
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL CONSTANTA

Principal al vizitei l-a 
examinarea stadiului 
construcției canalului,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut, vineri dimineața, o vi
zită de lucru pe șantierul unui 
obiectiv de seamă 
noastre naționale 
Dunărea — Marea 
la întreprinderea 
utilaje din Medgidia.

Secretarul general al 
lui a fost însoțit de 
Elena Ceaușescu, 
Ilie Verdeț, Lina Ciobanu, Ion 
Ioniță, Gheorghe Oprea, Ion 
Pățan, Ion Coman. Vasile Pa- 
tilineț.

Scopul 
constituit 
actual al 
precum și stabilirea măsurilor 
ce se impun pentru impulsio
narea ritmului de lucru, astfel 
incit importanta arteră fluvialo- 
maritimă ce va lega Dunărea 
de Marea Neagră să fie dată 
in exploatare în anul 1982.

Vizita a relevat, încă o dată, 
stilul dinamic de lucru al con
ducătorului partidului și statu
lui nostru, preocuparea sa cons
tantă de a studia, in chip ne
mijlocit si concret, la fața lo
cului, împreună cu factori de 
răspundere din economie, spe
cialiști și largi colective dc oa
meni ai muncii, modalitățile 
cele mai adecvate, cele mai e- 
ficiente de înfăptuire a marilor 
obiective ale construcției socia
liste, între care se înscrie as
tăzi, la Ioc de frunte, prin am
ploare și însemnătate. Canalul 
Dunărea — Marea Neagră. Du
pă cum se cunoaște, această 
viitoare cale navigabilă va 
străbate Dobrogea, de Ia Cer
navodă Ia Agigea, și va însu
ma 64 de km. Ea va asigura 
circulația navelor în dublu sens 
și va avea o capacitate dc 
transport de circa o sută dc 
milioane tone anual. Așa cum 
se subliniază în Proiectul Di
rectivelor Congresului al 
XII-Iea al partidului, prin fo
losirea în mai mare măsură a 
Dunării și darea în exploatare 
a Canalului Dunărea — Marea 
Neagră, volumul mărfurilor 
transportate fluvial va 
pe cincinalul 
2,2 ori.

Vizita a 
tic. Ia cota 
acolo unde se realizează prima 
ecluză — cea de la Dunăre.

Reprezentanții muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de 
pe marele șantier al țării s-au 
simțit onorați și mindri de a 
raporta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că indicațiile date 
cu prilejul vizitei precedente, 
dîn mai 1977. au fost transpuse 
cu succes în viață,

Pretutindeni, secretarul gene
ral este înconjurat cu multă 
dragoste de muncitori. Tovară-

al economiei
— Canalul 

Neagră — și 
mecanică dc

partidu- 
tovarășa 
tovarășii

creste 
de 2—1981—1985

prac-început, 
zero a canalului,

A mai rămas un an pînă la Olimpiadă

CEI MAI BUNI PERFORMERI ROMÂNI
VIZEAZĂ PODIUMUL OLIMPIC ÎN 1980

S-a demonstrat și Ia Montreal, ca pretutindeni, că factorul principal 
pentru a obține victorii, pentru a te putea ridica pe treptele cele mai 
înalte în sport, ca și în alte domenii, îl constituie munca, perseverența.

NICOLAE CEAUȘESCU
Anii trec repede. Parcă ieri, 

la Palatul sporturilor, secretarul 
general al partidului, președin
tele țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înmîna înal
te distincții și îmbrățișa cu dra
goste părintească pe medaliații 
olimpici de la Montreal în a- 
plauzele entuziaste ale sălii și 
trezind emoțiile celor citeva 
milioane de telespectatori.

Era în ziua de 19 august 1976 
cînd Nadia Comăneci și cei
lalți medaliați olimpici, împreu
nă cu toți sportivii șl întreaga 
țară au ascultat îndemnul to
varășului Nicolae Ceaușescu de 
a se face în continuare eforturi 
pentru perfecționare, de a se 
munci mult și perseverent pen- 

șui Nicolae Ceaușescu răspunde 
cu căldură manifestărilor pline 
de simpatie, aclamațiilor mul
țimii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și do stat, se Îndreaptă 
apoi spre un alt punct de lu
cru, cel de la km 8, unde ac
ționează una din brigăzile mili
tare care participă la construc
ția canalului.

Secretarul general al partidu
lui dă o deosebită apreciere re
zultatelor obținute, pe acest 
mare șantier, de militari, ii fe
licită și le urează noi succese 
în muncă, în pregătirea de lup
tă și politică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sînt invi
tați apoi să viziteze, la bordul 
unor șalupe speciale, zona de 
lucru cuprinsă intre kilometrul 
8 și kilometrul 18.

Și la întreprinderea mecani
că de utilaje din Medgidia, un 
alt important obiectiv înscris pe 
traseul vizitei de lucru, secre
tarul general al partidului este 
întâmpinat cu nețărmurită dra
goste și căldură de mii de con
structori de mașini. Pe o mare 
pancartă este înscrisă urarea : 
„Să ne trăiți ani mulți, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu 
intru fericirea poporului român 
și prosperitatea patriei noastre 
socialiste", exprimînd gîndurile 
și sentimentele de aleasă pre
țuire, de stimă și respect pe 
care oamenii muncii de aici, 
ca și întreg Poporul nostru, Ie 
nutresc față de secretarul ge
neral al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat s-au îndreptat 
apoi spre km 45 al Canalului. 
Aici începe tronsonul de 10 km 
al viitoarei căi navigabile care 
a fost încredințat spre execuție 
tineretului.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu continuă pe 
șantierul viitorului port Cons
tanța Sud — Agigea — punctul 
terminus al Canalului Dunăre — 
Marea Neagră.

La coborîrea din elicopter, 
tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena 
întâmpinați cu 
simțăminte, cu 
suflețîte ovații 
de constructori ... . _ _____
de locuitorii așezărilor înveci
nate. Ei aclamă cu entuziasm 
numele partidului și secretaru
lui său general, dînd glas și cu 
acest prilel bucurie! și satisfac
ției de a avea din nou în mij
locul lor pe cel mai iubit fiu 
al poporului, profunda stimă și 
recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ceaușescu. 
Ceaușescu sînt 
cele mai calde 
îndelungi și in
și urale de mii 
de pe șantier si

tru a se putea obține rezultate 
tot mai bune în intervalul olim
pic și la Jocurile Olimpice din 
□nul 1980. Din acea zi plină 
de satisfacție și mîndrie pentru 
realizările sportului românesc 
se vor împlini trei ani în luna 
august. De joia viitoare, 19 iu
lie, mai râmîne pină Ia inaugu
rarea Olimpiadei de la Mosco
va, UN SINGUR AN. Anul cel 
mai greu al pregătirilor, în care 
aducerea formei sportive la co
ta maximă in perioada celor 
16 zile olimpice va constitui 
piatra de încercare a măiestriei 
antrenorilor, specialiștilor și 
sportivilor.

Ce s-a petrecut în acești trei 
ani ?

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

porții
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Egalitate după prima zi în „Cupa Davis“:

ROMÂNIA-SUEDIA 1-1
• Un citraordinar med, dc peste 4 orc, in care virtuozitatea Iul Năstase • învins 
tenacitatea iui Simonsson • Azi, partida dc dublu ® Miinc, dcrbijul: Năstase - Dorțț

Ilie Năstase, in timpul partidei 
Ștefan Simonsson

A fost — pină ia un punct — 
o după amiază fierbinte. Supor- 
tînd timp de 4 ore și 40 de mi
nute sulițele soarelui, Ilie Năs
tase s-a jucat — luptînd — cu 
mingile, cu liniile albe, dar și 
mai mult cu inimile unui pu
blic fidel tenisului și marelui 
său campion. Cei 7000 de spec
tatori pot mărturisi că ritmul 
lor cardiac a fost racordat la 
șuierul loviturilor in atmosfera 
toridă de pe „centralul" arenei 
Progresul și că nu s-a liniștit 
decit atunci cînd arbitrul a 
consfințit victoria de debut a 
jucătorului nostru nr. 1 împo
triva tenacelui, curajosului tî- 
năr suedez Ștefan Simonsson. 
Dacă n-ar fi fost ploaia și des
cărcările electrice, am fi putut 
avea un amurg calm, cu o 
..partidă de salon", in care cel

Pe Stadionul Republicii, la campionatele de atletism

UN 1500 m - MEMORABIL, CU REZULTATE EXCEPȚIONALE: 
MĂRĂȘESCU (nou record), SILAI Șl PUICĂ - SUB 4 MINUTE!

în ziua a treia a campiona
telor naționale de atletism a 
plouat din nou, dar din ferici
re numai după ce s-a desfășu
rat acea cursă feminină dc

Indicațiile secretarului gene
ral al partidului au devenit 
călăuza mișcării noastre spor
tive care a primit în continuare 
sprijin neprecupețit de la con
ducerea partidului. Programul 
dezvoltării mișcării sportive pe 
o perioadă de 5 ani și al pre
gătirilor pentru Jocurile Olimpi
ce din 1980, aprobat de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., in noiembrie 1976, a sti
mulat întreaga mișcare spor
tivă, la toate nivelele. C.N.E.F.S., 
împreună cu toți factorii cu

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. 4-5)
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inaugurale, ciștigată in fața lui 
Foto : Vasile BAGEAC

la ora 14,45, publi- 
fi prezentate echi- 
ca partida de du-

ultimele me-

mai bun jucător al lumii. 
Bjorn Borg, a schimbat mingi 
frumoase cu Dumitru Hărădău, 
ducind scorul primei zile la un 
firesc 1—1.

Astăzi, de 
cului ii vor 
pele. pentru 
blu să înceapă lă ora 15. Apoi, 
mîine, duminică, 
ciuri de simplu, de la ora 13. 
incepind cu atit de așteptatul 
derby Năstase — Borg, urmat 
de meciul secunzilor, Hărădău 
— Simonsson.
I. NASTASE - S. SIMONSSON 

7-9, 5-7, 7-5, 6-3, 6-3
Meciul inaugural, o luptă ne

cruțătoare pe distanța a 5 se
turi și peste 4 ore dc joc. Ilie 
Năstase a fost condus cu două

1 500 m atât de mult așteptată 
încă de la începutul sezonului, 
astfel că alergătoarele au putut 
beneficia de condiții bune de 
concurs. Ei bine, „cursa anu
lui", ca să-i dăm un nume a- 
cestei întreceri de antologie a- 
tletică, a oferit celor prezenți 
in tribunele Stadionului Repu
blicii, nu numai un spectacol 
sportiv de toată frumusețea, ci 
și satisfacția de a fi asistat la 
obținerea unui buchet de per
formanțe în premieră mondia

IBS®I

&

Finișul impetuos al Nataliei Mărășescu a rezolvat in favoarea 
ei titlul de campioană la 1 500 m

in ace-
trei alergătoare în- 
cu rezultate sub 4
pe primele sute de 
aflat la conducerea

lă, căci pînă ieri, la noi, nică
ieri n-au mai existat, 
eași cursă, 
registrate 
minute !

După ce 
metri s-a ___  __ _._______
micului pluton semifondista su- 
ceveancă Doina Beșliu, a trecut 
în frunte Maricica Puică. Ea a 
imprimat alergării un tem- 
pou deosebit du susținut, care

Simbătă 14 iulie 1979

seturi la zero, lui Ștefan Si
monsson i-a lipsit un singur 
ghem pentru victorie. Ca apoi, 
să asistăm la o admirabilă re
venire a jucătorului nostru, în
cununată pînă la urmă de suc
ces. Năstase a smuls un punct 
greu, aruneînd în joc ultimele 
sale resurse de energie.

Primele trei seturi au în
ceput, toate, invariabil, cu un 
break al lui Năstase, pe care 
l-a pierdut imediat. în cel din
ții, Simonsson se distanțează 

egalat și 
în pre- 

asemănă- 
în care

se 
este 

desprinde 
Situație 
setul doi,

start, să re- 
1—2 la se- 
interval, ni 

expune prea

la 5—2, 
apoi se 
lungiri, 
toare în 
însă Năstase conducea cu 3—1. 
O imagine care se repetă și în 
al treilea set, cînd din nou a- 
sistăm la prelungiri. Cu greu, 
Năstase reușește, abia la capă
tul a 3 ore de la 
ducă handicapul : 
turi. în tot acest 
s-a părut că el se 
mult cu venirile sale intempes
tive la fileu, unde a fost ade
sea pasat de adversar. Acesta 
— un „mic Borg" cu stil de 
joc asemănător ilustrului său 
coechipier — a trimis sute de 
driveuri de la linia de fund, 
puternice și destul de precise. 
Simonsson s-a dovedit un redu
tabil exponent al tenisului atle
tic, de regularitate, poate inex
presiv și. monoton, dar în fond 
eficace.

După pauză, Năstase iși
Victor BANCIULESCU 

Radu VOIA
(Continuăre in pag. a S-a) 

anunța parcă rezultate valoroa
se. La intrarea In ultima tur
nantă Maricica a fost ajunsă 
de Natalia Mărășescu și da 
Ileana Silai, fosta și actuala 
recordnhană a țării. Cu un fi
niș mai bun, Natalia a trecut 
prima linia de sosire, reeditîn- 
du-și astfel victoria de la cam
pionatele anului trecut.

S-au anunțat și timpurile 
primelor clasate : Mărășescu 
3:58,2 — nou record național, 

Silai 3:58,5 (și ea sub ve

și recordul probei
Foto : Ion MIHĂICA

chiul record de 3:58,6), 3. Puică 
3:59,8 !... Știți ce reprezintă a- 
ceste cifre ? Ei bine iată, pri
ma. a doua și a treiâ perfor
manță mondială a anului ! ... 
Bravo fetelor pentru admirabi
la voastră cursă, pentru risipa 
de energie pe care a-ți făcut-o

Romeo VILARA
(Continuare in pag. a 7-a)



„PERFORMERUL ARE NEVOIE 
DE CALITĂȚI PSIHICE DEOSEBITE4

interviu cu Or. psiholog
între Palatul C.F.R., Centrul 

de testare Filaret și Policlinica 
C.F.R., doctorul Constantin 
Blaj, psiholog, inspector gene
ral cu probleme de siguranța 
circulației în M.T.Tc., abia pri
didește în cursul săptăminii 
Dar duminica, fără excepție, își 
îngăduie un binemeritat respi- 
ro, îmbrăcînd echipamentul de 
arbitru și despinzînd pe tere
nurile de fotbal. De 18 ani 
„leagă" armonios cele două pre
ocupări. Ambele au același trai
nic fundament : pasiunea. Din 
pasiunea pentru cercetarea psi
hologică s-au născut cîtcva lu
crări care l-au impus în - pro
fesie. S-a născut și 0 rețea de. 
laboratoare de testare in care 
acum lucrează specialiști recu- 
noscuți pe plan mondial pentru 
activitatea și eficiența metodelor 
lor. în acest sens revelatoare 
este aprecierea pozitivă pe ca
re un expert al O.N.U. (cindva 
specialist în testarea persona
lului de bord aeronavigant, în- 
tr-un laborator din Londra), 
care a vizitat laboratoarele de 
psihologie ale M.T.Tc.-ului, o 
făcea de curînd: „sistemul de 
testare românesc este unic, pre
zintă un grad înalt de obiecti
vitate". Cea de a doua Înde
letnicire, de week-end. este de 
fapt prelungirea activității de 
jucător de fotbal.

— Iată, deci, tovarășe ins
pector general, două domenii 
pe care dv. le îmbinați de multi 
ani și a căror interferență poate 
forma obiectul unei discuții in
teresante pentru cititorii noș
tri. Nu mă îndoiesc că sportul, 
fotbalul, ca scenă cu multiple

CAMPIONATE REPUBLICAN H MOTORETELOR „M0BRA“ 
in prima etapa, victorioși: bucureștenii

constantin blaj, inspector generai hi li. T. Te.
manifestări umane in teren sau 
tribune vă dă o mină de ajutor 
in profesie.

— într-adevăr, multe din re
acțiile „stadionului" m-au aju
tat în gîndirea unor teste, dar 
foarte mult mă ajută profesia 
în arbitraj. Multe aspecte care 
scapă chiar și ochiului versat 
în fotbal nu pot scăpa psiholo
gului ...

— In ce măsură credeți că 
sportul influențează psihologia 
umană ?

— Poate vă surprinde afir
mația mea, dar un om nu poate 
fi complet fără a face mișcai e. 
fără a fi într-un fel practicant 
al exercițiilor fizice. Sportul 
face parte din dezvoltarea mul
tilaterală a personalității uma
ne. Prin sport individul dă. per
manente examene de voință, 
de dorință, de bărbăție. Spor
tul îl pune pe om in situații 
conflictuale și eu cît știe să ia
să mai bine din aceste situații, 
cu atît își conturează mai bine 
personalitatea. Dezvoltarea psi
hică este similară dezvoltării 
fizice. Are nevoie de cit mai 
multe antrenamente. Și spor
tul, ca și viața, îi oferă multe 
astfel de prilejuri, contribuie la 
dezvoltarea omului pe toți cei 
trei factori : aptitudini, tem
perament, caracter.

— Se vorbește, mult, in spor
tul de mare performantă, de 
contribuția pregătirii psihice. Ce 
rol ii atribuiti factorului psi
hic ...

— Spuneam că sportul are e- 
fecte pozitive asupra psihicului. 
Mă refeream, firește, la conse

cințele practicării sportului a- 
supra activității generale a in
dividului. în marea perfor
manță educația psihică este mai 
complexă pentru că are ca fi
nalitate obținerea unor rezul
tate de excepție. Performerul 
trebuie să dețină calități psihi
ce deosebite. Fiindcă fără o do
zare psihică a capacităților pur 
sportive nu se poate atinge co
tele superioare ale performan
ței. Nu pentru că psihologia es
te domeniul meu susțin că ro
lul pregătirii psihice este 
imens !... De aici, necesitatea 
supunerii sportivilor la teste a- 
decvate sportului de practicat. 
Dar nu cum se obișnuiește (și 
cum se dovedește fără vreun e- 
fect) la vîrste înaintate. Ia lo
turi, după ani și ani de activitate 
sportivă, ci la selecția pentru 
performanță, la vîrșta juniora
tului. Așa cum șe face selec
ția pe baza calităților fizice și 
de aptitudini, așa trebuie pro
cedat și sub aspect psihic. Cu 
teste diferențiate, în funcție de 
caracteristicile fiecărui sport, 
adică pornindu-se de la grupa 
sportivă, de la calitățile psihi
ce pe care în principal le re
clamă ea, la individ. Ca pro
fesionist al psihologiei, aș dori 
să văd cum cercetarea psiho
logică pătrunde, cu seriozi
tate, în sfera performan
ței sportive. în această ordine 
de idei, sînt de părere că Cen
trul de medicină sportivă ar 
trebui să aibă preocupări mai 
Convingătoare, să-și creeze un 
nucleu de cercetători psihologi 
de valoare, dar în primul rînd 
să dovedească marea utilitate 
a contribuției psihologiei,

Interviu realizat de 
Aurelian BREBEANU

500 de ilustrate de vacanță

„ÎN TABĂRA DE LA AMARA,
VACANȚA ESTE... DULCE!"

Zilele trecute, poștașul din 
Amara a ridicat .dn cutiile cu 
inscripția P.T.T, nu mai puțin 
de 500 de ilustrate. O parte 
din ele „cercau" să fie trimise 
spre județul Suceava, iar cea
laltă parte spre ținuturile Har
ghitei. Omul cu tolbă le-a orîn- 
duit cu grijă, ca- unul îndră
gostit de meseria lui, privind 
cu zîmbet de admirație la me
sajele frumos caligrafiate : „S-a 
schimbat seria în tabără", își 
spunea. „Copiii scriu acasă. Pes
te citeva zile vor începe să so
sească răspunsurile". Avea drep
tate poștașul...

în satul de vacanță, printre 
șirurile de. căsuțe și de corturi 
multicolore, pe terenurile de 
joacă și de sport, și mai ales 
pe plajă și in apa ușor albăs
truie a lacului, găsim o mare 
animație. Copiii se zbenguie în 
voia lor și, cînd îi oprim să-i 
întrebăm cite. ceva, recită, par
că, răspunsurile, ca la serbarea 
de sfîrșit de an. „Pe mine mă 
cheamă Ilie Ccngher și sînt din 
comuna Vlăhița", „Pe mine, 
Claudiu Costan. din Preoțeștii 
Fălticeni", „Pe mine Cătălina 
Fcrencz, din Miercurea Ciuc..."

Se înghesuie să vadă cum le 
scriem numele în carnetul de 
reporter, curioși, ca la primul 
interviu din viața lor.

„Am auzit că ați și trimis ve
deri acasă"... Iar copiii ne răs
pund în cor ; „Da 1“ „Și ce 
le-ați scris părinților î" ii în
trebăm.

Ceea ce ne spun micii inter
locutori, băieți și fete de 7, sau 
de 9, sau de 11 ani, este reve
lator privind viața de tabăiă, 
începînd cu primele zile. No
tăm declarațiile scurte, ca niș
te exclamații de bucurie :

„Le-am scris că este un lac 
frumos aici și învățăm să îno
tăm" ... „că în fiecare zi ne în- 
treccm la sport, în cadrul 
„Daciadci", cu copiii din Har
ghita"... „c-am fost in excursie 
la Călărași și că am făcut un 
concurs de pescuit și am prins 
pentru fiecare copil clic un 
pește".........că în tabăra de !a
Amara vacanța este — și fe
tița cu ochii ca cerul se gîn- 
dește o clipă, caută cuvîntul 
cel mai potrivit, apoi spune rî- 
zînd — vacanța este... dulce!"

