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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I „Daciada“ pe meleaguri dorohoiene

MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALĂ
A SCHIMBAT MENTALITATEA

FATA DE SPORT
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

I

TOȚI SCHIORII 
ÎN CONCURSURI!
Ninge. O Iarnă pe care șl-o do

resc cu ardoare iubitorii schiului.
Cartierul general al întrecerilor 

rămîne si la acest sfîrșit de săp- 
tămînă Poiana Brașov. Schiorii 
alpini își vor disputa, sîmbătă șl 
duminică, „Cupa Steagul roșu" în 
probe de slalom și, bineînțeles, 
coborîre, de care, se pare, schio
rii noștri s-au îndrăgostit din nou, 
ceea ce este foarte bine.

Fondiștii vor fi prezenți șl el pe 
plrtiile din Poiana mică, cu ple
cările șl sosirile în apropierea ca
banei „Zimbrul". Trofeul pus tn 
joc: „Cupa Steagul roșu". Vor fi 
prezenți schiori seniori șl juniori, 
care se vor întrece pe distanțe în
tre 5 km și 30 km.

Săritorii, seniori și juniori, își 
vor măsura curajul pe trambulina 
de pe Cioplea, intr-o spectacu
loasă competiție dotată cu „Cupa 
Brașovia". Dar, schiorii se vor a- 
fla în concursuri și la Borșa, 
Semenic, la Vatra Dornel șl 
alte centre ale sporturilor 
iarnă.

Trăgătorii în... serie

IA „cm DINAMO"
Cocheta sală de tir redus din 

parcul sportiv Dinamo din Ca
pitală găzduiește mîine și dumi
nică o nouă întrecere cu carac
ter republican la arme cu aer 
comprimat, tradiționala competi
ție dotată cu „Cupa Dinamo**. 
Concursul, care .are loc cu două 
săptămîni înaintea campionatelor 
naționale, stîrnește un interes 
deosebit în rîndurile țintașilor 
atît din București, cit și din ța
ră. Pînă joi dimineața pe lista 
participanților figurau nu mai 
puțin de 280 de concurenți, se
niori și juniori. „Cupa Dinamo* 
constituie un bun prilej de veri
ficare a posibilităților trăgători
lor și. totodată, un concurs ofi
cial pentru obținerea baremului 
de participare la campionatele 
naționale pentru ffcei sportivi ca
re nu l-au îndeplinit încă. Se 
concurează la două probe : puș
că și pistol cu aer comprimat.

Boxul nostru in plin efort de reafirmare

® Pugiliștii fruntași 
deciși să obțină 
rezultate superioare

meciuri de verificare, 
la 28 ianuarie, la

Reșița
De trei zile nin

ge abundent în 
munții Semenicu- 
lui. Un vînt pu
ternic viscolește 
zăpada. blocînd 
drumul de acces 
spre splendida sta
țiune montană a 
Banatului, recu
noscută pentru gro
simea stratului alb 
pe tot timpul ier
nii. Informațiile 
culese la Reșița 
nu sînt încurajatoare pentru 
reporter. „Telefericul nu umblă 
azi ; luni este zi de odihnă la 
muncitorii de sus. Și, chiar 
dacă l-ar porni, n-aveți cu ce 
ajunge pînă acolo. Drumul e 
înfundat. Pînă nu încetează 
viscolul, nici plugurile nu cir
culă. Poate mîine.,."

A doua zi, jos Ia Reșița, 
ninsoarea mai încetase. Un șo
fer crescut prin partea locu
lui se hotărăște să încerce. 
„ARO“-ul urcă încet spre Vă
liug, făcînd apel, uneori, la
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Antrenorul emerit Bela Karoly

.Se-’

O analiză critică a execuției abia încheiate, o sugestie 
viitoare. Ambele făcute cu rigoare și precizie de 
emerit Bela Karoly.

Sînt binecunoscute compe
tența profesională, consecvența, 
fermitatea și spiritul organiza
toric cu care antrenorul eme
rit BELA KAROLY îșl pregă
tește elevele, își elaborează 
planurile pentru m'arile exa
mene competiționale. Iată de 
ce, ni s-a părut firesc ca a- 
cum, la început de an, să-l 
abordăm pe reputatul tehni
cian, solicitîndu-1 să ne împăr
tășească cîteva din gîndurile 
saie pentru .1979.

— A trecut destul de pu
țin timp de cînd așteptați cu 
emoție marele examen de la 

V

Deși boxerii folosesc din plin condițiile at
mosferice de la Semenic, sacul continuă si 
fie in prim-plan. Foto : Vasile BAGEAC

ultimii cai putere, dar își do
vedește calitățile recunoscute 
în multe țări ale lumii. De la 
Văliug, spre teleferic, străbate 
mai bine de un kilometru pe 
un drum înfundat, închis de 
două zile.

Avem șansă. „Telefericul 
umblă“. Și, după aproape 30 
de minute în care, pe măsură 
ce urcam, viscolul se întețise,

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2—3)

Vineri 19 ianuarie 1979

pentru cea 
__  antrenorul 

Foto : Ion MIHAlCA

Strasbourg, primul dumnea
voastră campionat mondial, și 
iată că ne mai despart doar 
cîteva luni de campionatele 
europene de la Copenhaga. Ca 
să nu mai vorbim că la finele 
anului este programat un alt 
campionat mondial, la Dallas, 
în Statele Unite ale Americii, 
probabil și mai dificil decît cel 
de la Strasbourg. Cum abor
dați acest an atît de greu ?

— Avem, după cum se știe, 
un colectiv de gimnaste alcă
tuit difi reprezentante a 2—3 
generații de vîrstă și pregăti
re diferite, un colectiv care, 
prin munca pe care eu și so
ția mea Marta am desfășurat-o 
în ultimele luni s-a omogeni
zat mult, s-a sudat, s-a în
chegat ca o adevărată familie. 
Aceasta ne permite să lucrăm 
bine, să ne îndeplinim inte
gral programul de muncă pe 
care ni l-am propus. Toate fe
tele s-au acomodat cu condi
țiile severe de lucru și fac pe 
deplin față solicitărilor antre
namentelor. Este o reală plă
cere să vezi că gimnastele con
sacrate se situează întotdeauna

Radu CRISTIAN

(Continuare în pag. 2-3)

PESTE 4000 DE PRIETENI STATORNICI Al SPORTULUI
EA GRUPUL ȘCOLAR Șl LICEUL INDUSTRIAL ELECTROPUTERE

— Sportul are un prieten 
statornic în fiecare din cei 
peste 4 000 de" elevi ai Grupu
lui școlar și liceului industrial 
Electroputere din Craiova, ne 
spune cu o mîndrie nedisimu
lată directorul coordonator, ing. 
Marin Năstasie.

Intr-adevăr, la cel mai mare 
grup școlar din cele 197 de 
școli ale Ministerului Indus
triei Constructoare de Mașini, 
activitatea sportivă face casă 
bună cu învățătura, cu toate 
celelalte activități ale elevilor, 
practicarea regulată a exerci
țiului fizic fiind de mai multă 
vreme o realitate cotidiană. „Ar 
fi și de neconceput ca o uni
tate de invățămint ca a noas
tră să nu îmbine intr-un tot 
armonios toate activitățile, in
clusiv cea sportivă. De aceea, 
încă de la înființarea acestei 
unități, cu 30 de ani în urmă, 
sportul ne-a preocupat foarte 
mult și am sprijinit practicarea 
Iui sistematică și continuă. E- 
levii noștri cu aptitudini acti
vează în cadrul asociației lor 
sportive „Electronul", al cărui 
președinte am fost ales, continuă

ajung și 5—6 elevi. E 
ajuns.

binecunoscută severita- 
fermitatea dascălului, 
practic, s-a încheiat, 

fiind nevoifi si

Cu mai bine de 35 de ani 
în urmi, un venerabil director 
de școală normală de pe me
leagurile dorohoiene dădea ur
mătoarea replică profesorului 
de educație fizică care venise 
să solicite învoire pentru e- 
chipa de fotbal, ce urma si 
susțină un meci amical cu o 
altă formație școlărească:

— îmi pare rău. domnule 
profesor, dar nu pot să in- 
voiesc, așa cum ceri dumneata, 
11 elevi, care să alerge apoi 
nebunește după bășica aia pe 
terenul de sport Pentru treaba 
asta iți 
prea de

Fiind 
tea și 
discuția, 
„normaliștii' 
renunțe, in acea zi, la proiec
tatul meci.

Era. de fapt, o replică-sim- 
bol. care sintetiza o mentali
tate despre sport caracteristică 
atunci pent'ru acest colț de 
țari.

In aceste zile, ne-am depla
sat din nou pe meleaguri 
nord-moldovene. La Dorohoi, la 
Bucecea. la Hudești. sau Boto
șani, pe intreg itinerarul nos
tru. oamenii — muncitori, ță
rani cooperatori, elevi, activiști 
sportivi — ne-au vorbit cu 
deosebită satisfacție despre fru
moasele lor realizări profesio
nale. cărora nu au omis să le 
asocieze intotdeauna și împli
nirile pe plan sportiv. Și au 
făcut-o firesc, natural, pentru 
că sportul, activitățile cu carac
ter permanent de practicare a 
exercițiilor fizice, de fortificare 
a sănătății, fac astăzi parte ne
mijlocită din viata acelora care 
trăiesc și muncesc aici.

Tovarășul Andrei Aeojocări
te!, prim-vicepreședinte al Con
siliului orășenesc Dorohoi pen
tru educație fizică și sport, ne 
pune la dispoziție o sumă im
presionantă , de fapte și date
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ȘI LA„. 
PRUDENTĂ

In aceste zile de 
iarnă totală, opțiunea 
amatorilor de schi 
pentru o stațiune sau 
alta nu mai este con
diționată de grosimea 
stratului. Pretutin
deni — ne spune me
teorologul Teodor 
Vulcan — condițiile 
de bază există. Dar 
„beneficiarii" trebuie 
să îndeplinească o 
condiție importantă : 
prudența.

(pag. a 2-a).

toy. Năstasie, cei mai buni la 
jocuri se pregătesc, în baza u- 
nui acord de cooperare, la Clu
bul sportiv școlar, iar cei de la 
sporturile individuale se antre
nează și participă pentru Clu
bul sportiv școlar Olimpia".

