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6 dorință unanimă a tineretului din Vrancea :

SÎNTEM HOTĂRÎȚI
SĂ ADUCEM JUDEȚUL NOSTRU

Intre fruntașele pe țară
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Ca pretutindeni în țară, In 
municipiul Focșani și în jude
țul Vrancea, demarajul in cea 
de a II-a ediție a marii com
petiții sportive naționale „Da
ciada” a fost in multe privin
țe încurajator. întrecerilor 
sportive organizate în lunile 
noiembrie și decembrie (mai a- 
les la nivelul pionierilor și 
școlarilor) le-au urmat in
ceasta lună aliele care țin 
seama de calendarele competi
tionale ale consiliilor asociați- 
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Tragerile in poligon sînt preocuparea de bază a biatloniștUor din lot. Iată un aspect de Ia unul 
dintre ultimele antrenamente ale sportivilor fruntași Foto : Dragoș NEAGU

Pregătirile sportivilor fruntași BIATL0NIȘT1I ALEARGA Șl TRAG,
EA MINUS 20 DE GRADE, CO CIMJOl IA CAMPIONATELE MONDIALf

Un ger de crăpau pietrele. 
La Poiana Brașov, în unele 
zile, s-au înregistrat chiar mi
nus 24 de grade! Totuși, la
birintul traseelor de fond mar
cate în Poiana mică este stră
bătut de nenumărate ori de 
biatloniștii lotului național, 
care se pregătesc pentru apro
piata confruntare din cadrul 
campionatelor mondiale 
localitatea Riinpolding 
R.F.G. Antrenorii Costică 
ron și Gheorghe Vilmoș, 
cum și medicul Constantin 
Novac urmăresc cu atenție 
modul de „alunecare" a fiecă
rui biatlonist. Corecturile se 
fac din mers, fiecare sportiv 
dovedind o mare receptivitate. 
In poligon ecourile tragerilor 
se pierd înspre văile de la 
poalele Postăvarului... Se trag 
multe „focuri". Fiecare biatlo
nist știe că orice cartuș ratat 
înseamnă un minut de penali
zare sau ture de alergare în 
plus. De aceea, 
din poligon este 
după cum reiese 
rea“ țintelor —

Ir

din 
din 
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pre-

concentrarea 
mare, dar — 
din „viziona- 
precizia lasă,

încă, de dorit Această meteah
nă, mai veche, a biatloniștUor 
noștri trebuie grabnic înlătu
rată. La campionatele mondia
le și la alte competiții 
mare anvergură, orice 
cizie te poate coborî 
locuri în clasament.

Liderul biatloniștilor noștri, 
Gheorghe Gîrniță, muncește cu 
aceeași seriozitate ca întot
deauna. Medalia de argint cu
cerită la C.M. 
ba de 20 km 
printre cei mai 
cânți ai acestei 
Alergarea lui 
extrem de eficace, 
însă, la această oră, cam lasă 
de dorit. Dacă ea se va îm
bunătăți pînă la ora primului 
start de la C.M., atunci Gheor
ghe’ Gîrniță poate aspira cu 
îndreptățite speranțe Ia o 
comportare remarcabilă. Ală
turi de el se află și alți „ve
terani", cum sînt Gheorghe 
Voicu și Victor Fontana. A- 
mîndoi sportivi cu multă ex
periență, concurenți reduta
bili. Atuul principal al lui
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ramuri sportive, 
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Tragerea.

Voicu este alergarea pe schi
uri, In timp ce al lui Fontana 
este precizia tragerii In poli
gon. Dar,
„mondiale" 
biatloniști care bat, cu 
tență, la
Cornel 1

ls lotul 
>e află și

pentru 
tineri 
insis- 

i porțile consacrării. 
Potroanchenu îmbină

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2—3)

iilor as< 
nou alese, 
modul cum 
ele izvor ite 

masa iubitorilor de sport 
general, felul cum sînt 
tate- întrecerile _ 
județ sub însemnele 
dei", iată elementele 
ale dialogului purtat 
rășul Vasile Nego'.ță, 
cepreșed.nte al 
Vrancea.

— Ne aflăm la 
an. Putem reflecta 
supra bilanțului sportiv al ce
lui care s-a încheiat. In acest 
sens, dacă vreți să faceți o 
sinteză cuprinzînd cele mai 
semnificative realizări obținute 
ta prima ediție a ..Daciadei”...

— Pentru un județ cum este 
Vrancea, care nu dispune de 
o tradiție puternică in sport, 
„Daciada” a constituit un mo
ment de integrare și de largă 
mobilizare a tineretului în 
practicarea exercițiului fizic, 
prin multiple ferme și mijloa
ce, ținind seama de vîrstă. pro
fesiuni. condiții materiale și 
caracteristicile zonei geografi
ce. Faptul că am reușit să an
trenăm in ..Da-iadă”. la ediția 
de iarna trecută, peste 30 000 
de participanți, iar la cea de 
vară mai bine de 1C0 000 de 
tineri si tinere corespunde in
dicatorilor stabiliți. Pionierii 
vrinccni s-au afirmat la finala 
pe țară a marii competiții 
sportive naționale ocupînd lo-

Victorie a campionilor noștri și in cel Ce al dcilaa meci

DINAMO BUCUREȘTI
SELECȚIONATA FRANȚEI 19-15 

LA HANDBAL MASCULIN

inccput de 
desigur a-

cui I la tir, prin Lilians Dan 
și locurile IV Ja „Crosul tine
retului”, prin Lenuța Denis, 
tetratlon (Școala generală din 
comuna Vulturul și gimnastică 
ritmică (Școala generală nr. 7 
Focșani). Elevii din licee și 
școlile tehnice au obținut, 
rindu-le, două locuri I 
biatlon și parașutism. In fine, 
tinerii din întreprinderi și din 
mediul sătesc s-au afirmat și 
ei printr-un loc I la trîntâ, 
prin Ion Chivoiu și un loc IV 
la șah, prin Petre Dlnicu. Este 
de relevat, de asemenea, că 
s-au făcut pași mari pe calea 
permanentizării unor competiții 
sportive de masă specifice ju
dețului : ~
cene“, 
fetelor vrîncene' 
gurat _______ ___„__
competiții strict locale organi
zate la handbal (Fitioneștl, 
Păunești). volei (Vidra, Sove- 
ja) și oină (Suraia). Și totuși, 
in ierarhia pe județe, ne si
tuăm tocmai pe locul 24 ! Ex
plicația : în timp ce la ediția 
de vară a „Daciadei", sportivii 
județului nostru au realizat 41 
de puncte, la cea de iarnă ei 
s-au oprit la... 3 puncte, ceea 
ce desigur constituie o neîm- 
plinire și, oricum, un 
de reflecție.

— Ați amintit nume de 
pioni ai „Daciadei", de 
tivi fruntași în această 
competiție. Considerați că prin 
ei s-ar putea prefigura per
formanța ceva mai convingător 
decît pînă acum ?

— Se înțelege că finalizarea 
a acți- 

diu 
să

la 
la

„Cupa satelor -vrîn- 
„Festivaful sportiv al 

>“ ș.a. S-a asi- 
totodată reușita unor

prilej

cam- 
spor- 
mare

cu ■ adevărat eficientă 
unilor sportive de masă 
cadrul „Daciadei" trebuie 
aibă loc în sfera performanței, 
ceea ce este și în spiritul ma
rii competiții sportive națio-

Tiberiu STAMA

(Continuare in vag. 2-3)

CABMEN BUNACIU CONCUBEAÎ
I
t* Carmen Bunaciu și Irinel 
Pănulescu, care se află în 
S.U.A., vor lua parte vineri și 
șîmbătă la un ultim concurs 
internațional în bazinul acope
rit din Nashville (Tennesse). 
După succesul obținut săptă-

mîna trecută la Cambridge, 
confruntarea lui Bunaciu cu 
cele mai bune spatiste din 
S.U.A., Canada, Europa și Au
stralia este așteptată cu mult 
interes.

Deși amical, meciul revanșă 
dintre campioana de handbal 
a României, Dinamo București, 
și selecționata masculină a 
Franței a avut — paradoxal — 
caracteristicile unei intilniri 
decisive. Indirjiți de aspra in- 
frîngere de la Plciești (18—23), 
handbaliștii francezi au jucat 
dominați de ideea 
s-au bătut pini la 
surse de energie, 
și pe parteneri să 
de energie. în aceste condiții, 
partida n-a mai avut atuuri

reabilitării, 
ultimele re- 

cb!igîndu-i 
facă risipă

A

I
» La
rești 
ieri, 
noi etape din cadrul turului III 
al Diviziei naționale de hochei.

Miercurea Ciuc, Bucu- 
și Galați s-au desfășurat, 
primele jocuri ale unei

Gheorghiu și Varga
Steaua, respectiv An-

STEAUA - SPORT CLUB
9-4 (1-1, 6-0, 2-3)

Nistor, 
pentru 
tal, Todor, Szentes și Peter.

A arbitrat corect O. Barbu, 
la centru, ajutat de 
și A. Balint, la linii. 
CANU — coresp.)

M. Presneanu 
cele două 
CU).

linii.
și I. Becze. la 
(C. ANTONES-

St. Enciu 
(V. FAS- DINAMO

5-2
- DUNĂREA GALAp 
(1-0, 2-1, 2-1)

STUDEN-
Peste 4 000 de spectatori au 

urmărit 
acoperit 
partidă 
prima și ultima repriză. Gaz
dele au deschis scorul în mi
nutul 18, pentru ca peste d- 
teva secunde oaspeții să ega
leze. Soarta meciului s-a decis 
în primele 40 de secunde ale 
reprizei a doua, cînd Steaua a 
înscris de trei ori consecutiv 
reușind să se desprindă în mod 
decisiv. Hocheiștii din Miercu
rea Ciuc au dominat repriza a 
treia, dar nu au reușit decît să 
reducă din handicap în fața 
unei apărări sigure și atente. 
Au marcat : Hălăucă și Prakab 
(cîte 2), Cazacu, V. Huțanu,

pe patinoarul artificial 
din Miercurea Ciuc o 
foarte echilibrată în

UNIREA - SPORTUL
ȚESC A.S.E. 7-5 (2-1, 2-4, 3-0)

Disputat în Capitală, pe pa
tinoarul „23 August1', meciul a 
fost dîrz, cu multe faze atrac
tive și cu o palpitantă evolu
ție a scorului. Bucureștenii au 
luptat cu multă ambiție reu
șind să conducă cu 3—2, 4—3 
și 5—4, dar în final, pregătirea 
fizică superioară a oaspeților 
le-a permis să smulgă o victo
rie la limită dar pe deplin me
ritată.

