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LA CĂLĂRAȘI, DINTR-0 SIAAPLĂ INTIMPLARE 
DE DUMINICĂ, SPORTUL A DEVENIT 

0 OBIȘNUINȚĂ ZILNICĂ

I

Istoria sportivă a Călărașului 
a început cu adevărat acum 
vreo 10 ani. Sigur, nu de la 
zero. Călărașul a iubit dintot- 
deauna sportul și nici nu se 
putea altfel, de vreme ce pe 
la poarta casei lui unduiește 
maiestuos, de veacuri, valul 
Borcei dunărene. Călărășenii 
sînt înotători buni și încă și 
mai buni vîslași. Le-a plăcut 
natura, aerul liber, bucuria de 
a fi învins anafoarele, ochiu
rile înșelătoare de apă. Șl

în Divizia A de handbal feminin

RULMENTUL BRAȘOV A TRECUT
SI DE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI!
Ieri s-au desfășurat meciu

rile etapei a II-a a Diviziei A 
la handbal feminin. Iată 
scurte relatări de la partidele 
care au avut loc :

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — RULMENTUL BRA
ȘOV 11—16 (7—7). La capătul 
unui meci extrem de echilibrat, 
mai ales în repriza secundă, 

(Continuare in pag 2—3)

Caramalău (Universitatea) va înscrie un gol, dar echipa sa va 
pierde intilnirea cu Rulmentul Brașov Foto : Dragoș NEAGU

viei 2, Popăilă 1, Ghebauera 1, 
Vișaai 1 — pentru Universita
tea, respectiv Ignat 5, Mora- 
ru 3, Mălai 2, Dițoîu 1. Au 
arbitrat VL Cojocaru și C. Ște- 
fănescu (Craiova). (C. CREȚU 
— coresp.).

cînd scorul s-a menținut de 
șapte ori egal — brașovencele 
au cîștigat pe merit o partidă 
pentru care au muncit mult și 
au pregătit-o cu minuțiozitate. 
Din min. 45 (14—14) handba
listele de la Rulmentul s-au 
detașat, mai ales datorită lu
cidității și valorii tehnice a 
Irenei Oancea. Studentele 
bucureștence au evoluat mai 
bine in prima repriză (cînd au 
și condus cu 7—3), dar în con
tinuare ele au 
fără putință de replică.
marcat : Sandu 9, Andronache 
3, Caramalău 2 — pentru Uni
versitatea, respectiv 
Andrei 5, Oancea 3, 
Rhein 1. Au condus 
scăpări C. Cristea și 
mitrescu (Constanța).

fost depășite
Au

Pătruț 6, 
Radu 1, 
cu mici
Gh. Du-

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— CONFECȚIA BUCUREȘTI 
6—7 (4—3). Meci foarte echili
brat, cu goluri puține, în care 
ambele formații s-au apărat 
cu precizie și foarte multă am
biție. Mai bune în repriza 
secundă, cînd s-au și detașat 
de la 3—4 la 6—4 pentru ele, 
handbalistele de la Confecția 
au obținut o meritată victorie. 
Finalul partidei a fost întru- 
cîtva dramatic, 
portînd numeroase 
de care handbalistele 
Progresul n-au fost 
profite. Au marcat : 
Militaru 1, Mamiaca 
Ștefan 1 — pentru 
respectiv Eremia 3,
2. Crișu 1, G. Constantinescu 1. 
Au arbitrat - Gh. Dumitrescu 
și Șt. Georgescu (București).

Călin ANTONESCU

Confecția su- 
eliminări, 

de la 
capabile să 
Butan 2, 
1, Popa 1. 
Progresul, 

Serediuc

dacă munca acestor 
puternici s-a împletit,

oameni 
zi de zi, 

cu apele, nici la odihnă ei nu 
s-au îndepărtat de Dunăre. A 
existat o mare tradiție, iubită 
și respectată de mic și mare, 
să se participe în fiecare an, 
de Ziua Marinei, la un vestit 
concurs de mare fond pe Du
năre, înot, cu plecarea cam din 
dreptul Ostrovului și cu sosi
rea în fața întregului oraș, a- 
dunat ciopor pe maluri. Și nici 
nu era greu să se adune tot

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — RAPID BUCUREȘTI 
18—11 (6—6). Peste 1000 de 
spectatori au fost prezenți în 
sala „Olimpia", urmărind un 
meci in care handbalistele ti- 
mișorence — după un început 
cu destule greșeli — au pus 
stăpînire pe joc, întrecîndu-și 
net adversarele. Au marcat : 
Luțaș 8, Cojocaru 5. Ștefano-

ȘTIINȚA BACAU — HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA 13—8 
(6—3). Dorind să aibă o evo
luție bună în fața spectatori
lor proprii, handbalistele de la 
Știința au reușit acest lucru, 
mai ales după pauză. Ele și-au 
creat frumoase faze de atac, pe 
care le-au fructificat aproape 
în totalitate, în același timp 
închizînd adversarelor toate 
culoarele prin care acestea ar 
fi putut marca. Au înscris: 
Torok 8, Andronache 1, Marian 
1, Văcaru 1, Cătincanu 1, Lup- 
șor 1 — pentru Știința, respec
tiv - Cotîrlă 3, Hobincu 3, To- 
mescu 1, Lazan 1. Au arbitrai 
bine P. Cîrligeanu și Th. Cu- 
relea (București). (I. IANCU — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL BUA 
MARE — MUREȘUL TG. MU
REȘ 15—11 (5—5). Băimăren-
cele s-au impus intr-un final 
spectaculos, ca urmare a unui 
joc superior față de al adver
sarelor lor. Au marcat : Bartha 
4, Sasu 2, Iacob 2, Carban 2> 
Feier 2, Macovschi 2, Ped 1 — 
pentru Constructorul, respec
tiv i Pereș 3, Dorgo 3, Gali 2, 
Chiș 2, Dudaș L Au arbitrat : 
P. Radvani și A. Kovaci (Cluj- 
Napoca). (V. SASARANU — 
coresp.).

I

Acum, Călărașul l-a

orașul, dacă prin „tot orașul" 
se înțelegeau, prin 1960, pînă 
în 20 000 de oameni... „In rest — 
ne spunea un călărășan trecut 
binișor de 50 de ani — nu 
prea se făcea sport. Adică în 
mod organizat. Copiii jucau 
„lapte-gros", aruncau cu tir- 
șiile, pietre de acelea plate, 
în zbor de rîndunică pe va
lurile Borcei sau se întreceau 
călare „pe cai**, adică unul în 
spatele altuia. Iar cei cuteză
tori se afundau în viltorile de 
la stăvilar, să caute mrene pe 
sub pietre și ieșeau din 
adîncuri cu cite un pește în 
fiecară mină și cu unul intre 
dinți**. "
lormat pe cel de-al 8-lea bo
xer al țării, Vasile Gîrgavu, 
medaliat cu bronz la C.E. de 
juniori.

în 18 ani, cei „cu buletin de 
oraș** s-au dublat. Apoi s-au 
triplat. Acum, pescarii Borcei 
celei periculoase sînt otelari la 
Combinatul siderurgic; tine
rele satelor din Bărăgan au 
devenit țesătoare la întreprin
derea locală de confecții ; cei 
ce trudeau în arșițele nesfîr- 
șite manipulează, specialiști 
fiind, mașinile complicate ale 
Combinatului de celuloză și 
hirtie. Și mulți dintre ei fac 
sport Așa a ajuns mișcarea 
sportivă dintr-o simplă întîm-

Radu TJMOFTE

Ieri a început la București

® In prima zi opt referate au abordat, sub „semnătura" 
unor reputați sau tineri antrenori, problemele cele mai 
acute ale instruirii, educației și activității competiționale

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR DIVIZIONARI A SI 0
■»

loace tehnico-tactice; exigență 
permanentă și angajarea tota
lă, sinceră, conștientă a jucă
torilor la efort". 3. Probleme 
ale generației viitoare: „Ple- 
cînd de la ideea că tipul fot
balistului român se caracteri
zează prin îndemînare și recep
tivitate tactică, este necesar ca 
micii fotbaliști să aibă la dis
poziție și timpul și terenurile 
necesare pentru realizarea a 
ceea ce numim ucenicia spor
tivă prin joc — cel mai com
plex mijloc de pregătire".

Antrenorul I. Ionescu (Gloria 
Buzău) a tratat aspectele efi
cacității în campionatul nos
tru, la echipa sa și pe aceea 
a disciplinei formației sale și 
a adversarilor întîlniți. Refe
rentul a subliniat scăderea a- 
larmantă a spiritului ofensiv 
în Divizia A, ilustrată statis
tic, și a insistat, asupra cau
zelor care o determină și — 
mai ales — asupra mijloacelor

Eftimie IONESCU 
Mihai IONESCU

Ieri a' început la București 
consfătuirea de lucru a antre
norilor din Diviziile A și B. 
Au participat — ca invitați — 
conducători de cluburi și sec
ții din Diviziile A și B și 
antrenori din Divizia C de la 
echipele bucureștene. Consfă
tuirea a fost deschisă de tov. 
A. Paraschiv, președintele 
F.R.F., care a invitat la o dis
cuție sinceră, deschisă, con
cretă asupra problemelor care 
frămîntâ fotbalul nostru în 
vederea îmbunătățirii nivelului 
său competițional Totul, in ve
derea unei reprezentări pe 
plan internațional pe măsura 
condițiilor materiale create și 
a prestigiului mișcării sportive 
din țara noastră.

