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Întrecerile ediției de iarnă a „DACIADtl

IN POIANA SOARELUI,
ACOLO UNDE AERUL

ARE GUST DE CETINA
Șoseaua urcă, din Baia Mare, 

în serpentine domoale, urtnînd 
Valea Firizei, trece apoi prin 
satul cu același nume — cu 
casele sale zugrăvite în aprin
se culori de roșu, albastru și 
galben, „brodate* unele cu mo
tive naționale, totul îmbinîn- 
du-se armonios cu albul ima
culat al zăpezii —, urmează 
Valea Neagră și sfîrșește brusc, 
dar majestuos, am zice. în Po
iana Soarelui.

Și, pentru ca să nu-i dezmin
tă numele, un scare străluci
tor făcea ca neaua să aibă 
sclipiri diamantine, dînd brazi
lor o aureolă de basm. Aici, 
echipați cu schiuri, hărți și bu
sole au urcat încă din primele 
ceasuri ale dimineții tineri cu 
zîmbet in priviri și bujori în 
obraji, pentru că cei mai mulți 
au preferat să vină pe jos „și 
nu cu mașina, pentru că-i tara 
păcat cînd poți respira aseme
nea aer cu gust de cetină", 
cum zicea unul dintre ei.

într-un colț al Poienii Soa
relui, în vreme ce pe pîrtiile 
de schi tineri si vîrstnici își 
încearcă măiestria, îi aflăm pe 
participanții la concursul de o- 
rientare pe schiuri, înscris sub 
genericul „Daciadei". Sînt de 
la Voința, Chemun, Știința, da 
la Școala generală „Șoimii Gu- 
tinului* din Baia Sprie.

Această 
participare 
să ca anul 
monstrează com-

întrecere — cu o 
mult mai numeroa- 
trecut, ceea ce de- 
că „sămînța* arun-

Sosire strânsă la 
concursul de orienta
re pe schiuri din Po

iana Soarelui

stadionul Olim-

„CUPA OLIMPIA" LA CROS

(Continuare în pag. 2—3)

Ora de antrenament pentru sportivii secției de lupte libere 
Foto : V. BOTOȘANU

VASLUIUL LA PRIMII PAȘI
PE DRUMUL PERFORMANȚEI SPORTIVE
© Au fost stabilite 4 discipline prioritare • Două echi' 
pe de handbal în Divizia B © Se acordă o atenție spe 

cială elevilor care practică atletismul
în vara anului trecut, cînd 

a fost tăiată panglica inaugu
rală a modernei Săli a sportu
rilor din Vaslui, echipa de 
handbal Steaua a făcut un joc 
demonstrativ cu o selecționată 
locală, în prezența a peste 2 000 
de spectatori. După meci, întreți- 
nîndu-se cu activul C.J.E.F.S., 
Cristian Gațu și-a exprimat 
plăcuta surpriză de a fi văzut 
cîteva foarte tinere jucătoare 
„avînd handbalul în suflet* — 
cum se exprima valorosul nos
tru sportiv. Asistînd la această 
discuție, reporterului nu i-a 
fost greu să facă legătura între 
ceea ce afirmase Cristian Gațu 
și ce aflase de la profesorul 
Vasile Ungureanu, directorul 
Clubului sportiv școlar Vaslui: 
„în orașul nostru, handbalul se 
bucură de multă popularitate. 
Sînt foarte mulți copii caro 
vor să învețe acest sport, do
vadă și faptul că atunci Cînd 

cată a început 
să dea rod — în
seamnă pentru 
mulți o premieră. 
In primul rînd, 
pentru cei de la 
„Șoimii Gutinu- 
lui*. Au venit pe 
banii lor, „pentru 
că dorința de a fi 
prezenți a fost ma
re de tot și copiii, 
cînd își pun ceva 
In gind, cu gren 
mai poți să-i oprești*. Unii, 
Basarab Abriham, Ionel Santa, 
Eftimie Pop, Maria Bele, Ma
ria Vele și Maria Șerbac „an 
mai făcut schi, remareîndu-se 
pe la unele etape județene, cu
cerind chiar locuri întîi* —» 
după cum ne spune profesorul 
lor, Peter Irnig, Alții abia 
și-au pus schiurile în picioare, 
asemenea „mezinului* echipei, 
Gheorghe Opli, care numai de 
o săptămînă a deprins „alfa
betul" alunecării pe zăpadă cu.» 
bețele, dar a ținut morțiș să 
fie și el prezent la concurs.

O premieră este acest con
curs și pentru reprezentanții 
Științei, pentru că abia în no
iembrie s-a înființat la Institutul 
de subingineri din Baia Mare 
secția de orientare. Din cei 13, 
cîți au luat startul, nouă sînt 
la cel dintîi concurs, printre 

Emanuel FANTANEANU

am organizat prima acțiune de 
selecție, în 1977, s-au prezen
tat peste 400 de elevi și eleve*. 
Este drept, s-a muncit cîțiva 
ani buni (acțiunea a debutat 
în 1975), dar rezultatele obți
nute au făcut aproape pe toată 
lumea să uite de necazurile și 
chiar de sacrificiile cerute de 
orice început Pentru că la ora 
actuală această unitate școlară 
de performanță participă în 
campionatul școlarilor la hand
bal cu echipe de băieți și fete * 
pentru toate categoriile de 
vîrstă : juniori I, n și III. Iar 
dacă Metalul (masculin) și 
Confecția (feminin) au promo
vat în Divizia națională B de 
handbal, meritul este și al Clu
bului sportiv școlar, deoarece 
de aici au pornit mulți dintre

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag. 2—3)

ROMÂNIEI MODERNE

i,' purtător 
mai fierbinți ale poporului nostru, 
tuturor celor de o limbă, „de-o 
și de-o seamă* și chemîndu-i să-și

120 de ani de cînd acest cuvint,

0 ATRACTIVA GALĂ 
PUGILIST1CĂ IN BUCUREȘTI
Joi, de la ora 17, în sala Construc

ții din Bd. Energeticienilor nr. 
9—11, sectorul IV, va avea loc o 
atractivă gală cu participarea pu- 
giliștilor de la cluburile bucu- 
reștene Rapid și Metalul. Din pro
gramul celor 11 meciuri, rețin a- 
tenția în mod deosebit întîlnirile: 
Vasile Stancu — Nicolae Gomaru 
(54 kg), Victor Duchin — Nicu Po- 
pa (57 kg).

Duminică Ia
pla (șos. Vitan nr. 17S—204) din 
Capitală se va desfășura 
petiția de cros dotată cu „Cupa 
Olimpia*. De la ora 10 se va da 
startul In următoarele 
junioare tn — 800 m, 
ni — 2000 m, junioare
1200 m, juniori n — 3000 
nioare I șl senioare — 
juniori I — 4000 m, seniori — 
6000 m. înscrierile se fac cu 30 
de minute înaintea 
start

curse : 
juniori 
II — 
m, ju- 

1500 m,

primulul

sportivilor f ru nta și

ATLETI PUTERNICI, BINE ANTRENAU, 
PROPULSEAZĂ BOBURILE SPRE AFIRMARE

De cînd se concurează pe 
piste, cu profil menit să le asi
gure utilizarea atît de către 
boberi, cit și de către sănieri 
(este vorba de pîrtiile de la 
Oberhof — R. D. Germană, 
Konigssee și Winterberg — 
R.F. Germania. Igls — Austria), 
clasamentele întrecerilor inter
naționale de bob sînt puternic 
influențate de capacitatea echi
pajelor de a-și lansa vehiculele 
cit mai puternic. Mai direct 
spus, forța și „explozia* mus
culaturii boberilor puse în va
loare pe cei 30 m ai startului 
influențează evoluția echipaju
lui pe toți cei 1200 m cit mă
soară actualele pîrtii îngheța
te artificial. Aceasta a fost, de 
pildă, situația și la recentul 
concurs „Cupa Batlinger*. des
fășurat pe pîrtia olimpică de 
la Igls. Aici. într-o companie 
deosebit de selectă (printre 
participant s-au aflat elveția
nul Ericb Schârer, campion al 
lumii, austriacul Fritz Sperling, 
campion european), Dragoș Pa
naitescu și _ coechipierii săi 
Gheorghe Lixandru, Dorel 
Cristudor și Sandu Mitrofan au 
realizat performanța de a se 
clasa pe locul 3. după patru 
manșe în care au avut, de fie
care dată, cel mai bun timp 
la start. în felul acesta, ei au 
izbutit să diminueze handi
capul pe care îl aveau în fața 
altor boberi cu evident mai 
multe coborîri de antrenament 
pînă în momentul respectiv.

120 DE ANI DE LA UNIREA

PRINCIPATELOR ROMANE
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Unirea — eveniment cu rezonanțe vii în cugetul și 
simțirea neamului nostru, cu rădăcini adinei în istoria 
țării

Unirea — stindard Cuturfnd peste timpuri, 
al năzuințelor celor 
înfiăcărînri inimile 
mamă, de-o făptură 
dea mină cu mînă.„

Astăzi sărbătorim 
„Unire”, avea să înfioreze întreaga suflare românească, 
de cînd Moldova și Muntenia au sfărâmat nefireștile ho
tare ridicate între ele de vitregiile istoriei, de cînd s-a 
împlinit năzuința statornică a străbunilor, visul celor 
mai de seamă voievozi ai principatelor — vis devenit 
pentru o clipă realitate, cu alte două secole și jumătate 
în urmă, în vremea glorioasă a lui Mihai Viteazul — vis 
al marilor cărturari, al maselor largi populare.