Au înscris: Kedves și Keme- 
neșsi (cîte 2), Sarosi, Csedoși 
Csiki pentru Unirea, Moido- 
veanu (2), Singa, Nanu și Mihu 
pentru Sportul studențesc.

Bun arbitrajul prestat de FI. 
Gubernu, la centru, ajutat de

Patinoarul acoperit din Ga
lați a fost arhiplin la această 
partidă, așteptată cu mult in
teres în localitate. Spectatorii 
au asistat la un joc rapid, fru
mos, dar presărat, din păcate, 
cu destul de multe durități. 
Gazdele au dat o ripostă ono
rabilă liderilor campionatului, 
menținînd echilibrul pînă in 
min. 45, cînd dinamoviștii au 
reușit să se desprindă.

Au marcat : Tureanu (2), Pa
nă, Toke și Costea, respectiv 
Andrei și Brandabur. A con
dus bine Gh. Mureșean u, la 
centru, ajutat de R. Dobrescu 
si D. Trandafir. (T. SIRIOPOL 
— coresp.).

★
Astăzi, de la ora 17, au loc 

partidele revanșă.

spectaculare, pu
blicul fiind obligat 
să se mulțumească 
doar cu ceea ce 
le putea oferi dis
puta acerbă pen
tru gol, uneori 
irsă și cu serii in
terminabile de ob
strucții, de faul
turi gratuite.

Finalmente vic
toria a revenit — 
așa cum era de 
așteptat — cam
pionilor noștri: Di
namo București — 
Selecționata Fran- 

19—15 (9—7).
dinamoviștii

au fost deseori în 
situația de a for
ța pentru a-și 
asigura chiar și 
minim. Oricum, ambele forma
ții au avut de cîștigat: Dina
mo (alături de victorie) a fă
cut un reușit test, iar Selec
ționata Franței s-a pregătit în 
excelente condiții pen'.ru apro
piata dispută din campionatul 
mondial, grupa valorică B (fe- 
bruarie-martie, Spania).

Au marcat : Bedivan 5, 
Durau 4. Licu 3, Stef 3, Flan- 
gea 2, Paizan 1 și Matei 1 — 
pentru Dinamo București, 
Geoffroy 5, Rey 4 Grandjean 
2, Martinet 1, Alaimo 1, Ni

Deși obstructionat de Grandjean, Flangea 
se inal(ă și șutează peste apărarea selec
ționatei Franfei Foto : Dragoș NEAGU

caise 1 și Giraud -1 — pentru 
Selecționata Franței.

Au arbitrat bine Th. Cu- 
relea și I. Pâunescu.

De la F.R.H. am aflat aseară 
și datele de disputare a me
ciurilor Dinamo București — 
Calpisa Alicante din cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei 
campionilor europeni : 28 ia
nuarie, Ia București (Palatul 
sporturilor, ora 17,45) și 4 fe
bruarie, la Alicante. Meciul de 
la București va fi condus de 
arbitrii din Iugoslavia.

Hrisfache NAUM

un avantaj

VALENTIN STĂNESCU
După cum ne informează con

ducerea clubului craiovean, di
vizionara A de fotbal Univer
sitatea și-a reluat luni pregă
tirile sub conducerea antreno
rului Valentin Stănescu. Noul 
antrenor a luat parte duminică

LA „1“ CRAIOVA
la analiza activității echipei în 
sezonul de toamnă. în zilele 
următoare va fi stabilit și an
trenorul secund al echipei. Se 
pare că acesta va fi Ion Oble- 
menco.



LAURII TRECUTULUI 
SI... MODESTIA>

Nu de mult am avut prile
jul să stăm de vorba cu 
Doina Drăgan, deținătoarea 
recordului republican de ju
niori la aruncarea greutății 
(15,55 m), componentă —
vină acum cîteva luni — a 
lotului național de juniori. 
Din motive disciplinare șl 
pentru că a manifestat delă
sare continuă în pregătirea 
sa, avînd rezultate din ce în 
ce mai slabe, Doina nu mai 
face parte din lot, fiind 
misă să se pregătească 
Clubul sportiv școlar din Tîr- 
goviște, de care aparține.

— Se pregătește, intr-ade
văr? l-am întrebat pe tova
rășul Ion 
Consiliului 
educație fizică 
bovița.

— Puteți s-o 
pe Doina. Se 
niște treburi...

Peste cîteva 
tam cu Doina 
întrebat-o în ce stadiu 
află pregătirea sa.

— Fac unele antrenamente, 
DAR cred Că AȘ FI MERI
TAT să fiu chemată iarăși Ia 
lot. Sînt deținătoarea unul 
record, ne-a răspuns interlo
cutoarea noastră.

Dincă, 
județean ; 
~" și sport

fri
ca

secretarul 
pentru 

; Dlm-
întrebați 
află aici

chiar 
cu

minute dtscu- 
Drăgan. Am

■ ” se

Un minut 
de ETICA

— De la acel record n-oi 
mai dat insă rezultatele do
rite. Bați pasul pe loc. știm, 
de la federația de specialita
te, că ai fost in lot doi ani. 
S-au cheltuit fonduri pentru 
pregătirea ta, insă după acel 
25,55 n-ai mai îndreptățit spe
ranțele antrenorilor... Ti s-au 
creat condiții, pe care nu 
le-ai prețuit la timpul respec
tiv.

— Acum aș ști să le prețu
iesc. DAR să fiu chemată 
iarăși la lot.

— După cite se pare, pul 
mereu carul înaintea boilor, 
cum zice proverbul. Cuvlntul 
de ordine al federației, ex
primat limped'e de antrenorul 
federal Constantin Nourescu. 
este: „Mai Intîi rezultate,
care să ateste că se pregă
tește cu seriozitate, șl-apoi 
cinstea de a fi chemată în 
lot". Spune, ești hotărtta să 
începi, cu seriozitate, antre
namentele, să dovedești prin 
fapte că meriți ti revii In 
lot’

— Da, DAR... vedeți. anul 
acesta am șl bacalaureatul...

Prea mulți DAR din răs
punsurile Doinei ne-au de
ranjat. Și mai mult Insă ne-a 
deranjat mentalitatea aceste
ia, mentalitate pe care o mai 
tni&nim ici-coto și ia a'ți 
sportivi. De îndată ce obțin 
un rezultat meritoriu devin, 
peste noapte, „talente auten
tice" cărora li se cuvine to
tul — chiar dacă nu mal 
muncesc cu seriozitate si în
calcă disciplina — formullnd 
pretenții -------
echipament produs 
X, ba 
așa’...

dnd 
tătarii 
nimeni __________________
laurii trecutului și că un re
zultat bun obligă la și mai 
multă muncă și, tn primul 
rind, la modestie?

de fot telul: ba 
■ de firma 

program „așa șt nu

vor învăța, oare, pur- 
acestei mentalități, ci 
nu se poate culca pe

Sever NORAN

In așteptarea noului sezon competifional
IV

f.;OTOCROSîSTII FRUNTAȘI ACUMULEAZĂ 
REZISTENTĂ

Gheorghe. In planurile de an
trenament ale acestora «-a pus 
accent, în actuala etapă a pro
cesului de instruire, pe dezvol
tarea pregătirii fizice genera
le, „stegarii" lucrînd pe Va
lea Răcădăului de la marginea 
orașului Brașov, alergătorii din 
Zărpești și Sf. Gheorghe aflîn- 
du-se împreună In stațiunea 
Balvanyos pentru teste și 
scurte pregătiri comune, iar 
motocicliștii de la Poiana Cîm
pina, la Sinaia. Pentru ce au 
nevoie motocicliștii de un po
tențial fizic superior ? — l-am 
întrebat pe maestrul sportului 
Ștefan Chițu, antrenorul sec
ției Poiana Cîmpina. „Motori- 
clistul — ne-a răspuns inter
locutorul — trebuie să stăpî- 
nească la maximum ...caii pu
tere pe care îi poate dezvolta 
mașina, deprindere formată pe 
fondul unor calități fizice ca 
viteză (de reacție) și îndeosebi 
forță și rezistență. De aceea, 
la capitolul exercițiilor fizice 
lucrăm zilnic cîte 3-—4 ore. Iar 
după odihna necesară reluăm 
programul cu antrenamente 
specifice. Fără o minuțioasă 
pregătire fizică, bineînțeles 
împletită cu instruirea tehni
că, tactică și de atelier, nu pot 
fi concepute marile perfor
manțe".

Conștienli de acest impera- 
- tiv. selecționabilii se pregătesc 

In prezent la secțiile respecti
ve, pentru a putea face față 
cu succes importantelor con
fruntări care-i așteaptă. Dealt
fel. la începutul lunii februa
rie, motocrosiștii de toate ca
tegoriile vor participa la prima 
etapă a „Cupei de iarnă".

FORȚĂ Șl

DE LA PREȚUIRE 
LA... UITARE!

CONCURSURI ZONALE

De cîțiva ani este evidentă 
preocuparea forului de resort 
pentru pregătirea multilaterală 
a motocrosiștilor. Dovezi — 
cursurile anuale de reciclare 
ale cadrelor tehnice, progra
mele moderne de Instruire in
dicate secțiilor de performan
ță, precum și exigențele ma
nifestate față de alergătorii se
lecționați în lotul republican 
în continuă întinerire de la un 
sezon la altul. Iată, de exem
plu, noua lui componență.: 
Ernest Miilner, Peirișor Titi- 
lencu (Torpedo Zărnești), 
Gheorghe Oproiu, Dan Liviu 
(Poiana Cîmpina), Ion Plugaru, 
Alexandru Enceanu (Steagul 
roșu Brașov), Eduard Laub. 
Cszaba Gyurka (Electro Sfîntu 
Gheorghe), Cornel Vlad (Mus
celul Cimpulung-Muscel), Do- 
rel Naiche (I.T.A. Tg. Jiu). în 
atenția selecționerilor se mai 
află Ion Mărgărit și Ion Ma
tei (Flacăra — Automecanica 
Moreni),

După cum se poate vedea, 
lotul național care urmează să 
reprezinte țara la diversele 
competiții internaționale ale 
anului 1979 este alcătuit în
deosebi din sportivi ai secți
ilor moto Torpedo Zărnești, 
Poiana Cîmpina. Steagul roșu 
Brașov și Electro Sfîntu

De zeci de ani, apreciatul an
trenor de patinaj viteza Carol 
Gall, din Tg. Mureș, n-a lipsit 
de pe diferitele piste de gheață 
din țara noastră, îndrumînd cu 
pasiune și răbdare pașii a nu
meroși alergători. Prin mina lui 
au trecut multiplul recordman și 
campion Vasile Coroș, membru al 
lotului olimpic, Attila Bakoș, 
campion absolut al juniorilor 
mari, Ibolya Szatmari, fata care 
ne-a obișnuit cu recorduri în 
fiecare sezon, ca să amintim nu
mai cîteva nume de viteziști con- 
sacrați, precum și fostele vedete 
ale „inelului de gheață* Eva
Farkaș, Zoltan Szekeli, Alexan-

în 4 orașe din țară s-au 
desfășurat noi concursuri zo
nale în cadrul cărora țintașii 
au avut drept principal obiec
tiv realizarea cifrelor de ba
rem pentru „Cupa de iarnă" și 
campionatul național pentru 
arme cu aer comprimat. Iată 
amănunte :

aml

met 
perj 
vec 
(D.