Dimineața de ieri a fost 
rezervată prezentării unor re
ferate de către antrenori din 
primul și al doilea eșalon. Toa
te aceste referate au avut atît 
un conținut analitic, cît și teh-

în

Pe pirtia de la Clăbucet — Predeal, trei „pitici" din cei 70 sau 
7X70 sînt gata de start, stimulați, evident, de „buletinul zăpezii", 
care admiră echipamentul ultraelegant, dar e decis să le pună 
bețe-n schiuri, chiar înainte de SOSIRE. Foto : N. DRAGOȘ

Meteorologul Constantin Țicu 
ne-a comunicat, pentru iubi
torii sporturilor de iarnă, gro
simea stratului de zăpadă 
principalele zone montane :

Sinaia 67 cm
Predeal 41 cm
Fundata 37 cm
Bilea lac 80 cm
Paring 70 cm
Semenic 64 cm
Cuntu 78 cm
Țarcu 60 cm
Lăcăuți 55 cm
Iezer 48 cm
Băișoara 34 cm
Păltiniș 35 cm

BOXERII ROMÂNI IN ANUL 
CAMPIONATELOR EUROPENE
• 33 de pugiliști selecționați în lot © A fost definitivat 
colectivul tehnic • Primele

1979 este anul Campionatelor 
europene de box. în luna mai, 
la Koln, în R. F. Germania, 
cei mai buni pugiliști ai bă-

SIMION CUȚOV

români 
La fel ca la atitea alte

trinului continent își vor dis
puta cele 11 centuri puse în 
joc. Evident, printre aceștia se 
vor afla și sportivii 
care, 
ediții ale întrecerii, se vor nu
măra printre protagoniștii a- 
cestei mari competiții. Intr-o 
scurtă discuție purtată cu se
cretarul responsabil al federa
ției de specialitate. Dumitru 
Ciobotaru, am aflat amănunte 
despre acțiunile întreprinse de 
F.R.B. în ultima perioadă de 
timp.

Biroul federal a aprobat lo
tul sportivilor selecționați pen
tru C.E. în aceste zile ei se 
află la Semenic. unde urmea
ză un program de pregătire la 
munte, accentul fiind pus pe 
pregătirea fizică la altitudine 
și pe forță, în care... tăiatul 
lemnelor — exercițiu specific 
pentru boxeri — va avea o 
pondere deosebită. După acest 
stagiu de antrenamente, lotul 
va fi împărțit în mai multe 
grupe, care vor participa la 
primele turnee de verificare. 
Astfel, un grup de pugiliști vor 
fi prezenți, la sfîrșitul lunii 
ianuarie, la două puternice 
turnee care se vor desfășura 

nic. Cinci dintre ele au pri
vit problemele de muncă din 
Divizia A și trei s-au oprit 
asupra unor aspecte mai sem
nificative din viața competițio- 
nală a Diviziei B.

Primul referat, susținut de 
antrenorul V. Mateianu, a cău
tat să dea răspuns la trei în
trebări: 1. Ce a adus nou F. C. 
Baia Mare în fotbalul româ
nesc ? „Formarea unui lot o- 
mogen, valoric și moral, care 
să execute o partitură tactică 
prestabilită de antrenor și ju
cători; realizarea unei perfec
te unități morale, respectarea 
cu strictețe a disciplinei în joc 
și în viața de toate zilele". 2. 
Metode și mijloace de reali
zare a acestei partituri: „Creș
terea nivelului de cunoștințe 
teoretice; adaptarea programu
lui de pregătire în funcție de 
obținerea unor acumulări în 
permanentă creștere; rezolva
rea pregătirii fizice prin mij-

antrenamente la Semenic
în Polonia. în februarie, alti 
sportivi din lotul reprezentativ 
vor participa la „Ringul de 
aur", prestigios turneu progra
mat la Belgrad. Tot în februa
rie, la Brăila și Galați, se va 
disputa turneul pe categorii de 
greutate, iar în 
București, testul 
tru participarea 
tele europene: 
aur".

Iată colectivul 
care răspunde 
sportivilor noștri: __  -
Ion Chiriac, Ion Dumitru. Ma
rin Diaconescu și Dumitrii 
Gheorghiu. Și acum, pugiliști! 
selecționați: Alexandru Tureî, 
Ion Boboc, Vasile Ciobanu (se- 
mimuscă), Radu Daniel, Niță 
Robu, Gheorghe Govici (mus
că), Teodor Dinu, Gheorghe

martie, la 
hotărîtor pen- 
la campiona- 

..Centura de

de antrenori 
de pregătirile 

Ion Popa.

RADU DANIEL
Negoiță (cocoș), Titi 
Ion Lungu (pană), _ 
Hie, Iosif Șandor, Paul 
ceanu (semiușoară), 
Cuțov, Carol Hajnal, 
Ciubotaru, Gheorghe 
(ușoară), Ion Vladimir, 
slantin Ghindăoanu, 
Imbre, Cornel Hoduț (semimij- 
locie), Ion Miron, Nicolae Chi- 
oveanu (mijlocie mică), Valen-

Cercel, 
Dragomir 

Căpri- 
Simion 

Mihai 
Kovacs 

Con- 
Ștcfan

Paul IOVAN

(Continuare în nag. 2—3)
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PERFORMANȚELE STUDENȚILOR [A SflflSITUl ACESTEI SAPTAMINI SI REIA

CONSTĂNȚENI AU UN TEMEI 
MUNCA ORGANIZATĂ

a studentelorAntrenament. în secția de gimnastică modernă 
constănțene

Constanța, centru universitar 
tînăr, prezintă un bilanț meri
toriu în sportul studențesc de 
performanță. O discuție cu conf, 
univ. Victor Albu, șeful Secției 
de educație fizică a Institutu
lui de învățâmînt superior din 
Constanța, a pus în evidență 
realizările obținute, ca și preo
cupările pentru viitor.

— în anul care a trecut, Mi
nisterul Educației și Invățămîn- 
tului. Uniunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști și C.N.E.F.S 
au elaborat un plan de măsuri 
menit să ducă la consolidarea 
activității de performanță in 
cluburile studențești. Dumnea
voastră ce ați întreprins 
această direcție ?

— Obiectivul nr. 1 pe 
ni l-am propus — și pe 
l-am înfăptuit — a fost 
rirea secțiilor de performantă 
în care dispunem de condiții 
optime de pregătire. Am în ve
dere atlt potențialul uman, cît 
și baza materială adecvată. A- 
tenția noastră este acum în
dreptată asupra unui număr de 
patru secții : atletism, yachting, 
gimnastică modernă și canotaj.

— Iată, avem în față o listă 
a campionilor universitari pe 
1978 și constatăm că dum
neavoastră vă situați pe ace
lași plan cu facultățile din Ca
pitală. Să înțelegem că bilan
țul este excelent ?

— Nicicînd nu vom putea 
spune, oricit de bune rezulta
te am obține, că bilanțul est* 
excelent. Noi avem datoria să 
muncim. Calificativele să 1* 
stabilească cei în măsură s-n 
facă. Noi am obținut 9 titluri 
de campioni universitari la 
atletism, fapt care. desi
gur, ne bucură. Maria Sa- 
mungi. Paul Copu, Doru Fran- 
cu, Lucian Bogdan, Niculina 
Cucu. pentru a mă opri doar 
la aceste nume, s-au pregătit 
cu multă seriozitate, eforturile 
fiindu-le încununate cu titluri-

în

care 
care 
îniâ-

universitari aile de campioni 
țării.

— în planul 
pre care aminteam la început 
se recomandă colaborarea cu 
cluburile sportive școlare, pen
tru ca în felul acesta să a- 
veți asigurată pepiniera de 
performeri. V-a preocupat a- 
ceastă problemă 7

— Datorită sprijinului primit 
din partea organelor locale de 
partid și de stat, am reușit să 
stabilim o colaborare foarte 
bună cu Clubul sportiv șco
lar nr. 2 din Constanța. Aici 
funcționează exact aceleași 
secții de performanță pe care 
le avem și noi, astfel că ne 
este asigurată permanent pepi
niera. Separat, ca în cazul yach- 
tingului, am format noi înși
ne grupe de copii și juniori. 
Grupele sînt conduse de stu- 
denți din anul III. un bun an
trenor fiind Șerban Vincențiu, 
care are specializarea yachting.

După ce am încheiat discu
ția cu interlocutorul nostru, 
am vizitat bazele sportive ale 
secției constănțene de educație 
fizică. Trebuie să spunem de 
Ia început că baza materială 
este excelentă și a fost reali
zată aproape în întregime prin 
munca studenților. Stadionul 
de atletism, terenurile de fot
bal sau de tenis oferă cele 
mai bune condiții de pregă
tire și de concurs. Toate te
renurile sînt întreținute de 
studenți. In această privință 
modelul puțind fi urmat și de 
alte secții de educație fizică 
existente pe lingă institute de 
Invățămînt superior din țară...