Profesorul de edueație fizică 
Csaba Karodi este mindru de 
eleva lui și o completează : 
„Sigur, e dulce, e frumoasă, 
cu activități recreative dar și 
folositoare, cu jocuri, excursii 
și, cum este firesc multe între
ceri sportive. Am vrea să mul
țumim gazdelor pentru exce
lentele condiții ce ne sint asi
gurate",

Vizitînd tabăra, înțelegem că 
mulțumirile sînt îndreptățite. 
Și adăugăm la acestea plăcuta 
impresie pe care nc-a făcut-o 
preocuparea pentru sprijinirea 
activităților sportive depuse de 
un entuziast al acesteia, Teo
dor StăneseU, șeful serviciului 
financiar al O.J.T. și arbitru de 
fotbal. „Sîntem bucuroși că mi
eii noștri oaspeți se simt bine. 
Am fi tot atît de bucuroși ca 
și sportivii mari — mă gindese 
chiar Ia loturile de performan
ță — să vină in perioadele de 
refacere și să beneficieze de o 
plăcută odihnă activă și dc o 
prețioasă eură de sănătate Ia 
Amara".

Ideea este minunată. Poate 
că cei interesați o vor reține ...

Viorel TONCEANU

Din Alba mila s-a dat startul 
Jjj prima etapă a campionatului 
republican de regularitate și re- 
Kîstență la categoria 30 cmc. — 
motorete de fabricație românească 
„Mobra*. Concurenții, 55 la nu
măr, și-au disputat întîi etate* 
timp de trei zile, perioadă în 
care — trec în ci prin județele Alba, 
Hunedoara și Sibiu — au străbă
tut circa G00 km. Buna pre
gătire a mașinilor cît șl compor
tarea alergătorilor au contribuit 
la popularizarea motoretei româ
nești, mulți dintre concurenți ter- 
minînd etapa fără nici un punct 
de penalizare. In final, după
concursul de viteză pe circuit 
desfășurat în municipiul Alba
Iul ia, victoria a revenit — atît
la individual cît și pe echipe — 
reprezentanților Centrului moto

IIRUC București (antrenor Gh. 
Zdrinca).

Primii clasați în această etapă 
sînt: 1. Teodor Ciobotaru (C.M. 
București), 2. Constantin Șerb 
(Torpedo Zămeștl), 3. Ion Ion es
eu (St. roșu Brașov), 4. Pajul Fi- 
lipescu (St. roșu), 5. Gh. Pen- 
ci.u (C.M. Buc.), 6. Marian Nicu- 
lescu (C.M. Buc.) — toți cu 0 
puncte penalizare. De remarcat 
că una din cele patru fete pre
zente la start — Otilia Pene a de 
Ia C.M. București — a terminat 
etapa tot fără nici un punct de 
penalizare. Pe echipe: 1. CJML — 
IIRUC București (T. Ciobotaru, 
Gh. Puran, Marian Niculescu, 
Gh. Penciu), 2. I.O.B. Bai$, 3. 
Torpedo Zărnești, 4. Locomotiva 
Ploiești.

ELENA DAȘCU, SINAIA. Tan
ner. neașteptatul finalist de la 
Wimbledon, are 27 de ani. Ceea 
ce vi s-a spus despre „serviciul" 
său — dealtfel, v-ațl putut da 
seama șl singură, urmărind fi
nala la televizor — corespunde

tlul (bineînțeles, prin previzibila 
victorie din ultima etapă, cu 
U.T.A.).

VASILE CIUCUR, CIMPINA. 
De data aceasta, slnteți prompt, 
dar nu șl cu... hazul necesar.

Întreceri disputate, sosiri spectaculoase [ H I P I s M

realității: s-a calculat că „prima 
minge" a lui Tanner atinge o 
viteză de aproape 200 de kilo
metri pe oră 1 Cînd nu-1 „mer
ge" insă serviciul. Tanner este o 
pradă ușoară pentru un tenisman 
complet.

EUGEN MAXIM, COMUNA 
RASTOLTUL. Primul gol înscris 
de F. C. Argeș, in meciul eu 
Dinamo din ultima etapă a cam

Mai puțin bogată în partanți 
(ca și în spectatori, dealtfel), re
uniunea desfășurată joi după- 
amiază a reușit — datorită dîr- 
zeniei cu care majoritatea con- 
curenților au înțeles să lupte 
pentru victorie — să satisfacă 
pretențiile celor ptrezenți pe hi
podromul din Ploiești. Alergările, 
exceptînd pe cele rezervate mîn- 
jilor (în care latura spectaculară 
a lăsat de dorit), au oferit dis
pute atractive, cu sosiri s tains e 
(într-una din ele premiul Dorești 
fiind necesară consultarea foto
grafiei pentru a putea fi stabi
liți cîștigătorii, fiindcă au fost 
doi, cap la cap, Ilrib și Orfă- 
nica) și numeroase ameliorări de 
recorduri. Hinsar, adus de Tr. 
Marinescu cu „hățurile pe sus", 
a reușit — într-un final electri
zant — să-i întreacă în vecină
tatea sosirii pe Helis și Haidu- 
cel, clasați în această ordine; 
Siliciu (prea „spectaculos" saltul 
de valoare — aproape 6 sec. — 
realizat de acesta în numai 7 zile) 
a păstrat un infim avantaj față 
de Silita și Săbădău, iar Rodi
tor, Vigu, Hrib și Orfănica au 
fost obligați să „umble" și ei la 
rezerva de secunde pentru a 
putea termina pe primul loc. Re
zultate tehnice : Cursa I —

1. Honduras (M. Ștefănescu) rec. 
1:42,5, 2. C-aXana, 3. Hublou. Sim
plu 2, ordinea 37, ordinea triplă 
651. Cursa a Il-a — 1. Virtuos (I. 
Bănică) rec. 1:45,2, 2. Keops, 3. 
Oltenița. Simplu 5, ordinea 19, 
event 36, ordinea triplă 420. 
Cursa a IH-a — 1. Siliciu (Al. 
Popescu) rec. 1:3O,9, 2. Silita, 3. 
Săbădău. Simplu 9, ordinea 24, 
event 57, ordinea triplă 271. 
Cursa a IV-a — 1. Roditor (D. 
Ansene) rec. 1:29,1, 2. Oseina.
Simplu 8, ordinea 21, event 125. 
Cursa a V-a — 1. Hinsar (Tr. 
Marinescu). Rec. 1:25,8, 2. Helis, 
3. Haiduc el. Simplu 3, ordinea 15,

event 23, ordinea triplă 54. Cursa 
a Vl-a — 1. vigu (I. Oană), 2. 
Vameș. Simplu 2,50, ordinea 1.7, 
event 8, triplu cîștlgător 205. 
Cursa a VH-a — 1. Guraliva (Gr. 
Nica), rec. 1:20,8, 2. Verset, 3. 
Salata. Simplu 5, ordinea 14, e- 
vent 22, ordinea triplă 220. Cursa 
a VIII-a — 1. Hrib (G. Tănase) 
rec. 1:34,5 șl Orfănica (A. Brai- 
lovschi) rcc. 1:33,9. Simplu 7—6, 
ordinea 4/7=7, 7/4=6, event 9/4=4, 
9/7=8. Triplu eiștigător eu calul 
4=32, cu calul 7=76.

Gh. ALEXANDRESCU

IOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTĂZI — ULTIMA ZI LA

PRONOSPORT
Prin prisma rezultatelor înre

gistrate In primele două etape 
ale „Cupei de vară", este de 
așteptat ca etapa de mîlne să 
furnizeze noi surprize șl, impli
cit, satisfacții dintre cele mal

pionatului Diviziei A la fotbal, a 
avut următorul traseu: Dobrin— 
lovănescu—Radu n — gol. Ați 
pierdut sau ați clștigat I

PETRE RADULESCU. COMUNA 
ALUNIȘ. Memoria nu vâ Înșeală! 
In ultima etapă ■ campionatu
lui trecut, steaua a învins pe 
E.C.M. Reșița cu 4—0, iar F. C. 
Argeș pe U.T.A. cu ă—0. F. C. 
Argeș a pierdut campionatul in 
penultima etapă, cedtnd cu 3—1 
la Oradea, tn fața lui F. C. Bi
hor. Un rezultat de egalitate — 
cum arăta tabela de marcaj pînă 
in minutul W. — i-ar fi adus tl-

Poate că a treia noastră intilnire 
va fi reușită din toate punctele 
de vedere.

MANUELA DORU, BUCUREȘTI. 
O reflecție glumeață legată dc 
căsătoria lui Chris Evert cu J. 
IJoyd și de turneul de la Wim
bledon: „In loc ea Lloyd să Joa
ce ca Chris Evert, se pare că 
Chris Evert ineepe să joace ca... 
Lloyd".

FLORIAN FOLTA, TURDA. îmi 
pare rău, dar nu posed datele 
solicitate de dv. Ce-ar fi să În
cercați și la Ministerul Educației 
și învățămlntului ? Poate că aveți 
șansa să existe o asemenea evi
dență. Dar, după un sfert de 
veac, optimismul dv, trebuie să 
fie moderat !

PAVEL NEGHINA, BUCUREȘTI. 
Cîțl jucători de la C.C.A. (Stea
ua) au evoluat în meciul eu iu
goslavia, disputat In 1956 la Bel

grad și elștigat de noi cu 1—0 7 
11 1 iată-1: Voinescu, Toma, za- 
voda n, Apolzan, Onisie, Bone, 
Cacoveanu, Constantin, Alexan- 
drescu, Zavoda I și Tătara. Au 
mal jucat: Szdke (Dinamo) și 
Georgescu (Rapid).

Ilustrații : N. CLAUDIU
Pag. a 2-a Sportul

EXCURSII... EXCURSII... EXCURSII...
A taeep.ut valorificarea biletelor de excursie pentru peri

oada 22 26 august a.c. Filialele de turism bucureștene din 
str. Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii nr. 86, Bd. 1946 nr. 4, 
Bd. N. Bălcescu nr. 35 și Calea Griviței nr. 136 vă propun 12 
trasee atrăgătoare:

1 București — Mediaș
2 București — Deva — Țara

Moților
3 București — dnclș
4 București — Hunedoara
5 București — Cluj-Napoca —

Oradea
6 București — zona Cheilor Turzii
7 București — zona Făgărașului

și Apusenilor
> București — Valea Oltului și 

Banat
9 București — Sibiu

10 București — Malnaș
11 București — Valea Buzăului
12 București — SHntu Gheorghe

Locul de plecare pentru aceste excursii este platoul din fața 
hotelului Intercontinental, iar programul excursiilor poate ii 
consultat la sediul filialelor menționate.

Clubul sportiv școlar „TRIUMF" București, selecționează fe
tițe născute în anul 1973, pentru completarea Jocurilor vacante 
în Central de gimnastică sportivă de înaltă performanță. Se 
pot prezenta candidate șl din provincie. Sînt asigurate condiții 
de studiu, cazare și hrană. Prezentarea la ștrandul Tinere
tului, din str. ștrandului nr. 1. Informații la telefon 18.20.18.

frumoase pentru amatorii de 
pronosticuri sportive. Reamintim 
că astăzi este ULTIMA ZI pentru 
depunerea buletinelor. Agențiile 
Loto-Pronosport vă stau la dis
poziție pentru a vă încerca și 
dv. șansele la atractivul concurs 
de mîlne, 13 iulie. NUMAI CINE 
JOACA POATE CÎȘTIGA ! im

După cum s-a mai anunțat, 
mîlne 15 iulie se va desfășura 
prima tragere Lot» 2 din aceas
tă lună, prilej de noi succese 
pentru iubitorii acestui simplu și 
atractiv sistem de joc. La trage
rile bilunare Loto 2, cîștigul 
maxim pe o variantă este AUTO
TURISMUL „Dacia 1300", iar cîști- 
gul minim — 300 lei. MAI MULTE 
BILETE JUCATE ASTAZI — 
MAI MULTE ȘANSE DE A VA 
NUMĂRĂ MÎINE PRINTRE MA
RII CIȘTIGATORJ !

Tragerea va avea loc la ora 
16,30 in sala Clubului Finanțe- 
Bănch din București, str. Doam
nei nr. 2; panoul cu numerele 
cîștigătoare va fi televizat în 
cursul serii.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 13 IULIE 1979
Extragerea 1 : 79 85 43 14 35 

8 2 60 74 ;
Extragerea a ll-a : 78 80 45 

66 63 55 17 22 82.
Fond total de cîștiguri : 

891.654 lei, din care : 155.318 
report categoria 1.

JUCAȚI LA



TRADIȚIA SPORTULUI REȘIȚEAN 
A ÎNFL ORIT ÎN ANII PUTERII POPULARE

îmbrățișat de munți, scăl
dat de ape repezi sau o- 
glindindu-se în lacurile 
create de mîna omului, ju
dețul Caraș-Severin se în
scrie tot mai hotărît, cu 
litere de aur, în cartea 
sportului românesc. Și as
ta pentru că ținuturile din 
această parte a țării sînt 
locuite nu numai de oa
meni vrednici, oameni mun* 
citori, care au știut întot
deauna să învingă greută
țile, ci și de multi, foarte 
mul ți iubitori ai drume
ției, ai mișcării în aer li
ber, ai sportului.

MOȘ LOUKOTA 
POVESTEȘTE

„Aproape că nu există 
branșă sportivă care să 
nu se cunoască pe la noi**, 
ne spunea Ernest Loukota, 
aflat în pragul a nouă de
cenii de viață, meșter în 
ale sportului și enciclope
die a activității de pe sta
dioanele și din sălile re- 
șițene. „Deși nu există 
vreun document care să 
atesteze o asemenea afir
mație, se spune că sportul 
s-a practicat, sub diferite 
forme, pe aceste melea
guri cu mult înainte de 
secolul al XIX-lea. Sînt, în 
schimb, mărcurii că, în 
1849, la Reșița s-a cons
truit un poligon de tir. Șa
se ani mai tîrziu, aici s-a 
organizat un concurs Ia 
care au participat s* con- 
curcnți din alte orașe bă
nățene ca Orșova, Lugoj, 
Timișoara, Oravița și alte
le. Printre concurenți, Ion 
Schuster, străbunul actu
alului antrenor de natație 
cu același nume. Iar bu
nicul lui Ion Schuster a 
cîșUgal un concurs de tir 
tocmai la Hamburg. în 
1876 la Reșița se consti
tuie prima asociație spor
tivă de gimnastică. Apar 
apoi fotbalul (1911 — în
cadrul Clubului atletic Re
șița), drumeția (1911 — A- 
sociația turistică Reșița), 
natația (1926 — U.D.R.)
etc.**.

Ernest Loukota are un 
sac fără fund de povești 
adevărate din sportul re- 
șițean. Lucru firesc, pen
tru că în 1917 făcea atle
tism, în 1926 era instruc
tor de înot, un an mai 
tîrziu se ocupa de pregă
tirile lui Geza Toth, care 
va deveni un cunoscut bo
xer, iar în 1931 era antre
norul echipei U.D.R., cam
pioana României la fotbal! 
Și nici acum nu se dă . bă
tut. fiind arbitru la con
cursurile de atletism sau 
la cele de natație.

„ȘTAFETA 
GENERAȚIILOR"

Așadar, sportul are în 
jtfdețul Caraș-Severin o 
tradiție frumoasă, o tra
diție muncitorească. Afle- 
ții, gimnaștii, fotbaliștii, 
luptătorii, boxerii, jucăto
rii de popice sau iubitorii 
turismului erau în marea 
lor majoritate oameni ai 
muncii de la „uzinele de 
fierM din Reșița sau de 
la micile întreprinderi din 
Caransebeș sau Oravița, de 
la Topleț sau Anina. Ast
fel, dacă, de pildă, la gim
nastică, prin strădaniile lui 
Arcadie Ciocan șl Carol 
Krakovsky au ieșit o serie 
de campioni naționali, cum 
au fost Francisc Drâghiei, 
Alexandru Dan șl Andrei 
Kerekeș (tot A. Ciocan a 
pregătit echipa feminină 
din Reșița care în 1934 a 
cucerit titlul national la 
gimnastică), capii de pro
moție în anii din urmă 
s-au numit Teodora Ungu- 
reanu și Ion Checicheș, 
pregătiți inițial de Andrei 
Kerekeș si Lili Munteanu, 
pentru ca în prezent pro
fesorii Ion Albu și Virgil 
Achim să-șl îndrepte aten
ția spre pregătirea gim- 
naștilor apti să concureze 
la Olimpiada din 1984. La 
box. generației lui Romu
lus Indru, Vasîlfi Secoșan. 
Gheorghe Flat sau Lazăr 
Bord uz l-a urmat o alta 
la fel de... aurită. Con
stantin Ciucă, Constantin 
Gruiescu, Ion Ilodosan, 
Pavel Nedelcca, Constan
tin Văran, Ion Fulcn s-au 
arătat demni de înaintașii 
lor Ion Gruiescu s-a îna
poiat acasă, la Bocșa, un
de conduce. împreună cu 
Gheorghe S Iofan, centrul 
de antrenament din acel

oraș. Alături de ei, veșnic 
tînărul Geza Totb, Vasile 
Secoșan, Nicolae lirezeanu 
sau, pînă nu de mult, Au
rel Gherghina, acLualul vi
cepreședinte al C.J.E.F.S. 
Caraș-Severin.

Sportul luptelor are vechi 
și statornice tradiții în 
rîndul muncitorilor side- 
rurgiști și constructori de 
mașini, care au adus de-a 
lungul anilor, la Reșița, o 
serie de titluri de campioni 
naționali, „ștafeta genera
țiilor** a fost apoi prelua
tă de alti campioni ca de 
pildă Lovasz, Fironda, Cuc, 
Kotzur, Marin Bolocan, Si- 
mion Popescu, Ștefan Stîn- 
gu, Cornel Turturea, Ion 
Alionescu, pe ale căror 
urme calcă acum Gheor
ghe Rașovan, Pavel Hara- 
muz sau Viorel Mîn- 
dreanu.

Desigur, ar mal fi multe 
de spus în trecerea în re
vistă a activității sportive 
de pe aceste meleaguri. Să 
amintim, chiar în treacăt, 
de activitatea deosebit de 
vie care se depune la na
tație (in ultimii 20 de ani 
înotătorii reșițeni au sta
bilit 566 de recorduri na
ționale, dintre care 94 la 
seniori), disciplină care a 
luat un avint deosebit. Lo
cul lui Herman Schier, 
Eugen Aimer, Mihai Po-g-

se ji interesante inițiative 
pentru atragerea unor ma
se tot mai mari spre miș
care, jocuri sportive, tu
rism. O acțiune de mare 
rezonanță a constituit-o 
„Festivalul tineretului cără- 
șan“, organizat la opt ra
muri de sport (atletism, 
fotbal, handbal, șah, tenis 
de masă, volei, tenis și 
badminton). „Serbările ză
pezii**, apoi numeroasele 
competiții organizate în 
colaborare cu sindicalele pe 
ramuri de producție. „Cu
pa U.T.C.** cu etapă finală 
pe județ etc. Ca un co
rolar, s-a înregistrat și 
saltul valoric așteptat. Nu 
numai că „Daciada** a 
contribuit la revitalizarea 
unor discipline sportive la 
Bocșa, Caransebeș, văliug, 
Belobreșca, Topleț sau Fîr- 
liug, dar 774 de sportivi 
depistați cu prilejul acestei 
competiții au fost legiti
mați pină acum în unită
țile sportive de perfor
manță din județ. Și au a- 
părut și rezultatele : la 
tenis de masă, județul Ca
raș-Severin a ocupat locul 
I prin Constanța Munteanu 
(din Bocșa) la cat. 12—14 
ani și prin Nicolae Marian 
(din comuna Siclievița) la 
cat. peste 19 ani, locul 2 
pe țară la Crosul tinere
tului prin Petru Varga,

1944 1979
Asociații și cluburi sportive 
Secții afiliate
Sportivi legitimați 
Sportivi în loturi naționale, 
olimpice etc.
Campioni naționali 
Recorduri naționale 
Titluri mondiale, europene, 
balcanice
Profesori de educație fizică 
Antrenori
Baza materială (terenuri, săli, 
pîrtii de schi etc.)

• Sportivi clasificați : 7 maeștri 
sportivi de categorie internațională, 167 de cat. 
I, 485 de cat. II și 132 juniori.

