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IN INIMA BUCEGILOR, LA 2000 DE METRI ALTITUDINE, 
GIMNASTELE PREGĂTESC VIITOARELE PERFORMANȚE

© Un debut promițător în vederea campionatelor europene și mondiale din 
anul 1979 • Nadia Comăneci — fruntașă și pe pîrtia de... schi

Iarnă grea, în decembrie. în 
Bucegi : geruri aspre, vînturi 
violente, viscole puternice. In
tr-un cuvint, întreg ..reperto
riul" unei ierni autentice. Cei 
care s-au încumetat să străbată 
sau să poposească. totuși. pe 
aceste meleaguri au avut satis
facția descoperirii unui peisaj 
de o neasemuită frumusețe, do
minat. evident, de albul imacu
lat al nesfirșitelor întinderi de 
zăpadă.

In această ambianță, la com
plexul de la Piatra Arsă s-au 
reunit, pentru un scurt stagiu 
de pregătire, componentele lo
tului republican feminin de 
gimnastică, sub conducerea an
trenorilor emeriti Bela și Marta 
Karoly. spre a folosi cu maximă 
eficientă avantajele pe care le 
oferă antrenamentele la altitu
dine.

După cum bine se știe, con
dițiilor naturale specifice acestei 
zone li se adaugă, la Piatra 
Arsă, sala de sport construită 
aici cu ani in urmă, unde se 
pot efectua și pregătiri la apa
rate, la cele existente in dota

I

rea sălii sau aduse special în 
virf de munte. Cum a fost ca
zul. de data aceasta, cu bimele 
si paralelele pe care antrenorii 
si gimnastele le-au transportat 
de la Deva pină la Bușteni, apoi 
cu telefericul pină la Babele și, 
in continuare, cu ajutorul spor
tivilor din lotul olimpic de judo, 
pină la complexul de la Piatra 
Arsă. Este și motivul pentru 
care a fost preferat tocmai acest 
locșor din impărăția munților 
noștri, folosit și in alte împre
jurări pentru pregătiri la alti
tudine.

Aflindu-ne, timp de două zile, 
alături de cele mai bune gim
naste ale tării, fie in sala de 
sport, fie pe pirtia de schi a- 
menajată ad-hoc de veritabilul 
schior care este Bela Karoly, 
ne-am dat seama de seriozitatea 
și responsabilitatea cu care co
lectivul de fete îndeplinește pro
gramul de activități stabilit, 
cuprinzînd deopotrivă atit acți
uni de instruire sportivă pro- 
priu-zisă, cit și altele, cu ca
racter distractiv-recreativ. Prin 
specificul lor, activitățile zil

I

nice ale lotului olimpic de gim
nastici se pot împărți in trei 
momente caracteristice, menți
nute cu strășnicie in program, 
indiferent cit de aspre sint 
împrejurările cărora trebuie să 
le facă față gimnastele.

Primul moment, cel care 
inaugurează in fiecare zi acti
vitatea fetelor, este cel rezervat 
pregătirii artistice. Coregraful 
Pojar Geza a imaginat un pro
gram complex de exerciții și 
mișcări, individuale și in grup, 
vizind atit plastica și frumuse
țea fiecărui gest, fiecărei ati
tudini, cit și corectitudinea e- 
xecuției in sine. Hind pe rind, 
de la simplu la complex, sint 
solicitate toate părțile corpului, 
în cele aproape 90 de minute 
de activitate intensă, desfășu
rată pe o muzică adecvată im
primată pe bandă magnetică 
de casetofon, gimnastele execu- 
tind nu mai puțin de 18 pro
grame diferite I Asistăm la o

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 2—3)

A venit, in sfirșit, mult așteptata zăpadă, spre bucuria 
celor mici, fericiți că in partea a doua a vacanței de iarnă 
pot să se dea cu sania, să schieze și să patineze. La ria
dul lor, mii de tineri și virstnici fac pregătiri febrile pen
tru „prima ieșire" pe pirtiile de schi.

Sosirea zăpezii a însemnat insă și declanșarea tuturor 
forțelor pentru organizarea primelor concursuri din cadrul 
etapei de iarnă a „Daciadei".

Cu speranța că se va exploata la maximum prezența 
oaspetelui mult așteptat, urăm tuturor succese cit mai 
multe în cadrul „Daciadei albe".

Foto : Dragoș NEAGU

SPRE 0 NOUĂ CALITATE 
ÎN SPORTUL DE MASĂ

Anul 1979 este hotărîtor atit 
în ceea ce privește îndeplini
rea Programului de dezvoltare 
a mișcării sportive adoptat de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. — care prevede 
ca pină la sfirșitul anului 1980 
să atingem, în cuprinderea 
populației la practicarea siste
matică a exercitiilor fizice, 
sportului și turismului, 80 la 
sută dintre elevi. 60 la sută 
dintre studenți, 50 la sută din 
personalul muncitor și 20 la 
sută din populația satelor — 
cit și in ceea ce privește asi
gurarea condițiilor de înfăp
tuire a acestor obiective.

In anul care a trecut, am 
realizat progrese semnificative 
în organizarea și participarea 
la marea competiție națională 
„Daciada", dar obiectivul fun
damental pus in fața noastră 
— cuprinderea întregului tine
ret, a oamenilor muncii la 
practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice și sportului — a 
rămas sub cerințele prevăzute.

Sintem hotăriți ca în 1979 
să trecem, pe baza acumulări
lor de pînă acum, la o nouă 
calitate în sportul de masă, să 
găsim și să aplicăm noi solu
ții și măsuri în perfecționarea 

acestuia, a propagandei sporti
ve, să folosim eficient baza 
materială, să îmbunătățim 
munca tuturor organelor și or
ganizațiilor cu răspunderi și 
atribuții în sport. Este necesar 
să ridicăm pe un plan superior 
educația fizică și sportul în 
școli, întreprinderi, instituții, 
unități cooperatiste și in me
diul rural, pentru toate cate
goriile de cetățeni, ținînd sea
ma de vîrsta, specificul mun
cii acestora, starea de sănătate 
și capacitatea fizică.

Anul 1979, primul din cea 
de-a doua ediție a „Daciadei". 
trebuie să constituie totodată 
un an hotărîtor in depistarea 
de noi talente care să poată fi 
cuprinse în loturile naționale 
și, îndeosebi, în cele olimpice, 
aducînd astfel un aport de 
seamă în reprezentarea cu 
cinste a culorilor patriei la 
J.O. de anul viitor.

GHEORGHE VLĂDICA 
șef secție la C.N.E.F.S.

UN GRUP DE ATLEȚI
ROMÂNI-IN NOUA EEELANDĂ

AL BASCHETBALISTELOR
CLUJENCE

în ultimele zile ale anului 
trecut. Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca a găzduit un in
teresant turneu internațional 
de baschet feminin, dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie". La în
trecere au fost prezente echi
pele Vozdovac Belgrad Gocul 
3 în campionatul iugoslav), 
Kralovopolska Brno (locul 3 în 
campionatul cehoslovac), Ganz 
Mavag Budapesta (Ungaria), 
Crișul Oradea și „U“ Cluj-Na- 
poca. După partide frumoase, 
viu disputate, trofeul a reve
nit baschetbalistelor de la U- 
niversitatea din localitate, 
care au realizat următoarele 
rezultate: cu Ganz Mavag
74—68 (34—33), cu Vozdovac 
86—67 (47—27), cu Crișul 81—60 
(41—28), cu Kralovopolska 
84—63 (41—35). Coșgetera
turneului : Doina Prăzaru Mathe 
(,,U“) .89 puncte.

Mircea RADU — coresp.

„CUPA 16 FEBRUARIE ‘ 
LA LUPTE

începînd de azi și pînă du
minică, în sala Dinamo din 
Brașov, are loc tradiționala 
competiție de lupte libere și 
greeo-romane dotată cu „Cupa 
16 Februarie". Participă tineri 
sub 25 de ani. Cu acest prilej, 
se experimentează și unele 
modificări ale regulamentului 
internațional.

G ÎNDURI Șl ANGAJAMENTE 
SPRE NOI ÎMPLINIRI ÎN
SPORTUL CONSTĂNJEAN IREA SĂ OBȚINĂ

NOI SUCCESE LA MARILE ÎNTRECERI DLN 1919
Sportivii, antrenorii, profeso

rii de educație fizică, întreg 
activul mișcării sportive din 
județul Constanța, în frunte cu- 
comuniștii, au încheiat anul 
1978 cu importante succese în 
sportul de masă și de perfor
manță și se angajează ca în 
noul an, 1979 — hotărîtor pen
tru îndeplinirea sarcinilor Pro
gramului de dezvoltare a miș
cării sportive pînă în anul 
1980 — să-și intensifice efor
turile, determinînd și în acti
vitatea sportivă transformarea 
cantității într-o nouă calitate, 
așa cum ne cere secretarul ge

TITLURILE CUCERITE PÎNĂ ACUM ODLIfiĂ I
A mai rămas un an pînă la 

Jocurile Olimpice de la Mos
cova. Cînd mă gindesc, Mont- 
realul parcă a fost ieri și, 
iată, întrecerile olimpice din 
1980 sînt așa de aproape ! Tit
lurile de campion olimpic și 
mondial pe care le-am cuce
rit pînă acum mi-au adus mari 
satisfacții. Dar pe măsură 
ce m-am obișnuit cu gloria 
sportivă, mi-am asumat și mari 
obligații. Pentru a putea a- 
tinge obiectivele pe care mi 

neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Consiliul județean și consili
ile municipale și orășenești 
pentru educație fizică și sport, 
toate organele cu atribuții, a- 
sociațiile și cluburile sportive 
din județul Constanța vor ac
ționa in spiritul indicațiilor re
centei ședințe a Comitetului

GHEORGHE BRÂNZA 
secretar al Comitetului județean 

Constanța al P.C.R., 
președintele C.J.E.F.S, Constanța 

(Continuare in pag. 2—3)

le-am propus pentru Jocurile 
Olimpice, urmez un minuțios 
program de pregătire alcătuit 
de antrenorul meu, Radu Hu- 
țan.