Cu numai doi ani In urmă, 
studenții constănțeni aveau și 
echipe divizionare de baschet 
și handbal (f), handbal mascu
lin și fotbal. S-a renunțat la 
ele. dar acum se muncește cu 
mult mai mult pentru consoli
darea celor patru care au ră
mas. Iar rezultatele sînt su
perioare.

de măsuri des-

Ion GAVRILESCU

CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE HOCHEI
Cu mai așteptată confruntare - la Galați, Mre Dunărea 5I Steaua
Intrerupt anul trecut, cam

pionatul Diviziei A la hochei 
se va relua, sîmbătă și dumi
nică, prin disputarea a trei du
ble confruntări la București, Ga
lați și Miercurea Ciue. Dintre 
aceste trei întîlniri cea mai 
așteptată este, fără Îndoială, 
cea de la Galați, unde își vor 
disputa întîietatea formațiile 
Dunărea și Steaua. Ceea ce 
face ca interesul pentru cele 
două meciuri de la Galați să 
crească in mod considerabil 
este desigur și darea în folo
sință 
ficial 
luna 
B a 
Este 
eveniment. _ . , _ .
una dintre cele mai moderne 
și mai bine dotate baze spor
tive din țara noastră va pri
mi, cum se spune, „botezul 
focului", urmînd să treacă — 
să sperăm că cu foarte mult 
succes — examenul organizării 
în incinta sa a unei prime în
treceri sportive și, în al doi
lea rînd, publicul gălățean își 
va vedea — după foarte multă 
vreme — echipa favorită evo- 
luînd Ia ea acasă. Și încă în 
compania formației bucurește- 
ne Steaua, deținătoarea titlu
lui de

Iată, 
pentru 
Galați 
tea „afișului" competițiilor 
sportive de la sfîrșitul acestei 
prime săptămîni a noului an. 
Este de menționat, în același 
timp, că și cele două jocuri 
de la București se anunță deo
sebit de atractive. Confrun
tarea dintre Dinamo și Unirea 
Sf. Gheorghe, in cazul în care 
formația oaspete va alinia gar
nitura completă, poate deveni 
un meci mai echilibrat ți in
teresant de văzut. Ultima par-

tidă a etapei se va desfășura 
la Miercurea Ciue ți va opune 
echipei locale formația bucu- 
reșteană Sp. studențesc A.S.E.

Toate jocurile de sîmbită 
și duminică încep, conform 
unei hotărîri a Biroului fede
ral, la ara 17.

Iată cum arată clasamentul 
după cele două tururi 
viziei A, adică după 
rea a 20 de etape :

ale Di- 
disputa-

a noului patinoar arti- 
acoperit, același care in 
martie va găzdui grupa 

campionatului mondial, 
vorba, deci, de un dublu 

în primul rînd,

campioană...
dar, suficiente motive 
ca dubla partidă de la 
să se situeze în frun- 

„afișului1

ECHIPA REPREZENTATIVA 
- LA „TURNEUL CELOR 

4 NAȚIUNI- DE LA 
BUDAPESTA

Campionatul se va Întrerupe 
la jumătatea lunii ianuarie, 
ci nd vor începe pregătirile e- 
chipei reprezentative In vede
rea C.M., grupa B, organizat 
în acest an la Galați între 16 
și 25 martie. Pe toată durata 
pregătirilor sînt prevăzute mai 
multe teste, cu ocazia cărora 
vor fi verificate calitatea și 
cantitatea muncii depuse de 
jucători la antrenamente. Pri
mul test îl constituie „Turneul 
celor 4 națiuni" de la Bu
dapesta, la care iau parte se
lecționatele Danemarcei, Iugo
slaviei, României ți. Crește, 
Ungariei. Turneul va avea loc 
între 1 ți 4 februarie pe pati
noarul artificial descoperit de 
lingă Nepstadion.

SPORTUL A DEVENIT O OBIȘNUINȚĂ ZILNICĂ
(Urmare din vao I)

plare a zilelor de duminică, O 
problemă socială. Ne spunea pe 
această temă tovarășul Gheor
ghe Dragomir, secretar al Co
mitetului municipal de partid : 
„S-au făcut eforturi pentru ca 
sportul, educația fizică să con
stituie — și ele — căi de a- 
daptare a noilor veniți la co
ordonatele socio-culturaîe ale 
orașului". Ca urmare a aces
tor preocupări, acum nu mai 
puțin de 4 000 de lucrătoare din 
industria confecțiilor își mic
șorează zilnic oboseala muncii 
depuse la banda de lucru prin 
exerciții speciale de gimnas
tică la locul de producție ; 3 500 
din 5 000 de muncitori de la 
I.C.M.S.C. și Combinatul side
rurgic sînț membri ai asocia
ției sportive și participă regu
lat la întreceri intersecții și 
interateliere la fotbal, volei, 
handbal, sau Ia diferite acțiuni 
turistice ; prin grija organelor 
locale de partid și de stat, pe 
malul Borcei s-a ridicat un 
complex de agrement cu te
renuri de tenis și volei, cu 
spații verzi și bazine de înot. 
„Nu ne-a fost ușor să reali
zăm toate acestea A trebuit 
să schimbăm mentalități, să 
construim noi convingeri si o- 
bișnuințe. A fost nevoie să în
cepem chiar cu conducerile 
nora dintre întreprinderi, con
duceri pentru care elementul 
„producție" era singurul exis
tent. I-am convins pe toți că 
trebuie să avem in grijă și or-

u-

ganizarea timpului liber al con
cetățenilor, să încercăm și re
zolvarea problemelor perso
nale pe care aceștia le au după 
programul de lucru. Sportul 
ne-a oferit o mulțime de so
luții corecte pentru asemenea 
probleme". Intr-adevăr, crește
rii suprafețelor destinate celor 
mai diferite industrii îi co
respunde, și la Călărași, o mă
rire pe măsură a numărului a- 
sociațiilor sportive, de la 3 in 
1970 la 13 în 1978. Dar poate 
că cifrele cele mai semnifica
tive sînt acelea care vorbesc 
despre sporirea suprafețelor de 
spații verzi, de la 54 hectare 
în 1973. la 156 hectare în 1978 1 
„Există la noi un prezent al 
muncii îndîrjite, al construc
ției industriale, al creației ști
ințifice — sînt cuvintele pre
ședintelui C.M.E.F.S. Iulian 
Gheorghe. Dar există ți un 
viitor. Reprezentat, printre al
tele, de sănătatea ți vigoarea 
tinerei generații". Aici e locul 
să precizăm că cele 156 de hec
tare nu sînt simple spații verzi. 
Sînt parcuri constituite în ade
vărate orășele ale copiilor, do
tate cu balansoare, leagăne, 
scări, roți, mici terenuri desti
nate 
fice, 
înot 
oaze
ne-a 
tre alte atracții, o 
pentru vîrsta celor 
fusese destinată — 
vînt. Sau cel puțin 
rea din depărtare fiindcă din

diferitelor sporturi speci- 
bazine pentru inițiere în 
Am vizitat și noi aceste 
de mișcare și de joacă și 
fost dat să vedem, prln- 

imensă — 
cărora le 
moară de 
astfel pă-

apropiere construcția era un... 
tobogan. Un alt punct de a- 
tracție, stimulator al uriașei 
imaginații de copil: cascada 
„adevărată" pe care mina o- 
mului matur a creat-o drept 
în centrul Bărăganului I

★
Călărășenii „vechi" — cei 

Invățați cu munca apelor — 
sînt oameni puternici. Călără- 
țenii „noi" sînt și ei obișnuiți 
cu truda de pe ogoarele din 
Bărăgan. Sînt, cu toții, oameni 
harnici. învățați cu greutățile 
fizice. Poate tocmai de aceea 
au și reușit mai mult In box 
și în sportul luptelor, în care 
profesorul G. Moldoveanu se 
laudă, pe bună dreptate, cu cei 
mai taientati copii din oraș 
și din împrejurimi. Dar ei se 
dovedesc buni și la baschet, 
handbal sau atletism. Așa că 
în acest municipiu tînăr fiin
țează două echipe de Divizia 
B, una de C și alte cîteva în 
campionatele republicane ale 
juniorilor. Sînt, toate, sporturi 
care cer forță și îndemînare. 
Dar, iată, la Călărași și-au fă
cut loc și alt fel de sporturi 
specifice : rachetomodelismul și 
șahul. Dacă. însă, la această 
ultimă disciplină, lucrurile se 
află la început, profesorul M. 
Tuțuianu încercînd să organi
zeze o secție la Casa pionie
rilor. în schimb modelismul 
are In persoana lui Pompiliu 
Popescu primul maestru al 
sportului din municipiu. Dar 
eăl5ră'enjj sînt convinși eă, 
în scurtă vreme, îi vor urma 
încă mulți alții.