Colaborarea aceasta se desfă
șoară în foarte bune condi- 
țiuni, cu rezultate tot mai bune 
de la un an la altul. Dealtfel, 
numeroși sînt tehnicienii spor
tivi ai cluburilor și asociațiilor 
sportive craiovene. în primul 
rînd de la Electroputere, care 
și-au făcut o adevărată obiș
nuință de a veni mereu în ca
drul grupului școlar pentru a 
depista și selecționa copii și 
tineri talentați pentru sportul 
de performanță. întrecerile de 
tot felul, desfășurate sub ge
nericul „Daciadei", au prilejuit, 
în mod special, foarte bune o- 
cazii de a se remarca pentru 
nenumărați tineri.

„Ne mindrim cu faptul că 
școala noastră a daf patriei, 
economiei naționale, peste 
17 000 de cadre — muncitori 
calificați în diferite speciali
tăți, maiștri, tehnicieni, ingi-

cum era 
un mare 
numeroși 
îndeosebi 
oraș, de

ilustrind dezvoltarea mișcării 
sportive subliniind, cu deose
bită satisfacție, rezultatele ob
ținute in ultimii doi ani. sub 
semnul marii întreceri națio
nale ^Daciada". Acum, în plină 
iarnă, — ne spune interlocuto
rul — preponderente sînt acti
vitățile de masă cu caracter 
specific. Pe derdelușurile din 
oraș am organizat întreceri de 
sănius. iar la marginea orașu
lui. pe un traseu special ame
najat, au avut loc primele în
treceri de schi care, 
și firesc, au stirnit 
interes și au reunit 
iubitori ai sportului, 
din școli. Avem în 
asemenea, multi amatori de pa
tinaj. care au acum toate mo
tivele să fie bucuroși. De di
mineață pină seara pot prac
tica sportul lor preferat.

Dorohoiul. urbe cu aproape 
25 000 de locuitori este astăzi 
un oraș in plină dezvoltare. În
treprinderea de sticlărie și por
țelan. aflată in activitate de 
numai cinci ani. este binecu
noscută nu numai pe tot cu
prinsul tării, ci și in multe 
alte state ale lumii, prin pro
dusele sale atit de solicitate la 
export. Întreprinderea de con
fecții. unitate preponderent fe
minină. asigură și ea procente 
însemnate la gradul de indus
trializare a orașului, iar liceul 
de aici trăiește din plin febra 
unui eveniment major din 
viața sa : sărbătorirea a 100 de 
ani de existentă !

Activitatea sportivă. pre
zentă cotidiană în întreprinderi, 
școli și instituții din Dorohoi, 
este orientată, deopotrivă, spre 
atragerea unui număr cit mai 
mare de tineri la întrecerile de 
masă, ca și în propulsarea u- 
nor discipline spre marea per
formanță. Numele Irinei Sur-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 2—3)
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sportivi frun> 
Joița — cara- 
tineret, atleta 
— campioană

nerî — după cum ne mindrim 
că de la noi s-a ridicat, cu ani 
in urmă, reputatul luptător
Gheorghe Berceanu, maestru
emerit al sportului și o ade
vărată pleiadă de 
tași: boxerul Ion 
pion european de 
Cristina Cojocaru 
balcanică de junioare (ambii 
nominalizați pentru J.O.), fot
baliștii divizionari A. Giolgău, 
Negrilă, Ciobanu, Tilihoi. Pre- 
gulescu, Bumbescu, Donose. as
tăzi la Universitatea, Smaran- 
dache la Olimpia Satu Mare, 
Varodi la A.S.A Tg. Mureș. 
Alți sportivi fruntași, foști e- 
levi ai școlii : atleții Nicolae 
Onescu, Cornel Patușinschi, 
Marin Bistriceanu, boxerii FIo- 
rea Pătrașcu, Viorel Ruxandra 
etc. Pentru o activitate spor
tivă atît de bogată a fost ame
najată o adevărată salbă de 
baze sportive (terenuri de fot
bal, handbal, volei, baschet, 
tenis, un ministadion de atle-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2—3)



Buletinul zăpezii

INVITAȚIE LA SCHI
SI LA... a

De Ia Institutul de Meteorolo
gie și Hidrologie, prin amabi
litatea meteorologului Teodor 
Vulcan, am aflat pentru iubi
torii sporturilor de Iarnă gro
simea stratului de 
principalele zone

zăpadă în 
montane :

NINSOAREA l-A OPRIT-DEOCAMDATA 
LA START!PE BOBERI

ACȚIUNEA VOL

Predeal 
Sinaia 
Cota 1.500 
Poiana 
Brașov 
Semenic 
Stina de 
Vale 
Băișoara 
Vlădeasa 
Iezer 
Vi. Omu 
Fundata

68

70

55
108

70
58
40
34
83
55

cm
cm

cm 
cm

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm

Rarău 82 cm 
Ceahlău- 
Toaca 81 
Bllea Lac 100 
Budn 
Lăcăuți 
Paring 
Tareu 
Păltiniș- 
Sibiu 
Cuntu 
Oblrșia 
Lotrului

60 
63
79
75

Cunoscut pentru Inițiativele 
sale cu deosebit efect propa
gandistic și educativ în mica 
lume a voleiului timișorean, 
profesorul Dezideriu Bleier 
ne-a trimis deunăzi la redacție 
un program realizat de 
C.m.O.p. și C.S.S. Universita
tea Timișoara, însoțit de o 
scrisoare intitulată „A.V.U.", 
prin care ne aduce la cunoș
tință că a început „Acțiunea 
volei-ura 1“

Popularizăm. această frumoa
să inițiativă — urmînd expli
cațiile din scrisoarea pedago
gului timișorean — întrucît o 
socotim pilduitoare pentru 
oricare centru voleibaiistic și 
mal ales pentru localitățile 
care vor să devină centre vo- 
leibalistice. Dar să vedem în ce 
constă „A.V.U.". Es
te o acțiune de se------------------
lecție și pregătire a 
fetițelor doritoare TNJT'T'T A rPT 
să devină voleiba- LIN1 J. IA X 1 
liste. Selecția a fost 
făcută in rîndul ie---- ,—
tlțelor de 10—11
ani din 26 de clase de 
școli generale. Școli 
înadins dintre cele mal 
părtate de centru și, deci, mai 
incomode pentru alțl profesori 
de specialitate. Au fost selec
tate 135 de ietițe. Șl-a asigurat 
apoi sprijinul conducerilor ce
lor 6 școli, al profesorilor de 
educație fizică șl, firește, al 
părinților. Din anul școlar vii
tor — ne mărturisește prof. 
Bleler — se încearcă reunirea 
tuturor fetițelor într-o școală 
la tndemîna șl pe placul tutu
ror, cu condiții pentru... 9 an
trenamente săptămînal. Deo
camdată, după o lună de pre
gătire, fetițele au șl început 
competiții simple, fiindcă —ne 
atrage atenția autorul scrisorii 
— copilul de 10 ani este dis
pus să învețe, dar mai ales să 
joace. Așa se face că se des
fășoară un campionat cu e- 
chlpe ale claselor formate din 
cîte 3 jucătoare (două în teren 
și una de schimb). Se joacă 3 
seturi a cîte 7 minute pe un 
teren lung de 4 m șl lat de 3 
m, Iar fileul fiind pus la înăl
țimea de 2 m. Fiecare echipă 
și-a ales singură un nume : 
„Poli", „Olimp", „Floarea din

grădini 
rul“, I 
„Steail 
„Terra 
„Zăpal 
tul pl 
va înJ 
municl 
reprezl 
școli. I 
chip el I 
toare I 
schimq 
rile (t| 
tratimn

Fetiți 
sorul 1 
salut J 
salut : 

In a 
jocuril 
alte aq

să 
nu 
la 

va 
de

con-

a fost amînat și urmează 
aibă loc astăzi, 
se va limita, _ ,
competiția propriu-zisă, 
fi completată <1- — 
antrenament, 
cursurile 
urmează 
începînd 
itoare.

Astfel, 
loc manșele . 
naia" la bob-4; < _
deoarece va fi pentru prima 
dată cînd se va disputa o com
petiție rezervată boburilor- de 
4 persoane pe actuala pîrtie 
betonată din Sinaia. In aceeași 

' în continuare, luni și 
se vor efectua antrena- 
pe toți cei 1500 m ai 
urmînd ca miercuri și 
se desfășoare campio- 

naționale la bob-2, iar

Miercuri a fost o zi deosebit 
de favorabilă pentru boberii 
prezenți la Sinaia. Temperatu
ra scăzută (minus 8—9 grade), 
vizibilitatea bună și pîrtia 
„tare" au permis efectuarea 
coborîrilor de antrenament 
în condiții optime. Pe de altă 
parte, echipa de amenajare, 
condusă de Mihai Bota, un 
specialist în materie, a avut 
posibilitatea să continue lu
crările de înghețare a pîrtiei 
de la virajul 5 în sus, astfel 
ca marile concursuri ale sezo
nului să se poată desfășura pe 
toți cei 1500 m, cît măsoară 
„jgheabul" de beton de la cap 
la cap. Ieri, însă, a intervenit 
o neprevăzută zi de stagnare 
a activității, din cauza ninso
rii care începuse să cadă încă 
din primele ore ale dimineții 
și, treptat, a acoperit gheața 
pistei, făcînd-o impracticabilă, 
deși s-a lucrat fără fntrerupe- 
— —a—--—— zăpezii, 

concursul 
sezonului,

PRUDENȚA
Pentru simbătă și duminică, 

am primit și alte informații 
despre starea vremii în sta
țiunile cele mai importante, cu 
mulți practicanți ai sporturilor 
de iarnă. In general, tempera
turile se vor menține scăzute, 
cu cîteva grade sub zero. Nin
soarea va continua să cadă din 
abundență, în special de la al
titudinea de 1.500 m In sus. 
Cerul va deveni pe alocuri și 
variabil. Vîntul va sufla în ra
fale ce vor atinge uneori peste 
60 km la oră. Cei ce vor 
urca pe platoul Bucegilor sînt 
îndemnați la prudență, deoare
ce, după cum se știe, în aceas
tă zonă vremea se 
schimba de la 
Deci, atenție !