• Participant! la competiția națională „Daciada** : 
125 007 (ediția I) și 102 515 (ediția a n-a, pînă

în momentul culegerii datelor).
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sportului,

287
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ceanu, Zeno Giurasa, Da
niela Coroiu, unii dintre 
ei deveniți antrenori, l-a 
luat acum Mircea Ciodaru, 
Valeriu Buzatu, Adina 
Schuster, Brigitte Prass, 
Gabriela Baka, Oliviu Bă- 
cuicți. După cum. la atle
tism, sulițașa Doina Ma
xim, discobola Dorina Șu- 
melan șl mărșăluitorul 
Gheorghe Vădraru, alături 
de juniorii Marcel Adam, 
Grigore Ureche sau Alfred 
Hirschpek, duc mai de
parte „ștafeta** purtată de 
generația lui Loukota, sau 
de aceea a lui Belba, Ze
no Dragomir ’ " 
că. Pe scurt, 
practicate 23 
sportive, în 
sportului de 
fiind 
J. O.
biectiv al acestei activități 
fiind dorința fierbinte ca 
mișcarea sportivă din ju
deț să contribuie substan
țial Ia afirmarea presti
gioasă a sportului româ
nesc în arena competițio- 
nală Internațională. Numai 
în ultimul an, 24 000 de ti
neri au fost testați pentru 
diferite discipline sportive.

și Ion Trui- 
în județ sînt 
de ramuri 
prim-planul 
performanță 

pregătirile pentru 
1980, principalul o-

„DACIADA", PUNCT 
DE PLECARE

Rezultatele oarecum ne
mulțumitoare la prima e- 
diție a competiției națio
nale „Daciada" au avut 
darul să-i ambiționeze pe 
activiștii sportivi din Ju
deț. Și astfel, numărul de 
acțiuni organizate în ca
drul ediției a 2-a, nu nu
mai că a crescut, dar se 
acordă în continuare o a- 
țențle deosebită manifesta
țiilor ce au loc în cadrul 
asociațiilor sportive. Lărgi
rea acțiunilor de selecție, 
îmbună tă firea con ți r. u tulul 
procesului de otegătire, 
sporirea aportului medîci- 
nel șl al asistenței tehnlco- 
știlnțifice. iată ceea ce a 
permis realizarea unor suc
cese notabile. Sub condu
cerea Comitetului Județean 
de partid, in colaborare cu 
Comitetul Județean U.T.C. 
și organizațiile cu atribu
ții, organele sportive din 
județ au pornit viguros la 
drum. Au apărut valoroa-

miner din Anina, la cat. 
peste 19 ani. Să mai a- 
mintim șl despre „Festiva
lul sportului școlar", în
cheiat odată cu anul șco
lar cu un grandios specta
col organizat pe stadionul 
Valea Domanulul, șl la ca
re au participat peste 10 000 
de tineri In cadtul unor 
aplaudate reprize de gim
nastică.

CU GÎNDUL 
LA... VIITOARELE 

OLIMPIADE I

Așadar, sportul reșițean 
are o tradiție de mai bine 
de un secol. După cum ne 
spunea tov. Aurel Gher
ghina, vicepreședintele 
Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport, 
„Reșița se poate mîndri cu 
faptul că aproape Ia fie
care olimpiadă șl-a adus 
contribuția prin prezența 
in loturi a unor sportivi 
crescuți pe aceste melea
guri. Dorim ca această 
tradiție să nu fie dezmin
țită și de aceea toți acti
viștii sportivi din județul 
nostru de preocupă în mod 
deosebit de buna pregăti
re a sportivilor nominali
zați de federații hi loturi
le noastre olimpice atît 
pentru competiția de anul 
viitor de Ia Moscova, cît și 
pentru aceea din 1934. Ne 
gîndlm, astfel, Ia atletele 
Doina Maxim și Dorina 
Șumelan, la boxerii Marin 
Vișan și Nicolae Toth, la 
luptătorii Gheorghe Rașo
van, Pavel Harâmuz sl 
Viorel Mîndreanu, la hal
terofilii Costel Vașvari și 
Gheorghe Armanca, la îno
tătorii Sorin Flev, Mircea 
Ciodaru, Valeriu Buzatu, 
Brigitte Prass Avem oa
meni minunați aici, în ju
dețul nostru, oameni care 
iubesc sportul nu numai 
în vorbe, ci pun umărul 
atunci cînd întîmpină gre
utăți, care doresc ca ac(I- 
vitatea sportivă de pe a- 
ceste meleaguri să cunoas
că o dezvoltare tot mai 
frumoasă, în consonantă 
cu tot mai bogata dezvol
tare economică sî socială 
a jude*”’«'i

Mircea TUDORAN

DEZVOLTAREA IMPEEUOASĂ
A MIȘCĂRII SPORTIVE, 

ÎNTRUCHIPARE A MUNCII înfrățite
O mică exploatare mi

nieră la Căpeni, două 
făbricuțe (una de țesă
turi și alta de țigarete) 
la Sf. Gheorghe, cîteva 
ateliere meșteșugărești și 
o agricultură înapoiată 
— iată moștenirea lăsa
tă de regimul burghe- 
zo-moșieresc județului 
Covasna. Era o imagine 
a subdezvoltării, specifi
ce întregii țări, în care 
erau nevoiți să trăiască 
locuitorii acestor melea
guri, români și maghiari. 
Astăzi însă... Saltul înre
gistrat în timp de jude
țul Covasna poate fi sin
tetizat de cîteva cifre, 
care vorbesc în graiul 
lor concis despre un nou 
mod de viață, peste tot 
cu evidente aspecte ale 
bunăstării sociale. Să 
concretizăm : producția 
globală a anului 1938, 
perioada de vîrf a eco
nomiei naționale a Ro
mâniei interbelice, se 
realiza în 1978 doar în 
11 zile ; anul trecut, cele 
220 de întreprinderi 
(dintre care 33 cu profil 
industrial) și unități a- 
gricole socialiste au în
deplinit în 88 de zile 
indicatorii de plan ai a- 
nului 1968 ! Această im
petuoasă dezvoltare a 
schimbat înfățișarea lo
calităților. îmbogățite cu 
moderne cartiere de lo
cuințe. edificii culturale, 
magazine, piețe, școli, 
grădinițe, parcuri, cu 
tot ceea ce ne-am obiș
nuit în zilele noastre să 
subsumăm expresiei : ri
dicarea continuă a gra
dului de civilizație.

1944 1979

• Asociații șl cluburi sportive 9 217• Sportivi legitimați 120 5 704
• Profesori de educație fizică 2 141
• Antrenori 1
• Bază materială (terenuri și săli)
• Partlclpanțl la competiția 

națională „Daciada"
9 350

— ediția I 68 750
— ediția a n-a (etapa de Iarnă) 

• Sportivi clasificați
25 000

— maeștri al sportului — 9
— clasă internațională — 2
— categoria I — 354
— categoria a n-a . 2 145

• Titluri de campioni naționali 60
• Sportivi în loturile naționale 85
• Titluri balcanice 11

comună are astăzi cel 
puțin un teren simplu 
de sport.

Activitatea sportiva de 
masă, tot mai îndrăgită 
de oameni de diverse 
vîrste și profesii, a do- 
bîndit noi dimensiuni. 
Marea competiție națio 
nală „Daciada" a atras 
la startul întrecerilor la 
26 de ramuri sportive 
de ’ vară și de iarnă a- 
proape 94 000 de pârtiei- 
panți. Sub egida „Dacia- 
dei“ s-au desfășurat și o 
serie de concursuri poli
sportive care au intrat 
în tradiția sportului din 
județ, dotate cu „Cupa 
metalurgistul", „Cupa 
minerul", „Crosul fetelor 
covăsnene", „Cupa co
merțul" și altele.

în ultimii 10 ani, mulți 
tineri cu. calități deose

Pitoreasca stațiune montană Balvanyos constituie un 
punct de atracție permanent, vara și iarna, nu numai 
pentru numeroșii amatori de drumeție din satele 

și orașele covăsnene, Ci și din întreaga țară.
In acest context, o pu

ternică dezvoltare au 
marcat educația fizică și 
sportul, ca parte inte
grantă a educației comu
niste, cu largi implicații 
în menținerea., și.. întări
rea sănătății populației, 
în. proceșul de dezvolta
re multilaterală și armo
nioasă a tinerei genera
ții. Dictonul „Mens sana 
in corpore sano“ a găsit 
un teren fertil și pe a- 
ceste meleaguri : dintre 
cei peste 200.000 locuitori 
ai județului, fiecare al 
doilea cetățean practică 
exercițiile fizice sau 
sportul preferat, Ia ca
sele pionierilor și șoimi
lor patriei, în cele 176 
de școli și licee, in ca
drul celor aproape 220 
de cluburi și asociații de 
pe lingă întreprinderi, u- 
nități agricole și mește
șugărești.

Traducînd în fapte pre
țioasele îndrumări ale 
partidului, personal ale 
secretarului general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, organele și 
organizațiile cu atribuții 
în domeniul. sportului 
s-au preocupat de spo
rirea zestrei materiale, 
construindu-se în. cele 5 
orașe ale județului, cu 
sprijinul statului, săli și 
diverse baze sportive du
pă ultimele: cerințe, nu
meroase complexe spor
tive. Fiecare școală și

bite au făcut pași mari 
pe drumul afirmării în 
arena performanței, atît 
pe plan național, cît și 
internațional. Un elev 
din Tg. Secuiesc, Gyorgy 
Mărko, a devenit cu cî
teva luni în urmă dublu 
campion balcanic la cros, 
iar în anii trecuți Zol- 
lan Gaspar. Iudith Sza- 
kacs și Ana-Maria Vita- 
lyos au cucerit titluri 
balcanice la. diferite 
probe atletice. Hocheis- 
tul Ștefan Ungureanu, 
motociclistul Francisc 
Fodor, baschetbalista 
Septimia • Boriccanu, 
handbalîsta Gyongyver 
Kerestes, atleta Ana- 
Maria Biro și alți spor
tivi fac parte din lotu
rile reprezentative de ti
neret ale țării. De ase
menea. . . reprezentanții 
județului Covasna, pe 

. teritoriu] căruia înainte 
de 23 August 1944 se 
practica ici, colo, doar 
fotbalul și popicele pe 
pe piste din pămînt, a- 
jung tot mai des în fa
zele superioare ale cam
pionatelor republicane. 
Hocheiștii de la C.P.L. 
Sf. Gheorghe joacă în 
grupa A a campionatu
lui republican, baschet
balistele de la Liceul de 
filologie șl istorie din Sf. 
Gheorghe au promovat 
in Divizia B, iar selec
ționata județului va ac
tiva în eșalonul secund

aJ Diviziei de atletism. 
Luptătorii din Sf. 
Gheorghe, Tg. Secuiesc, 
din comunele Cernat, 
Ghelința, Brețcu și Voi- 
nești, ca și handbaliștii 
clubului „Oltul" Sf. 
Gheorghe se pregătesc 
temeinic, avînd ca prin
cipal obiectiv calificarea 
în prima divizie a țării, 
iar orașele Baraolt, Tg. 
Secuiesc și Sf. Gheor
ghe au echipe de fotbal 
cu veleități în scria a 
Xll-a a Diviziei C. De 
altfel, fotbalul de pe a- 
ceste meleaguri reunește 
în campionatul județean 
68 de echipe de seniori 
și 52 de . juniori, dintre 
care 65 și, respectiv, 49 
sînt formații din mediul 
rural. Mai au loc, după 
un program ritmic, 
campionate județene de 
atletism, lupte libere, 
handbal, box. șah. po
pice și alte discipline.

Tovarășul loan Kooș, 
șef de secție la Comite
tul județean Covasna 
al P.C.R., președintele 
C.J.E.F.S. Covasna. ne-a 
spus : „Marile succese 
obținute de oamenii 
muncii, români și ma
ghiari, în toate sectoare
le de activitate, sub con
ducerea înțeleaptă a 
partidului, în fruntea că
ruia se află cel mai 
bun fiu al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne-au deter
minat să botărim reali
zarea in actualul cinci
nal a noi sporuri de 
producție, în așa măsură 
incit in 1980 în județul 
Covasna să se realizeze o 
producție globală indus
trială de 194 miliarde 
lei. Vom face totul ca 
sarcina de a transforma 
cantitatea intr-o nouă 
calitate să fie deplin a- 
coperită în fapte și in 
domeniul educației fizice 
și sportului. In acest 
sens ne vom concentra 
preocuparea spre dez
voltarea în continuare a 
bazei materiale, spre în
făptuirea tuturor măsu
rilor necesare pentru a 
ridica pe o treaptă su
perioară activitatea spor
tivă de masă și de per
formanță.

De la 1 ianuarie 1978 
se aplică, conform docu
mentelor de partid, pro
gramul de reducere 
treptată a duratei săptă- 
mînii de lucru, societa
tea socialistă fiind pro
fund interesată nu nu
mai de folosirea rațio
nală a timpului de mun
că, ci șl în valorificarea 
cît mai deplină a orelor 
libere ale oamenilor 
muncii. De aceea, la fie
care sfirșit de săptămi- 
nă vom asigura tuturor 
celor ce muncesc un a- 
tractiv program de ac
țiuni cultural-sportive șl 
de agrement, desfășurate 
sub semnul îmbinării 
armonioase a educației 
fizice cu odihna, avind 
ca efect refacerea forței 
de muncă".

Traian IOANIȚESCU



PE DRUMUL PREOLIMPIC 1977-1980 
SPORTIVII NOȘTRI MENȚIN CADENȚA 

CU PRIMUL PLUTON MONDIAL
în anii 1977 și 1978 ei au ocupat locuri fruntașe în lume 
și au posibilitatea ca în anul 1979 să realizeze cel mai prestigios 

palmares mondial, dar aspirațiile lor rămîn cele olimpice
Intre o Olimpiadă și alta, a- 

genda competițională cuprinde 
xeci șl zeci de întreceri, de dife
rite valori, de la simplele con- 
eursuri de verificare pînă la 
campionatele mondiale. In răs
timpul care a trecut de la J.O. 
de la Montreal șl pînă astăzi 
gportivll noștri fruntași au luat 
carte la' nenumărate asemenea 
competiții — ale căror rezultate, 
•u stabilit unele ierarhii perio
dice —, avînd ca obiectiv final 
pregătirea pentru Jocurile de la 
Moscova din 1M0.

Dintre sportivii români, cei 
•are s-au aflat și acum in prim- 
planul diferitelor competiții eu
ropene și mondiale, au fost tot 
Cei care au strălucit și la Olim- 
8iada montrealeză, unde au con- 

dbult substanțial la realizarea 
•elui mal bun bilanț olimpic ro
mânesc. Este vorba. înainte de 
toate, de gimnastică, de luptele 
greco-romane, de caiac-canoe, 
dar șl de alte eîteva discipline.

In cd aproape trei ani consu
mați din actualul ciclu olimpic, 
gimnastica românească a strălu
cit în toate marile întreceri in
ternaționale ale acestui sport. 
Marea noastră campioană Nadia 
Comăneci a obținut și in conti
nuare performanțe cu totul deo
sebite, printre care cucerirea ti
tlului de campioană absolută a 
Europei la Fraga, în 1977, si la 
Copenhaga, în 1979 (trofeul i-a 
revenit definitiv, deoarece Nadia 
mai fusese campioană continen- 
tMlă și în 1975, la Skien). Noua 
•tea a gimnasticii românești, E- 
mllia Eberle, a fost marea reve
lație a acestor ani în gimnastica 
noastră șl în cea mondială, cțam- 
Sioană de junioare a Europei în 

178. ea a fost selecționată în 
reprezentativa țării pentru „mon
dialele" de la Strasbourg, unde 
• fost medaliată cu argint (o 
<Ută cu echipa) șl cu bronz la 
paralele, bîrnă și sol. Anul aces
ta, la Copenhaga, Emilia i-a ur
mat Nadiei în clasamentul cam
pionatelor europene la individual 
•ompus și a mal obținut alte 
două medalii de argint (paralele 
fi bîrnă), în timp ce Nadia Co
măneci mai cucerea două meda
lii de aur (sărituri și sol) și una 
de bronz (bîrnă).

„Cupa Mondială" de la Tokio 
• prilejuit celor două gimnaste 
3e frunte, Comăneci și Eberle, 
•plen di de victorii. Ele au cîști- 
«at la toate cele 4 aparate, Nadia 
*- sărituri și sol, Emilia — para
tele și bîrnă.

Luptătorii, în mod special cei 
4e Ia stilul greco-roman, s-au 
Aflat și tn acești ani înter-olim-

1976 (Jocurile Olimpice)
Puncte: 1. U.R.S.S. 786 p, 2. 

R. D. Germana 635 p, 3. S.U.A. 
609 p, 4. R. F. Germania 279 p, 
5. Polonia 188,5 p, 6. ROMÂNIA 
179,5 p, 7. Japonia 168 p, 8. Bul
garia 166,5 p, 9. Ungaria 153,5 
p, 10. Canada 107 p.

Medalii (total): 1. U.R.S.S. 125, 
2. S.U.A. 94, 3. R. D. Germană 
90, 4. R. F. Germania 39, 5. RO
MÂNIA 27, 6. Japonia 25, 7. Po
lonia 25, 8. Bulgaria 24, 9. Un
garia 21, 10. Cuba 13.

Medalii (aur): 1. U.R.S.S. 47, 
2. R. t>. Germană 40, 3. S..U.A. 
34, 4. R> F. Germania 10, 5. Ja
ponia 9, 6. Polonia 8, 7. Bul
garia 7, 8. Cuba 6, 9. ROMÂNIA 
4 (9 medalii de argint), 10. Un
garia 4 (5 medalii de argint).

(Urmare din pag. I) CEI MAI DINI PERFORMERI ROMANI
atribuții in acest domeniu, a 
aplicat ți aplică cu consecvență 
acest vast program de creștere 
a mișcării sportive de masă și 
de performanță ți, ca urmare, 
rezultatele n-au întirziat să 
apară.

In anii 1977 și 1978 sportivii 
români de mare performanță 
S-au menținut in jurul locurilor 
ocupate la Jocurile Olimpice de 
la Montreal. Bilanțul campiona
telor mondiale din anul 1977 a 
arătat că România ocupă locu
rile 6-7 la totalul punctelor, 
medaliilor și al clasamentului 
pe medalii de aur, iar în 1978 
acest bilanț a fost îmbunătățit. 
România obținind locurile 5 in 
lume în clasamentele pe punc
te (180,83) și total medalii (23), 
iar la medalii de aur locul al 
7-lea, cu 5 medalii de aur. 
Deși ne aflăm numai la jumă
tatea anului 1979 se poate a- 
prc.ia de pe acum că numărul 
de puncte și de medalii va fi 
mărit in acest an față de 1978, 
fără ca locul al V-lea in bilan- 

pici printre cei mai buni la fie
care din competițiile de anver
gură la care au luat parte. La 
cele 3. ediții ale campionatelor 
europene (Bursa, Oslo și Bucu
rești) luptătorii noștri de greco- 
romane au cîștigat 23 de meda
lii, dintre care 10 de aur, G de 
argint și 7 de bronz (cel de la 
libere au obținut, la rindu-le, 11 
medalii: 4 de argint și 7 de 
bronz), iar la campionatele lu
mii, de la Gdteborg și Ciudad de 
Mexico, sportivii noștri au înre
gistrat alte succese de mare pres
tigiu: 4 titluri mondiale, de 3 ori 
locul doi și tot de 3 ori locul

Ștefan Rusu, debutant olimpic 
la Montreal, a cucerit în 1976 
medalia de argint. De atunci, în 
palmaresul său a trecut 2 medalii 
de aur la „europene" și una la 
„mondiale". Anul acesta, la Bucu
rești, a fost apreciat drept cel 
mai bun luptător al C.E. de gre
co-romane.

trei, ceea ce, să recunoaștem, 
constituie o performanță cu to
tul remarcabilă. Autori ai aces
tor succese deosebite au fost, în 
primul rînd, cuplul Constantin 
Alexandru (cat. 48 kg) și Ion 
Draica (cat. 82 kg), Laureat la 
toate cele trei campionate conti
nentale ca și la ultima ediție a 
„mondialelor"'. Lor li s-au adă
ugat Nicu Gingă și Ștefan Rusu 
(campion, european în 1978 și 
1979), campioni mondiali în 1977 
șl, respectiv 1878, Ion Păun și

CLASAMENTE
1977 (bilanț mondial)

Puncte: 1. U.R.S.S. 533,5 p, 2.
R. D. Germană 507,5 p, 3.
S. U.A. 435.5 p, 4. R. F. Germa
nia 206 p, 5. Polonia 163 ,p, 6. 
Ungaria 157 p, 7-8. ROMÂNIA 
și Bulgaria 143 p, 9. Italia 75 p, 
10. M. Britanie 70,5 p.

Medalii (total): 1. R. D. Ger
mană 81, 2. U.R.S.S. 79. 3. S.U.A. 
54, 4. R F. Germania 30, 5.
Bulgaria 22, 6. Polonia 20, 7.
Ungaria 20, 8. ROMÂNIA 18, 9 
Italia 12, 10. Cuba 10.

Medalii (aur): 1. R. D. Ger
mană 35, 2. U.R.S.S. 31, 3. S.U.A. 
22, 4. Polonia 8, 5. R. F. Ger
mania 7, 6. ROMÂNIA 7, 7.
Cuba 6, 8. Ungaria 5, 9. Japonia 
4, 10. Bulgaria 3.

țul anual să poată fi depășit 
deoarece, între locul V și cele
lalte patru locuri pe care se 
află de regulă U.R.S.S., R. D. 
Germană, S.U.A. și R. F. Ger
mania, este o diferență de 
puncte și medalii încă nerecu
perabilă. Prin urmare, sportivii 
României socialiste mențin ca
dența cu plutonul fruntaș mon
dial, aflindu-se în primele 10 
țări din lume, cu frumoasa 
perspectivă pentru viitoarea O- 
limpiadă de la Moscova de a 
concura pentru locurile 5—6, 
dar cu un număr mai mare 
de puncte ți medalii (inclusiv 
de aur) față de Jocurile Olim
pice de la Montreal.