Actul Unirii săvîrșit la 24 ianuarie 1859 a reprezentat 
concretizarea glodurilor și voinței unanime ale româ
nilor, așa cum nota „un român din București”, care 
semna în 1857 lucrarea „O aruncătură de ochi asupra 
unirii Principatelor române*, arătînd că unirea „nu este 
deloc... un ce nou și neașteptat în analele românilor... 
ea este cugetarea cea mare a timpurilor noastre mari". 
Pe actul Unirii, privit ca rezultat al unui îndelungat 
proces istoric, și-au pus semnătura în acei ani fierbinți 
de la mijlocul secolului trecut toți fiii națiunii, al căror 
strigăt entuziast și hotărît a răsunat cu un vibrant ecou 
de o parte și de alta a Mflcovului, sfărîmînd opreliști 
și ureînd ideea de unire pe temelia necesității istorice.

Expresie a voinței și faptei maselor populare, care ve
deau totodată în unire perspectiva dobîndirii indepen
denței naționale, actul de la 1859 a însemnat pentru na
țiunea noastră începutul unui nou destin istoric, a des
chis drumul spre Independență, obținută cu jertfe grele 
în războiul din 1877—1878, spre desăvârșirea unității na
ționale în 1918, spre Augustul lui 1944, ce înscria po
porul nostru pe făgașul noii ormduiri sociale, în care 
unirea tuturor oamenilor muncii a căpătat sensuri noi.

„In condițiile socialismului, s-au asigurat consolidarea 
și creșterea fără precedent a forței statului nostru na
țional unitar, realizarea adevăratei unități sociale și po
litice a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului nostru popor, pe baza acelorași 
interese și aspirații supreme, a dreptului de a fi deplin 
stăpân pe destinele sale, de a-și făuri în mod conștient 
viitorul liber, socialist și comunist”, arăta secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Unirea — un cuvîntce dăinuie mereu viu în memoria 
poporului român, o pagină de istorie ce consemnează un 
eveniment ale cărui semnificații ne trezesc simțăminte 
înălțătoare, de cinstire a faptelor înaintașilor care i-au 
dat viață. Și pe care azi, în anii socialismului triumfător, 
cînd România, grație politicii înțelepte, clarvăzătoare a 
Partidului Comunist Român, elaborată cu spirit cutezător 
și novator de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a cîștigat 
un loc demn în rîndul națiunilor, întregul popor îl oma
giază prin simțitoare manifestări sărbătorești și remar
cabile fapte de muncă.

Ca la fiecare început de an, tineretul sportiv al patriei 
s-a înscris în acest entuziast șuvoi de manifestări, parti- 
cipînd la competițiile dedicate celei de-a 120-a aniversări 
a actului de la 24 Ianuarie 1859, care a pus temelia 
României modeme.

Cum s-a ajuns la aceste star
turi de excepție ? O vizită 
făcută la Sinaia, chiar și in 
aceste zile, cînd pregătirea 
specifică se află în prim-plan. 
explică saltul calitativ realizat 
în domeniul starturilor. Sala 
de forță amenajată anul tre
cut la Sinaia a contribuit în 
mare măsură la dezvoltarea 
calităților fizice necesare pro
pulsării boburilor de către 
componenții loturilor naționale (Continuare în pag 2-3)

în dorința de a folosi cit mai curînd pîrtia pentru antrenamente 
și concursuri, boberii (în imagine : Dragoș Panaitescu, Paul Nea
gu, Gheorghe Lixandru și unul din antrenori, Dumitru Focșenea- 
nu) nu au pregetat să lucreze. împreună cu echipele speciale, 
pentru înlăturarea zăpezii Foto : Dragoș NEAGU

TEMELII

de seniori și de tineret, și a- 
nume piloții Dragoș Panaites- 
cu. Paul Neagu, Constantin 
Iancu, împingătorii Gheorghe 
Lixandru, Dorel Cristudor, 
Gheorghe Dolofan, Nicolae An- 
drone, Gheorghe Pieptea, Ion 
Duminicel și Constantin Bădes- 
cu. Menționăm că pentru ulti
mii patru (recrutați din rîndul

D. ASMARANDE1



MANIFESTĂRI SPORTIVE DEDICATE
ANIVERSARII UNIRII

Din întrgaga țară ne sosesc la redacție știri despre organL 
zarea unor interesante competiții "---- •*" ™<—a
versării actului istoric al Unirii.

sportive de masă dedicate ani- 
Iată cîteva dintre ele:

După concursul Internațional de patina] viteză de la M. Ciuc

IAȘI : Schi și sâniuș 
tn împrejurimile orașului

Intr-un splendid decor de iar
nă, peste 2 000 de tineri și vîrst- 
nld s-au deplasat spre pitorești 
zone de agrement din împreju
rimile lașului. Pe pîrtille de schi 
și săniuțe de la Repedea, și 
Breazu s-au desfășurat competi
ții ample, sub genericul marii 
competiții naționale „Daciada", 
ediția de lamă. Asociațiile spor
tive Constructorul industrial și 
Voința au organizat pe dealuri
le de la Repedea „Cupa Unirii" 
la schi șl sanie, iar la „Ștrand" 
Comitetul municipal al U.T.C. a 
inițiat un interesant concurs de 
patinaj pe categorii de vîrstâ. 
Printre tinerii remarcați la aces
te întreceri s-au aflat Ina Lefter 
(Șc. gen. nr. 24), Cosmin Andro- 
nic (Șc. gen. nr. 23), Mihaela 
Vidcu (Șc. gen. nr. 8), victor 
loniță (Șc. gen. nr. 13). Viorica 
Saviuc (Gr. șc. constr.). Costlcă 
Moga. Tamara Onciu și Alexan
dru Robu (toți de la A.S. Con
structorul industrial).

Al. NOUR — coresp.
PETROȘANI : întreceri diverse, 

numeroși participonți
Consiliul municipal pentru e- 

ducație fizică și sport a organi
zat o serie de întreceri sportive 
dedicate aniversării a 120 de ani 
de la Unirea Moldovei cu Tara 
Românească. Concursul de sa
nie găzduit pe pirtia dealului

Echipele divizionare de rugby au inceput pregătirile

R.C. SPORTUL STUDENȚESC VIZEAZA
UN LOC INTRE PRIMELE CINCI!

La aniversarea a sase decenii de 
la înființarea secției lor de rugby, 
jucătorii de la Sportul studențesc 
s-au angajat să reintre tn prima 
grupă valorică (1—8) a diviziona
relor A din sportul cu balonul 
oval. Obiectiv Îndeplinit. Evocind 
această reușită, antrenorul lui 
R. C. Sportul studențesc, Theodor 
Bădulescu, ne explică șl cum s-a 
ajuns la el:

— Toată lumea in club a Înțeles 
nevoia de a se reveni in primul 
eșalon al rugbyului. De aici, un 
climat de muncă îmbunătățit, un 
plus de responsabilitate din par
tea fiecărui jucător.

V

Zăpada nu constituie o piedică pentru rugbyștii Sportului stu
dențesc, ale căror ambiții primăvăratice sint mari...

Foto : L MIHAlCA 
neretului studies, pornind chiar de 
>a pionieri, completează, sporesc 
rîndurile celor care ne Îndrăgesc, 
ne încurajează.

— De curînd a fost inaugurat un 
lectorat. Cu ce intenții I

— Lectoratul clubului, eu o frec
ventă bilunară, Își propune să e- 
lucideze cele mai importante pro-

— într-adevăr, încă din primele 
meciuri ale actualului campionat 
s-a văzut că s-a schimbat ceva in 
viața echipei. Victoriile în fața 
Universității Timișoara, în depla
sare, cu 9—7, apoi acasă, cu 19—6, 
egalul cu Dinamo București, 10—10, 
în primul meci sînt rezultate care 
confirmă existența unui climat 
nou, propice ridicării valorice a 
echipei...

— Pentru antrenor a fost deose
bit de încurajator faptul că tonul 
către o muncă colectivă l-au dat, 
în primul rînd, jucătorii mai ex
perimentați; mă refer la Fugigl și 
Atanasiu. A intervenit, după aceea, 
un alt argument în sprijinul uni
tății echipei: aproape toți jucătorii 
s-au încadrat în locuri de muncă 
aflate în perimetrul Institutului de 
construcții, care ne patronează: 
frații Căinaru, C. Hariton, Mihala* 
che, Dumitrescu, Mărculescu, Pa- 
raschivescu, Al. Bădulescu.

— Cu actualul lot nădăjduiești 
să păstrezi cadența șl la reluarea 
activității competiționale, în mar
tie ?

— Pregătirile pe care le-am efec
tuat, încă din decembrie, precum 
și cele din prezent — de la 5 ia
nuarie lucrăm zilnic, pînă la 4 
martie, data primului meci oficial, 
cu Știința Petroșani — urmăresc, 
realmente, realizarea acestui o- 
biectiv. „A păstra cadența" vrea 
să însemne. în calculul, în strate
gia noastră, nu numai meciuri fru
moase în turneul final, ci și un 
bilanț onorabil în campionat, si
tuarea între primele 5 echipe.

— Nu este un angajament prea 
pretențios, pentru etapa actuală ?

— Nicidecum ! Consider că dis
punem de suficiente elemente pen
tru a face față actualului campio
nat. Rămîne doar de rezolvat o 
doleanță, aceea a spațiului de pre
gătire.

— R. C. Sportul studențesc dis
pune. totuși, de Complexul spor
tiv universitar de la lacul Tei...

— —dar care nu mai poate face

de lingă institutul de mine, cel 
de tenis de masă, cîștlgat de 
Claudia Ceornei, Lucia Boța, 
Iulian Boța și Nicolae Matei si 
Dionisie Kiss, întrecerea de po
pice de la arena Jiul din Pe- 
trlla, cîștigată de Minerul Vul
can pe echipe și Mihai Ernest 
la individual, întrecerile de schi 
fond de la 
printre cele 
Să amintim 
concurs cei 
fost Sorina 
lu (la cat. 
si Ilarie Stan

S. I

•ultim

„Cupa 
la te- 

ani : 
in-

Lupeni se numără 
mai reușite acțiuni, 
că la acest 
mai buni schiori au 

Buliga, Sorin Dască- 
9 ani), Elena Matei 

_.x (la cat. 12 ani). 
bAloi — coresp.

