul omagiat dedicat Nadiel Comaneci, marea noastră gimnasta era întâmpinată 
cu ovații în sala Rhenus, arhiplină, din Strasbourg, unde sportive din 29 de țâri se aliniau la 
startul celei mai puternice dintre toate edițiile campionatului mondial.

Sâ reamintim (dar, mai este, care, nevoie ?) câ Nadia a cucerit din prima clipă simpatia și 
prețuirea spectatorilor ? Campioana mondială la bimă, laureata cu argint în proba pe echipe 
și la sărituri (întrecere în care doar 25 de mii mi au despărțit-o de câștigătoarea titlului su
prem...), Nadia a dovedit tuturor specialiștilor câ va avea un cuvînt greu de spus și kt Jocurile 
Olimpice de la Moscova, în 1930.

O La sfîrșitul sezonului a- 
tletie internațional, NA

TALIA MARAȘLSGU, candidată 
îndreptățită și la titlul de 
cea ma-i completă semifon- 
distă a era distinsa
cu trofeul „Sole a Mare*, 
decernat de oficialitățile 
sportive din Catania (Sicilia)

celor mai merituoși aUeți eu
ropeni.

Să reamintim câ printre 
cele mai importante perfor
manțe ale Natafiei s-au în
scris două recorduri mondiale 
de sală, o medalie de aur
— pe echipe și una de argint
— la individual la campiona
tul mondial de cros, o me

dalie de argint ta C.E. In
door și două medalii de ar
gint ta campioi>at»t« 1*11 rooe- 
ne de la Praga (în probele 
de 1 500 m și 3 000 m).

Natalie Mârășescu — un e- 
xemplu de munca, ambiție și 
pregătire exemplară pentru 
multe atlete, dar — mai ataș 
— pentru mulți ... atieți.

Q Talent, perseverența și 
■’ de afirmare. Cu aceste 

dat VIRGINIA RUZICI sezonul 
feminin mondial

S-a impus, mai întâi, în turneul de la Los 
AnaaIes. s-a consacrat apoi la Roland Garros, 
și-a cîștigat un loc printre „primele 8" la 
Wimbledon, l-a reconfirmat la New York, pen- 

ca apoi să-și asigure lacul 5 în turneul 
cbținînd calificarea pentru 

validată la Palm

o mare dorință 
calități a a-bor- 
1978 al tenisului

tru
de la Brighton,
,,Masters" O ascensiune
Springs, unde, după cum ne amintim cu plă
cere, s-a calificat în semifinale, 
4 în ,,Turneul campioanelor".

ocupînd locul

Sâ nu uităm o altă performanța de presti
giu : la ultima ediție a întrecerilor continen
tale, desfășurata la Brașov, Virginia ’Ruzici a 
devenit triplă campioană europeană I

In retrospectiva '73 a tenisului feminin mon
dial. ziarul nostru o clasează pe Virginia Ru
zici — pe baza rezultatelor înregistrate 1a cele 
ma» importante turnee Internaționale — pe 
locul 5 în lume, înaintea unor jucătoare re
numite : Betty Stove, Tracy Austin, Wendy 
TucnbuM, Regina Marsikova ...

Ce alta surpriză plăcuta ne va oferi în se
zonul 1979 ?

1 Acum, la jumătatea ciclului olimpic Moscova '76 - Moscova '80, onoarea de a ocupa primul 
•ioc in clasamentul_ celor mai valoroși performeri români a revenit flăcăului vînjos crescut sub 

lON^DRAICA1 U Ul* tinaru *P°rtlv 20 de ani, student al Institutului pedagogic din Constanța» 

Specialiștii afirmă că luptătorul constănțean este dotat cu excepționale calități pentru sportul 
de mare performanța, dar că la baza succeselor de prestigiu obținute, mai ales în 1978, au 

e.x®mplara munca de pregătire, eforturile maxime depuse la antrenamente și în com- 
pettțn, viața exemplara a acestui sportiv care, deși practică disciplina preferata de aproape 
10 am, invața necontenit din vasta experiență a antrenorilor lui, ca și din aceea a principalilor 
parteneri de întrecere.

In aprilie, la Oslo, cucerește titlul de campion al Europei, intreeîndu-si fărâ drept do apel 
to-H adversarii. r

în iulie, ooncureazâ la C.E. de juniori de ki Oulu (Finlanda) șî, din nou, urcă cea mai înadtft 
treapta a podiumului de onoare.
ml«x4>.‘î9Uf8t; ,O Ciw^?d d* Me»ico - cel mai greu examen al valorii sportive : campionatul 
mondial. întrecerea dîn codrul oategoriei scrie (82 kg) este în centrul atenției generate. După 
pnmete intdntri, calculele indică... o medalie. Ambiția luptătorului nostru, o vizează. însă, pe 
cea de aur I Ctriezanțâ clădită pe un potențial sportiv maxim, pe dorința fierbinte de victorie, 
we aceea s-a in«mp!at așa cum trebuia să se întîmpte : Ion Draica a cucerii titiiri suprem si 
medana de aur !

Intr-un fel» prezentarea lui 

Ion Draica. Pentru câ șî Con
stantin Alexandru a cucerit 
centura de campion al Euro
pei, la Oslo. Pentru câ șî el 
a primit cununa de lauri a 
învingătorilor ta campionatele 
mondtale de ta Ciudad de 
Mexico 1

O Lui ton Draica îi ur- 
pâ, cel care îl înlocuiește de 
cîțivo ani (după cîte se știe, 
cu succese la fel de presti
gioasa) pe Gheorgh® Bercecr- 
nu. Este vorba de actualul 
titu ’ar al categoriei 48 kg, 
CONSTANTIN ALEXANDRU, și 
el dăruit, Irup și suflet ds 
aproape 10 ani sportului lup
telor.

Q Pentru mulți, proba de caiac simplu 
• 500 m se aseamănă cu cea de 100 m 

din atletism. Ea cere fiecărui concurent ©aW- 
tâți cu totul deosebite, o concentrare maximă, 
viteză și forță pentru că, cel mai adesea, a- 
bia reții imaginea startului și ... cursa s-a ter
minat 1 VASILE DjBA și-a însușit pînă aproape 
de perfecțiune aceste calități de sprinter al 
pistelor nautice și iată că în fiecare an le 
dovedește cu prisosință. A făcut-o, bucurîndu-

Sâ nu mai insistăm, așt». 
altfel binecunoscut «matoriter 
de sport din țara noastră. Si 
spunem, în schimb, ci ta <4* 
tima vreme Constantin Ale
xandru și-a perfecționat ata4* 
tor de muft cunoștințele, ci 
se pregătește cu o sîrguinți 
de-a dreptul exemplară.

ne inimile, și în 1978 ta campionatele mon
diale de caiac-canoe de la Ada CiganHja 
(Belgrad), în pofide încercărilor unor aîțî 
reputați caiaclști de a trece înaintea Iul Dîba 
balizele de pe linia de sosire.

Vasile Dîba a cîștîgat astfel cel de aJ 5-iea 
titlu mondial (din 4 participări la C.M.) șl a 
ajuns la cea de o 13-a medalie dintr-o oo- 
lecție încă departe de a fi încheiata ...

A Un alt talent excepțfo- 
nai, produs al școlii 

româneșt’ de gimnastica. La 
numai 14 ani și jumătate, 
micuța EMILIA EBERLE este 
ceea ce numim în mod obiș
nuit □ mare și autentică ve
detă a acestui sport. înzes
trată cu un talent remarcabil, 
Emilia nu este, totuși., un 
„copil minune". Ea urmează, 
cu pasiune, cu dăruire, cu 
multe renunțări, drumul mun
cii, al eforturilor care nu cu

nosc răgazul ?• nu admit 
concesiile în procesul de 
pregătire și continuă perfec
ționare, drum care a făcut 
din Nadia Comăneci idolul 
iubitorilor de gimnastică din 
întreaga lume.

Atribuindu-i locul 4 în cla
samentul celor mai bune 10 
sportive din tara noastră în 
anul 1978, ziariștii sportivi au 
reamintit acel splendid bu
chet -de victorii de la cam
pionatele europene de juni

E Găsim cu multă greutate cuvintele care 
• să exprime prețuirea noastră pentru 

MARIA ALEXANDRU, jucătoarea de tenis da 
masă care ne uimește prin longevitatea sa 
sportivă și, mai ales, prin palmaresul ei atît 
de impresionant. De două decenii, drumul 
spre podiumul de onoare la cele mal mari 
competiții internaționale a devenit aproape 
ceva obișnuit pentru Maria.

Așa a fost și în anul 1978, la Duisburg, e- 
rașul gazdă al campionatelor europene aflate

Z. Un nume nou pe lista 
de onoare a celor mai 

raloroase dintre sportivele 
noastre : NICUL1NA IOSIF. 
Studenta Institutului de Edu
cație Fizică și Sport a avut 
un sezon bun, cu rezultate 
excelente, care o recomandau

printre protagonistele cam
pionatului european de tir 
pentru arme cu glonț, rezer
vate senioarelor și juniorilor.

Pe poligonul din localitatea 
finlandeza Hameenlinna, la 
începutul lunii septembrie,

7 După intensele pregătiri din lunile de 
' ’ iarnă, CARMEN BUNACiU a debutat in 

primăvara acestui an eu un rezultat excelent, 
care însemna cea mai bună performanță mon
dială în bazinul „scurt", la 100 m spate. în 
mult așteptata vară a promisiunilor, la cam
pionatul mondial disputat în Berlinul Occiden-

P Serialul feminin con-ti-
w* nuâ cu MARIA COSMA.

O fată modestă, de o hărni
cie lăudabila.

In 1978, ooncurînd în greaua 
proba olimpică de caiac sim

piu 500 m, ea a ocupat lo
cul III la campionatul mon
dial desfășurat la Ada Cigon- 
lija (Belgrad), conflrmîndu-și 
valoarea și, firește, îndreptă

O Din banca unei școli arâdene — pe cea
* mai înalta treaptă a podiumului la 

sampionatele europene de junioare la tenis de 
nașă, disputate, la sfîrșitul lui iulie, la Bor
ze tona ! Autoarea acestei performanțe sporfi
re, EVA FERENCZI, cîștigâtoare a titlului con
tinental, medaliată cu aur și în proba de du
blu mixt (împreună cu Zsolt Bohm) și de două 

f Q Atletă cu recunoscute
• calități . și cu o putere 

de luptă remarcabilă, MA- 
1ICICA PUICA a continuat 
In 1978 suita unor succese 
rare i-au adus noi aprecieri 
călduroase din partea iubito- 

rilor de sport din țara noas
tră.

A fâcut parte din echipa 
reprezentativă care a cucerit 
medalia de' aur la campiona
tul mondial de cros și tot la 
această importantă competi

oare de la Milano (3 titluri 
— la individual compus, sări
turi și paralele, precum și lo
cul II obținut la sol), dar, în 
primul rînd, importanta con
tribuție pe care Emilia a a- 
dus-o la bilanțul general al 
gimnastelor noastre ia cam
pionatul! mondial de la Stras
bourg (componentă de baza 
a echipei clasata pe locul 
II, medalii de bronz ta para
lele, bîrnă și sol).

la cea de a Xl-a ediție. După întreceri de 
mare dificultate, după pasionanta finală cu 
Gabriella Szabo și Judith Magos (Ungaria), 
Maria și mult mai tînăra sa coechipieră Liana 
Mihuț au cucerit medalia de aur în proba de 
dublu femei. Ș: tot ele, împreună cu Eva Fe- 
renezi — pe cea de bronz în întrecerea pe e- 
chipe. Dar, sâ nu uităm, în acest an Maria a 
cucerit și 3 titluri balcanice în întrecerile de 
la Niș ...

tînâra noastră 
întrecut, însă, 
rile, depășind

trăgătoare a 
toate așteptă- 
întreaga elită

a tirului feminin continental.
Un ultim examen : barajul cu 
Marlîes Moch (R. D. Germa
nă) ș: ... victorie 1

tă!, Carmen Bunacîu s-a clasat pe locul 4 în 
proba de 200 m spate.

Să facem două precizări • în această finală 
ea n-a fost întrecută decît de o singură spor
tiva din Europa (Birgit Treiber, din R. D. 
Germană), iar poziția ocupată reprezintă cel 
mai bun rezultat din istoria participării înotâ- 
toarelor noastre 'a campionatele mondiale 1

țind speranțele într-o pre
zență pe podiumul viitoare
lor regate Internaționale, in
clusiv la Jocurile Olimpice 
din 1980

ori cu bronz — în întrecerea pe echipe (cu 
Mario Păun) și la dublu fete (cu jucâtoarea 
olandeza Bettine Vriesskoop).

Junioara din Arad a mai concurat, însă, și 
la o altă competiție de mare dificultate, cam
pionatele europene de senioare de la Duis
burg, cucerind medalia de bronz în proba pe 
echipe.

ție a obținut locul III în pro
ba individuală. S-a clasat a 

4-a la campionatele europene 
de la Praga. A realizat cea 
mai bună performantă mon
dială a anului pe distanța 
(neclasică) de 2 000 m.

A Ramînem în lumea caia- 
*• cului și can-oei. Ds data 

aceasta o facem pentru a 
consemna locul 4 pe care-l 
©cupă în clasamentul mascu
lin al anului 1978 canoistul 
IVAN PATZA1CHIN, și el un 
fiu al Deltei, de unde a de
prins o îndemînare cu totul 
neobișnuită și acel „simt al 
bărcii" pa care nu-l pot stă-

E Revenim printre fruntașii luptelor greco-
• romane pentru că, în acest an, locul 5 

i-a fost atribuit tîmptarutai din Rădăuți, și el 
un obișnuit al ... podiumului de onoare.

