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Documentele Congresului al Xll-lea al partidului,

călăuză prețioasă in formarea tinerei generații

FIECARE SPORTIV, UN VREDNIC CETĂȚEAN
AL PATRIEI NOASTRE SOCIALISTEun maiTot ceea ce reușește sportiv, atingerea celor înalte culmi ale performanței este rodul talentului său, al eforturilor depuse în orele de antrenament, al pregătirii susținute, dar la desăvîrșirea sa contribuie, decisiv, cadrul social, care, în condițiile societății noastre socialiste, îi asigură tot ceea ce este necesar pentru împlinirea sa în sport și în viață și fără de care nici un ■succes de seamă nu ar fi posibil. „Este de datoria fiecărui sportiv — ne spunea Marin Stan, maestru al sportului la tir — să răspundem cu vrednicie grijii permanente pe care ne-o poartă partidul, societatea noastră socialistă. Importantele eforturi materiale investite de partidul și statul nostru in dezvoltarea continuă a activității sportive de masă și de performanță trebuie să le răsplătim printr-o comportare demnă Ia locurile noastre de muncă, pe terenurile de sport, in viața de fiecare zi“.Cluburile de performanță, organizațiile de partid și de tineret din cadrul acestora dovedesc o preocupare mereu sporită pentru a contribui la ’desăvîrșirea pregătirii competi- ționale a sportivilor, dar și la ‘împlinirea lor socială, ca vrednici cetățeni, pentru a asigura integrarea lor deplină în viața

Vasile Dîba și Ion Bîrlădeanu, „podelele de aur“ ale caiacului 
nostru Foto : Dragoș NEAGU

„Cine se scoală de dimineață../4

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII AU ÎNCEPUT 
PREGĂTIREA PENTRU „KRÎLATSKOE “!închizînd careul format de sala de atletism, bazinul de înot acoperit și cel de sărituri," careu care înconjoară cea mai nouă construcție a complexului sportiv „23 • August“ dinspre strada Maior Coravu, bazinul în aer liber de dimensiuni o- limpice, „Bacul de iarnă11 pare o construcție liniștită, în care n-aî crede că se întîmplă ceva important. Și dacă în cea mai mare parte a anului nu se întîmplă mai nimic, în aceste zile „Snagovul artificial" și în miniatură freamătă sub pade- lele lui Vasile Dîba. Ion Bîrlădeanu și Nicușor Eșeanu, sub pagăile lui Ivan Patzaichin, Petre Capusta și ale fraților Simionov, ale celor 39 de ca- iaciști, canoiști și caiaciste care alcătuiesc, la această oră, lotul olimpic din care se va alege, în vara viitoare, „flotila" pentru Jocurile Olimpice de la Moscova.

in muncă

sportiv Olimpiaprivind creșterea oameni împli-

țării. O grijă deosebită se acordă aportului pe care fiecare sportiv trebuie să-1 aducă la realizarea sarcinilor ce-i revin cadrul colectivului dedin care face parte șl care îi condiționează prezența în secțiile de _ "căutat mereu rilor sportivi ponsabilității, perfecționării toate planurile, la marele efort menilor muncii, locul de producție sport, nimeni să nu lase greul pe umerii tovarășilor săi“ — spunea Dan Ionescu președintele clubului București.Un exemplu sportivilor ■ ca niți ai societății noastre, vrednici constructori ai socialismului, îl constituie și grija manifestată de clubul Dinamo, unde s-a reușit, în ultimii ani, ca peste 80 la sută dintre tinerii care fac parte din secțiile sale să aibă terminate cursurile liceale, iar aproximativ 50 la sută să urmeze sau să fi absolvit un institut de învăță- mint superior. Dintre meroasele exemple, tăm pe voleibaliștii ț iu Dumănoiu, Cornel Marian Păușescu, Ciocoiu, rugbystul

„Am tine- 
res-

performanță, să insuflam sentimentul al necesității continue pe al participării general al oa- astfel ca, la ca și in

nu- îi ci- Lauren- Oros, GabrielaGhcorghe

A _ început etapa decisivă a ’ pregătirilor pentru cele patru zile de concurs din iulie 1980, de la Krîlatskoe. A început mai devreme decît în alți ani, pentru că' la Krîlatskoe va fi mai greu decît la oricare dintre concursurile olimpice de pînă a- cum. A început mai devreme. decît de obicei, deși caiaciștii și canoiștii sînt recunoscuți pentru hărnicia lor constantă și pilduitoare, deoarece, asemenea unor elevi sîrguincioși, ei știu că examenul cel mai dificil trebuie pregătit din vreme. Exigențele antrenamentului modern și-au dat mîna cu înțelepciunea populară, iar Dîba, Bîrlădeanu, Patzaichin și ceilalți vor să dovedească o dată în plus că cine se scoală de di-
Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2-3)

revo- a parti- perfor- în înde- de pro-

Dărăban, baschetbaliștii Dan Georgescu și Vasile Popa — ingineri, medici, economiști, profesori —, oameni . prețuiți atît la locul lor de muncă, cît și pe terenul de sport.în marele forum al comuniștilor, al întregului popor, tovarășul NICOLAE. CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, arăta : „Putem spune cu mîndrie că în România socialistă se ridică un om nou, profund devotat idealurilor socialismului și comunismului, înarmat cu noile cuceriri ale cunoașterii, cu ideologia luționară, științifică dului“. Tinerii noștri meri, ferm angajați plinirea sarcinilor lor ducție și în pregătirea sportivă, se străduiesc să răspundă cu cinste grijii pe care partidul o poartă tinerei generații, tuturor cetățenilor patriei, pentru desăvîrșirea lor ca oameni demni de timpurile minunate pe care le trăim, demni de societatea noastră socialistă în plin progres.
Radu TIMOFTc

SESIUNE ȘTIINȚIFICA DEDICATĂ
JUBILEULUI A TREI DECENII

DE MEDICINĂ SPORTIVĂ ROMÂNEASCĂîn sala Dalles din Capitală a avut loc ieri dimineață deschiderea Sesiunii științifice consacrate aniversării a 30 de ani de la organizarea rețelei de medicină sportivă în țara noastră.Participanții la lucrări au fost salutați de tovarășul Emil Drăgănescu, ministrul sportului și turismului, președintele C.N.E.F.S., precum și de reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Academiei de științe medicale, Institutului medico- farmaceutic, de oaspeți de peste hotare.Cu prilejul acestui jubileu și ca o recunoaștere a muncii rodnice desfășurate de-a lungul a trei decenii, general lt. Marin Dragnea, prim-vice- președinte al C.N.E.F.S., a în- mînat „Diploma de onoare" unor unități de medicină sportivă, unor medici și altor cadre din acest domeniu de activitate.în continuarea lucrărilor, conf. dr. I. Drăgan, directorul Centrului de medicină sportivă, a prezentat un referat care evocă activitatea desfășurată de medicina sportivă românească în această perioadă. Creație a partidului și statului nostru, în anii de după eliberarea patriei, a-
SPORTUL - MEDICAMENT ȘI PENTRU

convorbire cu dr. C. DOîiDAN. directorulUna din realitățile societății noastre socialiste, rezultantă a condițiilor tot mai bune de muncă și trai, o constituie creșterea simțitoare a mediei de vîrstă a populației. Partidul și statul nostru manifestă o grijă permanentă pentru cetățenii din așa-zisa vîrstă a treia, prin- tr-un complex de măsuri eco- nomico-sociale menit să asigure fiecăruia o bătrînțe demnă, lipsită de griji, recunoaștere a