în acest an se vor disputa 
campionatele mondiale de ca- 
iac-canoe. Prezența mea la în
trecerile celor mai buni caia- 
ciști și canoiști din lume este 
legată de îndeplinirea a ceea 
ce se așteaptă de la mine : 
cucerirea locului 1 în probele 
de 500 m și 1000 m. Acesta

ÎNFLĂCĂRATE
ANUL 1979
este obiectivul intermediar și 
nici o abatere de la rigorile 
vieții sportive nu-mi este per
misă fiindcă, trebuie să recu
nosc, participarea mea la 
cursele olimpice nu vizează 
altceva decit medaliile de aur, 
ceea ce reprezintă un angaja
ment de onoare pentru un 
sportiv al României socialiste.

VASILE Dl BA
maestru emerit al sportului, 
campion olimpic și mondial 

la caiac

1N LUPTĂ PENTRU
CONSOLIDAREA PRESIIfilULIT

Sînt fericită că, împreună cu 
Liana Mihuț, Eva Ferenezi, 
Zsolt Biihm și Simion Crișan, 
am reușit să aducem patriei un 
titlu european de seniori și 
două de juniori, ca și alte locuri 
pe podium la campionatele eu
ropene și în mari concursuri 
internaționale, care au înscris 
tenisul de masă printre disci
plinele fruntașe în bilanțul 
sportului românesc pe anul

MARIA ALEXANDRU 
maestră emerită a sportului la 

tenis de masă, campioană 
europeană la dublu

(Continuare în pag. 2—3)

Ieri au plecat în Noua 
Zeelandâ, pentru un stagiu de 
pregătire și cîteva întreceri — 
ca urmare a invitației forului 
de specialitate din această ța
ră — atleții Natalia Mărășescu, 
Fița Lovin, Hie Floroiu și 
Paul Copu.

AII, [TAPA A ll-a 
A DIVIZIEI A 

IA HANDBAL FEMININ
Campionatul Diviziei A la 

handbal feminin programează 
azi etapa a II-a. Scorurile 
strînse înregistrate în etapa 
de debut a competiției (cu 
excepția aceluia dintre Pro
gresul și Rapid), dar îndeo
sebi victoriile înregistrate de 
două dintre noile promovate, 
Rulmentul Brașov și Con
structorul Baia Mare — prima 
învingînd chiar pe campioana 
țării, Universitatea Timișoara 
— îi îndreptățesc pe iubitorii 
handbalului să aștepte evo
luții bune și în confruntările 
de azi.

Programul etapei. în Capi
tală (Sala Floreasca) : Univer
sitatea București — Rulmen
tul Brașov (de la ora 17) și 
Progresul București — Con
fecția București (de la ora 
18,10) ; Baia Mare : Construc
torul — Mureșul Tg. Mureș ; 
Bacău : Știința — Hidroteh
nica Constanța ; Timișoara : 
Universitatea — Rapid Bucu
rești.



o frumoasă reprezentare a rug&yului românesc O zi prin citeva magazine cu arlîcole sportive

GRIVIȚA ROȘIE: 3 MECIURI
ÎN FRANȚA-3 VICTORII

Pentru R.C. Grivița Roșie 
vacanța a veni; mai tîrziu, 
abia spre hotarul dintre ani. 
Echipa antrenată de Viorel Mo- 
raru și Kadu Demian s-a aflat 
în ultimele zile ale lui 1978 
(ca și Rapid București, dealt
fel, care se va reîntoarce în 
țară vineri) intr-un tradițional 
turneu de decembrie în Fran
ța. Trei partide care au însem
nat tot atîtea victorii.

— Dincolo de rezultate, ce 
a însemnat, stimate Viorel 
Moraru, acest turneu ?

— O bună și, sînt convins, 
foarte utilă experiență pentru 
garnitura noastră. Pe de altă 
parte, un prilej de afirmare — 
fructificat 1 — într-o țară cu o 
atR de mare tradiție și torță 
rugbystică.

— Care este valoarea 
reală a adversarilor întîl- 
niți ?

— Prima formație a fost, în 
fapt, o selecționată de jucători 
de primă divizie, din departa
mentele Lot, Tarii și Garonne. 
Rugbyștii noștri au jucat cu 
ambiție, cîștigînd clar, cu 
30^0, un meci în care au reu
șit 4 încercări. Și al doilea 
adversar a fost tot de pe pri
ma scenă a rugbyului francez : 
Montauban. O evoluție la fel 
de bună, de asemenea 4 eseuri 
si un scor, iarăși, concludent : 
36—16. In fine. Decazeville — 
lideră în divizia secundă, echi
pă care și-a depus o candida
tură viguroasă la un loc în 
primul eșalon francez. A fost 
un partener incomod, care — 
surprinzător — ne-a creat cele 
mai multe probleme, conducîn- 
du-ne cu 16—4. In final, domi
narea noastră insistentă s-a 
materializat într-un nou suc
ces : 12—10.

— Cum a fost privit tur
neul de către presa fran
ceză ?

— Pe lîngă bunele aprecieri 
din ziarele locale, iată numă
rul din „Midi Olympique-, 
după meciul cu Montauban. Pe 
prima pagină, o fotografie 
mare. Iar articolul reputatului 
Henri Gatineau este titrat : 
„Rugbyștii români (de la Gri
vița Roșie — n.n.) repun rug- 
byul... pe drumul cel bun: 
36—16". Argumente : jocul
aerisit, valoarea pachetului de 
înaintași, o excelentă impresie 
lăsînd raidurile liniei a treia 
și ale mijlocașului la grămadă.

— Care sînt evidențierile 
dumneavoastră ?

— Un turneu remarcabil a 
făcut Simion. A jucat irepro
șabil cu piciorul, fiind și în 
rest un atu incontestabil al 
nostru. Foarte buni s-au arătat 
Bărgăunaș. Scarlat, Stroe, Vlad, 
Pena, Sabău, Tufeanu.

— Ați avut și doi invi
tați...

— Atît Enciu Stoica cit și 
Gheorghe Dumitru au fost la 
înălțime, confirmîndu-și clasa 
ridicată.

— Șî acum, o întrebare 
pentru... viitor: cînd vă 
reîntîlniți — și cu ce gîn- 
duri — cu rugbyștii Griviței 
Roșii ?

— Vrem să confirmăm bu
nele evoluții din turneul în 
Franța, în care, repet, echipa 
a jucat cu maturitate, dîndu-ne 
speranțe într-un așteptat salt 
de calitate. Motiv pentru care 
vacanța se încheie repede, la 
14 ianuarie urmînd să dăm 
startul pregătirilor.

Geo RAEJCHI

DACĂ MOȘ GERILĂ
Sînlem In plin sezon de lamă 

șl ar II normal ca In magazinele 
cu articole sportive cumpărăto
rii să găsească din belșug ceea 
ce caută. Așadar, la drum pe 
traseele unităților comerciale, 
pentru a vedea în ce măsură sa
tisfac ele pe amatorii sporturilor 
de iarnă.

Tîrgoviște : CEI MAI MICI 
SPORTIVI, NEGLIJAȚI I

Doi băieți, elevi de școală ge- 
nerală, aflați în vacanță, se in
teresau cu timiditate de o să
niuță pliantă la magazinul Mon
dial „Moto-velo*. Răspunsul vân
zătorului a venit repede: «Mo
mentan nu mai avem nici un tip. 
Mai încercați*. Stăm de vorbă 
cu gestionarul Ion Dogaru care 
ne explică, cu regret In glas, 
că au avut toate tipurile de să
niuțe, dar s-au vindut „ca pli
nea caldă*4 și, din păcate, nici in 
depozit nu mai există.

Ne-am continuat drumul la 
magazinul „Sport* nr. 33, unde 
ne-am interesat. In numele mi
cilor sportivi, de o serie de arti
cole. „Am vrea treninguri din 
bumbac sau supraelastice de la 
nr. 32 la 40...*. „Lipsesc !*. „Dar, 
bocanci de schi pentru copii 
„Nu avem !* „Dați-ne atunci un 
hanorac și o pereche de ghete de 
patinaj nr. 20 sau 21...“ Aștep
tăm să ne sosească...

Am plecat dezolați. întrebarea 
cu treningurile am repetat-o la 
raionul cu articole de sport al 
modernului magazin universal 
„Muntenia44. „Degeaba vă mirați, 
ne-a răspuns gestionara Lidia 
Turnescu. Cam de mult nu am 
primit așa ceva*.

Cîmpina : NICI UN FEL 
DE SCHIURI IN RAFTURI
în ziua cînd am vizitat maga

zinul „Sport* nr. 113 din Cîmpi
na, cei care căutau schiuri erau 
invitați cu amabilitate să mai 
încercb... Răspuns evaziv. De 
asemenea, lipsesc treningurile 
pentru copii intre nr. 34—33,

GÎNDURI Șl ANGAJAMENTE ÎNFLĂCĂRATE
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA BUCUREȘTI ? DE CE NU ? VOI MUNCI FĂRĂ PREGET

N-A ADUS SCHIURI Șl SĂNIOJl...
bocanci de schi nr. 19—23,5, pan
tofi de tenis pentru copii pînă 
la 12 ani, hanorace îmblănite sau 
pantaloni pană de schi... „Asc-

menea articole primim în canti
tăți insuficiente de la bazele 
noastre de aprovizionare și de 
aceea ele nu ie găsesc*.