1. Dinamo București 20 18 0 2 36
2. Steaua 20 16 0 4 32
3. S.C. Miercurea Ciue 20 11 1 t 23
4. Dunărea Galați 20 7 1 12 15
5. Unirea Sf. Gh. 20 6 1 13 13
6. Sp. stud. A.S.E. 20 0 1 19 1

CAMPIONATUL DE 
JUNIORI I

Pe patinoarul artificial din 
Suceava s-au disputat meciu
rile din cadrul celui de al 
3-lea tur al primei serii din 
campionatul de juniori I. Iată 
rezultatele înregistrate : Steaua 
— CI. sp. șc. Rădăuți 14—0, 

. CI. sp. șc. Galați — Steagul 
roșu Brașov 16—1, CL sp. șc. 
Rădăuți — Steagul roșu Bra
șov 4—3, Steaua — CI. sp.
șc. Galați 2—4, Steaua — 
Steagul roșu Brașov 14—0, 
CI. sP- șc. Rădăuți 
șc. Galați 0—13. L. ------
conduce CI. sp. șc. Galați. 
MÎNDRESCU, coresp.).

iți — CI. sp. 
în clasament

(L

Pentru a da posibilitatea ju
cătorilor din ioturile reprezen
tative de a se pregăti în condiții 
cit mal bune pentru principalele 
competiții internaționale ale se
zonului. F. R. Natație a hotărît 
modificarea datelor de desfășu
rare a seriei I din Divizia A la 
polo după cum urmează:

Turul I, eu etape săptămînale, 
între 4 și 18 martie; turul U 
(turneu), între 21 șl 25 martie, 
la Cluj-Napoca; turul m (tur
neu) între 28 martie șl 1 aprilie, 
la București; turul IV, cu etape

PEPINIERA DE PERFORMER
SELECȚIA CONTINUA $1 DĂRUI

CAMPIONATULUI DE POLO

PE

Valentin Vrin-

Pentru

unui 
pre- 

trecut

Dumini 
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ora 20,15: 
gramul 
mitru T

33 de sportivi 
11 pugiliști ro- 
urca treptele 
de la Koln.

din vecinătatea 
cultură a studenților 
trece pe acolo, nu se 
nu fie frapat de fru- 
terenurilor, ca și de

La Tenis club B

PETRE

AGA

POSIBILITĂȚIMAI MULTE

alte informații

Simplul bilanț — deși conține 
multe cifre și nume convingă
toare — nu ne-ar fi îndemnat 
să scriem aceste rînduri des
pre o unitate a sportului de 
performanță din Capitală: 
T.CJB. Cine așteaptă în stația 
de troleibuz 
Casei de 
sau doar 
poate să 
musețea 
albul imaculat (poate că aici 
este singurul loc din țară unde 
ținuta jucătorilor este de cu
loarea care a și dat numele 
.^portului alb") al echipamen
tului sportivilor. Cu șase ani 
în urmă, atunci cînd lua fiin
ță, Tenis-clubul bucureștean 
era profilat doar ca simplă u- 
nitate prestatoare de servicii 
către populație. Și acum ea își 
îndeplinește acest rol (și o face 
în cele mai bune condiții), nu
mai că între timp a devenit și 
club de performanță.

Datorită preocupărilor 
entuziast — Ilie Turcu, 
ședințele clubului — s-a 
la o riguroasă selecție în șco
lile din sectoarele VI și VII ale 
Capitalei, copiilor care fac te
nis de performanță creîn- 
du-li-se cele mai bune condi
ții, începînd de la asigurarea 
echipamentului și materialelor 
ți pînâ la amenajarea unor te-

săptămânale, între 13 și 27 mai. 
Turneul final pentru locurile 
1—1 se va desfășura Intre 1 șl 
3 iunie (manșa I) șl 8—10 iunie 
(manșa a H-a).

La ediția din acest an a seriei 
I vor participa Dinamo Bucu
rești, deținătoarea titlului, Rapid 
București, Voința Cluj-Napoca, 
Progresul București, C.N. A.S.E. 
București șl Crișul Oradea. Toate 
echipele sînt obligate să Înain
teze listele cu loturile complete 
pentru înscrierea lor în compe
tiție plnă la data de 1 februarie,

REPREZENTATIVA DE HANDBAL A FRANȚEI 
EFECTUEAZĂ UN TURNEU IN ȚARA NOASTRĂ

cadrul pregătirilor ee le e-în _____ ____ _ ____
fectuează pentru participarea la 
Grupa B a Campionatului mon
dial. echipa reprezentativă de 
handbal a Franței întreprinde un 
turneu în țara noastră. Handba- 
Eștll francezi vor juca în ziua 
de 6 ianuarie la Arad, cu echipa 
Gloria din localitate, a doua zi

PATINATORI ROMÂNI 
LA „TURNEUL CELOR 

TREI PISTE"

urmînd să susțină, la Timișoara, 
o întîlnire cu formația Politeh
nica din localitate. Sala sporturi
lor Victoria din Ploiești va găz
dui pe handbaliștii oaspeți în 
ziua de 9 ianuarie (ora 17), care 
vor evolua în compania campi
oanei României, Dinamo Bucu
rești. urmtnd ca revanșa să aibă 
loc a doua zi, de la ora 1®, în 
sala Floreasca din Capitală.

e Aflăm trista veste că la Plo
iești s-a stins din viață Cornel 
Șenchea, unul dintre cei mai ve
chi jucători de handbal din țara 
noastră, reputat arbitru în ultima 
perioadă a vieții sale.

olim-membri ai lotului 
patinaj viteză, și anu- 
Erdelyi, D. Jenei ț! 'r 
care s-au remarcat In

*i V.
Trei 

pic de 
me A. 
Coroș, 
primele teste internaționale ale
actualului sezon, au părăsit 
marți Capitala pentru a parti
cipa la „Turneul celor trei 
piste", după următorul pro
gram: Inzell (6—7 ianuarie),
Madona di Campiglio (9—10 
ianuarie), Innsbruck (13—14
ianuarie). Cei trei sportivi sînt 
însoțiți de antrenorul Dan Lâ- 
zărescu.

BOXERII In anul c. e.
(Urmare din pag. I) 

tin silaghi, Sandu Tîrîlâ, 
Gheorghe Butnaru (mijlocie), 
Georgică Donici, Viorel Vasile, 
Costică Chiracu (semigrea), Ion 
Cernat, Petre Ungureanu, Ni- 
colae Grigore, 
ceanu (grea).

Dintre acești 
vor fi aleși cei 
mâni care vor 
ringului Ia C.E.

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

SI M BÂTĂ 6 IANUA
$

l

RIE 1979 ULTIMA

ZI DE PARTICIPARE

LA TRADIȚIONALA 

TRAGERE EXTRAOR-

DINARA PRONOEX-

PRES A NOULUI AN
Se atribuie, In număr nelimitat: aukjtuHISME „Dacia 

1300“ ți „Skoda 105 L“, EXCURSII in U.R.S.S., R.P. Bul
garia — Grecia sau R. O. Germană, CIȘTIGURI ÎN NUME
RAR de valori fixe și variabile.

Se efectuează 13 extrageri în 4 faz „..^.eie de 25 lei 
varianta simplă PARTICIPA LA TOATE EXTRAGERILE, 
cele de 15 lei la primele opt extrageri, iar cele de 6 lei 
la primele patru extrageri.

Cîștigurile de la faza a III-a se suportă din fondul spe
cial al sistemului Pronoexpres.

NUMAI CINE JOACA POATE CÎȘTIGA !
Fentru dv. sau pentru cei dragi, un bilet la această atrac

tivă tragere poate fj o plăcută SURPRIZĂ ÎN PRIMELEtivă tragere poate fj o plăcută SURPRIZĂ 
ZILE ALE NOULUI AN.

MAI MULTE BILETE
DE CIȘTIG I

Agențiile Loto-Pronosport vă oferă orice . .. .
privind TRAGEREA EXTRAORDINARĂ PRONOEXPRES 
A NOULUI AN, care va avea loc la 7 ianuarie 1979.
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18. F.C. BIHOR, EFORTUL PENTRU A RAAAINE 
ÎN DIVIZIA A VA TREBUI SĂ FIE ÎNZECIT...
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Revenind în prima divizie în 
campionatul 1975—1976, F. C. 
Bihor a avut, în general, o e- 
volutie slabă. Grupîndu-și jo
cul în jurul unor piloni ea 
Popovicî, Kun II, Ghergheli, 
Naom, Bigan, Lucaci, formația 
orădeană s-a clasat o singură 
dată Ia jumătatea întrecerii pe 
un loc din partea superioară a 
clasamentului (8, în ediția re
venirii). în rest, stabilă (!) în 
a doua parte a tabelei de cla
sificare : 12, 14 și acum 18. 
Deci, o involuție constantă I

Cum s-a ajuns la această si
tuație ? După părerea noastră, 
carența principală stă în slă
birea valorică a lotului, din 
pilonii mai sus amintiți rămî- 
nînd acum — nu numai cu nu
mele — doar Bigan și, oare
cum, Naom. Mereu accidentat, 
cu o poftă de joc tot mai re
dusă, talentatul Kun II 
scădere de randament, 
Ghergheli, de la sezon 
zon tot mai nepregătit 
tot mai plictisit. — 
Lucaci, alături 
(un vîrf percutant, bătăios, ca
re ar mai fi putut fi util echi
pei), joacă de la începutul a- 
cestui campionat în echipe din 
categorii inferioare. Avîndu-i 
în „U“-le de bază, credem că 
F.C. Bihor ar fi creat proble
me mai dificile oponentelor sa
le. Și cu asta ajungem la în
cercarea lăudabilă de întineri
re (dar prea masivă) a lotului 
făcută astă-vară (înaintea ve
nirii actualului antrenor, Em. 
Jenei), acțiune care nu a adus 
rezultatele scontate, lipsa de 
experiență a celor noi reduclnd 
din șansele echipei. Este vorba 
de titularizarea (reușită) a lui 
Z. Naghi (23 ani), Zare (19 
ani), Petrovici (25 ani) și Kiss 
(19 ani), mai de multă vreme 
în lotul echipei, dar și de apa
riția altor nume noi, precum 
Negrea (24 ani), Fataki (23 
ani), sau Molnar (26 ani), care 
nu au răspuns pe de-a întregul 
creditului ce li s-a acordat. 
Deci, aceste implantări uneori 
forțate, alături de scăderea

BILANJUL TURULUI: 17 4 3 10 17-27 11 puncte

• Punct* roalizote : 1t (11 acasă — mo anul In dofAcsora) ; peo- 
centaj : 32,3 Ic sută.
• Golgeterul echipai : Kun 11—5 gduri.
• Cartonase roșii : nici unui.
• Cartonașe galbene : 13 — cele mai mup.e : Gberghelî — 3.
• Jucători folosiți : 19 — Bigan (17 meciuri — meca notelor : MS).