Ați înțeles, probabil, câ este vorba de ȘTE
FAN RUSU, de acel tînâr de 22 de ani care,

pîni ta fel cei crescuți în 
orașe.

A mai învățat acolo, de 
mic copil, ceva Ivan Patzai- 
chin : să muncească, sâ pună 
umărul unde și cînd e mai 
greu, dacă vrea să ajungă 
cu bine la țărm.

In 1978 s-a numărat, din 
nou, printre cei mai valoroși

A Atlet excepțional, cel mai 
bun fondist al nostru, 

ILIE FLOROIU ocupă tocul 8 
în clasamentul celor mai va
lorași sportivi romârri ai ci
nului 1978. Este anul în cere 
la campionatele naționale șî 
ale ,,Daciadei", a realizat o

performanță de excepție în 
proba de 5 000 m : 13:15,0 — 
la două secunde de recordul 
european și al doilea rezul
tat mondial, după acel exce
lent 13:08,4 obținut de Henry 
Ron© I

y. Dintre numeroșii reprezentanți ai spor
tului popicelor, în 1978, ca și în anii 

trecuțî, campon, și meda Hoți în competițiile 
supreme, ziariștii sportivi s-au oprit asupra lui 
IOSIF TISMANAR, ale cărui performante îl re
comanda, într-adevăr, cu prisosință pentru un

© Pe acest toc 8 — gimnas- 
tul DAN GRECU, sporti

vul care, într-o disciplină atît 
de pretențioasă, cu multe și au
tentice vedete, se menține în 
rîndurile protagoniștilor.

Reeditarea performanțelor 
cere, însă, o pregătire supe
rioară, necontenită perfecțio
nare. Dan Grecu știa bine a- 
ceste lucruri atunci cînd și-a 
propus să participe la cam

pionatul mondial de la Stras
bourg și tocmai de aceea a 
căutat să adauge fiecărui an
trenament un plus de calitate 
și pârtiei pârii la fiecare com
petiție un plus de ambiție și 
voință pentru obținerea unui 
rezultat cît mai bun.

Ne-a bucurat mult faptul că 
buchetului de succese reali
zat de Nadia, Emilia și co
legele tor I s-a adăugat și

Q Performanțele realizate în a.niî trecuțî l-au 
impus pe MîRCEA ROMAȘCANU printre 

cicliștii cu justificate aspirații la tocuri frun
tașe în marile întreceri care cer fiecărui con
curent nu numai o pregătire tehnică și tac
tică deosebită, ci și o rezistență pe care mulți 
nu reușesc s-o dobîndească.

Prezent ta startul celei de a 31-a ediții a 

4 A Cel mai bun țintaș român 
,v* la ora actuală, CORNE- 
LIU ION, și-a început seria 
rezultatelor de excepție în 
lunile de vară, după ce în 
prima parte a anului reali
zase importante acumulări în 
pregătirea sa generală, chiar

dacă ele nu se oglindiseră în 
cifre spectaculoase.

Valoarea avea să-șî spună, 
însă, curînd, cuvântul. La cam
pionatele Țărilor latine și 
Greciei, Comeliu ton obține 
598 p, ta concursul de ta 
Stockholm 599 p (printre în

îmbinînd forța

participanțî ta cxsmpîonateta 
mondiale de ta Ada Cîga»- 
lija, unde a cucerit medalta 
de aur în istovitoarea probă 
de 10 000 m și tocul Ml ta 
finala cursei de 1 000 m. A- 
ceasta înseamnă pentru Ivan 
Patzaîchin cel de al 4-lea ti
tlu mondial șl cea de a 17-a 
medalie..

și finețea tehnică, a reușit să
devină liderul de necontestat al categoriei 63 
kg, cea care întotdeauna reunește luptători 
de valoare din numeroase tari.

In 1978, a cucerit titlul european fa Oslo >1 
pe cel mondial la Ciudad de Mexico.

Prezent, într-o companie se
lectă, în cursa de 10 000 ni 
ta campionatele europene de 
fa Praga, Hie Floroîu s-a 
mârat printre animatorii pro
bei, împreună cu alergători 
Foster și Hermens.

foc în clasamentul primilor 10.
Argumentele principale î Ia campionatele 

mondiale de fa Lucerna, losif Tismânar « cu
cerit medalia de cur în proba individuală, 
precum și în întrecerea pe echipe ; ta perechi 
— focul H, împreună cu Hle Băiaș.

medalia de bronz cucerita efo 
Dan Grecu ta inele.

Nu cu mult înainte de sfîr- 
șrtul acestui an, Dan Greoi 
a cucerit simpatia și apre
cierea spectatorilor din Sao 
Paulo, care au urmărit cu in
teres deosebit întrecerile dîn 
cadrul „Cupei Mondiale*, 
competiție ta care Dan Gre- 
cu s-a clasat pe tocul U fa 
inele.

„Cursei Păcii", Mircea Romașcanu a avut o 
comportare excelentă, conso-lidîndu-și, etapă 
de etapă, poziția în clasament |l ocupînâ ta 
final locul HI, după alergătorii sovietici Alek
sandr Averin și lurl Zaharov, dar înaintea 
multe; aițj cicliști cu certă valoare pe ptan 
international.

vinșii lui numărîndu-se șî vi
itorul campion al fanții, O. 
Gunnarsson...), apoi, ta „Cu
pa Steaua*, din nou 598 p. 
Cu aceste rezultate CorneKu 
ton »e Instalează în fruntea 
trăgătorilor de pistol viteză 
din lume.

Pagina realizata de Dan GÂRLEȘTEANU



„DACIAPA“, FORȚĂ DINAMIZATOARE, PUTERNIC
„Fie ca „Daciada" sâ devină tot mai mult cadrul de 

manifestare a energiei, elanului și optimismului revoluționar al 
tineretului patriei, al cetățenilor țârii, ca ea sâ contribuie tot 
mai mult la afirmarea capacitâții creatoare a poporului nostru, 
la educarea conștiinței socialiste a maselor, la plâmâdirea omu
lui nou, hotărît să se consacre în întregime nobilei cauze a 
socialismului și comunismului, prosperitâții și fericirii națiunii 
noastre socialiste."

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Mesajul de felicitare adresat participanților 

la competiția sportivă națională „Daciada")

cO sugestivă secvență din spectacolul festiv prilejuit de încheierea primei ediții 
competiției naționale „Daciada"

Foto : I. MIHAICA

MEDALII DE AUR

NATALIA MARAȘESCU

BILANȚUL ANULUI
Maricica PUICA — atletism, cros individual 
Dan GRECU — gimnastică, inele.
Virgil DOCIU — haltere, cat. ușoarâ, la 
Gheorghe CIOBOTARU - fapte, greco-rx 
74 kg.

_ Roman CODREANU - fapte, greco-romane, 
4-100 kg.
• Ivan PATZAICHIN - canoe, simplu 1 000
• Maria COZMA — caiac, simplu 500 m.
• Margareta CATINEANU — popice, individu*
• Gheorghe SIMIONOV, Toma SIMIONOV - 

dubfa 500 m.
• Nicuțor EȘEANU, Grigore 

dublu 10 000 m.
• Agafia ORLOV, Nastasîa 

dublu 500 m.
• Agafia ORLOV, Nastasîa 

HALA, Nastasîa BURI — caiac.

e

cat.

CONSTANTIN

NICHITOV

CAMPIONATE MONDIALE

NICHITOV, Adrk 
_____ _____ .__________ ____ _ patru 500 m.
• Cuprian MACARENCU, Marian CIOBANU, I 

TICU, Ștefan POPA — caiac, patru 10 000 m.
• Viorica ȚURCAN, Magdalena CHEZAN, 

ARDELEANU, Marcela MOLDOVAN, Adriana C 
MIR - componente ale echipai reprezentative a 
faei — scrimă, floretă.
• Elena OPREA, Florica SZILAGY, Florica 

NESCU, Georgeta MAȘCA și Aneta MATEI - 
nonte aia echipajului României — canotaj, scl 
"’•Alerta ANDREESCU, Margareta C iMEAN< 
PETRESCU, Elena PANA, Silvia RAK.K, Elisabt 
DEA — componente ale echipei reprezentat! 
României — popice.

: Nadia COMANECI — gimnastică, bîrnâ,
Ion DRAICA — fapte, greco-romane, cat. 82 kg.

• Constantul ALEXANDRU — fapte, greco-romane, 
ocrt. 48 kg.
• Ștefan RUSU - lupte, gracoratnane, ooi 48 kg.
• Varii» MBA - colac, rimplu 500 m.
• han RATZAICHIN — canoe, atoiphi 10 000 m.
• torif TlSMANAR - popk». IndMdool.
• torit TlSMANAR, Gheorghe SILVESTRU, Hie 

BAIAȘ. Grigore MARIN, lulta BICE, Alexandra TUDOR 
— componentl al echipei reprezentative O României — 
popice, cu SMO p — record mondial
• Natalia MARAȘESCU, Mcricico PUICA. Georgeta 

GAZ1BARA, Antoaneta IACOB, Fifa LOVIN - com- 
ponente ele echipei reprezentative e României - o«- 
leBem, croe

CAMPIONATE EUROPENE
MEDALII DE AUR

e Ileana SILAI — atletism, în salâ, 1 500 m. 
Constantin ALEXANDRU — lupte, grec© 
46 kg.
Ștefan RUSU — lupte, greco-romane, cat 
Ion DRAICA — lupte, greco-romane, cat. 
Roman CODREANU — lupte, greco-romoi

MEDALII DE ARGINT
• Nadia COMANECI - ghnnasticâ, sâritari.
• Nodta COMANECI. Emilia EBERLE, Teodora UN* 

GUREANU, Anca GRIGORAȘ, Marilena NEACȘU, Ma
dlena VLADARAU — componente alo echipei repre
sentative a României — gimnastica.
• Natalia MARAȘESCU « ‘ ,J *
• Nku GINGA - lupte,
• Elena ANDREESCU -
> Gheorghe SIMIONOV, 

dubfa 1000 m.
• Gheorghe SIMIONOV, 

dubiu 10 000 m.
• Elena ANDREESCU, Margareta CATINEANU 

popice, perechi.
• losif TlSMANAR, llie BAIAȘ — nopice, perechi.
• Nicuțor EȘEANU, Ion B1RLADEANU - caiac, doi 

500 m.
• Nicuyor EȘEANU, Ion BIRLADEANU, Mihai ZA- 

FIU, Alexandru GIURA — caiac, patra 1 000 m.

cat.

•______
4-100 kg.
• Niculina
• Virginia
• Virginia
• Virgina 

mixt.
• Maria ALEXANDRU, Liana MIHUT - tot 

masă, dublu.

IOSIF — tir, pușcă, standard, 60 
RUZICI — tenis, simplu.
RUZICI, Florența MIHAI - tenis 

RUZICI, Traian MARCU - tenis

MEDALII DE ARGINT
- atletism, cros Individual, 

greco-romane, cat. 52 kg. 
popice, Indi vidua I.

Toma SIMIONOV - canoe»

Toma SIMIONOV - canoe.

MEDALII DE BRONZ
• Emilia EBERLE — gimnastică, parolele.
• Emilia EBERLE — gimnastică, bîmâ.
• Emilia EBERLE — gimnastică, sol

biv.
• 

că 
GA,

Natalia MARAȘESCU — atletism, în salâ, 
Natalia MARAȘESCU — atletism, 1 500 t 
Natalia MARAȘESCU — atletism, 3 000 m. 
Mihai BOȚILA — fapte, greco-romane, cal 
Ion PĂUN — lupte, greco-romane, cot. 
Nicolae RAȘOVAN — Lupte, libere, cat. 
Aurel NEAGU — lupte, libere, cat. 57 1 

—1 — Lupte, libere, cat. 
Judo, cat. superușoarâ. 

cat. 67,5 kg. total, 
cat. 67,5 kg. la smul 
Traian MARCU t

Marin PIRCĂLABU 
Arpad SZABO - ,
Ion BUTA — haltere, 
Ion BUTA — haltere, 
Dumitru HARADAU,

Mihai BUCOS, 
MOTRESCU, 

Comei 1

_____ Teodorin TUDOSc, 
, Gheorghe NICA, Gheorgi 
VASILE, Andrei H ARITON,

IANUSEVICI, Alexandru MARIN, Dumitru ALEXAt 
Mircea PARASCHIV, Eduard SUCIU. Fnet» «T' 
Gheorghe DUMITRU, Fîorîcă MURARIU, Ion PIK 
Marin IONESCU, Gheorghe DARABAN, Consto 
DINU, Ion BUCAN, Mircea ORTELECAN, Comei SO

CUNUNĂ DE LUMINĂ PE FRUNTEA MIȘCĂRII SPORTIV)»
Competiția sportivă naționa

li „Daciada- — nume cu va
loare de simbol, exprimînd pe
renitatea poporului român pe 
meleagurile Dunării și Carpa- 
ților — a izvorît dintr-o mare 
șl profundă dragoste pentru 
oamenii acestei țări, manifesta
tă consecvent de conducerea 
partidului, personal de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, dintr-o 
permanentă grijă pentru dez
voltarea continuă a activității 
de educație fizică și sport, pri
vită ca o componentă impor
tantă a procesului de educare 
comunistă a tinerei generații, a 
tuturor cetățenilor, de formare

Valoarea de simbol
6 milioane.
Ce poate fi oare mal grăitor, 

mai plin de semnificații decît 
această cifră ? Ea ilustrează 
marea penetrație a generoaselor 
Mei fundamentale ale marii 
competiții naționale „Daciada" 
In rindurile maselor de oameni 
ai muncii, de toate vîrstele și 
profesiile, de la orașe și de la 
sate. Valorificînd pe un plan 
superior tradițiile mișcării noa- 
tre sportive, „Daciada", cu edi
țiile ei de iarnă și de vară, a 
Însemnat pasul ferm spre o 
nouă calitate a activității de 
educație fizică și sport in rîn
dul tinerei generații. Totodată, 
ea a permis realizarea în condiții 
superioare a sarcinilor specifice 
mișcării sportive, îmbinarea or
ganică a educației fizice și spor
tului de masă — ca mijloc 
principal de dezvoltare armo
nioasă și întărire a sănătății și 
puterii., de muncă a poporului 
— cu activitatea de promovare 
Pe scară tot mai largă a talen
telor, în vederea afirmării lor 
în sportul de performanță.

fi milioane.
Sînt cuprinse aici tinere vlăs- 

a unor generații viguroase fizic 
ți psihic, ca un mijloc de afir
mare In circuitul internațional 
a valorilor sportive ale națiunii 
noastre socialiste.