Ploiești : CIND RESPON
SABILII AU MAI MULT 

SPIRIT DE INIȚIATIVA
Principalele magazine din Plo

iești „Casa comercială sport-tu- 
i:sm- (responsabil Gheorghe Ji-

IN LOC DE
Normal a fost ca succintul nos

tru sondaj să aibă ca punct fi
nal și explicațiile I.C.R.T.I. 
I.C.R.M. Ploiești, care au 
gația asigurării fondului de mar
fă amintitelor unități comerciale. 
Directorul adjunct al I.C.R.T.I., 
ion Corodeanu, ne-a informat că 
întreprinderea de tricotaje Ca
racal și C.I.C. București nu și-au 
onorat contractele de treninguri 
și tricouri, iar I.PJNL Sport Re
ghin are Însemnate restanțe In 
livrarea bocancilor de schi și a 
ghetelor de patine. Cit privește 
săniuțele și schiurile, tovarășul 
Ion Vladuțiu, director adjunct al 
I.C.R.M., ne-a spus că Întreprin
derile „Emailul roșu* din Me
diaș și „Bucium* din Iași nu au 
respectat contractele încheiate, 
avind o restanță de 804 și, res
pectiv, 460 săniuțe. La ultima in-

I
la Pucioasa și Fieni

_ _ _ _ _ l
Un scurt popas la

In anul care a trecut am reu
șit să obținem calificarea pen
tru turneul olimpic, lucru pe 
care alte echipe cu veleități 
(Olanda, Spania etc.) nu l-au 
putut obține. Am ratat însă, 
la campionatele mondiale, un 
loc între primii patru, in „ca
reul de ași“, cum le place spe
cialiștilor să numească cele mai 
bune formații din lume. Și a- 
cesta nu numai din vina noas
tră. Iată de ce toți jucătorii din 
lotul olimpic, printre care mulți 
debutanți. dornici de afirmare, 
sînt animați de ambiția de a 
dovedi că pot obține și per
formanțe de mare valoare. Iar

anul 1979 ne oferă suficiente 
ocazii. Mă gîndesc la primele 
ediții ale „Cupei Mondiale" și 
„Cupei Ligii Europene", care vor 
reuni la start tot ce are polo-ul 
mondial și continental mai 
bun. In plus, mă gîndesc, îm
preună cu coechipierii de la 
Dinamo București, și Ia un re
zultat de prestigiu în ..Cupa 
campionilor europeni". Trofeul 
ar putea poposi anul acesta și Ia 
București. Noi o dorim și ne 
vom pregăti cum se cuvine.

DINU POPESCU
căpitan a! selecționatei olimpice 

de polo

LUPTĂTORII VOR ÎMPLETI
Anul celor mai mari satis

facții, așa l-aș numi pe 1978. 
Pentru că în acest an luptă
torii noștri fruntași la ,,grc- 
co-romane“ au cucerit o a- 
devărată cunună de lauri : 8 me
dalii de aur. din care 3 la 
campionatele mondiale, 4 la 
cele europene și una la în
trecerile continentale de juni
ori. Adăugind și celelalte li

SPORTUL EONSTANJEAN
(Urmare din nao 1)

Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. intensificînd munca de 
atragere a tineretului, a tutu
ror oamenilor muncii de la o- 
rașe si sate la practicarea sis
tematică a exercitiilor fizice, 
sportului si turismului, de de
pistare a ta'entelor capabile să 
ridice De noi treote sportul ro
mânesc de performantă. In 
acest cadru, '-om acorda o a- 
tenție specială pregătirii spor
tivilor constănteni de mare 
performantă, pentru ca la cele 
10 meda’ii cu-’ri'e la campio
natele eurooere si mondiale 
din anul 1978 să se adauge alfe 
medalii prețioase la europenele 
si mondif’l'',e de lupte greco- 
romane «i Ia mordia’ele de 
scrimă din acest an. De ade
menea. între s-'rcmile noastre 
prioritare se afiă pregătirea su
perioară a celor 35. de spor
tivi nominalizați inloturi'e o- 
limpice. pe care îi dorim să 
atingă nivelul exigențelor ac
tuale. astfel ca să merite ma
rea cinste patriotică de a re
prezenta România socialistă la 
J.O. din 1980.

0 NOUA CUNUNA DE LAURI
medalii de argint și de bronz 
obținute la aceste competiții, 
ajungem la un apreciabil to
tal de 19 medalii. Tot în acest 
an, pentru prima dată. Româ
nia s-a situat pe locul I în 
lume, performanță pe care 
n-au reușit-o decît luptătorii 
citorva țări de-a lungul ani
lor. în fine, personal. în ”78 
am avut și satisfacția de a fi 
ales vicepreședinte al forului 
internațional F.I.L.A. t în acest 
an voi fi. împreuna cu a- 
propiații mei colaboratori Ion 
Cernea. Nicolae Pavel, Simi
on Popescu, dr. Nicolae Plo- 
eșteanu și cu toți sportivii din 
lot. cu gîndul la Jocurile O- 
limpice și cu ochii la campio
natele europene de la Bucu
rești și la cele mondiale din 
S.U.A. Doresc din toată inima 
ca înainte de a fi întoarse ul
timele file ale calendarului 
1979 să putem împleti o allă 
cunună de lauri, cel puțin la 
fel de frumoasă ca aceasta de 
acum.

ION CORNEANU 
antrenor emerit, antrenorul 
principal al lotului de lupte 

greco-romane

PENTRU A CUCERI TITLUL

SUPREM
Pentru mine, sezonul compe- 

tițional 1978, primul meu an 
de seniorat, a fost cel mai 
rodnic: am devenit dublă 
campioană republicană de 
popice la individual și Ia pro
ba de perechi (alături de prie
tena și colega mea de echipă 
Elena Pană) ; am cîștigat 
„Cupa F.R.P." și am cucerit 
trei medalii (două de argint 
și una de bronz) la campiona
tele mondiale de la Lucerna, 
unde am fost declarată ' vice- 
campioană mondială la indivi
dual si la perechi (împreună 
cu Margareta Cătineanu) și 
am urcat pe. cea de a treia 
treaptă a podiumului laurea
telor cu echipa reprezentativă 
a României.

Aceste succese au avut da
rul să mă ambiționeze in a 
persevera și mai mult în pro
cesul de instruire, deoarece 
sînt hotărî tâ să-mi realizez 
proiectele pentru noul an. Mai 
întîi vreau să mă mențin la 
nivelul cel mai ridicat in ie
rarhia națională și interna
țională a popicelor, unde în
tâmpin o mare concurentă de 
valori. Anul 1979 va constitui 
o importantă etapă pentru 
continua mea perfecționare 
tehnică și tactică. Voi munci 
fără preget pentru a cuceri 
titlu] suprem — pe lingă care 
am trecut la Lucerna — la 
viitoarele campionate mondiale 

Mai am și alte ginduri per
sonale. Am datoria să-l sprijin 
în ridicarea măiestriei sportive 
pe soțul meu. Mircea An- 
dreescu. jucător în echipa di
vizionară de baschet I.C.E.D. 
București, iar eu mi-am pro
pus să ajung studentă la 
T r F.S
ELENA LUPOAE-ANDREESCU 
dublă vxecampioană mondială 

la popice

IN LUPTĂ PENTRU CONSOLIDAREA PRESII5IULH
(Urmare din nao 1)

1978. La baza acestor succese 
stau, în primul rînd. condițiile 
tot mai bune de pregătire de 
care ne bucurăm și care au fă
cut posibilă și afirmarea puier- 
nică în arena internațională a 
elementelor tinere talentate

Anul 1979 este anul întrece

rii supreme în tenisul de masă: 
cam-.ionatele mondiale vor avea 
loc la sfîrșitul lunii aprilie, la 
Phenian. încă de pe acum am 
intensificat pregătirile pentru 
că. într-o formație care se a- 
nunță mai puternică decît la 
ediția precedentă, dorim fier
binte să consolidăm în conti
nuare prestigiul tenisului de 
masă românesc.

DE
VACAN

patinatori 
Pere? ($c 
Petcu și 
4), Angi 

și Marian 
Viteazul" 
(Unirea Tr 
ti gat cam
dețului life 
s-au clasat

P.S. — 
zăpada, 
derarea și 
a activități

Traian lOANIțESCU

pa) și „Sport-metal“ (Gherghi
na M.hăilă) sînt, în general, bine 
aprovizionate. Oamenii de ini
țiativă, șefii unităților respective 
nu stau cu mîinlle în sîn și se 
deplasează adesea la bazele de 
aprovizionare din București, Re
ghin și alte localități unde se 
află producătorii diverselor sor
timente de echipament și alte 
materiale solicitate de piață șl 
inexistente în depozitele I.C.R.T.I. 
și I.C.R.M. Ploiești. „Zilele tre
cute, ne spunea tovarășul Gh. 
Jipa, am făcut o comandă de 
șapte articole la I.C.R.T.I. și am 
primit doar două. Dacă vrei, gă
sești totuși soluții pentru a mul
țumi clientela și, bineînțeles, 
pentru a Îndeplini planul de des
facere".

CONCLUZII
tervenție, conducerile întreprin
derilor menționate au promis 
ferm că, în citeva zile, săniuțele 
vor fi expediate la Ploiești. In 
legătură cu schiurile, I.C.R.M. a 
repartizat o cotă mai mare la 
Bușteni și Sinaia, însă nici I.P.L. 
Reghin nu a satisfăcut integral 
cererile. In stoc se mai află ci
teva sute de schiuri care vor fi 
repartizate imediat magazinelor.

Motive și... motive. Unii fac 
promisiuni ferme, alții nu răs
pund deloc la cerințele magazi
nelor, în timp ce amatorii spor
turilor de iarnă caută cu lumi
narea articolele mult dorite. De 
ce nu vă îndepliniți sarcinile a- 
sumate în perioada contractări
lor, tovarăși furnizori ?

ȘAHUL Șl TENISUL 
„MATERII OBLIGATORII" ÎN

Pucioasa, 
oraș dimbovițean, cunoscută sta
țiune balneară. Ținta vizitei 
noastre : Consiliul orășenesc pen
tru educație fizică și sport. 
Scopul: să aflăm ce s-a pre
văzut, pe plan sportiv, pentru 
elevi, în timpul vacanței.

Ni s-a prezentat de către to
varășul Mihal Ion, prim-vicep re
ședințele consiliului, un plan în 
care figurau, la loc de frunte, 
concursuri de schi și săniuțe, 
un „festival al zăpezii", con
cursuri de patinaj. Din păcate, 
planul nu putea fi îndeplinit. 
Motivul ? Exista un mare ab
sent : zăpada. Cit despre pati
noare naturale, nici nu putea 
fi vorba, de vreme ce termome
trele arătau doar... plusuri.

Situația nu i-a descurajat pe 
cei chemați sd organizeze va
canța elevilor.

— Prevăzînd blîndețea Iernii, 
care de cîțiva ani nu prea a 
adus zăpadă pe meleagurile 
noastre, am organizat și alte 
acțiuni sportive — ne-a infor
mat tovarășul Mihai Ion. Aș 
vrea, în primul rînd, să vă vor
besc despre rolul deosebit care 
îl joacă, în acest an Ia Pucioa

sa, ca și la Fieni, „Cluburile de 
vacanță*.

Am așteptat explicațiile nece
sare.