Campionatele mondiale de gimnastică

LA ORA DECERNĂRII 
PRIMELOR MEDALII
9 Din echipa noastră masculină (clasată pe locul 8) 

Dan Grecu păstrează șanse pentru un loc pe podium 
la inele • După 20 de ani, reprezentativa U.R.S.S. din 
nou campioană a lumii • Azi, concursul primilor 36 
de gimnaști la individual compus ® La încheierea edi
ției începuse desfășurarea concursului cu exercițiile liber 
alese pentru echipele feminine

FORT WORTH (DALLAS), b (prin telefon). Miercuri seară, Center Arena a fost în sărbătoare. 10 000 de spectatori au venit să-i vadă pe cei mai buni gimnaști ai lumii la exercițiile libere, devenite în ultimii ani un spectacol la fel de atractiv ca acela oferit de gimnaste. Acestea din urmă au de partea lor grația, baletul și plasticitatea, în timp ce gim- naștii, pe lîngă forță și elasti- citate; au ceva din temeritatea acrobaților de circ. La exercițiile libere ale acestui campionat mondial am asistat la o explozie de elemente de mare dificultate, între care dublu și chiar triplusalturi, la sol ca și la ' 72 at o Și
bară fixă, majoritatea celor de gimnaști care au evolu- aici miercuri seară oferind demonstrație rară de talent virtuozitate.în centrul interesului s-a situat, desigur, duelul dintre e- chipa Japoniei, campioană mondială în ultimii 20 de ani, și reprezentativa U.R.S.S., care a aspirat de fiecare dată la titlul suprem și a reușit, în sfîr- șit, aici la Fort Worth, să-și împlinească visul, acela de a depăși faimoasa formație a Japoniei, eîștigînd medalia de aur a celei de a 20-a ediții a campionatelor mondiale de gimnastică. Pe lîngă acești „doi mari" ai gimnasticii mondiale, echipa Statelor Unite, în mare progres, a încercat să intre în disputa pentru titlu, dar n-a reușit să cîștige decît medalia de bronz, la luptă .strînsă cu echipa R. D. Germane, pe care a întrecut-o cu numai 15 sutimi de punct.

ceastă specialitate medicală s-a dezvoltat necontenit, adu- cîndu-și contribuția atît la păstrarea și îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației, cît și la obținerea de performanțe cu care se mindrește sportul românesc. Arătînd, alături de frumoase realizări, lipsurile și neîmplini- rile care mai există, vorbitorul a exprimat angajamentul tuturor lucrătorilor din domeniul medicinii sportive românești pentru continua îmbunătățire a activității lor.Participanții la sesiune au dezbătut apoi comunicările prezentate în domeniile „Biologiei educației fizice și sportului de performanță", „Selecției medico-biologice în sport", „Evaluării capacității de e- fort", „Refacerii după eforturile sportive", „Patologiei specifice la sportivi". După-amia- ză a avut loc o masă rotundă pe tema „Traumatologia și recuperarea în sportul de mare performanță", condusă de prof. dr. doc. O. Troianescu. Astăzi dimineață lucrările sesiunii vor continua cu o masă rotundă privind „Rolul alimentației și al medicațiel în procesele de refacere și susținere biologică a efortului fizic", ca și unele aspecte ale controlului anti-doping'.

eforturilor depuse la construirea vieții noi.în legătură cu posibilitatea prelungirii — prin mișcare, prin sport — a vieții active a persoanelor de „vîrstă a treia", am adresat cîteva întrebări doctorului Constantin Bogdan, medic primar, directorul spitalului Berceni, cunoscut specialist în probleme de ge- riatrie-gerontologie.
— Sportul și „vîrstă a 

treia", cel puțin în aparență.

Victoria selecționatei U.R.S.S. este netă, gimnaștii sovietici învingînd, pe echipe, la toate cele șase aparate, reușind astfel să refacă din terenul pierdut, de regulă, la cal, paralele sau bară fixă. Cei șase com- ponenți ai noii campioane mondiale prezintă o omogenitate remarcabilă, trei dintre ei, în frunte cu Aleksandr Ditiatin, a- flîndu-se în primele șase locuri ale clasamentului după exercițiile impuse și liber alese, iar alți doi urmînd în primele 12 locuri ale aceluiași clasament. .în schimb, japonezii au pierdut zecimi prețioase de punct la inele, sol și, mai ales, Ia paralele. Kenmotsu, Kajiama și Kasamatsu sînt în scădere, iar cei care-i urmează nu par a cuceri prea curînd faima acestor mari campioni. Ceea ce se remarcă, totuși, este faptul că în comparație cu ultima ediție a campionatelor mondiale, desfășurată anul trecut la Strasbourg, exercițiile au fost aici notate mai bine și aceasta ca urmare a valorii crescute a compozițiilor și elementelor prezentate, pe echipe, de pildă, cîștigîndu-se puncte importante față de anul trecut: Statele Unite — 12, U.R.S.S. — 7, Japonia — 4, pentru a ne referi, mai întîi, la primele clasate, apoi R.D.G. — 10, Ungaria — 6, R.F.G. — 3.în acest context, echipa României și-a mărit și ea zestrea de la Strasbourg,' cu 6
Aurel NEAGU

(Continuare în pag. a 4-a)

In campionatul de polo

RAPID Șl CRIȘUL 
CONTINUĂ CURSA 

NEÎNVINSE!Confirmînd succesul din etapa inaugurală, asupra echipei campioane, poloiștii de la Cri- șul Oradea au realizat, ieri seară, la bazinul Floreasca, în cadrul etapei a doua a Diviziei A la polo, o nouă victorie, în fața ambițioasei formații Progresul București, mult schimbată în bine. întrecerea a fost deosebit de spectaculoasă și echilibrată timp de trei reprize, cînd bucureștenii au și condus cu 3—1, datorită șuturilor de la distanță ale lui Ma
nea și Szerzo. Reacția oaspeților a fost viguroasă, ei trecînd la conducere (4—3 și 5—4) în repriza secundă. Progresul a mai avut o zvîcnire (5—5 și 6—5) datorită unor șuturi pe care portarul Kiss le putea a- păra cu ușurință. Dealtfel, la acest scor el a și fost înlocuit cu tînărul Rada, orădenii pu- nînd, de aici, stăpînire definitiv pe joc. în ultimul „sfert", ei au contraatacat adesea și au obținut în final victoria cu scorul de 11—7 (1—2, 4—3, 3—2, 3—0). Au marcat : Costrăș 5, Gordan 2, Fejer 2, Ungureanu și Garofeanu, respectiv Manea 2, Szerzo 2, Teodorescu, Pleș-