TIRGOVIȘTE : 200 de tineri
concurenți la șah și tenis 

de masa
tn organizarea Comitetului mu

nicipal al U.T.C. și C.M.E.F.S.. 
peste 200 de tineri din oraș s-au 
Întrecut la șah și tenis de masă, 
in competiții dotate cu 
Unirii". Iată cîștlgătorii : 
nis de masă, cat. 14—19 
Viorel Alexandrescu (Liceul 
dustrial nr. 4) și Doina Neacșu 
(Liceul industrial nr. 2); seniori: 
Daniel Ionescu (Metalica Tîrgo- 
vlște); șah — juniori : Cristinei 
Drago; (Liceul Industrial nr. 1) 
și Elena Grăjdeanu (Liceul in
dustrial nr. 4); seniori : Vasile 
Nlga (Oțelul Tirgoviște).

M. AVANU —--------
TULCEA : Sâniuș... in Deltâ I 
Numeroase competiții desfășu

rate pe tot cuprinsul - - - - *

coresp.

Județului

față, atit timp cit in familia noas
tră există nu mai puțin de I echi
pe; pe Ungă divizionara A, for
mațiile A.S.E., Arhitectura șl Po
litehnica in eșalonul secund, apoi 
echipele de juniori și grupele de 
copU. Un singur teren nu poate 
acoperi un asemenea volum de 
pregătire. Sperăm, de aceea, să 
găsim — ca șl In alte multe oca
zii — înțelegerea necesară. Pentru 
că, după părerea mea, este un 
moment favorabil pentru relansa
rea șl propășirea rugbyului stu
dențesc din Capitală, vechii susți
nători fiind tot mal aproape de 
noi, iar alții, reprezentanți ai ti

EXCURSIE

$

Se inaugurează excursia 
în două variante București
— Complexul Simbăta ți 
București — Cabana Valea 
Simbăta. Organizată în fie
care simbătă, cu plecarea 
la ora 8 de pe platoul din 
fața hotelului Interconti
nental, acțiunea turistică 
inițiată de întreprinderea 
de Turism, Hoteluri și Res
taurante București oferă 
satisfacția parcurgerii unui 
traseu frumos: București
— Ploiești — Vălenii de 
Munte — Cheia — Brașov
— Codlea — Șinca Veche — 
Recea — Complex Simbăta. 
Aici turiștii se despart : . cei 
care au optat la înscriere 
pentru cabana Valea Sîm- 
băta își continuă drumul 
pe jos spre cabană, ceilalți 
vor fi găzduiți la complex. 
A doua zi, după _ scurte 
excursii în împrejurimi sau 
practicarea sporturilor de 
iarnă, se pleacă spre Bucu
rești. Sosirea în jurul orei 
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nostru la săniuțe, șah și tenis 
de masă au fost dotate cu tro
feul „Cupa Unirii". Maria Bru- 
măzan și C. Holeta (ambii de la 
Liceul „Spiru Haret"), la cat. 
11—14 ani, și Gh. Nencu (U.O.), 
la cat. peste 19 ani, sînt noii 
campioni ai municipiului Tulcea 
la tenis de masă. Cele mai in
teresante concursuri de săniuțe, 
care au reunit sute de tineri 
participanțl, s-au desfășurat la 
Sulina, Niculițel, Ostrov și Mah- 
mudia.

P. COMȘA — coresp.
SUCEAVA : Sporturile de sezon 

in prim-plan
La Vatra Dorn el șl la Vatra 

Arini, un mare număr de local
nici, ca și de oameni ai muncii 
sosiți aici la odihnă sau trata
ment au participat la competiții 
de schi și săniuțe, dotate cu 
„Cupa Unirii". Printre cîștigăto- 
ri îi amintim pe M. Bădulescu, 
Augustina Mihalcea, D. Munteanu, 
D. Rădulescu, M. Baclu și G. 
Ciubinschi. Competiția de hochei 
de ia Suceava a revenit echipei 
C.S.M. Suceava I, iar cea de la 
Rădăuți formației C.S.Ș. I, din 
localitate.

I. MÎNDRESCU — coresp.
ȘIMLEU SILVANIE1 : Turneu 

de volei cu 8 echipe
La Șimleu Silvanlei s-a des

fășurat duminică o competiție 
volelbalistică omagială, la care 
au participat 8 echipe masculine 
sindicale. „Cupa Unirii" a re
venit formației Recolta, care a 
fost urmată în clasament de e- 
chipele Gloria si Lumina.

M. ȘTEFAN — coresp.

-bleme din tehnica și strategia rug
byului, să devină un instrument 
de lucru nu numai pentru antre
nori și tehnicieni, ci și pentru ju
cători, contribuind la calitatea 
crescută a meciurilor.

— In calitate de membru al Co
legiului central de antrenori con
sideri că pot interveni corective 
tn activitatea acestuia, care să-i 
asigure o mai mare eficiență ?

— Colegiul central de antrenori 
este un organism alcătuit din teh
nicieni cu o mare experiență, care 
ar putea fi de un real folos fede
rației tn probleme dintre cele mal 
dificile. Aș numi, de pildă, alcă
tuirea Iotului și desfășurarea pro
cesului de pregătire în vederea 
unor lntilniri internaționale. Se 
impune insă ca intre federație și 
colegiul central să existe o legă
tură eficientă, nu una... simboli
că. Cu alte cuvinte, membrii Co
legiului central de antrenori să 
fie mai mult solicitați, investiți cu 
sarcini speciale in perioada for
mării loturilor ți chiar a proce
sului de pregătire.

Tiberiu STAMA

Alifii PUTERNICI, BINE ANTRENAU, PROPUESEAZĂ BOBURILE SPRE AFIRMARE
(Urmare din pag. 1)

atleților, în urma concursurilor 
de selecție din vară) competi
țiile din actualul sezon au în
semnat debutul lor în activita
tea de boberi. îmbunătățirea 
calităților fizice a fost dublată 
de repetarea de zeci și sute' de 
ori (sub controlul obiectiv al 
videomagnetoscopului) a star
turilor (pe instalația specială 
amenajată în incinta stadionu-

INEDITA

înscrierile se primesc la 
filialele de turism din str. 
Mendeleev nr. 14, bd. Re
publicii nr. 68, bd. 1848 nr. 
4, bd. N. Bălcescu nr. 35 și 
cal. Griviței nr. 140.

TREI PERFORMERI Șl CINCI,.. FIGURANȚI!
Deși se află încă la discre

ția vremii, patinatorii noștri 
de viteză, angrenați în circui
tul pregătirilor olimpice, pro
gresează evident, valoarea re
zultatelor lor fiind materiali
zată în numeroase recorduri 
republicane de toate categorii
le. După ce au realizat 9 re
corduri de juniori și seniori 
pe pistele de la Inzell și Ma
donna di Campiglio, cîțiva din 
cei opt membri ai lotului re
prezentativ au confirmat aștep
tările și în concursul interna
țional desfășurat la sfîrșitul 
săptămînii trecute pe pista na
turală de la Miercurea Ciuc, 
cu participarea unor sportivi 
din Uniunea Sovietică și Un
garia. Vasile C'oroș și tînărul . 
Dezideriu Jenei au îmbunătățit 
din nou, fapt rar pe pistele din 
țară, cele mai bune performan
țe republicane la o serie de 
probe, ceea ce ne îndreptățește 
să sperăm că efectuînd, în 
continuare, un program inten
siv de instruire, vor reuși să 
îndeplinească toate normele o- 
limpice propuse. Cel de-al 
treilea candidat la un loc în 
delegația sportivilor români 
pentru J.O. de la Lake Placid, 
Andrei Erdely, n-a evoluat în 
plenitudinea forțelor, resimțin- 
du-se de pe urma unei intoxi
cații. Cu toate acestea, el a în
registrat cele mai bune cifre 
pe pistele din țară.

Sînt competitive pe plan in
ternațional actualele recorduri 
naționale ? Fără a emite deo
camdată pretenții la locuri 
fruntașe, afirmăm, fără teama 
de a greși, că în ultimii doi 
ani decalajul valoric interna
țional s-a redus. Să concreti
zăm. Vasile Coroș, învingător 
la Miercurea Ciuc în cursa de 
500 m, a intrat încă de anul 
trecut în plutonul celor care 
sosesc regulat pe pistele de 
'altitudine sau de șes sub 40 
sec. și antrenorul Dan Lăză- 
rescu are convingerea că în 
actualul sezon elevul său va 
coborî sub 39 sec., cifră în ju
rul căreia se clasează anima
torii probei. Aflat la vîrsta 
junioratului (18 ani), Dezideriu 
Jenei își corectează recorduri
le de la un concurs la altul, 
în timp ce Andrei Erdely a so
sit la recentul concurs de la

O NOUĂ SALĂ DE
Asociația sportivă Calcula- 

torul-ILRUC anunță inaugu
rarea sălii de șah din str. 13 
Decembrie nr. 21 (fostă Con
structorul — I.T.B.), complet 
renovată și reutilată. Sala 
este deschisă zilnic, între ore
le 17—21. Se primesc înscrieri 
pentru organizarea de grupe 
de „optimi" în cadrul campio- 

lui din Poiana Cîmpina. pre
cum ți la plecarea Intermedia
ră a pîrtiei betonate din Si
naia) în scopul finisării tehni
cii împingerii ți omogenizării 
echipajelor. Timpii sînt mai 
buni față de perioada cores
punzătoare a anului trecut.