Această amplă întrecere a 
prilejuit, încă de la debutul ei, 
cu un an în urmă, o mobilizare 
fără precedent în mișcarea noa
stră sportivă, răspunzîndu-se 
astfel inițiativei secretarului 
general al partidului cu elanul 
specific tinerei noastre genera
ții, cu entuziasm ți dăruire, 
transformînd tot mai mult „Da
ciada" In olimpiada sportului 
românesc.

& celor 6 milioane
tare ale națiunii noastre, de
tașamente de șoimi ai patriei, 
care fac in cadrul „Daciadei" 
primii lor pași în emoționanta 
și mirifica arenă a sportului ; 
sînt cuprinși elevii din școlile 
de toate gradele și cei aflați 
în amfiteatrele facultăților, care 
au participat cu entuziasm la 
numeroase competiții, care au 
luat parte la ample acțiuni cu 
caracter educativ-sportiv. peste 
2 500 000 de elevi și studenți au 
străbătut cărările patriei, cu- 
noseîndu-i frumusețile, istoria 
veche și mai ales pe cea nouă ; 
au trecut normele complexului 
„Sport și sănătate" peste 3 
milioane de tineri și tinere, iar 
peste 350 000 de copii au de
prins tainele înotului.

6 milioane.
Sînt cuprinși aici oameni ai 

muncii din întreprinderi și in
stituții, de la orașe șl sate, 
ostași ai armatei noastre, care 
au găsit In „Daciada" un mij
loc eficient de îmbinare a mun
cii cu sportul, de participare 
efectivă atît la activitatea pro
ductivă jn toate sectoarele vie
ții economico-sociale, cît și la 

obținerea unor bune rezultate 
în activitatea sportivă de masă. 
Au fost organizate peste 25 000 
de acțiuni cu un bogat și va
riat program ; s-au desfășurat 
peste 21 000 de duminici cul
tural-sporti vc In mediul rural 
ți 11000 in cel urban ; peste 
un milion au participat la com
plexul „Sport și sănătate" — 
ceea ce demonstrează că spor
tul se bucură de o largă audi-

Tradițic șl
Una din principalele caracte

ristici ale „Daciadei* o consti
tuie valorificarea superioară a 
tradițiilor sportului românesc, 
aducînd în prim-plan ceea ee 
are el mai bun, mai trainic, 
formînd o bază solidă pentru 
progresul continuu al activită
ții de educație fizică ți sport 
in rîndul maselor.

Festivalurile sportive au că
pătat noi valențe, ele răspun
zând mai bine preferințelor oa
menilor, valorificînd obiceiurile 
sportive locale, dar și aducînd 
noul, oferind un plus de atrac- 
tivitate și interes, fapt care a 
dus la cuprinderea unor zone 
în care altădată aportul era 
aproape o necunoscută. „Cupa 
Nordului", care reunește spor
tivi din satele Maramureșului, 
Năsăudului și Sucevei, „Festi
valul Slănicului", „Festivalul 
fetelor gorjene", acțiunea „Pe 
Mureș și pe Tîrnave" sau „Cu
pa Femina", desfășurată în toate 
județele, sînt doar cîteva din

Drumul spre afirmare
Marca valoare a „Daciadei" 

constă și in faptul că a stimu
lat pătrunderea sportului pînă 
la nivelul unităților de bază 
— clasă, atelier, secție —. aco
perind o largă arie de cuprin
dere și permițînd, astfel, afir- 

ență In rîndul maselor de oa
meni ai muncii.

La ediția de iarnă — peste 2 
milioane de copii, tineri și adulți. 
. La ediția de vară — 4 mi
lioane.

• milioane — o cifră simbol 
pentru prima ediție a compe
tiției naționale „Daciada*. cifră 
care, cu certitudine, va crește 
In viitor, care lși va «poci va
loarea

inovafic
multitudinea de. inițiative care 
au cunoscut un succes deosebit 
în rindurile narticipanților, fa- 
vorizînd lărgirea ariei de cu
prindere a oamenilor în activi
tatea sportivă. De asemenea, 
unor cunoscute centre sportive 
— București, Brașov, Sibiu, 
Cluj-Napoca, Timișoara, Con
stanța, Iași ș,a. — li s-au adău
gat, stimulate de „Daciada", și 
județe ca Alba — care a ocu
pat locul doi în clasamentul 
primei ediții —, Suceava, 
Neamț, Harghita, Botoșani, Te
leorman etc.

Marile sărbători ale sportului 
organizate sub genericul „Da
ciadei" au constituit atractive 
spectacole în care mișcarea, 
jocurile, întrecerile au fost îm
binate armonios cu manifestări 
din cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României", pri
lejuind, astfel, afirmarea com
plexă a valorilor reale ale po
porului nostru, viguroasa lui 
dezvoltare pe multiple planuri.

al tinerelor talente
marea talentelor, promovarea 
lor spre școala performanței. 
Crosurile — deosebit de acce
sibile și de preferate —, între
cerile de atletism, volei, bas
chet, canotaj, lupte, tenis de 
masă și de cîmp, schi, patinaj, 

Înot, fotbal, popice, handbal, 
șah, tir, box, coroborate Cu ac
țiunile de selecție, au adus îu 
plutonul performerilor de inli
ne sute de nume noi din Bucu
rești, Buzău, Vrancea, Covasaa, 
Hunedoara, Olt, Dolj, Brăila^ 
Bihor, Caraș-Severin, Constan
ța, Argeș, Sălaj șa., care, atent 
îndrumate de specialiști cu 
înaltă calificare, vor aduce, nu 
ne îndoim, succese de prestigiu 
«portului românesc. Mariana 
Zaharia, Marian Oltcanu, Nico
lae Petcu. Teodor Nedelca, Ro

xana Bărtușicâ, / 
pa. Florin Burcă, 
nu, Iuliu Bolog, 
Daniel Scutaru, 
Alexandru Toth.
nescu sînt 
din cele pes 
porțile mari 
lente depirt 
„Daciadei*. De< 
colegii lor sînt în' 
marelui public 
dintre ei vor urt 
Pe podiumul law

Sportivii dc performantă ou răspuns $i ci
Nu ar fi complet tabloul ac

tivităților înscrise sub mobili
zatorul generic al „Daciadei" 
dacă nu am aminti și faptul 
că marii noștri performeri și-au 
făcut o datorie de cinste parti- 
cipînd la întrecerile ce ie-au 
fost rezervate, dînd noi strălu
ciri succeselor de pînă acum, 
așczînd în rîndul celor mai va

loroase trofee și 
campioni ai ma 
naționale. Natal 
Emilia Eberle, 1 
dru, Carmen Bil 
Cosma, Eva Feri 
Puică, Vasile D' 
zaichin, Die Fio 
mănar. Dan Gre 
mașcanu, Corneli

Festivalurile sportive — cum este si cel care 
dionul din Sibiu — au constituit o frumoc 
sport, pentru practicarea cu consecventă a

Foto : V. Cli.



;tor de progres al sportului românesc
IPETIȚIONAL 1978
kmca BACIOIU — component! al echipei repre

sive a României — rugby.
Anițoara MATEI, Ana CIOBANU, Maria SĂLAJAN - 
oaente ale echipei României — tir, pistol standard.

DALII DE BRONZ
doriana SUMAN — atletism. în solă, 800 m. 
Vicu GINGA — lupte, greco-romane, cat. 52 kg. 
tetre DICU — lupte, greoo-nomane. cat. 90 kg. 
'iberiu SEREGELY — lupte, libere, cat. 82 kg. 
faille PUȘCAȘU - lupte, libere, cat. 100 kg. 
on BUTA — haltere, cat. 67,5 kg. la aruncaL 
'lorența MIHAI — tenis, simplu.
liculina IOSIF, Dumitra MATEI, Veronica TRIPȘA — 
>nente ale echipei României — tir, puțcâ |tan- 
60 1.
tarla ALEXANDRU, Liana MIHUȚ, Era FERENCZI 
nponente ale echipei reprezentative a României 
s de masă.

MPIONATE MONDIALE (juniori)
•ALII DE BRONZ
n BAL.V — haltere, cat 52 kg. 
risttan MATEEȘ — haltere, cat 56 
asile ROȘU ‘ ‘ —

ta aruncat. 
___ __ kg. la total, 

haltere, cat 56 kg. ta •mute.

PIONATE EUROPENE(tineret și juniori)

kfl.

ALII DE AUR
illia EBERLE — gimnastică, MdMdual oompus. 
îilia EBERLE — gimnastică, sărituri, 
tilia EBERLE — gimnastica, paralele.
miel RADU — box, cat. 51 kg. 
j JOIȚA — box, cat. 81 kg.
i D RAI CA — lupte, gneco-romane, cat. 82 
ai FERENCZI — tenis de masă, simplu.
>H BOHM, Simlon CRIȘAN - tenis de masă, 

>h BOHM, Eva FERENCZI - tente de mart, 
mxt.
drei DKZU, Florin NTȚA - tente, dublu, 
briei TATARU, Mircea IICA, Florin MINIȘAN - 
soți al reprezentativei României — tir, pușcă* 
ig <0 f.

\LII DE ARGINT
ilia EBERLE — gimnastică, sol. 
rilena VLAD ARAU — gimnastică, paralele.
rilena VLADĂRAU — gimnastică, bîmă. 
rtian MATEEȘ — haltere, cat. 56 kg. ta total.- 
iile ROȘU — haltere, cat. 56 kg. ta smuls, 
irei IANKO — lupte, libere, cat. 4-100 kg. 
mi CIOC — jude, cat. grea (Juniori mici).
Irei DIRZU, Lucia ROMANOV tenis. dubfu

ILII DE BRONZ
fan IMBRE — box, cat. 67 kg.
Be GIRGAVU — box, cat. 75 kg.
*a ROMANOV — tenis, simplu.

ZAMFIR — lupte, greco-romone,

eț<jn NEGRsȘAN — lupte, greco-romane,

Andre’. IANKO - lupte, greco-romane,

RADU - lupte, libere, cat. 62 kg.
JĂNESCU — lupte, libere, cat. 68 kg.

   . --------------------------- ...

cat.

cat.

cat.

Sever NORAN

i

o zi de septembrie ți peste Capitală coborîse, odată cu inserarea, 
apropiatului echinocțiu de toamnă. Dar de pe gazonul stadionului

o venit ziua cind in hronicul primei ediții a „Daciadei" s-a scris 
urmă filă din șirul care a dat marii competiții naționale străluciri de

<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

ÎN INIMI ERA PRIMĂ VARĂ.• • •

VASILE DlBA S

$

Foto : Dragoș NEAGU

Așa cum o cere conducerea partidului

f
SAVA - 
tenis de

I

IRIMICIUCJ -

..Cupa Europei"

sîmpki șl la du- 
Rolond Garros,

• Cristian MATEEȘ —
• Cristian MATEEȘ -

• - - 
mici).
• loan DOMNA* — judo, cat suporvțoară.
• Bela ONODI — judo, cot. ușoară.
• E«a FERENCZI, Maria FAUN, Crinela 

componente ato reprezentativei României — 
masă.
• Zsolt BOHM, Simlon CRIȘAN, Dorel

Ion BALAȘ — haltere, oat 52 kg. ta total. 
Ion BALAȘ — haltere, la arvnoat.
Vasil. ROȘU — haltere, cat. 56 kg. la total. 
“ * “ haltere, cot 56 kg. la smuls.
----------------------- , haltere, .cat 56 kg. Ic aruncat. 
Gabriel TATARU — tir, pvșcâ, standard, 60 I.
Benone OLAR — judo, cat superujoarâ (juniori

______  ______ _______ ____ T .... _____ ONEȚIU, 
DANUȚ BADEA — component ol reprezentativei Româ
niei — tenie de masă.
• Era FERENCZI — tente de masă, dublu (împreună 

c« olandeza Vrieiekoopj.

ILIE - locul HI in

In zonele montane zăpada fi-a făcut apari
ția. Odată eu ea, primii participanți la în
trecerile de iarnă ale „Daciadei" au intrat 

pe pirtii...

RUZia - tacuT I la 
Mima Jausovec) la ______ _______

___  _____ (cu Mima Jausovec) la Wi-mbledon, 
locul I la simplu la Brighton și locul IV la „masters"; 
echipa României (Florin SEGARCEANU, Liviu MANCAȘ, 
Daniel STĂNESCU, Silvan NICULESCl^ - locul H la 
„Cupa Europei" pentru tineret, în sală.

ALTE PERFORMANȚE NOTABILE
ATLETISM : Sonda VLAD — lungime $1 Antoaneta JA

COB — cros, învingătoare ta Festivalul mondial al ti
neretului.

CICLISM : Mircea ROMAȘCANU - locul IR in „Cursa 
Pârii".