Zăpada, deși 
nă pentru schi 
nile, mai ales că s-au luat mă
suri de bătătorire a pîrtiilor.

cele 
să se 

de

. Activitatea 
însă, doar 

", ci 
de coborîri 

deoarece 
mai importante 
desfășoare chiar 

săptămîna vi-

duminică vor avea 
.Cupei C.S.O. Si- 

o premieră,
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm

52
140

cm 
cm

M cm

zi și 
marți, 
mente 
pistei, 
joi să 
natele 
simbătă și duminică întrecerile 
concursului internațional „Tro
feul Carpați". jn vederea com
petiției internaționale, la Sina- 

' ia au și sosit primii oaspeți, 
un Iot de boberi din R. D. 
Germană, în frunte cu pilotul 
Roland Ebersbach, (clasat anul 
trecut pe locul secund în 
„Trofeul Carpați".

poate
o oră la alta.

hule sa 
procedl 
nea, pl 
planșe I 
din voi 
oferă I 
progratl 
„ziarul I 
din aci 
ternă...I

In tnl 
deriu H 
eă, dud 
campioJ 
a medii 
arăta vl 
tncearcl 
înC^ătd 
viitorul! 
să poad 
țlonal 1

O îțrtl 
«ta pen 
volelulu 
țlune c 
scrisoar 
entuzlaș 

no 
o i

la 6 
alese 
înde-vede, stratul desecum

depășește, In general, 
ceea ce, trebuie să 

recunoaștem, face o mare plă
cere schiorilor și iubitorilor de 
drumeții în acest anotimp.

După 
zăpada 
50 cm, mare, este bu- 

în toate stațiu-
re pentru degajarea 
în aceste condiții, 
de inaugurare a 
programat să se dispute ieri,

BOXUL NOSTRU ÎN PLIN EFORT DE REAFIRMARE
(Urmare din vag. 1)

ajungem la punctul terminus 
— Semenic —, locul unde lo
tul național de box efectuează 
un scurt stadiu de pregătire, 
întrebăm de hotelul Gozna. Un 
bărbat înalt și vînjos, cu o sta
tură atletică, ne conduce pînă 
la ieșire și încearcă să ne o- 
rienteze. „Țineți drept pe aici, 
pe lingă cabana aceea. Drum 
nu mai există. Dacă stați bine 
cu rezistența, într-un sfert de 
oră sînteți acolo. Cred că o să 
întilniți și boxerii. Numai ei 
Ies pe vremea asta. Ii aleargă 
antrenorii în fiecare zi, cînd 
cu schiurile, cînd pe Jos, prin 
zăpada peste genunchi. Știu 
cum este pentru că și eu am 
făcut sport în tinerețe, am a- 
runcat cu discul...".

Adolf, fostul atlet, avusese 
dreptate. După aproape 15 mi
nute de „înot" prin zăpadă 

jni-au atras atenția niște voci. 
Apoi, în stînga, pe o poiană 
albă am zărit un grup multi
color. Apropiindu-ne l-am re
cunoscut pe antrenorii 
Kiriac și Ion Dumitru.

— Bine ați venit — 
întîmpinat cei doi.

— Ce faceți, îi învățați pe 
boxeri să schieze ?

— In condițiile de aici, mer- 
sul pe schiuri este un foarte 
bun exercițiu pentru îmbună-

Ion

m-au

tățirea rezistenței generale a 
organismului, pentru ozonifica- 
re. In plus, le și place. Cei 
mai destoinici dintre ei la 
mersul pe schiuri sînt G. Do- 
nici, V. Silaghi, Gh. Govici, I. 
Cernat, S. Cuțov și M. Ciubo- 
taru.

— Dar ceilalți componenți ai 
lotului unde sînt ?

— îi găsiți la sală, în clădi
rea aceea mare de acolo.

In sala respectivă (spați
oasă, luminoasă și, cu spri
jinul C.J.E.F.S. Caraș-Severin, 
foarte bine utilată cu aparatu
ra necesară) i-am întîlnit pe 
antrenorii Ion Popa și Marin 
Diaconescu cu un alt grup de 
sportivi.

— Pentru o cît mai" bu
nă eficiență a pregătirii la 
munte, lucrăm pe grupe — 
ne-a spus antrenorul coordo
nator al lotului, Ion Popa. 
Cînd jumătate dintre sportivi 
se pregătesc afară, alergînd 
prin zăpadă (crosuri, sprin
turi), făcînd schi sau un 30c 
al nostru cu mingea (n.r un 
fel de rugby, cu reguli numai 
de boxeri știute), cealaltă gru
pă face antrenament în sală, 
Imbunătățindu-și forța de lo
vire și pe cea generală sau 
perfecționîndu-și mijloacele de 
apărare — capitol la care bo
xerii noștri s-au dovedit de
ficitari. Trebuie să încărcăm

„DACIADA" PE MELEAGURI DOROHOIENE
(Urmare din pag. 1)

mei. elevă la Școala generală 
nr. 2 (karting), al lui Floren
tin Cîubotaru, elev la Școala 
generală nr. 7 (săniuțe), ca și 
cele ale componenților echipei 
de handbal băieți (categoria 
peste 19 ani) a asociației spor
tive „Cristalul", clasată pe lo
cul II in finala pe țară, sînt 
rostite cu respect și admirație 
de toți iubitorii de sport din 
oraș, acești sportivi aducind 13 
din cele 59 de puncte înscrise 
în zestrea județului Botoșani la 
prima ediție a „Daciadei". După 
cum, cu aceeași bucurie ți se 
vorbește aici despre participa
rea celor 5 000 de sportivi do- 
rohoieni la ^Festivalul sportu
lui botoșenean", organizat la 
șase ramuri de sport (atletism, 
lupte, handbal, volei, oină și 
ciclism), care „demonstrează din 
plin posibilitățile noastre de a 
aduce un număr sporit de prac
ticant! în arenele sportive și 
de a obține și rezultate din ce 
In ce mai bune", cum țin să 
sublinieze activiștii sportivi 
cu care stăm de vorbă. Ne-am 
dat seama că. la Dorohoi, e- 
xistă. intr-adevăr, reale posibi
lități ca. peste puțin timp, să 
apară mugurii performantei și 
în alte discipline decît cele în 
care au fost repurtate deja u- 
nele succese de rezonanță na
țională. De pildă, în box. La 
asociația sportivă „Locomotiva", 
tînărul ți entuziastul antrenor 
Dutu Savin, deși nu beneficiază 
încă de cele mai bune condiții, 
pune mult suflet ți pasiune în 
depistarea ți creșterea unor vi
itori puoiliști valoroși. în 
toamna trecută el a cernut prin 
sita selecției peste 500 de ti
neri. din care au fost reținuți, 
la început, in pregătire, 54, iar 
astăzi „condica de prezență" de 
la sala C.F.R. este „semnată" 
in fiecare zi de 25 tineri vin-

Joși fi sănătoși. dornici să-fi 
însușească tainele boxului ți să 
aducă primele succese in a- 
ceastă ramură orașului lor 
natal.

Tehnicianul Mihai Ferman, 
președintele asociației sportive 
„Cristalul". ne vorbește, la rin- 
dul său, despre frumosul si re
marcabilul bilanț sportiv al a- 
cestei întreprinderi unde „50 la 
sută dintre angajați participă 
cu regularitate la întreceri de 
cros, volei, șah, handbal, atle
tism. dar. în general, la noi 
toți fac sport". Formațiile de 
suflători la țeava au. fiecare, 
echipe proprii de fotbal, care 
se întrec cu multă regularitate 
în campionate interne. Aceeași 
situație ți la „șlefuire". Anul 
trecut, cea mai bună s-a do
vedit a fi echipa condusă de 
maistrul Dumitru Vasilică ți 
există speranțe că unii dintre 
jucători vor putea fi promovați 
în echipa care evoluează în Di
vizia C. In întrecerile de po
pice dotate cu -Cupa Cristalul" 
s-au remarcat .................... “
tei, Nicolae 
Pînzaru. loan 
bie Botezatu. 
țeavă și mari 
tulul, Titi Calinciuc ți Dumitru 
Manolescu s-au clasat pe pri
mul loc la atletism la faza Ju
dețeană a „Festivalului sportu
lui botoșenean". iar numele 
muncitorilor Valerică Hrițuleac, 
Vasile Sandu. Costică Moraru, 
Nistor Mudrac fi Gheorghe Li
liac se află la panoul de o- 
noare al întreprinderii pentru 
frumoasele rezultate obținute 
eu echipa de handbal la finala 
pe țari a „Daciadei", de la 
Baia Mare.

„La noî. ne spuneau muncl- 
torii-handbaliști de la secția 
suflători la țeavă, dne-1 frun
taș In sport e fruntaș și In 
muncă". Iată o mentalitate — 
simbol al silelor noastre.

bine „bateriile" pentru sezonul 
competițional care urmează, cu 
hotărîrea de a face pași însem
nați pe drumul reafirmării in
ternaționale.

— Cum răspund băieții la 
aceste solicitări ?

— Cu o singură excepție 
(Vasile Cicu, pe care l-am tri
mis acasă pentru indisciplină), 
toți componenții lotului mani
festă o bună dispoziție de an
trenament, lucrează cu plăce
re chiar și atunci cînd efortu
rile sînt foarte mari. Tinerii 
cooptați în lot (Gheorghe Go- 
vici, Vasile Ciobanu. Gheor
ghe Negoiță, Viorel Vasile, Mi
hai Cîubotaru) au adus un su
flu nou. Pasiunea și conștiin
ciozitatea cu care se pregătesc, 
dorința lor de afirmare au 
creat un climat deosebit de 
favorabil în acest lot. Ion Mi
ron, Teodor Dinu, Ion Vladi
mir, Alexandru Turei nu mai 
sînt singurii dintre cei consa- 
crați care depun multă sîrgu- 
ință în timpul antrenamentelor. 
Lor li s-au adăugat acum și 
Dragomir Ilie, Simion Cuțov, 
Valentin Vrînceanu, și ceilalți.

— Cînd au loc primele me
ciuri ale fruntașilor boxului 
nostru ?