Desigur, însă, startul, chiar 
excelent (în privința aceasta 
Gheorghe Lixandru se bucură 
de un mare prestigiu în bobul 
internațional, el fiind conside
rat unul dintre cel mai valo
roși împingători din lume), nu 
asigură — singur — clasarea 
pe locuri onorabile în marile 
competiții ale sezonului, cum 
vor fi campionatele europene 
de tineret (Cervinia, 4—11 fe
bruarie) și campionatele mon
diale de seniori (17—25 februa
rie, Konigssee) la care vor lua 
parte și echipaje românești. 
„Mina", .ochiul", tehnica și 
experiența pilotului rămîn ho-

întrecerile ediției de iarnă
(Urmare din pag. 1)

ei și viitorul specialist în 
electromecanică Romei Pașca, 
Ia fel ca ți colegul său mai 
mic, de la secția mine, loan 
Iedenac. „In această disciplină 
nu rare sînt cazurile cînd totul 
devine o problemă de... fami
lie", ne spune antrenorul Pe
tru Ghișa. Aveam să ne con
vingem, aflîndu-le printre con
curente și pe fiicele sale, Do
rina și Corina — ambele cu 
performanțe notabile la cam
pionatele naționale —, „numai 
mama rămînînd acasă, cu re
zolvarea treburilor... adminis-

Juniorul D. Jenei, o autentici 
speranță olimpică

Madonna di Campiglio pe locu
rile 7 la 5000 m și 9 la 3000 m 
într-o companie de elită din 12 
țări. Prin urmare, cei trei vi- 
teziști, suplinind cu un mare 
volum de .muncă și conștiincio
zitate pregătirile făcute mai 
mult pe... uscat, au, pînă a- 
cum, o comportare promițătoa
re în campania pentru J.O.

Cum au evoluat ceilalți 
limpici" 7 Selecționați în 
mai mult după... preferințe, 
decît după criterii obiective, 
Gh. Pîrv, C. Munteanu, Agnes 
Rusz, Eva Molnar ți Suzana 
Hollo nu au atins parametrii 
stabiliți de specialiștii federa
ției, cu/ toate că au beneficiat 
de condiții superioare de an
trenament. făcind sîmbătă ți 
duminică figurație pe pista de 
la M. Ciuc. Și că așa au stat 
lucrurile este suficient să ară
tăm că fetița Simona Todoruț 
(12 ani), eleva apreciatului an
trenor din Cluj-Napcca, Mihai 
Timiș, s-a clasat înaintea mul
tor senioare, iar juniorii Ion 
Opincaru și Teodor Faraonea- 
nu i-au depășit, în unele pro
be. pe „olimpicii" menționați. 
S-au mai remarcat Anghel 
Sorin, Tibor Kopacz și alți ju
niori care bat cu insistență la 
porțile loturilor, unde, din pă
cate, sînt încă menținuți unii 
sportivi plafonați.

Troian 1OANIȚESCU
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ȘAH ÎN CAPITALĂ
natului național. Copiii și ele
vii doritori să se inițieze și să 
șe perfecționeze în vederea 
practicării șahului de perfor
manță se pot prezenta zilnic 
la sală, urmînd ca de pregăti
rea lor să se ocupe cei 5 maeș
tri care activează în cadrul 
secției de șah, în frunte cu A. 
Urzică, fost campion național.

ni'

târîtoare, iar numărul coborî- 
rilor de antrenament (în cursul 
cărora sînt definite traseele 
cele mai. eficiente) au o impor
tanță covîrșitoare. în vederea 
apropiatelor concursuri, bobe- 
ril noștri fruntași au efectuat 
Stagii de pregătire la Oberhof, 
Winterberg și la Igls, după 
care s-au înapoiat la Sinaia 
unde, în mod normal, trebuiau 
să continue antrenamentul spe
cific. Dar, deteriorarea pistei 
din cauza ridicării bruște a 
temperaturii, apoi ninsoarea a- 
bundentă au amînat darea în 
folosire a pîrtiei, obligîndu-i 
pe componenții loturilor națio
nale să revină la antrenamen
te de împingere a bobului și 
de pregătire fizică, sub îndru
marea colectivului format din 
Ion Matei — antrenor coordo
nator, Dumitru Focșeneanu, Ion 
Visulescu — antrenori și Ște
fan Ceaprazov — medic.
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A
trative", cum ne zice, zîmbind. 
Dorina. Tot o rivalitate de fa
milie au avut de rezolvat și 
surorile Terezia și Mariana 
Lazăr — prima, componentă 
și a lotului național de orien
tare —, „o sarcină mai ușoară, 
deoarece lipsește Magdalena, 
și nu știm cum s-ar fi putut 
împărți locul întîi în... trei".

„Am găsit toate posturile" — 
exclamă fericit Basarab Abri- 
han, primul sosit —, n-a fost 
greu deloc". îl urmează, după 
scurt timp, eleva Rodica Pop, 
de la Lie. industrial nr. 2, 
una din reprezentantele aso-
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rincipal al 
alificarea la 
de la Mos- 
ficilă și so- 
totul deose- 
in obișnuite 
stele noas-

nora dintre jucătoarele de ba
ză ale lotului — Mariana An- 
dreescu, Rodica Goian, Doina 
Prăzaru-Mate și mai tînăra lor 
colegă Mariana Sandu — de la 
stagiul de pregătire la munte. 
Primele trei au motivat că, 
fiind bolnave, nu pot face față 
eforturilor solicitate de antre
namentul modern, prezentînd 
chiar și certificate medicale. 
Dar, ne întrebăm dacă este 
reală motivarea acestor absen-

i, . , • -«te, dat fiind faptul- punctul pe f că ea a venit după 
i- ce F. R. Baschet

Bradu, A- 
Camelia Fi- 
ponente ale 

înțeles că 
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și că pen- 

tul dezide- 
eforturile, 

Lfl ele.
itoare șl 
sența u-

Ie-a anunțat pe respectivele ju
cătoare că vor fi suspendate 
pentru neprezentarea la acțiu
nea lotului ! iar unul din cer
tificatele medicale, cel al Ma
rianei Andreescu, face urmă
toarea recomandare: „Reia 
progresiv efortul fizic evitînd 
frigul și umezeala", ceea ce 
s-ar putea „traduce"; „Nu 
cumva să meargă la Piatra 
Arsă", adică exact ceea ce do
rea respectiva sportivă (care, 
în treacăt fie spus, dintre ju
cătoarele din lot are cea mai 
mare nevoie de dezvoltarea ca
lităților atletice).

Intenția baschetbalistelor res
pective de a chiuli cu „acte 
In regulă" este prea străvezie, 
ceea ce ne determină să cre
dem că federația va menține 
suspendările hotărîte inițial șl 
va lua măsuri care să curme 
repetarea acestor situații.

Dumitru STANCULESCU
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PRIMII PAȘI
județ apropiate — s-ar putea 
spune că Vasluiul a făcut abia 
primul pas spre performanță. 
Lucrurile chiar așa și stau. 
Dar dacă ținem seama de fap
tul că pînă acum cîțiva ani 
nu exista în oraș decît o sin
gură sală de sport, de dimen
siuni reduse, că toată baza 
materială de care scriam la în
ceput este rodul eforturilor 
ultimei perioade — avem mo
tive să sperăm în sporirea po
tențialului sportiv al Vasluiu
lui. Fiecare unitate școlară din 
oraș — în funcție de observa
ții și măsurători asupra elevi
lor — a fost profilată pe o a- 
nume disciplină, sau chiar pe 
numai cite o probă din atle
tism. La acest capitol nu se 
poate să nu evidențiem iniția
tiva meritorie a Inspectoratu
lui școlar al județului de a 
acorda sprijin deosebit elevilor 
care practică atletismul de 
performanță, fie că se pregă
tesc la Clubul sportiv școlar, 
fie că sînt legitimați la clu
bul sportiv „Viitorul". Acțiu
nea urmează să fie extinsă și 
la celelalte discipline nomina
lizate.

Anul școlar în curs a per
mis și declanșarea altor acțiuni 
de selecție. Toți profesorii de 
educație fizică, dar în mod 
deosebit cei 133 care sînt ab
solvenți ai I.E.F.S., au fost 
mobilizați "în această acțiune, 
în primăvară, un prim lot 
dintre copiii testați vor fi 
luați în evidența secțiilor de 
performanță. Se pun mari spe
ranțe în ei, cum de asemenea 
este de presupus că Vasluiul 
își va continua urcușul — în
ceput bine — pe traiectoria 
sportului românesc de perfor
manță.
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE DE PARTICI
PARE LA TRAGEREA LOTO DE 

VINERI 26 IANUARIE 1979
Ca și In anul trecut, tragerile o- 

bișnulte Loto din acest an conti
nuă să furnizeze numeroase ciști- 
guri de valoare ridicată. Astfel, la 
tragerile din 5 și 12 ianuarie au 
fost atribuite, intre altele, 2 auto
turisme „Dacia 1300“ șl 9 ciștiguri 
a cite 50.000 Iei, ceea ce ilustrează 
din plin abundența marilor succe
se la acest atractiv sistem de joc.

Vreți să vă numărați șl dv. prin
tre marii ciștigători 1 PARTICI
PAȚI CU CIT MAI MULTE BI
LETE la tragerea de vineri 26 ia
nuarie a.c.

Nu uitați: NUMAI CINE JOACA 
POATE CÎȘTIGA I

★
Tragerea PRONOEXPRES de 

astăzi se televizează în direct, în- 
cepînd de la ora 17.45.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 23 IANUARIE 1979
Extragerea I: 48 23 70 32 37 63 54 

52 36 33 44 42.
Extragerea a n-a: 66 89 39 84 88 

5 65 1 68 19 38 67.
Extragerea a m-a: 68 44 40 75 

29 2.
Extragerea a IV-a: 45 67 69 51 

4 38
Extragerea a V-a: 50 27 10 «7 81 8. 
Fond total de ciștiguri: 1.673.301 

lei.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 21 IANUARIE
Categoria 1: (13 rezultate) S4.50 

variante a 7.937 lei;
Categoria 2: (12 rezultate) 737,50 

variante a 320 lei;
Categoria 3: (11 rezultate) 6.375,00 

variante a 56 lei.