GIMNASTICA : Morilena NEACțU - tocul H In Tur- 
■eul campioanelor ; Don GRECU — locui M la Inele în 
«Capa mondială".

PENTATLON MODERN : Olimpia București (Dumitru 
SPHtLEA, Constantin CĂLINA, Ștefan COZMA, luliu GA
LO VI CI) — locul M ta „Cupa Europei".

POPICE : Laromet București (Stela ANDREI, Ana PE
TRESCU, Silvia RA1CIU, Elena TRANDAFIR, Rodica Tl- 
GHEANU, Florica BOGDAN, Elena NICHITA) - cîști- 
gătocre a „Cupei campionilor europeni".

SCRIMA : Steaua București (Ileana JENEY, Magdalena 
CHEZAN, Suzana ARDELEANU, Marcela MOLDOVAN, 
Adriana DRAGOMIR) — locul H în „Cupa Europei" la 
floretă fete ; Steaua (Alexandru NILCA, Ion POP, Cor- 
neliu MARIN, Marin MUSTAȚA, Dan 
locul Bl în „Cupa Europei" la sabie.

ȘAH : VIORICA ...................
pentru tineret.

TENIS : Virginia 
blu (cu iugoslava 
locul HI la dublu

fi; țDMANEȘTI
jexandni

Uanivl ■* 
Ion ^*u-elR nume 

c bat la 
nțe. ta- 
tre cerile 

tă, ei și 
reunoseuți 

unii
^einic,

■"it

de 
.mpeliții 

lărășescu, 
Alrxan- 

Maria 
Mari cică 

van Pat- 
iosif Tis- 
ircea Ro- 
i — care

intru 
fizice 

Sibiu

au fost desemnați printre cei 
mai buni sportivi români ai 
anului — s-au aflat și printre 
fruntașii Întrecerilor din cadrul 
„Daciadei".

Participarea 
piui program 
sporturilor de . 
cadrul „Daciadei' 
tă grăitor ți de clasamentul în
tocmit pentru disciplinele olim
pice de vară. în care repre
zentanții municipiului Bucu- 
"-eșli și ai județelor Constanța, 
Cluj, Timiș, Brăila, Brașov, Bi
hor, Sibiu. Arad, Argeș au avut 
o frumoasă și promițătoare evo
luție, atît la juniori, cît și la 
seniori. Acestora li se vor ală
tura In viitor, cu și mai multă 
vigoare, alte județe, pentru o 
tot mai puternică afirmare a 
sportului românesc în competi
țiile anilor viitori.

★
Nc aflăm la cumpăna din- 

' Bilanțul primei 
„Daciadei" este o 
că această amplă 
exprimă marile va- 
tinerelului nostru

județelor la am- 
competitiornal al 
performantă în 

este ilustra-

A DOUA

cea din 
neuitat.

Era 
răcoarea 
„23 August* iradia spre înalturi căldura inimilor celor peste 20 de mii de 
tineri dornici ca ultimul act al primei ediții a „Daciadei", marea competiție 
creată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, să intre in cartea de 
aur a sportului românesc ca o sărbătoare de neuitat, ale cărei ecouri să 
dăinuie peste ani și ani — simbol al elanului tineresc, al dragostei fierbinți 
față de patrie și partid.

Tablourile alegorice realizate de sportivi ne-au vorbit, tot cu glas de 
simbol, despre istoria de milenii a poporului nostru, despre anii de foc ai 
luptelor pentru libertate șî progres social, pentru independență și pace, 
despre anii aceștia în care plămădim viață nouă pe strămoșeasca vatră, 
deschizînd drum larg înfloririi patriei, ridicării ei pe noi culmi de civilizație.

Atunci, în seara aceea de neuitat, inimile tuturor sportivilor, ale zecilor 
de mii de spectatori aflați în tribune sau in fața televizoarelor au bătut 
în același ritm, omagiindu-l pe secretarul general al partidului, pe cel care 
a oferit tuturor posibilitatea să se întreacă în sălile de sport și pe stadioane 
sub egida „Daciadei*, competiție de o amploare fără precedent în istoria 
țării.

In clipa in care pe porțile stadionului au pătruns ultimii purtători ai 
„Ștafetei Daciadei", cu ochii minții am văzut releele vii alcătuite de mii 
și mii de tineri care străbătuseră meleagurile patriei îndreptindu-se spre 
Capitală, purtînd mesajele de dragoste și recunoștință ale tuturor tinerilor 
țării față de cel mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Odată cu „Ștafeta Daciadei", ei au dat glas hotărîrii tineretului, 
a tuturor cetățenilor patriei — români, maghiari, germani și de alte națio
nalități - de a urma neabătut politica partidului, în lupta avîntată pentru 
construirea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în 
România, pentru apărarea păcii pe planeta noastră.

...Era o seară încununată de jerbele de lumini trimise spre tăriile văzdu
hului. Răcoarea apropiatului echinocțiu anunța toamna. Dar în inimile tu
turor era primăvară. Acea primăvară pe care o poartă, ca pe un simbol, 
tînăra competiție sportivă a tuturor virstelor - „Daciada".

UN NIVEL CALITATIV SUPERIOR

tre ani. 
ediții a 
mărturie 
competiție 
Iențe ale 
sportiv, larga cuprindere a oa
menilor muncii în procesul de 
educație fizică și sport, că ea 
reprezintă cadrul cel maj pro
pice pentru o dezvoltare cali
tativ superioară a întregii 
noastre mișcări sportive.

Cea de a doua ediție se afla 
în plină desfășurare. La sfîr- 
șitul celei dintîi, secretarul ge
nera] al partidului adresa un 
mobilizator îndemn de a tran
sforma „Daciada" în cadrul de 
manifestare a energici, elanu
lui și optimismului revoluțio
nar al tineretului patriei, al ce
tățenilor tării.

O chemare la care sportivii, 
toți tinerii țării sînt hotărîți să 
răspundă cu întregul lor en
tuziasm.

Emanuel FÂNTÂNEANU 
ți Viorel TONCEANU

La începutul lunii no
iembrie s-a dat startul 
în cea de a doua ediție 
a „Daciadei”. Prin lar
ga ei accesibilitate, ma
rea competiție națională 
întrunește interesul ce
tățenilor de toate vira
tele, slujind în egală 
măsură întăririi sănătă
ții și puterii de muncă, 
dezvoltării armonioase 
șl educării generației 
tinere, ca și creșterii 
performanțelor sporti
ve românești. Ediția 
inaugurală a scos în 
evidență numeroasele 
posibilități existente 
pentru antrenarea lar
gă a oamenilor muncii 
la practicarea exerciți- 
ilor fizice, turismului și 
sportului, obișnuirea lor 
cu mișcarea fizică.

Recent, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a examinat mo
dul în care s-a organi
zat și desfășurat prima 
ediție a „Daciadei". Por
nind de la realizările 
obținute, precum și de

la neîmplinirile consta
tate. toți activiștii orga
nelor și organizațiilor 
sportive, toți factorii cu 
răspunderi și atribuții 
în domeniul sportului 
sînt chemați să-și in
tensifice munca de atra
gere a tineretului, a tu
turor oamenilor muncii 
de la orașe și sate la 
practicarea sistematică 
și continuă a exerciți- 
ilor fizice, sportului și 
turismului, de lărgire a 
acțiunii de depistare și 
selecție a talentelor re
marcate în activitatea 
de masă, capabile ca, 
printr-o temeinică in
struire, să ridice pe 
noi trepte sportul româ
nesc de performanță. 
Beneficiind de cadrul 
oferit de noua ediție a 
„Daciadei”, se face ne
cesară îmbunătățirea în 
continuare a activității 
cluburilor, paralel cu 
crearea unor noi unități 
de performanță, cu o 
bază materială puterni
că, așa încît procesul de

instruire să se desfă
șoare la nivelul exigen
țelor internaționale, me
reu sporite.

Toate aceste cerințe 
de o deosebită impor
tanță pentru întreaga 
noastră mișcare sporti
vă, dezbătute cu simț 
de răspundere de par- 
ticipanții la recentele 
consfătuiri județene ale 
sportului, s-au materia
lizat în planuri de mă
suri menite să asigure 
organizarea la un nivel 
superior a celei de-a 
doua ediții a „Dacia
dei". să determine dez
voltarea calitativă a ac
tivității de educație fi
zică. sportului și turis
mului de masă, ca și 
îmbogățirea performan
tei sportive în acest 
context, Comisia cen
trală de organizare a 
„Daciadei" a stabilit, 
ca urmare a principa
lelor concluzii reieșite 
din bilanțul ediției 
inaugurale ca etapa de 
masă să se desfășoare

după un sistem îmbu
nătățit, prin turnee în
tre echipele din unită
țile de bază (ateliere, 
secții, schimburi, clase, 
ani de studii etc.), în 
loc de intonări elimina
torii. Acest fapt va asi
gura o mai îndelungată 
activitate competiționa- 
lă, desfășurată pe tot 
parcursul anului, pen
tru un număr mare de 
participanți. Eforturile 
asociațiilor sportive vor 
trebui îndreptate și în 
direcția antrenării mai 
active a elementului fe
minin în practicarea 
sportului, după exem
plele binecunoscute ofe
rite, printre atîtea uni
tăți, de Tricodava Bucu
rești, Sebeșul Sebeș, 
Unirea Focșani, Brai- 
conf Brăila. Tot pentru 
sporirea numărului par- 
ticipanților la „Dacia- 
dă”. întrecerile vor fi 
deschise și copiilor sub 
14 ani, astfel ca Ia star
turile „Daciadei" să fie 
prezenți, practic, toți

copiii de vîrstă școlară 
din patria noastră- Edi
ția a doua a „Daciadei" 
oferă în continuare un 
cîmp nelimitat de ma
nifestare a inițiativelor 
valoroase, domeniu în 
care experiența pozitivă 
a unor asociații ca 
Electromotor Timișoara, 
Avîntul Frasin. Gaz 
metan Mediaș, Tomis- 
tex Constanța, Electro- 
putere Craiova, trebuia 
urmată și amplificată-

Sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, consiliile asocia
țiilor și cluburilor, or
ganele sportive județene 
și locale, federațiile, 
ceilalți factori cu răs
punderi și atribuții în 
domeniul educației fi
zice și sportului vor 
face totul pentru ca a 
doua ediție a „Daciadei" 
să devină cu adevărat 
o competiție sportivă a 
întregului nostru popor.

Tiberiu STAMA 
ți Radu TIMOFTE



Retrospectiva 
Diviziei A

Radiografia tricourilor 1 — 11

15. VREA CORVIHUL SĂ „TRAGĂ LA INDIGO 
COMPORTAREA DE ANUL TRECUT?

Campionatul Diviziei A 1977— 
1978. Ediția trecută. Atunci, la 
sfîrșitul turului, echipa din 
Hunedoara ocupa locul 17, cu 
următorul bilanț : 5 victorii, 5 
egaluri, 7 înfringeri, golaveraj 
17—24, 13 puncte. După un re
tur marcat de atîtea incertitu
dini. chiar dacă s-a aflat doar 
la 2 puncte de locul 16 (al re
trogradării), Corvinul a ter
minat campionatul pe un ne
așteptat loc 8, avînd în drep
tul său următorul bilanț : 
34 11 12 11 44—43 34 p.

...Emoțiile au trecut. Poziția 
a opta în primul eșalon era 
dătătoare de speranțe, ceea ce 
a și făcut ca obiectivul pentru 
acest campionat să mai crescă 
cu o treaptă (locul 7) și, con
form declarațiilor făcute în 
perioada de pregătire, „Corvi
nul își propune să scoată 
capul în lume". Frumos !

Dar bilanțul sezonului de 
toamnă n-a adus nimic nou. 
Tot 15 puncte agonisite, o vic
torie în plus, dar și o înfrîn- 
gere mai mult, golaveraj tot 
negativ (—3), deși efectivul de

Bilanțul turului: 17 6 3 8 22-25 15 puncte

MIJLOCAȘII OFENSIVI, 
ANIMAȚI DE ROMILA
înainte de a aborda compartimentul mijlocașilor, adică cel al unei 

linii In care posturile sint mai puțin distincte decît pe linia de fund, 
de pildă, e necesar să-l prevenim pe cititorii noștri că am - 
delimităm trei profiluri de mijlocași, trei profiluri 
vent în jocul echipelor noastre. Este vorba de :

— mijlocașul 
atacanților.

— mijlocașul
— mijlocașul

Bineînțeles că în cadrul unei echipe ideale toți ______ , _________
să fie exponenți ai sarcinilor duble și, desigur, titulari, fiecare în par
te al roMui de coordonator dar asta este o altă problemă. Deocam
dată, ne menținem la distincția de 
manifestă la un alt nivel, desigur,

care apar
căutat să 
mai îrec-

în deplasare, cu F.C. Bihor) ;• Puncte realizate : 15 (14 acasă 4- 1 
procentaj : 44,1

Q Golgeterii
• Cartonașe
O Cartonașe

S Jucători folosiți : 20 — Bucur (17
6,v*>, Mena (./—u,s5), ishcșa (,,—6 00)
6,12), (M-657) Gă.ae ('*—614), Bogdan (12—6,50),
triu IV (12—6,25). Georgescu (12—5,90), Lucescu (11—7,00), 
(17—6,72), Agud (11—5,9u), Economu (10—6,90), Dina (7—6,33),

la sută.
echipei : Văetuș ți Petcu 
roșii : nici unul.
galbene : 11 — cete mai

— cîte 5 goluri.

multe : Merlă 5. 
meciuri — media notelor : 
Petcu (16—6,37), Vâetuș (16— 

“ ’ Dumi-
Balogan 

,, - — x_. -------—_ _...^ x, —  ,, Suren-
ghm (7—5,60), I. Gabriel '6—6,66), Micufescu (6—6,00), R. Nunweiller 
(2-6.00). Gabor (1-5,00).