— Partide de antrenament 
vor susține, la Reșița, chiar la 
încheierea etapei de pregătire. 
La 28 ianuarie. Unii dintre ei 
(D. Radu, Gh. Govici. C. Haj- 
nal, V. Vasile, I. Cernat) vor 
pleca în Italia, la 24 ianuarie, 
pentru un meci cu selecționata 
armatei italiene. De aceea lu- 
lucrăm individualizat, în func
ție de programul competițio
nal al sportivilor. După cum 
participă la pregătire în acest 
început de an, am convingerea 
că în 1979 vom obține rezultate 
superioare celor de anul trecut

PESTE 4 000 Of PRIHtll

(Urmare din pag. 1)

tism, o sală de sport etc.), iar 
fruntașii noștri în sport sînt 
tratați cu o grijă specială și a- 
jutați_ îndeaproape să-și însu
șească cît mai multe cunoș
tințe de specialitate în profe
siunea pentru care se pregă
tesc și pentru activitatea spor
tivă. Anul acesta am organi
zat chiar și o clasă de... fotbal. 
De fapt, profilul clasei este e- 
lectrotehnic, dar elevii, selec
ționați din județ, sînt și ta
lente fotbalistice autentice. E- 
chipa clasei, participantă la 
campionatul școlar municipal, 
* obținut numai victorii ! Ca 
vechi pasionați ai sportului, 
vre™ facem treabă cît- mai 
bună — a încheiat ing. Năs- 
tasie.

In ce-1 privește pe interlo
cutorul nostru, vrem să arătăm 
că In tinerețe ing. Marin Năs- 
tasie a fost portarul echipei de 
fotbal C.F.R. Craiova, In di
vizia B și atlet. Tot atleți au 
fost și Nicolae Volvoreanu — 
unul dintre directorii adjuncți 
ai Grupului școlar și Victor 
Purecel — secretarul comitetu
lui U.T.C. Cu asemenea oa
meni, mari iubitori ai sportu
lui, treaba, Intr-adevăr, 
poate merge decît bine I

nu

»,

ceva 
alții 
bit-, 
mal 
toți.

ca

CONTINUA INTRECERIL

DOTATE CU „CUPi
DEVA, 18 (prin telefon). In 

Sala sporturilor din localitate au 
continuat întrecerile competiției 
de tenis „Cupa Unirii", la care 
tau parte sportivi din întreaga 
țară. In probele de simplu s-a 
ajuns în faza sferturilor de fina
lă. Au Început șl primele me
ciuri de dublu.- cîteva rezultate. 
Simplu masculin : Pană — Ra
dar 6—0, 6—0 ; Bucur — Oră
șeanu 6—1, 6—4 ; Leonte — Pa
vel 6—2, 7—6 ; Mîrza — Nisi păru 
6—2, 6—2 ; Popovic! — Dumitres
cu 6—2, 6—4 ; Kerekeș — Sălă- 
jan 6—4, 3—6, 6—2. Simplu femi
nin : Camelia Chiriac — Marile- 
na Totoran 6—3. 6—4 ; Simona
Nunwelller — Elena Cotuna 6—1, 
6—4 ; Mariana Hadglu — Lunela 
Orășeanu 6—3, 6—4 ; Dorina
Brăștin — Cosmlna Popescu 7—6,
6— 2. Dublu masculin : Pană, 
Bucur — Mancaș, Pavel 6—4, 3—6,
7— 8; A. Vlzlru, Bukureștl—Ioano- 
vld, Revesz 6—2, 6—0 ; Popovici, 
Leonte — Radar, sălăjan 6—2, 
6—1. Dublu feminin : Orășeanu, 
Cotuna — Drăghid, Ciorac 6—1, . 
6—2 ; SzSke, Totoran — Brăștin,

Pălie I 
resp.).
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AVEM UN COLECTIV OMOGEN, 0 ADEVĂRATA FAMILIEa STEA
(Urmare din pag. 1)

Vasile Aburlăci- 
Pătrunjel. Liviu 
Moga, Haralam- 
toți suflători la' 
iubitori ai spor-

in fruntea programului de pre
gătire, fiind urmărite cu multă 
aviditate de colegele lor mai 
mici, unele la primii pași în 
marea performanță. La rîndul 
lor, gimnastele începătoare 
sînt doritoare să învețe cit mai 
repede și cît mai mult din 
ceea ce ie cerem, astfel ca în- 
tr-o perioadă cît mai scurtă să 
facă integral față cerințelor 
antrenamentului modern,

— De fapt, 
cat la drum 
cesta ?

— Avem în

cu cine ați ple- 
pentru anul a-

pregătire un co
lectiv de 10 gimnaste : Nadia 
Comăneci. Emilia Eberle, Ma
dlena Neacșu, Mariiena Vlă- 

Rodica Dunca, Melita 
Ruhn, Dumitrița Turner, Anca 

Claudia Dragomir și

dărău,

Kiss.
Viorica Gyîito. Regretăm, de
sigur, că acestui Iot nu i s-au 
alăturat, așa cum fusese sta
bilit, și alte gimnaste de reală 
perspectivă, cum ar fi. de e- 
xemplu, Cristina Grigoraș și 
Lavinia Agachi, de la Liceul 
de gimnastică din Onești, și 
Gabriela Geiculescu, de la 
Clubul sportiv școlar Bucu
rești.

— După cîte știm, startul 
pregătirilor a fost dat încă de 
anul trecut...

— Intr-adevăr, la puțin timp 
după Campionatele mondiale 
de la Strasbourg, am abordat

programul de pregătire pentru 
1979, renunțind astfel la ultima 
perioadă competițională a anu
lui trecut, pentru a cîștiga 
timp in vederea marilor eve
nimente care ne așteaptă în a- 
cest an. Am efectuat antrena
mente atît la Deva, cît și — 
în luna decembrie — Ia munte, 
la Piatra Arsă. Pe data de 3 
ianuarie am început perioada 
pregătitoare propriu-zisă, în 
care ne propunem să perfec
ționăm elementele care vor fi 
introduse în exercițiile celor 
3—4 gimnaste care se pregă
tesc să participe, în luna mai, 
la Campionatele europene de 
la Copenhaga, dar ne preocupă 
în egală măsură și aducerea 
într-o formă corespunzătoare, 
a gimnastelor care sînt vizate 
să participe Ia întreceri în 
prima perioadă a anului.

— Cum apreciați pregătirea 
efectuată la altitudine. în 
cegi, la complexul de la 
tra Arsă 7

— Experiența noastră 
anii precedenți ne-a arătat că 
etapa de pregătire Ia munte 
este deosebit de utilă sporti
velor, prin consecințele efor
tului efectuat în condițiile lip
sei de oxigen la altitudinea de 
2 000 m. Aceasta înseamnă o 
considerabilă îmbunătățire a 
pregătirii fizice generale, ri
dicarea capacității de efort. In 
1978, cn deosebire, am avut la 
Piatra Arsă condiții excelente

și ne-am bucurat de toată so
licitudinea unui entuziast și 
competent director de cabană, 
care este Constantin Moiceanu.

— Ce obiective v-ați propus 
pentru cele două 
ale acestui an ?

— Aceleași pe 
vut și în 1976,
să concurăm bine, să repurtăm 
succese care să consolideze re- 
numele școlii românești de 
gimnastică.
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care
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și 1978 :
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Punct final la „radiografiile" 
pe posturi

„TRICOLORII , F.C. ARGEȘ Șl JOCUL COLECTIV
• Pitețtenii au misiunea lui... Juventus • Cum se explică absența băimărenilor 
pe lista primilor 41 • Valorile individuale apropiate au o singură șansă : coeziunea 

morală și tactică
O ultimă privire retrospectivă asupra radiografiilor pe posturi 

pe care le-am 
recapitulăm podiumurile celor 11 posturi. O vom face 
Înșiruirea „triourilor*, ci prin „selecționarea* celor trei 
corespunzătoare locurilor 1, 2 și 3. Așadar,

ECHIPA A
Coman - Chetan, Same;, Condruc, Ivan II - Romilă, 

Furnică - FI. Grigore, Stan, Marcu.
ECHIPA B
Ursache - Anghelini, Sătmăreanu II, Ștefănescu, Molnar — 

Schepp, Simiona;, Rădulescu - Lucescu, Radu 11, Costea.
ECHIPA C
Cristian - Zamfir, B. Grigore, Dinu, Pitaru — Vamanu, Dumi

tru, Augustin — D. Nicolae, M. Răducanu, Hajnal.

„developat* in această vacanță fotbalistică. Sâ 
nu prin 

echipe

în tlmn ce dumneavoastră, 
recitind aceste trei echipe în 
care figurează primii trei cla
sați în baza mediei notelor, 
veți face desigur aprecieri a- 
supra raportului de forțe și al 
viabilității lor, vă propunem o 
confruntare, din care se vor 
naște alte idei.

Cele două loturi, A și olim
pic, care se pregătesc în mo
mentul de față la Poiana Bra
șov, cuprind 41 de jucători. 
Din acești 41, 19 figurează în 
echipele teoretice prezentate 
mai sus. Cu alte cuvinte, din 
cei 33 de jucători „laureați" 
sînt prezenți la Poiana 19., Ra
portul ni se pare logic, avînd 
în vedere că criteriul 
se îmbină de cele mai 
ori cu criteriul valorii.

Să facem precizarea _ 
tr-un clasament al prezențelor 
pe cluburi în primii trei jucă
tori ai notelor, situația se pre
zintă astfel : F.C. Argeș — 6, 
Steaua, Dinamo si C.S. Tîrgo
viște — cîte 4, Politehnica Iași —
3, Sportul studențesc, F.C. Baia 
Mare și Universitatea Craiova 
— cîte 2, 
A.S.A. —
, Deosebit    „
clasamentul cluburilor care dau 
jucători celor două loturi, adi
că elitei fotbalului nostru.