In perspectiva 
noului sezon

F. C. CORVINUL SE PREOCUPĂ DE FORTIFICAREA APĂRĂRII
. Cind urcam lă Cinciș, acolo 
unde F.C. Corvinul a luat star
tul pregătirilor, ne veneau în 
minte cuvintele unuia din cei 
mai apropiați prieteni ai echi
pei, Ștefan Tripșa, Erou al 
Muncii Socialiste. Ni le destăi- 
nuise astă-toamnă, după acel 
nescontat 1—1 înregistrat aca
să cu Universitatea Craiova : 
„Aș vrea să-i văd pe acești 
țalentați jucători ai Hunedoarei 
(n.a. — aluzie la grupul celor 
mai tineri) cum iși dau sufle
tul in teren, cum pleacă spre 
cabine cu tricourile îmbibate 
de transpirație și cu fruntea 
sus că au făcut tot ce le-a stat 
în putință în teren, că și-au 
făcut exemplar datoria, pentru 
ca F.C.-ul să rămină in prima 
divizie...",

O dorință, un îndemn venit 
din partea aceluia care prin 
muncă și abnegație și-a cucerit 
stima oamenilor cu care plă
mădește fonta și oțelul Hune
doarei. Conștienți că sînt da
tori față de propriul public, 
„alb-albaștrii“ înmagazinează a- 
cum forță și rezistență pe pan
tele acoperite cu un strat gros 
de zăpadă ale Cincișului. Iată 
lotul care răspunde la comen
zile antrenorilor Ilie Savu și 
Remus Vlad : I. Gabriel, Bolo- 
gan — portari ; Bucur, Gălan, 
Meria, Angelescu, Bogdan, Bo- 
roș (junior promovat) — fun
dași ; I. Petcu, Economu, Du- 
mitriu IV (în prezent ușor ac
cidentat), Dina, Klein (revenit 
de la Aurul Brad) — mijlocași; 
Lucescu, Nicșa, Șutenghin, A- 
gud, Văetuș, Georgescu — îna
intași. Este fixat un program 
riguros, pe care echipa îl res
pectă întocmai : dimineața — 
crosuri pe șosea și în circuit, 
îngreuiate de povara săculeți- 
lor cu nisip (avind o greutate

FOTBALIȘTII NOȘTRI JOACĂ, 
ÎN PLIN, DOAR ȘASE ANI!

Știti care este vîrsta medie 
a jucătorului în campionatul 
nostru ? Să răspundem la a- 
ceastă întrebare, prezentînd un 
tabel al anilor de naștere ai 
jucătorilor noștri din Divizia A 
(341 la număr). Vom constata 
cu acest prilej că în campio
natul în curs evoluează 19 pro
moții de jucători, după cum 
urmează :
1942 — 1 (Solyom)
1944 — 2 (Nunweiller VI, Pusztal)
1945 — 2 (Lucescu, Dembrovschi)
1946 — 6 (Coman, Vigu)
1947 — 10 (Cheran, Dobrin)
1948 — 9 (Dinu, Dumitrache)
1949 — 16 (Kun II, Stan)
1950 — 17 (Dumitru, Romilă)
1951 — 33 (Sameș, C. Ștefănescu)
1952 — 43 (Sătmăreanu, D. Nicolae)
1953 — 41 (Boloni, Rădulescu)
1954 — 34 (T. Stoica, Custov)
1955 — 23 (M. Zamfir, Sabău)
1956 — 39 (Bălăci, Stancu)
1957 — 17 (Bărbulescu, Barna)
1958 — 14 (Cămătaru, Vamanu)
1959 — 19 (Chltaru, Zare)
1960 — 11 (Terheș, Bubela)
1961 — 4 (Geolgău, Ivana)

Ce ne demonstrează acest 
tabel ?

In primul rînd, faptul că 
jucătorul nostru de fotbal are 
o „viață plină" de (numai) ■- 
proximativ 6 ani. După cum se 
poate vedea, 213 jucători (din 
cei 341 ai campionatului) sînt 
născuți între 1951 și 1956. Cu 
alte cuvinte, aproximativ 60 la 
sută din jucătorii Diviziei na
ționale A au între 23 și 29 de 
ani, mai exact între 22,5 și 
28,5 ani, considerînd că sîntem 
la începutul anului, media sta- 
bilindu-se în general la 1 iulie.

Fără îndoială că activitatea 
plină a fotbalistului nostru, 
privită prin prisma acestui ta
bel, este foarte scurtă, ceea ce 
ne invită să medităm asupra 
cauzelor care contribuie la 
comprimarea atît de severă a 
„anilor de fotbal", subestimarea 
vieții sportive situîndu-se bine
înțeles printre cauzele princi
pale.

Ca un corolar al acestei si
tuații. atrage în mod special 
atenția faptul că jucătorii de 
30 de ani (cei născuți în 1948 
și 1949) sînt numai 25, adică 
7 la sută din întreg campiona* 
tul nostru ! Această observație 
trebuie legată și de datele o- 
biective din alte socceruri, 
unde vîrsta de 30 de ani este 
considerată ca fiind vîrsta ade
văratei maturități fotbalistice. 
Iată, însă, că toti fotbaliștii de 
30 de ani (sau 30 de ani și 
cîteva luni), adică generația 
lui Dinu și Dumitrache. sînt 
reprezentat! de numai 9 jucă
tori, la cei doi menționați a-

JOCUL
Șl... ALERGAREA

între 8—10 kg.); după-amiază,
antrenamente de mobilitate și 
suplețe la sală, în tovărășia 
balonului și a altor aparate.' 
Apoi, bazinul, sauna, masajul, 
odihna și din nou lupta dură 
cu kilometrii și secundele, în
trerupte doar de timpii de o- 
dihnă pentru refacere și numă
rătoarea pulsului. Veteranii Lu
cescu și Angelescu sînt mereu 
în fruntea tuturora, răspunzînd 
prompt la „atacurile" tinerilor.

„Cine rămine acum de căru
ță, pierde... trenul de primă
vară" — avertizează antrenorul 
principal. L-am auzit odată pe 
Georgescu, în cursa a 4-a a 
circuitului cu două pante de 
aproape 45 de grade : „Simt ti 
m'i-au luat mușchii foc...". Cîți
va au schițat un zîmbet și Geor
gescu, scrișnind din dinți, reu
șește să treacă peste punctul 
critic. Doar pe Agud l-am vă
zut răminind prin coada plu
tonului, aeuzir.d o întindere 
inghinală. După terminarea an
trenamentului, l-am zgindărit 
cu o întrebare : „Greu, nu-i 
așa, Agud Și Agud, înțele- 
gînd aluzia, recunoaște că „In 
toamnă a scăpat de 11 ori (no
ta bene !) singur cu portarul în 
față și n-a reușit să marcheze 
măcar un gol, Corvinul pler- 
zînd — din acest motiv’ — 
puncte prețioase. „Aș fi fost 
golgeterul Diviziei A. Acum 
exersez, exersez, pentru a-mi 
corecta marea deficiență".

Stăm de vorbă cu Hie Savu. 
Nu face introduceri.

— îmbunătățirea randamen
tului in ofensivă ar fi unul din 
aspectele care ne preocupi în 
perioada pregătitoare, deși a- 
tacul ți-o făcut oarecum dato
ria. A marcat 22 de goluri. Jo
cul in apărare este insă preo
cuparea noastră de căpetenie.

dăugîndu-se (pentru a satisface 
curiozitatea dumneavoastră) Pe
trescu, Manea, Ciupitu, Tătaru, 
Kukla, buzoianul Neculce și?:. 
Bărbuț (astăzi la Rm. Vîlceaj. 

Sintetizlnd, am putea spune 
că jucătorii noștri apar prea 
tîrziu și pleacă prea devreme. 
Bineînțeles că acest fenomen, 
care are la bază o viată spor
tivă „prea tumultuoasă", mai 
poate fi explicat și prin șovă
ielile în materie de selecție, la 
început, ca și prin excesul de... 
operativitate pe care îl mani
festă unii antrenori atunci cind

• Apariții tlrzii, retrageri prema
ture • Un selecționer neobișnuit 
lansează o „provocare**: cine 
poate învinge promoția 1956 ?
• Despre tinerețea unor... bătrlnl 
un jucător matur traversează, 
în mod firesc, un moment de 
slăbiciune. Exemplificind, am 
putea spune că un Geolgău sau 
un Irimescu (am dat doar două 
nume) au fost încercați prea 
mult, ceea ce creează o psiho
logie de rezervă, greu compati
bilă cu Intrarea autoritară In 
arena fotbalului. Pe de altă 
parte, multor jucători li s-a 
cîntat prea curînd prohodul. în 
aceste situații fiind și Vigu, 
cu ani în urmă, și Lucescu, 
și Dembrovschi. A fost nece
sar un mare efort de voință 
din partea acestor jucători 
pentru a se elimina stereotipul 
din gîndire care face, în ge
neral, la noi. în fotbal, un pen
sionar la vîrsta de 30 de ani.

Parcurgînd lista promoțiilor, 
constatăm interesante fluctua
ții valorice. în același timp, 
această listă infirmă scepticis
mul celor care văd un constant 
reflux în apariția talentelor. 
Să dăm ca exemplu echipa 
promoției 1956, adică echipa cu 
o medie de virstă de 22,5 ani. 
Iat-o :

Cristian (Lung. Bucu, Mora- 
ru) — Andrieș (Ungureanu), 
Tilihoi, Stancu, Pitaru — Leac, 
Iorgulescu, Balaci_ — FI. Grî- 
gore. Radu II, Vrînceanu. Iată 
o foarte interesantă echipă 
„under 23", cu un selecționer 
neobișnuit (anul nașterii), dar 
care scoate la iveală o echipă 
(parcă) mal închegată decît 
multe formații elaborate.

Cu numai un an mai în

— încercați să concretizați...
— Am putea să discutăm mai 

eu seamă despre lipsa de ex
periență a celor doi fundași 
centrali, Merlă fi Gălan. Pe 
aici am pierdut multe puncte. 
Primul a încercat să joace li
bero fi n-a reușit, deși a dat 
tot ce a putut. Vom încerca 
alte rezolvări, cu Angelescu sau 
cu Dumitriu IV. Și cu mijlo
cașul de acoperire am fost... 
descoperiți.