— împreună cu Consiliul oră
șenesc al organizației pionieri
lor, am hotărît ca în această va
canță TOȚI elevii din orașele Pu
cioasa și Fieni să învețe să joace 
șah șl tenis de masă. Pentru a- 
tingerea acestui scop, în cadrul 
„Cluburilor de vacantă*, fiecare 
școală a pus la dispoziție cîte 
două clase : una pentru șah, iar 
alta pentru tenis de masă, în-

ÎN INIMA BUCEGILOR
(Urmare din pag. 1)

veritabilă lecție de balet, cu 
veritabile soliste : Nadia Comă
neci, Emilia Eberle și Marilena 
Vlădărău, urmărite ca adevă
rate modele de celelalte spor
tive. Este evident, gimnastele 
participă cu mărturisită satis
facție la acest prolog al activi
tății zilnice, încheiat, de regulă, 
cu un „număr* de autentic 
spectacol sportiv, în care toate 
cele 10 sportive iși etalează din 
plin calitățile de... dansatoare.

Atit de agreabil și de plăcut 
ochiului este acest antrenament 
de dimineață incit nici nu ne 
dăm seama cit de repede s-a 
scurs timpul afectat pregătirii 
artistice.

După micul dejun urmează 
o pauză de 15—20 minute, ne
cesară pentru „echiparea de 
iarnă* a fetelor, căci progra
mul va continua cu momentul 
doi. cea mai plăcută activitate, 
aici, la Piatra Arsă. Sînt lec
țiile de schi, organizate cu tot 
dichisul, și la care iau parte, 
cu multă plăcere, toate gimnas
tele din lot. chiar dacă gradul 
de însușire a alunecării pe schi
uri este diferit. In timp ce 
Marta și Bela Karoly se lansea
ză pe pirtie chiar din vîrful 
pantei, Nadia Comăneci și Ma- 
rilena Neacșu, sportivele cu 
cele mai avansate cunoștințe in 
materie de schi, iși urmează 
îndeaproape profesorii. Toată 
lumea este veselă, chiar și a- 
tunci cînd, în ultimă instanță, 
mai vin și... căderi. Un singur 
regret: absența unui teleschi, 
care să ușureze urcușul, căci, 
din această cauză, in fiecare di
mineață nu pot avea loc mai 
mult de 4—5 coboriri. Fețele 
îmbujorate ale sportivelor sînt 
cea mai elocventă dovadă a efi
cienței acestei activități, pe 
care antrenorii Marta și Bela 
Karoly o introduc constant in 
preocupările de iarnă ale ele
velor lor

Masa de print și somnul de 
după-amiază 
continuate de 
antrenamentul 
sala de sport, 
cele trei bime 
eforturi

Marta Karoly preia grupa de la 
bîmă, alcătuită din
Turner, 
Neacșu, 
Viorica 
Karoly 
mentul 
participă celelalte cinci gim
naste prezente aici: Nadia 
Comăneci, Emilia Eberle, Ro- 
dica Dunca, Anca Kiss și Clau
dia Dragomir. Evident, este 
vorba, mai mult, de o pregă
tire generală, dar se încearcă 
ți elemente din viitoarele exer
ciții ale gimnastelor noastre 
fruntașe. Fiecare dintre spor
tive execută un anume element, 
fie la birnă, fie la paralele, cei 
doi antrenori, ajutați de Po
jar Geza. corectind. exem- 
plificind. îmbunătățind mișcă
rile gimnastelor. După o oră, 
se efectuează „schimbul", cele

Dumitrița 
Melita Ruhn, Marilena 
Marilena Vlădărău și 

Gyiito, in timp ce Bela 
supraveghează antrena - 
de la paralele, la care

urmează firesc, 
momentul trei. 

de trei ore in 
la paralele și la 
aduse cu multe 

tocmai de la Deva.
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• PRIMUL SPORTIV a! Județu- 
!u’ Brcșoz pe 1978 a fost declarat 
popicarul iostf Tismănar (Rulmen
tul), cîștigător a trei medalii la 
C.M. de la Lucerna, doua de aur 
și una de argint. @ CEA DE A 
IV-a EDIȚIE a concursului „Cea 
mat frumoasa baza sportiva*.
„Cea mai bogată activitate
sportivă de masă“ - inițiat de 
Comitetul județean U.T.C. Galati 
- a revenit pe '78 Liceului in
dustriei nr. 2 Tecuci și, respec
tiv. Liceului sanitar Galați.
• LA I.T.I.A. BUCUREȘTI, In 
ciuda specificului de producție, 
oamenii muncii găsesc timp și 
pentru sport. Aici se desfășoa
ră un campionat al asociației la 
ten:s de masă cu zeci de con- 
curenți, d:ntre care șeful de co
loană T. Pavel, impiegatul de 
mișcare I. Gabriel și electricia- 
nul-auto C. Sebastian au fost cei 
mai buni ei urmînd sâ concureze 
în campionatul sectorului 7. Echi
pa de Fotbal I.T.I.A. a terminat 
turul campionatului pe sector pe 
locul 6. ar nu de mult ea o 
susținut un amical cu Rapid, în
casările Hind folosite de comi
teau s:ndîcatului pentru organi
zarea ,,Pomului de iarnă". © IN 
ED'Ț’A DE IARNA a 
naț'onaie ,,,Daciada“, 
Titu sînt angrenați în 
rile de șah și tenis 
pes4e 1000 de elevi. 
T1NOARUL artifical 
a avut 
in cadoul ..Festivalului 
pionieresc". Dintre cei

competiției 
în orașul 
confruntâ- 
de masa 

© PE PA- 
din Ploiești 
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masa A-.tf 
vîrștn’ci s-a 
la popice 
masa — în 
na a „Dai 
luat ființă 
Pentrj ,,s« 
qâtit 4C d 
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Diviziei A
Astăzi loceps consfătuirea tehnicienilor fotbalului

17. CHIMIARM. VÎLCEA: 13 PUNCTE, 16 GOLURI SI 19...CARTONASE
- >

Chimia Rm. Vîlcea este sin
gura dintre promovatele se
zonului trecut care s-a canto
nat, conform uzanțelor, în 
zona care frige, a retrogradă
rii. Adevărul este că ea nici 
nu venise în prima divizie, cu 
faima unei tactici speciale, ca 
F.C. Baia Mare, sau cu aureo
la unei victorii directe asupra 
unui adversar mai înverșunat, 
cum făcuse Gloria Buzău cu 
F.C.M. Galați, după un duel 
lung și greu. Se știa despre 
Chimia doar că nil lasă nici 
b speranță partenerilor pe 
stadionul din Zăvoi, că mai are 
în efectiv numai patru jucă
tori (Lepădatu, Pintilie, Cincă. 
C. Nicolae) din promoția care 
a_ evoluat în 1975 în Divizia A, 
că restul „trupei" este comple
tat de fotbaliști cu oarecare 
trecut, cum ar fi Savu și G. 
Stan, de alții care își rataseră 
șansa în Giulești (Roșea, Ior
dan, Stanca) și de un tehni
cian care a înflorit 
noapte (Carabageac). Se ___
știa că la conducerea tehnică 
a lotului se aflau doi antre
nori tineri, energici, ambițioși, 

vreme 
crampoane : 
fel de lider 

examenele 
și Dumitru

despărțiți de puțină 
de ghetele cu 
Marcel Pigulea, un 
al candidaților la 
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13puncteBILANȚUL TURULUI

Pintilie, Savu și G. Stan (in alb) rezistă atacului lui FI. Marin 
și Zahiu, intr-unui din meciurile 
la București.

bune ale Chimiei, 1—1 cu Steaua, 
Foto: L MIHAICA

AVEȚI CUVINTUL!

unor rezultate modeste. Doar 
trei victorii — cu S.C. Bacău. 
F.C. Bihor și Universitatea 
Craiova — au fost fntrucîtva 
compensate cu cele patru 
puncte dobîndite în deplasare

+ 4 în deplasare — victorie cu: 13 (9 acasă ______ _________
punct cu Steaua și Gloria) ; procentaj : 38,2 ia

O Go'geterul echipei : Coca — 5 goluri.
© Cartonașe roșii : Basno (etapa a 16-a).
• Cartonașe galbene : 19 — cele mai multe : Basno, Cincă și Pin- 

Mie, cite 3.
• Jucători folosiți : 18 — Stanca (17 meciuri — media notelor : 6,41), 

Teleșpan (17 — 6,11), Coca (17 — 5,82), Savu (16 — 6,62), Carabageac 
(16 - 6,50), Roșea (16 - 6,43). Iordan (16 - 6,18), Cincă (16 - 6,33) 
Lepădatu (15 - 6.06), Basno (14 - 6.00), Pintjîîe (14 - 5,92). C. Ni
colae (14 - 5,81), G. Stan (11- 6,00), Vergu (8 - 5.40), Pavel (4 - 
6.50), FI Rădueanu (3 — a totafizot 19 minute, nu o primit r»«d c 
notă), Bărbuț (1 — 7,00), Negrea
• Media notelor echipei : 6,18

Ștefan, despre care Mateianu 
spunea, recent, ducînd un de
get Ia frunțe, că „a fost jucă
torul cel mai cerebral cu care 
am lucrat vreodată", ceea ce 
poa'e fi o bună recomandare 
pentru un antrenor, la debut.