Obiectivul reeditării și depă
șirii succeselor obținute la 
Montreal și pe parcursul anilor 
preolimpici preocupă îndea
proape pe sportivii și antre
norii loturilor olimpice și ai clu
burilor de performanță, condu
cerea și specialiștii din miș
carea sportivă. Mai mult decît 
cele 27 medalii de la Montreal, 

Roman Codreanu, campioni eu
ropeni în 1977 și, respectiv, 1978. 
Petre Dicu, Gheorghe Ciobotaru, 
Nicolae Boțilă, Victor Dolipschi 
medaliați cu bronz la greco-ro
mane, iar Vasile Pușcașu, Gheor- 
ghe Rașovan, Ludovic Sandor, 
Emilian Cristian, Tiberiu Sere- 
gely, Aurel Neagu, Aurel Rențea 
au urcat pe podium în turneele 
rezervate stilului „liber".

Caiacul și canoea românească 
au fost și în acest răgaz de 
timp la înălțimea celor mal exi
gente pretenții. Campionul olim
pic de la Montreal, caiacistul Va
sile Dîba, în afara a nici nu 
mai știm cîte victorii în diferite 
regate, a obținut succese de pres
tigiu la campionatele lumii, la 
500 m și 1900 m în 1977, la Pan- 
cearevo, lingă Sofia, la 500 m 
la Ada Giganlija, ia Belgrad, iar 
Ivan Patzaichin, poate cel mai 
mare dintre marii canoiști pe 
care i-am avut, a urcat și el 
pe podiumul de onoare în urma 
victoriilor ia 1000 m în 1977 și 
10 000 m în 1978. campion mon
dial s-a încununat, în 1977, și ca- 
noistul Lip at V arabi ev la 500 m, 
iar frații Gheorghe și Toma Si- 
mionov la canoe, Maria Ștefan, 
Agafia Orlov, Nastasia Nichitov, 
Adriana Mihala, Nastasia Buri, 
ca și Nicușor Eșeanu, Ion Bîrlă- 
deanu, Mihai Zafiu, Alexandru 
Giura ș.a. au fost laurcați ai 
campionatelor mondiale, „flotila 
Snagovului" demonstrîndu-și ast
fel marea forță și valoare.

Trăgătorul la pistol viteză 
Comeliu Ion și pușcașul Ilie Co
dreanu au fost distinși cu aur 
și, respectiv, argint la C.E. din 
1977, ei (dar și încă alții) reu
șind „ținte" foarte bune, în ve
cinătatea recordurilor lumii.

Scrimerii — echipa de sabie, 
medalie de argint în 1977, la 
Buenos Aires și cea de floretă 
fete, bronz la aceeași competiție, 
ca și la cea din 1978, de la Ham
burg — au arătat în bună mă
sură disponibilitățile seri merilor 
români.

Performanțe remarcabile au 
fost înregistrate, de asemenea, la 
unele probe 'feminine de cano
taj și atletism și, în premieră, 
la judo și La haltere, sporturi 
ale atleticii grele la care au fost 
obținute cele dinții medalii ro
mânești în competiții de anver
gură. Alte succese, mal mari 
sau mai mici au obținut sportivii 
români și în alte discipline spor
tive de-a lungul acestui ciclu o- 
limpic, performanțe care sperăm 
să fie fructificate anul viitor.

1978 (bilanț mondial)
Puncte: 1. U.R.S.S. 769.70 p, 

2. S.U.A. 596,70 p, 3. R. D. Get- 
mana 538,20 p, 4. R. F. Germa
nia 313,50 p, 5. ROMÂNIA 180,83 
p, 6, Polonia 154,20 p, 7. Bul
garia 146,50 p, 8. Ungaria 143,50 
p, 9. Cuba 125 p, 10. M. Britanie 
106 p.

Medalii (total): 1. U.R.S.S. 120, 
2. S.U.A. 88, 3. R. D. Germană 
82, 4. R. F. Germania 44, 5. RO
MÂNIA 23, 6. Polonia 22, 7. Cu
ba 17, 8. Ungaria 17, 9. Iugo
slavia 17, 10. M. Britanie 17.

Medalii (aur): 1. U.R.S.S. 47, 
2. S.U.A. 33, 3. R. D. Germană 
33, 4. R. F. Germania 14, 5.
Cuba 9, 6. Japonia 6, 7. ROMÂ
NIA 5, 8. Polonia 5, 9. Ungaria 
5, 10. Bulgaria 5.

în primul rind mai mult decît 
cele 4 de aur, constituie un an
gajament onorant dar foarte 
dificil în condițiile concurenței 
tot mai mari a sportivilor din 
unele țări cu mare tradiție 
sportivă, care pendulează în ca
drul primelor 10 locuri : Marea 
Britanie, Ungaria, Polonia, Italia, 
Japonia, Cuba, Bulgaria, Iugo
slavia, Franța ș.a. lată de ce 
este necesar ca munca ți per
severența, dăruirea ți ambiția 
să ducă la alinierea cu cele 
mai înalte realizări in sportul 
internațional. Ultimele rezul
tate obținute de performerii 
noștri dovedesc că este posibil 
ca obiectivele pentru Jocurile 
Olimpice să fie duse la înde
plinire. Numai cele trei spor
turi care sint principalele fur
nizoare de medalii, in primul 
rind de aur, gimnastica, lupte
le și caiacul-canoea pot depăși 
realizările lor de la Montreal. 
Ele trebuie să fie sprijinite pu
ternic de celelalte sporturi olim
pice capabile să aibă sportivi pe

CU UN AN ÎNAINTEA IN A

CANDIDATII OLIMPICI «I 
PEN mij REEDITAREA Șl D

MARILE EXAMENE ALE SEZONULUI D
Anii olimpici coincid cu anii 

bisecți, așa că ni se pare po
trivit să spunem că de la 19 
iulie 1979 mai sînt exact 366 
de zile pînă la data deschi
derii Jocurilor Olimpice de 
vară de la Moscova din 1980. 
Pe răbojul candidaților olim
pici de pretutindeni zilele a- 
cestea se înscriu cu creioane 
divers colorate. Cele mai mul
te poartă tenta aspră a neoste
nitelor antrenamente, a pregă
tirilor ambițioase, stăruitoare, 
pline de rîvnă, marcate de 
telul final : dorința biruinței 
în arena olimpică. Dar în mo
notona scurgere a acestor zile 
există și etape deosebite. în
semnate cu roșu în calendarul 
sportiv. Piuă la inaugurarea 
Jocurilor propriu-zisc, aspiranții 
la gloria olimpică mai au — în 
unele dintre cele mai impor
tante ramuri sportive — probe 
decisive de trecut. Acestea 
sînt marile examene ce ur
mează — trepte pe calea de- 
săvîrșirii condiției fizice, a ca
pacității tehnice, a calităților 
tactice și psihice.

în orice alt an, obișnuit, 
campionatele mondiale sau 
continentale au pentru fiecare 
sportiv o însemnătate determi
nantă pentru palmares, pentru 
ierarhia disciplinei. Cu un an 
înaintea Jocurilor Olimpice, ast
fel de competiții își sporesc va
loarea prin caracterul lor net 
de test, prin posibilitatea de 
verificare imediată a stadiului 
personal de pregătire, dar și al 
adversarilor potențiali, prin în
lesnirea evaluării forțelor afla
te în joc în vecinătatea ime
diată a evenimentului olimpic. 
Din acest punct de vedere, se
zonul de toamnă, începînd 
chiar cu luna august, ne oferă 
un amplu calendar competițio- 
nal, a cărui simplă parcurgere 
(în coloanele alăturate) indică 
nu numai varietatea ramurilor 
ci și maxima lor importanță în 
strategia pregătirilor preolim- 
pice.

în toate disciplinele — se 
știe — cel mai greu în lupta 
pentru intiietaie este să-ți 
menții pozițiile cișligate. Iată 
cazul luptătorilor noștri la 
stilul greco-roman, sportivi 
care și-au cucerit treptat ga
loanele. promovînd printre cei 
mai buni din lume. Și nu de 
azi, de ieri. O astfel de tradiție 
trebuie însă apărată. La ulti
mele campionate mondiale, de 
la Ciudad de Mexico. flăcăii 
noștri — parcă simbolic, sărbă
torind tocmai ziua de 23 Au
gust, departe de patrie — s-au 
încununat cu lauri, obținînd 3 
titluri de campioni ai lumii, o 
medalie de argint și două de 
bronz. Firește că sarcina cea 
mai grea — îndeosebi după ce 
și-au confirmat superioritatea 
și la campionatele europene de 
anul acesta de la București — 
revine fruntașilor nr. 1 : Con
stantin Alexandru, Ștefan Rusu 
și Ion Draica. Peste o lună 
(mai precis între 21 și 28 au

podium cum sînt scrima, cano
tajul, boxul, atletismul, hand
balul, tirul, polo, lupte libere, 
și chiar înotul, halterele, judo-ul 
și voleiul, în caz de calificare.

Un an de aici înainte nu în
seamnă prea mult dar nici prea 
puțin. După numeroasele cam
pionate mondiale din 1979 vom 
cunoaște mai bine perspectiva 
anului 1980 ți ce măsuri vor 
trebui luate. După cum se știe 
în anul viitor competițiile de 
mare anvergură, mondiale și 
chiar europene, vor lăsa loc 
pregătirilor sportivilor pentru 
Olimpiada de la Moscova. Va 
fi o perioadă de șase luni de 
zile de mare încercare □ antre
norilor ți specialiștilor în ceea 
ce privește aducerea in formă 
la timp a sportivilor. Am pu
tea afirma chiar că această 
perioadă incepe de pe acum. 
Ca și înainte de Montreal exis
tă pericolul ca unii sportivi să 
prindă forma de vîrf prea din 
timp și în zilele întrecerilor 
olimpice să fie ieșiți din for

gust), la San Diego, în Cali
fornia americană, din nou la 
confruntarea cu cei mai buni 
luptători din lume, nu numai 
campionii (în poziție de apără
tori ai titlurilor), ci întreaga 
echipă română, la toate cate
goriile, trebuie să manifeste o 
înaltă capacitate combativă, e- 
vidențiindu-se ca o puternică 
formație, demnă reprezentantă 
a unei recunoscute școli de 
lupte, cu trăsături moderne, cu 
stăpînirea procedeelor ofensive, 
spectaculoase. Poate că in a- 
ceastă tentativă se vor înscrie 
și reprezentanții luptelor libere. 
Fiecare medalie obținută Ia San 
Diego va deschide mai ușor 
porțile spre podiumul de la 
Moscova.

Vasile Diba este un adevărat 
„colecționar de aur“. Dovadă 
sint numeroasele medalii pen
tru locul intii pe care el le-a 
cucerit, an de an, in marile 

competiții ale caiacului
Și mai devreme, încă de la 

15 august, proba confirmării 
valorii (dacă nu chiar a îmbu
nătățirii unor poziții) îi așteap
tă pe mînuitorii pagaiei și pa- 
delei. Buchetul de medalii cu
cerite Ia precedenta ediție, de 
la Ada Ciganlija, trebuie jude
cat la valoarea sa reală, dar și 
cu oarecare circumspecție. în 
perspectiva programului olim
pic, nu mai pot fi luate în con
siderație succesele la probele de 
fond. De asemenea, ponderea 
marc dc medalii de bronz nu 
trebuie să ne facă să negli
jăm puținătatea celor dc aur. 
Iată, acum, la Duisburg, „flo
tila de aur“ a caiacelor și ca- 
noelor de pe lacul Snagov are 
datoria nu numai să-și înte
meieze prezența printre frun
tașii campionatului mondial, ci 
și să sporească prestigiul școlii 
noastre nautice, atît de mîndră 
cu viguroșii si îndemînaticii ei 
flăcăi din Delta Dunării. Vasile 
Diba, Ivan Patzaichin, frații 
Simionov, dar și mai tinerii lor 
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CON
mă. Așa cum a fost cazul în 
1975 și 1976 cu atletul Gh. Ce- 
fan, alergătoarele Natalia Mâ- 
rășescu și Mariana Suman, cu 
scrimera Ecaterina Stahl sau 
trăgătorul Mircea llca. Firește, 
antrenorii și specialiștii români 
cunosc acum mai bine decît în 
trecut această problemă deli
cată. Sportivii înșiși se auto- 
controlează din toate punctele 
de vedere.

Mulți dintre campionii noștri 
au performanțe care-i îndritu
iesc la podiumul olimpic. Ei 
știu că numai pregătindu-se cu 
sirguință ți perseverență pot să 
realizeze mari satisfacții spor
tive care nu sint numai perso
nale. O medalie olimpică atri
buită unui sportiv român este 
prilej de bucurie pentru în
treaga țară, constituie o parte 
a gloriei sportive a patriei, a 
României socialiste.

Cu un an înainte de Jocurile 
Olimpice de la Moscova, succes 
deplin dragi sportivi în tentativa 
voastră de a îndeplini ți depăși 
obiectivele olimpice, mai multe 
medalii, mai multe de aur I
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II OLIMPIADEI DE LA MOSCOVA
v

I CALENDARUL ULTIMELOR TESTE
i

IN PLIN EFORT DE PREGĂTIRE
I CAMPIONATE MONDIALE I 628 MEDALII

A SUCCESELOR DE LA MONTREAL
I

CANOTAJ
CAIAC CANOE 
GIMNASTICA 
HALTERE .
JUDO
LUPTE
PENTATLON MODERN 
SCRIMĂ
TIR (talere)

30 august - 9 sept. Bled (Iugoslavia)
15—19 august Duisburg (R.F.G.
3- 8 decembrie Dallas (S.U.A.)
4-12 noiembrie Salonic
5— 8 decembrie Paris

21-28 august San Dlego (S.U.A.)
12-16 august Budapesta
18-28 august Melbourne
14-24 august Viena

I
I
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lor mondiale, pretențiile la un 
loc constant in elita „mușche
tarilor". Imbinînd, ca de obicei 
în ultima vreme, experiența 
floretistelor consacrate cu am
biția și elanul elementelor ti
nere, scrima feminină româ
nească poate rămine pc po
dium Ceva mai grea este si-

Cileva cuvinte s-ar cuveni să 
spunem și despre două spor
turi care caută cu stăruință a- 
firmarea, aproape forțată în 
timp și în raport cu posibilită
țile. Este vorba de judo, care 
intr-un răstimp foarte scurt, 
ignorînd treptele firești a 1- 
rupt direct in elita europeană,

I
CAMPIONATE EUROPENE I

TIR (glonț) 
VOLEI

3-12 septembrie Lvov (U.R.S.S.)
5-14 octombrie Franța I

Deși^ au trecut 3 ani de la Jocurile Montrealului, Nadia Comăneci 
a rămas tot... Nadia, adică cea mai mare gimnastă a lumii, o 
sportivă care, la fiecare evoluție, se apropie ori chiar atinge 

perfecțiunea

CINE VA OBȚINE A 100-a 
MEDALIE OLIMPICĂ 

A BILANȚULUI ROMÂNESC?
în panoplia de o- 

noare a sportului ro
mânesc se află 99 de
medalii olimpice, re- 
prczentînd zestrea a
peste 50 
prezențe 
Jocurilor 
de vară.

de ani de 
în arena 
Olimpice 
Adevărul

istoric ne obligă în
să să precizăm că, 
dintre aceste meda
lii, doar două s-au 
obținut în perioada 
1924 — 1936 și nu 
mai puțin de 97 în 
răstimpul 1952 — 
1976.

Totalul celor 99 de

l

tuația trăgătorilor la ținta : ei 
nu mai apar cam de multișor 
printre fruntașii mondiali. Ta- 
leriștii au o nouă „probă de 
foc" mondială la Viena, prac- 
ticanților tirului cu arme cu 
glonț rămînîndu-le șansa unor 
campionate europene la Lvov, 
în Uniunea Sovietică. Poate că 
de astă dată, pe temeiul mai 
multor ore de antrenamente 
și repetiții în poligon, ei vor 
reuși să reînnoade firul tradi
ției lui Iosif Sîrbu și a lui Ion 
Dumitrescu !

Nu lipsite de interes vor fi 
campionatele mondiale de ca
notaj de la Bled, unde in spe
cial echipajele noastre femini
ne — „contingentul" dc elită al 
amplei selecții de masă din anii 
din urmă — trebuie să susți
nă un examen foarte riguros 
și, nădăjduim, mult mai con
vingător decit a fost proba e- 
șuată din Noua Zeelandă.

și de pentatlon modern, care 
cu puținii ei practicanți luptă 
cu avint pentru „un loc sub 
soare". Campionatele mondiale 
de Ia Paris (tîrziu în decem
brie, pentru judo) și de la Bu
dapesta (la început de august) 
ne vor da măsura exactă a po
tențialului acestor ramuri, la 
care se va adăuga neapărat 
sportul halterelor — pornit de 
asemenea la asalt, pe temeiul 
unor excelente reușite recente, 
care trebuie însă consolidate, 
în noiembrie, la Salonic. In 
sfîrșit, sezonul de toamnă ne 
va face martorii tentativei — 
sperăm fructuoase — a voleiba
liștilor de a se califica (la 
campionatele europene din 
Franța, în octombrie) pentru 
turneul olimpic.

Oricum, campania marilor 
examene preolimpice poate fi 
considerată deschisă !

medalii îndeamnă a- 
proape firesc la în
trebarea : cine va 
cuceri medalia care 
să rotunjească suma 
la 100 ? Cu alte cu
vinte, care dintre 
sportivii români va 
avea ambiția să de
vină, cel dinții, po
sesorul „medaliei 
jubiliare" ? Aceas
ta este. bine
înțeles, nu numai o 
chestiune de voință, 
rîvnă sau... grabă, 
ci și o împrejurare 
strict legată de pro
gramul Jocurilor O- 
limpice de la Mos
cova.

Consultînd calen
darul competițional 
olimpic din 1980. re
iese că cei mai a- 
vantajați în „cursa" 
pentru medalia nr.

100 sînt sportivii ca
re intră în concurs 
încă din prima zi 
după ceremonia de 
deschidere și aceș
tia ar fi halterofilii 
de 52 kg, trăgătorii 
cu arma de calibru 
redus (60 f culcat) 
și mai ales gimnas
tele. Iată, deci, în 
perspectivă, o inte
resantă, chiar pa
sionantă, „bătălie" 
indirectă pentru a 
suta medalie olim
pică românească. 
Cine o va obține ? 
Specialistul nostru 
la tirul cu arma cu 
glonț în poziția cul
cat — Ilie Codreanu 
ar putea face, ast
fel, la poligonul 
Dinamo din Mosco
va, o conexiune pli
nă de semnificații 
cu celebrul său îna
intaș Iosif Sîrbu, 
prima noastră me
dalie de aur la O- 
limpiade, la aceeași 
probă. Poate, lup
tătorul Nicu Gingă, 
în sala Ț.S.K.A., la 
prima finală a cate
goriei 52 kg... Poa
te Carmen Bunaciu, 
Ia Bazinul olimpic, 
în finala probei de 
100 m spate... Pre
cum admirabilele 
noastre gimnaste, în 
frunte cu Nadia Co
măneci și Emilia E- 
berle, ar putea, la

CARMEN DUNACIU

ILIE CODREANU
Palatul sporturilor 
de la Lujniki, să se 
înscrie — meritat și 
așteptat — pe ur
mătorul tabel de 
onoare al medaliilor 
cu număr distinct :

I

1. ECHIPA DE RUGBY
25. LIA MANOLIU
50. IVAN PATZAICHIN 

șiSERGHEI COVALIOV
75. VASILE IORGA 

100. ?

(1924)
(disc, 1960)
(canoe 2, pe 1000 m, 1968) 
(lupte libere, cat. 82 kg, 1972)

l

Șl 4397 PUNCTE 
ÎȘI AȘTEAPTĂ 
cișiiGĂiomi!
A 79-a sesiune a C.I.O., 

din iunie 1977, de la Pra- 
ga, a încredințat Mosco
vei organizarea Jocuri
lor Olimpice de vară din 
anul 1980. Astfel, cea de 
a XXII-a Olimpiadă mo
dernă se va desfășura în 
capitala Uniunii Sovieti
ce, între 19 iulie și 3 
august. Pe programul de 
concurs figurează aceleași 
21 de ramuri sportive, ca 
și la ultimele două ediții 
ale J.O., și anume : atle
tism, baschet, box, caiae- 
canoe, canotaj, călărie, ci
clism, fotbal, gimnastică, 
haltere, handbal, hochei 
pe iarbă, yachting, judo, 
lupte (greco-romane și 
libere), natațic (înot, po
lo și sărituri), pentatlon 
modern, scrimă, tir, tir 
cu arcul, volei.