Adrian VASIL1U
i-------------------------- ----- -----—

(Continuare în pag. a 4-a)

„VÎRSTĂ A III-A“
spitalului Dcrccnipar domenii fără o legătură directă. N-t credeți că există, totuși, temeiuri în stabilirea acestei relații ?— întrebarea mi se pare binevenită, pentru că atrage a- tenția asupra unei probleme de mare actualitate — creșterea numerică a persoanelor vîrstni- ce și în consecință necesitatea

Dumitru MORARU-SLIVNA

(Continuare In pag. 2-3)



Moment jubiliar in activitatea F.R.T.
în judeful Botoșani 0 zi cumpărat

LUNGUL DRUM SPRE AFIRMARE
AL TENISULUI ROMÂNESC

Una din cele mai vechi orga
nizații sportive centrale din țara 
noastră își aniversează 50 de 
ani de existență : Federația
română de tenis, înființată în 
1929. O jumătate de veac este 
cale lungă, dar de la începutu
rile mișcării de tenis românești 
s-au scurs ani și mai mulți.

în România, tenisul își face 
apariția înaintea sfîrșitului de 
secol. Data înregistrării sale în 
scripte o situează la 1899, anul 
fondării a două grupări sporti; 
ve cu acest profil, la București 
și Galați. Dar mărturii, din pă
cate incomplete, ne îndreptățesc 
să coborîm pe firul vremii cu 
cel puțin o jumătate de dece
niu. O fotografie datată 1895 ne 
prezintă elevi ai Liceului Inter
nat din Iași jucînd tenis și e 
greu de presupus că ei făceau 
pionierat în această disciplină,. 
Probabil că părinții lor și pro
fesorii adoptaseră anterior noua 
„modă" a jocului cu racheta. 
Pentru orașele transilvane, acti
vități de acest fel par a fi și 
mai vechi, existînd mărturii că 
ele ar fi avut loc și în : cadrul 
unei grupări clujene fondată in 
1886. Așadar, se poate afirma cu

cvasicertitudine că în țara noas
tră tenisul se apropie acum de 
vîrsta centenară.

în primul deceniu al secolului 
nostru, grupări bucureștene ca 
Doherty T.C. (1906) și Tenis 
Cl'ib Român (1910) pun bazele 
unei activități organizate, adesea 
model pentru alte sporturi, 
aflate în stadiu incipient în 
țara noastră. în 1912, această 
activitate ia caracter oficial prin 
crearea „Comisiunii de lawn-te- 
nnis", inclusă în Federația socie
tăților sportive (F.S.S.R.) care ia 
ființă atunci. Tenisul își dispu
tase, însă, din 1909 campionatele 
naționale pe echipe și din 1910 
pe cele individuale. Imediat după 
primul război mondial, în 1919, 
România este prezentă cu echipa 
de tenis la Jocurile interaliate 
de la Paris și tot în acel an 
Nicolae Mișu, primul nostru au
tentic campion, cîștigă turneul 
de la Monte Carlo. In „Cupa 
Davis“, tenisul românesc ia 
startul în 1922, cînd numărul e- 
chipelor participante trecea doar 
cu ceva de o duzină, în întreaga 
lume. în 1924, reprezentativa 
țării se numără printre partici
pantele la Olimpiada de la Pa-

® 50 ani de la înfi
ințarea federației • 
începuturile tenisului 
nostru au vîrstă cen
tenară • Precursorii 
„echipei de aur" a 
României ® Țiriac și 
Năstase în fruntea 
coloanei ® Sub sem
nul anilor cei noi • 
Viitorii purtători de 
ștafetă

„Echipa de aur** a tenisului românesc, Ilie Năstase — Ion Țiriac, 
aplaudată pe toate meridianele

Trei remarcabile „rachete" reunite in echipa feminină a 
României : Virginia Ruzici, Florența Mihai, Mariana Simionescu

ris, ultima ediție în care a figu
rat sportul cu racheta. în anii 
’30 apar remarcabili campioni 

cum au fost C. Caralulis și A. 
Schmidt. Notorietatea lor 
susținută de victorii în 
continuate și în epoca 
următoare războiului.

Ceea ce au încercat, dar n-au 
reușit la timpul lor Mișu 
Caralulis a fost la îndemîna 
cătorilor crescuți sub egida noii 
mișcări sportive, în anii regimu
lui socialist. Baza selecției s-a 
extins considerabil prin caracte
rul de masă al activității de 
tenis. A crescut și numărul ju
cătorilor de performanță. Dacă 
înainte vreme aceștia reprezen
tau doar apariții de excepție, a- 
cum descoperirea lor a devenit 
un fapt firesc, de fiecare zi. In 
condițiile vechii activități spor
tive, greu de crezut că un Țiriac 
sau un Năstase ar fi avut acces 
la terenurile de tenis. Trebuia 
pentru aceasta un concurs fericit 
de împrejurări, așa cum l-a avut 
și Gogu Viziru, campionul pri
milor ani de după Eliberare, dar 
format încă înainte de război. 
El a preluat ștafeta remarcabi
lilor șefi de coloană ai tenisului 
nostru, în acel moment de coti
tură. La sfîrșitul anilor ’50, mai 
mulți jucători de talent îl ur
mau, strâduindu-se să i-o ia 
înainte. A reușit Ion Țiriac. Cu 
el s-a deschis un nou capitol in 
istoria acestei discipline în țara 
noastră. Acest campion al te
nacității și curajului ne-a des
chis poarta consacrărilor inter
naționale. Pe ea a pășit, cu- 
rînd după aceea, campionul 
fără egal al tenisului românesc, 
Ilie Năstase. Cu 
reuniți în „echipa 
României, au fost înscrise 
cese mari. Pentru prima ____
o țară din răsăritul continentului 
avea să obțină 
nala competiției 
Davis". De trei 
locul al doilea 
două ori foarte ...... ...
toria deplină. Numele lui 
Năstase figurează pe lista 
gătorilor de la Forest Hills, 
land Garros, -- - -
-F.I.L.T., 
clasamentul _____ .________ ,
al anului 1973. Performanțe fru
moase au obținut și jucătoarele 
noastre, în frunte cu Virginia 
Ruzici, laureata turneului de la 
Roland Garros 1978.