COVCCRSrRlLE MICILOR
PATINATORI CONȚINEA
Concursurile republicane re

zervate micilor viteziști conti
nuă. După ce speranțele pati
najului viteză și-au desemnat 
laureații. iată că de azi intră 
tn concurs pe pista naturală din 
Miercurea Ciuc copii de toate 
categoriile, care își vor dispu
ta întiietatea după următorul 
program: Joi — 500 și 1000 m 
fete ți băieți I : 500 m fete ți 
băieți II ; vineri — 1 500 m fe
te și băieți I; 1000 m fete ți 
băieți II. Și-au anunțat parti
ciparea sportivi din București, 
Brașov. Cluj-Napoca, Tg. Mu
reș, Sibiu. Miercurea Ciuc, 
Tusnad Băi și alte centre.

DIVIZIA ȘCOLARA 
Șl DE JUNIORI LA BASCHET
Cele mai bune echipe ale 

„baschetului 
pantele 
juniori, 
trecute, 
turneu 
tur și urmează ca ele să sus
țină partidele turneului secund 
între 26 și 28 ianuarie în ur
mătoarele localități: masculin: 
Tg. Jiu, Arad. București. Ga
lați ; feminin : Satu Mare, 
Deva. Constanța, Brașov.

tînăr", partici- 
la Divizia școlară și de 
și-au disputat. zilele 

meciurile primului 
al celui de al doilea

Intreprinderea economici de administrare a bazelor sportive din 
București, bd. Muncii nr. 37—39, sector 3, telefon 21.66.85, angajează de 
urgență : Inginer principal proiectant, construcții metal-lemn a dul
gheri a zidari • zugravi vopsitori • Izolator termic a muncitori ne
calificați pentru construcții.

• PE DEALURILE de la 
stația AVIASAN de lingă Ga
lați, prin grija Comitetului 
municipal U.T.C., s-a amena
jat o pîrtie pentru schi șl să- 
niuș. inaugurată în prima du
minică a anului, printr-un 
reușit concurs în cadrul „Da- 
ciadei". La start : peste 500 
de concurențl a SPORTUL 
LUPTELOR din Tulcea a săr
bătorit un frumos jubileu : 
20 de ani de cînd prima for
mație tuleeană a promovat în 
campionatul Diviziei A șl 10 
ani de neîntreruptă activitate 
divizionară a echipei C.S.M. 
Delta, tn campionatul de gre- 
co-romane. In acești ani. lup
tătorii tulceni au cîștlgat 8 
titluri de campioni republicani 
la seniori, iar D. Manea a fost 
medaliat eu bronz la C.M. 
din 1974 și cu aur la Balca
niada din 1972. • RECENT,
ÎN SALA DE SPORT NR. 2 
DIN TIMIȘOARA s-a desfășu
rat un turneu de minifotbal, 

de 
tn 

La 
Se. 
Sc.

mănuși Astfel, din Inițiativa 
antrenorului C, Cojocaru aici 
se organizează gale de box în 
școlile de construcții, în fața 
muncitorilor de la căminele 
de nefamiliști. a LA ștRNEA. 
sat de vacanță din județul 
Brașov, pe pîrtia de schi s-a 
dat în folosință o instalație de 
teleschl pe o distanță de 400 m 
• OLIMPIA IAȘI a organizat 
o amplă întrecere de șah sub 
egida „Daciadei-, care s-a bu
curat de o largă participare. 
La bărbați, dintre cei peste 
100 de concurențl a dștigat

Tr. ANDRONACHE

dru Spitzer și a4ți campioni care 
cu devenit astăzi antrenori sau 
arbitri de nădejde.

Am spus că „nea Carol* a 
fost PERMANENT PREZENT, sezon 
de sezon, pe pista de gheată. 
An ui acesta insă, cind nu l-am 
mai văzut la tradiționalul concurs 
republican al speranțelor, desfă
șurat la Miercurea Ciuc, care, 
după cum ne-a declarat adesea, 
îl atrăgea cel mai mult. $i de 
data aceasta, micii lui elevi s-au 
numărat printre animatori, dar 
mereu b* nărui tehnician nu a 
fost Kngâ ei să le dea sfaturi, 
pentru că — Ieșind la pensie — 
conducerea clubului sportiv ,.Mu
reșul* Tg. Mureș, căruia l-a adus, 
prin sportivii depistați și cres
cuți de el. sute de titluri și me
dalii de campioni, a uitat prea 
repede de el. Intr-a convorbire 
telefonică, pensionarul Carol Gall 
ne-a mărturisit că dorește din 
adrneul inimii să muncească în 
continuare voluntar pentru spor
tul căruia i s-a* dedicat o viață 
întreagă. Parafrazînd un înțelept 
proverb care spune : „Cine nu 
are bătrini, să-i cumpere*, con
siderăm câ prezența acestui ve
teran al patinajului este — ți- 
nîndu-S3 seama de competența și 
experiența dobîndită — bineve
nita oricînd pe pista de concurs.

Ce părere aveți, tovarăși de ia 
„Mureșul* Tg. Mureș ?

Traian IOANIȚESCU

BUCUKEȘTI. Veronica Trip- 
șa a reușit cel mai bun re
zultat al celor 
380 p, la pușcă 
marcări: 376 p 
Trăscăveanu, F. 
Dumitrescu (în 
pe primele locuri) în 
probă, la seniori ;
realizat V. Joja (C.S.U. Bra
șov), la juniori I și Gh. Mu- 
șat (Dinamo), la juniori II, tot 
la pușcă ; 377 p, la pistol ju
niori I a reușit I. Neagu 
(I.E.F.S.). (Laurian CRISTES- 
CU — arbitru).

4 concursuri: 
10 m. Alte re- 
totalizate de I.
Minișan și M. 

această ordine, 
aceeași 

373 p au

IAȘI. Angela Molocea, cu
364 p (la junioare II), Dan Luca- 
che cu 373 p (la seniori) —
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• Pe Semenic, într-un decor dov<
hlvernal de o neasemuită frumu- tre
Bețe, a avut loc, zilele trecute, și <primul concurs de schi al sezo- GU
nulul. Au participat aproape 100 
de schiori și schioare de la C.S.S. •" 
Reșița și Olimpia, care s-au în
trecut In curse de fond șl probe 
alpine. Dintre reprezentanții șco
larilor o bună impresie au lăsat 
Gabriela Codreanu șl Claudiu 
Tușcan — învingători în disputele 
pe 3 km. în cele două manșe de 
slalom s-au evidențiat Cristian 
Buzicska, Cristian Mîncic, Si
mona N Istorică și Constanța Mal- 
yar la categoriile copii I șl II. 
La junioare mici pe primul loc 
s-a clasat Eugenia Fîci.

Schiorii de Ia Olimpia Reșița 
au dominat întrecerile fondlștilor 
seniori, în care cei mai buni s-au

O DORINȚA UNANIMA A TINERETULUI DIN VRANCEA
(Urmare din pag. 1)

nale. Există și în cazul jude
țului Vrancea unele promi
siuni, copii și tineri care 
propulsați de „Daciadă" acti
vează în cluburi, cu perspecti
va de a-și spori continuu 
măiestria. Cîteva nume : Ga
briela Coteț, Marian Stoica, 
Gabriela Puslianu, Liliana 
Giurcă și Lenuța Turcu în a- 
Hetism, Olga Rădulescu, Mar
cel Nișcoveanu și Adriana A- 
postol in tir, Marian Zamfir si 
Valerian Lconte in judo, Mi
hai Grigoras în box, Ion San
du și Ion Chepoi în lupte cla
sice. surorile Elena și Gabrie
la Bordei in volei. Performan
ța poate fi favorizată și de 
existența unor cadre tehnice 
cu vocație și pasiune pentru 
muncă. Județul Vrancea dis
pune de asemenea cadre : în 
atletism. Ovidiu Gavrilă și Ni- 
colae Munteanu : în box, Cos- 
tache Hogaș ; în handbal. Radu 
Georgescu : în volei, Mariana 
Tsac. Marin Popescu și Ale
xandru Neagu. Este la fel de 
încurajator faptul că tot mai 
mulți profesori de educație fi-

la care au participat 41 
echipe școlare, împărțite 
două categorii de vîrs’ă. 
grupa 10—12 ani a cîstigat 
gen. 10 (4—2 în finală cu 
gen. 13). iar la 13—14 ani pri
mul loc a revenit tot școlii 
generale nr. 10 (2—1 în me\- 
ciul decisiv cu Șc. gen. 13). 
• LA BRAlLA au Incenut să 
funcționeze patru patinoare 
naturale : la Unirea Tricolor 
(în Grădina publică), la AS. 
Spartacus (la sediul Trustului 
de construcții industriale), la 
Șantieril naval șl la A S. 
Constructorul (la stadionul de 
pe șoseaua Vlzlru) • SECȚIA 
DE BOX de la A.S. Construc
ția din Capitală desfășoară o 
utilă propagandă sportului eu

studentul Marian Drăgan (U- 
nlversitatea), iar la fete pri
mul loc a revenit elevei Ga
briela Olărașu (C.S. Șc. Uni
rea). • LA SIBIU a luat fi
ință un aeroclub sportiv, care 
va avea secții de zbor cu mo
tor șl parașutism. Dintre nu
meroșii candidați de a deveni 
membri ai clubului o bună 
parte au reușit să treacă pro
bele teoretice. • IN NOUA 
SALA a sporturilor din Tg. 
Mureș a avut loc un reușit 
concurs de micromodele cu 
caracter republican, la care au 
evoluat pionieri din cinci ju
dețe. Cele mai reușite micro
modele au prezentat Ovldlu 
Răduțiu și Sebastian Varo, de 
la Casa pionierilor Tg. Mureș, 
care s-au menținut în aer 1460

și, respectiv, 1428 de secunde. 
Pe echipe. însă, au cîștlgat 
mici! constructori din Galați 
cu 3875 secunde urmați de co
legii lor din Tg. Mureș 
3663 sec. a „TROFEUL 
CANȚEI" s-a întitulat 
cursul de handbal 
la Petroșani în sala ___
industrial minier. Atît Ia fete, 
cit și la băieți au cîștlgat echi- . 
peîe din Petrii a. a TURNEUL 
INTERNATIONAL ȘCOLAR de 
baschet de la Tirgoviște, la 
care au evoluat echipele C.S. 
Targovlște (Bulgaria), C.S. 
Șc. Constanța. C.S. Șc. Pitești 
și C.S. Șc. Tirgoviște, a reve
nit formației locale, care a 
reușit trei victorii. a IN JU
DEȚUL SUCEAVA au avut 
loc zilele trecute numeroase 
concursuri la sporturi de iarnă 
in cadrul „Daciadei". O între
cere foarte reușită s- a desfă
șurat la Cîmpulung Moldove
nesc Ia schi (proba alpine, 
fond și biatlon) șl săniuș. la 
care au fost prezențl peste 500 
de tineri din oraș și din ta
berele de vacanță ale elevi
lor. Dintre cîștlgătorl amin
tim pe Tr. Mîndrilă (A.S.A. 
Cîmpulung) — la biatlon. N. 
Munteanu (C.S.S. Vatra Dor- 
nei) — la fond 8 km și L 
Schmith (C.S. “ “ ’ —
— la foni 5 
SPORTIVI ai 
pe '78 au fost 
jer (Crisul) — . 
lena Toth (Crișul) 
turl în ană.