Cei care au subminat, însă, 
posibilitățile echipei au fost ju
cătorii înșiși, care au tratat 
superficial perioada pregătirii 
precompetiționale. Basno, Coca, 
Roșea și Iordan au fost sur
prinși Ia ceasuri tîrzii 2_ 
noapte încâlcind rigorile an
trenamentului invizibil; 
spirit de automulțumire dom
nea nestingherit in pofida 
atenționării antrenorilor („Fiți 
atenți, nu puneți semnul egal 
intre A și B, căci s-ar putea 
ca din vînători. ce vă pretin- 
deți, să deveniți iepurași l“). 
La toate acestea să adăugăm și 
tributul pe care Carabageac și 
Stanca l-au plătit unor acci
dentări care i-au ținut departe 
de terenul de antrenament. 
Un lot sărac (doar 13 jucători 
rulați cu adevărat), o slabă 
receptivitate la indicațiile tac
tice (în meciurile cu F.C. 
Argeș, A.S.A., C.S. Tirgoviște, 
echipa vîlceană, naivă, într-o 
ofensivă precipitată, a primit 
goluri în ultimele minute, după 
ce avea victoria în buzunar), 
forma slabă a portarilor și a 
golgeterului dm B, Stanca, o 
oarecare derută pe banca con
ducerii tehnice (s-a restructu
rat din mers formula de echi
pă, coordonatorul Savu fiind 
desemnat pe un post cu carac
teristici contrare, „libero") au 
contribuit, toate, la obținerea

pele de handbal, fotbal și volei 
pa-rt'cipînd la numeroase în
treceri. |n toamna anului trecut, 
cooperatorii și-au amenajat o 
minibază sportivă compusă din 
terenu.i de handbal, tenis (2) și 
voie • TURUL CAMPIONATULUI 
de baschet al orașului Sf. Gheor- 
ghe, la ca e s-au întrecut șase 
echipe, a fost ciștigat de for
mația Carpați (10 p — coșaveraj 
260-207). Coșgeterul sezonului de 
toamnă a fost Piîbath — 82 p. 
• ȘCOLILE GENERALE BAlMA- 
RENE constituie, cum e și firesc, 
pepiniera activității de perfor
manță ic o serie de ramuri spor-* 
tive la' care Baia Mare 
g resat serios In 
Astfel, la notație 
elev școlilor nr 4, ...
și 19, Ier la fotbal și volei cei 
de la nr. 12 și 15. • LA DINA
MO BRAlLA s-a amenajat recent 
un club dotat cu 8 mese de șah 
și două de tenis, inaugurarea a 
prilejuit un reușit concurs, sub e- 
gido „Daciadei", ciștigat de 
!. Tarța (la șah) și Gh. Cioranu 
(la ping-pong). • GIMNASTELE 
Marilena Neacșu și Angela Bratu 
— am be e de la Clubul sportiv 
șco a — ocupă locurile 1—2 pe 
listo de onoare a sportivilor jude
țului Sibiu pe 1978.

a pro- 
ultimul timp, 
sînt nelipsiți 
6. 8, 14. 15

Relaiăr de Ia : C._ . — Gruia, T.
Siriopol, W. Bening, M. Avana, 
.. ... „ Moraru-Slivna,FI. Aibu, D. Moraru-Slivno, I. 
Turjan, S. Nicolae, Gh. Briotâ, 
V. Sâsâranuc Tr. Enochs și I. lo
nescu

de

un

(1 - 4.00).
(6.23 acasă, 6,13 In depla*ar«)

la Satu Mare, 1—1 la 
și Gloria. Dar cele 7 
pierdute pe teren pro-

— 2—1
Steaua 
puncte 
priu au grevat hotărîtor acu
mulările Chimiei Rm. Vîlcea. 
Doar buna pregătire fizica nu 
s-a dovedit suficientă. Ce s-a 
luat pe mere s-a dat pe pere 
(cîștigîndu-se un „libero", s-a

pierdut un coordonator), soco
telile optimiste ale băieților 
(„In A se joacă mat- fair-play, 
ești lăsat să primești mingea') 
s-au spulberat, căci dacă se 
primește mingea mai ușor, 
odată pierdută, o recuperezi 
mai greu, adversarul înarmat 
tehnic și tactic știind și ce să 
facă cu ea.

Se mai speră în tabăra Chi
miei. Vîlcenii par pregătiți 
să-și tămăduiască rănile, după 
experiența unei jumătăți de 
campionat prin readucerea 
portarului Stana, prin reveni
rea Ia forma maximă a lui 
Carabageac, prin Închegarea 
formulei de echipă și prin- 
tr-o omogenizare morală, fiind
că se aud voci care afirmă 
că jucătorii nu sînt deocam
dată prieteni intre ei in afara 
stadionului, se consideră _ că 
marea bătălie pentru rămîne- 
rea in Divizia A poate să reu
șească.

Depinde tn primul rfnd de 
Chimia ca speranța ei să de
vină realitate. ,

Ion CUPEN

Astăzi. Ia ora 9, începe consfă
tuirea — devenită traâiț.onaiă 
— a antrenorilor divizionari a 
șl B. Însoțiți de conducător.! 
cluburilor. Spunem tramț-ona-ă, 
fără să evităm și epitetul de ru
tină, care a carac-.er.zat multe 
din consfătuirile de Început de 
an ale anilor trecu ți. In majori
tatea cazurilor, aceste consfătu
iri ale fotbalului ne-au oferit pa
radoxul unui plus de interes pe 
culoare, in pauze, care compen
sa desfășurarea in general for
mală a analizei, urmată de dis
cuții. In majoritatea cazurilor, 
antrenori și conducătorii Lasă 
impresia că știu dinainte cam ce 
sc va discuta, că ștu ce va cu
prinde anal za, cu procentajul 
clasic de plusuri și minusuri, cu 
nucile exemple clasice de reuși
te și nereazaări. Se stane in ge
nerai fn sala consfătuirii o ati
tudine de super.or.tate față de 
fazeie referatului, pentru ca in 
partea a doua dezbaterile să se 
abată Întotdeauna de la subiect, 
ele deviind In general spre eter
nul „cal de bătaie" al arbitra
jului, spre activitatea insuficien
tă a centrului de juniori, spre 
fora* mult ure al gazdelor

Intre timp, în pauze, 
tkscuțiile sînt mult mai picante, 
vorb-torii sînt mult mai comba- 
“ de sugestiile telmico-

etc. etc

tivi față ■■___ ,_____ _________
tactice cuprinse la analiză, jucă
torii de la loturi nu mai revin 
„Intr-o perfectă stare de pregă
tire-, ------- ■“-------- -

La ______ ________ _____ ________
tuiri, sperăm eă acest mare e- 
fort organizatoric va face ca dis
cuțiile vii de pe culoar să pă
trundă In sală, astfel incit cel o 
două zile de lucru să merite de
plasarea a 100 de oameni In miez 
de Iarnă.

Antrenorii noștri au prilejul de 
* ne convinge că mult așteptata 
prezentare a concepției de joc 
moderne, care se va face In ziua 
a doua, este de fapt emanația 
contribuției muncii lor. adică o 
teoretizare lucidă a practicii $1 
nu o fantezie de moment, rod 
ai combinării mai multor influ
ențe de conjunctură.

Aceste două zile oferă, de pe 
acum, numeroase subiecte de 
discuție. Dacă aceste subiecte vor 
fi supuse dezbaterii cu puterea 
angajamentului pe care antreno
rii n cer mereu jucătorilor lor, 
lumea fotbalului nostru nu va 
avea deeit de ciștigat. In cadrul 
acestei conferințe nu se poate

ș.a.m.d., ș.a.m.d. 
startul acestei noi consfă-

Radiografia tricourilor 1-11

MIJLOCAȘII DE ACOPERIRE"? DEOCAMDATĂ,
Pentru astăzi, o evaluare a 

„mijlocașilor de acoperire-, jucă
tori care, datorită marelui lor 
travaliu, trebuie să aibă adevă- 
rațl „plămini de oțel-. Mai întîi 
să încercăm o primă punere in 
temă: este cumva vorba de o 
„distribuție nouă- 7 Nicidecum, 
răspunde, de exemplu, fostul in
ternațional dinamovlst Valeriu 
Călinoiu, mijlocaș de meserie. 
(„Cu 20 de ani In urmă, tind 
fotbalul nu era inundat de sis
teme șl așezări, eu și alții din 
generația mea făceam tn mod 
obișnuit această muncă „de Sisif“).

IF
ClTEVA PROMISIUNI

evita dezbaterea „cazului F. C. 
Ba-a Mare* cu plusurile șl mi- 
nasurile sale, tratate (bineînțe
les) cu ob.ectivitatea necesară și 
cu argumentația tehnică la fel de 
indispensabilă. Toată lumea șt.a 
că Proca nu este un mare vor
bitor, dar toți antrenorii trebuie 
să-1 asalteze pe antrenorul tir. 
goviștean cu întrebări din care 
să rezulte 
echipă să 
4-2. adică 
Un subiect 
acela 
Intre 
a lui 
sântă 
rect ______ _____ ______
In legătură cu utilitatea ____
inutilitatea) masivului import do 
foști jucători, față în fată eu 
emulația produsă de promovarea 
curajoasă a unor tineri. Cuvin- 
tul deschis al lui Emerich Jenei, 
care a străbătut în numai citeva 
luni drumul de la câștigător de 
campionat la cel de deținător aJ 
lanternei, ar fi de asemenea plin 
de interes, și spunînd asta, nu 
ne gîndim nici pe departe la 
blamarea unui antrenor care, 
deocamdată, este cel care a con
dus Steaua la victorie, lucru pe 
care alții nu l-au reușit. Nu mai 
puțin productivă ar fi și para
lela pe care Constantin ar face-o 
între activitatea sa la Bacă-u, ia 
Galați șl la Steaua, pentru ca 
audienții să intuiască încă o 
dacă unde se termină responsa
bilitatea antrenorului și unde în
cepe cea a jucătorilor

Am dat doar citeva exemple 
de teme cu convingerea că 
n-am oferit decît un breviar al 
discuțiilor posibile. Să mai adău
găm și faptul că înscrierea cu
rajoasă a antrenorilor la discu- 
tarea concepției de joc moderne 
ar putea face ca amendamente!» 
(cit mai numeroase) să confirma 
ldeea că drumul de la particular 
Ia general este cel care decide. 
Sigur că nu ne putem aștepta 
tn două zile Ia o sinteză a tu
turor particularităților tehnico- 
tactice ale fotbalului nostru, ast
fel Incit ldeea de joc cea mai 
productivă să apară ca un deus 
ex machina, dar consfătuirea 
care începe astăzi tn Capitală ar 
putea să se constituie, pentru 
viitor Intr-o sesiune de comuni- 
cări din care să se nască odată 
șl odată mult așteptatul stil da 
joc caracteristic fotbalului romă- 

Antrenorii noștri, care pri- 
deseori cu superioritate a- 
tncereări de sinteză, tre- 

să-șl asume, In sflrșit, obli- 
de a face istoria fotbalu-

pe antrenorul 
din 

cum a reușit această 
ajungă în zona lui 
în zona fruntașelor, 
foarte interesant este 
ar face demarcațiacare ____ ________

Politehnica lui Oa-nă și cea 
Antohi. La fel ce intere* 
ar fi întrebarea pusâ di. 
Corvinulul din Hunedoara 

cu utilitatea (sau

nesc. 
vesc 
ceste 
bule 
Rația 
lui.

loan CHIRILA

CLASAMENTUL PE BAZA MEDIEI 
NOTELOR ACORDATE

DE CRONICARII NOȘTRI

1. FURNICĂ (C. S. Tîrgoviște) 
6,81 ; 2 SCHEFP (U.TA.) 6,76 ;
3. AUGUSTIN (Dinamo) 6,62 ;
4. KOLLER (F. C. Baia Mare) 
6.6C ; 5. ANGELESCU (Corvinul) 
6,57 ;

6. Cârpuc’ (S. C. Bacău) 6,50 ; 
7. Geolgău (Univ. Craiova) 6,44;

Bărbulescu (F. C. Argeș) ; 9. 
Stoica (Steaua) 6,43 ; 10.