Acum, o nouă generație de 
tenismani români urcă treptele 
împlinirilor. Un mănunchi bogat 
de talente, bine îndrumate de 
pedagogi, mult susținute de un 
public entuziast. Sarcina celor 
de azi este simțitor mai grea 
decît a predecesorilor lor, căci 
clasa tenismanilor este pretutin
deni în creștere. Pentru a ajunge 
pe culmi, trebuie o muncă uria
șă. Evident, numai cîțiva, cei 
mai buni, realmente, se vor a- 
lege din toți acei care bat astăzi 
la porțile marii performanțe. Ei 
vor prelua, la rândul lor; ștafeta 
prestigiului tenisului românesc, 
dueînd-o poate și mai sUs.

este 
turnee, 
imediat

sau 
ju-

aceștia doi, 
de aur" a

suc- 
oară.

calificarea in fl- 
supreme, 

ori am fost 
în lume, 

aproape de

„Cupa 
pe 
de 

vic
iile 

cîști- 
Ro- 

Marele Premiu 
ca și pe primul loc în 

mondial (neoficial)

Radu VOIA
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rr

prelungirii vieții active. Pe de altă parte, îmi dă prilejul să subliniez universalitatea sportului, raportată și la vârstele omului. Cu alte cuvinte, aceste două noțiuni nu se exclud, sportul nu este incompatibil cu înaintarea în vîrstă. Mai mult, cred că practicarea sportului este una dintre căile de atingere a obiectivului enunțat mai sus — prelungirea vieții active.
—- Odată precizat acest 

lucru, care ar fi după opi
nia dv. beneficiile (și even
tual limitele) practicării 
sportului și după vîrsta „re
tragerii" din competițiile 
sportive, din activitatea pro
fesională și chiar în etapa 
senectuții, asimilată înde
obște cu liniștea și înțelep
ciunea, dar, în mod greșit, 
și cu totala lipsă de activi
tate ?— Trec peste necesitatea continuării „practicării" sportului și după „retragerea" din activitatea de performanță, ceea ce este un lucru firesc. Celor care ar gîndi altfel le-aș sugera exemplele de foști sportivi care au abandonat, odată cu depășirea vîrstei, performanțele maxime. rămînînd „sportivi-specta- tori". Ei bine, adesea, aceștia se îngrașă brusc și exagerat, numai din cauza trecerii brusce de la un regim de activitate fizică Ia altul static, cu menținerea, totuși, a vechiului regim alimentar, care nu este ajustat corespunzător. Așa ajung pa-

cienții reumatologilor, cardiologilor etc.în ceea ce privește persoanele care au împlinit vîrsta retragerii (pensionării) și chiar oamenii mal vîrstnici, practicarea sportului n-ar trebui să fie o excepție prezentată la rubricile de curiozități ale presei. Sportul nu prezintă dificultăți de vîrstă, problema punîndu-se numai în ce privește alegerea celor mai potrivite ramuri pentru adaptarea la efort, corespunzătoare disponibilităților fizice și fiziologice.E necesar să facem cîteva sublinieri : practicarea sportului la vîrsta a treia nu va urmări creșterea forței musculare, ci creșterea rezistenței organismului, menținerea unei condiții fizice ■ favorabile, combaterea tendințelor (mai frecvente) de îmbolnăvire — sedentarismul, supragreutatea, regresiunea organică și funcțională prin procesul de îmbătrînire — factori favorizanți ai îmbolnăvirilor cronice mai frecvente prin înaintarea în vîrstă. Cu alte cuvinte, obiectivul practicării sportului trece din planul performanței în cel mai practic, al sanogenezei (întăririi sănătății).
— Ce sporturi credeți că 

ar fi, deei, indicate pentru 
oamenii ceva mai vîrstnici ?— Nu sînt potrivite exercițiile statice cu efort mare, îndelungat sau exploziv (aruncări de greutăți, haltere, sprinturi scurte în regim de viteză, canotaj pe distanțe lungi, ascen-

siuni alpine mari etc.), ci exerciții și mișcări ritmice, caracterizate prin unele jocuri sportive în reprize mai scurte, cu eforturi moderate, care să antreneze largi mase musculare și să solicite, progresiv și moderat, aparatul cardio-vascular și respirator (alergările, înotul, ciclismul, gimnastica, drumeția, tirul, popicele, voleiul, tenisul, călăria, ca și vânătoarea și pescuitul). Legat de toate aceste cîteva precizări se impune ca 
sportul să fie practicat cu indi
cație și control medical periodic. Controlul medical va face o selecție riguroasă, fiindcă bolnavii, contraindicați evident pentru efortul sportiv, sînt cu atît mai mulți cu cît se înaintează în vîrstă. Antrenamentul să fie progresiv și mereu adaptat capacităților de efort corespunzătoare individului și vîrstei. Chiar și în cadrul sporturilor cu caracter competitiv redus, partenerii de întrecere să fie din aceeași grupă de Beneficiul terapeutic va mare dacă exercițiile efectua în aer liber.

— Ați vorbit de beneficii 
în general (prelungirea vieții 
active, întărirea sănătății, 
creșterea rezistenței), dar 
care ar fi efectele concrete 
asupra diverselor sisteme și 
funcții ale organismului uman 

* și prin ce mecanisme s-ar 
exercita aceste efecte ?— Activitatea sportivă acționează asupra organismului in general pe două planuri : 1) pe un plan fizic, ca mișcare

— Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport Boto
șani a organizat în aprilie o „Lună record în amenajarea și modernizarea bazelor sportive". Tovarășe Boris Mi- teanschi, în calitatea dv. de 
prim-vicepreședinte al consi
liului, vă rugăm să ne spuneți 
dacă acțiunea respectivă a a- 
vut caracterul unei campanii 
limitate în timp sau a consti
tuit o activitate de mai lungă 
durată.— Luna aprilie am considerat-o ca o etapă deosebit de importantă pentru mișcarea sportivă din județul Botoșani. Am dorit ca planul de măsuri privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport pe anul 1979, adoptat în conferința județeană din decembrie 1978, să prindă viață, ca tot ceea ce s-a prevăzut să fie a- plicat. Pentru a asigura o largă participare la această acțiune. în stabilirea rezultatelor ediției de ș-au luat . .baza unui punctaj, și eforturile depuse de amenajarea sau bazelor sportive, prin care să se creeze condiții și mai bune pentru practicarea sportului de către mase mai largi de meni ai muncii.