Media notelor echipei : 6,22 (6,31 acasâ, 6,13 în deplasare).Media notelor

la I.E.F.S., și el a 
cu numele în lotul 
A venit doar Bogdan, de la 
Aurul Brad.

Au fost destule momente 
cînd „bătrînii" nu prea jucau, 
crezînd că este suficient doar 
numele lor. în acest climat de 
frămîntări, a apărut o undă de 
speranță atunci cînd, într-o 
formulă nouă, cu multi tineri, 
echipa învingea pe A.S.A. Tg.

figurat doar 
hunedorean.

și de media notelor, 6,31 față 
de 6,13. Inexplicabil acest ran
dament dacă avem în vedere 
că Bologan, Angelescu, Dimi- 
triu IV, Agud, Bucur, ca să 
nu mai vorbim de Lucescu, au 
destulă experiență competițio- 
nală, dacă ne gîndim că nici 
Merlă, Gălan, Șurenghin sau 
Vâetuș nu mai sînt niște de- 
butanți. Mai mult, cel mai 
tînăr divizionar A, fundașul 
Bogdan, are o medie a note
lor mai bună decît a mul
tora dintre mai experimentați! 
lui colegi. Deci, e vorba de 
o slabă comportare, de multă 
inconstanță. La Corvinul, cînd 
a jucat bine atacul, au evo
luat slab apărătorii și invers, 

„mijlocul" a depins 
de moment (și de 
lui Eeonomu, Du
și Petcu.

Corvinul să refacă

ofensiv, adică cel care susține în

coordonator.
de acoperire, cu rol predominant

continuarea „sena- 
intitulat „Radiogra- 

ne vom re-

principal eforturile

defensiv.
mijlocașii ar trebui

mai sus, cu convingerea că ea se 
șl în jocul marilor echipe...

Mare aglomerație in preajma porții Corvinului, așa cum a fost 
de atâtea ori in meciul cu Dinamo, de la București, încheiat cu 
un 0—t cit se poate de firesc Foto : V. BAGEAC

jucători și-a cam schimbat al
cătuirea. Unii au plecat, alții 
n-au mai fost folosiți din a- 
tîtea motive, cum ar fi Cassai, 
Gruber, Niculescu, Vlad, Vi- 
șan, Klein, Albu. între timp, 
din motive disciplinare, Micu- 
lescu a fost scos din lot. Lu- 
cescu a fost multă vreme in
disponibil, R. Nunwoiller a a- 
vut alte obligații (!?), examene

ACTUALITAȚI
• CONSFĂTUIREA ANTRENO

RILOR DIVIZIONARI. In zilele 
de 4 și 5 ianuarie 1979 va avea 
loc, în București, 
rea antrenorilor 
ordinea de zi : 
lui campionatului 
Diviziei B (joi. 4 
pre concepția de .
modernizarea procesului de an
trenament (vineri, 5 ianuarie). 
La consfătuire participă antreno
rii principali și secunzi de ia e- 
chipele divizionare A, antrenorii 
formațiilor divizionare B. Au 
fost invitați, de asemenea, pre
ședinții cluburilor de fotbal șl 
președinții secțiilor de fotbal de 
la cluburile (asociațiile) sportive 
reprezentate în diviziile A și B.

. . consfătul- 
divizionari. La 
analiza turu- 

Diviziei A și 
ianuarie) ; des- 
joc modernă și

B.

• DE LA F.R.F. în perioada 8 
ianuarie — 22 februarie se va e- 
fectua viza legitimațiilor pe anul 
1975 ale jucătorilor care activează 
la echipele de Divizia A, B, C 
și în campionatul republican al 
juniorilor șl școlarilor (inclusiv 
cluburile sportive școlare). In a- 
ceeașl perioadă se va achita și 
taxa de participare.

Mureș cu neașteptatul scor de 
5—0. Dar acest lucru se în
tâmpla în etapa a 11-a, iar re
virimentul a fost doar de o... 
etapă, pentru că, imediat după 
infrîngerea de la Buzău, au ur
mat două egaluri pe teren pro
priu. cu adversari mai inco
mozi, desigur, cu Steaua și U- 
niversitatea Craiova. Unii spun 
că echipa din Hunedoara a fost 
dereglată, oarecum, de insuc
cesul din etapa a 5-a (0—1 cu 
F. C. Baia '' 
propriu), dar 
oscilat între 
plasare șî a
care s-au detașat, în bine sau 
în rău, jocurile cu Chimia Rm. 
Vîlcea (3—0) și A.S.A. (5—0), 
pe terenul din Hunedoara, și 
cel cu Dinamo (0—4), în de
plasare, Dar, pierzînd patru 
puncte la Hunedoara (golave
raj, totuși, bun : 19—7), F. C. 
Corvinul n-a avut forța să re
cupereze din deplasare decît 
un punct (egalul de la Ora
dea) și să realizeze un bilanț 
dintre cele mai slabe din Di
vizia A 
„jocurile 
un egal, 
primite 
marcate.
(la Iași,
Tîrgoviște, la Pitești și la Bu
zău), Corvinul n-a marcat nici 
un gol ! Această diferență în
tre comportarea de acasă și 
cea în deplasare este ilustrată

în timp ce 
de forma 
fluctuațiile) 
mitriu IV

Va reuși 
în retur terenul pierdut cum 
a făcut-o în campionatul tre
cut ? Pentru ca răspunsul să 
fie afirmativ, se cere o mobi
lizare a tuturor forțelor, folo
sirea rezervelor de care dis
pun jucătorii săi (fără îndo
ială, capabili de mai mult), o 
participare nu numai fizică 1* 
pregătiri și o disciplină la ni
velul cerințelor. Altfel, situa
ția nu va fi deloc roză.

Acum, la sfîrșitul turului, e- 
chipa e la două puncte de lo
cul 9 (de Univ. Craiova), dar 
tot la două puncte și de locu
rile 16—17 („Poli" Timișoara 
și Chimia Rm. Vîlcea). Iar cu 
o comportare cenușie ca cea 
din tur, lucrurile nu se pot în
drepta. Știți proverbul cu 
ulciorul.

Constantin ALEXE

Astăzi, în 
lultii" nostru _ 
fia tricourilor 1-11' ._ _ ____ ___
feri la MIJLOCAȘUL OFENSIV. 
Este vorba de jucătorul care tn 
sistemul 4-2-4 era al doilea vîrf. 
Acum. în noile condiții, ei devi
ne al treilea jucător care acțio
nează in zona de construcție, a- 
coto unde atacurile echipei ca
pătă contur clar. Mijlocașul o- 
fensiv, sau, altfel spus, de atac, 
este pionul împins mereu In față, 
amenlnțind eu transformarea lui 
în... regina jocului ; este arma 
care trebuie să decidă, cu predi
lecție, in momentul cînd cei trei 
din prima linie nu reușesc să 
răzbată spre buturile adverse. 
Tot eL mijlocașul ofensiv, preia 
și sarcinile coordonatorului a- ' 
Urnei cînd acesta lipsește sau se 
află tn criză de inspirație. Este 
ceea ce face, uneori, Romilă la 
Politehnica Iași. Rădulescu la 
Sportul studențesc, lovănescu la 
F. C. Argeș, Vamanu la Sport 
club Bacău, Iordănescu la Steaua 
ș.a.m.d. Și nu întîmplător am în
ceput exemplificarea cu Romilă. 
Ieșeanul este liderul de toamnă 
al mijlocașilor de atac, el obți- 
nind cea mal mare medie a note
lor. Romilă este. Intr-adevăr, 
(actor hotărftor în jocul echipei 
sale și, de la o vreme, un com
ponent de nădejde al lotului na
țional. In ancheta noastră de 
sfîrșlt de an. Romilă a fost vă
zut de antrenorii șt căpitanii ce
lor 18 echipe pe locul 4. Și dacă 
n-ar H avut un sezon de primă
vară mai slab (motiv pentru 
care el nu figurează ta clasa
mentul anual al notelor), loco
motiva* POUtehnacil Iași ar 11 ur
cat, probabă. mai sus de locul 
* ta ierartila celor mal bum ju
cători M onuliM. Pe » «Satanță 
foarte mtcă ta „topul* mijloca
șilor ofensivi «tat dasațt trei ju
cători de aceiași praBL la care 
tehnica domină eu autoritate tor
ța ți rezistența. Rădulescu este 
jucătorul care prtntr-o fentă in
spirată poate pune o întreagă 
apărare pe picior greșit, vama
nu a ajuns rin numai un an) un 
pion de bază ta ..mc-ăe băcăuan, 
pătrunderile Uri surprinzătoare șl 
hotărite în prima linie închein- 
du-se cu goluri de mare efect, 
lovănescu a fost în toamna Iul 
’78 cel mal la formă jucător al 
echlțxel piteștene, el suplinind u-1

cu brio pe Dobrin cînd asul ar
geșenilor a absentat. Trebuie să 
mai spunem că lovănescu a ra
tat nu din vina lui debutul în 
echipa națională. In sfîrșlt, pe 
podiumul celor 5 a urcat și 
Kallo. El a fost metronomul 
unei echipe care a funcționat tot 
turul ca un... metronom. ltadu
Pamfil (desprins cu greu dlntr-un 
grup de băimă.reni, care joacă

altceva decit celelalte divizionare 
A), ..bătrinii" Domide și Batnori 

clasamentul aces- 
ne oferă șl trei 
neplăcute : Iordă-

„bătrinii" 
II urmează în 
tui post, care 
mari surprize

CLASAMENTUL 
NOTELOR

PE BAZA MEDIEI 
ACORDATE DE CRO- 

NICARII NOȘTRI

1. ROMILA 7,29 ; 2. RADULES
CU 7,18 : 3. VAMANU 7,17 ; 4. 
IOVANESCU 7,13 : 5. KALLO 7,00 ; 

6. P. Radu 6,76 ; 7. Dom ide 
6,64 ; 8. Bathorl H 6,40 ; 9. Ne
goescu 6,38 ; 10. Pe-tcu 6,37 ; 11. 
Custov 6.33 ; 12. Stoichițâ 6,20 ; 
13. Cirțu 6,16 ; 14—15. lardănescu 
și Cotee 6,12 ; 16—17. Kun H ți
G. Stan 6,00 ; 18. Pîslaru 5 84.

nescu. Kun n, Cirțu. Paradoxal, 
toți trei apar pe primele locuri 
în ordinea eficacității acestor 
mijlocași. Dar iată cum se pre
zintă ' "
nescu 
luri ; 
cu S 
milă, 
neșcu
Negoescu, cotee I gol. Parado
xul amintit 1st pierde. totuși, 
sensul dacă subliniem faptul că 
aUt de la lordănesou. rit șl de 
la Cirțu sau Kun se cere mult 
mal mult decît au dat în toam
na trecută. Oare nu-șl au ți el 
partea lor de vină pentru faptul 
că echipele în care joacă au 
avut in prima parte a campio
natului nu evoluții, ci... involuții? 
Clasamentul " "
jucători trebuie luat totuși 
considerație. — • -
locaș 
e oa

acest clasament : 1. lordă-
7 goluri; 2. Cirțu « go- 

3-5. Kim II, Vamanu, Pet- 
goluri ; 6-S. Ridul eseu, Bo- 
Ctistov 4 goluri ; ». lovă- 
] goluri ; 10—12. Doznlde,

eficacității acestor 
................. în

Pentru că un mțj- 
ofensiv fără... gol la activ 
un motor care rulează în

Mare, pe teren 
comportarea sa a 
a pierde în <le- 
cîștâga acasă, din

în ceea ce privește 
de afară" : 8 jocuri, 

7 înfringeri. 18 goluri 
doar 3 (TREI) 

cinci meciuri 
cu Dinamo, la

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

,2“ DIN 24 DECEMBRIE -----1578

Cat. 1 î 2 variante 25% 
lei ; Cat. 2 : 3 variante 
26.567 lei ; Cat. 3 : 9,75 
lei ; Cat. 4 : 61,25 a 
Cat. 5 ; -------- “ ‘
1.515,50 ra __
categoria 1 au fost obținute de

I

g g

a 39.831 
25% a 

a 8.174 
1.301 lei ; 

182,25 a 200 lei ; Cat. 6 : 
100 lei. Cîștigurile de

ȘTEFAN OLAH și MIHAI VAR
GA, ambii din Oradea.

★
Tragerea extraordinară Loto a 

Revelionului va avea loc luni 1 
ianuarie 1379, ora 16,30, la Bucu
rești, in sala clubului Progresul, 
din str. dr. Staicovici nr. 42. Pa
noul cu numerele ciștigătoare va 
fi televizat în cursul serii.