1. F.C. ARGEȘ — 10, 2. „U“ 
Craiova — 8, 3. Steaua — 6,
4. Dinamo — 4, 5. Politehnica 
Iași — 3, 6—8. C.S. Tîrgoviște, 
S-C. Bacău și Sportul studen
țesc — 2, 9—12. A.S.A., Jiul, 
Rulmentul Alexandria ți Stea
gul roșu Brașov

După 
tic, să 
țiale :

— F.

formei 
multe

că în-

Gloria Buzău ți 
cîte 1.

de sugestiv este

1.
acest preambul statis- 
extragem ideile esen-

C. ARGEȘ, LIDERUL 
DE TOAMNA, ARE (excepttn- 
du-1 pe Chivescu) ÎNTREGUL 
SAU „11“ ÎN LOT, Sigur că 
acest lucru a fost determinat și

Dobrin,

de numirea lui Florin Halagian 
ca antrenor al lotului olimpic. 
Este evident că F.C. Argeș are 
o mare responsabilitate, iar 
Halagian a dat o probă de cu
raj pe care sperăm să o ono
reze. Formula unei echipe de 
club ca echivalent al unei e- 
chipe reprezentative nu este 
nouă. Ea a mai fost folosită in 
fotbalul nostru, amintirea cea 
mai neplăcută fiind aceea a 
Rapidului învins la Ankara, cu 
15 ani în urmă. Să mai facem 
precizarea că recent, la cam
pionatul mondial, Juventus a 
avut 9 jucători în meciul cu 
Argentina, ceea ce a imprimat 
o reală, forță colectivă echipei. 
Rămîne ca F.C. Argeș să fie 
conștientă de responsabilitatea 
pe care și-a asumat-o. Echipa 
olimpică a Ungariei, lipsită de 
jucătorii care au jucat la Bue
nos Aires, nu este mai puter
nică decît Valencia, ți, după 
cum vă amintiți, F.C. Argeș a 
ratat la Pitești, in Cupa 
U.E.F.A., o calificare spectacu
loasă. Cu Coman jn poartă, va
loarea echipei crește cu cel pu
țin 10—15 la sută, ceea ce poa
te fi hotărîtor. Repetăm, ținînd 
seama de dificultățile curente 

•în asamblarea loturilor noas
tre, formula cu Halagian „mag- 
netizîndu-și“ echipa este, vrînd- 
nevrind, una din puținele va
riante viabile.

— F.C. BAIA MARE NU A- 
RE NICI UN OM IN LOT, 
deși Condruc și Molnar figu
rează pe podium. S-a accep
tat, evident, ideea că F.C. Baia 
Mare este o echipă în adevă
ratul sens al cuvintului, care 
a crescut prin forța jocului 
său colectiv, ceea ce ar face 
cb jucătorii, luați individual, să 
se integreze foarte greu în an
sambluri care nu se potrivesc 
cu jocul băimărenilor. Se știe, 
dealtfel, că rtnd pe rînd Ko
ller, Terheș, Sabău, Condruc,

Astăzi, la Tîrgoviște

TRAGEREA LA SORȚI A „16‘-iniilor
CUPEI ROMÂNIEI" Șl SIMPOZIONUL FAIR-PLAY-uluiH
După cum am mai anunțat, as

tăzi după-amiază, la Casa de cul
tură a sindicatelor din Tîrgoviște 
va avea loc tragerea la sorți a 
„i6“-imilor „Cupei României". Cu 
acest prilej se va ține și un sim
pozion pe teme fotbalistice, Inti
tulat „Fotbalul și falr-play-ul". La 
acest simpozion, organizat de J’.R. 
Fotbal și gazeta „Munca", vor 
participa membri ai conducerii 
forului de specialitate, delegații 
celor 32 de echipe care se vor a- 
linia la startul ,,16“-imilor Cupei 
României, ziariști și iubitori al 
fotbalului din Tîrgoviște.

Cele 32 de echipe calificate pen
tru „16“-dmile Cupei, care se 
vor disputa la 2S februarie, sînt: 
toate cele 18 formații de Divizia A«

la care se adaugă următoarele e- 
chipe de divizia B șl C: Construc
torul Iași, F.C.M. Galați, F.C. Con
stanța, Chimia Brazi, Dinamo Sla
tina, Muscelul Cîmpulung, Metalul 
București, Steagul roșu Brașov, 
Universitatea CIuj-Napoca, res
pectiv Energia Gh. Gheorghiu-Dej, 
Sticla Arieșul Turda, Victoria Că
rei, Laminorul Nădrag și Minerul 
Ghelar.

Tragerea la sorți se va efectua 
din două urne separate, echipele 
de Divizia A fiind introduse în- 
tr-una din ele. Iar celelalte 14 for
mații de divizia B și C, în cea
laltă. Jocurile se vor desfășura pe 
terenurile echipelor de categorie 
Inferioară.

roase ți atractive :

0“ ți „Skoda 10S L*
le 50.000, 25.000, 10.000 lei etc.
..R.S.S., R. D. Germană - Danemar- 
cia.

i mari de ciștig
1 faze
cita 12 numere, efectuate tn continuare 
3 extrageri a cite 6 numere, in continuare

lin ÎS sau 24 extrase.
a simplă se pot obține clștiguri Ia «in
varianta simplă numai la faza a doua, 
u o variantă combinată sau cu o com- 
ilștlgurl. Se poate participa șl pe bilete

13 CATEGORII I
Al MULTE ȘANSE DE CIȘTIG I
uarle 1973.

dispoziție cu orice alte informații,

TELEFONUL SUPARAT...

Mureșan, Dragomirescu etc. au 
fost încercați pe la diverse lo
turi, dar rezultatele n-au fost 
de natură să favorizeze intra
rea în lot tocmai pentru că toți 
acești jucători evoluează alt
fel. Sigur că F.C. Baia Mare 
are deschisă înscrierea în re
plică, mai ales prin interme
diul echipei de tineret

— REPRIVIND LOTURILE 
ți confruntindu-le cu clasa
mentul „primilor trei", consta
tăm prezența unor consacrați 
care au evoluat mult sub po
sibilități în cadrul echipelor de 
club 
gescu, 
Unele 
altele, 
ni se , __
a antrenorului Mateianu. în
trebat fiind direct : „Ce jucă
tori ai transfera dacă ai avea 
posibilitatea Mateianu a răs
puns : „Dudu Georgescu îna
intea oricărui alt jucător. Un 
om care are intr-o asemenea 
măsură talentul golului nu poa
te fi neglijat. Cînd Dudu nu 
marchează, nu e de vină doar 
el". Această observație se re
feră, bineînțeles, 
lorificării optime 
câtorilor.

— CELE TREI
ZENTATE ne descoperă o altă 
idee : un anume echilibru va
loric între cele trei formații. 
Prima are un atac interesant, 
a doua are o apărare imedia
tă solidă, a treia are o linie 
de mijloc 
în același 
spunem de 
Iul nostru 
40—50 de

mai

din 
din

Bălăci, Crișan, D. Geor- 
Iordănescu, Radu II etc. 
prezențe sînt justificate, 
poate, mai puțin. Nouă 
pare sugestivă o părere

la nevoia va- 
a calității Ju

ECHIPE PRE-

subtilă și lucrativă, 
timp. Ce vrem să 
fapt ? Că în fotba- 
există un grup de 
jucători de valori 

apropiate. Important e ca, por
nind de la ideea că marile ve
dete nu apar, să triumfe ideea 
perfecționării Jocului colectiv. 
Echipa olimpică este înarmată, 
în principiu, prin forța împre
jurărilor, cu acest atribut. Ră
mîne ca și echipa A să facă 
un șalt de calitate prin dispu
nerea cit mai logică a celor 
mai „legați" IX dintre cel 
40—50.

loan CHIRILA

In

Zilele trecute am primit 
la redacție un telefon su
părat (se mai întimplă), al 
cărui ecou sînt aceste rîn- 
duri pe care le încredințăm 
tiparului din convingerea 
că telefonul respectiv, con

ținutul lui, este mai presus 
de toate util unei demon
strații pe care rubrica de 
fotbal a ziarului nostru în
cearcă să o facă de 
multă vreme.

La aparat era unul 
cei mai serioși oameni
fotbalul nostru, pentru care, 
dealtfel, avem toată stima, 
Alexandru Florescu, șeful 
secției de fotbal a clubului 
Steaua. Supărarea, năduful 
lui era re-pomenirea 
cului campioanei " 
în... preliminariile 
campionilor în fața 

Monaco. „Pină cînd 
o să ni se tot re
amintească acest 
eșec ? — ne repro
șa tovarășul Florescu. Se 
uită că Steaua este, totuși, 
campioană, că acum un an 
și acum doi ani ea a obținut 
performanțe în campionat, 
în Cupă etc., etc. ?“

La prima vedere ești ten
tat să ai înțelegere față de 
o asemenea' optică. De la 
a doua... vedere încolo însă, 
la o analiză cît de cît așe
zată, carența ei îți apare 
în tot relieful. Iată, pe scurt, 
raționamentul care ne-a dus 
la o asemenea concluzie. 
1) Are Steaua un lot com
pus aproape în exclusivi
tate din jucători interna
ționali ? Are. Reprezentau 
și reprezintă acești jucă
tori cam jumătate din e- 
chipa națională ? Se știe 
că da. 2) Are echipa Steaua 
condiții excelente de acti
vitate din toate punctele de 
vedere ? Are. 3) Față de 
cele de mai sus, față de 
marea grijă de care bene
ficiază din partea Ministe
rului de resort, față de dra
gostea de care se bucură 
din partea numeroșilor ei 
simpatizanți și. mai ales 
față de marea datorie pe 
care o are de a reprezenta 
cu cinste fotbalul românesc 
— este normal să-i pretin
dem campioanei noastre o 
cît mai valoroasă partici
pare în competițiile inter
naționale ? Fără doar ți 
poate. 4) Ne putem noi,

i eșe- 
noastre 

Cupei 
echipei

oare, mulțumi cu faptul că 
Steaua este ..premianta cla
sei noastre" și că se află 
înaintea Craiovei, a lașului 
sau a Bacăului, dar la pri
ma întîlnire oficială peste 
hotare mănincă bătaie și 
este rapid scoasă din cursă?
5) Oare cum credeți că ar 
răspunde, de pildă, la o a- 
semenea întrebare construc
torii musceleni ai mașinei 
noastre ARO. cea care a

ajuns să se bată, „de Ia 
egal", cu vestita Land Ro
wer și chiar s-o întreacă ?
6) în țara ncastră, care 
luptă zi de zi. ceas de ceas 
ți minut de minut pentru 
calitate, pentru a fi com
petitivă, în toate domeniile 
economico-sociale, în Eu
ropa, în lume, nu este, oare, 
un anacronism ca tocmai în

fotbal să ne aco
perim eu umbrela 
„păi noi 
primii...

Credem că nu 
rost să 
tarea.