— Cum s-a acționat ?— împreună cu organele stat și obștești cu atribuții domeniul sportului și cu sprijinul întreprinderilor și instituțiilor, am stabilit măsuri comune pentru dezvoltarea bazei materiale din orașe, în jurul acestora, în comune și în zo-

vară a „Daciadei" în considerație, pefiecare sportiv Ia modernizarea
oa-de în.

nele turistice. în acest scop, am efectuat, în colaborare cu Consiliul popular județean, un studiu și apoi au fost repartizate asociațiilor sportive din întreprinderi și instituții spații pe care să-și amenajeze baze sportive. Dealtfel, toate noile baze sportive sînt incluse în schițele de sistematizare ale localităților, iar necesarul pentru amenajări s-a asigurat, în totalitate, din deșeurile rezultate din demolările unor construcții vechi.
— Se poate face un— Desigur, Pînă în lună s-au amenajat 22 de fotbal, 12 de volei, handbal, 10 de baschet

bilanț ? această terenuri 15 de _____ , __ __ ..... și 2 de tenis de cîmp. Sînt roduL activității entuziaste a sute și sute de amatori de sport care, în timpul lor liber, au prestat mii de ore de muncă patriotică. Așa, spre exemplu, în Botoșani, într-o viitoare zonă de agrement, la „Trei Coline", membrii’ asociațiilor sportive Metalul, Progresul ,și Electro- • contact au amenajat un teren de fotbal pe care se va putea efectua procesul de instruire a mai multor echipe ; la Ștefă- nești, membrii asociației Prutul, în frunte cu președintele lor, Constantin Racheru, și-au amenajat terenul de fotbal, terenuri de volei și de handbal și o pistă de atletism. Ceea ce e esențial pentru mișcarea sportivă este faptul că această acțiune a dus la îmbunătățirea cantitativă și, mai ales, calitativă a bazelor sportive din județul nostru.
Pompiliu VINTILA

CAIACISTll SI CANOISTII AU ÎNCEPUT PREGĂTIREAJ » ’
(Urmare din pag 1}mineață va ajunge întotdeauna departe...Și tot înțelepciunea poporului care “ .„unde-s doi puterea crește" a dus, gîndim, la unirea celor două mari forțe interne ale ca- această August" de cele Steaua,

a născut proverbul
iacului și canoei. La oră, în bacul de la „23 nu se mai vorbește două grupe, Dinamo și ci de lotul olimpic de caiac- canoe al României. Faptul că antrenorii emeriți Radu Huțan si Nicolae Navasart, artizani ai numeroaselor succese trecute și prezente ale caiacului și canoei. și-âu unit cunoștințele și experiența întru făurirea izbînzilor viitoare este un act de conștiință profesională, de răspundere morală, patriotică.Așa i-am putut vedea în a- ceeași barcă — o barcă ciudată, ce stă pe loc, cea care se deplasează fiind... apa — pe Vasile Dîba și Ion Bîrlădeanu,. cele două mari vedete ale caiacului nostru. Și, fără să facem pronosticuri în privința posibilității

VÎRSTA A, IH-A"

ca ei să fie alăturați într-o barcă adevărată, de concurs, alcătuirea echipelor fiind o problemă a unor viitoare etape de pregătire, faptul că Bîrlădeanu și Dîba trag umăr la umăr este un amănunt cu o mare semnificație, definitoriu pentru mentalitatea care domnește acum în cadrul lotului. Trag umăr la “ - - ■ •chin, Capusta nov, Agafia Nichitov și care pînă mai beam în primul rînd după tricourile cluburilor lor...Deși ne aflăm abia la începutul lui decembrie, volumul de muncă adunat este impresionant. Cele două reprize de vîslit a cite 40 de minute dau o medie zilnică de 15—16 km. Obiectivele vizate sînt : acumulările și, în egală măsură, corectarea și sporirea eficienței loviturilor. Programul cotidian este completat de crosuri, exerciții complexe de pregătire fizică generală și specifică, programe de dezvoltare a forței.Deocamdată, ora bilanțului este departe. Deocamdată, 39 de candidați olimpici lucrează vîrtos pentru a-și cîștiga locul în flotila care va fi aliniată la Krîlatskoe ; și pentru ca acolo bilanțul să fie cel pe care îl așteptăm cu toții.

umăr și Patzai- și frații Simio- Orlov, Nastasia Maria Stefan, pe ieri îi deose-

vîrstă. fi mai se vor

— activînd metabolismul, sti- mulînd circulația, respirația, funcționalitatea aparatului locomotor și 2) pe un plan psihic, prin mecanisme complexe, care împrospătează și stimulează activitatea mintală, crește sociabilitatea, disponibilitățile relaționale interumane, combătînd tendința la însingurare, de izolare, depresie, a persoanelor vîrstnice. In afară de aceasta, activitatea sportivă are și alte efecte benefice : combate tulburările de somn (insomniile), reglează funcții digestive ca a- petitul, tranzitul intestinal, starea de nutriție, îndepărtează durerile articulare cauzate de afecțiunile reumatice, mărește gradul de confort al vieții, precum și bucuria de a trăi.
— Cu alte cuvinte, spor

tul este și un medicament, 
cu deosebire la persoanele 
în vîrstă ?— Da, și aș sublinia, un medicament prețios cu valoare profilactică și curativă, cu arie de acțiune largă, de masă, și cu bătaie lungă, superior unor pastile și fiole la care uneori recurgem cu prea multă ușurință, îndeosebi de la o anumită vîrstă. Repet, însă, cu o condiție : continuitatea. Nu se va începe o activitate fizică organizată, susținută, la vîrsta a treia, dacă individul respectiv nu a fost și înainte un adept al practicării sporturilor, și nu se va urmări ca noua activitate fizică să cucerească performanțe și recorduri, deci nici un fel de scopuri competitive.
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In cadrul unui Ș 
șurat pe pista 1 
Inzell, tânărul și I 
tru patinator de 4 
Jenei a corectat, 
evoluție în actuali 
recorduri republic; 
I la probele de 5 
40,98) și A500 m - 
2:09,0), IsT 81 de s 
mai bună' perforrf 
goria seniorilor. ( 
deriu Jenei și seni 
roș și Andrei Erdj 
nda, sîmbătă și| 
startul unui mare] 
național de sprint 
pista din Inzell.

ÎNCEPÎND DE MllNE, OPT ECHIPE ÎȘI 
TITLUL DE CAMPIOANĂ LA LUPT
I,a sfîrșitul acestei săptămîni 

se încheie încă o ediție a Di
viziei de lupte libere. Turneul 
final al campionatului pe echi
pe se va disputa la Brașov, în 
sala Tractorul, incepînd de sîm- 
bătă dimineața.

In disputa pentru titlul de 
campioană sînt angajate opt for
mații, calificate în etapele ante
rioare : Steaua, Dinamo Brașov, 
Hidrotehnica Constanța, Steagul 
roșu Brașov, Vulcan București, 
C.S.M. Cluj-Napoca, Rapid Bucu
rești șl Progresul Brăila.

Prima șansă de a cuceri tri
courile de echipă campioană o 
au reprezentanții clubului Steaua.