ROMÂNIAFILM prezintă VLAD ȚEPEȘ
o producție a Casei de filme 5

Scenariul : Mircea Mohor ; imaginea : Aurel Kostrakiewicz ; muzica : 
Tiberiu Ofah ; decoruri : Guțâ Știrba ; costume : Ileana Oroveanu ; 
coloana sonoră : ing. Silviu Camil ; montajul : Adina Georgescu-Obro- 
cea.
REGIA : DORU NASTASE
cu : Ștefan Sileonu, Ernest Mattel, Emaooil Petruț, Alexandru Repan, 
George Constantin, Teolil Viicu, Constantin Codrescu, Constantin Băr- 
bulescu, Vasile Cosmo, Ion Marinescu, Kovacs Gyorgy, Vadasz Zoltan, 
Petre Gheorghiu-Dolj, Mihai Pâlădescu.
Film realizat in studiourile Centrului de Producție Cinematografică 
„București*.
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COMAN Șl DOBRIN

DOI VECHI PRIETENI

ÎMPREUNĂ Șl IN FRUNTEA
CLASAMENTULUI ANULUI 1978

Coman și Dobrin — lo
curile 1 și 2 in clasamentul 
1978 al fotbaliștilor — sint 
vechi și buni prieteni. Deși, 
pentru un neavizat, dialogu
rile lor (de neîncetate ta- 
chinări...) ar însemna con
trariul. Iată un model de 
asemenea, aparent, neamica
le replici : Coman : „Lasă, 
măi Gicule, că dacă nu ple
cam eu de la Pitești, să las 
liber locul de jucător numă
rul 1 al echipei...'1. Dobrin : 
„Tu vorbești Comăniță 7 Tu 
care, fără stîlpii porții, ai 
încasa șase goluri de 
meci ?...“ Și cam așa con
tinuă savuroasele convorbiri 
între cei doi. Cind îl întrebi, 
însă, pe fiecare, ce crede 
despre celălalt, vei descoperi 
o frumoasă atitudine priete
nească : „Coman ? 
dintre cele mai 
te ! E in stare 
haina de pe el 
prieten aflat 
(Dobrin). „Gicu 
Pare el ursuz uneori, dar e 
un amic adevărat. V-o spu
ne unul care a simțit prie
tenia lui" (Coman).

...Atena, 14 decembrie. Se 
analizează infrîngerea din 
fața echipei Greciei. Unani
mitate intr-o unică direcție

Unui 
mari sufle- 

să-și dea și 
pentru un 

in nevoie !“ 
Dobrin 7

(pozitivă) privind comporta
rea jucătorilor : singurii care 
au luptat exemplar au fost 
Coman și Dobrin. Poate că 
lecția vechilor internaționali, 
peste care au trecut (nu 
fără urme) sute șt sute de 
meciuri, a servit aii tor fot
baliști tineri din lotul repre
zentativ. Poate că reflecția 
rostită cu voce înceată de 
Coman să fi fost încă o lec
ție pentru cei aflați la în
ceput de carieră : „Ei, fra
ților, să fi avut noi, Gicu 
șt cu mine, mintea de acum, 
atunci cînd intram în na
țională !...“

...București, 27 decembrie. 
Coman și Dobrin, tot îm
preună și în clasamentul ce
lor mai buni jucători ai 
noștri pe 1978 ! Un avertis
ment pentru tinăra genera
ție. Trecuți de hotarul celor 
30 de ani, insurmontabil 
pentru mii și mii de spor
tivi, portarul din Tirgoviște 
și atacantul din Trivale de
monstrează cită tinerețe poa
te fi prin neîncetată dra
goste pentru fotbal și prin 
necontestată valoare sporti
vă. Primele lor gînduri, 
după victoria de clasament : 
Coman : „Succesul unui por- ' 
tar e al tuturor portarilor.

Laurențiu DUMITRESCU

Acum, cînd eu sînt așa de 
bucuros, nu pot să-i uit pe 
cei care n-au avut un sezon 
reușit. Știu foarte bine ce 
înseamnă asta. Uitați eo- 
borîșurile mele 7 De aceea, 
îi trimit o vorbă de încu
rajare în primul rînd ve
chiului meu concurent și 
prieten, Răducanu. Curaj 
Rică !“ Putea fi altfel Co
man 7 Iată-l și pe Dobrin : 
„La fiecare start de cam
pionat, îmi zic : să mai în
cep ? Așa mi-am spus și în 
toamnă. Și n-a fost tocmai 
rău că am pornit-o iar la 
drum. Mă bătea gîndul, 
parcă mai tare ca oricînd, 
să nu mai reapar în primă
vară. Dar simt că voi ceda. 
Prea am avut din partea tu
turor dovezi de apreciere și 
încurajare. Le

Nouă nu ne 
să-i felicităm 
din Tirgoviște 
care nu iau în 
rea anilor și a campionate
lor. Și să-i îndemnăm pe 
tinerii jucători să imite 
CEEA CE ESTE FRUMOS 
ȘI LĂUDABIL in carierele 
lor remarcabile. Fiindcă sînt 
destule de imitat !

mulțumesc". 
rămine decit 
pe „bătrinii* 
și din Pitești 
seamă trece-

Eftimie 1ONESCU
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RUGBY

E un poem depânîndu-și cadența, 
cu versuri mereu inedite, 
pe coala imensâ-a gazonului.
Din 30 de silabe gîlgîind, neistovite, 
țișnesc imagini, 
ritmuri,
fi totul seamânâ tulburător de mult cu poezia.

DEFINIȚII FOTBALISTICE
FOTBAL

Un sport ce umple stadioane, 
Cu oameni și... piramidoane

SPECTATORI
Mari suporteri, devotați.
Toți... arbitri’ consacra ți 1

AUTOGOL
Gol înscris de-un fotbalist... 
Egoist

TALPA
O pingea ce-o pun cizmarii
Și In fotbal... adversarii

MECI
Joc sportiv, partidă,
Uneori... coridă I

BETON
Material extrem de tare, 
La construcții și-„apărare*

BARA
O traversă bună, rea,
Numai să nu dai în... ea

ARBITRU
„Cavaler4» — vezi bine.
Totul e.:. cu cine ?

Citiți poemul acesta, 
cînd drop-golul zboară neașteptat, 
ca o pasăre căutîndu-și cuibul. 
Cînd șarjele trec sacadat 
ca o cadență impetuoasă de odă. 
Cind balonul izbește pâmîntul, în 
odată cu purtătorul, 
ca punctul final al unei strofe. 
Cind grămada se adună 
ca două versuri grele de gînduri. 
Cînd placajul se ivește, tăindu-țî 
ca o rimă rară.
Cind jucătorul aleargă în zigzaguri, 
ca o idee printre obstacolele

ținta,

respirația.

cuvintelor.

POȘTA LUI MOȘ OER1LA
L. MAR CU, CONSTANTA. Vreți 

sâ știți cine l-a bătut vreodată 
zdravăn pe Cassius Cloy ? 
cred câ doar maică-sa, cînd 
mic.

V. SCAR LAI, GALAȚI. Vă 
șekiți : Richard al Hl-lea nu 
numărat printre marii șahiști 
epoca aceea. Asta» în ciuda 
iebrei sale replici : „Dau un 
gat pentru un cal l“.

Eu 
era

In
so 
din 
ce- 
re-

S. LIVIU, TULCEA. Imî 
piîngîndu-te de atacantul 
din echipa voastră de 
care trage mereu peste plasă. Nu 
cumva. înainte, o fi fost voleiba
list ?

scrii, 
VcsMe, 
fotbal.

Nelu QUINTUS

Citîți poemul acesta 
pe coala imensâ-a gazonului.
Din 30 de silabe gîlgîind, neistovite, 
din zvîcnetul bărbătesc al balonului, 
țîșnesc versuri mereu inedite 
cîntînd bărbăția.
Și, uneori, totul seamănă tulburător de mult 

cu poezia.

MIHU DRAGOMIR

BOCANCII DE TURISM
Blindai imî stă șl crenelat ca tancul 
Cu botu-n soare, lucitor, bocancul : 
Gata-i de-asalt să-nfrunte spațiul, timpul, 
Triumfător urcind sub tălpi Ol impui I

— Ajunge, dragii mei de drumeție I 
Dați-mi răgaz măcar un ceas și mie ! 
Mult hăituirâți, paic-ați fi ogari I ... 
Mai stați și voi tihniți prin virf de pari I

Dar, cocoțați prin piscuri de uluca, 
Fac alpinism, par tot cu dor de ducă : 
Neosteniți, cu păți de Guliver,
Bocancii mei mârțâlutesc prin cer 1 ...

Le-am pâsuît răgaz o zi întreaga, 
Atîta timp cit sufletul să-și tragâ 
Și cil — dedat cu umbletul mereu — 
Măcar oleacâ sâ respir ți eu !

Da' nu l 
Târimuri 
Doar cit 
Bocancii

Și krtă-i

g
g

timp de odihnă, căci moi stnt 
neumblate pe pâmînt I 
să fluier, cu un vinâtor : 
mi se culcă la picior I

___ i eu urechile ciulite 
Uimind prin »int chemări nebonuite 
— Clini credincioși — cu limba Koasâ-afarâ, 
Nerăbdători, ,-opuce drumul Iară ...

TUDOR GEORGE

M. 
chiar 
coș. 
daca 
ta tea

A.

BĂLAN, IA$Î. La baschet, 
mingile noi se aruncă la 
Nu însă ... definitiv, chiar 
unele dintre ele, prin caH- 
tor, ar justifica acest lucru.

TO ADER, MIZIL. Ațî fost 
greșit Informat. Rugbyul în 15 
se dispută cu atîțîă jucători, nu 
spectatori.

V. GELU, ORADEA. Supunem 
©onduceri'i echipei F. C. Biho-r su
gestia dv. Anume, ca atît timp 
cît scoate rezultate slabe, sâ i se 
spună Cri șal Negru. Poate astfel 
va acumula puncte... repede.

DIN ÎNSEMNĂRILE
UNEI MINGI

• Cind un jucător mă calcă 
și se dezechilibrează, e bine 
să-și aducă aminte că nu mă 
las... călcată In picioare

• Văzind poarta goală, 
m-am ... rușinat și n-am in
trat

• N’u întîmplător mă 
uneori în bare. Barele 
... moralul porții

izbesc 
susțin

Coricoturî trimise de cititori

Proiect 
(pentru 
MATEI

de minge de fotbal 
înaintași... fără adresă) 
MIHAI — București
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Nadiei Comăneci, cam
pioană mondială ia bîrnă 

N-am să-l dedic o epigramă, 
Fiindcă faptele-i de seamă 
Dovedesc că-i mai normal 
Să îi fac un madrigal

Ion Draica — 3 centuri 
de aur în arena interna
țională

Alte titluri (cu... ocaua .’)
Va mai lua — spun multe 

guri.
Cum să nu-l țină cureaua 
Dacă are trei ... centuri ?

Lui Dan Grecu, apropo 
de performanța lui la C.M. 

Unii fac din bronz inele, 
El face un „bronz** din ele 1

In 1978, Iile Năstase 
cîștigat patru turnee 

Tot patru-ți pronosticăm 
Și în noul an, Năstase, 
însă nu ne supărăm 
Dac-or fi chiar... cinci

a

sau 
șase

„Fotbal... minut cu mi
nut"

Minut cu minut ? Nici 
Poate-așa... din cînd în

Bind ! 
cind 1

Voica,

A ȚZ

Antrenorului Ion 
după acel 1—7 cu Albania 

îmi spunea un oarecare :
— Voica-mi place foarte tarei 
Dar zîmbind pe sub mustață :
— Mă refer la... cintăreață I

Unul arbitru de fetbal 
Pe teren, cind e integru,
Nu mai e văzut tn...negru

Nataliel Mărășcscu, pen
tru cele 4 medalii cuce
rite în 1978

Felicitări, Natalia : 
Trimestrul — și medalia i 
In anul
Va lua

viitor 
una

,i medalia I 
— *d .pună 
... pe lună ?

C. BaiaF. 
divizionară B, 
în Divizia A I

Nu aduce anu* 
Ce aduce... Mateîanu !

Mare : ieri, 
azi, locul 2

în Divizia B de fotbal : 
Gloria Bistrița — Victoria 
Călan 12—0 I

Diferența — curioasă —
5-o apreciezi e greu : 
Unii spun e-a fost de-o clasă, 
Alții zic că de-un ...liceu l

Echipa feminină de 
handbal a avut o compor
tare nesatisfăcătoare la
C.M.

Nu contest, faptele-s 
C-a jucat „handbal în 
Ceea ce a demonstrat 
Si

fapte, 
șapte'

prin... locul ocupai /

Vlrginiel Iluziei, Învingă
toare la Roland Garros, 
locul 4 In „Turneul cam
pioanelor-

Noi te felicităm acum, 
Văzind că pe parcursul vieții, 
Străbați ji tu același drum, 
Pe care-au triumfat băieții I

La fotbal, Gloria Bu
zău — Steaua 4—1 I

Printre stelele cerești, 
„Steaua^-și are mersul său, 
Că răsare-n București
Și, apune la... Buzău

Lui Nicolae Dobrin.
Unii spun : „E bun curcanul I" 
Alții zic : „Prefer... Gisca- 

nul r

In campionatul divizio
nar, juniorii de la Gloria 
Buzău au realizat un sin
gur punct 
mul loc

Puteau s-ocupe 
Și... fără joc l

și ocupă ulti-

acest Ioc

Tirul nostru bate pasul 
pe loc la proba „in pi
cioare44

Echipa noastră, mai ieri, tare 
Și-aproape fără de pereche, 
Trecu din proba „în picioare", 
La cea culcat (pe o ureche !)

PREFERINȚE SPORTIVE ►

Cupla-

Lui Florin Gheorghiu 
neînvins la prima masă 
la Olimpiada de șah 
la Buenos Aires

Bine pregătit de-acasă, 
S-a acomodat cu clima. 
Așezat la 
A prestat

prima masă, 
un joc, tot prima !