5.

8.
T.
C. lonescu (Poîit. lașb) 6,27 . 
Dum'triu IV (Corvinui) 6,25 ; 12. 
Iordan (Chimia Rm. Vîlcea) 6,18 ; 
13. Roșea (Pol’ Timișoara) 6,12 ;
14 Bozeșan (A.SA.) 
To mo “
16—17.
și Tr. Stoica (Jiul) 6,06 ; 18. Mun- 
teanu
Șerbânicâ ____ _____ ,__ .
5,90 ; 20 Sa bou (Olimpia) 5,88 ;
21. Donose (Univ. Craiova) 5,85 ;
22. Chivescu (F.

11.

, «.08 ; 15.
I (Gloria Buzâu) 6,07 ; 
M. Marian (F. C. Bihor)

(Sportul studențesc) 6,00; 19, 
(Sportul studențesc)

C. Argeș) 5,84.

Admitem însă o 
postului, o mai ____  _________
ră cu sarcini a acestuia. A doua 
punere în temă: ce calități tre
buie să aibă un astfel de mij
locaș, cu ce să fie el înzestrat ? 
Cu multe ar răspunde azi un 
Dumitru, un Dinu și alți mijlo
cași de marcă: cu o mare capa
citate de efort, cu multiple mij
loace de exprimare simple, dar 
nu simpliste, o bună precizie a 
șutului la poartă, cu spirit de 
anticipație etc. Altfel, planurile 
strategice ale antrenorilor vor ră- 
mîne doar pe tabla de exerciții.

Parcurgînd lista jucătorilor dis- 
tribuiți în astfel de roluri, în 
turul de campionat consumat, nu 
puteam firește să-l găsim pe 
„mijlocașul de acoperire" ideal. 
Nici n-ar fi fost cu putință din 
moment ce campionatul, prin 
valoarea lui modestă, lipsită de 
soluții mai îndrăznețe, nu a pu
tut încă să-1... fabrice. Sigur că 
există în „grupul celor 22“ cîțiva 
care atrag (deocamdată) atenția.

perfecționare a 
mare incărcătu-

Cum ar fi Furnică (C. S. Tîrgo- 
viște), situat in fruntea clasamen
tului ~*■
Poate puțin cam lent, el a do
vedit insă destule alte calități, 
a demonstrat că este „tipul 
cătorului aplicat", format 
„școala disciplinei spartane" 
Iui Nicolae Proca. Furnică, 
altfel, are un mare merit 
realizările defensivei tîrgoviștene, 
convertite în goluri puține pri
mite și puncte cîștigate afară de 
echipă. Augustin, Koller, cărpuci, 
Schepp și chiar Geolgău com
pletează nucleul promisiunilor. 
Primii trei vrînd să convingă că 
mijlocașii de acoperire nu se... 
sting și nici nu trebuie să se 
stingă în jumătatea de teren pro
prie, s-au dovedit ofensivi atunci 
cînd jocul le-a cerut-o. Dinamo- 
vistul și băimăreanul au mar
cat cite trei goluri, băcăuanul — 
patru 1 Deși clasat ceva mai jos, 
din cauza oscilațiiilor sale de 
formă, steiistul Stoica se apropie 
și el de cerințele postului. Ca 
și mulți alții însă, el mai con
fundă promptitudinea intervenției 
cu duritatea. Alteori, dispare

mediei notelor noastre.

lu- 
ia 
a 

de- 
în

chiar — subit — din joc. Aceas
ta este, de fapt, o mare me
teahnă a tuturor „mijlocașilor de 
acoperire"; și le mai reproșăm 
că. de nenumărate * x 
pe „cei din față". _ ________
disciplinați căutind remarcări 1- 
nutile, dăunătoare, f“ J
careurilor adverse 
aflat in mare _ scădere^ 
Toma I, Tr. ' , 7
Roșea, Sabou fiind doar citeva 
exemple în acest sens.

In acest mic inventar am găsit 
și mijlocași neacomodați cu 
„acoperirea" sau, de ce să n-o 
spunem ?, mai puțin înzestrați. 
Ei se știu și nu este cazul să-i 
mai numim. Antrenorii, insă, au 
datoria să-i șlefuiască pe cei cu 
calități, să înlăture deprinderile 
greșite ale altora sau să forme
ze — de ce nu ? — alți actori 
pentru aceste roluri. Are nevoie 
de ei și echipa națională. Ce s-ar 
fi făcut Menotti dacă nu l-ar fi 
găsit pe Ardiles, omul care, în 
egală măsură cu Kempes, a de
terminat marele triumf al ar
gentinienilor ?

Stelian TRANDAFIRESCU

PREMII NUMEROASE
POSIBILITĂȚI MARI
La 7 ianuarie 1979,

TRADITIONALA TRAGERE

EXTRAORDINARA
PRONOEXPRES

A NOULUI AN

orf, supărați 
el devin ne-

în preajma 
! — Donose, 
____ Iordan, 

Stoica, Șerbănică,

LOTO - PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

Miine, 5 ianuarie 1378,

PRIMA TRAGERE OBIȘNUITA 
LOTO DIN ACEST AN

Tragerile săptămînale LOTO își 
confirmă cu regularitate atr ac
tivitatea. Astfel, în luna decem
brie 1978 au fost atribuite nu mai 
puțin de ȘAPTE AUTOTURISME 
„Dacia 1390", dintre care patru 
la o singură tragere, respectiv 
la cea ’
te de: 
gomir 
Lohan 
Mare) 
ceilalți . ___
Melinceanu Sterian (Huși) la tra
gerea din 1 decembrie, Ciotic Le- 
nuța (Năvodari, jud. Constanța) 
la tragerea din 8 decembrie- și 
Lăculeanu Floarea (București) 
la tragerea din 22 decembrie. 
Este de menționat că cinci din 
cele șapte autoturisme au fost 
obținute pe bilete achitate 25%.

Dacă la acest bilanț adăugăm 
și faptul că tragerea de miine 
beneficiază de importantul report 
de 412.196 let este de la sine în
țeles că participant la această 
tragere au șanse sporite de a se 
număra printre primii mari câș
tigători ai noului an.

Nu uitați: ASTAZI ESTE UL
TIMA ZI DE PARTICIPARE LA 
ATRACTIVA TRAGERE LOTO 
DE MIINE. 5 IANUARIE 1979 î

MAI MULTE BILETE — MAI 
MULTE ȘANSE DE CIȘTIG !

din 15 decembrie, cîștiga- 
Galer Ionel (Brăila), Dra- 

Mircea (Caraș-Severin), 
Mihai (Negrești, jud. Satu 
și Tarța Iuliu (București); 
fericiți cîștigători au fost

DE CIȘTIG !
Șl ATRACTIVE

i „Skoda 105 L“. 
Bulgaria—Grecia sau R.

oferă participanțilcr o bogată 
gamă de premii și anume :
• AUTOTURISME „Dacia 1300'
• EXCURSII in U.R.S.S.. ~

Cx^riTi^nă
• CIȘTIGURI Uf NUMERAR de valori fixe și variabile.
Se efectuează 13 EXTRAGERI In 4 FAZE 1 Așadar, ȘANSE 

MULTIPLE de a obține unul sau mai multe dintre aceste va
loroase premii.

participarea se face pe bilete de 6, 15 șl 25 lei varianta 
simplă. Biletele de 25 lei PARTICIPA la toate tragerile : 
Se participă și pe bilete completate cu variante combinate sau 
combinații „cap de pod“ achitate 100% sau 25% eare 
importante SUITE DE PREMn Ciștigurile se acordă 
a 20 de categorii.

MAI MULTE BILETE — MAI MULTE ȘANSE DE A
Vreți să vă numărați printre primii mari cîștigători _ ______

an ? PROCURAȚI-VA DIN TEMP BILETELE, pe care Ie puteți 
cumpăra pină simbătă 6 ianuarie 1979.

La AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT din întreaga țară puteți 
obține toate informațiile necesare, precum și prospectul privind 
TRAGEREA EXTRAORDINARA PRONOEXPRES A NOULUI AN.

Și 
R. p. :

pot aduce 
in cadrul

CIȘTIGA ! 
ai noului

CÎSTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 27 

DECEMBRIE 1978

Categoria 
a 23.044 lei 
a 5.761 lei :

Categoria

Categoria

Categoria

Categoria

Categoria

Categoria

2 :
$i

3 :

4 :

5 :

6 :
7 :

8 :

1 variantă 100%
4 variante 25%

20.50 a 2.248 lsi
123,75 a 358 lei

212.75 a 217 lei

7.474,50 a 40 lei

221,75 a 200 lei

r

>

r

»

3.774,50 a 40 lei.

Report categoria 1: 279.760 lei.



ANCHETE DE SF1RȘIT DE AN
• IN CLASAMENTUL celor mai 

buni sportivi din lume în anul 
1978 întocmit de ziarul „L’Equipe" 
pe primul loc se află atletul 
Henry Rono (Kenya) cu 126 p, 
urmat de Mario Kempes (Argen
tina) — fotbal. 110 p. Vladimir 
lașcenko (U.R.S.S.) — atletism,
82 p, Bjorn Borg (Suedia) — te
nis, 70 p. Tracy Caulkins (S.U.A.), 
— înot, 53 p. Sara Simeoni (Ita
lia) — atletism, 51,5 p. Marita 
Koch (R.D.G.) — atletism. 41,5 p, 
Bernard Hinault (Franța) — ci
clism, 33 p. Gareth Edwards 
(Marea Britanie) — rugby, 27 p 
și Francesco Moser (Italia) — ci
clism. 23 p.