Zare (17 - 6 47), Kiss (17 - 6.43). Noam (17 - 6.12), M. MeSan 
(16 — 6,06), tvpău (16 — 5,80), Z. Naghi (15 — 5.66), Georgescu (14 — 

6,21), vwac ~__ ‘ " ~~ ~.~Z. —■ “ .
Kun 11 (10 - 6,00), Molnar (10 - 5,70), Negrea (7 - 5.60). Pataki 
(6 — 5,20), Petrovici (5 — 5.2C), Aibu (4 — 5.60). Dumitrescu H — 
4,75), Pușcaș (1 - 5,00).
• Media notelor echipei : 6,06 (6,23 acasă ; 5,39 in deplasare).

(13 - 7,15), Ghergheli (13 - 5.«6). Bidon (12 - 5A1)
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randamentului titularilor 
mași în lot, au contribuit 
mare măsură la coborîrea 
locul 18. Acestor elemente 
le adăugăm numeroasele acci
dentări ale lui Kun n, Gher- 
gheli, Georgescu, Vidac, Petro
vici, Fildan, care au contat 
foarte mult în economia echi
pei.

Drept urmare, F. C. Bihor a 
început greoi campionatul : 
doar un punct cucerit (pe te
ren propriu) în, primele patru 
etape. După recuperarea acci- 
dentaților, adică din etapa a 
cincea, are loc o oarecare sta
bilizare valorică și a formației 
de bază. In perioada cea mai 
bună (etapele 5—10), echipa 
cucerește opt puncte. Randa
mentul e mai mare (de la gol
averajul 3—9 în primele patru 
etape se ajunge la 10—7 in ur
mătoarele la cinci). în această 
perioadă F.C. Bihor reușește 
cele mai bune comportări ale 
sale, pentru ca după întrerupe
rea campionatului (în vederea 
meciului Spania — România) 
echipa să nu-și mai revină. In 
ultimele șapte confruntări (în- 
cepînd de la 29 octom
brie), F. C. Bihor nu a 
mai cîștigat nici un meci, a 
realizat doar două puncte (e- 
galități pe teren propriu) și a 
marcat doar patru goluri, pri
mind însă 11. Interesant de re
marcat că perioada în care e- 
chipa a realizat cele mai bune 
rezultate și jocuri ale sale co-

incide eu etapele în care 
Ghergheli si Kun II au fost 
prezenți SIMULTAN in echipă, 
Ghergheli fiind considerat un 
„complement-1 al Iui Kun n. 
Dar Kun II lipsind șapte me
ciuri în acest tur de campio
nat, eficacitatea lui Ghergheli 
(ca și a întregii linii ofensive) 
a fost in scădere vizibilă. Mai 
mult, el a ratat și două penal- 
tyuri, ambele acasă, ceea ce 
nu mai ține, firește, de pre
zența lui Kun II in teren_

Situația nu e deloc roză. F.C. 
Bihor se va prezenta la startul 
returului cu un punctaj de ne
invidiat : — 7 (punctele pier
dute pe teren propriu) și 0 
puncte cucerite în deplasare. 
Apoi, la primăvară, orădenii 
vor avea nouă meciuri în de
plasare, față de opt In această 
toamnă. Efortul pentru râmî- 
nerea In „A* va trebui să fie 
înzecit față de cel pe care ju
cătorii și antrenorul l-au făcut 
In această toamnă.

Mircea TUDORAN

F:C. Bihor — reprezentat aici prin Zare ți Naghi (2), la un balon 
disputat cu Țevi — intr-unui din jocurile sale bune (cu Dinamo, la 
Bucurețti) sub conducerea deloc inspirată a arbitrului Ghigea.

Radiografia tricourilor 1 —11

DIN DIVIZIA
Extrem dreapta — iată un post 

mai puțin supus transformărilor 
funcționale, de-a lungul procesu
lui de evoluție a fotbalului, de- 
cît toate celelalte dlntr-o echipă. 
exceptindu-1 pe cel de portar.

Dacă azi. in fotbalul modern, 
ceea ce se cere mijlocașilor este 
mult diferit de ceea ce se cerea 
„halfilor" din W.M. (mergîndu-se 
pînă la speciaLzăr. care fac dis
tincții nete de rol in cadrul u- 
nui compartiment unitar doar 
printr-o denumire tradițională...), 
dacă mișcarea în teren a „vâr
fului" de azi mal are comun cu 
centrul atacant de odinioară 
doar... numărul de pe tricou, 
dacă Intre fundașul ofenslv-con- 
structlv al fotbalului de azi și 
„back“-ul degajărilor lungi și 
înalte, care făceau deliciul gale
riilor de altădată, s-au stabilit 
distanțe enorme, trebuie să con
statăm că Intre ceea ce făcea 
odinioară extremul dreapta al 
Ripensiei, Venusului sau Rapidu
lui (fie că se numea Bindea. 
Orza sau Sipoș) și ceea ce fac 
azi purtătorii tricourilor cu nu
mărul 7 diferențele sînt nu atît 
de conținut cit de aptitudini și 
calități personale.

Pentru că lansarea, cursa pe 
marginea terenului, Încheiată cu 
centrare sau șut la poartă, eu 
eventuale pătrunderi pe centru 
cu „un-doi“-uri sînt trăsături 
care au caracterizat totdeauna

vorbește zeci de ore despre 
nevoia îmbunătățirii condi
ției sale morale !

Cum să se îmbunătățeas
că ?

Păstrind rădăcini bolnave?
V-ați gindit vreodată la 

cîte cluburi și asociații „ju- 
căton-tartori" se laudă că 
au schimbat antrenorul ?

Universitatea Craiova, e- 
chipa cu lotul cel mai va
loros din țară, se zbate în
tr-o prelungă mediocritate 
pentru că la această forma
ție JUCAIORII FAC CE 
VOR, într-o stare de lipsă 
de disciplină și răspundere

în plină consfătuire a 
tehnicienilor Diviziilor A și 
B, un fapt de ultimă oră 
vine să readucă în discu
ție o temă mult., rediscu
tată în fotbalul nostru: 
statutul antrenorului. Des
pre ce este vorba concret ? 
Antrenorul Ilie Oană ți-a 
dat demisia de la echipa U- 
niversitatea Craiova. Mai 
exact apus: a fost nevoit 
tă-și dea demisia, ■ fost ne
voit să plece !

Cine l-a obligat pe bine
cunoscutul și apreciatul an
trenor să plece de la o e- 
chipă la care funcționa de 
numai un an ?

Jucătorii I At
mosfera creată de 
ei.

Pentru cine îl 
cunoaște pe antre
norul Oană, un
om cu har pedagogic, liniș
tit, înțelept, cu o bogată ex
periență, respingerea lui de 
către cîțiva jucători craio- 
veni apare la prima vedere 
de-a dreptul de neînțeles. 
Dacă lui Constantin Teașcă 
i-au reproșat că este exce
siv, oare moderatului Ilie 
Oană ce vină i-au mai gă
sit ? Ce vină reală puteau 
să-i găsească ? !

Este clar, credem, acum, 
pentru oricine că atît în 
cazul lui Teașcă cit și in 
cazul lui Oană vina a fost 
de partea cealaltă.

Cei doi antrenori s-au fă
cut „vinovați- de un singur 
lucru: nu s-au solidarizat 
cu abaterile, cu libertățile 
incompatibile cu viața de 
fotbalist, cu bețiile, cu scan
dalurile, cu chiulul, cu na
zurile repetate ale unor „ve
dete".

Rezultatul ?
A foșt schimbat antreno

rul.
într-un sport în care se

bănuim, în Divizia 
A. Știm că la Cra
iova crește o ex
celentă echipă de 
juniori (aflată pe 
locul I în cam
pionat), clubul ol

tean fiind prin tradiție un 
bogat rezervor de talente. 
Ce vor învăța oare acești 
copii de la „seniorii" lor ?

Vicepreședintele Ion Oblc- 
menco — un fotbalist mo
del la vremea lui, căpitan 
al unei echipe care acum 
cîțiva ani era foarte iubită 
și pentru fair-play-ul, pen
tru sportivitatea desăvârși
tă (în teren și în afara lui) 
a jucătorilor ei — ne spu
nea că este foarte greu, 
dacă nu chiar imposibil, să 
te înțelegi cu destui dintre 
purtătorii de azi ai tricou
rilor Universității.

Chiar așa o fi ?
Chiar nu există leac și 

măsuri eficiente pentru Bă
lăci — Beldeanu et comp ?

Se duce de rîpă fotbalul 
craiovean și fotbalul româ
nesc fără ei ?

Pînă cînd vom asista in
diferenți la această come
die amară ?

Marius POPESCU

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR DIVIZIONARI A Șl B
(Urmare din pag. 1)

pentru remedierea situației, 
pentru modernizarea jocului 
prin mărirea vitezei de acțiu
ne, angajament fizic sporit, 
realizarea pressingului, marca
jului și demarcajului, a circu
lației jucătorului și mingii în 
cîmpul tactic. Referindu-se la 
unele aspecte ale disciplinei, a 
evidențiat rolul exemplului per
sonal al antrenorului ca mij
loc principal și eficient de e- 
ducație.