Da. am amintit și o să 
mai amintim datoriile ne
onorate ale echipelor noas
tre de fotbal de la care 
sute de mii de oameni aș
teaptă și pretind rezultate 
de valoare. Și pretind pen
tru ' că au de la cine. 
C.C.A.-ul de ieri (Steaua de 
azi) cîștiga turnee în 
Anglia. Dinamo era între
cută cu chiu cu vai, la 
capătul unor meciuri me
morabile, de vestita Inter- 
nazionale Milano, învingă
toare în Cupa campionilor, 
iar U.T.A. elimina pe Feye- 
noord Rotterdam, și ea pri
ma echipă în Europa și cîș- 
tigătoarea Cupei interconti
nentale 1 Aceste „mari fapte 
de arme" ale echipelor 
noastre de fotbal nu îe-am 
visat noaptea. Le știm, 
le-am trăit cu toții. De ce 
atunci să nu pretindem și 
azi performante internațio
nale ?

Nu ne mulțumim cu pu
țin, nu putem să ne mul
țumim cu puțin, nu avem 
dreptul să ne mulțumim 
cu puțin !

Condițiile foarte bune 
create fotbalului nostru cer 
rezultate pe măsură I

Și' cu asta... punem te
lefonul în furcă.

sintem 
la noi" ? 
mai are 

lungim argumen-

Marius POPESCU

perspectiva noului sezon

U.T.A.-CU SAU FĂRĂ NEDELCU U?
RĂSPUNSUL L-A DAT ECHIPA

Miercuri după-amiază, la 
Ineu. a fost meci. A jucat 
U.T.A. cu Victoria din locali
tate, echipă divizionară C, a- 
flată ți ea la a 13-a ședință 
de pregătire. A câștigat forma
ția lui Domide si Broșovschi 
cu 5—1 (2—0), prin golurile în
scrise de Leac (2),Tamas (2) 
și Vaczi. Apoi U.T.A. s-a re
întors la Moneasa. unde se 
află de luni, pentru perioada 
pregătitoare de iarnă.

In drumul nostru spre Mo
neasa, primul popas l-am fă
cut la Arad. Nu bănuiam să 
găsim atitea și atîtea proble
me deloc îmbucurătoare. Du
minică seară, antrenorul Ion 
Ionescu s-a simțit rău. Luni se 
afla la policlinică. O demons
trează cardiograma și analizele 
făcute. Echipa trebuia să plece 
la Moneasa. Telefonic, antre
norul (lucru confirmat de cei 
în cauză), a anunțat clubul de

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CONTINUĂ SERIA MARILOR 
SUCCESE LA PRONOSPORT

După cum era de așteptat, con
cursul Pronosport de duminică 
14 Ianuarie a supus perspicacita
tea amatorilor de pronosticuri 
sportive la un greu dar plăcut 
examen ; calificativul „foarte 
bine" a fost obținut de Costel 
Moise din București și Ivan Tu- 
dorache "
dnd 13 
variante 
gat cite 
1300“.

La concursul de duminică 21 
ianuarie se întrevede, de aseme
nea, posibilitatea realizării unor 
clștiguri valoroase în autoturis
me și bani, cu atit mal mult 
cu cit fondul pentru cate
goria I beneficiază de un report 
substanțial : 78.923 lei.

TRAGEREA LOTO de astăzi, 19 
ianuarie 1979, are loc la ora 17,

din Buzău, care, indi- 
pronosticuri exacte pe 
achitate 25%, au cîștl- 
un > autoturism „Dacia

in sala Progresul din București, 
str. dr. staicovici nr. 42 ; panoul 
cu numerele câștigătoare se 
vizează la ora 19.

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 12 IANUARIE 1979

Cat. 1 : I 
lei ; cat. 
13.790 lei ; 
lei ; cat. 4 
cat. 5 : 161,75 a 682 lei ; cat. 6 : 
373 a 296 lei ; cat. X : 2.127 a 
100 lei.

Report la categoria 1 : 132.242 
tel.

Cîștigurlle in valoare de 50.000 
tei de la categoria 1, realizate pe 
variante 25%, au revenit partid- 
panților : Petrescu Dumitru din 
București, Păun Marin din Tg. 
Jiu, Scarlat Florea din Slatina, 
Radu Ion din corn. Poiana Te
lului, Jud.Neamț, Deme Ladislan, 
Elisabeta D., Abrudan Costicâ, 
Fira A. și Banu Horia din Lugoj.

9 variante 25%
2 : 8 variante 

; cat. 3 : 26.50

tele-

LOTO

50.000a
25% a 
a 4.163 

54,50 a 2.024 lei ;

situația ivită. Dar au început 
suspiciunile. Cineva a lansat 
zvonul că Ion ionescu vrea să 
plece la Politehnica Timișoara. 
„Total neadevărat, ne spunea 
el, cu amărăciune. Am lăsat 
la Timișoara casă și post uni
versitar ca să vin la Arad, să 
mă dedic intrutotul fotbalului, 
să fac ceva cp U.T.A".

în timp ce Ion Ionescu ră- 
mînea la Arad, echipa pleca la 
Moneasa cu... Nedelcu II, fiul 
rătăcitor. Alt măr al discordiei. 
Unii spun să s-a reîntors 
echipă, că i-a ajuns cuțitul 
os. Nedelcu ne declara că 
fost chemat Este student 
Institutul de educație fizică, 
Timișoara, la cursurile de 
și vrea să joace la 
Arad. A cerut să 
patru antrenamente 
mină 1 Normal, Ion 
refuzat acest compromis.

Miercuri, secția de fotbal _a 
votat în unanimitate" ca Ne
delcu să fie prezent la pregă
tiri. Miercuri seara, la Monea
sa, în prezența președintelui 
clubului, I. Grozav, și a lui E. 
Budișan, prim-vicepreședinte 
al C-J.E.F.S. Arad (care l-au 
adus cu ei ți pe antrenorul Ion 
Ionescu), a avut loc o ședință 
cu ușile închise, echipa fiind 
chemată să-și spună părerea în 
cazul Nedelcu. în unanimitate, 
a fost 
a unui 
putea 
spunea 
noastră 
ficile. _____
nu e deloc roză, sintem la mi
nus 2. Or, fără un progres de 
muncă asiduă, fără rabaturi, 
nu se poate îndrepta situația. 
Am fost toți de acord că, in 
toamnă, n-am avut o compor
tare Ia nivelul așteptărilor. 
Trebuie să ne pregătim cu sîr- 
guință, indiferent de virstă ț*

la 
la 
a 

la 
la 
zi, 
la 

facă doar 
pe săptă- 
Ionescu a

U.TJV,

respinsă ideea aberantă 
program aparte. „Nu se 
accepta așa ceva, ne 
portarul Jivan. Echipa 
trece prin momente di- 

Situația în clasament

de nume. Cu patru antrena
mente, cum s-au cerut pentru 
Nedelcu, nu mai poți juca nici 
In Divizia C".

„. A trecut o noapte.
...Joi dimineață. La

9,15, cu tot efectivul adus la 
Moneasa, U.T.A. se alinia în 
fața antrenorilor I. Ionescu, A. 
Bacoș și Z. Farmati, pentru o 
nouă ședință de pregătire, în 
timp ce Nedelcu lua drumul 
Aradului. (Ce va mai urma ?). 
Să sperăm că totul s-a liniș
tit, că pentru U.T.A. cerul a 
devenit mai limpede, că gîndu- 
rile ți preocupările tuturor vor 
fi îndreptate numai spre an
trenamente. La Moneasa sînt 
prezenți portarii Jivan și Duca- 
dam, fundașii Bîtea, Bubela, 
Gali, Gașpar, Giurgiu și Boicu, 
mijlocașii Schepp, Broșovschi 
și Vaczi, înaintașii Cura, Do
mide, Coraș, Tisa, Tamaș și 
Dodeanu. Li s-au mai adău
gat juniorii Anghel, Iova (mij
locași) și Țîrban (atacant). A 
rămas la Arad Kukla, căruia 
sîmbăta trecută i s-a scos ghip
sul de la piciorul la care a 
avut fractură de maleolă, cu 
smulgere de ligamente. El va 
urma în localitate un program 
special de refacere.

U.T.A. își desfășoară antre
namentele împărțită în două 
grupuri. într-o parte grupul lui 
Ion Ionescu, care a plecat să 
lucreze pe terenul de la Desna. 
Celălalt grup, condus de A. 
Bacoș, se resfiră pe panta care 
se pierde prin pădurea de la 
Moneasa. Se lucrează mai mult 
pentru Îmbunătățirea pregătirii 
fizice generale, fără însă a se 
neglija capitolele legate de pre-, 
gătirea tehnico-tactică.

Aici, la Moneasa, echipa are 
condiții bune de pregătire, 
condiții la care trebuie să se 
adauge liantul moral, pentru 
ca în primăvară jucătorii 
U.T.A.-ei să împlinească aș
teptările simpatizanților lor. :

Constantin ALEXE

I
ora



PREZENTE ROMÂNEȘTI
TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BELGRAD

în runda a doua a turneului 
de șah de la Belgrad, Victor 
Ciocâltea a remizat cu Pryoil 
(Cehoslovacia), rezultat con
semnat și în partidele Rajko- 
vici — Tringov și Djukanovici
— Matulovici. Adamski a cîș- 
tigat la Kniezevici, iar Togor- 
cevici l-a învins pe Szabo. Ce
lelalte partide s-au întrerupt, 
în clasament conduce Adam
ski (Polonia) cu 2 p, urmat de 
Victor Ciocâltea (România) 
Pryoil (Cehoslovacia) și Trin
gov (Bulgaria) — cîte l'/2 p etc. 
NASTASE CALIFICAT ÎN TURUL

III LA BIRMINGHAM
NEW YORK, 18 (Agerpres).

— Turneul de tenis de la Bir
mingham (Alabama) a progra
mat primele partide din turul 
II al probei de simplu, în care 
jucătorul Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—2, 6—7, 6—0 pe
americanul Terry Moor. Alte 
rezultate: Connors — Teltscher 
6—1, 6—i ; Smith — Barazzutti 
6—2, .6—4 ; Gerulaitis — Jou
bert 6—1, 6—1. în proba de du
blu, cuplul Ion Țiriac (Româ-

PRtGĂIUlIlE SPORTIVILOR 
DIN S.U.A. ÎN VEDEREA

MARILOR COMPETIȚII
NEW YORK (Agerpres). — 

Uniunea atletică de amatori, 
confederație polisportivă din 
S.U.A., și-a ținut cea de-a 
99-a reuniune la San Antonio 
(Texas) luînd importante hotă- 
riri în vederea marilor com
petiții din 1979 și 1980.