© SELECȚIONATA OLANDEI a 
fost situată ' pe primul loc în cla
samentul celor mai bune echipe 
de fotbal europene în anul 1978, 
întocmit de revista de speciall-

tate „France Football". Pe locu
rile următoare, formațiile Italiei, 
Angliei, poloniei. Spaniei, Fran
ței, R. F. Germania, Austriei etc. 
Echipa României ocupă locul 19 
din 30 de formații clasificate.
• TOT ECHIPA OLANDEI a 

întrunit cele mal multe sufragii 
și în ancheta organizată de co
tidianul iugoslav „Sport". Pe 
locurile următoare, formațiile I- 
taliel. Austriei, R. F. Germania, 
Poloniei, Angliei, Franței, Spa
niei, Suediei. Cehoslovaciei șl 
Ungariei. Cei 60 de ziariști spor
tivi care au participat la aceas
tă anchetă au alcătuit și „ll“-le 
european al anului 1978: Hells- 
troem (Suedia), ’*
Krol (Olanda). 
Cabrini (Italia). 
Haan (Olanda), Platini 
Krankl (Austria), Rossi 
Rensenbrlnck (Olanda).

Gentile 
Tresor 
Keegan

(Italia), 
(Franța), 
(Anglia), 
(Franța),

(Italia),

Prima surpriză a noului

A

PAULO ?

CINE ESTE RADHOUANE BOUSTER
CIȘTIGĂTORUL 
DE LA SAO

discuție 
originale
este tradi- 
Anul Nou, 
In noaptea 
anilor, pe

JESSE VASSALLO — 1500 m
ÎN MAI PUȚIN DE 15 MINUTE ?...

Singurul Înotător care a reușit 
să intre între primii 10 perfor
meri ai lumii, desemnați In 1978, 
de tradiționala anchetă a I.S.K. 
Stuttgart a fost americanul — de 
origine portoricană — Jesse 
Vassallo, dublu campion al lumii 
(2:02,16 la 200 m spate șl 4:20.05 
la 400 m mixt) In Berlinul Occi
dental. Recordul său mondial 
din proba de tetratlon a tăcut 
adevărată senzație printre specia
liștii prezențl la „mondiale", cu 
atlt mai mult cu cît Jesse, la 
prima vedere, nu are nimic co
mun cu „moștri sacri" ai îno
tului de peste Ocean ; măsoară 
numai 1,70 m șl are doar 64 kg. 
Ziariștii l-au și întrebat la con
ferințele de presă organizate la 
C.M. dacă gabaritul său redus 
nu reprezintă un dezavantaj. 
„Am încercat să anulez acest 
handicap printr-o tehnică bine 
pusă la punct, prin sporirea for
ței și mobilității, șl cred că am 
reușit» — le-a răspuns campionul.

Cine este Vassallo 2 Povestea 
sa e destul de Interesanta. S-a 
născut, cu 17 ani în urmă. în 
insula Porto Rlco, într-o familie 
nevoiașă, cu șase băieți. Impul
sionați de tatăl lor. cu toții au 
Invătat să înoate încă din anii 
copilăriei, în apa oceanului, și 
tot acolo și-au perfecționat teh
nica, pentru că de piscinele ho
telurilor rezervate doar bogătași
lor nu s-au putut apropia nicio
dată. iar alte posibilități nu e- 
xistau. Băieții vădeau multe ca
lități, iar Jesse — al 3-lea din
tre copii — se arată, în plus, 
deosebit de ambițios, ceea ce i-a 
și determinat pe bătrlnul Va
ssallo să se mute, cu întreaga 
sa familie, în 1975, în CaUtor- 
nia, la Mission Viejo. Aici, la 
clubul Nadadores, a avut loc ln- 
tîlnlrea lui Jesse cu Marc Schu
bert, unul dintre cel mal repu- 
tați antrenori din S.U.A.

La început a înotat pe culoarul 
7 al bazinului, rezervat începă
torilor (n-avea decit 14 ani), 
alături de Brian Goodel, Ed Ry
der și alte celebrități. Zilnic, a- 
proximativ 20 km, In ritm sus
ținut. Unii mal protestau, mal 
trăgeau chiulul. Vassallo însă 
asculta toate indicațiile Iul Schu
bert șl pe deasupra lucra aproa
pe dublu în sala de forță. Curînd 
a ajuns pe culoarul’ rezervat ce
lui mal bun șl de atunci nu l-a 
mal părăsit. Animat de dorința 
de a păși pe urmele Iul Mark 
Spitz, vedeta sa preferată, și fâ- 
cîndu-și din cuvintele lui Rod 
Strachan, campionul olimpic de 
la Montreal al probei de 400 m 
mixt, un adevărat crez („cine 
ciștigă 400 m mixt este cel mal 
bun și mai complet înotător").

Jesse a urcat destul de repede 
treptele piramidei, performanțele 
sale atingînd un nivel cu totul 
remarcabil. Graficul cursel-re- 
cord de la C.M. poate demonstra 
calitățile cu totul deosebite ale 
campionului : 59,»» (fluture) — 
2:03.59 (63,54 — spate) — 3:19.15 
(1:15,61 — bras) și 4:20,05 (60,90 
— craul).

Vorbind despre cel mal bun 
elev al său. Marc Schubert spu
nea : ,,Jesse are inel mari posi
bilități de progres. El nu este 
suficient de copt și cred că abia

la 3.0. de la Moscova va putea 
fi apreciat la adevărata va
loare. In orice caz, sper că va 
fi primul înotător din lume care 
va cobori sub 15 minute la 
1300 n> :• Iar Vassallo a confir
mat 
„Nu-mi 
nici r 
cat, a 
îmi pl 
mai ltu 
mai bil
nu am 
1500 m ___
Seriile erau însă programare in 
ziua finalei de ZOO m mixt, probă 
In care defineam — la acea or* 
— recordul mondial. Pentru anul 
1979 am planuri mari și in func
ție de realizarea lor voi putea 
face și pronosticuri pentru Olim
piada de la Moscova*.

Adrian VASILIU

părerea 
plac 

1 știi 
Întors 

ie probele

profesorului : 
cursele scurte ; 
dnd ai pie

ri ai sosit, 
pe distante

IN NOUL SEZON, RAZELE LASER 
AJUTĂ LA MĂSURAREA

SĂRITURILOR CU SCHIURILE!
Recent s-a anunțat oficial că 

pentru concursurile de să
rituri cu schiurile s-a pus la 
punct un sistem de măsurare 
exactă a lungimii săriturii. Auto
rul acestui aparat, 
funcționare se bazează 
laser, ing. G. Schmall 
Germania, a declarat 
riențele pe care 
toamnă pe uriașa 
la Oberstdorf au 
excelente.

Despre ce este_____ _  M
Jutorul razelor laser și al unui 
mie computer, săritura schioru
lui este măsurată cu o precizie 
de mlimetri, ceea ce va face ca 
departajarea conourenților să fie 
mai precisă. deoarece relativita
tea va rămîne doar în domeniul 
notelor care apreciază stilul 
sportivului. Transmiterea rezul
tatului se face instantaneu, fapt 
care va duce la o mai bună in
formarea a numerosului public 
prezent cu regularitate la aceste 
spectaculoase întreceri sportive.

După cum s-a anunțat, aparatul 
inginerului Schmall a putut fi uti
lizat pentru prima oară cu pri
lejul întrecerilor din cadrul tra
diționalului concurs „Cele 4 
trambuline**.

a cărui 
pe raze 
din R.F. 

că expe- 
făcut înle-a _  __

trambulină de 
dat rezultate

vorba ? Cu a-

Nu încape nici o 
una din cele mai 
atractive competiții 
ționalul Cros de 
care se desfășoară 
de la cumpăna 
străzile orașului brazilian Sao 
Paulo, Cunoscut sub numele 
de „Crosul San Silvestro" a- 
ceastă puțin obișnuită probă 
atletică are ca principală tră
sătură a originalității nu numai 
faptul că se aleargă pe arte
rele ce șerpuiesc printre zgi- 
rie norii orașului carriocas, 
ci și faptul 
puțin timp înainte de scurge
rea anului 
cîndu-se tn 
ale noului an.

Lesne de imaginat 
nerăbdare este așteptat 
fel de eveniment ți _ 
vervă este descris de numero
șii comentatori. în acest 
sezon, „Crosul San Silvestro" 
a bătut însă toate recordurile 
originalității, furnizînd un 
învingător pe care nimeni 
nu-1 prevăzuse și pe care 
foarte puțini il cunoșteau: 
francezul Radhouane Bouster I 
In vîrstă de 24 de ani, Ra
dhouane Bouster lși înscrie ast
fel pentru întiia oară numele 
pe primul loc al unei mari 
curse, devenind celebru, la ca
pătul unei nopți de fiesta.

Deci, a 54-a ediție a acestei

orașului
că startul se dă cu

vechi, 
primele

sosirea fă- 
minute

cu cită 
un ast- 
cu cită

Ciștigătorul 
sulul 
Paulo, 
Bouster 

plină

de
Radhouane 

(121), în 
cursă

cros s-a încheiat cu 
Din cei

curse de 
o copioasă surpriză. 
422 de concurenți care au luat 
startul în 1978, după 8 900 m, 
in 1979, linia de sosire a fost 
trecută de unul dintre ei puțin 
scontat, francezul Radhouane 
Bouster. El s-a instalat în frun
te după 1 000 m 
ror atacurilor și 
seul în 23:51,06. 
s-au clasat : 2.
(Belgia) 24:11,5, 
Tibaduiza (Columbia) 24:22,1. 4. 
Fernando Mamede (Portugalia) 
24:24,6. 5. Franco Fava (Italia) 
24:24,8.