RELATĂRI DE LA I T. Sl- 
rionol, P. Corosa, C. Cre'u, Tr. 
Enache, O. Guțu, C. Gruia, Al. 
Nour, I. lonescu, I. Păuș. T. 
Cornea, M. Avanu, L Mîn- 
drescu și I. Ghișa.

cu
VA- 
con- 

organizat 
Liceului

Sc. Cîmpulung) 
km. a primii 
județului Bihor 
declarați I. Fe- 
polo șl Magda

la sări-

zică, înțelegînd «emniCcația 
„Daciadei", selectează și își 
îndrumă elevii spre cluburi, 
singura modalitate de a rea
liza o nouă calitate. I-aș a- 
minti pe Sorin Popa (Focșani), 
Petre Mănăilă (Vulturu), Mihai 
Grigoras (Fitioneati), Edu Stan 
(Popești-Urechești), Mihai A- 
giu (Ruginești), Nicoiae Radu 
(Tătărani), pe «oții Fieraru 
(Tulnici). E necesar să subliniez 
ți eforturile care se fac pen
tru continua îmbogățire a ba
zei materiale a sportului, în
deosebi în municipiul Focșani, 
in orașele Adjud și Mărășești 
și într-o serie de comune, la 
tirechești, Vulturu, Gugești și 
Fitionești.

— Invățînd din experiența 
primei ediții a „Daciadei", care 
sînt direcțiile pe care veți o- 
rienta munca dv acum In a 
doua ediție a „Daciadei" ? Va 
interveni un corectiv în orga
nizarea întrecerilor sportive de 
iarnă, astfel ca bilanțul gene
ral al ediției a doua să reflec
te mult mai veridic 
Iul sportivilor din 
Vrancea ?

— Există temeiuri 
dăjduim că bilanțul 
Il-a a „Daciadei" va 
stanțial îmbunătățit 
vom pune accent mai 
întrecerile din cadrul 
ediții de iarnă a marii

potenția-
Judcțul

să nă- 
ediției a 
fi sub- 
Firește, 

mare pe 
actualei 

com-

petiții. Unele reușite de dată 
recentă, concursuri și compe
tiții organizate în sporturile 
de iarnă — schi,, patinaj, să
niuțe — Ia Focșani, Adjud, 
Panciu. Mărășești, Odobcști, la 
Năruja, Paltin, Tulnici, Bîr- 
sești etc, ne îndreptățesc să 
credem că ne aflăm pe un 
drum bun. în același timp, așa 
cum ne-am angajat și la con
ferința județeană, vom spori e- 
xigența In selecție, seriozitatea 
în organizarea unor concursuri 
și competiții, răspunderea noi
lor consilii ale asociațiilor 
sportive. Considerăm că asigu- 
rind mai multă ordine și disci
plină în munca noastră vom 
fi în măsură să răspundem in
tegral sarcinilor ce ni le-am a- 
sumat, realizînd o calitate su
perioară în activitatea sporti
vă. în acest context sîntem ho- 
tărîți să aducem județul Vran
cea între fruntașele pe țară, 
cu prioritate în activitatea 
sportivă de masă, dar fără a 
scăpa din vedere posibilitatea 
de a lansa în performanță cît 
mai mulți tineri. In împlinirea 
acestor importante obiective ne 
bucurăm de sprijinul perma
nent al Comitetului județean 
de partid, al tuturor organiza
țiilor de partid, ceea ce con
stituie un puternic imbold în 
munca noastră și o certitudine 
a reușitei.

B1ATL0NIȘTII ALEARGĂ Șl TRAG
(Urmare din pag. 1)

armonios calitățile de fondist 
cu cele de trăgător. Alături 
de el se află Vasile Băjenaru, 
sportiv tînăr, bine dotat pen
tru această dificilă ramură 
sportivă care este biatlonul. 
Francisc Foriko și Gheorghe 
Duca întregesc candidații la 
echipa reprezentativă de se
niori ce se pregătește pentru 
C.M. Juniorii nu se lasă nici 
ei mai prejos. Muncesc cot la 
cot cu seniorii și nu fac eco
nomie la efort... Ion Cimpoiași 
Csaba Szabo par, la această 
oră, cei mai în formă. Rămî- 
ne ca verificările următoare 
să stabilească dacă șl alți con
tracandidat vor intra în _ve- 
derile selecționerilor.
atunci, însă, numărul kilome
trilor parcurși, crește vertigi
nos. ~

Obiectivele pentru apropiata 
ediție a campionatelor mon
diale de biatlon sînt îndrăzne
țe. Sportivii din Uniunea So
vietică, cei din țările scandi
nave, precum și biatloniștii 
din R.D. Germană se vor afla,

Pînă

cu siguranță, printre protago
niștii competiției. Nutrim, în
să, speranța că reprezentanții 
tării noastre vor face tot ce 
le stă în puteri pentru a-și în
deplini și chiar depăși obliga
țiile asumate. Spre deosebire 
de alte ediții, „mondialele" 
acest an au un program de
falcat pe mai multe zile : 281 
— 20 km seniori; 29 I — 15 
km juniori; 31 I — 10 km se
niori și juniori (toate probe 
individuale); 1 II — ștafeta 
3x7,5 km juniori; 2 II — șta
feta 4x7,5 km seniori.

O scurtă discuție purtată cu 
medicul lotului. Constantin 
Novac, ne-a întregit imaginea 
pregătirii efectuate de sportivi: 
„După stagiul efectuat la 
Murmansk, sportivii din lot au 
arătat o creștere a potențialu
lui fizic. El s-a menținut la o 
cosă valoric* ridicală o bună 
perioadă. Ultimele concursuri 
au arătat, însă, o suprasolici
tare, așa că, acum, am redus 
oarecum volumul și intensita
tea, în așa fel îneît la campio
natele mondiale biatlonistîi ro
mâni să fie in cea mai bună 
formă sportivă".
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ETERNELE PROBLEME ALE „B“-uluiuitat, adeseori, că fiecare 
noi sîntem vinovați de 
fotbalului nostru. Antre-

lată cîști- 
țegoriilor, 
|0 m : D. 
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dintre
starea _______ ______ ....__
norii trebuie sâ acționeze împreu
nă spre a ridica cea mai îndră
gită disciplină sportivă do la 
noi. Cu atît mi se pare mai ne
potrivită atitudinea unora dintre 
noi care — atunci eînd un coleg 
reușește ceva - încep a bîrfi. Nu 
ăsta trebuie să fie răspunsul la 
realizările^ colegilor. Răspunsul 
trebuie să vină prin fapte, prin 
replici profesionale superioare. 
Numai așa, dintr-o întrecere co
legială neîncetată, se naște pro
gresul..." Sînt ci te va dintre ob
servațiile, pline de adevăr și de 
bune intenții ale antrenorului 
Nicolae Proca La recenta consfă
tuire a tehnicienilor fotbalului. 
$1 Nicolae Proca nu se limitează 
la vorbe. El are destule fapte, 
destule reușite în activitatea lui 
care să-l sprijine spusele. Ca ju
cător și. mai departe, ca antre
nor, a fost mereu un exemplu d«

fru-

Am publicat în trei numere 
consecutive 
pe marginea întrecerii 
a avut loc 
ale Diviziei 
toamnă. Am 
rerile a 14 
formații cu poziții diferite

cîteva constatări 
care 

în cele trei serii 
B în sezonul 
consemnat și 
antrenori de
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Mrtozitate, de h&nlele. de 
moașă comportare. Co antrenor, 
mai cu seamă, cu „echipe mici* 
a rec li ret notabile parcursuri de 
campionat. Cum ne apare însăși 
evoluția actuală a acestei meri
tuoase formații, C.S. Tirgovițte. 
modelată parcă după caracterul 
antrenorului ei.

Dar despre activitatea energi
cului antrenor tirgoviștecn s-a 
amintit, pe larg, de curind, Tn 
coloanele noastre. Acum să stă
ruim puțin asupra acestui adevăr 
subliniat de el — necesitatea o- 
nei concurențe creatoare între an
trenori șl nu Inti mplnarea — cu 
konil și bîrieli, cu o vicleană aș
teptare de a-l vedea învins — 
pe cel care a izbutit ceva, cere în
cearcă ceva. Sigur că nu pot fi 
în permanență numai momente 
de succes. Dor datorie de a 
forța mediocritatea, de a ieși din 
anonimat prin idei valoroase și 
muncă de înalt nivel p-o/eso- 
nal o are fiecare ; și nu se 
poate să nu vină și momentele 
satisfacției după cele ale nereu
șitei. E o confirmare în ceea ce 
spunem în concluzia unei lungi 
șl merituoase activități de antre
nor, aceea a Iul Helmut Schăn. 
înfățișată, tn cîteva fraze, chiar 
de fostul selecționer vest-oermon: 
„Am ovul multe momente de 
descurajare. N-au fost puține pe
rioadele tn care socoteam că nu 
mai este vreo Ieșire din impas. 
Am revenit insă de fiecare dată, 
am mai încercat Intr-un fel, am 
mai făcut o probă. Și cind dă
ruiești, nu te poate să nu reu
șești. In munca de antrenorat ci
clurile tint mai numeroase ți 
mai tăioase decit în alte profe
ții. Nu trebuie insă niciodată 
tă-ți pierzi curajul și ambiția, nu 
trebuie să te dai bătut..."