Spre deosebire de pre
cedenta ediție a compe
tiției, în programul în
trecerilor de la Moscova 
vor interveni cîteva mici 
modificări. Astfel, la a- 
tletism, a fost reprogra- 
mată cursa de 59 km 
marș (dar probele femi
nine de 3000 m și 400 
mg n-au fost încă ac
ceptate) ; la judo, unde 
s-au modificat limitele de 
greutate ale categoriilor, 
au fost introduse două 
noi categorii față de Cele 
6 aflate în program la 
Montreal ; a fost intro
dus, de asemenea, ho
cheiul pe iarbă feminin, 
care-și va face acum de
butul olimpic; iar la yach
ting mai vechea clasă 
„Tempest" a fost înlocui
tă cu clasa „Star" ; la 
haltere a fost introdusă 
o nouă categorie (100 kg) 
în afara celor 9 existen
te. în sfîrșit, trebuie re
ținut faptul că cea de a 
12-a categorie — super- 
grea — la box, acceptată 
oficial la campionatele 
europene și mondiale, 
nu figurează încă în 
programul olimpic în 
1980.

La Jocurile Olimpice de 
la Moscova se vor de
cerna 628 de medalii (cî- 
te 203 de aur și de ar
gint, 222 de bronz), cu 
17 mai multe derît la 
Montreal, șl vor intra în 
jocul calculelor — ne
oficiale — 4397 puncte, 
cu 104 mai multe decît 
în 1976.
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I Șl VERIFICĂRI IMPORTANTE LA DOUĂ MARI EVENIMENTE POLISPORTIVE
pic reprezintă pentru 
perioada decisivă pen- 
său de pregătire. Ma- 

oficiale, campionatele 
-, din această vară sau 

sînt tot atîtea pietre 
ce vrea să se prezinte 
e Olimpice de la Mos- 
o de aș menea compe- 
rate cîte unei singure

discipline, iată, sezonul în curs ne oferă două 
mari evenimente polisportive : Spartachiada de la 
Moscova și Universiada de la Ciudad de Me
xico, care au avantajul de a introduce, încă 
de pe acum, pe sportivi în ambianța specifică 
diferitelor concursuri, pe stadioane și în săli 
diverse, în forfota atît de specifică arenei olim
pice, obișnuindu-i cu climatul „satului" comun, 
cu varietatea de temperamente și obiceiuri, cu 
tensiunea caracteristică marilor întreceri.

europene care-i mai așteaptă 
în cursul sezonului. Printre ei 
se află atleții Ilie Floroiu 
și Paul Copu. canoiștii Toma 
și Ghcorghe Simionov, luptă
torii Victor Dolipschi și Ion 
Enache, trăgătorii Marin Stan
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gazda celei de a XXII-a ediții a 
Olimpiadei încearcă să-și ve
rifice, cu un an înainte, po
tențialul organizatoric, capa
citatea tehnică, pentru a putea 
pune la punct, după o pro
bă practică concludentă, miile 
de detalii care compun planul 
de desfășurare a Jocurilor 
Olimpice.

Nu-i mai puțin adevărat că 
o asemenea competiție — o 
adevărată repetiție olimpică — 
devine importantă pentru spor
tivi înșiși, care au posibilita
tea să ia un contact anticipat 
cu instalațiile si construcțiile 
în cadrul cărora vor concura, 
la anul, pentru medaliile olim
pice.

în delegația de sportivi ro
mâni, reprezentînd 14 discipli
ne. sînt cu precădere tineri 
porniți pe căile afirmării, unii 
chiar mai puțin rodați în ma
rile confruntări internaționale, 
care au nevoie de un prim 
contact cu atmosfera viitoare
lor Jocuri, un contact mai im
portant chiar decît rezultatele 
imediate. La startul întreceri
lor preolimiîice de la Mosco

va vor apărea, în tricourile 
lor cu tricolor, atleți, boxeri, 
canotoare, gimnaști, handba- 
liști, înotătoare, luptători, pen- 
talloniști, scrimeri, trăgători, 
judokani, caiacișii și canoișli, 
jucători de polo. Firește că va
loarea acestor participanți ro
mâni este în funcție, în pri
mul rind, de planurile lor per
sonale de pregătire, de impor
tanța testelor mondiale sau

DE LA CIUDAD
între 2 și 13 septembrie, la 

Ciudad de Mexico, se vor des
fășura întrecerile celei de a 
X-a ediții a Jocurilor Mondi
ale Universitare de vară, am
plă competiție polisportivă care 
a trezit un interes cu totul 
deosebit în întreaga lume, pînă 
acum anunțîndu-și participa
rea sportivi-studenți din 71 de

Pentru spadasinul loan Popa a venit de acum vremea marilor 
performanțe. Locul doi la marele concurs al țărilor socialiste de 

la Opole, din Polonia, trebuie să fie de bun augur...

și Bic Codreanu, judokanul 
Mihalache Toma, boxerii Si- 
mion Cuțov și Ion Boboc, îno
tătoarele Carmen Bunaciu șl 
Irinel Pănulescu, gimnastul 
Kurt Szilier. echipe de handbal 
și polo.

A UNIVERSIADEI
DE MEXICO

țări, de pe toate continentele. 
La fel de semnificativ este și 
faptul că multe dintre delegații 
vor cuprinde, la această Uni
versiadă jubiliară, un mare 
număr de sportivi. Să amintim 
că din Cuba vor fi prezenți în 
capitala mexicană 218 concu- 
renți, din S.U.A. 321, din Uni
unea Sovietică 208, din Italia 
171. din Japonia 148. din Bul
garia 121 etc.

în programul concursurilor 
figurează întreceri la 10 ramuri 
sportive: atletism, baschet,
gimnastică, fotbal (va începe la 
25 august — disciplină aleasă 
de organizatori, spre deosebire 
de ultimele două Universiade 
cînd au fost programate lupte
le). inot. polo, sărituri, scrimă, 
tenis și volei, la care vor fi 
Prezenți unii dintre cei mai 
valoroși sportivi ai lumii, cam
pioni olimpici si mondiali, 
multi laureati ai trecutei Uni
versiade.

Sportul universitar din Roma
nia va fi reprezentat de circa 
90 de t’neri care vor lua parte 
la 8 din ro’o 10 discipline 
rnori’ve ad*-5 la atletism, 
h-cMioi gimnastică, fot-

n«’o. «scrimă si tenis.

cu dorința de a reedita fru
moasele succese realizate la
edițiile trecute și în mod spe
cial la cea din 1973 de ia
Moscova și cea de acum doi 
ani. de la Sofia. Printre com
petitori se vor afla Natalia Mă— 
rășescu, Fița Lovin, Florența 
Tăcu, Eva Zorgo-Raduly, Horia 
Toboc, Paul Copu (atletism), 
Teodora Ungurcanu, Anca Gri- 
goraș, Gabriela Trușcă. Cristi
na Itu, Marilena Neacșu, Ion 
Chccicheș, Nicolac Oprescu, 
Sorin Ccpoi, Kurt Szilier (gim
nastică), Carmen Bunaciu, Ma
riana Paraschiv (înot). Petru 
Kuki, loan Popa (scrimă), 
Bucu, Munteanu, Boloni, Că- 
mătaru (fotbal) și alții.

Faptul că din programul în
trecerilor lipsesc, de data a- 
ceasta, luptele greco-romane și 
libere, constituie desigur un 
handicap pentru delegația noas
tră, știut fiind faptul că la 
Sofia, dc pildă, sportivii români 
au cucerit Ia această discipli
nă 3 medalii dc aur, 3 de ar
gint și 7 de bronz ! Cu toate 
acestea, avîndu-se în vedere 
valoarea actualului lot de con- 
curenți la Universiada de la 
Mexico, se așteaptă și acum 
un bilanț cit mai bogat si 
menținerea si chiar îmbunătă
țirea poziției fruntașe (locul 4) 
cucerită la ediția precedentă. 
Dealtfel, pentru fiecare disci
plină în parte au fost stabilite 
obiective ridicate, cucerirea de 
medalii. Ne exprimăm convin
gerea că, mai ales în perspec
tiva Jocurilor Olimpice ’980. 
sportivii noștri vor face totul 
pentru o reprezentare de pres
tigiu a culorilor țării noastre.

Pagini realizate de Victor BĂNCIULESCU și Romeo VILARA



Retrospectiva campionatului Diviziei A, ediția 1978/79

O data cu prezentarea analize
lor comportării celor 18 divi
zionara A, deci cu .aprecieri 

asupra evoluției de ansamblu a
concurentelor, înfățișam, în rîndurile 
care urmează, o trecere în revistă a 
situației individuale, pe posturi, din 
prima divizie. Este, ca sâ spunem 
așa, o prezentare a „clasamentelor,
regularității", pentru câ ordinea din clqsamentele de mai jos a fost deter
minata de acumularea de puncte de-a lungul întregului campionat, punctaj 
rezultînd din ------- -— -- ----- - — -- ----------
ți ei 1979/1980.

DE LA PORTAR LA EXTREMA STINGĂ, O
A POSTURILOR (ARE ARATA DESTULE • • •

hotele acordate de cronicarii ziarului nostru la meciurile edi-

ÎNTRE AMINTIRI Șl REALITATE
Gîndindu-se la nu- 

sau.
Valentin Stănescu

...Portarii.__
me ca PavlovicJ, Zombori 
Mircea David, Z*---------
sau Traian Ionescu, voinescu sau 
Toma, apoi la Todor, Mihai Io
nescu, și la cele mai recente, N. 
Răducanu sau Coman, cei mai 
mulți sînt tentați să spună că 
fotbalul nostru a fost și este cel 
mai bine acoperit la acest post. 
Dar, în prezent, lucrurile nu 
stau deloc așa. Lipsesc valorile. 
Care sînt motivele ? Coman 
revine în poarta echipei națio
nale după mai bine de 10 ani. La 
C. S. Tîrgovlște cît a fost serios 
a făcut treabă bună. Dar pe el 
n-au putut conta — statornic —' 
nici echipa națională și nici cca 
„olimpică*4 (ba bolnav, ba acci
dentat, ba...) și, iată, două obi
ective de mare importanță ale 
fotbalului nostru au fost---------- '
mise și de portari : 
în meciul cu Spania, 
— în partida de la 
Răducanu a

: sezonul, dar două treimi- din 
, campionat a fost mai mult re- 
zervă decît titular. Doi portari 
ni s-au părut măi constanți : 
Cristian I (prima soluție pentru 
națională, după părerea noastră) 

" și Cristian II. Buzoianul. împreu
nă cu Ducadam (care are însă 
nesănsa ca în sezonul ce vine să 
joace în B) sînt singurele nume

• Beldeanu, Carabageac, Ți
cleanu și Kaiser sînt mijlocașii 
care, alături de Dobrin, au ur
cat In „topul" general. Iovănes- 
cu, T. Stoica, Mulțescu și Dem
brovschi au avut comportări con- 

. ■ stanle tur-retur, în timp ce Fur
nică, 
Kallo, 
Mureșan 
sau mal 
rile lor 
vul bine 
câtor.

P. Radu, Vamanu, Schepp, 
Economu, Angelescu și I. 

au coborît una, două 
multe trepte, com portă- 
oscilînd între călificati- 
(mai rar) și nesatisfă-

PORTARI: 1. Coman 7,94, 
2. Cristian I 7,70, 3. Ducadam 
7,58, 4. Lung 7,30, 5. Cristian 
II 7,17.

• Analizînd comportarea mijlo
cașilor în ediția a 61-a a cam
pionatului, atrage atenția faptul 
că grupul „dispecerilor1*,, al ce
lor care trebuie să conducă jocul 
echipelor lor, să sprijine apăra
rea sau atacul în cele două faze 
ale jocului, continuă să fie do-

ÎNAINTAȘI DE CARE NU

„RADIOGRAFIE
PETE NEGRE

de jucători din vechea 
Dobrin are 32 de ani, 

Romllă II șl Slmionaș
minat 
gardă.
Dumitru, 
slnt născuțl în 1950, Dembrovschi 
In 1945, Beldeanu șl Mulțescu în 
1951, Boloni, Iovănescu 
bageac în 1953. După 
destui de spectaculoase, pline de 
promisiuni, mal tinerii .
Țicleanu, Leac, Augustin, și Bo- 
zeșan s-au mulțumit în acest 
campionat cu foarte puțin, evo
luțiile lor nedepășind decît ra
reori limitele calificativului ac
ceptabil. iar în ultima categorie 
— categoria celor care nu apar 
în primii 20 de mijlocași al cam
pionatului — se află Șoșu, C. Io- 
nescu, Petcu, Sabou, Florean, 
Zahiu — cel atît de mult lăudat 
cu numai un an în urmă, la 
ora actuală considerat fiind ceea 
ce se numește „o decepție".

șl Cara- 
debuturi

Vamanu,

PREA SE TEM APĂRĂRILE.

compro-
Lung —
Spcriatu 
Miskolc, 

terminat bine

noi care s-au Impus. Șl cum re
trogradarea echipei lor i-a lăsat 
pe mulțl jucători de viitor în 
anonimat, șanse ca Ducadam să 
rămînă în prim-planul selecției 
nu pot exista decît printr-o ur
mărire atentă.

LINIILE DE FUNDAȘI AU... GOLURI PE FLANCURI
1 '...Fundașii. Plutonul fundașilor 
laterali dreapta este condus tot 
de un veteran — Cheran — har
nic, serios, modest. Dar cu toate 
eforturile lui, n-a putut atinge 
media 7 și cu atît mai puțin ur
măritorii săh Ca randament și 
perspectivă, „nr. 1“ ar fi 
Zamfir (dealtfel, titular și 
„națională*4 și la „olimpici"), în 
timp ce pe Borz l-a ridicat „me
dia" echipei sale; pe Bucur — 
incursiunile în atac pe teren 
propriu, iar pe Ungureanu (care 
nu știe încă dacă e funda? sau 
mijlocaș) — inconstanța sau sus
pendarea lui Negrilă; 
zența lîngă el a lui

M. 
la

ca și pre- 
Ștcfănescu.

dreapta:
M. Zam-

4.

pitu, Bigan, Condruc (e greu 
stabilit ■ postul lui în sjstemul

FUNDAȘI: laterali 
1. Cheran 6,91, 2. 
fir 6,79, 3. Borz 6,66, 
Bucur 6,51, 5. Ungureanu
6,47: centrali-libero: 1. Ștefă- 
nescu 7,32, 2. Condruc 7,28, 
3. Dinu 7,22, 4. Ene 7.09, 5. 
Catargiu 7,07; centrali — de 
marcaj: 1. Sameș 7,06, 2.
Cazan 6,85, 3. Al. Nicolae 
6,78, 4. Sâtmâreanu 6,78, 5. 
David 6,76; laterali stînga: 
1. Koller ------ 
3. Vigu 
5. Cincâ

6,90, 2.
6,68, 4.
6,57.

Purima 6,72,
Pitaru 6,61,

în randament, 
mult mai 
prezent în 

i uitat ce 
acest

Cu mări fluctuații 
Anghelini este clasat 
jos, deși în Iarnă era 
lotul național. Ne-am 
nume au mai apărut pe ____
post: Gheorghe, Andrieș, Romilă 
HI, Korteși, Nicșa, Stroe, Rusu, 
chiar șl Cașsal, reprofilat de ne
voie. Andrieș și Korteși sînt mai 
tineri, în timp ce Nicșa și Stroe 
au fost „transformați" fundași 
din extreme de puțină vreme și 
deci concluziile nu pot fl prea 
solide. Liberoul, postul cel mai 
complex. Dar cum în campiona
tul nostru un meci „de acasă" 
diferă atît de mult de unul „din 
deplasare" și sarcinile se schim
bă, Inclusiv evoluția celor de
semnați pentru acest post. A- 
parent, „Iibero-ul“ a fost mal 
bine reprezentat : avem, pe de o 
parte, jucători cu experiență, cu 
tehnică șl spirit de anticipație, 
cum sînt Ștefănescu, Dinu, Ciu-

da
s, ,_  . . de

joc al lui F.C. Baia Mare, dealt
fel ca și în cazul Iul Sabău, cu 
stoperul de marcaj), Iar pe de 
altă parte pe mal tinerii Stancu 
șl Ene. Fundașii de marcaj. Pos
tul care comportă o muncă de 
mare răspundere, un dur travaliu. 
Pe primul loc se află Sameș, re
marcat prin calitățile fizice, jocul 
de cap, șl, mal ales, prin discipli
na cu care-și îndeplinește rolul. 
Deși mal jos valoric, prin ace
leași calități s-a remarcat șl 
Cazan (extrem de disciplinat). 
Pe acest post, tineretul este re
prezentat în primul rind de bu
zoianul Al. Nicolae șl, apoi, de 
orădeanul David. Lista este însă 
șl aici destul de scurtă. Oricum, 
linia de fundași a fost mal pu
ternică — la cele mai multe e- 
chlpe — în zona _____  1
Postul de fundaș lateral stîn
ga nu a oferit apariții pro
mițătoare ca valoare și perspec
tivă. Fără accidentul suferit, Vi- 
gu ar fl rămas, mal mult ca si
gur, titular la națională, așa cum 
Ivan II n-a avut, din păcate, 
contracandidat la „olimpici". 
Prima rezervă a fost Purima, 
căruia, însă, nu 1 s-a acordat 
creditul necesar. Dar să revenim 
la campionat. Grupul „stîngacl- 
lor“ este condus de Roller, adus 
pe acest post cînd colegul Iul de 
la F. C. Baia Mare, Molnar, era 
Indisponibil. Grupul fruntaș al 
fundașilor stînga, șl el cu media 
sub 7, mal cuprinde pe Pitaru și 
Cincă, remarcați pentru dîrzenia 
sl combativitatea de care au dat 
dovadă, adică doi oameni de e- 
chipă, dar nu și de 
promovare în loturile 
Singura promisiune,

■ Cum mal toate formațiile noas
tre din primul eșalon au prefe
rat o așezare în teren c- ..-i 
vîrfuri, ne Vom referi ’* —"
luția jucătorilor care au 
tricourile cu nr. 7, 9 și 
că la extremele drepte, 
centrali șl extremele stingi. Ca 
o primă constatare, trebuie să. 
arătăm că pe parcursul celor 306 
meciuri,, cîte s-au disputat în e- 
dlția cafhplonatulul recent înche-

ÎNAINTAȘI: extreme 
ta: 1. Lucescu 7,22, 
Grigore 7,00, 3. D. 
6,82, 4. Oprișan 6,56, 
nar 6,52; „vîrfuri*: 
II 6,86, 2. 
Stan 6,61, 
5. Terheș 6,53; 
ga: 1. D. " 
Hajnal 6,52, 3. 
4. Chihaia 6,36, 
lae 6,23.

centrală.

eventuală 
naționale. 

Qtugiua yxvfLiixsiuxLe, orădeanul 
Kiss (dar care, ca și Ducadam, 

j și David,ca șl colegii lui zare ___
va juca în Divizia B, unde „ob
servatorii" ajung destul de rar), 
în timp ce o altă promisiune. 
Ion Gheorghe. l-a cedat postul 
lui Nițu, mai sigur, mai constant. 
Spre finalul sezonului a apărut 
o speranță : Munteanu II (9 
jocuri în Div. A), care, cu 
cîteva goluri spectaculoase. din 
afara careului (floare rară), este 
așteptat cu o deosebită curiozi
tate. Desigur, el va trebui să 
confirme șl, apoi, să 1 se acor
de creditul meritat.

MIJLOCAȘII CONTINUĂ SĂ FIE DOMINAȚI DE DOBRIN
Din analiza comparată a cla- 

samenteloi‘, întocmite după eta
pa a 17-a, precum șl la încheie
rea campionatului, rezultă o sui
tă de considerații, multe dintre 
ele deosebit de semnificative.
• Un jucător, care nu mal are 

nevoie de nici o prezentare, do
mină cu autoritate grupul mij
locașilor. Numele Iul este Dobrin. 
Decarul „Argeșului" a reușit 
să-și mărească avantajul luat în 
tur asupra rivalilor săi. Distan
țarea a fost pe cît de sigură pe 
atît de meritată. In returul cam
pionatului, mal ambițios ca ori- 
cînd, trăind parcă, o a doua ti
nerețe fotbalistică, Dobrin a asi
gurat, cu talentul său de excep
ție, cîteva din succesele-cheie ale 
echipei pitejtene. Iar în partida 
care a decis titlul de campioa
nă, el a fost CREIERUL și FOR
ȚA nr. 1 care au înclinat balanța 
succesului spre echipa sub culo
rile căreia joacă de Ia 15 ani.
• Pe locul secund al Ierarhiei 

finale se plasează Ieșeanul Romi
lă n, liderul mijlocașilor cu Sar
cini preponderent ofensive. In 
ciuda unei temporare scăderi dă 
randament, Romilă a întrunit 
sufragiile cronicarilor, mai ales 
pentru contribuția lui decisivă 
la obținerea celor 9 puncte în 
deplasare.
• Slmionaș și Dumitru, pe 

Tocurile 3—4 la „coordonatori" 
după tur, au făcut rocadă de 
locuri; o rocadă firească, Stea
ua avînd în primăvară o com
portare liniară, în timp ce Po
litehnica Iași a coborît vertigi
nos. spre subsolul clasamentului.