ȘI totuși cine este Radhoua- 
ne Bouster ? Născut In Algeria 
(18.VIU.1954) dintr-un tată 
francez, de origine alsaciană 
și o mamă algeriană, Rad
houane vine ulterior cu părin
ții săi in Franța, stabilindu-se 
In orășelul Viry-Chatillon. un
de tatăl său este factor poștal. 
Aci Începe atletismul In 1965 
sub conducerea antrenorului 
Michel Florent. Mai tîrziu, Ia

rezistind tutu- 
terminînd tra
in continuare, 
Rick Schoofs 
3. Domingo

Paris, In suburbia Vanves, un
de se stabilise familia Bouster, 
Radhouane se specializează în 
cros, în alergări de fond. Cel 
mai frecvent sprijinitor al său 
este Bouster-tatâl. „Fără părin
ții mei n-aș fi fost ceea ce 
sint“ — a declarat el imediat 
după cursă la Sao Paulo.
. Foarte suplu (1.68 m și 64 de 
kg) Radhouane a muncit din 
greu pentru a putea să se an
treneze. De pildă. In anii tre- 
cuți ziua muncea ca hamal pe 
aeroportul Orly. iar seara 
alerga ore întregi prin Bois de 
Vincennes. Apoi, cariera lui s-a 
întrerupt brusc în 1975 din 
cauza unei hepatite virale, ale 
cărei urmări le-a putut înlă-

pe locul 18 la C.M. de

tura cu ajutorul noului său
antrenor Bernard Buisson. In
1978, Radhouane s--a clasat pe
locul 9 In Crosul Vanves, pe
locul 4 în Crosul Figaro. pe
locul 8 în Campionatul Fran-
ței și 
cros de la Glasgow.

Călin ANTONESCU

Retrospectivă atletică 1978 (VII)

BAYER, SCHMIDT, SEDIH-ATLEȚII
„PROTOTIP

Trei din cele patru probe 
masculine de aruncări și-au 
modificat recordurile mondiale 
In sezonul trecut: 22.15 m La 
aruncarea greutății — Ude Ba
yer (R. D. Germană), 7146 m 
la aruncarea discului — Wolf
gang Schmidt (R. D. Germană), 
80,14 m ți 8032 m la aruncarea 
ciocanului — Boris Zaicink 
(U-R-S-S.) și respectiv Karl 
Heinz Riehm. Toate sînt re
corduri logice, previzibile la 
încheierea Iui 1977, datorate fie 
progresului general (aruncarea 
ciocanului), fie ascensiunii u- 
nor performeri tineri, cunos-

// DOMINA
cuți din vremea junioratului, 
a căror carieră a urmat o creș
tere .matematică", continuă.

Este, de pildă. cazul lui 
Udo Bayer, căruia r.u-i poate 
contesta nimeni supremația In 
riadul aruncătorilor de greu
tate. Campion european de ju
niori in 1973 la Duisburg (și 
recordman mondial de juniori), 
Bayer a progresat In fiecare 
din următoarele sezoane: 20.20 
m in 1974. 20,97 m in 1975, 21,12 
m in 1976 (cind a cucerit și 
titlul olimpic), 21,79 m In 1977

*

START ÎN imOR-UL EUROPEAN DE TENIS 79
Polonia România

La sf ieșitul acestei săptă- 
mîni încep întrecerile unei noi 
ediții a campionatului european 
de tenis pe teren acoperit pen
tru echipe de seniori, competiție 
dotată cu „Cupa Saab*. Și-au 
anunțat participarea 23 de re
prezentative de țări, printre 
care și cea a țării noastre. 
Primul meci al echipei Româ
niei este programat pentru

duminică 7 ianuarie, in com
pania selecționatei Poloniei, 
pe terenul acesteia, la Poznan, 

în vederea acestei întilniri 
urmează să facă deplasarea 
următorii jucători : Dumitru
Hărădău — campionul național, 
Traian Marcu și Andrei Dîrzu. 
Căpitanul nejucător al echipei 
este maestrul emerit al spor
tului Gheorghe Viziru.

TELEX • TELEX • TELEX O TELEX O TELEX
ATLETISM a Crosul de la Ma

drid a revenit scoțianului Nat 
Muir — 10 km în 29:47. urmat 
de Anicetto Simoes (Portugalia! 
— 29:56.

CICLISM > Primul concurs de 
cLclocros al anului s-a desfășurat 
la Cheyres (Elveția) și a fost 
cîștigat de campionul mondial 
Albert Zweifel — 19.800 km în 
52:12.

HOCHEI a Rezultate din tur
neul final al C.M. de juniori 
(gr. A), care se desfășoară în 
Suedia : U.R.S.S. — Cehoslovacia 
2—2, Suedia — Finlanda 5—2. 
Turneul pentru locurile 5—8 a 
fost cîștigat de echipa Canadei. 
• La Haga, într-un al doilea 
meci amical : U.R.S.S. — Olanda 
10—5. a Echipa Austriei a Jucat 
Ja Owen Sound (Canada) cu o 
selecționată locală, terminînd e- 
gal : 5—5.

PATINAJ a In cadrul unui 
nou concurs desfășurat la Inzell, 
vitezista vest-germ ană Monika 
Pflupg-Holzner a terminat învin
gătoare în două probe : 500 m — 
42,81 (nou record al R.F. Germa
nia) și 1000 m — 1:23,87.

SCHI a La Garmisch Parten- 
kirchen (R. F. Germania), cea 
de-a doua probă a „Turneului 
celor 4 trambuline" a fost cîști- 
gată de schiorul cehoslovac Josef 
Samek, cu 120,5 o și o săritură 
de 101 m. în clasament conduce

Pentti Jejjonen (Finlanda) 
346,8 p, urmat de Jochen Dan
neberg (R.D. Germană) — 344,6 p 
și Harald Duschek (R. D. Germa
nă) — 335,8 p. a Slalomul spe
cial feminin de la Soerenberg (El
veția) a fost cîștigat de Hanni Wen
zel (Liechtenstein). • Proba mas
culină de 15 km fond la Furtwagen 
(RJ. Germania) a revenit elve
țianului H. Kreuzer — 42:45,55, 
urmat de coechipierul său Alfred 
Schindler — 43:02,06 șl vest-ger- 
manul Peter Zipfel — 43:05,12.

ȘAH a In turneul de la Has
tings, după 5 runde, lider se 
menține Speelman (Anglia), cu 
3 p (1), urmat de Andersson (Sue
dia) — 3 p, Csom (Ungaria) — 
21/, P (!)■ Mihal Șubă (Romania) 
totalizează 2 p. avind o partidă 
mai puțin jucată și una întrerup
tă. a După 7 runde, în campio
natul mondial pentru, juniori II 
(17 ani), la Sas Van Gent (Olan
da), în frunte se află Motwanl 
(Scoția) 6 p, Korbuzov (U.R.S.S.) și 
Huergo (Cuba) — S’A p. Lucian 
Vasilescu (România) a pierdut la 
Bertholee (Olanda) și are 3 D (1).

TENIS a Finala „internaționa
lelor" Australiei se va disputa 
între argentinianul Guillermo Vi
las și australianul John Marks. 
Ultimul l-a învins surprinzător 
în semifinale pe Arthur Ashe cu 
6—4, 6—2. 2—6, 1—6. 9—7, iar
Vilas l-a Întrecut cu 6—2, 6—9. 
6—3 pe Hank Pfister.

ARUNCĂRILE

in prima rundă

IURI SEDIH

și 22.15 m în 1978. Această re
gularitate in progresie și în e- 
voluțiile din concursuri (ne- 
maiîntllnită de la Randy Mat- 
son) ii face pe mulți specialiști 
să afirme că actualul record
man poate atinge în anul J.O. 
de la Moscova 23 de metri.

în ciuda noului record, pro
ba marchează, în ansamblu, un 
recul, căci în afara veteranu
lui Al Feuerbach (21,17 m) nici 
un alt specialist nu a mai de
pășit 21 de metri.

Cariera lui Wolfgang Schmidt, 
coleg de generație cu Bayer, 
este identică: și el a fost cam
pion european de juniori, și 
el a progresat an de an, ajun- 
gînd acum la 71,26 m, rezultat 
cu care îl „detronează» pe 
Mac Wilkins (pe care l-a do
minat și în întîlnirile directe), 
readucînd în Europa recordul 
lumii după un lung „exil“ 
transoceanic. La 24 de ani,

Si

Schmidt, unul din cei mai con
stanți aruncători din istoria 
probei, iți mai poate îmbună
tăți performanța, Intr-o disci
plină cu multe exemple de 
„maturitate tîrzie". Duelul său 
cu Wilkins rămîne deschis, 
pentru că americanul a aruncat 
și el din nou peste 70 de me
tri (70,46 m). Deocamdată loc 
pentni al treilea nu este, în. 
ciuda progreselor lui Ken Sta- 
del (S.U.A.) — 68,20 m, și (cu 
totul surprinzător) ale bulga
rului Velcio Velev (31 de ani) 
— 67,82 m, cu aproape trei 
metri peste recordul său an
terior.

De 3—4 ani ciocanul este a- 
runcarea cu cel mai semnifi
cativ progres. Boris Zaiciuk 
(care nu era considerat un a- 
runcător de prim plan) va ră
mîne în istoria atletismului ca 
primul specialist care a trecut 
de 80 de metri, dar cei mai 
puternici sînt, la această oră, 
Karl Heinz Riehm, actualul re
cordman, și — mai ales — Iurl 
Sedîh, un excepțional om de 
concurs. Campion la Montreal, 
Ședih a cîștigat și la Praga, 
iar cu cîteva zile înaintea 
„europenelor» l-a întrecut, la 
Ziirich, pe vest-german într-o 
„avanpremieră» psihologică în 
care și-a stabilit recordul per
sonal (79,76 m), reușind cinci 
aruncări peste 79 de metri ! Se 
apropie accelerat de vîrful pi
ramidei Roland Steuk (R. D.’j 
Germană), recordmanul mon-J 
djal de juniori (78,14 m). So-, 
vieticii au în continuare cea1 
mai bună scoală, dar aruncă
tori peste 72, 73 m se găseasc 
acum cam în toate țările con
tinentului. .j

Fără Lusis și Wolfermann,'J 
cu Nemeth departe de forma 
de acum doi ani, aruncarea su
liței are un lider surprinzător, 
Michael Wessing (R. F. Ger
mania), cu o aruncare destul 
de apropiată recordului mon
dial — 94,22 m (94,58 m). Și 
chiar dacă două duzini de a- 
runcătorl au depășit în 1978 li
nia de 85 de metri, perfor
manțele de peste 90 m sînt încă 
foarte rare. Progresul este lent 
In această probă în care creș
terile s-au făcut, în ultimele 
două decenii — exceptîndu-1 pe 
Lusis — prin „ „
mericanul Bill Roggy (89,32 m) 
și finlandezul Z'._______
(88,90 m), cei mai țineri din
tre fruntași, par să fie marile 
promisiuni. Pentru un campion 
autentic ? Pentru un nou „ac
cident» ?... i

„accidente". A-

Pentti Sinersaari

Vladimir MORARU
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