Formația militară I 
genă și are în d 
sportivi cu o mt 
competițională, cur] 
Pușcașu, Ion Arap 
naite, Gigei Anghc 
regely, Ion Ivan 
luat în considerară 
țile dinamoviștilq 
luptători redutabili; 
mă pe teren props 
cu cîteva ediții în 
ta dintre aceste 4 
(consumată tot la I 
foarte echilibrată! 
cîștigînd la limită. I 

Concursul începel 
ora 9 și continuă

LOTO - PRONOSPORT INFORMI
• UN SUCCES LA ÎNDEMÎNA

TUTUROR ! La seriile de LOZ 
ÎN PLIC aflate în vânzare con
tinuă să se atribuie AUTOTU
RISME „Dacia 1300", „Skoda 
120 L“, „Skoda 105 L“, „Trabant 
601", CÎȘTIGURI ÎN BANI de 
20.000, 10.000, 5.000, 2.000 lei etc.
ORIUNDE VA AFLAȚI, ÎNCER- 
CAȚI-VĂ ȘI DV. ȘANSELE ! 
Zilnic vă stau la dispoziție a- 
gențiile Loto-Pronosport, vânză
torii volanți, unitățile din co
merț și cooperația de consum, 
precum și oficiile poștale din 
întreaga țară.
• TRAGEREA LOTO DE AS- 

TAzi, 7 decembrie 1979, se tele-

vizează în direct îl 
ora 18,25.

• CÎȘTIGURILE 1 
TO DIN 30 NOIEME 
1: 2 variante 
„Dacia 1300 ‘; cat. 
25% a 17.344 lei; 
9.128 lei; cat. 4: 25, 
cat. 5 : 105,50 a 821 
270,50 a 321 iei; cat] 
100 lei. Report cat. |

Autoturismele „D; 
la categoria 1 au 1 
de: RADULESCU 
STELIAN din Brașl 
NU EMIL din Vas 
Ilfov.
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00 lei 
ului în

trimestrul III pentru procurarea 
de materiale și echipament. 
Fiindcă în orașul nostru întîm- 
pinăm obstacole, am fost nevoiți 
să ne deplasăm în cîteva rînduri 
la Buzău pentru a ne aprovizio
na cu cele necesare“.

Vasile Negoiță, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Vrancca : 
„Toate asociațiile, cluburile și 
școlile din județ se aprovizionea
ză la magazinele specializate din 
Focșani. Mulți delegați se pling 
adesea că umblă zile întregi 
după seturi complete de echipa
ment, iar cînd, în sfîrșit, le gă
sesc, toate sînt de aceeași cu
loare. După săniuțele de concurs 
a trebuit să ne deplasăm tocmai 
Ia Reghin. Cele mai mari greu
tăți le întîmpină activiștii spor
tivi cînd achiziționează echipa
ment pe bază de virament, de
oarece lucrătorii magazinelor re
fuză acest mijloc de plată..."

Mergînd pe urmele acestor se
sizări, am făcut un scurt popas 
la cele două unități comerciale 
vizate, consemînd următoarele : 
Elena Borș, responsabila magazi
nului nr. 19 ,,Sport-turism“ : 
„Planul de vînzare prin vira
ment, stabilit de I.C.S.M.I., se ri
dică lunar între 30 000 și 35 000 
lei. Delegații care vin după ce 
realizăm planul sînt îndrumați 
către direcția comercială a Con
siliului popular județean, care de 
obicei aprobă cererile respecti
ve “. Maria Chiriac, șefa raionu
lui „sport" de la magazinul 
,,Putna“ : „Forul nostru tutelar, 
I.C.S.M.I., nu ne îngăduie tot
deauna să vindem ne bază de 
virament. De exemplu, luna a- 
ceasta vindem numai pe nu
merar".

Iată-ne, acum, în biroul șefu
lui direcției comerciale a Consi
liului popular județean, Vasile 
Vîlcu, pentru a ne da lămuriri : 
„La capitolul sport-turism, Ia 
activitățile pionierești, pentru 
desfășurarea altor acțiuni cultu
ral-educative nu există restric
ții (n.a. dar practic situația e 
alta !?!). Cazurile existente se 
datoresc nerespectării indicațiilor 
date de noi către I.C.S.M.I. care, 
se pare, a lăsat această pro
blemă la latitudinea gestionari

lor. Vom lua urgent măsurile 
cuvenite, obligînd pe șefii de 
unități să respecte dispozițiunile 
și să afișeze în magazine anun
țuri prin care să aducă la cu
noștința tuturor că produsele se 
vînd permanent și prin vira
ment".

Așadar, o veste bună pentru 
activiștii sportivi din județul 
Vrancea, pe care o consemnăm 
și în speranța că opinia directo
rului Vasile Vîlcu nu va fi o 
simplă promisiune...

Traian IOANITESCU
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UN PUNCT SE PLIMBĂ PESTE 1700 DE KILOMETRI...
SI REVINE DEs UNDE A PLECAT

A STABILIT PRIMELE RECORDURI I
LUI DE PATINAJ VITEZĂ

desfă- • Mai mulți patinatori de vi- 
din teză aparținînd cluburilor Sporii- |

il nos- ve Tractorul Brașov, I.E.F.S. I
zideriu București, Viitorul Cluj-Napoca I
a lui și S.C. Miercurea Cluc (printre
, două care se află cunoscuțil alergă- |
juniori tori Cornel Munteanu, Ion Opin- I
,8 (v.r. cariu, Teodor Faraoneanu, Agnes ■

(v.r. Rusz, Simona Todoruț, Anghel
; cea Sorin și Tibor Copacz) se află I

cate- la Budapesta pentru a participa I
Dezi- la două concursuri programate ■

ile Co- în zilele de 12—13 și 19—20 de-
or aii- cembrie pe pista artificială din |
că, la capitala Ungariei. Sportivii I
Inter- menționați sînt însoțiți de antre- « 

t no norii Maria Tașnadi-Lăzărescu,
1 ue Ernest Ulrich, Mihai Timiș

Victor Sotirescu.
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TINERII DOXEIH ROMÂNI 1 
AU PLECAT LA YOKOHAMA I

Lotul boxerilor români care 
urmează să participe la campio- a 
natele mondiale de box (tine- I 
ret) din Japonia a plecat spre I 
Yokohama. Au făcut deplasarea: 
Vanghele Bacs (semimușcă), . 
Ionel Panaite (cocoș), Florian I 
Țîrcomnicu (pană), Florin Stan I 
(semiușoară), Mihai Niculescu 
(ușoară), Petre Bornescu (mijlo- . 
cie) și Cornel Bălan (grea). An- I 
trenorul echipei este Ion Popa. I 
Lotul este însoțit de arbitrul 
A.I.B.A. Dumitru Banciu.

de la
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IN ATENTIA CUMPĂRĂ
TORILOR DE AUTOTU

RISME DACIA 1300
Magazinele I.D.M.S. livrea

ză în devans autoturisme 
DACIA 1300 dupâ cum ur
mează :
• Magazinul din Timișoara 

livreazâ celor programați pînâ 
la 15 februarie 1980
• Magazinele din București 

și Bacâu livreazâ celor progra
mați pînâ la 29 februarie 1980

O Magazinele din Brașov și 
Reșița livreazâ celor progra
mați pînâ la 31 martie 1980
• Magazinele din Pitești și 

lași livreazâ celor programați 
pînâ la 15 aprilie 1980

> Magazinul din Cluj-Napo
ca livreazâ celor programați 
pînâ la 30 aprilie 1980
• Magazinul din Baia Mare 

livreazâ celor programați pînâ 
la 15 mai 1980.