Abonatul telefonie 
jul
Ceasornicarul « Cursele con
tra cronometru
Constructorul ■= Zidul si 
părarea beton
Croitorul = Reverele la 
nis
Don Juanul 
dublu-mlxt
Frizerul „Foarfecă- Ia
bal
Soția — Proba de dresaj

Partide

Proba de pistol./

a-
te-

de

fot-

Grăbitul 
viteză 
I.S.B.-uI » Fundașul „mă
turător44 la fotbal
Intrigantul = Loviturile In
directe și cele sub centură 
Leneșul « Poziția «culcat44 la 
tir
Patinatorul = Deposedările 
prin... alunecare
Poștașul «= Șahul prin cores
pondență și pasele eu adresă 
Redactorul = Aruncările la... 
ooș

1

i K j
ii
I

REFLECȚII...
■ Calea

• Unii pescari îșl exercită pasiunea cu succes nuznal ta 
apă fiartă

• Cînd se află în autoturism, conducătorul trebuie să fie cu 
picioarele pe pămint

• Un arbitru partial nemulțumește una dintre cele două 
echipe. Un arbitru imparțial le nemulțumește ... pe amândouă

• La început, meciurile de fotbal s-au disputat fără arbitri. 
Aceștia au apărut tn 1S81. In curîtid se vor împlini 190 de ani 
de la această dată nefastă

• Unii atleți confundă triplul-salt eu triplu... sec

spre jocul simplu e de multe ori foarte complicată

CORECTURA,
Q Echipa gazdă a făcut vid 

(zid) In fața sorții (porții) și 
mingea '—" ~ “
• A 

îndlrjit 
aprinse.
• Cu 

gineri (tineri) în echipă, au 
reușit să bea din supa (Cu
pa) victoriei.

a lovit para (bara), 
fost un bed (meci) 
cu multe gaze (faze)

toate că au avut doi

BAT-O VINA!
• După ce a driblat lot ce

l-a ieșit în vale (cale), a mu
tat (șutat) peste portal ' 
iar) și a trimis talonul 
nul) ta . . —
• La 

dă), a 
buestru
• Au . _ „

ta final au cîștigat 
(doi) la dero (zero).

clasă (plasă). 
proba de sfadă 
evoluat ca ‘ 
(maestru), 
jurat (jucat)

(por- 
(bale-

In
(spa- 
tun)

bine $1 
cu noi

Au colaborat : Jack BERARIU, Corin B1ANU, Titi FIU- 
PIDESCU, Titi GHEORGHIU-VASLUI, Ion GHINESCU, Du
mitru C. MAZILU, V.D, POPA și Dan PRECUP.

Desene de N. CLAUDIU.
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Numărul următor al ziarului nostru va apare miercuri 3 
ianuarie, la orele obișnuite. Corespondenții noțtri din țară 
sint rugați să transmită relatările lor marți 2 ianuarie, in- 
cepind de la ora 10, la numerele de telefon cunoscute.

I
I

Ultimele zile pentru procurarea biletelor la tradiționala

TRAGERE EXTRAORDINARĂ 1010 A REVEHOWLOI
La agențiile Loto-Pronosport din întreaga țară se înregistrea

ză în aceste zile o afluență deosebită de participanți, atrași 
deopotrivă de valoarea ridicată și numărul mare al cîștigurilor. 
precum și de formula tehnică foarte avantajoasă a acestei 
trageri, care va avea loc în prima zi a anului 1979.

CELE 12 EXTRAGERI A CÎTE 10 NUME
RE oferă, intr-adevăr, nenumărate posibilități 
de ciștiguri. Se atribuie în număr nelimitat :
• AUTOTURISME „Dacia 1300“ și „Skoda 

105 L“ ;
• EXCURSII in RD. Germană — Dane

marca, R.P. Bulgaria — Turcia sau R.S. Ce
hoslovacă — R.P. Ungară :

e CIȘTIGURI ÎN NUMERAR de valoare 
fixă si variabilă.

ȘANSELE CELE MAI MARI le au biletele 
de 25 lei varianta, care participă la toate

extragerile ; biletele de 15 Iei varianta 
parte la primele șapte extrageri, iar cele de 
5 lei varianta numai Ia primele două.

SE PARTICIPA și pe variante combinate 
sau combinații „cap de pod", achitate 100% 
sau 25%, care pot aduce suite de premii.

REȚINEȚI : duminică 31 decembrie 1978 
este ultima zi pentru cumpărarea biletelor la 
atractiva TRAGERE LOTO A REVELIONU
LUI !

MAI MULTE BILETE CUMPĂRATE — 
MAI MULTE SANSE DE CÎȘT1G !
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Continuînd o consacrată tradiție publicistică, împrospătată la fiecare sfirșit de an, 
ne-am adresat și de data aceasta mai multor redacții și agenții de presă, din 
diferite țări europene, cu 3 întrebări ce prefigurează un bilanț sportiv internațional 
pe 1978. lată-le în ordine :

1. CARE A FOST CEL MAI IMPORTANT EVENIMENT AL ACESTUI AN, LA JUMĂ
TATEA CICLULUI OLIMPIC, IN MIȘCAREA DV. SPORTIVA ?

2. CE PERFORMANȚĂ SPORTIVA ROMÂNEASCĂ V-A IMPRESIONAT CEL MAI 
MULT IN 1978 ?

3. CARE ESTE CEA MAI SURPRINZĂTOARE VICTORIE SPORTIVĂ A ANULUI IN 
MARILE COMPETIȚII ? DAR CEA MAI SCONTATA ?

In rîndurile ce urmează, răspunsurile 
continentului.

primite din 15 citadele de pe întinsul

ANGLIA : „Sunday Telegraph** — Londra
"| Pentru sportul brita-
■ nic, cel mai de sea-

mă eveniment a fost 
de-a Xi-a ediție acea _ _ _____

Jocurilor Commonwealthu- 
lui, desfășurată în această 
vară, la Edmonton (Cana
da). în aceste tradiționale 
întreceri, sportivii insulari 
au furnizat o serie de lau- 
reați, printre care semi- 
fondistul Steve Ovett și de- 
datlonistul Daley Thomp
son. Amîndoi se anunță 
pretendenți la un loc pe 
podium și la Olimpiada ’80 
de la Moscova.

2 Am urmărit-o cu ad
mirație pe Virginia 
Ruzici, cîștigînd tur

neul feminin de la Brigh
ton, din această toamnă.

AUSTRIA

Este, fără îndoială, una 
din cele mai promițătoare 
„stele* ale tenisului mon
dial.

3 Tot tenisul feminin 
ne-a oferit marea sur
priză a anului, prin 

victoria echipei Angliei 
In „Cupa Wightman", 
întîlnire bilaterală pe care 
o dispută în fiecare an In 
compania formației S.U.A. 
De data aceasta, nici Chris 
Evert n-a putut sta Împo
triva voinței britanicelor 
de a recuceri trofeul. Cit 
privește rezultatele norma
le, în fruntea lor stă, pro
babil, victoria „at-home“ a 
fotbaliștilor Argentinei m 
Cupa Mondială.

„Volksstimme*
1 „Renașterea" fotbalului
• austriac. Echipa na

țională șl unele for
mații de club au avut suc
cese notabile. Un singur 
exemplu edificator : re
prezentativa țării noastre a 
dispus cu 3—2 
R. F. Germania, 
încă deținătoare 
de campioană a

FRANȚA : „L’Equipe" - Paris
1 Evenimentul

nr. 1 — „NI1 Evenimentul nostru 
nr. 1 — „Marea Bu
clă", Turul ciclist al 

Franței. Bineînțeles și pen
tru faptul că această cla
sică întrecere rutieră s-a 
încheiat cu victoria com
patriotului nostru Ber
nard Hinault.

2
R.

mantele el constante In 
marile concursuri ale anu
lui.

3 Victoria neașteptată a 
atletului Olaf Beyer

IUGOSLAVIA : „Sportske Novosti"
■S Pentru sportul iugo-
■ slav, evenimentul nr.

1 a fost disputarea, la 
Belgrad, a campionatelor 
mondiale de caiac-canoe. 
Succes pe multiple pla
nuri, completat și de vic
toriile noastre, semnate de 
Milan Janlc și Matlja Lju- 
bek.

O Am reținut, în pri- 
mul rînd, excepționa
la „revenire" a Na-

POLONIA : „Przeglad Sportowy'*
1 Evenimentul central
1 al sezonului competi- 

ționial 1978 în Polonia 
poate fi socotit concursul 
internațional de caiac-ca
noe organizat la Poznan, 
cu prilejul jubileului de 50 
de ani de la fondarea fe
derației noastre de 
litate.

2
drul

specia-

Victoria lui
Dîba în proba 
iac 1 pe 500 m în ca- 

campionatelor mon-

Vasile 
de ca

Zagreb 
diel Comăned la campio- 
natele mondiale de gim
nastică de la Strasbourg.

’ Surprinzător, 
** pentru nr> 

succesul 
goslav Miloș________,_
campionatele europene de 
la Praga, în cadrul cărora 
a obținut titlul continental 
în proba de triplusalt. Aș
teptată, victoria Argentinei 
la „El Mundial".

Varșovia
diale de la Belgrad a cre
at o deosebită impresie în 
cercurile noastre sportive.

•, chiar 
noi, a fost 
atletului iu- 
Srejovic, la

•3 „El Mundialul" de 
& fotbal ne dă răspun

sul la aceste între
cea mai mare sur- 
a anului a fost pre- 

echipei Italiei în 
directă pentru titlu, 
cum victoria 11-lui 

era unanim

SPANIA : „AS**

bări. 
priză 
zența 
lupta 
după 
Argentinei 
scontată.

Madrid
la Strasbourg, unde și-a 
confirmat din nou înalta 
sa măiestrie. I1(R. D. Germană) pe 

800 m, la C.E. Intr-o com
panie selectă, Argentina a 
reușit să se impună, to
tuși, fără prea mari emo
ții la C.M. de fotbal.

„Deutsches Sportecho** 
Berlin

2 După părerea noas
tră, cea mai bu
nă comportare dintre 

sportivii români a avut-o 
caiacistul Vasile Dîba, ca
re și-a confirmat valoarea 
pe plan internațional.

3 Două surprize de pro
porții au marcat a- 
cest sezon : victoriile 

repurtate de sportivul nos
tru Jiirgen Heuser la C.M. 
de haltere, precum și cea 
a schiorului polonez, Jozef 
Luszczek, în proba de 15 km 
fond a C.M. Canotoarele 
din R. D. Germană s-au 
comportat la înălțime, con
form așteptărilor, la „mon
dialele" din Noua Zeelan- 
dă, cucerind majoritatea 
medaliilor.

„Sport Informations 
Dusseldorf

3 Surprinzătoare au 
fost unele perfor
manțe foarte bune 

obținute de sportivii din ța
ra noastră. Cu sinceritate, 
se poate afirma că nu ne aș
teptam să dștlgăm titlul 
mondial de handbal mas
culin, nu era previzibilă 
victoria iul Michael Kolbe 
la C.M. de canotaj și nici 
cea a Iul Gerd Wiltfang, 
devenit campion mondial 
la călărie (sărituri). Re
zultate foarte normale a- 
parțin suedezilor : Bjorn 
Borg a ciștigat al treilea 
„Wimbledon", iar Ingemar 
Stenmark a triumfat la 
C.M. de ia Garmlsch Par- 
tenkirchen.

„Guerin Sportivo** - Bologna 
moment în care se părea 
că fosta campioană olim
pică nu va mal urca pe 
podium.

3 0 mare surpriză : lo
cul 4 obținut de ita
lia la C.M. de fotbal, 

la care puțini „tlfosi" pu
teau spera. Tot pe terenul 
balonului roțund s-a înre
gistrat șl rezultatul cel mal 
ușor de ghicit, victoria 

Argentinei.

ni s-a 
Mără- 

perfor-

impresionantă 
părut Natalia 
șescu, pentru-

D. GERMANĂ

3 Victoria surprinzătoa
re a boxerului ame

rican Marvin Johnson 
asupra campionului mon
dial la categoria semigrea. 
Mate Parlov Succesul e- 
chipei de fotbal a Argen
tinei, care, pe teren pro
priu, și-a asigurat victoria 
In disputa pentru titlul 
mondial.

:** — Istanbul
opinia publică internațio
nală.

Nu credeam ca ace- 
eași Nadia Comănecl 
să se bucure de un 

succes atît de mare la 
„mondiale". Era de aștep
tat ca Argentina să cîștige 
campionatul mondial de 
fotbal, pentru a confirma 
adevărul că gazdele au 
totdeauna primul cuvînt.

Evenimentul sportiv 
care s-a bucurat de 
un succes deosebit în 
noastră l-au consti- 

campionatele naționa
le de atletism. Cu acest 
prilej s-au înregistrat cî- 
teva rezultate excelente, 
printre care și cel al măr
șăluitorului Jorge Llopart, 
care avea să devină, 
august la Praga, 
al Europei.

2

IIIn 
campionToate competițiile na

ționale și internațio
nale organizate în

,___ noastră s-au desfășu
rat sub semnul verificări
lor loturilor R. D. Germa
ne pentru J. O. din 1980. 
Am ajuns la unele conclu
zii pozitive șl altele nega
tive. Intr-o serie de disci
pline sportive (cum ar fi 
halterele, canotajul, caia
cul) am făcut progrese, ia 
altele concurenta oaspeți
lor a devenit mal apropia
tă (atletism, natațle), în 
fine, s-a constatat că în 
unele sporturi olimpice va 
trebui să facem susținuți 
pași înainte (boxul, lupte
le, scrima ș.a.).

R. F. GERMANIA : 
Dienst** —

1 Campionatele mon
diale de natație au 

numeroase 
rezultate de valoare maxi
mă. Despre multi dintre 
protagoniștii acestei între
ceri, în special tineri, se 
va vorbi desigur și la J.O. 
din 1980. Printre ei vor fl, 
sperăm, și înotătorii vest- 
germanl.