Selecția în vederea acestor 
competiții se va face prin con
cursuri speciale. Lotul olimpic 
de natație a fost încredințat 
lui Hay George Haynes, iar. 
lotul de. atletism va fi alcătuit" 
în principiu în luna iunie 1980, 
probabil la Los Angeles sau 
Durham.

TELEX e TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Rezultate în gru

pele sferturilor de finală ale „Cu
pei cupelor" (masculin): Radnickl 
Belgrad — Sinudyne Bologna 96— 
95 ; B.C. Barcelona — ubst viena 
106—32 ; Den Bosch — As vel Vil- 
leurbanne 94—74 ; Gabettl Cantu — 
Slask Wroclaw 80—70. In clasa
mentele celor două grupe conduc 
B. C. Barcelona (grupa A) șl Den 
Bosch (grupa B) — cu cite 4 p.

CICLISM » Etapa a 4-a a cursei 
care se desfășoară m Venezuela a 
revenit polonezului Ryszard Szur- 
kowski (81 km în 1 h 49:34). In 
clasamentul general conduce ita
lianul David Polli j.

I FOTBAL • La Alger, în med 
retur pentru preliminariile CAI. de 
Juniori, Algeria a învins cu 1—• 
(0—0) formația Etiopiei. Echipa 
algeriană s-a calificat pentru tur
neul final. Din Africa s-a mal ca
lificat pentru turneul din Japonia, 
Guineea. ■ La Bruxelles, med 

• CARMEN BUNACIU A AVUT UN 
FRUCTUOS STAGIU DE PREGĂTIRE 
IN S.U.A., alături de mari performeri 
nord-americani, australieni și europeni. 
Ea a cîștigat 3 din cele 4 curse la care 
a participat la Cambridge (Massachusets) 
și Nashville (Tennessee) la 100 și 200 
yarzi spate, învingînd, cu excepția cam
pioanei mondiale Linda Jezek, toată eli
ta probei. Astfel, ea încheie promițător 
primul ciclu de pregătire, început în 
luna octombrie anul trecut. Să sperăm 
că va încheia cu același succes și ulti- 

_ mul ciclu, la sfîrșitul lunii iulie 1980, la 
J.O. de la Moscova • VOLEIUL ROMA
NESC INTRA CU MARI SPERANȚE (și 
inedite pentru ultimii ani...) în luna fe
bruarie, cînd se vor disputa fazele finale 
ale trofeelor europene. Steaua și Dina
mo, la băieți, Penicilina Iași, la fete, au 
— pe baza bunei comportări din meciu- 
rile-tur ale sferturilor de finală — șan
se reale de a se califica în ultimele faze. 
Ba mai mult, Steaua, în ipoteza că tre
ce de A.Z.S. Olsztyn (învinsă la Bucu
rești cu 3—0), va avea un adversar mo
dest cotat internațional (învingătoarea 
dintre finlandeza Pieksamaen și suedeza 
Lidingo), așa incit se speră la finala din 
Belgia, acolo unde probabil se va afla 
în turneul final de patru, al Cupei cu
pelor, și, Dinamo (a cîștigat în deplasare, 
3—1, cu Hutnik Cracovia) • DUPĂ O 
ABSENȚA MARCATA, campionul sprin
terilor „puri" de la Montreal, Hasley 
Crawford (Trinidad), revine în actuali
tate, cîștigînd 100 m la Melbourne, în

10,4. Să fi adoptat și sprinterii tactica 
fondistului finlandez Lase Viren, de a 
apare rar dar bine 7 • CONTINUĂ 
SCHIMBUL DE LOCURI dintre elveția
nul Peter Luscher și suedezul Ingemar 
Stenmark din fruntea clasamentului Cu
pei Mondiale a schiorilor alpini. După 
coborirea de la Crans Montana, lider 
era elvețianul (109 p față de 100 p), 
după disputarea slalomului, insă (nor
mal !), Stenmark l-a detronat (cu 115 p)

• PE PISTELE DE LA INZELL ȘI MA
DONNA DI CAMPIGLIO, patinatorii 
noștri olimpici de viteză au doborit 9 
recorduri naționale, dar n-au contat în 
lupta pentru primele locuri. Și chiar 
dacă „ei au resurse să realizeze parame
trii stabiliți", cum declară antrenorul 
lor, rămine de văzut cînd vor fi acești 
parametri competitivi pe plan interna
țional. O JUCĂTORII CHINEZI DE TE
NIS DE MASA — învingători-fără drept 
de apel în Anglia, intii la „internațio
nalele" de lă Brighton, unde au cîștigat 
toate probele masculine și, apoi, la Bir
mingham, unde au cîștigat cu 7—1 me
ciul cu echipa tării gazdă O ÎNVINGĂ
TORUL „CELOR 4 TRAMBULINE", fin

nia) — Guillermo Vilas (Ar
gentina) a întrecut cu 6—1, 
7—6 perechea americană Tom 
Leonard — Mike Machette.

★
între 22 și 28 ianuarie, la 

Philadelphia se vor desfășura 
campionatele internaționale ale 
S.U.A. pe teren acoperit, la 
care printre alții vor fi pre- 
zenți Ilie Năsiase, Connors, 
McEnroe, Vilas. Barazutti, Fi- 
bak. Gerulaitis, Gottfried, 
Dlbbs ș.ă.

PE GHEAJĂ Șl PE ZĂPADĂ
• Ingemar Stenmark a obți

nut o nouă victorie în „Cupa 
Mondială", cîștigînd proba de 
slalom uriaș desfășurată pe 
pîrtia de la Adelboden (Elveția). 
El a fost urmat de S. Wenzel 
(Liechtenstein) și Luthy (Elve
ția).

• învingătoare în proba de 
coborîre disputată pe pîrtia de 
la Meiringen (Elveția), austria
ca Annemarie Proel-Moser 
conduce in clasamentul general 
al „Cupei Mondiale", cu 115 p, 
urmată de Marie-Therese Na- 
dig (Elveția)— 105 p. și Hannî 
Wenzel (Liechtenstein) — 82 
p. în clasamentul general pe 
națiuni (masculin și feminin),

BAZE SPORTIVE PENTRU JOCURILE SPORTIVE PANAMERICANE
SAN JUAN (Agerpres). — La 

San Juan (Porto Rico) s-au în
cheiat lucrările pentru organiza
rea celei de-a opta ediții a Jocu
rilor sportive Panamericane, pro
gramate aid între 1 și 15 iulie.

După 'reamenajare, stadionul 
„Sixto Escozar", unde se vor 
disputa întrecerile de atletism, 
fotbal și hochei pe iarbă, va a- 
vea o capacitate de circa 14 000 
de locuri, iar piscina „Escan- 
bron“ va putea primi în tribu
nele sale peste 6 000 de specta
tori. Va fi construit și un sat 
al Jocurilor cu 9 c-lădiri ce vor 

amical (echipe de tineret) : Anglia 
— Belgia 4—0 (1—0) !

ȘAII e Organizatorii turneului 
de la Miinchen (25 februarie — 15 
martie) au primit confirmarea de 
participare a sovieticilor Karpov, 
Spasski și Balașov.

TENIS • In primul tur la Tow
son (Maryland): Rlessen — Richey
6— S, 6—3 ; Solomon — Krulewltz
7— 5, 7—5 ; Gorman — Menon 6—2, 
7—5 ; Van DUlen — Hardie 6—4,
6— 4 ; Tanner — McMillan 2—«,
7- 8, 7—5.

TENIS DE MASA • La Novo 
Mesto selecționata Iugoslaviei a 
fost învinsă în „Cupa ligii euro
pene" de Franța cu 4—3. Cel mal 
bun Jucător al formației franceze 
a fost Jacques Secretin, care l-a 
întrecut cu 2—1 pe Surbek șl a 
cîștigat tot cu 2—1 partida cu Ro- 
sanovicl. « La Miskolc in cadrul 
aceleiași competiții, echipa Ceho
slovaciei a învins cu 5—2 formația 
Ungariei.

PROHORENKO - 
5,57 m LA PRĂJINĂ!

MOSCOVA, 18 (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concur» des
fășurat la Leningrad, atletul 
sovietic Iuri Prohorenko a sta
bilit un nou record unional pe 
teren acoperit în proba de să
ritură cu prăjina, cu 5,57 m. 

< . Performanța lui Prohorenko 
(în vîrstă de 27 de ani) ega
lează recordul european de 
sală deținut de sportivul polo
nez Wladislaw Kozakiewicz.

primul loc este ocupat de El
veția — 544 p, urmată de Aus
tria 436 p, Italia — 325 p, R.F. 
Germania — 244 p etc.

• După o întrerupere de cir
ca două luni a fost reluat cam
pionatul de hochei al U.R.S.S. 
Iată citeva rezultate : Ț.S.K.A. 
Moscova — S.K.A. Leningrad 
13—5 ; Avtomobilist Sverdlovsk 
— Aripile sovietelor Moscova 
1—2 ; Sokol Kiev — Dinamo 
Moscova 3—5 ; Torpedo Gor
ki — Traktor Celiabinsk 3—4. 
In clasament, echipa Ț.S.K.A. 
Moscova conduce cu 53 p (din 
30 de meciuri), urmată de Di
namo Moscova — 41 p.

deveni după competiție locuințe.
Programul ' Jocurilor sportive 

Panamericane cuprinde întreceri 
la 29 de discipline, alături de ce
le clasice figurtnd șl sporturi 
ca patinaj pe rotile, baseball șl 
softball.

UN CVADRUPLU SALCHOW
în patinajul artistic o asemenea 

săritură ar însemna o premieră 
mondială, un fapt pe cît de ine
dit, pe atit de spectaculos și care, 
evident, ar da mult de gîndit ar
bitrilor, severi în general sl. mal 
ales, cu concurenții care n-au a- 
părut încă în prim-planul marilor 
competiții ale gheții. Iar cel care 
pregătește cu infinită grijă, cu ne
măsurată ambiție, cu voința neîn
duplecată a sportivului ținut un 
timp departe de sportul Îndrăgit, 

, este un tînăr patinator care n-a 
pășit încă sub reflectorul giorlel.