Prin această „poziție 3", Dumi
tru vrea — sperăm — să anunțe 
revirimentul așteptat de Ia el.
• Doi jucători dețin locurile 

5 șl 6, ambii avînd aceeași me
die a notelor. Primul dintre el 
este Aurică Rădulescu, cel care 
a fost animatorul atacului echi
pei Sportul studențesc; jucător 
de mare finețe tehnică, de o

MIJLOCAȘI. La sfîrșîtul tu
rului, „radiografiind" com
portarea jucătorilor de la 
mijlocul, terenului, .clasamen
tele alcătuite pe baza mediei 
notelor arătau astfel: mijlo
cași coordonatori: 1. Dobrin 
7,41, 2. Simionaș 7,25, 3.
Dumitru 7,18, 4. Economu 6,90, 
5. I. Mureșan 6,87; ofensivi:
1. Romilă II 7.29, 2. A. Ra
dulescu 7,18, 3. Vamanu 7,17, 
4. lovănescu 7,13, 5. Kallo 
7,00; de „acoperire1*: 1.
Furnică 6,81, 2. Schepp 6,76, 
3. Augustin 6,62, 4. Koller
6,60, 5. Angelescu 6,57. La
încheierea campionatului, cla
samentul general al mijloca
șilor, în primo sa parte, a- 
ratâ astfel: 1. Dobrin 7,59,
2. Romilă II 7,18, ‘3. Dumitru
7,05, 4. Simionaș 7.03, 5-6.
A. Rădulescu șl Boloni 7,00.

■ n i

conduită ireproșabilă, fotoalistul 
pe care nu-1 vom uita- Boloni 
s-a aflat la încheierea turului pe 
locul 6 la „coordonatori**. El a 
jucat destul de bine pe ansam
blul campionatului, punînd. mai 
vîrtos umărul, spre final, la sal
varea echipei mureșene de la re
trogradare.

cu trei 
la evo- 
îmbrăcat
11, adi- 

atacanții

dreap. 
2. Fl.

Nicolae 
. . 5. Țăl- 

,,vîrfuri": 1. Radu 
Cămătaru 6,71, 3, 

4.. Marinescu 
extreme 

Marcu 6,54, 
Roznai 
5. C.

6,54, 
stîn- 

2.
6,37, 

Nico-

iat, s-a marcat un număr de 757 
de goluri, ceea ce reprezintă o 
medie de 2,47 goluri de meci.

Alcătuind clasamentul primilor 
5 jucători pe posturile din atac, 
în, funcție de media notelor ob
ținute, am reținut, între altele, 
că cei mal buni 15 înaintași au 
înscris un număr de 130 goluri. 
Ceea ce, să . recunoaștem, este 
extrem de puțin. In ordine, pe 
primul loc se află atacanții cen
trali, cu 70 de goluri; urmează 
extremele stingi, cu 39 de goluri, 
iar pe ultimul loc se situează 
purtătorii tricoului cu nr. 7, cu 
numai 21 de goluri. Este sur
prinzător faptul că unii jucători 
ca D. Georgescu (foarte fluc
tuant, ca șl inexistent 
în unele meciuri !), M. 
sau Fanici (cu cîte 
marcate) nu figurează 
mentul primilor 5 pe . 
din atac, media notelor obținute 
de el fiind destul de scăzută.

lat, s-a marcat un

. fluc- 
pe teren 

Răducanu 
13 goluri 
în clasa- 
posturile

EXTREME DREAPTA: Lucescu 
se află pe locul întîi, deși echi
pa lui a retrogradat în Divizia 
B. Notele constant bune acordate 
internaționalului au fost conse
cința faptului că Lucescu s-a de
tașat prin clarviziune în joc, a- 
sumîndu-și și îndeplinind cu bine 
rolul înaintașului-coordonator. Pe 
locul secund se află tîrgovișteanul 
FI. Grigore. Extremă Incisivă, în
zestrat cu calități specifice pos
tului (combativitate, viteză și dri
bling), FL Grigore a fost unul 
din factorii determinant! ai com-

portărll constant bune a echipei. 
Piteșteanul Doru Nicolae ocupă 
poziția a 3-a în Ierarhia extre
melor drepte. Minuscula aripă a 
campioanei F. C. Argeș și-a va
lorificat din plin calitățile spe
cifice postului, atit prin con
tribuția personală, cît șl datorită 
paselor lui Dobrin. Pe locul 4 se 
află buzoianul Oprișan, care, la 32 
de ani, s-a dovedit util echipei sale. 
Plutonul celor cinci de pe partea 
dreaptă a atacurilor este înche
iat de dinamovlstul Țălnar. Fen
ta șl driblingul sînt armele de 
preț al acestui jucător. Din pă
cate, aceste procedee tehnice nu 
au putut fi valorificate la maxi
mum din cauza absenței unor 
calități fizice de bază, cum ar 
fi forța șl rezistența. S-a dove
dit, de asemenea, deficitar șl ' 
Importantul capitol — șutul 
poartă.

la 
la

VÎRFUL DE ATAC. Radu 
Cămătaru șl Stan se situează, 
ordine, pe primele trei 
„Vîrfuri" z'l'L ,_ _____
rite, acești jucători au fost șl 
golgeterii echipelor lor. Radu li.

II, 
. în 

_ _ ___ locuri,
cu stiluri de joc dife-

actualul golgeter al campionatu
lui, a demonstrat calități speci
fice de contraatac. Demarcările 
rapide pe întreg frontul ofensiv, 
sprinturile prelungite, apariția 
oportună la finalizare. Iată atu- 
urlle plteșteanulul. Cămătaru are 
o forță de pătrundere rar intîl- 
nită. Nu îl animă, însă, dorința 
de a progresa, de a ajunge în 
vîrful piramidei, din care cau
ză primește foarte rar o notă pa 
măsura posibilităților. Buzoianul 
Stan, golgeterul turului, atacant 
foarte combativ, a avut un re
tur mai puțin convingător. To
tuși, conștiinciozitatea în proce
sul de instruire șl marea ambi
ție i-au adus satisfacția locului 
2 în clasamentul golgeterilor șl 
poziția a 3-a în cel al vîrfurilor 
de atac. Tîrgovișteanul Mari
nescu șl băimăreanul Terheș, cla
sați pe locurile 4 șl, respectiv 5, 
au avut comportări satisfăcătoare. 
Ambii pot, desigur, mal mult...

EXTREME STINGI. în actualul 
campionat, extremele stînga au 
avut aripile cam... frînte. Marcu, 
ca și în lamă, în ciuda evolu
țiilor sale Inegale, se situează, din 
lipsă de contracandidați valoroși, 
pe primul Ioc. Craloveanul, deși 
„croit" pentru acest post, nu a 
dat randamentul așteptat din 
câuza momentelor sale de stag
nare, am putea spune de absență 
parțială din joc. Pe locul 2 
tot în lipsa unei concurențe mai 
serioase — Hajnal, jucător co
mod, capricios șl recalcitrant, ri
sipește o tehnicitate și clarviziu
ne remarcabile. Roznai o- 
cupă locul 3. Unele deficiențe de 
ordin tehnlco-tactic n-au prea 
fost compensate pe planul pu
terii de luptă. Urmează Chihaia, 
care, dațorită gradului ridicat de 
tehnicitate șl intuiție în joc, s-a 
remarcat In mal toate partidele. 
Un nume mal puțin consacrat, 
pe locul 5, vîlceanul C. Nicolae, 
laborios în jocurile susținute de 
echipa sa. Regretabil faptul că 
unii jucători ca C. Zamfir, Pe
trescu, Vrlnceanu sau Cemescu 
n-au putut pătrunde în grupul 
fruntaș al extremelor stingi.

ore ar fi principalele observații ce s-ar putea 
citit, cu comentariile respective, clasamentele pe 
portarii individuale a divizionarilor A î

face dupâ ce ați 
posturi ale com*

Deși notările au fost uneori Indulgente, mediile sînt 
ele oglindind mediocritatea randamentului celor mai 

noștri. Plasîndu-se, de regulă, în jurul notei 7, clasamentele par mai cu
prinzătoare doar In zona posturilor defensive unde — în adevăr - pe pri
mele locuri Intîlnim majoritatea jucătorilor reprezentativi.

destul de scăzute, 
buni fotbaliști ai

O „Radiografiile posturilor* intăresc alte adevăruri vechi ți, deci, cunos- 
cute: o criză a fundaților laterali (cea de pe postul de fundaț stingă 

a devenit chiar un coțmar pentru selecționeri), față de situația, mal puțin 
critică, din „zona* fundașilor centrali (de marcaj sau „libero”). Penuria 
elementetor valoroase, înlilnită la fundații laterali, apare ți la virfurile 
de atac ți extremele stingă, posturi unde jucători de valoare ți constanți 
se găsesc cu greu, deiecțiunea împletind in mod considerabil și asupra 
formulelor loturilor reprezentative.

*> Saltul de calitate așteptat de la grupul de fotbaliști tineri sau foarte 
tineri încâ nu s-a produs. Cel puțin la nivelul pretins de situația ac

tuala a fotbalului nostru. Așa se și explica de ce (cu excepția clasamen
telor vîrfurilor de atac șl ale fundașului stînga), lideri sînt jucători vechi, 
cu experiență; unii dintre el (cazul lui Dobrin), 
sențe prelungite din competiție, au refăcut 
pâcate rare 1) și au terminat pe primul loc.

■»
.. deși handicapați de ab- 

distanța prin prestații bune (din

mai era nevoie — concluzia câ 
JUCĂTORILOR DIN

Retrospectiva pe posturi întărește — dacă 
RANDAMENTUL GENERAL INDIVIDUAL AL 
VIZIE SE PLASEAZĂ LA UN NIVEL NECORESPUNZATOR UNEI 
CHEMATE SA PREGĂTEASCĂ ATIT CLUBURILE CIT Șl LOTURILE 
LA COTA CONFRUNTĂRILOR INTERNAȚIONALE. De aici, marele 
noului campionat: FIECARE JUCĂTOR TREBUIE NEAPĂRAT SA

PRIMA Dl- 
COMPETIȚII 
NAȚIONALE 
obiectiv al 

_____ ___ r_____ _______ ____________ _____ _________ SE RIDICE 
LA UN RANDAMENT SUPERIOR TRECUTEI EDIȚII. Numai din plusul fiecăruia 
va rezulta plusul cel mare, de ansamblu, al campionatului, al fotbalului 
românesc I

între două ediții ale cupelor europene

DUPĂ CE ANI DE ZILE
S-AU COMPORTAT SLAB, 

REPREZENTANTELE NOASTRE TREBUIE 
SĂ FACĂ 0 COTITURĂ RADICALĂ
...Act reflex al activității lor in 

campionatul intern, comportarea e- 
chipelor noastre de club a lăsat de 
dorit și pe plan extern, în cele trei 
competiții europene la care se ali
niază In fiecare an, toamna: Cupa 
campionilor. Cupa cupelor șl Cupa 
U.E.F.A. Vă mai amintiți ? Două 
dintre reprezentantele fotbalului ro
mânesc, Steaua și Universitatea Cra
iova, ou părăsit foarte repede între
cerea, In C.C.E. și în Cupa cupfelor, 
prima pierzînd dublul joc eliminato
riu cu A. S. Monaco, secunda capo- 
tînd, încâ din primul tur, în bene
ficiul Fortunei Diisseldorf. Celelalte

Evoluții sub
In pofida acestor eșecuri în bloc, 

se poate face totuși aprecierea câ 
- în cupele europene - ECHIPELE 
NOASTRE NU DAU TOT CE POT, nu 
se comportă la adevăratele lor po
sibilități. Ce altă probă mai conclu
dentă a neîmplinirilor fruntașelor 
fotbalului nostru, în prestigioasele în
treceri continentale, decît REZULTA
TELE LOR PARȚIALE. Steaua pierde, 
iată, cu 3-0, prima el manșă cu 
A. S. Monaco, pentru ca apoi, în

două formații, F. C. Argeș și „Poli** 
Timișoara, au luat un start bun în 
Cupa U.E.F.A. (eliminînd pe Pana- 
thinaikos Atena $1 M.T.K. Budapesta), 
după care. In turul doi, s-au văzut 
întrecute de F. C. Valencia și Hon- 
ved. Cu un an înainte, Dinamo (in 
C.C.E.), Steaua și A.S.A. Tg. Mureș 
(în Cupa U.E.F.A. — cu F. C. Bar
celona șl, respectiv. A.E.K.) ratînd 
de la prima încercare. Doar Univer
sitatea Craiova parcursese - In Capa 
cupelor — un tur mai mult, grație 
sorților care, la startul competiției, 
ii hărăzise pe Omonla Cipru.

potențialul real
partida revanșă, sâ ciștige cu 2-0, 
ratînd alte 2-3 goluri din poziții 
una mai clară ca cealaltă; F. C. 
Argeș o învinge pe Panathinaikos și 
acasă la ea, apoi, la Pitești, și pe 
F. G. Valencia, Intr-o partidă în 

. care, pierzînd doar cu 2—1, la fluie
rul final a! arbitrului, valorosul ei 
adversar a răsuflat ușurat; Politeh
nica Timișoara trece in turul I de 
M.T.K. și are 0-1, în deplasare, la 
Honved (punct înscris de budapes-

Constantin ALEXE 
Laurențiu DUMITRESCU 

Gheorghe NERTEA

tani din penalty) pîna In min. 82 ’ 
Rămasă însă în 10 oameni, ..Poli*' 
primește, în final de partidă, încâ 
un gol, la un șut din afara careu
lui, după care se prăbușește psihic. 
In pallida retur, „Poli" întrece pe 
Honved cu 2-0. In sfîrșit, „remiza" 
Universității Craiova, în toamnă, la 
Dusseldorf, ne reamintește de un alt 
„parțial** reușit, cu un an înainte,’ 
de echipa olteană: 2-0, pe propriul 
teren, cu Dinamo Moscova ! Două 
goluri înscrise relativ ’ repede (la 
doua faze dintre multe altele de 
apreciat spectacol fotbalistic care 
au făcut șah-iriat ofensiva adversă), 
anulate însă la executarea penalty- 
urilor.

Absolut toți aceștia fiind parteneri 
de calibru, cu frumoase cărți de vi
zită, - al reprezentantelor noastre: 
A. S. Monaco, de pildă, avea să fio 
eliminată (la egalitate de puncte, a 
primit Insă gol îh deplasare) de 
viitoarea finalistă a Cupei campioni- 
lâr europenii F. C. Malmoe; Fortuna 
Dusseldorf a mers In Cupa cupelor 
pînâ în finala cîștigatâ de C. F. Bar
celona. ;. Honved a eliminat-o pe 
Ajax. In sfîrșit F. C. Valencia, 
echipa Iul Kempes și Bonhof, va 
evolua șl de astă-datâ Intr-o compe
tiție ’ europeană. In Cupa cupelor, 
muifrimltă victoriei repurtată recent, 
în finala, spaniolă, asupra Iul Real 
Madrid I

La baza ..neîmplinirilor*' 
destule lacune

Cîntărind To ..miligiam" faptele prin 
prisma „parțfolelor", vom vedea că 
destule lacune le împiedică pe e- 
chipele fruntașe de club să devină 
integraliste. Steaua, de exemplu, a 
sosit la Monaco la puține zile dis
tanță de la cîștigacea unui turneu



...Șl ÎN ACTIVITATEA | 
LOTURILOR REPREZENTATIVE}

CAMPIONATUL DE RUGBY (abia) S-A ÎNCHEIAT, 
ALT CAMPIONAT BATE LA USÂ!»

Vacanța rugbystică iși număiă ultimele zile. Slnt și echipe care 
s-au aratat mal grăbite (de pildă Farul), ora pregătirilor venind 
deja pentru ele. Oricum, a fost — pentru toată lumea — o vacanță 
parcă mal scurtă decît aricind : campionatul abia s-a terminat, 
alt campionat bate la ușă I Cum este el întlmplnat ? Clteva râs- punsuri, în rîndurile următoare,,.SE IMPUNE O ÎNTREAGA

SERIE DE SCHIMBĂRI:
Dl SHECTIf, DE MENTAllIATf, DE ÎNȘIRUIRE

Reprezentînd reflectarea di
rectă a valorii campionatului 
in nivelul lor de joc, loturile 
reprezentative s-au situat pe 
același necorespunzător plan 
valoric. Urmare absolut fireas
că, ratarea in serie a obiecti
velor din competițiile oficiale 
la care s-au prezentat.

Să începem — firește — cu 
echipa A. Angajată în prelimi
nariile Campionatului euro
pean, ea a ieșit, practic, din 
cursă în urma înfrîngerii de 
la Valencia (0—1) și a egalului 
de la Craiova în fața aceluiași 
adversar : reprezentativa Spa
niei. Chiar dacă întîlnirea cu 
selecționata Iugoslaviei ne-a 
prezentat, mai cu seamă în re
priza a doua, un unsprezece 
național mai aproape de cota 
valorică internațională, în ce
lelalte partide amicale de ve
rificare randamentul și com
portarea n-au depășit linia me
diocrității. Pe această linie a- 
pare și înregistrarea primei în- 
frîngeri, din întreg palmaresul, 
în fața echipei Greciei (1—2 la 
Atena) și egalul (echivalînd cu 
o înfrîngcre) din partida cu Ci
pru. Pe lingă wiele cauze o- 
biective ale necoreșpunzătoarei 
operațiuni de alcătuire a repre
zentativei (accidentări, absențe 
de candidați valabili pentru 
unele posturi etc.), au apărut, 
din păcate, și o serie de erori 
sau defecțiuni care au impietat 
asupra randamentului lotului 
și. implicit, asupra rezultatului. 
Ne referim la o prea largă și 
nejustificată arie de selecție, 
ceea ce a diluat, valoric, for
mulele de echipă națională, 
apoi la multele cazuri de in
disciplină și lipsă de conștiin
ciozitate în pregătire de care 
s-au făcut vinovați și vechi și 
consacrați componenți ai iotu
lui ; în sfîrșit, ne gîndim la în
târzierea 
precise, 
joc. idee 
calitățile 
tilor noștri în paralel cu pre
ceptele jocului modern.

Nici celelalte loturi nu ne-au 
scontate. Lo- 

: aproape de 
l doi al pre- 

succesul de 
: fața olimpi-

apariției unei clare, 
convenabile idei de 
care să se inspire din 
specifice ale fotbaliș-

adus satisfacțiile i 
tui olimpic, aflat 
calificare în turul 
liminariilor, după 
la Pitești (2—0 în 
cilor unguri), a ratat buna șan
să din pricina unei comportări 
sub orice critică, robită defen
sivei oarbe, în partida-retur. 
Lipsa de curaj și de inițiativă, 
ideea de a menține printr-o a- 
părare cu orice preț (dispera
tă) diferența de două goluri de 
la Pitești, o serie de ieșiri din 
formă nerezolvate la timp prin 
titularizarea altor jucători re
comandați de potențialul din 
acel moment, toate aceste

juniorii 
(fără 
în
se

au 
acel 

fata ju- 
numere 

turneului

cauze (și altele) au oprit Ia 
jumătatea primului tur un lot 
ce avea perspectiva unor per
formanțe de valoare.

Ezitant, fără să se scuture de 
balastul rămas din sezonul de 
toamnă (culminînd cu eșecul 
usturător din meciul de la Ti
rana), lotul de tineret n-a ob
ținut nici el calificarea în com
petiția europeană rezervată 
„speranțelor11 fotbalului conti
nental (în întrecere cu selec
ționatele similare ale Ungariei 
și Turciei) și, apoi, a cam fost 
dat uitării, aproape suspendin- 
du-i-se activitatea, în loc ca, 
dimpotrivă, să i se asigure lin 
program de meciuri de pregă
tire și verificare.

de-a lungul celor aproape 4 tu
re de stadion. Bravo Natalia 
pentru acest valoros record, la 
fel Ileana și tot la fel, dar da- 
că-mi dați voie, cu o sublinie
re specială, Maricica, pentru 
modul în care a condus „ostili
tățile", căci fără eforturile ei, 
cu siguranță că performanțele 
n-ar mai fi fost acestea...

Le așteptăm acum pe aceste 
atlete la noi întreceri și le do
rim să realizeze încă și mai 
mult 1

Celelalte probe, dintre care 
unele desfășurate chiar sub ra
falele ploii, au oferit, de ase
menea, momente de întrecere 
interesantă și citeva rezultate 
demne de reținut. Din păcate, 
ploaia a „vămuit" unele dintre 
aceste cifre ! ...

Rezultate din ziua a in-a a 
campionatelor : BĂRBAȚI : 800
m : 1. Nicolae Onescu (CSM Cra
iova) 1 :52,2, 2. Gh. Ghlpu (Me
talul) 1 :52,4, 3. St. Nagy (Stea
ua) 1 :52,9, 4. Gh. Gherghe
(CAU Timisoara) 1 :53,1, S. Em. 
Adămoale (Știința Bacău) 1 :53,3, 
6. D. Grecescu (CSU Brașov)
1 : 53,3 — campion de tineret ; 
3000 m : 1. Ilie Florolu (Farul 
C-ța) 13 :48,5 — campion repu
blican, 2. P . Lupan (Steaua)
13 :58,7, 3. A. Niculescu (CASU 
Timișoara) 14 :00,0. 4. N. Duml- 
trașcu (Steaua) 14 :00,7, 5. Dan 
Betlni (CSM Craiova) 14 :14,2, 
6. Gh. Neamțu (Prahova PI.)
14 :17,1 : 110 mg : 1. Pal Palffy 
(CASU CIuj-Napoca) 14.32 — cam
pion republican, 2. V. Tcașcă

în fine, lotul de juniori s-a 
poticnit, ca de obicei în ultimii 
ani, la faza preliminară a Tur
neului U.E.F.A. Ne trebuie, îin- 
tr-adevăr. un serios efort de 
memorie spre a stabili de când 
juniorii nu s-au mai calificat 
în zona finală a celor mai bune 
reprezentative de pe continent. 
De data aceasta, putem să fim, 
realmente, nemulțumiți pentru 
că, așa cum au evoluat în a 
doua parte a sezonului, sub în
drumarea experimentatului an
trenor R. Cosmoc, 
arătat că puteau 
eșec de la Brașov 
niorilor unguri) să 
printre concurenții 
final.