Asupra explicațiilor compor
tării slabe a Politehnicii Timi
șoara în turul acestui campio
nat s-a oprit antrenorul A. Ni- 
culescu. El a arătat ca prin
cipale cauze ale randamentului 
necorespunzător: atitudinea de 
automulțumire și superficiali
tate a jucătoriior după locul 
bun ocupat în ediția preceden
tă; incapacitatea lotului de a 
face față unor duble obligații, 
campionat și Cupa U.E.F.A.; 
indisponibilitățile numeroase; 
dificultatea sincronizării pro
gramelor de studii și de an
trenament. în privința propri
ilor erori, referentul a men-

manifestate în jocul e- 
Steaua. Explicînd cu și- 
practice aspectul stereo- 
unora dintre meciurile

lionat: o prea mare încredere 
acordată jucătorilor; unele con
cesii făcute acestora, In mod 
nejustificat; negăsirea la timp 
a celor mai potrivite mijloace 
pentru îndreptarea din mers a 
situației.

Antrenorul Gh. Constantin 
s-a referit la o serie de insufi
ciențe 
chipei 
tuații 
tip al
formației pe care o conduce, 
ca și lipsa de angajament a 
jucătorilor, deficiențe care au 
condus la o comportare neco
respunzătoare în confruntările 
internaționale — antrenorul 
Gh. Constantin a subliniat că 
aceste deficiențe, ca și altele 
dealtfel, își au originea în in
suficienta instruire a copiilor 
și juniorilor, precum și într-o 
mare labilitate psihică. „Jucă
torii noștri nu sînt obișnuiți, 
de mici, să se angajeze, să 
lupte cu toată convingerea, pî
nă la limita sacrificiului. A- 
junși maturi e greu să se a- 
dapteze Ia aceste rigori ale fot
balului modern".

Despre preocupările sale de 
a adace ceva nou în ideea de

joc a echipei Sportul studen
țesc s-a ocupat antrenorul M. 
Rădulescu. El sa referit, prin
tre altele, la eforturile pen
tru: îmbunătățirea mijloacelor 
de recuperarea mingii, de rea
lizarea pressingului și marca
jului, de folosirea jocului ca 
mijloc de bază în antrenament 
etc.

Antrenorii C. Mareș (F. C. 
Constanța), Gh. Dumitrescu 
(Petrolul Ploiești) și P. Mol- 
doveanu („U" Cluj-Napoca) au 
abordat aspecte ale muncii de 
instruire și educație la divi
zionarele B.

După-amiază au avut loc dis
cuții pe marginea referatelor 
prezentate. Au luat cuvîntul: 
Șt. Roman (F.C.M. Giurgiu), 
C. Suciu (Rulmentul Alexan
dria), C. Deliu, I. Oblemenco 
(ambii Universitatea Craiova), 
Tr. Ionescu (S. C. Bacău), D. 
Dragomir (Viitorul Scomicești) 
ți N. Proca (C. S. Tîrgoviște).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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din nou ta

FLORIN GRIG ORE,

c In echipa
postul. Singura noutate, singura 
sarcină in plus pe care o au azi 
extremele dreapta, față de ari
pile „lipite de tușă" ale perioa
dei anterioare de dezvoltare a 
fotbalului, este aceea a partici
pării mai pronunțate la defen
sivă, efect logic al creșterii apor
tului ofensiv al fundașului ad
vers. Și. eventual, schimbările 
de locuri cu extremul stingă, 
pentru unele perioade de joc, 
acolo unde 7-le ți 11-le unei e- 
chipe stăpinesc șutul cu ampele 
picioare.

In general. postul de extrem 
dreapta a fost, de-a lungul vre
mii. satisfăcător acoperit in fot
balul nostru. Dc la cei 3 jucă
tori amintiți. continulnd cu 
Barta, Lung1!, Ad. Covaci. Oană. 
Farcaș I. Pircălab, Cacoveanu. 
Oaidă. Vasile Anghel, H aș o ti, 
lvansuc și alții, fotbalul româ
nesc n-a cunoscut „crize" ale a- 
cestui post Chiar in acest an. 
pentru echipa națională, proble
mele ridicate au fost nu atît de 
găsire a unor... candidați cit de 
formă sportivă.

Turul recent încheiat a adus 
consacrarea lui Florin Grlgore 
(cu una din cele mai bune note 
medii : 7,23). Jucător tinăr. pro
movat de C.S. Tirgovlș'.e din ju
deț. de la divizionara C Flacăra 
Moreni. el s-a impus prin viteză 
dribt ng. combativitate. ..apetit al 
porții". A marcat 4 goluri, (la

NAȚIONALĂ
fel cu Bucurescu. Fazekaș, 
Cura), acest pluton de patra 
fiind depășit ca eficacitate doar 
de timișoreanul Anghel (5 go
luri) care însă în clasamentul 
mediilor ocupă abia locul 19. cu 
numai 5,58 ! Aproape anonim a- 
nul trecut. Fiorin Grigore (22 de 
ani) a ajuns, după numai un an 
de Divizia A. In echipa naționa
lă. debutind recent la Atena*

Constant bun, experimentatul 
Lucescu ocupă locul 2 In clasa
mentul nostro, obținînd desigur 
notări bune (media 7,00), In spe
cial grație rolului său de condu
cător al atacului la Corvmul, 
unde este — ca și la Dinamo, ca 
și la „națională" — un creator 
de situații de gol pentru parte
neri. Al treilea, un aK compo
nent al lotului, Doru Nicolae 
(in această toamnă Insă mai pu
țin eficace decît ne obișnuisem: 
a jucat 17 meciuri, dar n-a mar
cat decit intr-unui singur, cu 
Sportul studențesc, două goluri) 
Cu doar o sutime mai DUțin. 
Bucurescu, jucător constant, dar 
al cărui salt valoric spre nivelul 
vedetelor postului se lasă cam de 
mult așteptat. Urmează o reve
lație, băimăreanul Sepi : viteză 
fuleu, predilecție spre jocul de 
combinație, cu cimp de acțiune 
pe toată latura dreaptă a tere
nului. N-a marcat însă nici un 
gol, deși a jucat în toate cele 17 
partide ale turului I Nu-1 putem

Intr-un an,
CLASAMENTUL PE BAZA 
MEDIEI NOTELOR ACORDATE 

DE CRONICARII NOȘTRI
1. Ft. GRIGORE 7.23 ; 2.

LUCESCU 7,00 ; 3 D. NICO
LAE 6.70 : 4. BUCURESCU
6.69 : 5. SEPt 6.53 ;

6. Trai 6,33 ; 7. Curo 6.25 : 
8. Fazekaș 6,23 ; 9. Strce
6.18 : 10. D. Ionescu 615 ;
II. Telejpcn 6.11 : 12. Țoi-
nar 6.07 j 13. Chitara 6.06 : 
14 Crișan 5,93 : 15. Grasa 
5,35 j 16. Hehrei 5.84 ; 17.
Lupău 5.80 : 18. A. Ionescu 
5.66 ; 19. Anghel 5.58.

Insă condamna prea vehement 
pentru aceasta, pe de o parte 
pentru că nu joacă rol de 
vîrf tipic, iar pe de alta pentru 
că lucători din lotul național A 
ca, de exemplu, Crișan și Trol 
n-au înscris nici un gol, deși 
craioveanul a jucat toate meciu
rile iar stelistul 10 partide 1 In 
ee-1 privește pe Crișan, scăde
rea lui de randament la club 
este evidentă. avind o medie 
sub 6. Alte extreme dreapta care 
au avut un sezon sub așteptări: 
Fazekaș, Anghel șl chiar Chitara. 
Poate că una din explicațiile sla
belor lor notări trebuie căutată 
In aportul lor redus în faza de 
apărare, latură tn care îl Întrec 
— pentru a lua ctteva exemnie 
din jumătatea superioară a cla
samentului — Cura și Stroe.

Radu URZICEANU

PRONOSPORT
După scurta întrerupere a ac

tivității competiționale a fotba
liștilor Italieni, concursurile Pro
nosport se reiau duminică 7 ia
nuarie 1979, oferind participan- 
ților noi posibilități de a obține 
atractive premii in autoturisme si 
bani. Primul concurs din acest 
an cuprinde in cea mai mare 
parte meciuri deosebit de echi
librate, care pun la grea încer
care priceperea amatorilor de 
pronosticuri sportive, dar în a- 
celasi timp le pot aduce satis
facții din cele mai frumoase. La 
ultimul concurs, cel din 17 de
cembrie 1978. participantul cel 
mai inspirat s-a dovedit a fi Joo 
Francisc din Mediaș, care a ob
ținut un autoturism „Dacia 1300“ 
lndictnd 13 rezultate exacte pe 
o variantă achitată 100%. De ase
menea, la același concurs au 
fost atribuite alte zeci de cîștl- 
guri valoroase în numerar; cu 
toate acestea, pentru fondul de 
premii la categoria I al concursu
lui de duminică a fost reportată 
importanta sumă de 110.529 lei. 
Așadar, un motiv în plus de a 
participa cu CIT MAI MULTE 
VARIANTE la primul concurs 
Pronosport din noul an. NU UI
TAȚI: NUMAI CINE JOACA
POATE CIȘTIGA ! Buletinele de 
participare 1a acest atractiv con
curs pot fi depuse pînă miine, 
6 ianuarie 1979.