I
I
I 
I
I 
I

Final de sezon la Divizia A. 
Un tur de campionat plus două 
etape, cu o ierarhie în care va
loarea (cîtă e, raportată la cam
pionatul nostru) a ieșit la su
prafață ca untdelemnul. Steaua, 
Universitatea Craiova, Dinamo 
(care a terminat sezonul cu o 
echipă de n-o mai cunoștea! că 
e... Dinamo), F.C. Argeș, F.C. 
Baia Mare sînt primele și, cu 
toate lipsurile lor, sînt cele mai 
bune de la noi. Iată, în rîndurile 
de mai jos, „clasamentul adevă
rului", cel al diferenței dintre 
punctele pierdute pe teren pro
priu și cîștigate în deplasare, o 
reflectare mai fidelă, după cele 
19 etape, a potențialului și șan
selor celor 18 divizionare A. Pe 
primele patru locuri, echipele 
care au jucat în cupele euro
pene. o revelație în acest cla
sament, Jiul, după cum, după 
suita sa de „remize", S.C. Bacău 
a ieșit cu un -ț-2, grație victoriei 
de la Buzău. Ce înseamnă o vic
torie în deplasare ! Din acest 
punct de vedere, Steaua și F.C. 
Argeș se detașează, cu cîte 4 
victorii în deplasare, urmate de 
Jiul și Sportul studențesc — 
cîte 3, Universitatea Craiova, Di
namo și F.C. Baia Mare — cîte 
2. Tot liderul a realizat cel mai 
mare număr de puncte în de
plasare (10), urmat de- F.C. Argeș 
(9), Sportul studențesc (8), Uni
versitatea Craiova (7), Dinamo și 
S.C. Bacău — cîte 6, Chimia și 
Olimpia — cîte 5.

Egalitatea dintre Steaua și U- 
niversltalea Craiova (+7) este 
urmare a faptului că SuTaua (cu 
jocul ei mai... poetic) a pierdut 
3 puncte acasă (cu Dinamo, 
S.C. Bacău și... Olimpia), în timp 
ce Universitatea este singura e- 
chipă care n-a cedat nici un 
punct pe terenul său. Ca polul 
opus, cele mai multe puncte 
pierdute acasă : Gloria Buzău și 
Olimpia — cîte 9, Sportul stu
dențesc — 8 (cîte a cîștigat în 
deplasare !), „U" Cluj-Napoca — 
8. Studenții bucureșteni au avut

cea mai contradictorie evoluție. 
Au cîștigat la Petroșani și au 
pierdut cu Jiul la București ; au 
pierdut cu „U" la București și 
au cîștigat, miercuri, la Cluj- 
Napoca !

Dar iată, ciudata rută a unui 
singur punct : Gloria Buzău a 
făcut egal la Satu Mare, Steaua 
a luat punctul de la Buzău și 
l-a pierdut cu Olimpia, Ia Bucu
rești ! ! Așadar, un singur punct 
a colindat peste 1 700 km, lăsînd 
în urmă regrete*, făYă ca nimeni, 
totuși, să piardă sau să cîștige
ceva. Acesta e „clasamentul a- 
devărului", cu atîtea și atîtea 
ciudățenii ale lui (determinate de 
capriciile unor formații), cel ce 
lasă loc calculelor pentru peri
oada de întrerupere. E de aș
teptat ca ADEVĂRUL acestui
clasament să ' constituie pentru
echipe și tehnicienii lor motiv
de reflecție și de măsuri în pe
rioada de iarnă, mai ales la 
acele formații „care nu spun ni
mic", care nu îndrăznesc și mi
zează totul pe punctele de pe 
teren propriu.

Constantin ALEXE

1. STEAUA +7 (+24)
2. Univ. Craiova +7 (+22)
3. F.C. Argeș +5 (+ 7)
4. Dinamo +3 (+11)
5. F.C. Baia Mare +2 (+ 7)
6. S.C. Bacău +2 (-- 3)
7. Jiul +2 (- 4)

. 8. Chimia Rm. vileea +1 ( 0)
9. Spjrtul studențesc 0 ( 0)

10. A.S.A. Tg. Mureș 0 (- 3)
11. F.C.M. Galați
12. „Poli" Timișoara
13. Politehnica Iași
14. F.C. Scomlcești
15. C.S. Tîrgoviște
16. Qlimpia Satu Mare
17. ,,U" Cluj-Napoca
18. Gloria Buzău

• între paranteze, 
golaverajul general.

diferența la

MIERCUREA VIITOARE, ÎN ATAC, 
MAI MULT DECiT LA PITEȘTI!

La cabine, înainte de meci, 
craiovenii spuneau despre F.C. 
Argeș că e o echipă bună, că
reia îi apreciau recenta suită de 
rezultate excelente. Argeșenii 
spuneau lucruri asemănătoare 
despre lotul Universității, despre 
individualitățile sale. Stimîndu-se 
reciproc și — în egală măsură 
— temîndu-se una de cealaltă, 
protagonistele derbyului etapei 
au jucat prudent, cu mare aten
ție în apărare și cam... rezervat 
în atac. De aici, joc metodic 
(poate, prea îndelung „elaborat"), 
cu destul de puține șuturi la 
poartă, mal ales în prima repri
ză, fără momentele de tensiune, 
seînteierile și momentele de «fur
tună" ale altor derbyuri.

Dacă pe ansamblul partidei 
victoria gazdelor e meritată, tre
buie să relevăm și faptul că, la 
fluierul final, mulți spectatori 
piteșteni răsuflau ușurați, mai 
ales după ultimele zece minute, 
cînd de 3 ori era gata-gata ca 
un punct să le zboare de la 
activ... Acest 1—0 final dă însă 
un apreciabil contur sfîrșitulul 
de sezon argeșean, cu 8 meciuri 
fără înfrîngere, dintre care 7 
victorii î

Cum s-a prezentat Craiova, în

perspectiva returului de miercuri 
cu Borussia ?

Bine, chiar foarte bine, ÎN 
AP ARARE, cu 3 oameni excelenți 
(Boldici, sUngureanu — o ade
vărată revelație a sezonului, ju
cător îndreptățit să aspire la un 
loc în lotul național, și ștefă- 
nescu), ceea ce ne bucură, mai 
ales la gîndul că unul din punc
tele tari ale teamului din Mon- 
chengladbach este trio-ul ofen
siv Del’Haye — Nickel — Lienen.