1978/79 — un sezon _ 
țional care prezintă, din păcate, 
prea multe pete negre pe pla
nul activității loturilor repre
zentative.

Sigur că se cere, în ____
rînd, o îmbunătățire a muncii 
la toate aceste loturi, o creș
tere a responsabilității, a com
petenței, a spiritului de iniția
tivă. Rutina, prudența exage
rată, teama nu fac decît să 
diminueze forța de exprimare 
a echipelor naționale, aspect 
negativ care iese și mai mult 
la iveală în partidele oficiale. 
Dar, ceea ce trebuie să se pro
ducă, in mod hotărîtor, ca o 
radicală cotitură, este o schim
bare de selecție, de mentalitate, 
de instruire. Fără echipe re
prezentative cît mai bine pre
gătite, muncind într-un climat 
de disciplină și 
fără campionate de 
nic ridicat (pornind 
meroasele întreceri 
astăzi, în calendarul 
încă de- la categoria juniorilor), 
nu vom avea niciodată loturi 
naționale corespunzătoare pre
tențiilor tot mai multe și mai 
mari ale competițiilor oficiale 
U.E.F.A. și F.I.F.A.
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nivel teh- 
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ARBITRII DE RUGBY ALEARGĂ 
BINE, DAR NU PREA ȘTIU 

REGULAMENTUL I
Mica familie a arbitrilor de 

rugby din țara noastră s-a reu
nit, săptămîna trecută, la Bucu
rești. A fost, de fapt, o întîl- 
nire restrânsă, numai 65 din cei 
peste 100 de cavaleri al fluieru
lui putîndu-se prezenta la Con
sfătuirea metodică organizată de 
F.R.R., eu sprijinul Sectorului de 
perfecționare a cadrelor din 
C.N.E.F.S. 26 dintre participant 
au venit — aspect absolut pozi
tiv — din provincie, el repre- 
zentînd o arie geografică largă: 
Iași. Sibiu, Brașov, Constanța, 
Pitești, Timișoara, Zimnicea ș.a. 
Programul consfătuirii a inclus 
discutarea detaliată a regulilor 
de joc (în lumina ultimelor mo
dificări), dar nu s-a redus la 
discuții, arbitrii avînd de susținut 
o serie de probe, practice sau 
teoretice.

Cu o săptămînă In urmă, Ia 
„Tineretului", s-a verificat vi
teza cavalerilor fluierului, ele
ment obligatoriu, atâta vreme cit 
rapiditatea fazelor de rugby este 
demonstrată. Spre plăcuta noas
tră surpriză, examenul respectiv 
a fost trecut în bloc. Sub ame
nințarea norilor de. ploaie, au 
„curs" apoi — pînă la căderea 
primelor picături — întrebările, 
la care Alexandru Leinneanu a 
răspuns cu siguranța-i caracte
ristică. Printre audienți, o figură 
foarte cunoscută, un „fluier" de 
viitor, sîntem asigurați: Gheor
ghe Rășcanu, excelentul interna
țional de pînă mai ieri. De s-ar 
mări, în continuare, familia ar
bitrilor noștri cu asemene^ foști 
mari rugbyști I

A urmat proba de rezistență, 
unde rezultatele bune au conti
nuat. Ceea ce nu s-a întâmplat 
însă cînd a venit „încercarea cea 
mare" — testul cunoștințelor teo
retice. Lista „corigenților" s-a 
constituit într-un veritabil sem
nal de alarmă, în capul acesteia 
situîndu-se cunoscut! conducători 
de Joc, precum M. Gavrici, P. 
Soare, Șt. Crăciunescu, V. CIș- 
maș I Toți cel aflați lntr-o ase
menea situație — ne spune Theo
dor Witting, președintele colegiu
lui — vor fi chemați, împreună 
cu absenții de la întâlnirea de 
săptămîna trecută, la un nou 
test. Am sugera ca noua veri
ficare să fie îngreuiată, Îndeosebi 
pentru divizionarii A. Să amin
tim că printre eei mai buni s-au 
numărat C. Cristăchescu, Fl.

MECIURI DE VERIFICARE 
PENTRU LOTUL OLIMPIC 

DE HANDBAL
Lotul olimpic de handbal al 

țării noastre a susținut ieri, in 
Sala sporturilor din Brașov, două 
meciuri de verificare în compa
nia unor formații locale. Astfel, 
lotul A a evoluat în compania 
unei echipe proaspăt revenite în 
prima divizie a țării —- Dinamo 
Brașov. „Olimpicii" au câștigat cu 
25—13 (11—9). Printre marcatori:
Stingă 9, Folker și Bedivan cîte 
4, Grabovschi 3 pentru „olim
pici", respectiv Bota 5, Cristian 5. 
Lotul B a eîștigat cu 29—12 (11—8) 
întîlnirea cu Tractorul Brașov, 
cele mai multe goluri fiind în
scrise de Vasilache 7, Flangea 7, 
Mironiuc 4, Deacu 3, Feher 3, 
Dan 3, precum și de Matei 6. 
(Carol GRUIA — coresp.).

Tudorache, M. Bostan, L. Ivă- 
nescu, Fl. Zamfircscu, M. Popa, 
C. Stanca (observați, desigur, cî- 
teva nume noi I).

Nu au lipsit nici momentele e- 
moționante. Ele au fost prile
juite de retragerea din activitate 
a doctorului Gabriel Eftimescu 
(care își va pune însă pe mai 
departe bogatele cunoștințe teo
retice în serviciul rugbyului ro
mânesc, prin calitatea de mem
bru al Colegiului central) si a iui 
șt. Cristea.

INTRE BUTURI
• ARADUL NU SE NUMĂRA 

printre marile noastre centre 
rugbystice. Șl totuși, tînărul an
trenor Cornel Mitan avansa, re
cent, propunerea de organizare 
a ediției viitoare a turneului fi
nal al campionatului de juniori. 
Inițiativă care dezvăluie inten
țiile amatorilor sportului cu ba
lonul oval din orașul de ta Mu
reș.
• PERIOADA DE TRANSFE

RĂRI se va încheia la 31 iulie, 
în discuție, pînă acum, un nume 
cunoscut — Marian Zamfir, îna
intașul remarcat Ia Politehnica 
lași. El va activa, se pare, la 
C.S.M. Sibiu.

Rubrică realizată de
Geo RAEȚCHI

Campionatele nafionale de box se apropie

SPORTIVII DINAMOVIȘTI 
SE PREGĂTESC ÎN LINIȘTE...

•I

Multe indisponibilități In lot, totuși antrenorul 
emerit C. Dumitrescu speră...

Apropierea startului în cam
pionatele naționale de box pen
tru seniori face ea, în secțiile 
din întreaga țară, pregătirile 
să se intensifice. Fiecare spor
tiv este dornic să se prezinte 
în formă maximă, care să-i 
permită obținerea unor rezul
tate cît mai bune.

I-am căutat pe boxerii de la 
Dinamo București în parcul 
din șoseaua Ștefan cel Mare 
Investigațiile nu au dat... satis
facție. Am aflat că, pentru cî- 
teva zile, antrenorul emerit 
Constantin Dumitrescu s-a re
tras pe malul lacului Snagov, 
împreună eu elevii săi care nu 
fac parte din lotul național...

Aici, o atmosferă de lucru 
intens. Grupul boxerilor dina- 
moviști este prezent „in cor- 
pore“ Ia unul din cele două 
antrenamente cotidiene. Spor
tivii sînt cunoscuți — mulți 
dintre ei foști campioni, care 
încearcă din nou să intre în 
posesia centurilor. „Veteranii'* 1 
Remus Cozma și Ion Gyorffi 
— cu multe meciuri grele la 
activ — nu vor să cedeze ca
dența. Intențiile lor sînt clare. 
Vor face tot ce depinde de ei 
pentru a cîștiga un nou titlu. 
Mai tinerii lor colegi Nicolae 
Crăciun, Gheorghe Simion și 
Teodor Pîrjol lucrează cu

lUDNIHI DI SAH
DI IA ȘUII MARI SI IAȘI

După o zi de odihnă, turneul 
internațional de șah „Someș"', 
care se desfășoară la Satu Ma
re, a continuat cu partidele 
rundei a 7-a. Două întîlniri au 
fost decise: Sindic a eîștigat 
la Rajna, iar Banas la Szabo, 
întilnirile Ungurcanu — Ciocâl- 
tea și Bukal — Biriescu au 
fost remize. Fischer arc avan
taj la Lengyel, iar Ilijin ia 
Presmann.

în clasament continuă să 
conducă marele maestru VIC
TOR CIOCALTEA cu 5.5 p. ur
mat de Ungurcanu, Biriescu si 
Sindic cu 4,5 p. Bukal 4 p. Ili
jin 3,5 p (1), Banas 3.5 p.

★
Se apropie de sfîrșit tradi

ționalul turneu de la Iași „Me
morialul Sadoveanu". în runda 
a 9-a Hausner l-a învins pe 
Szmetan iar Roos pe Honfi. E- 
galitate s-a înregistrat în în
tâlnirile Urzică — Marcovîci, 
Foișor — Voiculescu și Pușcașu 
— Bușu. Dominte a întrerupt 
în poziție superioară la Skro- 
bck.

Cu două runde înainte de 
sfîrșit conduce BUȘU cu 7 p, 
urmat de Hausner 6,5 p. Foișor 
5.5 p. Voiculescu 5 p, Pușcașu, 
Urzică și Roos 4,5 p.

multă conștiinciozitate. Ei do
resc să arate că, făcînd parte 
dintr-un club cu renume, tre
buie să aspire la performanțe 
deosebite. Pentru aceasta nu 
precupețesc nici un efort. Un 
cuplu inedit : Vasilc Cicu și 
Vasile Didea, foști campioni, 
în care, cîndva, se puneau mari 
speranțe. Dar, așteptările nu 
au fost confirmate. Poate că 
înregistrarea unor succese ra
pide le-a dăunait, poate viața 
nesportivă pe care au dus-o s-a 
„răzbunat", poate ... Acum, însă, 
cei doi par hotărîți să revină

L-am rugat pe Constantin 
Dumitrescu să ne vorbească 
despre intențiile ce le are pen
tru actuala ediție a campiona
telor naționale : „Anul trecut 
am ciștigat 5 titluri. Dintre 
campioni, doar Teodor Dinu 
parc să-și apere centura. Par
ticiparea celorlalți este incertă. 
Silaghi și Cercel sînt acciden
tați. Dragomir Ilie va evolua 
Ia altă categorie, iar Simion 
Cuțov participă, în această pe- 
ijoadă. Ia un mare turneu pes
te hotare. Vladimir și Vrîneca- 
nu sînt și ei indisponibili, așa 
că ne vom prezenta cu o gar
nitură nouă, dar pusă pc fap
te mari".

Paul IOVAN

.. Grecia, la care mai participaseră 
campioanele A.E.K., Austria Viena și 
Zbrojovka Brno. In principatul francez 
insă, Dumitru, lordănescu și ceilalți 
componenți ci formației bucureștene, 
oflațl încă sub impresia victoriilor 
lejere repurtate la Atena, au tratot 
jocul cu campioana Franței intr-un 
dăunător spirit de suficiență. Ca șl 
cum succesul din Grecia l-ar fi ga
rantat automat, fără Joc atent și 
precis, un altul șl la Monaco. In 
Cupa cupelor. Universitatea Craiova, 
evoiuînd pe propriul teren, a înscris 
relativ repede In partida el cu For
tuna Dusseldorf. A fost firesc ca ea 
să încerce acasâ majorarea scorului. 
Dar In dorința de a marca și pe 
cel de-al doilea gol, Beldeanu, Bă
lăci, Ștefânescu, Marca, Crișon cu 
forțat ofensiva, ignorînd aproape com-

. Pentru ca erorile
De ce insistăm asupra unor gre

șeli mai vechi și mai recente ? Fi
rește, * pentru ca ele să nu se re
pete în jocul viitoarelor noastre re
prezentante în cupele europene, trei 
dintre ele, F. C. Argeș, Steaua și 
Universitatea Craiova, FIIND ACE
LEAȘI DE ANUL TRECUT. Așa de 
pildă, nu-i va strica formației noas
tre campioane, F. C. Argeș, pentru 
jocurile ei cu A.E.K., să-și amintească 
cît de mult l-a dăunat ușurința cu 

de gol, 
cu Va- 
de folos 
partidele 
atacurile 

care a ratat mari ocazii 
în octombrie anul trecut, 
lencla. Tot așa, ti va fi

. Universității Craiova — în 
cu Wiener S.K. — să evite _______
hazardate, neînsoțite de măsuri de 
securitate propriei porți, după cum 
și echipei Steaua — rememorînd ,,e- 
pisodul Monaco" - îi va fi util să 
dovedească o mal mare combativi
tate în ambele manșe ale meciului 
ei cu Young Boys Berna. $i aseme
nea lor, o repunere în temă, după 
un an de absența, îi va fl prielni
că șî echipei Dinamo, căreia, așa

p!et sarcinile care le reveneau pen
tru faza de apârare. Consecința ? 
Fortuna Dusseldorf a egalat pe con
traatac și, apoi, pe fondul unei re
zistențe psihice diminuate a craio- 
venilor, ea a obținut finalmente am
bele puncte. Cam Ia fel s-au pe
trecut lucrurile și cu reprezentantele 
noastre în Cupa U.E.F.A., F. C. Ar
geș și Poli Timișoara, care, la rîn- 
dul lor, au comis decisive 
teștenii, după ce acasâ au 
perficial faza de atac, au 
Valencia goluri copilărești, 
dente greșeli de apârare;
poate spune, a ratat calificarea în 
turul 3 încă din prima manșă, cu 
Honved, la Budapesta, cînd 
necugetat al unuia ■ dintre 
avea sâ se râsfrîngă asupra 
echipe.

erori: pi- 
tratat su- 
primit la 
din evi- 

Poli, se

un gest 
jucători 
întregii

să nu se repete
cum se știe, sorții l-au desemnat 
drept parteneră de întrecere pe out- 
sidera Larnaca din Cipru.

Gîndind, așadar, cu precădere, la 
locunele vechi, vor trebui să abor
deze noile pregătiri cele patru re
prezentante ale fotbalului românesc. 
Să fie mai conștiente decît au fost 
în trecut de adevărul potrivit că
ruia ,.jocul greșeala așteaptă" șl să 
nu mai... greșească. Pledăm, firește, 
pentru o pregătire complexă a echi
pelor noastre fruntașe, care să le 
permită o abordare cu toate „mo
toarele în plin" & viitorului sezon 
fotbalistic. Cu cît evoluțiile lor în 
campionatul intern vor atinge toți 
parametrii de calitate — o tehnica 
superioară, grefată pe acumulări 
fizice, tactice, psihice — cu atît vor 
fi mai reușite comportările celor 
patru reprezentante în Cupele eu
ropene, în atmosfera cărora au șl 
Intrat, de curlnd, odată cu efectua
rea tragerii la sorți.

Gheorghe NICOLAESCU I

I CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM
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(Farul C-ța) 14,52, 3. N. Petcu
(CASU Timișoara) 14,90, 4. I. Ol
tean (Știința C-ța) 14,97 — cam
pion de tineret, 5. Al. Papi (CSU 
Brașov) 15,38, 4. D. Silișteanu
(CSSA) 15,45 ; lungime : 1. Dumi
tru Iordache (Rapid) 7,69 m — 
campion republican, 2. L. Foc- 
șeneanu (CAU) 7,65 m, 3. T. Va
sile (Dlnamo) 7,62 m, 4. St. Lăză- 
rescu (Rapid) 7,42 m, 3. V. Săru- 
can (CASU Cluj-Napoca) 7,40 m. 
6. B. Bedrosian (Dinamo) 7,30 m 
■uliță : 1. Vasile Bonțindcan
(Steaua) 76,82 m, 3. C. Raduly- 
Zorg<5 (CASU CluJ-Napoca) 75,45 
m, 3. Oct. Șandru (CASU Timi
șoara) 75,06 m, 4. C-tin Grigoraș 
(CAU) 71,82 m, 5. T. Plrvu (CAU) 
69,80 m, 8. A. Anghel 
(CAU) 65,72 m ; prăjină :
1. Nichifor Ligor (Steaua) 4.90 m 
— campion republican. 2. C. Li- 
hu (CSM Craiova) 4,60 m. 3. M. 
Nițu (Steaua) 4,80 m, 4. Cr. Ivan 
(Dinamo) 4,40 m, 8. M. Voicu 
(Steaua) 8,40 m, 8. C. Halichias 
(CSU Brașov) 4,40 m ; 4 x 100 m:
1. CASU Cluj-Napoca (Darvaș, 
Palffy, Selever, Szekernyes) 41,48,
2. CAU 42,07, 3. ASU Oradea
42,62, 4. Dinămo I 42,82, 3. Dina
mo n 43,14 ; 4 X 400 rn : 1. Stea
ua (isac, Dălțat, Korodl. St. 
Nagy) 3 :12,0 — campioană re
publicană, 2. Farul C-ța 3 :13,0,
3. CAU 3 :14,4, 4. Dlnamo I
3 :18,0, 3. Dinămo n 3 :19,4, 6. 
CSU Brasov 3 :22,0 ;

FEMEI : MO m 1 1. Maria Sa- 
mungi (Farul C-(a) 13,81 — cam
pioană republicană, 3. Otilia Șo- 
mănescu (Steaua) 24,29 — campi
oană de tineret, 3. Ibolia Korodl 
(Steaua) 24,37, 4. Nlculina Chlrl- 
cuță (Știința C-ța) 24,40, 5. Doi
na Budirincă (Rapid) 24,48, 8. Ana 
Marcu (Lie. N. B. Cv) 24,58 ;

1500 m : 1. Natalia Mărășcscu 
(CSM Craiova) 3 : 58,2 — record
național, campioană republicană,
2. Ileana Silal (Metalul) 3 :58,5,
3. Maricica Puică (Olimpia)
3 :59,8, 4. Fița Lovin (CSU Ga
lati) 4 :08,7, 5. Tudorița Nede- 
lea (Metalul) 4 :16,0. 8. Maria
Radu (Univ Craiova) 4 :20,0 — 
campioană de tineret : înălțime :
1. Cornelia Popa (Dinamo) 
1,83 m — campioană republicană,
2. Maria Preda (CASU Oradea) 
1,83 m, 3. Niculina Vasile (Dina
mo) 1,83 m, 4. Virginia Ioan (Ra
pid) 1,79 m, 5. Monica Matei (Lie.
2 Buc.) 1,75 m — campioană de 
tineret, 8. Renate Schadt (CASU 
Timișoara) 1,70 m ; disc : 1. Ar
gentina Menis (Dinamo) 63.20 m 
— campioană republicană. 2. 
Florența Taeu (Farul C-țal 
57,28 m. 3. Mariana lonescâ (CSM 
Craiova) 58.16 m. 4. Suzana Her
man (Steaua) 52.50 m, 5. Elena 
Anghel (ASU Pitești) 48.26 m, 
6. Tatiana Mihalcea (Lie. fii. isto
rie C-lung) 42.20 m — campioană 
de tineret : 4 x 100 m : 1. Steaua 
(Ciolan, Negovan, Șomăneseu, 
Korodi) 45,58 — campioană, re- 
publiacnă, 2. Rapid, 3. CAU 4. 
CASU Cluj-Napoca, 5. Șc. g-rală 
7 Deva. 6. CSU Iași ; 4 x 400 m : 
1. Metalul (Filip. Nedelea. Marin, 
Silai) 3 :43,2 — campioană repu
blicană. 2. Olimpia Craiova (Lia.' 
Rohozoveanu, Zamfira, Cojocarul
3 :44,1 — record republican de 
junioare, 9. Rapid Oradea 4 :03.0. 
La 100 mg. rezultatul Mihaelei 
Dumitrescu, campioana probei, 
a fost de 13.36 șl nu 13,66 cum a 
apărut în ziarul nostru de ieri.

Mîine, de la ora 8, se va des
fășura campionatul republican 
de marș, 20 km pe traseul din 
str. maior Coravu.



PREZENTE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
La volei masculin :

ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ 
3-0

în turneul internațional de 
volei masculin de la Berlin, 
reprezentativa țării noastre a 
obținut a doua victorie conse
cutivă. Jucînd excelent, volei
baliștii noștri au câștigat cu un 
scor categoric partida cu echi
pa țării gazdă (R. D. Germa
nă) : 3—0 (13, 16, 10). tn ce
lelalte partide : Cuba (B) —
Ungaria 3—2 (—5, 7, —13. 10, 
15) ; Polonia — Cehoslovacia 
3—1 (7, —2, 11, 5). In clasa
ment conduce echipa României 
cu 4 p. în următoarele jocuri, 
voleibaliștii noștri vor întîlni 
echipele Cehoslovaciei. Cubei 
(B) și Ungariei.
ECHIPA FEMININA DE BASCHET 

IN R. P. CHINEZA
Continuîndu-și turneul in R.P. 