— Dar portarii ?
— Nici nu vreau să-mi mai 

amintesc cit de ușor, cit de co
pilărește au luat ei unele go
luri... Zău că uneori îmi venea 
să mi echipez și să-mi reiau 
postul £n primire. Nehotăriți, 
timorați și cu forma lor osci
lantă ne-au făcut să bijbiim tot 
timpul, renunțind — poate prea 
repede — cind la unul, cind la 
celălalt. Cred că și pentru noi, 
antrenorii, este o învățături de 
minte.

— Din ce alt motiv echipa a 
cedat pasul 7

— Au fost atunci, in partea 
a Il-a a campionatului, 18 zile 
cu șase etape de foc : miercuri
— duminică — miercuri. Cam 
de prin minutul 60 cedam pa
tul, se rupea echilibrul pe ta
bela de marcaj. Lipsa de ex
periență, fragilitatea fizică 
C,jucăm ca niște domnișoare"
— Economu) sînt două din ex
plicații. Să sperăm că la pri
măvară va fi cu totul altceva.

—Planul de bătaie al antre
norilor cuprinde multe direcții 
de îmbunătățire a randamentu
lui echipei. La Cinciș este o 
mobilizare generală. Fiecare 
înțelege imperativul prezentu
lui : echipa poate și trebuie să 
aspire la mai mult.

Stelian TRANDAFIRESCU

vîrsta (1955), echipa arată ast
fel :

Haralambic — M. Zamfir, 
Sabău (F.C. Baia Mare), Ni
colae, Elisei — Augustin, Cîrțu, 
Dragomirescu — Cura, Fanici, 
Crișan.

O echipă destul de intere
santă este și aceea a „băieților 
de 20 de ani", născuți în 1958 ;

Lazăr — Gali (lipsesc ambii 
stoperi), Gh. Ion — Vamanu, 
Biro, Florean — A. Ionescu 
(Antohi), Cămătaru, Cernescu. 
Iată că și la numai 20 de ani 
există o formație cu destui 
jucători talentați.

Demn de atenție este și un 
alt fenomen : apariția jucăto
rilor de un profil (sau altul) 
de la un an la altul. Astfel, 
echipa anului 1950 este una 
dintre cele mai spectaculoase 
la capitolul sextetului ofensiv, 
care are următoarea compo
nentă : Romilă, Dumitru. Si- 
mionaș — Iordănescu, Dudu 
Georgescu, Marcu. în schimb, 
lipsesc apărătorii de valoare j 
anul 1950 poate prezenta eu 
dificultate linia TSnăsescu, Si- 
taion, Nan, Floareș. în schimb, 
eu numai un an mai tîrziu se 
produce' o mare abundență de 
stoperi (Sameș, Ștefănescu, 
Păltlnișan, Condruc, Cazan 
etc.), paralel cu rarefierea ciu
dată a compartimentului ofen
să v. unde găsim cu mare greu
tate un înaintaș (C. Zamfir) 
și vreo doi mijlocași travestiți 
(Pîslaru, Ghergheli).

*
Aceasă scurtă trecere in re

vistă confirmă faptul că 1) anii 
de vîrf ai jucătorilor noștri 
sînt prea puțini, că 2) tehnicie
nii nu acordă suficient gir ti
neretului, că, pe de altă parte, 
3) se procedează la pensionări 
înainte de termen.

Toate acestea sînt. desigur, 
probleme care merită a fi dis
cutate mai pe larg...

loan CHIRILA 
Adrian VASILESCU

TRAGEREA LA SORTI A „16"-IMILOR „CEPEI ROMÂNIEI** 
Partidele se vor disputa la 28 februarie

Din cauza condițiilor atmosferice nefavorabile de. săp- 
tămîna trecută, tragerea Ia sorți a „16“-imilor „Cupei Ro
mâniei" nu a mai putut avea loc la Tîrgoviște. Comisia de 
competiții a F.R.F. a stabilit ca ea să se desfășoare vineri 
26 ianuarie, la ora 12, la sediul F.R.F., în prezența celor 
32 de reprezentanți ai echipelor participante la faza 
„16“-imilor. Jocurile se vor disputa la 28 februarie.

Am subliniat și cu alte ocazii; 
este absolut necesar ca toți fac
torii implicați — direct sau in
direct — în fotbal să se gîndească 
mai mult la VIITORUL acestui 
sport, să întreprindă măsuri efi
ciente în vederea FORMĂRII U- 
NOR JUCĂTORI DE VALOARE, a 
celor care vor fi chemați să ape
re culorile echipelor reprezentati
ve în diferite întîlniri Internatio
nale. Cîteva dintre aceste acțiuni; 
solicitate de multă vreme, au 
prins viață. Clubul Luceafărul a 
pornit la drum. Cu inerentele gre
utăți ale începutului, dar care pe 
parcurs vor fi înlăturate. înființa
rea unor unități școlare cu pro
fil, care să devină cît mai rapid 
veritabili piloni ai eșalonului copii- 
jțmlori este o altă inițiativă uti
lă, NECESÂRA. Există, de aseme
nea, cîteva cluburi ca F. C. Argeș, 
Univ. Craiova, F. c. Constanța, 
,,U“ Cluj-Napoca, S. C. Bacău care 
n-au... uitat că principala sursă de 
jucători trebuie să fie pepiniera 
proprie. Numărul lor este, încă, 
foarte mic. Din păcate ! Nu de 
puține ori s-a accentuat și asupra 
Importanței unui alt factor — AN
TRENORUL — decisiv în procesul 
de Instruire. CUM și CIT se mun
cește cu micuții jucători este o 
problemă de cca mai mare impor
tanță în activitatea cu speranțele

^fotbalului nostru. Șl pentru că 
’ ESTE, să ne oprim puțin asupra 

lui CUM, pornind de la o afirma
ție tăcută nu de mult de antreno- 

. rul echipei steaua, Gheorghe Con- 
- Btantin: „Dorim cu toții ca foar
te mulți copii să vină la fotbal, 
să fie incluși intr-un proces de 
Instruire adecvat cerințelor actua- 

• le. Numai că nu facem tot ce tre
buie pentru ca ei, copiii, să fie 
atrași de cel mai îndrăgit dintre 
sporturi. NU-I LĂSĂM SA JOACE. 
Să joace cît mai mult. Adică ceea 
ce vor ei la 9, io, 12 ani. Dc cele 
mai multe ori, la o asemenea 
virstă sînt puși să alerge. Sigur 
că e bine să și alerge. Dar dc ce 
să nu-i lăsăm să alerge cit pot de 
mult jucînd ? Ce făceau, de fapt, 
eopiii pe vechiie maidane ? Jucau. 

. Toată ziua. Hai să-i lăsăm și acum 
să joace. Dar pe terenurile noas
tre, sub îndrumarea noastră, a 
antrenorilor".

Este exact ceea ce face, de cîtva 
timp, la Turda, Francisc Fabian. 
Este exact ceea ce face de vreo 
doi ani buni, în Berccni, pe un 
teren improvizat, un bătrin și har
nic antrenor, Ion Morărăscu. Co
piii acestui nou cartier bucureștean 
vin la antrenorul Morărăscu. Vin 
Bă- JOACE. Și joacă mult, sub su
pravegherea Iul. Pe ploaie, pe ză
padă — cum sc vede șl din foto
grafia de mai sus — pe orice 
vreme.

Ce face Ion Morărăscu în car
tierul Berceni ar putea să facă și 
alti antrenori în alte cartiere ale 
Capitalei, în alte orașe din țară. 
Copiii — repetăm, fără a mini
maliza rolul alergării... pure în 
cadrul pregătirilor — trebuie să 
învețe mai întii să joace. Și n-o 
pot face decît jucînd.

Laurențiu DUMITRESCU

ACTUALITĂȚI
• SELECȚIONATA DE TINERET 

A CEHOSLOVACIEI EFECTUEA- ț 
ZA UN TURNEU 1N ȚARA NOAS
TRĂ. Vineri sosește la Arad selec
ționata de tineret a Cehoslovaciei, 
care va rămine în țara noastră 
pînă la 5 februarie. In această pe
rioadă fotbaliștii cehoslovaci vor 
susține trei partide amicale, cu 
U.T.A., Politehnica Timișoara și 
lotul olimpic (acest meci va avea 
loc la 2 februarie, la Arad).
• DORNA VATRA DORNEI — 

C.SJW. SUCEAVA 2—2 (0—1). Pe 
terenul din Vatra Dornei, acoperit 
cu un strat de zăpadă, s-a dispu
tat partida de verificare dintre 
Dorna Vatra Dornei și C.S.M. Su
ceava. întîlnirea s-a încheiat Ia e- 
galitate: 2—2 (0—1), prin golurile 
marcate de Dîrman și Cazan pen
tru localnici, Grosaru și Petrescu 
pentru suceveni. (I. Mîndrescu — 
coresp.).



Intîlnire bilaterală de scrimă [tineret]

ROMÂNIA - BULGARIA 7-1 PREZENȚE INEDITE IN FAZA DECISIVA
In finala individuală dc spadă, șase scrimcri români, 
singura victorie a oaspeților, fiind cca 

dc sabie
din proba

iudividuală
Intilnirea bilaterală de scri

mă dintre echipele de tineret 
ale României și Bulgariei, 
toate armele, desfășurată 
sala Floreasca II între 20 și 
ianuarie 1979, s-a încheiat 
victoria sportivilor noștri, care 
au cîștigat 7 din cele 8 probe. 
Această superioritate s-a mani
festat atît in probele individua
le cit și în cele pe echipe. Fi
nala de spadă s-a desfășurat 
numai între sportivi români, lâ 
floretă feminin oaspeții au a- 
vut-o doar pe Mariana Mihai
lova (care a ocupat locul IV), 
iar la floretă masculin pe Ru
men Kamadjiev (locul V). în 
schimb, la sabie, deși România 
a avut 4 sportivi în finală, a 
cîștigat bulgarul Gheorghi Cio- 
makov. campionul balcanic pe 
anul 1978.