Jean-Christophe Simond îl Chea
mă, are doar 18 ani și în sezonul 
trecut n-a figurat pe nici o foaie 
de concurs, deși, după cum spune 
fostul medaliat olimpic si mondial 
Alain Calmat, Jean-Christophe tre
buia să-și înceapă de anul trecut, 
pe teren propriu, la „europenele" 
de la Strasbourg, ascensiunea spre 
piscul marii performanțe. Ce a 
oprit drumul acestei tinere spe
ranțe a patinajului artistic fran
cez I O maladie datorită unui vi
rus care, la începutul iernii tre
cute, l-a paralizat un picior. Șl 
în loc de un sezon plin, in care 
speranțele, ce vizau, în final, 
J.O. de la Lake Placid, să-și gă
sească primele împliniri, a fost 
lin sezon alb, lipsit de bucurii, do
minant nefiind albul zăpezii, ci cel

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. Chineză

GIMNASTICA SE AFIRMĂ ÎN ARENA INTERNAJIONAEĂ
în ultima vreme, gimnastica 

din R. P. Chineză se afirmă 
tot mai mult pe plan mondiaL 
Echipa masculină a făcut la 
sfîrșitul anului trecut un ade
vărat tur al lumii, participînd 
la concursuri în America și 
Europa, fără să mai amintim 
de Jocurile asiatice de la 
Bangkok, unde s-a impus cu 
strălucire. în Europa, forma
ția masculină a R. P. Chineze 
a cîștigat net meciul cu Elve
ția, iar în clasamentul general 
sportivii chinezi au ocupat 5 
dintre primele 6 locuri. îndeo
sebi la „cal cu minere", ei au 
evoluat excelent, impunîndu-se 
prin exerciții de mare dificul
tate, remarcîndu-se tînărul 
Kao Ciu-ciun.

Și în domeniul gimnasticii 
feminine, sportivele acestei

R. P. Polonă

NUME CONSACRATE
După 18 ani de activitate 

competițională, atleta IRENA 
SZEWINSKA nu renunță încă 
la concursuri. în lunga sa ca
rieră, Irena a avut multe și 
mari satisfacții. Medaliile o- 
limpice și europene, recordu
rile mondiale au înălțat-o 
printre cele mai bune atlete 
din toate timpurile. „Numai 
grație voinței, puterii de 
muncă șl conștiinciozității la 
antrenamente — spune Irena 
— am reușit să obțin aceste 
succese. Și. consider că a- 
ceste calități Ie mai am pentru 
a-mi continua activitatea. Do
resc ca în acest an să rede
vin recordmană mondială pe 
400 m și apoi am să văd.„*.

JOZEF LUSCZCZEK, cam
pion mondial la schi-fond (15

al patului de spital, de la Greno
ble, unde a fost tratat. „A fost, 
pentru moment, o catastrofă — 
își amintește profesorul său, An- 
dră Calame. Jean-Christophe * 
trecut prin cea mal grea încercare 
a carierii sale. S-a gîndit însă cu 
atîta fervoare la reintrarea sa, in
cit s-au petrecut cu ei serioase 
mutații. Christophe s-a maturizat, 
a devenit un bărbat. EI este acum 
armat nu numai tehnic, ci șl psi
hologic".

Imediat după însănătoșire (sub 
seninul întrebării nu era, la un 
moment dat, numai performanta 
sportivă, ci însăși sănătatea sa), 
Simond, deși slăbit, a reluat pre
gătirea, cu grijă, cu ambiție șl 
poftă. Voința sa de refacere se 
dovedea cel mai bun tonic. „In 
timpul campionatelor europene de 
la Strasbourg, cînd am reluat 
ușor antrenamentele, nu puteam 
efectua un dubiu Axei. O lună 
mai tîrziu recuperasem în bună 
parte mijloacele tehnice de bază, 
și mă simțeam chiar capabil să 
concurez — evident, Insă, fără 
șanse de medalii — la mondialele 
de la Ottawa", spune Simond. A- 
pol și-a desăvîrșit pregătirea, a- 
jungînd să execute toate triplu 
salturile, chiar șl cel mal dificil 
dintre ele, triplu Lutz, pe care 
puțini patinatori n realizează. In 

landezul Pentti Kokonnen, abia s-a stre
curat, ca singur european, printre primii 
10 japonezi în concursul de sărituri cu 
schiuri de pe trambulina olimpică de la 
Sapporo, clasîndu-se pe locul 8 • NA
TALIA MARAȘESCU UITA DE IARNA, 
culegind fructe timpurii in Noua Ze- 
elandă. La Hastings ea o învinge în 
proba de 1 500 m pe campioana mondia
lă de cros, Grette Waitz (Norvegia) • 
BOLIZH PE PATRU ROȚI se simt acum 
bine doar pe continentul sud-american. 
singurul ferit de frigul și zăpada care 
bîntuie Europa, sau de canicula care 
pîrjolește continentul australian. La 4 
februarie, la Sao Paulo, „Marele Premiu 
al Braziliei* la automobilism va reuni 
28 de poliți de formula I. în frunte cu ac
tualul campion mondial Mario Andretti 
(S.U.A.), Carlos Reuteman (Argentina), 
Niky Lauda (Austria), Emerson Fitti
paldi (Brazilia), James Hunt (Anglia). Pe 
bătrinul continent, sîmbătă, start din 9 
orașe europene (dintre care 5 capitale.: 
Roma, Copenhaga, Varșovia, Londra, Pa
ris) în tradiționalul „Raliu Monte Carto" 
(20D0 km), cu număr record de partici
pare : 270 echipaje. • ÎN LIPSA LUI 
KEMPES, spectatorii argentinieni l-au 
urcat pe soclu pe Ricardo Bochini, fot
balistul care a marcat cele două goluri 
ale victoriei în finala cu River Plate, 
la Buenos Aires, aducînd echipei sale, 
Independiente, titlul de campioană na
țională, pentru a doua oară consecutiv.

S. CARAC

țări și-au dovedit măiestria. 
Evoluind în R. F. Germania 
și Elveția, echipa reprezenta
tivă a R. P. Chineze a cîști
gat meciurile cu selecționa ele 
țărilor gazdă la o direfențâ de 
7, respectiv 8 puncte. Dintre 
învingătoare s-au remarcat 

Kuei Ci-ciu și Cen Iun-ien, 
nume despre care se va vorbi 
cu siguranță in. marile viitoare 
competiții internaționale. Sînt 
edificatoare elogiile aduse gim- 
natelor chineze de către cu
noscutul ziar elvețian „Sport"- 
Zurich : „Eleganța și grația lor 

sint desăvîrșite, foarte apro
piate de cele ale sportivelor 
sovietice și românce... Atit la 

băieți, cit și. îndeosebi, la fete,
echipele chineze vor avea un 
cuvînt de spus în marile în
treceri internaționale".

- ÎN ACTUALITATE
km) se pregătește pentru ma
rile competiții ale anului, do
rind să-și confirme succesele 
de anul trecut. Temerarul 
schior din Zakopane, în vîrstă 
de 23 de ani. cu toate că a 
suferit în toamna anului tre
cut o luxație, fiind nevoit să 
facă o pauză de citeva săptă- 
mini, , s-a antrenat temeinic, 
parcurgînd intr-o perioadă re
lativ scurtă nu mai puțin de 
5 000 de kilometri I

Unul dintre cei mai valoroși 
cicliști ai Poloniei, STANI
SLAW SZOZDA, în vîrstă de 
28 de ani, și-a anunțat retra
gerea din activitatea competi- 

’ țională. Fostul campion mon
dial și medaliat cu argint la 
•J.O., cîștigător al „Cursei Pă

cii*, va deveni antrenor.

programul său figurează acum, in 
preajma campionatelor europene 
de patinaj artistic de la Zagreb, 
șase triplu salturi. Premiera la 
care lucrează însă cu pasiune este 
cvadruplul Salchow, adică patru 
rotații în jurul propriei axe 1 Pe 
care intenționează să-1 prezinte la 
J.O. ’80. Pînă atunci, însă, mal. e 
timp, iar tînărul Jean-Christophe 
Simond (care are acum un gaba
rit model : 1,73 m șl 60 kg) abor
dează prezentul cu încredere șl 
modestie, iar viitorul cu mari spe
ranțe : „Sper să mă clasez La 
C.E. de la zagreb printre primii 
cinci. La Lake Placid nu va trebui 
să mă despartă de titlu decit doi 
sau trei consacrațl. Deci, obiecti
vul meu major este anul 1981".

Atuul său se numește tinerețea 
victorioasă în lupta cu boala ne
miloasă, încrederea nestrămutată 
în forța de refacere a omului ca
re poate învinge neșansa. Nesansa 
din sport, neșansa din viață. Sl 
acest atu se numește, de circum
stanță, cvadruplu Salchow.

Paul SLAVESCU

PROGRAMUL SFERTURILOR 
DE FINALĂ ALE CUPELOR 

EUROPENE LA FOTBAL
Ieri, la Zunch, ou fost stabilite prta 

tragere la sorți meciurile din sferturi
le de finald ale cupelor europene ia 
fotbot. programate k> 7 21 martie,
'atâ programai :

C.CE. t Wisla Cracovia — Malmo 
F.F. ; F.K. Koln - Glasgow Rangers j 
Nottingham Forest — Grasshoppers 
Zurich j Austria Viena — Dynamo 
Drosda.

CUPA CUPELOR : F.C. Magdeburg - 
Banik Ostrava ; Inter — S. K. Bere, 
ran j Fortuna Dusseldorf — Servette 
Geneva i Ipswich Town — C.F. Bar
celona.

CUPA U.EJJL i Hertha B.S.C. - 
Dukia Praga ; Honved Budapesta — 
M.S.V. Duisburg ; Steaua Roșie Bel
grad - West Bromwich Albion ; Man- 
Chester City - Borussia Monchenglad* 
bach.

★

In turul IU al „Cupei Angliei" la 
fotbal, echipa Arsenal Londra, fi
nalista ediției trecute, a terminat 
la egalitate : 2—2 (după prelun
giri) cu formația Sheffield Wed
nesday, care activează în liga a 
treia a campionatului. Acesta a 
fost cel de-al treilea meci dintre 
cele două echipe (primele două 
jocuri s-au terminat cu același 
scor: 1—1), astfel că pentru desem
narea echipei calificate se va dis
puta un al patrulea meci.

Alte rezultate : West Bromwich
— Coventry 4—0 ; Crystal Palace
— Middlesbrough 1—0; Aidershot — 
Sheffield United 1—0.