Victoriile colegilor nu pot, nu 
este bine să trezească Invidie. 
Cl să declanșeze „revanșele" 
purtate eu aceleași arme și mij
loace. In antrenamente, în me
ciuri, In toată pregătirea unei 
echipe. Din asemenea neîncetate 
perade-riposte ale antrenorilor, 
fotbalul nostru poate ciștigo ne- 
mijloc't.

Eftimie IONESCU

de 
pă- 

la 
in 

clasament și. deci, cu compor
tări și aspirații diferite, mai 
precis de la doi lideri — F.C.M. 
Galați și „U“ Cluj-Napoca, de 
la alte formații cu vechi state 
dă serviciu în eșalonul secund 
— C.S.M. Suceava, Gloria Bis
trița, C.I.L. Sighet. Ș. N. Ol
tenița, Tractorul Brașov, de la 
c fostă divizionară A (F. C. 
Constanța), de la o altă echi
pă cu tradiții și aspirații în 
fotbalul nostru (Rapid), și, in 
sCrșit, de la două nou promo
vate — Constructorul Iași și 
Poiana Cimpina. După părerea 
noastră, „eșantionul* a fost 
destul de reprezentativ, ceea 
ce ne îndreptățește să credem 
că unele concluzii privitoare 
la Divizia B vor fi destul de 
convingătoare.

• DEȘI ÎN SEKIII.E I ȘI 
IU, F.CM. Galați și, respectiv, 
formația studenților clujeni 
s-au instalat cil o autoritate 
nebănuită la șefia clasamente
lor, întrecerile au captat aten
ția iubitorilor fotbalului. Au a- 
vut loc aici unele partide de 
calitate, pe care cîțiva antre
nori le-au apreciat la nivelul 
Diviziei A. Fapt îmbucurător. 
S-au înregistrat și rezultate 
surpriză, datorită replicii mai 
viguroase, mai îndrăznețe, din 
partea echipelor oaspete. For
mațiile care s-au deplasat 
n-au mai făcut, ÎN BLOC, doar 
o simplă figurație. Ar trebui e- 
vidențiate în acest sens F.OI. 
Galați, Steagul roșu Brașov, 
C.S.M. Suceava (seria I). Glo
ria Bistrița, Aurul Brad. Mi
nerul Anina (seria a III-a). Ex
celentă (din nou) comportarea 
echipei din Bistrița, mai ales 
sub raportul eficacității : 37 de 
goluri marcate, golaveraj +25. 
si autoare a unui scor record 
de 12—0.

• SERIA SECUNDA a ofe
rit un echilibru neașteptat, 
care a generat o situație rar 
întîlnită : cele 18 formații 
sînt eșalonate doar pe distan
ța a 9 puncte. Nivelul valo
ric, insă, a fost mai modest, 
confirmat și de atitea rezulta
te contradictorii, de la o etapă 
la alta, ceea ce dezvăluie și 
un alt aspect negativ, incon
stanța, 
portarea 
să au 
ră nume 
leități: 
Metalul Plopeni. Rulmentul Â‘ 
lexandria, F.C.M. Giurgiu.

în această serie, corn
eea mai frumoa- 

avut-o echipele fâ- 
sonore. fără mari ve- 
Viitorul Scornicești.

• 
mai . ___ ______
na sînt incă prezente în mul
te partide ale diviziei secun
de, fapt confirmat de cele 694 
de cartonașe galbene și 96 de 
etape suspendare. In referatul 
său, prezentat la recenta con
sfătuire a antrenorilor, C. Ma- 
reș, de la F. C. Constanța, 
spunea că jocul dur din Divi
zia B ii timorează pe juniorii 
care intră în teren și, astfel, 
ascensiunea lor este frînată. A- 
propo de juniori: în multe ca
zuri (și cuvîntul lui Șt. Roman, 
de la F.C.M. Giurgiu, a fost e- 
dificator) folosirea Juniorilor 
este formală. Unii dintre aceș
tia sînt introduși în teren doar 
pentru a putea fi folosit al 
11-lea senior. Situația ar trebui 
analizată din nou de către 
FJțF., mai ales că în prima 
serie, de pildă, doar 5 echipe 
sînt obligate să folosească ju
niorul, pentru că celelalte au 
dat jucători la „Luceafărul*, 
care, deocamdată, este departe 
de ceea ce s-a vrut

• PE LINGĂ EMULAȚLA 
pe care o creează in viața 
fotbalistică a atitor orașe din 
țară (la unele partide numă
rul spectatorilor l-a depășit 
pe cel de la multe meciuri de 
Divizia A, cum s-a întimplat 
la Galați, Brașov, Brăila, Plo
iești, Cluj-Napoca. la meciurile 
Rapidului, ca să dăm doar cî- 
teva exemple). Divizia B tre
buie privită cu mai mult in
teres, ca pe un rezervor de 
cadre pentru fotbalul nostru, 
în general. Includerea lui Voi- 
cilă (Rulmentul Alexandria) și, 
acum, a lui Paraschivescu 
(Steagul roșu) in lotul național 
constituie un argument Dar, 
din punctul de vedere al for
mării de jucători cu reale 
perspective, Divizia B rămine 
incă datoare, numărul elemen
telor tinere fiind, ir. continua
re, nesatisfăcător. Chiar an
trenorilor le-a fost greu să 
facă asemenea remarci, de 
vreme ce printre evidențiați au 
apărut O rac, Florea, Tolea, 
Ciocan. Batacliu. Cîmpeanu n, 
Moga, Berceann, toți foști di
vizionari A, care au jucat la 
F.C.M. Galați, Steaua, Sportul 
Studențesc, C.F.R. și „U“ Cluj- 
Napoca. Dinamo sau S. C. Ba
cău. Alt exemplu : dintre pri
mii 29 de jucători din clasa
mentul golgeterilor. 18 (deci 
aproape două treimi) au fost 
eindva în echipe de Divizia A. 
La cele mai 
zionarele B, 
telor tinere, 
ti vă, rămine 
gentă, chiar

• Echipele anonime 
sînt cele mai harnice 
© Juniorul — aceeași 
„piatră în casă" ® 
Retrogradatele din 
A se acomodează 
greu © 694 de car
tonașe galbene I • 
Antrenorii tineri se 
remarcă și în eșalo

nul secund

Dialog intim cu... ION VOINESCU

<4

multe dintre divi- 
creșterea elemen- 
de reală perspec- 
o problemă strin- 
spinoasă.

• UN „CAPITOL NEGRU* 
în întrecerea Diviziei B l-a 
constituit comportarea foarte 
slabă a divizionarelor A din 
campionatul trecut : F. C. 
Constanța, Petrolul Ploiești și 
F.C.M. Reșița. Ele au evoluat 
ca niște echipe anonime și bi
lanțul este, în consecință, sub 
așteptări : F. C. Constanța — 
locul 4, la 8 puncte de F.C.M. 
Galați; Petrolul — locul 7, la 
4 puncte de lider. în timp ce 
F.CJL Reșița ocupă tot poziția 
7, dar, ca și constănțenii. Ia 8 
puncte de echipa de pe primul 
loc. Vor reuși ele să refacă te
renul pierdut ? Greu de crezut, 
dacă în procesul de pregătire 
nu se va schimba nimic, dacă 
acești jucători vor continua să 
fie marcați de blazare, de o 
inexplicabilă resemnare, ei a- 
vînd nevoie de un an întreg 
pentru reacomodare. De fapt, 
comportarea acestor formații 
ar merita o analiză profundă 
chiar din partea F.R.F.

• ARBITRAJELE au ne
mulțumit mult. în toamnă, 
Colegiul central a delegat la 
Divizia B foarte mulți arbitri 
cu experiență, cu nume și 
prestigiu, unii chiar cu ecuson 
FJ.F.A. La un moment dat, 
N. Rainea arbitra mai mult la 
B decit la A, Cu toate acestea, 
mulți antrenori s-au plins de 
calitatea arbitrajelor, unele 
părtinitoare cu gazdele. Unii 
arbitri tolerează jocul dur, tra
gerile de timp, nu sînt con
secvenți în aplicarea regula
mentului. Ciudat, mai toate e- 
chipele se plîng că nu pot ju
ca în deplasare. Dar acasă nu 
joacă nimeni ? Nu vine rîndul 
fiecăreia ?
• CA SA NU ÎNCHEIEM 

această... retrospectivă cu mi
nusuri, să evidențiem faptul 
că și la eșalonul secund s-au 
remarcat o serie de antrenori 
tineri, care au obținut rezulta
te bune cu echipele lor. Este 
vorba de M. Nedelcu. D. Anes- 
cu, V. Dridea. P. Gavrilă, Șt. 
Roman, Al. Constantinescu, L 
Uțu. Aceștia, ca și ceilalți co
legi, unii cu mai multă expe
riență, au datoria să depună 
toate eforturile pentru ca fot
balul practicat la Divizia B să 
fie cel dorit.

Constantin ALEXE

„Un-doi" de vacantă

UN JUCĂTOR CARE VINE
VIDICAN

Voinescu, 
un nume 

inația copii- 
pe a lor, 
din portarii 

fotbalului 
oare ceva 

1 și dragos- 
cu care 

—-.ieri ca 
antrenor —
ț enorm ! 
rarea cuilo- 
i ^sportive 
eu — o ne- 
.1 spre per- 
i, realizarea 

ca sportiv, 
&rnida ta 

zîmbiți, o 
.eter. care 
e, firește, 

de pe sta- 
coleotivita- 

ce se naște 
• petrecuți 
alta ta co- 
iupă opinia 
eglijablli ta 

rezultate.

devenit ju- 
d aveam 21 
1950. Am 

satisfacții 
de 

am 
uri 
itlve. 
Tis 
ulitoare. Ce 
ă întreb și 
fără acel 

sare a fost 
A. 7 Fără 
ort, dar și 

bucurii șl

6 ori 
Imbră- 
tricoul 

s-au 
despre

dacă știm 
ai de copii 
ilul Steaua, 
enor al e- 
în Campio- 
1 juniorilor 
’ unde ba-

teți și vă spun că da, copiii 
care trec pe la mine stat co
pii care iubesc, visează Steaua. 
Tot ce s-a promovat ta ulti
mii ani stat foști juniori, 
creseuți tatr-un climat de de
votament față de clubul unde 
s-au afirmat. Și pe care, 
după cum lesne se poate ve
dea, nu l-au părăsit.

— Fără exemple discuția 
noastră riscă să fie ca pilnea 
fără sare.

— Unul singur, edificator : 
portarul Gheorghe Lascu (am 
promis ' ' ' '
Steaua 
să știți 
meu I), 
fotbal,__ _____ ___ ____ __
ctad se pregătește ta Ghen- 
cea.