★

TRAGEREA LOTO de astăzi. 5 
ianuarie 1979, are loc in Bucu
rești, la ora 17, in sala Progresul 
din str. dr. Stalcovicl nr. 42. Pa
noul cu numerele cîstlgătoare va 
fi televizat la ora 19.



BUNACIU Șl PĂNULESCU

LA PRIMUL START IN 1979
/

Primul mare concurs inter
național de înot al anului este 
programat în zilele ,de 5 și 6 
ianuarie în bazinul Universi
tății Harward (statul Massa- 
chusets). Au fost invitate pri
mele opt performere din lume 
ale anului 1978, la fiecare pro
cedeu tehnic, alături de cîteva 
sportive de perspectivă din 
S.U.A. și Europa. La start vor 
fi prezente și campioanele 
României Carmen Bunaciu 
(probele de 100 și 200 m spa
te) și Irinel Pănulescu (200 și 
400 m mixt). Pentru sportivele 
noastre, această mare compe
tiție va reprezenta o interesan
tă testare a posibilităților du
pă pregătirea efectuată la 
Long Beach și Mission Viejo,
în California. IRINEL PĂNULESCU

DEBUT VICTORIOS AL PERECHII

ILIE NĂSTASE-S. STEWART

IN TURNEUL DE LA LONDRA
LONDRA, 4 (Agerpres). — In 

sala „Olympia- au Început În
trecerile unui mare turneu In
ternational de tenis rezervat pro
bei de dublu bărbați, la care 
participă cele mai bune opt pe
rechi din lume. Prezent la acest 
concurs, campionul român Die 
Năstase evoluează tn cuplu cu 
Jucătorul american Sherwood 
Stewart.

In prima partidă susținută, Hie 
Năstase și Sherwood S.ewar-. au 
Învins cu 3—6. 5—3. 6—1 re
dutabilul cuplu Bob Hewitt — 
Frew McMillan, ciștigâtor la edi
ția de anul trecut a tradiționalu
lui turneu de la Wimbledon.

Tot In cadrul grupei prelimi
nare B, John McEnroe șl Peter 
Fleming au dispus cu 4—1. 4—i.

de perechea Adriano Panatta — 
Paolo Bertolucci. Partidele din 
grupa preliminară A s-au Înche
iat cu următoarele rezultate: 
Mark Cox. David Lloyd — Stan 
Smith, Bob Lutz 6—1, 4—6, 4—4 ; 
Ross Case — Geoff Masters clș- 
tigă prin forfait In fața cuplului 
Wojtek Fibak — Tom Okker 
(Fibak nu a sosit la timp de la 
Melbourne unde a participat la 
campionatele internaționale ale 
Australiei).

Perechile clasate pe primele 
două locuri In fiecare grupa se 
vor califica pentru semifinalele 
turneului.

Lordul Killanin, președintele C.I.O.:
„INTENJIA MEA 

DE A MĂ RETRAGE 
ESTE FERMĂ!"

Cu prilejul unul interviu acor
dat ziarului SPORT din Zurich, la 
una din ultimele conferințe de 
presă organizată de C.I.O. in 
1978, președintele ^cestui for 
sportiv internațional, lordul 
Killanin, a confirmat unele in
formații referitoare la o even
tuală retragere a sa din această 
funcție. Arătând că este foarte 
slăbit și că se resimte serios în 
urma unui atac de cord, lordul 
Killanin a precizat că : „Intenția 
mea de a mă retrage este fer
mă !• Membru al C.I.O. din 1958 
șl președinte al acestui orga
nism sportiv internațional din 
1972, cînd a succedat lui Averry 
Brundage, lordul Killanin, azi in 
virată de 64 de ani, nu a făcut 
nici un fel de precizare în legă
tură cu eventualul său succesor.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

EXTINDEREA Șl DEZVOLTAREA TIRULUI, 0 REALITATE
CU IMPLICAȚII LA... OLIMPIADA DIN 1984!

Lumea tirului trăiește eferves
cența produsă de posibilitatea 
introducerii in programul Jocu
rilor Olimpice (probabil in 1944) 
a unor probe feminine ji a celor 
de pușcă și pistol cu aer compri
mat. Aceste probe au căpătat un 
caracter de masă din ce in ce 
mai pronunțat, ele fiind actual
mente foarte răsplndite nu numai 
in Europa, ci și în Asia sau tn 
cele două Amerlci. Se susține, 
pe bună dreptate, că atit probele 
feminine cit și așa-zisul „tir re
dus “ se bucură de o bază mai 
largă chiar decit a unor probe 
olimpice de tir cu tradiție, cum 
slnt mistrețul alergător, pistolul 
viteză și chiar talerele, care slnt, 
in general, extrem de costisitoa
re. In fața acestor argumente — 
și a altora — Uniunea Interna
ționali de Tir și Comisia de pro
grame a Comitetului Internațio
nal Olimpic s-au arătat, tn prin
cipiu, de acord cu aceste inclu
deri, cu atit mai mult cu cit, 
tncepind din 1974, tirul a pierdut 
„pozițiile" probelor de pușcă 
300 m din programul olimpic, a- 
cestea avind mal mult un ca
racter militar. Rămine ca aceste 
propuneri s<l fie supuse Comite
tului Executiv al C.I.O. reuntt 
tn Argentina, pe parcursul anu
lui 1979.

Este demonstrată, o dată tn 
plus, dezvoltarea tirului mondial 
iar faptul necesită așezarea sa 
pe o poziție adecvată, in rlndul 
disciplinelor olimpice.

Dar, să intrăm mai amănunțit 
In analiza acestui progres și să 
tncercăm delimitarea unora din
tre principalele caracteristici ala 
tirului internațional in anul 1979.

tn pas cu majoritatea sportu
rilor — sau poate mai mult ca 
in alte discipline — tirul se dez
voltă pe baza unor noi desco
periri tehnice. 1978 ne-a demon
strat-o parcă mai mult ca alți 
ani. O firmă elvețiană echipea
ză poligoanele ultramoderne cu 
aparate pe care rezultatul de 
pe țintă apare concomitent cu 
declanșarea, la numai o jumătate 
de metru de trăgător ; un cerce
tător lansează ideea — împărtă
șită ulterior — că e mat bine 
să ochești cu ambii ochi des
chiși, apelind, însă, la ochelari 
speciali ; a fost inventat chiar 
un aparat de măsurare a grosi
mii legale a hainelor de con
curs... Toate acestea continuă să 
îmbogățească, sâ diversifice o a-

• Tirul feminin și cel „redus" în ascensiune • Tehnica 
în sprijinul marii performanțe • Europa : centrul tirului 
mondial • Trăgătorii români de la pistoale printre cei 

mai buni în lume
ajutătoare ta 

a performan
devirati industrie 
creșterea continuă 
țelor din tir.

E probabil, insd, c4 cea mai 
senzațională noutate a anului 
este curioasa poziție de tragere
— brațul răsucit in exterior ta 
9» grade — din care elvețianul 
Maurice Minder a spulberat ve
chiul record mondial la pistol 
liber (573 p), ridicindu-l pini ta 
STI p I Nu st știe dacă Minder 
va face prozeliți, mai ales că 
refugiul in noua poziție a fost 
consecința unui accident de ma
șină... Cert e, insă, că lumea tirului 
a căzut pe ginduri și nu e ex
clus ca in perspectiva Olimpia
dei din 1940 sd se reconsidere 
problema atit de spinoasd a po
ziției de tragere ; și, poate, nu 
numai ta pistol liber...

Dacă progresul tehnic este una 
din caracteristicile tirului mondial 
actual, o alta o constituie ex
tensia și dezvoltarea sa in not 
zone ale globului. Obiectiv, bu
letinele VJ.T. — publicație de 
specialitate a tirului internațional
— acordă spații din ce in ce mai 
mari unor competiții cum slnt 
Campionatele panamericane și 
Campionatele asiatice de tir. Este 
urmarea firească a unor realități 
de necontestat cum sint mărirea 
numărului de practicanți ai ti
rului tn aceste regiuni și, conco
mitent, creșterea rezultatelor pini 
la a fi — unele — de valoare 
mondială. Mexicanul Olegario 
Vasguez este, spre exemplu, re
cordmanul lumii la pușed 10 m. 
Aceste întreceri care marchează 
un accentuat progres sportiv In 
țări pînd nu demult îndepărtate 
de marea performanță documen
tează posibila apariție a unor 
noi forțe in tirul mondial (Ja
ponia, Mexic, Brazilia), care ar 
putea avea un cuvint greu de 
spus la viitoarele campionate 
mondiale și olimpice.

Centrul tirului mondial rămine, 
totuși, bitrlnul continent. Cerce
tări de ultimă oră (tehnice, psi
hologice, medicale, biomecanica), 
noi metode de antrenament și 
mijloace originale de pregătire 
favorizează o creștere continuă 
a performanțelor, mai eu seamă 
ale trăgătorilor din țările socia
liste, Intre care țintașii romani 
se afli, uneori, pe locuri frun
tașe. (După ce Comeliu Ion și 
Marin Stan s-au impus in 1974 
in fruntea ierarhiei mondiale la 
pistol viteză, iată, Laurențiu Pop 
amenință la rlndul lui pozițiile 
de onoare in altă probd oiimpi- 
cd, cea de pistol liber). Pușcașii

ta Tel Aviv : Zs- 
— Bocussta M<5n- 

1-1 (0-0».