Chineză, echipa feminină de 
baschet a României a intîlnit 
formația „1 August". Gazdele 
au terminat învingătoare cu 
scorul de 73—67 (32—38). Du
minică, la Beijing, echipa ro
mână va întîlni selecționata o- 
rașului.
TURNEUL MASCULIN DE BAS

CHET DE LA MISKOLC
în prima zi a turneului de 

baschet dotat cu Cupa Uni
versității din Miskolc (Unga
ria), selecționata masculină a 
României a întrecut formația

convorbiri Intre conducători 
M ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE 
DIN IUGOSLAVIA Șl R.P. CHINEZĂ

BELGRAD, 13 (Agerpres). Cu 
ocazia recentului concurs atletic 
Internațional de la Belgrad, con
ducătorul delegației sportivilor 
chinezi, Hsia Hsiang, vicepre
ședinte al Comitetului organiza
țiilor sportive din R. P. Chineză, 
a avut o întllnire cu vicepreșe
dintele Consiliului de cultură fi
zică al Iugoslaviei, Milan Erce- 
gan. Au fost discutate probleme 
în legătură cu extinderea colabo
rării sportive între R. P. Chineză 
și Iugoslavia, precum și stabili
rea unul program de antrenament 
și concursuri în comun la dis
cipline olimpice.

în „Cupa Annie Soisbault“

ECHIPA ROMÂNIEI ARE DE APĂRAT 
0 FRUMOASĂ CARTE DE VIZITĂ
Incepînd de miine, echipa ti

nerelor noastre tenismane ia 
un nou start în „Cupa Annie 
Soisbault", un veritabil cam
pionat mondial al „rachetelor" 
sub 21 de ani. Sportivele ro
mânce se prezintă cu o fru
moasă carte de vizită la a- 
ceastă a XV-a ediție a trofeu
lui, întrucît în 1975 echipa for
mată din Virginia Ruzici. IIo- 
rența Mihai și Mariana Simio- 
nescu a ajuns pînă în finala

„CUPA
(Urmare din pag. 1) 

secundă a Cehoslovaciei eu 
74—63 (35—24). Principalii re
alizatori ai formației române, 
Niculescu (22) și Ivănescu (16).

CĂLĂREȚUL AL. BOZAN 
ÎNVINGĂTOR LA BRATISLAVA
La Bratislava s-a desfășurat 

un concurs internațional de că
lărie (obstacole), la care au 
luat parte sportivi din Bulga
ria, Cehoslovacia, Elveția, R.D. 
Germană, R. F. Germania. Po
lonia, România și Ungaria. Re
prezentanții noștri Al. Bozan și 
Dania Popescu au avut o com
portare foarte bună. AI. Bozan 
a cîștigat proba de „obstacole 
integrate", clasîndu-se, de ase-

Balcaniada de ciclism

SPORTIVII BULGARI ÎNVINGĂTORI 
ÎN PROBA DE CONTRATIMP PE ECHIPE

ATENA, 13 (prin telefon). 
Vineri dimineața a început în 
capitala Greciei cea de a 12-a 
ediție a campionatului balca
nic de ciclism. Pe șoseaua Var- 
kiza — Cap Sounion s-au des
fășurat probele de contratimp 
pe echipe. Atît juniorii cit și 
seniorii au avut de înfruntat 
condiții grele de concurs. Tra
seul a avut zeci și zeci de vi
raje, peste 20 de urcușuri, nu 
grele, dar suficient de multe, 
iar canicula (peste 35 de gra
de) și puternicii curenți de aer 
veniți dinspre mare le-au stors 
energia pînă la ultima picătură. 
Cicliștii noștri au avut compor
tări diametral opuse. în timp 
ce seniorii au reușit să revină 
la nivelul lor cunoscut, clasin- 
du-se pe locul 2, juniorii au 
evoluat foarte slab, lăsîndu-ne 
îndoieli în ceea ce privește 
viitorul lor ca cicliști.

întrecerea seniorilor (100 km) 
a fost dominată de cicliștii bul
gari. Pe primii 50 de km, ei au 
luat un avans de 2 minute și 
18 secunde formației noastre, 
care pe această porțiune s-a 
lăsat depășită și de reprezenta
tiva Greciei (56 sec.). Pe partea 
a doua, bulgarii l-au pierdut la 

competiției. La ediția din acest 
an, în zona B de la Wroclaw 
(Polonia), echipa va fi alcă
tuită din Lucia Romanov, Ma
ria Romanov și Camelia Chi- 
riac, antrenor si căpitan neju
cător fiind Tudorel Bădin, în 
primul meci, duminică, adver
sara reprezentativei României 
va fi învingătoarea din partida 
preliminară Argentina — Polo
nia.

DAVIS“
D. HĂRĂDĂU - B. BORG 

4—6, 0—6, 1—6
A fost o partidă practic fără 

istoric. După un debut bun 
(3—0), Hărădău servind bine, 
dlnd o replică foarte curată, 
dar ineficace, nu poate stăvili 
jocul tot mai agresiv al cam
pionului Wimbledonului, care 
acoperă o mare suprafață de 
teren și punctează tot mai de
cisiv. Hărădău face uneori ad
mirabile „mingi de luptă" și 
rezistă tn primul set onorabil, 
pierzîndu-1 cu 4—6. Apoi, însă, 
pînă la ploaie și după reluarea 
partidei (întrerupere de 30 de 
minute). In timp ce Hărădău 
se arată un partener conștiin
cios dar fără inițiativă, Borg 
face trei breakuri consecutive 
și cîștigă ușor setul secund. 
Trebuie spus că tăria lovituri
lor suedezului a prevalat net 
asupra retururilor corecte, dar 
lipsite de decizie, ale jucăto
rului nostru. Astfel, și setul 3 
se încheie destul de repede, cu 
6—1.
• La Paris, după prima zi a 

celei de a doua semifinale a 
grupei B (zona europeană), 
Franța — Cehoslovacia 0—1 : 
Y Noah — I. Lendl 3—6, 3—6. 
6—3, 7—9. 

menea, ca și colega sa, pe alte 
locuri fruntașe în celelaLc 
probe.

TURNEUL DE POLO 
DE LA EGER

în ultimele meciuri ale tur
neului internațional de polo de 
la Eger s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Olanda—Aus
tralia 2—2 (0—0,1—0,1—0, 0—2); 
Ungaria — Italia 7—5 (0—0,
3—1, 1—3. 3—1) ; Iugoslavia — 
România 7—6 (0—1, 3—1, l—1, 
3—3). într-un joc anterior : 
Iugoslavia — Ungaria 7—6. Cla
sament final : 1. Iugoslavia 10 
p ; 2. Ungaria 8 p ; 3. Italia 4 
p ; 4. Australia 3 p ; 5. Olanda 
3 p ; 6. România 2 p.

km 60 pe Staikov, omul lor' 
nr. 1, iar românii pe Marin Va
lentin la km 80. Chiar și în 
aceste condiții, datorită trava
liului imens al lui Teodor Va
sile și Mircea Romașcanu, pre
cum și comportării peste aș
teptări a tînărului Cornel Ni
colae, echipa României a reu
șit s-o depășească pe cea a ță
rii gazdă și să se situeze pe 
locul secund. IATĂ CLASA
MENTUL : 1. Bulgaria 2h 10:05 
— campioană balcanică, 2. 
România 2 h 14:39, 3. Grecia 

2 h 15:44, 4. Iugoslavia 2 h 15:57, 
5. Turcia 2 h 33:13.

Juniorii au alergat pe același 
traseu, dar numai 70 de km. 
Tinerii noștri alergători n-au 
contat nici un moment în lupta 
pentru primele locuri. Atît Sto- 
ean, cit și Paraschiv, Vasiliu 
și Țone — acesta din urmă a 
și abandonat pe ultima parte a 
cursei, au demonstrat nu nu
mai o slabă pregătire, dar și 
evidente lipsuri în ceea ce pri
vește tehnica schimbului la 
trenă.

CLASAMENT : 1. Bulgaria
1 h 38:15, 2. Iugoslavia 1 h 
39:24, 3. Grecia 1 h 40:14, 4. 
România 1 h 43:13, 5. Turcia 
1 h 44:47.

Sîmbătă. juniorii își vor dispu
ta proba de fond (72 km) pe 
șoseaua Markopoulo — Cap 
Sounion. iar duminică, de la 
ora 9. seniorii vor încheia a- 
ceastă ediție a balcaniadei cu 
proba de fond pe 135 km, pe 
aceeași șosea ca și juniorii.

Hristache NAUM

JOCURILE SPORTIVE PANAMERICANE
SAN JUAN. 13 (Agerpres). 

Proba de 400 m bărbați a re
venit americanului Tommy 
Darden în 45,11, urmat de cu
banezul Juantorena (45,24). în 
aceeași probă, la feminin, a 
cîștigat Sharon Dabney (S.U.A.) 
— 51,81, în timp ce aruncarea 
ciocanului s-a încheiat cu vic
toria neașteptată a canadianu
lui Stott Nielson — 69,64 m.

Alte rezultate : floretă femei 
pe echipe, finală — 1. Cuba, 2. 
Canada, 3. S.U.A. ; hochei pe 
iarbă, S.U.A. — Barbados 3—2, 
Canada—Cuba 9—1; baschet fe
minin, Cuba — Canada 67—65. 
Turneul de base-ball a fost 
cîștigat de selecționata Cubei, 
care a învins în finală, cu 
11—3, echipa Porto Rico. La 
hochei pe patine cu rotile, me
dalia de aur și-a adjudecat-o 
Argentina, urmată de Brazilia 
și Chile.
• Performerul concursului de 

înot al J. O. de la Montreal, 
americanul John Naber (4 me
dalii de aur și una de argint) 
se află la San Juan, dar nu 
în calitate de concurent la Jocu-

ATLETISM • Proba de 800 m 
în concursul de la Celje (Iugo
slavia) a revenit kenyanulul Ja
mes Malna, cu excedentul timp: 
1:44,70. Alte rezultate: lungime — 
Robinson (S.U.A.) 7,98 m, 400 m 
— Atutti (Kenya) 46,10, 3000 m — 
Llsec (Iugoslavia) 7:58,80, înălți
me — Hung Chun (R. P. Chine
ză) 2,14 m.

CICLISM • Etapa a 6-a a Tu
rului Poloniei, disputată pe un 
traseu muntos, în circuit, la Po- 
lianlța Zdroj, a fost eîștigată de 
polonezul Kowalski în 4h 25:18. 
tn clasamentul general conduce 
Charuckl (Polo-nla).

FOTBAL • Selecționata R. P. 
Laos, aflată în turneu în U.R.S.S, 
a întîlnit formația S.K.A. Kiev.

ȘANSELE SCRIMERILOR 
ÎNTRE C. M. DE LA MELBOURNE

SI JOCURILE OLIMPICE
Odată cu „Turneul țărilor so

cialiste", desfășurat la Opole, 
în Polonia, s-a desprins ul
tima filă a calendarului mari
lor competiții internaționale de 
scrimă ce premerg campiona
tele mondiale. Acum a sosit 
vremea deciziilor — selecțio
nerii nu mai au alte puncte 
de sprijin decît propriile op
țiuni —, a pregătirilor finale 
care, totuși, spre deosebire de 
anii trecuți. beneficiază de o 
lună în plus, ediția 1979 a 
C.M. desfășurîndu-se între 18 
și 28 august.

Scrima mondială va poposi 
din nou în „Țara cangurilor", 
unde nu a mai fost de Ia 
Jocurile Olimpice (Melbourne), 
din 1956.

Apropiata ediție a C.M. de 
Ia Melbourne constituie și o 
avanpremieră la Jocurile O- 
limpice, găzduite in 1980 de 
Moscova. Ceea ce înseamnă, e- 
vident, că metropola australă 
va aduce mai mulți concurenți 
decît în alte ocazii cînd orașe 
transoceanice au găzduit ma
rile competiții ale scrimei. Pe 
planșele australiene se vor în
tîlni. deci, marea majoritate a 
celor care au fost pe podiu
mul precedentei ediții a C.M., 
de la Hamburg, scrimerii care 
în acest sezon, prin rezultatele 
obținute în competițiile de ca
tegoria A din calendarul In
ternațional al F.I.E., s-au în
scris în perimetrul celor cu 
șanse reale la primele locuri, 
precum și laureații competiției 
supreme a tineretului, de la 
South Bend, din primăvară.

De la Melbourne, nu vor 
lipsi, credem, scrimeri din „ve
chea gardă", multipli laureați 
mondiali și olimpici, ca flore- 
tistele Ecaterina Stahl (Româ
nia) șl Ildiko Schwarczenberger 
(Ungaria). sabrerii Nazlîmov 
(U.R.S.S.) si Maffei (Italia), 
spadasinii Abușahmetov si 
Kolczonai (Ungaria) floretiștii 
A. Romankov (U.R.S.S.) și Behr 
(R.F.G.). a căror experiență șe 
conjugă cu dorința de a părăsi 
planșele odată cu o nouă mare 
performanță. își vor anăra 
titlurile campionii de la Ham
burg : floretiștii Valentina Si
dorova (U.R.S.S.) si Didier Fla- 

rile panamericane, ci în postu
ră de comentator la televiziu
ne. în vîrstă de 23 de ani, 
Naber a declarat că se consi
deră prea „bătrîn" pentru a 
mai participa la J. O. deși, a 
a adăugat el, „cred că o meda
lie, două, tot aș mai putea ob
ține". Naber s-a arătat sur
prins că recordul său mondial 
la 100 m spate (53,49) încă mai 
rezistă.

DECERNAREA „CUPEI OLIMPICE"
LAUSANNE, 13 (Agerpres). „Cu

pa olimpică" decernată în fiecare 
an de la crearea sa, în 1905, a 
fost atribuită anul acesta Comi
tetului de organizare a campio
natelor mondiale de canotaj aca
demic, desfășurate pe lacul Ka- 
raplro din Noua Zeelandă.

Medalia de argint a ordinului 
olimpic a fost acordată fostului 
campion olimpic de triplu salt 
la J.O. de la Amsterdam, Michlo 
Oda (Japonia), ulterior conducă
tor al Federației japoneze de 
atletism și membru al Comltetu-

TELEX» TELEX
Partida s-a încheiat cu 3—1 (2—0) 
tn favoarea gazdelor.

HALTERE • La Sofia, cu pri
lejul celei de-a 5-a Spartachiade 
republicane, cunoscutul halterofil 
bulgar Blagol Blagoev a realizat, 
în limitele categoriei 82,5 kg, două 
noi recorduri mondiale: 173 kg La 
smuls și 385 kg la totalul celor 
două stiluri. La stilul aruncat, 
Blagoev a ridicat o halteră în 
greutate de 210 kg.

ȘAH • După 5 runde, în cam
pionatul mondial pentru juniori 
(Jucători pină la 17 ani), ce se 
desfășoară la Belfort, conduce 
Elvest (U.R.S.S.) cu 5 p, urmat 

ment (Franța), sabrerul Viktor 
Krovopuskov (U.R.S.S.), spada
sinul Aleksander Pusch (R.F.G.), 
precum și echipele învingătoare 
in 1978 — Polonia (floretă mas
culin). Ungaria (sabie și spadă), 
U.R.S.S. (floretă feminin), din 
care, în acest sezon, doar Va
lentina Sidorova, precum și e- 
chipele floretiștilor polonezi și 
spadasinilor unguri, au păstrat 
sus ștacheta.

Șl să ne fie permis să cităm 
din multitudinea concursurilor 
acestui an pe cele pe care le 
considerăm, prin ierarhia lor fi
nală, mal aproape de actualul 
„raport de forțe" in arma res
pectivă, nu numai prin prisma 
apropiatelor campionate mon
diale, ci șl prin cea a J.O. din 
anul viitor. FLORETA FEMININ: 
GOppingen — V. Sidorova 
(U.R.S.S.), V Țurcan (România); 
Torino — V. Sidorova, E. Belova 
(U.R.S.S.), B. Skladanowska (Po
lonia). Anarita Sparaciari (Ita
lia), D. Skapska (Polonia). K. 
Hannlsch (R.F.G.) ; „Turneul ță
rilor socialiste" — România 
U.R.S.S.; „Turneul celor 7 na 
țluni" — U.R.S.S., R.F.G., Româ
nia. FLORETA MASCULIN: Ro
mei — Smirnov (U.R.S.S.), Zych 
(Polonia), Romankov (U.R.S.S,), 
Reichert (R.F.G.), Martewicz (Po
lonia). Flament (Franța); Bonn— 
Romankov, Kuki (România), A. 
Borrela (Italia), Godel (Polonia), 
Cervi (Italia). Behr (R.F.G.); 
„Cupa Europei" — Tauberbischof- 
shelm (R.F.G.), Burevestinik 
(U.R.S.S.). SPADA: Heidenheim 
— Harmenberg (Suedia), Ra- 
solko (U.R.S.S.). Abușahmetov 
(U.R.S.S.), Jablkowskl (Polonia), 
Kolczonai (Ungaria), Belson (An
glia) ; Greifswald — Edling (Su
edia), I. Popa (România). Fis
cher (R.D.G.); „Turneul țărilor 
socialiste" — Ungaria. SABIE: 
„Trofeul Hunaarla" — Nazlîmov 
(U.R.S.S.), Ulbrlch (R.D.G.). Pop 
(România), Krovopuskov (U.R.S.S). 
Gerevlcb (Ungaria). La Vardeza 
(Cuba); „Turneul țărilor socia
liste" — Ismailov (U.R.S.S). Pop, 
Krovopuskov, Gelert (Ungaria), 
H&lthie (R.D.G.). Mustață (Ro
mânia) și U.R.S.S., România, 
Ungaria.

După cum rezultă șl din acest 
palmares selectiv, sint multi can
didați cu șanse apropiate la po
dium, printre aceștia numărîn- 
du-se șl reprezentanții noștri. Să 
sperăm că linia ascendentă pe 
care s-au situat scrimerii români 
în acest an va atinge în perioa
da campionatelor mondiale șl a 
Universiadei cotele înaltelor per
formanțe.

Paul SLĂVESCU

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
LUCIEN VAN IMPE 

A CÎȘTIGAT ETAPA A 16-A
PARIS, 13 (Agerpres). — Cea 

de-a 16-a etapă a Turului ciclist 
al Franței, disputată vineri pe ruta 
Morzine — Les Menuires (201,300 
km), a fost eîștigată de belgianul 
Lucien Van Impe, cronoi 
cu timpul de 6h 05:01. In clasa
mentul general se menține lider 
francezul Bernard Hinault, care 
are acum un avans de 2:45 
asupra celui de-al doilea clasat, 
olandezul Joop Zoetemellc. ,c 

lui IAAF. Medalia de bronz a 
fost decernată lui Jeronimo Bas- 
tos (Brazilia), fost jucător de 
fotbal la Botafogo, apoi președin
te al Consiliului național al 
sporturilor din Brazilia. Au mal 
primit această distincție fostul 
campion olimpic la aruncarea 
ciocanului, I. Nemeth (Ungaria), 
și Maria Kwasniewska (Polonia), 
polisportivă de excepție, de 56 
de ori selecționată în naționala 
poloneză de baschet, volei, hand
bal șl atletism, medaliată cu 
bronz la aruncarea suliței la J.O. 
din anul 1936.

de Artarson (Islanda) cu 4 p. 
Concurentul român Bărbulescu, 
care tn partida a 5-a a cîștigat la 
Ahmed, se află pe locul 10 cu 
2'Â P-

TENIS • După turneul de la 
Wimbledon, în clasamentul Ma
relui premiu F.I.L.T. conduce 
B. Borg (1607 p), urmat de Con
nors (1307 p), Tanner (1207 p). 
McEnroe (972 p), Gerulaltis (967 
p), Ashe (641 p), Vllas (602 P), 
In schimb, în clasamentul alcă
tuit de computerul federației a- 
merlcane de tenis, pe primul Ioc 
se află Connors (16141 p), urmat 
de Borg (15 530 p) • Rezultate 
din turneul de la Forest Hills: 
Peccl — John Alexander 7—6, 
1—6, 7—6, Raul Ramirez — Geru
laltis 6—2, 6—2.

schimbă tactica. El evită a- 
tacurile prea dese, preferă min
gile lungi sau „tăiate", alter- 
nîndu-le cu stopuri executate 
cu brio. Setul patru (început 
de asemenea cu break pe ser
viciul lui Simonsson !) de
curge favorabil jucătorului ro
mân, care face 5—3, după un 

ghem la serviciu în care era 
condus cu 15—40, ca apoi să 
încheie cu un ultim break : 
6—3. Al cincilea set, cel deci
siv, este la discreția lui Năsta
se, care conduce de la mceput. 
Simonsson, la serviciu, se sal
vează de la trei mecibaluri, la 
5—2. Era al 57-lea ghem ai în- 
tîlnirii. La următorul, serveș
te Năstase. Serie de „ași", 
ghem cîștigat la zero. Și — în 
sfîrșit — victorie în 5 seturi !

Desigur, au fost aplauze și 
ovații pentru Ilie Năstase. pe 
„centralul" de la Progresul. Le 
merita cu prisosință, dacă ne 
gîndim și la amănuntul că a 
terminat mai puțin obosit decît 
adversarul său, după această 
partidă-maraton desfășurată pe 
căldură toridă. Un adversar de 
care-1 despart 14 ani de viață 
și de grele competiții...