— Cred că ați putea da șl 
nume mult mai cunoscute.

— Mai e oare nevo:e 
reamintesc că 
Aelenei, Marcel 
Adrian Ionescu — și nu nu
mai el I — stat stellștl de 
ctad se știu adevărați fotba
liști 7 Uite, Puiu " "
a locuit ta poarta 
Iul, dar a venit la 
a mai plecat 1

— Se poate vorbi 
„miraj al clubului" î

— Cred că se poate ! 
mal mult, stat convins 
cazul clubului militar, 
dinea acestuia față de ____
șl de sportivi, exemplul ve
detelor sale — realizate atit 
pe plan sportiv cit și profe
sional —, bunele posibilități 
de desfășurare a aptitudini
lor șl de afirmare plenară, 
toate acestea au făcut, zic 
eu, ca Steaua (dar, desigur, 
nu numai ea) să fie un ade
vărat miraj.

— Dar antrenorul Volnescu, 
cum contribuie antrenorul 
Volnescu pentru ea „miraiul 
Steaua" să existe șl astăzi, dar 
mai ales MÎINE ?

— Marea mea bucurie e sâ

ctndva să fac la 
o școală de portari și 
că stat tenace de felul 
talentat șl pasionat de 
are deja 11 ani de

să
Iordănescu, 
Băducanu,

Iordănescu 
Gluleștiu- 
noi. Și nu

despre un

!
Ba. 

In 
atltu- 
sport

mă simt, să mâ știu aproape 
de elevii mei, de copiii mei. 
Forța de atracție a Stelei a 
crescut. Și va crește dacă din 
„grădina- proprie vor răsări 
la lumina performanței și la .... ................

an- 
co- 
așa, 
vin 

să 
ciți

lumina omeniei fotbaliști 
oameni. Iar asta e treaba 
trenorilor, a mea șl a 
legilor. Puștii vin. nu-1 
să se facă fotbaliști, 
mulți, important e insă 
rămjnă șl Important e 
rămta. Pentru asta, il tratez 
pe copil nu numai ca pe vii
torul sportiv de performanță. 
Mă gtadesc mai ales la omul 
care va deveni. Și cum pot 
să-l ajut.

— Chiar așa, cum îl ajutați 
pe fotbalistul ta formare să 
devină și (sau mal Intii) OM?

— Lutadu-1 ta serios l Tra- 
ttadu-1 după cum merită. Fă- 
ctad astfel incit să-1 simt a- 
proape și dincolo de minute
le antrenamentului: lutadu-1 
de o parte cind îl văd mo- 
horit, discuttad de la om la 
Om, cunosctadu-i familia, 
sibilltățile, greutățile, 
vînd grijă să-i arăt cind 
lovește bine balonul, dar 
uittad să-i cer carnetul 
note. Dtadu-i cite o... lingu
riță de tactică, sondind — 
totodată — volumul lui de 
cunoștințe. Facem deplasări. 
Recent am fost la Giurgiu. 
In afară de fotbal, ta acea zi 
am făcut și Istorie, oprtadu- 
ne prin locurile unde Mihai 
Viteazu s-a acoperit de glo
rie. Credeți-mă, nu e un e- 
xemplu singular.

— Dacă v-am cere, așa, 
pentru încheiere, un nume in 
care dumneavoastră vă pu
neți speranțe — pe toate pla
nurile. ta spiritul discuției 
noastre — ce ne-ați spune 1 
— Daniel Ninea. Șl aș a- 
dăuga : are deja vreo 8 ani 
la Steaua.

Dintre talentații jucători ai echipei Univer
sitatea Cluj-Napoca, un tinăr s-a remarcat in 
mod deosebit in jocurile susținute de „șep- 
cile roșii" in turul campionatului Diviziei B. 
Apreciat de mulți specialiști, recunoscindu-i și 
noi calitățile de virf de atac-poncher, am 
tat cu Vasile Vidican, căci despre el este 
ba, un scurt dialog de vacanță.

— Cum ai „crescut", Vidicase 7
— Cind am venit la Cluj-Napoca. in

pur- 
vor-

po- 
A- 
nu 
ne- 
de

Geo RAEȚCH1

vara 
anului 1977. am fost primit cu brațele deschi
se in familia „șepcilor roșii*. Acasă, la Gher
la, am fost șapte frați. M-am despărțit destul 
de greu de casa părintească, dar nu regret 
nici o clipă că astăzi port cu mindrie echipa
mentul alb-negru al lui „U“. Nu am prea 
multă experiență competițională, insă nu cred 
să existe la multe cluburi o asemenea atmos
feră prielnică de muncă, de relații intr-adevăr 
de prietenie ca aici la Cluj-Napoca. Cred că 
acesta este secretul lui „U*.

— Ai numai 20 de ani. și toîuși. te detașezi 
prin multă maturitate in jocuri. De fapt, unde 
ai invățat abecedarul fotbalului ?

— La Gherla, la școală, și pe locurile vira
ne. Abia în vara anului 
echipa Someșul Gherla 
I. Mureșan. Atunci am 
dată cunoștință cu un
Am jucat numai 8 etape ia această echipă 
aproape necunoscută, care activa In campiona
tul onoare, după care am fost chemat să ac
tivez la divizionara C C.I.L. Gherla. Antre-

1976 am fost adus la 
de către instructorul 
făcut pentru prima 
echipament adevărat.

DIN NOU LA
LOTO 2

DUMINICA 14 IANUARIE 1979 
ARE LOC PRIMA TRAGERE 
LOTO 2 DIN ACEST AN. For
mulă tehnică simplă și atractivă, 
posibilități mari de cîștig : Se
efectuează 3 extrageri, în conti
nuare, a cite 4 numere ; în total 
se extrag 12 numere din 75 a Se 
atribuie cîștiguri de valori varia
bile (la categoriile I—IV) și de 
vălori fixe (la categoriile V—VI)

LACĂTUL 
SI TURNUL 
DE FILDES
— Voi știți, mă, că ieri am 

jucat pe stadionul Dinamo l?
— Tu?,..
— Eu. Cu alți copii.., 

ne-a arbitrat nea Nelu.
— Nunweiller ?
— El. Mă duc și miine...
— Putem merge și not? 

primește?
-Și toată clasa l-a asaltat 

pe puștiul bălai,
ție elevul dintr-a doua 
unei școli din „Floreasca". 
Nu-i știm, deocamdată, nu
mele. Acest dialog ascunde, 
totuși, o idee. O IDEE lansa
tă la recenta consfătuire a 
antrenorilor de la eșaloanele 
A și B. ,j<u se face aproape 
nimic pentru atragerea copi
ilor spre fotbal — afirma, de 
la tribuna consfătuirii, antre
norul Viorel Mateianu. Cred 
că a venit vremea să deschi
dem copiilor noștri porțile 
tuturor stadioanelor. Două 
zile pe săptămină, terenurile

51

Ne
cu 

. ---- -------- , cu
ochii ageri, plini de satisfac
ție elevul dintr-a doua al

Punctul oe i
2 și 3 — dacă cel principal 
nu se poate — să se afle, 
de dimineață pînă seara, la 
dispoziția copiilor nelegiti- 
mați. Iar noi, antrenorii, toți, 
să nu facem decit să-i im- 
părțlm ta echipe, să-l arbi
trăm și să-i depistăm pe cel 
mal talentați-.

Din spusele antrenorului 
bdlmărenilor se desprind 
două mari adevăruri care nu 
pot fi ignorate de fotbalul 
nostru.

1. Slărimarea lacătelor ru
ginite de pe porțile stadioa
nelor, bariere respingătoare 
in calea dorinței copiilor de 
a juca fotbal o oră, două, 
trei din timpul lor liber. O 
alternativă ar trebui sd stea 
tn fața tuturor conducătorilor 
de cluburi. Ce e mai bine și 
mai important: să avem te
renuri cu gazon ca peria și 
nici un jucător de valoare 
sau viceversa? Toată lumea, 
firește, ar trebui să opteze 
pentru... viceversa.

2. Necesitatea coborîrii celor 
mal buni antrenori din tumul 
lor de fildeș pentru a poposi 
tn mijlocul copiilor, al celor 
care vor să facă primul pas 
tn fotbal. Se uită mereu că 
PRIMUL PAS CONTEAZĂ; 
ei acest pas nu trebuie lăsat 
la voia IntimpUlrii, ci el 
poate cintdri enorm, decisiv, 
In luarea unei hotirtri. Nici 
unui copil care vrea sd înve
țe fotbal nu-i poate ft Indi
ferent dacă ÎNCEPE pe o 
zguri oarecare sau pe stadi
oanele echipelor Steaua, F.C. 
Baia Mare, F.C. Argeș, cu 
Gh. Constantin, V. Mateianu, 
FL Halagian sau Nicolae 
Proca.

Stadioanele deschise copi
ilor! Măcar două zile pe sip- 
tămlnă! Un deziderat. Pentru 
ca dialogul nostru imaginar 
de la începutul acestor rtn- 
duri sd capete atributele 
ADEVĂRULUI.

Laurențiu DUMITRESCU

Foto : Ion LESPUC — Cluj-Napoca \

I 

i

norul Ion Suciu a început să se ocupe în mod 
special de mine, să-mi modeleze calitățile : o 
anume viteză de reacție și, mai ales, detenta. 
Cred că nu i-am înșelat speranțele, din mo
ment ce după numai un an am ajuns să joc 
in Divizia B.

— Unde crezi că trebuie să insiști 7
— în primul rind la îmbunătățirea tehnicii 

in condiții specifice de joc și la precizia șutu
rilor din orice poziție. Bineînțeles că nu uit 
școala. Sînt student la Facultatea de biologie- 
geogralie și dacă despre Vidican se spune că 
este un jucător util, vreau să se spună că este 
și un bun student.

Gheorghe NERTEA

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
a Cel mal valoros ctștig — poate 
fi un autoturism ; cîștigul minim 

100 lei ■ Participarea se face 
bilete seria ,,R“, completate 
o variantă achitată 100% sau 
patru variante achitate 25% 

_ Indiferent de cota achitată, fle
care bilet participă la toate ex
tragerile. MAI MULTE BILETE 
JUCATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE CÎȘTIG !

Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor la tragerea 
LOTO de milne, 12 ianuarie 1979.

pe 
cu 
cu

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 10 
IANUARIE 1979. Extragerea I: 25 
31 9 22 27 38; extragerea a ll-a: 
15 21 43 5 7 29. Fond total de 
cîștlguri 1.166.633 lei din care 
279.760 lei report la categoria U



SPORTUL GIMNASTICA FEMININĂ ROMÂNEASCĂ A RECONFIRMAT
VIRGINIA RUZICI Șl FLORIN SEGĂRCEANU

AU LUAT STARTURI BUNE
Înalta clasă și reputația mondială

• în turneul feminin de te
nis de la Oakland (California), 
jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a învins-o cu 6—4, 2—6, 
6—1, pe americanca Stacy 
Margolin. într-o altă partidă 
din primul tur, Florența Mihai 
a fost învinsă de Ann Kiyo- 
mura (S.U.A.) cu 2—6, 2—6. 
Alte rezultate : Chris Evert — 
Barbara Jordan 6—3, 6—2 | 
Kathy May — Renata Toma
nova 7—5, 6—2 ; Yvonne Ver- 
mak —Lesley Hunt 6—I, 7—5 ; 
Betty Stove — Mychele Tyler

„ZONALUL1 DE ȘAH 
DE LA VARȘOVIA
Turneul zonal de șah de la 

Varșovia a continua cu runda 
a treia, în care Mihai Ghindă 
l-a învins pe Adam Kulikowski 
(Polonia), iar Theodor Ghițescu 
a remizat cu Gyula Sax (Un
garia). Alte rezultate din grupa 
a II-a : Ermenkov — Sikora 
1—0 ; Adorjan — Smejkal */2— 

Szmidt — Popov */2—*/2.
în grupa I, Florin Gheorghiu 

a remizat cu Aleksandr Szna- 
pik (Polonia), rezultat consem
nat și în partidele Radulov — 
F. Portisch și Lengyel — Ribli. 
Celelalte partide s-au întrerupt.

HENRY RONO VREA 
SĂ ClȘTIGE

3 MEDALII DE
AUR LA J. O. !

PARIS, 10 (Agerpres). — In- 
tr-un recent Interviu, recordma
nul mondial Henry Rono (Kenya) 
a declarat că principalul său o- 
blectiv pentru următorii doi ani 
H constituie Jocurile Olimpice de 
la Moscova, unde intenționează 
să participe, și să cîștige chiar 
trei medalii de aur, ta probele 
de 5 000 m, 10 000 m și 3 000 m 
obstacole pentru a depăși astfel 
recordul finlandezului Lasse Vi
ren. Dealtfel, aceleași obiective 
mi le propun șl pentru Olimpiada 
de la Los Angeles, din 1984 — a 
spus în continuare cvadruplul re
cordman al lumii ta probele de 
fond.

Referindu-se la metoda sa de 
antrenament, Rono a spus că el 
aleargă ta medie 130—150 km pe 
săptămînă, de obicei ta flecare 
dimineață 15 km, iar după-amiază 
10 km, intercalind ședințe fractio
nate de sprint (12 X 400 m în 
JUr de 60 secunde, cu 2 minute 
de recuperare). Pentru acest an. 
Rono și-a propus să participe la 
cele mal mari concursuri inter
naționale, culmlnînd cu întrece
rile pentru „Cupa Mondială" ce 
se vor desfășura în Japonia.

ACORD ÎNTRE EORURILE 
OLIMPICE AMERICANE 

' LOS ANGELES (Agerpres). 
— Comitetul Olimpic ame
rican a semnat un acord 
cu Comitetul de organizare a 
3.0. de vară din 1984 de la Los 
Angeles, acord care prevede 
participarea egală la finanța
rea Olimpiadei, precum și la 
eventualele beneficii. în luna 
ianuarie va fi constituit defi
nitiv Comitetul de organizare, 
urmînd să se semneze apoi în
țelegerea cu forul olimpic su
prem, C.I.O.

*»•«.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
i BASCHET • tn sferturile de 
finală ale „Cupei Koracl" : An
tibes (Franța) — Partizan Bel
grad 87—88 ; Hapoel Yagour — 
Olimpia Llubliana 84—81 ; Clbona 
Zagreb — Orthez (Franța) 82—68 ; 
Slavia Praga — B.C. Caen (Fran
ța) 75—87 ; Standard Liăge — 
Badalona (Spania) 95—79. Hapoel 
Halta — Gorizta (It.) 102—112.

BOX • La Tokio, panamezul 
Eusebio Pedroza și-a apărat tit
lul de campion al lumii la cat. 
pană, învingîndu-1 prin k.o. teh
nic pe japonezul Kobayashi.

FOTBAL • Selecționata Tuni
siei a fost Învinsă la Toulouse 
de R.S.C. Anderlecht cu 2—1 
(0-1).

HANDBAL • In mal multe o- 
rașe daneze au început meciu
rile pentru „Cupa Mării Baltice" 
(masculin) : islanda — Danemarca 
18—15 R. D. Germană — Dane
marca (B) 26—13 ; R. F. Germa
nia — Polonia 19—18 ; U.R.S.S. 
— Suedia 26—19.

HOCHEI a La Briancon, întîl- 
nirea dintre selecționatele Fran
ței și Iugoslaviei s-a încheiat cu 
9—4 (3—1, 5—2. 1—1) în favoarea 
oaspeților. Pentru învingători, 
Zbontar și Laner au înscris cite

6—3, 6—2 • Dianne Fronholtz
— Janet Newberry 4—6, 6—0, 
6—1 ; Mima Jausovec — 
Jeanne Duval 6—3, 6—7, 6—1.

• La Caracas (Venezuela) a 
început un turneu internațional 
pentru juniori. în primul tur 
al probei de simplu, tenisma- 
nul român Florin Segărceanu 
l-a întrecut cu 7—5, 6—4 pe 
jucătorul spaniol Eduardo Mes- 
quita. La dublu, cuplul Segăr
ceanu (România) — Bodeva 
(Venezuela) a învins cu 6—1, 
6—3 perechea peruană Franco
— Cuneo. Alte cîteva rezultate: 
C. Panatta (Italia) — Cuneo 
(Peru) 6—3, 6—0 ; I ogro (Ar
gentina) — Westenholme (Ca
nada) 6—3, 6—3; Testerman 
(S.U.A.) — Suhara (Japonia) 
6—0, 6—2 ; Jahl (Cehoslovacia)
— Nunez (Ecuador) 6—2, 2—6,
6—2 ; Avendano (Spania) — 
Alkio (Finlanda) 6—3, 4—6,
6—2.

aiului
MARIO ANDRETTI-ASUL PILOJILOR DE FORMULA I, 

UN MERIDIONAL CU MÎNĂ DE ARTIST!
început de an în Argentina. 15 

ianuarie 1978, în plină vară aus
trală. Pe autodromul Almirante 
din Buenos Aires se încheie pri
mul Mare Premiu automobilistic 
al sezonului. Cel care deschide 
seria de 16 curse ale bolizilor 
pictați de reclame, care aleargă 
nebunește pe circuitele de asfalt, 
cu medii uluitoare, de peste 280

de km pe oră. Uralele mulțimii, 
care salută pe învingător sînt a- 
coperite de zgomotul infernal al 
motoarelor supracompresate. Ciș- 
tigătorul iese încet din mașină, 
Ișl scoate casca și surîde fericit. 
Este italo-americanul Mario An
dretti, un meridional tipic, mă
runt (1,68 m), îndesat (74 kg), cu 
părul brunet și creț.

Clasat în anul 1977 pe locul IV 
în ierarhia piloților de Formula 
1, Mario Andretti, care aleargă 
acum pe o mașină nouă a firmei 
„ LOTUS*4, supranumită „mașina 
zburătoare", este secund la a- 
ceastă firmă, unde prima „mi
nă** era suedezul Ronnie Petter
son, care a murit într-un tragic 
accident. Acest mărunt italian, în 
vîrstă de 38 de ani, care aleargă 
în curse automobilistice de 21 de
ani, va contrazice toate prono
sticurile și calculele minuțioase 
ale reputatului tehnician șl con-

3 goluri. • La Cincinnati (Ohio) 
echipa locală a fost întrecută de 
o selecționată a Cehoslovaciei cu 
4—1 (0—0, 2—1, 2—0) • Echipa
„Aripile Sovietelor" Moscova, a- 
flată în turneu în S.U.A., a în
vins pe Minnesota Stars cu 8—5, 
după ce anterior terminase la 
egalitate cu Philadelphia Flyers: 
4—4.

SCHI • La Crans Montana 
(Elveția), slalomul special pentru 
„Cupa Mondială" a revenit vest- 
germanulul Christian Neureut- 
her, urmat de Popanghelov (Bul
garia). • Concursul de sărituri 
de la Woergl (Austria) a fost 
cîștigat de japonezul Sakaye 
Tsuruga cu 242,2 p. • Proba de 
combinată nordică desfășurată la 
Kavgolovo (U.R.S.S.) a fost cîș- 
tlgată de Andreas Langer (R.D.G.).

PATINAJ • Campionatele 
U.R.S.S la patinaj artistic au 
continuat la Zaporoje cu proba 
individuală feminină, ta care vic
toria a revenit tinerei Kira Iva
nova (15 ani).

ȘAH • După 11 runde, în tur
neul de la Hastings conduc Chris* 
tiansen (S.U.A.) șl Speelman 
(Anglia) — 6'1, p. Mihai Șubă 
(România) are 3'/2 p (1).

Trei sînt evenimentele de 
referință ale anului 1978 care 
ne permit să apreciem tendin
țele și orientările în gimnas
tica feminină mondială. care 
ne oferă date și fapte asu
pra ierarhiilor și liderilor. 
Campionatele mondiale de la 
Strasbourg, Campionatele euro
pene de junioare de la Milano, 
precum și „Cupa Prietenia", 
desfășurată la Havana. Un prim 
aspect care se impune aten
ției este acela că in disputa pe 
echipe, la senioare, pe primele 
patru locuri s-au menținut a- 
celeași formații care dominau 
ierarhia mondială și la Jocurile 
Olimpice din 1976. Este vorba 
de reprezentativele U.R.S.S., 
României, R. D. Germane și 
Ungariei, clasate în aceeași 
ordine atît la Olimpiadă, cît și

ducător al casei .LOTUS**, Co
lin Chapmann, instalindu-se de 
la început in fruntea clasamen
tului prin victoria de la Buenos 
Aires și păstrind acest loc pînă 
în octombrie, după ultima cursă. 
Marele Premiu al Statelor Unite, 
disputat pe circuitul de la Wat
kins Glen. Atunci, Mario An
dretti a fost declarat campion 
mondial de automobilism, la ca
pătul unui an prodigios, în care 
a cîștigat 6 din cele 16 Mari Pre
mii, clasîndu-se în cele mai mul
te pe locuri fruntașe.