Iată clasamentele : Floretă 
feminin : 1. Gabriela Betuker 
5 v, 2. Felicia Truț 3 v, 3. Ro
zalia Oros 2 v. 4. Mariana Mi
hailova (Bulgaria) 2 v, 5. Otilia 
Hochdorfer 2 v, 6. Angela Po
pa 1 v. Floretă masculin: 1. 
George Oancea 4 v (după ba
raj), 2. Ovidiu Gogoașe 4 v 
d.b.. 3. Vasile Georgescu 3 v, 
4. Nicolae Iile 3 v, 5. Rumen 
Kamadjiev (Bulgaria) 1 v, 6. 
Liviu Herescu 0 v. Spadă: 1. 
Ionel Bărbosu 4 v d.b., 2. Ni
colae Bodoczi 4 v d.b.. 3. Ma
rian Solomon 3 v, 4. Dumitru 
Stoian 2 v, 5. Eugen Pop 2 v, 
6. Daniel Scumpieru 0 v. Sa
bie : 1. Gheorghi Ciomakov 
(Bulgaria) 4 v. 2. Florin Pău- 
nescu 3 v. 3. Zaprean Vancev

la 
în 
22 
cu

4. Alexandru 
Viorel Mocanu 
Iancu 2 v.

(Bulgaria) 2 v, 
Chiculiță 2 v, 5. 
2 v, 6. Marian

Probele pe echipe au reve
nit în totalitate echipelor 
României. Cele mai strînse re
zultate s-au înregistrat tot la 
sabie, unde atît prima echipă 
cit și cea secundă a României 
au învins formația Bulgariei 
la limită, 9—7. Dar iată rezul
tatele : Floretă feminin : 1. 
România I (G. Betuker, R. O- 
ros. F. Truț, O. Hochdorfer) 
12—4 cu România II și 14—2 
cu Bulgaria (M. Mihailova, M. 
Dimova, M. Hafuzova, D. La- 
kova, K. Draganova) ; Floretă 
masculin : 1. România I (G.
Oancea, N. Iile. O. Gogoașe, V. 
Georgescu) 13—3 cu România II 
și 13—3 cu Bulgaria (I. Alata- 
nov, R. Kamadjiev, I. Jekov, 
R. Iovcev, M. Mateev); Spadă : 
1. România I (L Bărbosu, N. 
Bodoczi, R. Szabo, L. Liviu, M. 
Solomon) 10—6 cu România II 
și 14—2 cu Bulgaria (F. Sa- 
banski. V. Kamenov, L Mihai
lov, N. Kojukarov) ; Sabie : 1. 
România I (F. Păunescu, A. 
Chiculiță, V. Mocanu, E. NGță, 
M. Iancu) 11—5 cu România II 
și 9—7 cu Bulgaria (G. Cioma
kov. St. Steîanov, N. Mateev, 
Z. Vancev, A. Saprianov).

Milțiade ATANASIU, coresp.

AGENDA INTERNAJION AIA
IA TENIS DE MASA
Jucătorii noștri fruntași de 

tenis de masă vor participa, în 
zilele care urmează, la impor
tante competiții internaționale, 
fiecare dintre acestea repre- 
zentînd etape în pregătirea și 
verificarea potențialului 
sitat de participarea la 
pionatele mondiale, din 
aprilie. înainte de a ne 
la ele, să reținem că, la 
Napoca, după o scurtă perioa
dă de pregătire, băieții au 
susținut un concurs de verifi
care, care a fost cîștigat de 
Șerban Doboși — 8 v, urmat 
de Simion Crișan, CristinelRo- 
manescu și Iosif Bohm — cite 
7 v, Zsolt Bohm — 6 V, Dorel 
Onețiu și Ovidiu Meszaros — 
cite 3 v, Eugen Florescu și Ho- 
rațiu Pintea — cite 2 ▼. Pre
gătirea lotului de seniori a 
fost încredințată antrenorului 
emerit Paneth Farkas.

nece- 
cam- 
luna 

referi 
Cluj-

★

A INDOOR-ULUI EUROPEAN DE TENIS
• Echipa României printre 
performerele actualei ediții
• Tenismanii sovietici $1 
danezi ne vor li adversari 
redutabili • Cehoslovacia, 
calificată printr-un singur

set..
O inedită finală Ungaria — 

Cehoslovacia stă în fruntea a- 
fișului întîlnirilor decisive ale 
campionatului european 
tenis pe teren acoperit 
„Cupa Saab“. Tenismanii ma
ghiari, care au fost și anul 
trecut la un pas de victorie, 
pierzînd la limită în fața sue
dezilor, au o nouă șansă de a 
recuceri trofeul, deținut la e- 
diția din 1976. Ei s-au calificat 
convingător în întrecerile de 
grupă, eliminînd printre alte
le pe recenta finalistă a „Cu
pei Davis", reprezentativa bri
tanică. In schimb, formația ce
hoslovacă (care a promovat 
din categoria secundă), furni
zează o veritabilă surpriză, lă- 
sînd în urmă Suedia, printr-un 
singur set avans I

Firește, printre performerele 
actualei ediții se numără și

CATEGORIA 1

GRUPA A

de

CATEGORIA A lira 
GRUPA A

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

învingător în. concursurile de la Tarvisio și Le Brassus, schiorul 
austriac Klaus Tuchscherer se situează printre performerii sezo
nului de sărituri de la trambulină. Telefoto : AP-AGERPRES

ATLEJII IM ÎNTRECERI DE SAIA SI DE CROS

Ceh.
Suedia 
Franța
Austria

6 4 2 10- 8
6 4 2 10- 8
6 3 3 11-7 
6 1 5 5-13

GRUPA B

(23-20) 4
(25-21) 4
(25-17) 3
(14—27) 1

6 5 1 14- 4
6 4 2 10- 8
6 2 4 8-10
6 1 5 4-14

(29-12)
(25-23)
(21-34) 
(15-31)

5
4
2
1

m&ciurîlor de closo-Programul 
moot: 8 februarie Ungaria —
Cehoslovacia, la Pecs; Anglia — 
Suedia 1c Gloucester; R.F.G. — 
Franța, la Hanovra; Spania — 
Austria, la Gijon; 11 februarie 
Cehoslovacia — Ungaria, la Chra-, 
dim; Suedia - Anglia, la Norrko 
eping; Franța — R.F.G., la Perpig- 
nac ; Austria — Spania, la Viena.

echipa României, cîștigătoare 
a uneia din grupele de califi
care și actualmente participan
tă la „turneul de 3", care va 
desemna pe viitoarea promo
vată în prima categorie. Ne
învinsă pînă acum, reprezen
tativa țării noastre se află în 
fața a două meciuri grele, atit 
pe teren propriu cit și în de
plasare. Prima noastră adver
sară, formația sovietică, a ob
ținut victorii categorice In 
grupă, cedînd adversarilor o 
singură partidă de simplu. De

1.
2.
3.
4.

Do ne marca 
Finlanda 
Irlanda 
Portugalia

1. U.R.S.S.
2. Olanda
3. Elveția
4. Norvegia
5. Monaco

3 3 0 7-2
3 2 16-3
3 1 2 5—4 
3030-9

GRUPA B

4
4
4
4
4

4
3
1
1
1

O
1
3
3
3

11- 1
9- 3
5— 7
3— 9
2-10

GRUPA C

(15- «) 
(12- 7) 
(11-10) 
( 3—18)

(22- 5)
(19- 8) 
(14-14) 
( 8-21) 
( 6-21)

3
2
1
O

4
3
1
1
1

3 3 0 7-2
3 2 16-3
3 12 2-7
3 0 3 3-6

(16— 5) 
(12- 9) 
( 7-15) 
( 8—14)

3 
2
1 
O

1. Românie
2. Iugoslavia 
.3. Polonia 
4. Belgia

Meciurile turneului de calificare: 
4 februarie România — U.R.S.S., 
la Focșan’; 8 februarie U.R.S.S. — 
Danemarca, la Moscova: fe
bruarie Danemarca — România, la 
Copenhaga.

tenismanii danezi, 
de tradiție în in- 

fi re- 
Cîș—

asemenea, 
competitori 
door-ul european, vor 
dutabili pe terenul lor. 
tigătoarea acestui turneu va 
lua locul viitoarei retrograda
te, Austria sau Spania.

Mai sus, prezentăm situația 
sinoptică în grupele celor două 
categorii, ale căror întreceri 
s-au încheiat duminică. Pre
cum și programul ultimelor 
întîlniri, care vor da formă 
definitivă clasamentului.

L’EQUIPE. „VIRGINIA RUZICI, PROGRESUL 
CEL MAI SPECTACULOS ÎN 1978"
__________ celor mai 
jucătoare de tenis din 
clasament alcătuit de 

jucătoarea 
este

în clasamentul 
bune 
lume, 
ziarul „L’Equipe", 
româncă Virginia Ruzici 
situată pe locul 5. comentato
rul publicației franceze notînd 
intre altele : „Dintre toate ju
cătoarele care au evoluat pe 
terenurile de tenis în anul 1978, 
Virginia Ruzici, campioană la 
Roland Garros, a făcut progre
sul cel mai spectaculos. La

clasament

TURNEE INTERNATIONALE
DE ȘAH

sfirșitul sezonului. Ruzici și-a 
adjudecat turneul de la Brigh
ton, după ce eîștigase campio
natul european, iar în primă
vară fusese finalistă la Roma".