T. RADU

• Disputat la. 
Germană) medul 
locală Dynamo șl 
C. Minaur Bata

HANDBAL 
HaUe (R. D. 
dmtre echipa 
âarnxațta H.
Mare sta lncbeiaă ta egalitate : 
35—S 04—14). Principalul reaM- 
zaâor al echipei române a fost 
M. Vcinea (4 goluri).

HCH.Hu a Campionatul mon
tai pentru echipe de juniori 
(grupa A) s-a Încheiat eu victo
ria seiectionateâ U.R.S.S., urma
tă de Cehoslovacia, Suedia și 
Finlanda. In meciul decisiv: 
U.R-S-S. — Suedia 7—5 (2—î,
3—t, >—1). ta alt joc : Ceh oslo-

varia — Finlanda 6—5 (4—2, 0—3. 
2—0) • La Windsor (Canada) e-
chlpa sovietică Dinamo Riga a 
întrecut formația locală cu 10—4 
(5—1, 3—2, 2—1) , La Haga, se
lecționata U.R.S.S. a învins e- 
chipa canadiană St. John War- 
rios. aflată In turneu în Olanda, 
cu 18—1 (3—0, 4—L U—0).

ȘAH • După 8 runde tn cam- 
pionatul mondial pentru ju
niori H de la Sas van Gent (O- 
landa). continuă să conducă 
Paul Motwanl (Scoția) — 6’/, p. 
urmat de Korzubov (U.R.S.S.) 
și Huergo (Cuba) — 5V, p fie- 
care. Lucian Vasilescu (Româ
nia), care a întrerupt partida 
cu Marc Villermain (Frants), are 
3 p. * In runda a S-a a tur
neului de la Hastings (Anglia), 
marele maestru român Mihai 
Șubă, cu piesele negre, a re
mizat cu marele maestru sue
dez Ulf Andersson. Mihai Șubă 
a pierdut partida întreruptă in 
runda anterioară cu BotteriU 
(Anglia). In clasament conduc 
Lein șl Speelman cu cite 3*/i p 
(1). urmați de Andersson (3’/,) 
șl Csom (3). M. Șubă totalizează 
21/, p avind o partidă mal pu
țin jucată.

TENIS • Camipionatele inter
naționale ale Australiei s au în
cheiat ta Melbourne cu victoria 
argentinianului Guillermo Villas 
care l-a întrecut în finală cu 
4—4. 5—4. 3—5. 6—3 pe australia
nul John Marks, clasat pe po
ziția 117 în ierarhia mondiala I

Pentru prima dată din 1963, întreaga Anglie este in aceste 
zile acoperită cu zăpadă. Și dacă la sfirșitul săptăminii trecute 
s-a putut disputa etapa din campionatul primei ligi (in foto
grafie o imagine din meciul Leeds — Queen's Park Rangers, 
de pe stadionul Loftus Road), este greu de presupus care va 
fi situația următoarei etape, in condițiile valului de frig care 

s-a abătut asupra Marii Britanii in acest început de an.
Foto : A.P. — Agerpres

e *DlN NOU, NĂSTASE!_ Dar nu 
nie, marele campion, ci Mihnea, „cel 
mic“, nepotul său. El ne-a furnizat 
prima veste bună din pragul lui ’79, 
cucerind titlul de campion al tenisma- 
nilor de 12 ani (nu i-a împlinit încă !), 
în confruntarea acestora pe terenurile 
de la Port Washington, suburbie a New 
York-ului. Victoriosul Mihnea Năstase 
aduce de dincolo de Ocean o prețioasă 
cupă, din care a băut... tatăl său, Con
stantin Năstase, cîndva component al 
echipei noastre de „Cupa Davis' 
• CHIAR ÎN NOAPTEA DE A- 
NUL NOU, 422 de alergători au 
pornit pe străzile îndepărtatului Sao 
Paulo brazilian, în faimoasa „Corrida", 
care conferă cea dinții cunună de lauri 
a unui întreg sezon. Pe linia finișului, 
luminată de torțe și focuri de artificii, 
primul așteptat era Rono sau Tibaduiza. 
N-a fost nici unul, nici celălalt. Keny- 
anul n-a mai luat startul, iar colum
bianul, cîștigătorul de anul trecut, a 
trebuit să se mulțumească cu „bronzul", 
învingător, un atlet francez cu nume 
puțin sonor, Rodhouano Bouster. Amă
nunt insolit : câștigătoarea secției femi
nine a crosului, americanca Dana Salter, 
a sosit a 297-a în. cursă, lăsînd în urmă 
vreo 100 de rivali... masculini ! • MI
HAIL TAL n-a redevenit campion al

șahului sovietic în finala de la Tbilisi, 
în ultima rundă, lipsit parcă de suflu, 
el se vede egalat de Vladimir Țeșkovski, 
cu care a împărțit primul loc (11 puncte 
din 17 runde) și va susține un meci de
baraj. • 523 DE
fost selecționați In 
zentative ale R. D.

SPORTIVI au 
Ioturile repre- 
Germane pentru

ediția ’ din 1980 a Jocurilor Olimpice de 
vară. La Moscova, ei vor lua startul în 
16 din cele 21 de discipline înscrise in 
program. • DIN NOIANUL DE CLA
SAMENTE de sfîrșit de an, unul ni s-a 
părut foarte semnificativ. Cel care ie
rarhizează pe cei mai buni sportivi (a- 
matori) ai Americiî Latine. Toate pri
mele 4 locuri ale listei sînt ocupate de 
reprezentanți ai Cubei șl anume, în 
ordine : Roberto Urrutia (haltere), Teo- 
filo Stevenson (box), Alberto Juanto- 
rena (atletism), Sixto Soria (box). ®

JOHAN CRUYFF face să se vorbească 
de el și după retragere. Dar nu în ter
meni favorabili. După ce și-a concesio
nat chipul pentru o serie de reclame 
ale fabricilor de țigări, iată că Liga 
olandeză împotriva fumatului îi adre
sează reproșuri publice, amintindu-i că 
a fost — și nu numai in patria sa — 
„un exemplu de conduită pentru tinerii 
sportivi". Ex-vedetei balonului rotund 
nu i se acordă măcar o țigară... • PE 
AGENDA PRIMEI DECADE din ia
nuarie, citeva semnale de atenție. Pre
domină, firește, sporturile de iarnă. 
Zburătorii pe schiuri aterizează la 
punctul final In „Trofeul celor 4 tram
buline* la Bischoîshofen (Austria). 
Schiorii fondiști își continuă cursele 
pentru „Cupa mondială" la Kavgolovo 
(U.IUS.S.), iar cei alpini trec granița 
dintre Franța și Elveția, pentru con
cursuri pe pîrtiile de la Crans Montana 
și Les-Gets. în sfîrșit, trecînd din pei
sajul montan sub acoperișul tenisului 
„indoor", la Madison Square Garden, din 
New York, așii rachetei se întrec în 
„Turneul campionilor" (Masters). Iar la 
Copenhaga, tot sub cupola sălilor, 
handbaliștii se întrec pentru „Cupa 
Mării Baltice".

Radu VOIA

...LIMITE 
Șl PROGRES 
Un. om cu o greutate o- 

bișnuită — 75 kg — s-a a- 
prop-iat La numai 3,5 kg de 
cifra multă vreme inacce- 
sibiLă chiar coloșilo-r de 
peste 110 kg : 290 kg. La 
campionatele R. S. F. S. R.. 
halterofilul Alexandr Logu- 
tov a „aruncat" 196,5 kg, 
stabilind un nou record al 
lumii la acest stil. Cifra, 
pe lingă faptul că l^a șters 
pe un celebru compatriot 
al lui Logutov de pe toa
te tablourile recordurilor 
mondiale (este vorba de 
multiplul campion Vartan 
Militoslan), ilustrează pro
gresul impresionant al 
sportului celor puternici, 
cu atit mai mult cu cît 
Logutov n-a participat nici
odată la un campionat eu
ropean sau mondial.

iată deci că acele 200 kg, 
o barieră psihologică pen
tru halterofili, încep să fie 
la îndemîna mijlociilor, a 
sportivilor cu o greutate 
dintre cele mai obișnuite. 
Prima dată cân.d un halte
rofil a ridicat dea-supra ca
pului o halteră de peste 
200 kg a fost în seara de 
10 septembrie i960, la J. O. 
de la Roma. Atunci, cele
brul Iuri Vlasov „arunca- 
202,5 kg, performanță oe-J 
consacra „cel mai puternic 
om din lume-. Peste 8 ani, 
la 9 noiembrie H9G8, greu- 
tatea-test era depășită de 
un semigreu : americanul 
Robert Bednarski, într-o 
zi fastă, ridică haltera cân
tărind 209,5 kg. Progresul 
constant al acestui sport 
prinde viteză și numai 
peste 2 ani, la 25 aprilie 
1970, sovieticul Vladimir 
Kolotov, la categoria 90 
kg, reușește 200,5 kg, pen
tru ca peste 32 de luni (QA 
decembrie 1972), un „02,5 
kg-. Daniel Rigert, să do
boare recordul lumii, cu 
301 kg.

După cei 2 m la înălți
me femei, după sub un 
minut la înot, în probe de 
100 m, după atîtea și atî> 
tea limite depășite de spor
tivi, iată că o nouă cifră- 
test este pe cale să devf- 
nă la îndemînă. O nouă 
dovadă a progresului în 
sport.

Lucian OPREA