1
tara

Comportarea 
frumoasă a 
Comăned la i

TURCIA

foarte 
Nadiel 

C.M. de
2

I„Milliyet1
Campionatele națio

nale de atletism, în 
care săritorul nostru 

la înălțime Ekrem Ozda- 
mar 
cord

1Viena

3 Nimeni nu se aștepta 
ca Jilrgen Heuser 
(R. D. Germană) să 

devină campion mondial de 
haltere la categoria super- 
grea. Mal ales că, de ani 
de zile, întrecerile haltero
fililor de peste 110 kg au 
fost dominate de „uria
șul" Vasili Alekseev 
(U.R.S.S.), prezent șl el la 
C.M. de la Gettysburg. Ac
cidentarea sa a fost, pro
babil, hotăritoare. Cea mal 
scontată victorie aparține 
suedezului Ingemar Sten
mark, schiorul care a do
minat marile întreceri ale 
sezonului „alb".

a obținut un nou 
al Turciei — 2.20

re
in.

§
Revenirea în arena 
mondială a Nadiel 
Comăned, care a im

presionat în mod deosebit

2

I
de cea a 
pe atunci 
a titlului 
lumii.

_________ Emilia E- 
berle, campioană eu
ropeană de juniori, 
a urcat In elita aces- 
discipline

Gimnasta
A berle. cai

_ _ sportive.
Perform., -tele ei confirmă 
că in România a fost cre
ată o adevărată școală în 
gimnastica mondială.

BULGARIA : „Naroden Sport1
1 Printre marile com

petiții găzduite în a- 
nul ce a trecut, cea 

mai de seamă a fost edi
ția de la Sofia a campio
natelor europene de lupte 
libere.

2 Impresionante au a- 
părut succesele înre
gistrate de Ion Drai

ca, laureat al campionate
lor mondiale de lupte gre
co-romane și Emilia Eber-

CEHOSLOVACIA

Sofia
le, campioană europeană 
de junioare la gimnastică.

3 0 mare surpriză poa
te fi considerată vic
toria înotătorului so

vietic Aleksandr Salnikov, 
în proba de 1500 m a cam
pionatelor mondiale de na- 
tațle. După cum laurii 
compatriotului său Nikolai 
Andrianov, *a «mondialele* 
de gimnastică de la Stras
bourg, erau cel mal aștep
tați.

1 Campionatele 
diale de na 
furnizat

IO serie de mari com
petiții (C.M. de hand
bal feminin. c.E. de 

atletism și haltere) au 
constituit momente culmi
nante ale sezonului in ța
ra noastră. Totodată, cel 
de al 5-lea Congres al Co
mitetului de cultură fizică 
șl sport din Cehoslovacia a 
avut o însemnătate deose
bită pentru întreaga noas
tră activitate. Din lucrările 
sale a reieșit că peste 3 
milioane de cetățeni ai ță
rii 
in

„Ceskoslovensky Sport' 
Praga

2 Atletul Uit
s-a Impus

1

sint angrenat! continuu 
practicarea sportului.

..... Fioroiu
s-a Impus printr-un 
rezultat excelent pe 
m — 13:15,0. El a fost5000 _ _________________

sportivul român care a im
presionat cel 
plnia publică 
la not

rnal mult o- 
sportivă de

3 Surpriză de proporții 
este recordul lui Vla
dimir lascenko 

m. Victoria cea mai aștep
tată, a fost, desigur, titlul 
cucerit de Argentina 
„Mundialul" fotbalului.

2.35

la

ELVEȚIA : „Sport-lnformation** — Zurich
feminine de gimnasticăCel mai mare eveni

ment organizat de ța
ra noastră — deși 

sîntem considerați ca spe
cialiști ai sporturilor de 
iarnă — rămîne legat to
tuși de fotbal. Este vorba 
de meciul din 11 octom
brie, de la Berna, dintre 
reprezentativa Elveției și 
fosta vicecampioană a lu
mii, Olanda. Intîlnirea a 
stîrnit un interes deosebit 
și — deși s-a încheiat cu 
o deziluzie (3—1 pentru 
oaspeți) — ecourile ei mai 
persistă încă.

_____________ __________ a 
României la campionatele 
mondiale. Pe prim planee 
situează, firește, Nadla Co
mănecl șl tlnăra speranță 
Emilia Eberle, campioană 
europeană de junioare. A- 
ceasta din ' 
ca la J. O.
impună eu șl mal 
strălucire.

urmă promite 
din 1980 "ai se 

multi

victo- 
Jozet

2 Cercurile noastre 
sportive au fost plăcut 
impresionate de com

portarea bună a echipei

O Surprinzătoare, 
rta polonezului _____
Luszczek în proba de 

schi — 15 km la C.M. In 
contrast, dominația scon
tată a suedezului Ingemar 
Stenmark, imbatabil în 
probele de slalom 51 sla
lom special.

2 Nadia Comăned a 
strălucit din nou. la 
campionatele mondia

le de la Strasbourg. El i 
se cuvin cde mai multe 
aplauze.

ITALIA :
IUn mănunchi Întreg 

de întreceri atletice, 
organizate In marile 

orașe ale Italiei. Este o ra
mură sportivă 
gă mereu teren. Ca o în
cununare, rezultatul ex
cepțional realizat de ita
lianca Sara Slmeonl — 2,01 
la înălțime !

2

care dștb-

performanța Nadiel 
Comănecl la C.M. de 
la Strasbourg, într-un

î ncercind să sintetizăm toa- 
I te cele cuprinse în răs- 
* punsurile primite, iată-ne in 

fața unui adevărat panoramic 
mondial al sportului pentru anul 
încheiat. Opțiunile invitaților an
chetei noastre se disting, totuși, 
cu destulă certitudine, pentru fie
care dintre cele trei întrebări.

î ncercind să sintet 
I te cele cuprinse 
" nuncLirilA rsrimito.

Iln ce privește evenimentul 
sportiv cel mai pregnant, 
aproape pretutindeni au 

dominat competițiile cu caracter 
mondial sau continental, cele ce 
reunesc la start sportivi din mai 
multe țări In alte cazuri, au ieșit 
în evidență și campionatele na
ționale, în care sportivii țărilor 
respective au obținut performan
țe înalte. După cum, de mențio
nat sint răspunsurile din două

UNGARIA : „Nepsport** — Budapesta
Iîn mișcarea sportivă 

din Ungaria, cel mai 
mult comentai a fost 

succesul primei ediții a 
noii competiții polisportive 
„Pentru călirea celor ti
neri", care a reunit la 
start tineri și copil între 
6 și 26 de ani. Un număr 
de 916 682 de participant!, 
deci aproximativ 32 la su
tă din populația reprezen- 
tînd tînăra 
îndeplinit 
tiționale, 
socotit 
deosebit.

U.R.S.S. : „Sovietski Sport1
IFără îndoială, pentru 

mișcarea sportivă din 
Uniunea Sovietică, 

punctul principal de bilanț 
pe 1978 îl constituie în
cheierea cu avans conside
rabil a lucrărilor planifi
cate din vastul program 
de pregătire a Olimpiadei 
’80. Este complet termina
tă construcția primelor 9 
blocuri-gigant din Satul o- 
limpic. sînt date în folo
sință velodromul și clădi
rea reconstruită a Palatu
lui sporturilor. Este un 
succes, care prefigurează 
pe cele viitoare, legate de 
găzduirea celei de a

generație, au 
normele compe- 

ceea ce poate fl 
drept un succes

Două nume româ- 
■— nești, apartinînd a- 

mlndiouă unor sporti
ve în ascensiune, au fost 
de reținut In ultimul se
zon. Primul aparține re
marcabilei campioane de 
tenis Virginia Ruzici. Al 
doilea, foarte tinerel gim
naste Emilia Eberle.

3 Neașteptat a fost sal
tul realizat de înotă
torii americani și ma
niera autoritară In 

care au dominat campio
natele lu.mll. Rezultate pre
vizibile 7 sint prea multe,

Moscova
xxn-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară.

2 Impresionantă — și 
mai mult decît atît ! 
— apariția noii „ste

le* a gimnasticii româ
nești. Emilia Eberle.

O O surpriză d< 
proporții a fo 
toria finlar 

Marți Vajno, pe lf 
la campionatele e 
de atletism de ia 
Un rezultat sconta., 
sarea pe primele locu* 
reprezentativelor de gin / 
nastică ale U.R.S.S., la ul
tima ediție a campionatelor 
mondiale.

3

8

țări socialiste, cele din Ungaria 
și Cehoslovacia, în care acțiuni 
ce cuprind o arie mult mai lar
gă, vizind întreaga activitate spor
tivă, au constituit evenimentul 
central.

2 Firește, răspunsurile 
această întrebare au 
de a ne interesa in 

deosebit. Aflăm, astfel, că 
lele” gimnasticii românești 
impresionat cel mai mult 

de hotare, 
previzibilă, 

foarte pre- 
că Nadiei Comaneci I

sului Virginia Ruzici și excelentul 
caiacist Vasile Diba. Alte opțiuni 
sint pentru Natalia Mărășescu, 
Ion Draica și llie Floroiu.

3

3

la 
darul 
mod 
„șle

au 
opinia

publică de dincolo 
Concluzie, dealtfel, 
dar cu precizarea - 
țioasă 
se alătură acum, in imediata 
apropiere, cea mai promițătoare 
gimnastă a noastră, Emilia Eber
le. In urma acestora, cite două 
mențiuni culeg campioana teni-

In sfirșit, pentru întrebarea 
ultimă (de 
concluziile

Surprizele au fost 
halterofilul Heuser . 
nă) și schiorul Luszczek (Polonia) 
fiind cei mai de recomandat pen
tru un „podium* imaginar. Cit 
privește rezultatele așteptate, ele 
au în frunte pe fotbaliștii Argen
tinei - confirmînd avantajul te
renului propriu chiar și la un 
campionat mondial — precum și 
suita nesfirșită de victorii pe 
pirtiile albe obținute de suedezul 
Ingemar Stenmark.

fapt, doua), 
sînt limpezi, 

numeroase, 
(R. D. Germa-

3

• SPORTIVI ROMANI IN COM
PETIȚII INTERNATIONALE. La 
Port Washington continuă tur
neul internațional de tenis pen
tru juniori (jucători plnă la 18 
ani). Tenismanul român Fiorul 
Segărceanu l-a învins In turul 
trei cu 6—2, 6—3 pe pakistanezul 
John Porter. • A început tradi
ționalul turneu internațional de 
șah de la Hastings (Anglia), 
Mihai Șubă (România) a remizat 
cu Jonathan Speelmen (Anglia). 
Alte rezultate : Hartston (Anglia) 
— Csom (Ungaria) remiză ; Va- 
siukov (U.R.S.S.) — Balshan (Is
rael) remiză ; Mestel (Anglia) — 
Christiansen (S.U.A.) 1—0. • In 
runda a doua din cadrul cam-

STIRI EXTERNE PE4
pionatulut mondial de șah pen
tru juniori II (jucători plnă la 
17 ani), de la San van Gent 
(Olanda), jucătorul român Lu
cian Vasilescu a întrerupt parti
da cu olandezul Arnoup Dok- 
kum. • HOCHEIUL IN ACTUA
LITATE. La Davos, tn cadrul 
competiției internaționale de ho
chei pe gheață pentru „Cupa 
Spengler", formația suedeză A.I.K. 
Stockholm a întrecut cu scorul 
de 7—2 (1—0, 4—1, 2—1) echipa 
vest-germană E.G. Dilsseldorf șl 
pe Spartak Moscova cu 3—2 (1—0.

2—1, 0—1). • La Hanovra s-au 
întilnit, pentru a doua oară, se
lecționatele R- F. Germania și 
Finlandei. Hocheiștil finlandezi au 
ciștigat cu 3—2 (0—0, 2—2, 1—0). 
• In orașele suedeze Karlskoga 
și Karlstad, In cadrul C.M. pen
tru juniori (grupa A) : Canada 
— R.F.G. 6—2 (2—0, 2—1, 2—1) ; 
Cehoslovacia — Norvegia 6—4 
(1—2, 4—2, 1—0) ; U.R.S.S. —
S.U.A. 7—1 (3—0, 4—1, 0—0) ; Sue
dia — Finlanda 2—1 (1—0, 1—1,
0—0). • Xn cadrul turneului pe ca- 
re-1 întreprinde In S.U.A., echl-

SCURT
pa Dinamo Moscova a Jucat la 
Springfield (Massachussetts) cu 
formația locală .Whealers", Ho
cheiștil americani au ciștigat cu 
4—1. • BASCHET LA STOCK
HOLM ȘI TORINO. In turneul 
internațional masculiin de la 
Stockholm : Grecia — Suedia 
77—68 (39—27) ; Franța — Olanda 
83—71 (43—44) ; suedia — Franța 
76—71 (36—30) ; Olanda — Grecia 
98—90 (59—46). • In prima zl a 
turneului internațional feminin de 
la Torino : Iugoslavia — Franța 
80—63 (41—48) ; Italia I — Italia

(junioare) 74—61 (42—26). • „IN
TERNAȚIONALELE" DE TENIS 
ALE AUSTRALIEI au oontinuat 
cu următoarele meciuri mal im
portante : Case — Noah 4—6. 4—6. 
6—3, 6—3, 6—1 ; Roche — Tiriac 
6—3, 6s-0, 6—3 ; Rosewall —
Stanbury 6—2, 6—4, 6—2* ZIA
RIȘTII L-AU PREFERAT PE 
KARPOV LUI IAȘCENKO. zia
riștii de sport din U.R.S.S. l-au 
desemnat pe șahistul Anatoli 
Karpov, campion al lumii, cel 
mal bun sportiv sovietic pe 1978. 
Pe locurile următoare au fost 
clasați atletul Vladimir lașcenko, 
recordman mondial la săritura in 
Înălțime, șl gimnastul Nikolai An
drianov, campion mondial.
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