Iată clasamentul ziarului 
„L’Equipe" : 1. Chris Evert
(S.U.A.). 2. Martina Navratilo
va ; 3. Evonne Goolagong (Aus
tralia), 4. Virginia Wade (An
glia), 5. Virginia Ruzici (Româ
nia). 6. Tracy Austin (S.U.A.), 
7. Kerry Reid (Australia), 8. 
Billie-Jean King (S.U.A.). 9.
Wendy Turnbull (Australia),
10. Dianne Fromholtz (Austra
lia) și Betty Stove (Olanda) la j 
egalitate. , j

I

în zilele de 26—28 ianuarie, 
la Campionatele internaționale, 
ale Cehoslovaciei (la Ustinad 
Labem) vor concura Eva Fe
renczi — campioana României 
—, Maria Alexandru și Liana 
Mihuț, precum și Șerban Do
boș! și Iosif Bohm. Lotul va fi 
însoțit de Ella Constantinescu 
și Emil Prokopecz.

între 2 și 4 februarie, la 
Suhl vor avea loc Campiona
tele internaționale ale R. D. 
Germane, la care vor partici
pa Crinela Sava și Ana Cio- 
bancan, precum și Simion Cri
șan, Zsolt Bohm și Cristinel 
Romanescu. Antrenori : Paneth 
Farkas și 
ghiu.

Tot în
9 și 11, 
pionatele ______
Țării Galilor (la Cardiff), la 
care urmează să participe Eva 
Ferenczi și Liana Mihuț, asis
tate de antrenorul lor. Emil 
Prokopecz.

în sfirșit, 
bruarie, ia 
dia), se va 
nala competiție 
ropa", la care 
Maria Alexandru.

Cercetînd lista valorică în
tocmită de tehnicienii organis
mului european, aflăm cu sur
prindere că Eva Ferenczi se 
află abia pe locul 20, deși are 
victorii directe asupra a nu 
mai puțin de 6 sportive consi
derate între primele 12, ca și 
asupra a 3 sportive plasate pe 
locurile 12—19...

LA VILNIUS, atletul sovietic 
Vladimir Tepelev a stabilit cea 
mai bună performanță mon
dială a sezonului pe teren aco
perit la săritura în lungime: 
7,97 m. La prăjină, pe primul 
loc s-a clasat Serghej Kuliba- 
ba. cu 5,40 m.

IN CONCURSUL de sală de 
la Los Angeles, 
Rose a cîștigat 
mile cu 8:27,3. 
Arnie Robinson 
gime 7,69 m.

'Masculin — înălțime: Frazier 
— 2.23 m ; 600 yarzi — Hassan 
(Sudan) 1:10,10; 880 yarzi —

englezul Nich 
cursa de două 
iar americanul 
a sărit în lun- 
Alte rezultate.

Robinson 1:52,2 ; feminin : 60 
yarzi plat — Evely Ashoford 
6,84 ; 3 000 m — Julie Brown 
9:23,50 ; lungime — Kathy Mc
Millan 6,47 m.

CROSUL de la Algarve 
(Portugalia) a revenit atletului 
vest-german Frank Zimmer
mann. 10 000 m în 30:09,9. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
portughezul Fernando Mamede 
cu 30:09,9 și englezii Barry 
Smith — 30:17,1 și Tony Si
mons — 30:28,7. Cursa femini
nă (4 000 m) a fost cîștigată de 
Penny Yule (Anglia) cu 13:19,2.

Finala turneului zonal de 
șah de la Varșovia a continuat 
cu runda a 2-a în care au fost 
consemnate remize în partidele 
Gheorghiu — Smejkal (Ceho
slovacia), Ghindă (România) — 
Sznapik (Polonia) și Sax ■— 
Adorjan. Ribli a cîștigat la 
Prandstetter. în clasament con
duc Smejkal, Sax și Adorjan 
cu cite l‘/i p, urmați de Gheor
ghiu, Ghindă și Ribli

★

1 p.

6 runde 
(Iugosla-

La Belgrad, după 
conduce Marianovici . _ 
via) cu 5 p. Victor Ciocâltea, 
care în runda a 6-a a remizat 
cu Triingov, se află pe locul 10 
cu 21/, p.

demon : „PUȚINI ȘTIU PRIN CE GREUTĂȚI AM TRECUT..."
Laurențiu Gheor-

luna februarie, 
se vor disputa 

internaționale

între
Vam

ale

între 16 și 18 fe- 
Christianstad (Sue- 
desfășura tradițio- 

„TOP 12 Eu- 
va lua parte

Revista vest-germană KIC
KER SPORT-M AGAZIN, din 
Nurnberg, publică un reportaj 
despre atletul american Bob 
Beamon, cel care deține de 
peste un deceniu recordul 
mondial și olimpic la săritura 
în lungime, cu uluitoarea per
formanță de 8,90 m. Și, după 
cum relevă această revistă 
chiar prin cuvintele celebrului 
atlet de culoare, senzațională 
nu a fost numai săritura efec
tuată de Beamon la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de Me
xico, ci însăși traiectoria dra
matică pe care a avut-o viața 
acestui tînăr după ce a obți
nut „statutul" de mare perfor
mer. Iată cîteva fragmente edi
ficatoare în acest sens din re
portajul revistei vest-germane:

„La 18 octombrie 1978 s-au 
împlinit 10 ani de cînd Bob 
Beamon a uimit lumea la J.O. 
de la Ciudad de Mexico cu 
acea fantastică săritură de 8,90

m. Și cu toate progresele înre
gistrate in domeniul metodicii 
de antrenament, al cercetări
lor științifice privind medici
na sportivă, în acest deceniu 
nimeni nu a putut să amenin
țe performanța realizată de 
sportivul de culoare la sări
tura în lungime. Ce a făcut și 
ce face acum Beamon? După 
ce a devenit recordman mon
dial, student fiind, și-a conti
nuat studiile de sociologie. Dar 
nu pentru mult timp, pentru 
că i s-a retras bursa ce-i fu
sese acordată de Universitatel 
Motivul ? Beamon a fost acu
zat că a participat la un mi
ting organizat de studenții de 
culoare împotriva discriminării 
rasiale. Situația sa materială 
a devenit apoi tot mai preca
ră pentru că nu se mai pu
tea angaja nicăieri. A încer
cat atunci să practice atletis
mul ca profesionist, dar cîș- 
tigurile mici realizate nu pu-

- . ■ '- ■ --
■ țț ■ «portmagozinkicker

teau acoperi nici măcar im
pozitele I A devenit apoi jucă
tor de baschet profesionist, 
dar nici acest transfer nu i-a 
putut asigura existența. «în 
trei ani — spune Beamon — 
am ciștigat abia 4000 de do
lari. Cu multă greutate am 
reușit să mă angajez, în sfirșit. 
Ia o casă de discuri din Șan 
Diego, permițîndu-mi, în ur
ma unei situații materiale a- 
meliorate cit de cit, să mă că
sătoresc. Soția mea este învă
țătoare, eu mai sint și antre
nor la mai multe cluburi și 
colegii din localitate, și cu 
toate acestea, efectiv, venitul 
nostru global lunar nu depă
șește un singur salariu mediu. 
Puțini știu prin ce greutăți am 
trecut după ce am obținut tit
lul olimpic și recordul mon
dial...".

TELEX • TELEX
AUTO • Cele 197 de echipe ră-' 

mase în cursă au sosit la Monta 
Carlo încheind astfel etapa a 
doua a „Raliului Monte Carlo". 
In fruntea clasamentului se află 
finlandezul Hannu Mlkkola („Ford 
Escort"). Concurențli vor mal 
parcurge traseul Monaco-Gap-Dlg- 
ne-Monaco (circa 1 300 km).

FOTBAL • După patru meciuri 
și prelungirile respective, Arsenal 
Londra a reușit să se califice în 
,,I6“-Imile de finală ale „Cupei 
Angliei", învingînd în ultimul joc 

Wednesday, 
în-a a 

F. C. 
(Mexic) 
1—0.
Minden

cu 2—0 pe Sheffield ___
care activează în liga a 
campionatului. © Echipa 
Nancy a dispus la Jasso 
de formația Cruz Azul cu

HANDBAL , La 
(R.F.G.), în meci tur pentru sfer
turile de finală ale C.C.E. (femi
nin) : Eintracht — Vestar Oslo 
16—13 (6—5). In aceeași competi
ție, Inter Bratislava a întrecut 
acasă pe Ț.S.K.A. Sofia cu 25—18 
(11—9). • Competiția masculină 
de la Varșovia a fost cîștigată de 
Slask Wroclaw, care în meciul de
cisiv a învins cu 26—20 (15—11) e- 
chipa Dynamo Berlin.

SCHI • Proba masculină de 
slalom special de la Chamonix 
(Franța) a revenit schiorului so
vietic Aleksander Jirov. In clasa
mentul „Cupei Europei" se menți
ne lider norvegianul Jarle Harnes
— 45 p © In „Cupa Mondială" la 
Streinach suedezul Ingemar Sten- 
mark a cîștigat slalomul uriaș cu 
3:00,01, urmat de Peter Luescher 
(Elveția) 3:00,98 șl Andreas Wen
zel (Liechtenstein) 3:01.38. • La 
Schruns austriaca Lea Soelkner a 
învins la slalom cu 1:39,84.

tenis • La „Spectrum" din 
Philadelphia au început campiona
tele pe teren acoperit ale S.U.A.: 
Ashe — Mltton 6—2, 7—6; Alexan
der — Kriek 6—4, 6—4; Franulovid
— Flllol 6—4, 7—6; Masters — Moor 
7—6, 3—6, 6—2; Amaya — Teacher 
4—6, 7—5, 7—5; Gottfried — Sadrl 
6—3, 6—1; Tim Gullikson — Gime- 
nez 6—2. 6—4. © In finala turneu
lui feminin de la Houston (Texas): 
Martina Navratilova — Virginia 
Wade 6—3, 6—2. a Primele partide 
dintr-un nou turneu la Hollywood 
(Florida): T' acy Austin — Caro
line Stoll 6—1, 6—0; Kate Latham
— .Rosemary Casals 6—4. 4—4.
6—3; Laurie Rowley — Hana Stra- 
chonova 7—5, 6—7, 7—5; Carrie 
Mayer — Ruta Gerulaitis 6—1, 6—3.
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