Născut într-o familie de mid 
meseriași italieni, care a emigrat 
în Statele Unite în 1950, cînd Ma
rio avea 10 ani, el s-a pasionat 
de motoare și de mașini încă de 
copil. A debutat la vîrsta de 17 
ani în cunoscutele curse de ma
șini vechi, de serie „stock-car-, 
unde curajul și indemînarea tre
buie să se îmbine ideal pentru 
a cîștiga. Aci, în aceste „curse 
ale infernului*4 cum le-a denu
mit un comentator, Mario An
dretti și-a făcut ucenicia. «Are o 
mină fină, de adevărat artist*4 — 
spunea despre el Colin Chap
mann, care l-a descoperit repe
de și a avut răbdarea să-1 for
meze pe acest temperamental 
meridional, care nu de puține 
ori a fost victima nervilor. Aceș
tia îl trădează în special la start 
sau în primii kilometri, cînd tre
buie să se strecoare printre ce
lelalte mașini și cînd solicită mo
torului său eforturi deosebite. 
Chapmann l-a modelat, l-a în
vățat să-și stăpinească tempera
mentul vulcanic, ducindu-1 spre 
marea victorie.

Astăzi pilot consacrat, capul 
unei familii fericite, care numără 
și trei copii (doi băieți, unul de 
15 și altul de 13 ani și o fetiță 
de 8 ani), Mario Andretti a de
venit unul din cetățenii de vază 
ai statului Pennsylvania (S.U.A.), 
unde trăiește la sSrșit de an 
ore liniștite, departe de tensiu
nea nervoasă a curselor inferna
le în care stăplnește cu măies
trie volanul...

Călin ANTONESCU

BAT iN RETRAGERE „GENERALII" ZOFF Șl MAIER ?
Intenționăm o parcurgere, une

ori prin simpla citare, a ..lideri
lor'* clasicelor compartimente dln- 
tr-o echipă de fotbal ta sezonul 
trecut. Chiar dacă jocul modern 
începe să subtieze tot mal mult 
granițele acestor specializări. Deci, 
fără nici o pretenție de a rea
liza exhaustiv mica noastră tre
cere ta revistă a fotbaliștilor din 
avanscena mondială, să facem as
tăzi un popas printre apărători 
(portari și fundași), preclztad că 
fiind vorba de un sezon cu Cam
pionat mondial, a fost absolut 
normal ca în alegerea noastră 
primul criteriu să fie comporta
rea ta proba supremă. Un avan
taj — deci — pentru cei care s-au 
calificat la turneul final argen
tinian, un avantaj meritat prin 
însuși acest succes.

Portarii — acești jucători care 
se conduc (chiar și prin regula
ment) după alte legi decît ceilalți 
10, din cîmp. ne-au prezentat pe 
doi dintre „decanii" lor, italianul 
Zoff (36 de ani) și vest-germa- 
nul Maier (34 de ani) ta pierdere 
de viteză Să mal notăm că pri
mul are două participări la C.M. 
iar Maier are la activ trei ase
menea prezențe. „Mundlalul" n-a 
constituit un succes pentru el ; 
goluri de la distanță, goluri pa- 
rabile, comentarii nefavorabile. 
Să fie aproape retragerea, deși 
— iarăși o excepție a postului — 

la „mondialele" 
din anul trecut. 
Deși în gimnastică 
punctajul, ca uni
tate de măsură in 
sine, nu reprezin
tă întotdeauna un 
criteriu de apre
ciere este, totuși, 
interesant de re
marcat faptul că 
la Campionatele 
mondiale de la 
Strasbourg prime
le patru echipe 
din clasamentul 
general au reali
zat punctaje infe
rioare celor de la 
Jocurile Olimpi
ce situație care se 
repetă și în pri
vința clasamentu
lui individual com
pus. Credem că 
aceasta este, în 
primul rînd, o 
consecință a exi
genței sporite cu 
care arbitrajul no
tează exercițiile 
celor mai bune 
gimnaste și e- 
chipe ale lumii, 
pentru că în nici 
nu e vorba de 
greș al echipelor
Dimpotrivă. în replică, repre
zentativele clasate pe pozițiile 
5—10 ale mondialelor au rea
lizat medii mai ridicate com
parativ cu cele de la J.O. 1976.

Opinia publică sportivă inter
națională, specialiștii au reți
nut faptul că, în 1978, echipa 
reprezentativă a României șî-a 
confirmat reputația cucerită 
la Montreal, situîndu-se din 
nou pe locul 2, performanță 
inedită totuși în palmaresul 
gimnastelor noastre, pentru că 
este pentru prima oară cind 
echipa noastră feminină obține 
medalia de argint în această 
competiție. Rezultatul este cu 
atît mai remarcabil cu cît, cu 
excepția Ancâi Grigoraș, la 
Strasbourg am aliniat o echi
pă care, de fapt, își făcea de
butul La campionatele mondia
le. Fără îndoială, bilanțul e- 
chipei noastre este cunoscut 
masei iubitorilor de sport: o 
medalie de aur, 2 de argint și 
3 de bronz, deci un total de 6 
medalii, numai cu una mai 
puțin decît la Jocurile Olim
pice din 1976.

Prezența reprezentantelor 
noastre in toate cele patru 
finale pe aparate și obținerea 
de medalii în' fiecare probă re
prezintă, desigur, unul din cele 
mai serioase argumente ale 
nivelului atins de școala româ
nească de gimnastică, de cele 
mai bune reprezentante ale 
sale. Și din acest punct de 
vedere se impune să mențio
năm că Nadia Comăneci, cea 
care uimise întreaga lume cu 
doi ani in urmă, deși s-a aflat 
în noi condiții, si-a păstrat re
putația de mare maestră a 
gimnasticii mondiale. Cucerind 
medalia de aur la bîrnâ, pe 
cea de argint la sărituri și adu- 
cindu-și o substanțială contri
buție în obținerea .argintului" 
de către echipa noastră repre
zentativă, Nadia Comăneci a 
arătat înalta ei valoare, posi
bilitățile autentice de a se men
ține, în condițiile unei pregă
tiri corespunzătoare. între prin
cipalei* candidate la locuri 
fruntașe și în viitoarele mari 
competiții ale gimnasticii.

aici contează mult mal puțin nu
mărul anilor 2 In orice caz, selec
ționerul Italian Bearzot a început 
să-1 dea cite o repriză șl rezer
vei iul Zoff. Paulo Conti. Maler 
a semnat un contract pe tacă doi 
ani cu Bavem. „Dar nu și cu 
echipa națională", a ținut el să 
precizeze... Doi stat portarii care

Fotbal
I meridiane
au dominat sezonul : suedezul 
Helstroem șl argentinianul Fillol. 
Primul continuă sezoanele exce
lente care își au începutul ta zi
lele Weltmeisterschaftulul și se 
confirmă acum prin partide no
tate cu maximum de stele la 
meciurile liderului campionatului 
vest-german, Kaiserslautern. Fil
lol — poate mal prețios pentru 
rămînerea echipei Argentinei ta 
cursa pentru titlu, decît chiar 
spectaculoasele flnaluri ale lui 
Kempes — l-a întruchipat pe por
tarul „calculelor matematice", cu 
Intervenții sigure, de mare efi
cacitate, un om din „școala 
Sarti", dacă vreți. In rest, des

Emilia Eberle, talent autentic al gimnasticii 
noastre, lansată in marea arenă anul trecut

Anul 1978 a adus consacra
rea unui alt autentic talent al 
gimnasticii noastre feminine, 
mare performeră a competiți
ilor la care ea a luat startul. 
Desigur, este vorba de Emilia 
Eberle, triplă medaliată cu 
bronz la Campionatele mon
diale de senioare de la Stras
bourg, triplă medaliată cu aur 
la prima ediție a campionatelor 
europene de junioare, de la 
Milano, ca și cîștigătoarea unei 
medalii de aur la „Cupa Prie
tenia" de la Havana. Și dacă 
amintim că Emilia Eberle ob
ținea toate aceste performanțe 
de valoare mondială la vîrsta 
de 14 ani nu facem decit să 
subliniem marile ei posibilități 
și rezerve de a se impune și 
pe viitor ca o gimnastă de 
mare forță, capabilă să sus
țină cu succes examene corn- 
petiționale cu cele mai bune si 
mai valoroase gimnaste ale 
lumii.

Vorbind despre acestea, este 
de remarcat că Elena Muhina, 
cea care își făcea apariția în 
arena internațională la cam
pionatele europene de la Pra- 
ga, și-a confirmat valoarea în 
1978, cucerind medalia de aur 
la mondialele de la Strasbourg 
Ia individual compus, fără a 
se impune însă, cum ar fi 
fost de așteptat, și în finalele 
pe aparate, în care a fost do
minată de Nadia Comăneci și 
de Nelli Kim. Ca și în gim
nastica masculină, 1978 a fost 
anul revelației gimnasticii din 
S.U.A., care a reușit pentru 
prima oară cucerirea unei me
dalii de aur. Atît Marcia Fre
derick, cea mai bună din lume 
Ia paralele, cît și Kathy 
Johnson (medalie de argint la 
sol) reprezintă semne ale unui 
posibil salt și mai spectaculos 
la viitoarele mari competiții.

Anul 1979, care marchează 
trecerea la un nou ciclu de ac
tivități competiționale euro
pene și mondiale, ridică nu
meroase probleme de organiza
re a pregătirii, astfel că va fî 
interesant de urmărit disputa 
pentru supremația mondială, cu 
deosebire la campionatele de 
la Dallas, din luna decembrie.'

Constantin MACOVEI

tulă sărăcie de lideri. Doar Shil
ton, propulsat de „ofensiva Not
tingham Forrest" pare să lasă 
mai ta față.

Fundașii, laterali sau centrali, 
stat parcă mai descoperiți la 
posturile mărginașe. Multi italieni 
(specialitatea casei !) și argenti
nieni — Galvan, Gentile, Olguta,' 
Cabrtai —, apoi olandezi — Port- 
vliet (revelația „Mundialului"), bă- 
trînul Suurbier, brazilianul Cerezo 
par să se fl detașat. Stoperii sau 
interpreții celei mal noi partituri 
fotbalistice, aceea de „libero", au 
un grup masiv de celebrități sau 
de speranțe care au strălucit. 
Passarella, Tresor, Soirea, Krol,‘ 
Bellugi, Pezzel. Nu se poate să 
uităm perechea braziliană, tinăra 
pereche de fundași centrali pre
zentată de Coutinho, Oscar — 
Amaral, care a impus pe fosta 
campioană mondială într-o spe
cialitate cu care nu prea se lăuda 
— defensiva. Dealtfel, a existat 
aproape un consens că. în Argen
tina, compatrioțil lui Pele au ve
nit cu lecția învățată doar pe 
jumătate, lecția apărării. Ce le-o 
fi lipsit, lui Coutinho și „statului 
său major", ca să strălucească 
prin ceea ce au strălucit toți 
predecesorii lor : jucătorii sau 
timpul 7

Eftimie IONESCU
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