Măi puțin bine în atac, unde 
revenirea în formă a lui Cămă- 
taru este, din păcate, însoțită de 
o scădere a randamentului lui 
Bălăci și Cîrțu și de... indispo
nibilitatea lui Crișan, pe care 
Irimescu nu l-a putut suplini pe 
latura tipică a acestuia, viteza 
și forța de pătrundere. Să mai 
notăm travaliul lui Donose și 
Țicleanu (acesta- din urmă insu
ficient de energic, însă, în fi
nalizare) și, contînd pe recupe
rarea unor jucători deocamdată 
indisponibili, să privim cu spe
ranțe meciul de la 12 decembrie, 
în care Universitatea poate •— și 
trebuie să facă — în ofensivă, 
mai mult decît la Pitești.

Radu URZICEANU

După meciul de la Cluj-Napoca

UNII AU CÎNTAT „GAUDEAMUS", ALȚII...
SI-AU DAT ARAMA PE

Am cunoscut, în nenumărate rînduri, 
tinereasca și entuziasta galerie a 
„șepcilor roșii" — decentâ, cu un re
pertoriu variat, mobilizator, cîntînd 
mereu, și la bine și la râu. Am în- 
tîlnit-o și în deplasare, acolo unde, 
într-un moment sau altul al jocului, 
poate câ echipa lor a și fost ușor 
dezavantajată, dar ei, suporterii clu
jeni, n-au ripostat cu nici un act 
nesportiv. Dealtfel, acest public de 
la Cluj-Napoca, în marea lui majo
ritate bun cunoscător al fotbalului, a 
fost punctat în clasamentul sportivi
tății întocmit de cronicarii ziarului în 
acest sezon cu patru note de 10 și 
cinci de 9 I

latâ însâ câ miercuri, în timp ce 
unii au cîntat „Gaudeamus", alții 
și-au dat — cum se spune — arama 
pe fațâ, pentru câ în rîndul acestei 
apreciate galerii s-au strecurat și 
pseudo-suporteri care, așa .cum am 
relatat în cronica meciului cu Spor
tul studențesc, s-au dedat la acte de 
huliganism din momentul nevalidârii 
acelui gol atît de controversat. Ei, 
acești falși suporteri, au creat 0 at
mosferă încinsă atît în ultimele zece 
minute ale jocului, cît și mult timp 
dupâ terminarea lui. Se spune câ la 
un meci (cu F.C. Baia Mare), pe 
timpul cînd juca în Divizia B, un ne
săbuit a aruncat din tribuna „Muni
cipalului cu o sticlâ. Atunci, „U“- 
îștii adevârați l-au luat de guler pe 
huligan și l-au predat organelor de 
ordine pentru a-și primi pedeapsa 
meritată. Ceea ce, în mod regretabil, 
nu s-a mai întîmplat și miercuri, 
cînd s-au aruncat în teren mai multe 
sticle. Oricum am judeca decizia or-

• PARTIDA RESTANȚA ÎN 
DIVIZIA B, SERIA A II-A, 
F.C.M. GIURGIU — LUCEAFĂ
RUL BUCUREȘTI 2—0 (0—0). Au 
marcaț : Corin (min. 53) și Pre
da (min. 55). (TR. BARBALATA 
— coresp.)

FAȚA!
bitrului, oricare ar fi fost greșeala 
lui, nu pot fi tolerate pe stadioanele 
noastre actele de nesportivitate la 
care am asistat. Din pâcate, nici 
jucâtorii ambelor echipe n-au încer
cat sâ contribuie la curmarea spiri
telor. Din momentul aruncării sticle
lor, am vâzut cum unii fotbaliști 
(bucureșteni) au început sâ adune 
de pe pistâ obiectele cu pricina 
pentru a le da conducătorului de 
joc (? I), alții (clujenii) îi obstruc- 
ționau pe oaspeți în tentativa lor, 
dînd loc la altercații care n-au fâcut 
altceva decît sâ încingâ și mai mult 
spiritele. .

Voci realiste, lucide, se desolida
rizau dupâ meci de acele elemente 
turbulente și recunoșteau câ echipa 
clujeană a fâcut poate cel mai slab 
joc din actualul sezon. O fereastrâ 
spre adevâr, deci. De aici, de la 
nivelul scâzut al jocului practicat, ar 
trebui, credem noi, sâ se discute în 
principal insuccesul lui „U“, pentru 
câ de aici rezultâ cele 5 puncte în 
minus ale „șepcilor roșii" în clasa
mentul adevărului. Ar fi drept, cin
stit, bârbâtește...

A face dintr-un eșec o mare dra
mă, a provoca acte incompatibile cu 
etica sportivă pe stadioane, sub 
falsa firmâ de înfocat suporter, în
seamnă a dâuna adevăratelor inte
rese ale clubului universitar din Cluj- 
Napoca, ale fotbalului nostru, în ge
neral. Din acest trist episod, forurile 
competente trebuie sâ tragâ toate 
concluziile ce se impun și sâ de
cidă măsuri corespunzătoare.

Stelian TRANDAFIRESCU
N.R. In cazul celor întîmplate la 

Rm Vilcea, în partida Chimia - F.C. 
Argeș, ziarul nostru a tras un serios 
semnal de alarma. Din pâcate, nu
mai noi l-am auzit și, cum se vede 
treaba, ac ele de nesportivitate con
tinua, arbitrii arâtind miercuri, din 
nou. un cartonaș roșu și numeroase 
galbene. Pînâ cînd î

Ultima etapă de campionat pe stadioanele bucureștene, in 
două ipostaze diferite : in foto grafia de sus (foto : Dragoș 
Neagu), Dragnea (echipament alb) reușește golul victoriei 
dinamoviste, în timp ce în imaginea de jos (foto : Vasile 
Bageac), Iordănescu — supravegheat de M. Răducanu șl 
Stoica — nu poate „strica" surprinzătoarea remiză a lide

rului in jocul cu Olimpia

ÎNTRE VESTIAR Șl
• Fluierul final 

al meciului F.C. 
Scornicești — Poli
tehnica Iași a fost 
și ultimul din ca
riera cunoscutului'
arbitru internațional 
Nicolae Pctriceanu. 
împlinind 50 de ani 
a doua zi după a- 
cest joc, Nicolae 
Petriceanu s-a re
tras din activitatea
competițională. în 
plină formă. Pose
sor al
F.I.F.A.
Nicolae

ecusonului 
din J975, 
Petriceanu

a dedicat arbitraju
lui aproape două 
decenii, timp în care 
a condus — la cen
tru sau la tușă — 
aproape 1 000 de 
meciuri, dintre care 
50 internaționale și 
200 în Divizia A. 
El a arbitrat două 
finale ale „Cupei 
României" (1973 și 
1976) și a fost con
siderat de două ori 
(1971 șl 1975) cel 
mai bun arbitru 
român al anului. 
„Nu voi mai apă
rea pe gazon, dar 
voi rămîne în con
tinuare un prieten 
al fotbalului și al 
arbitrajului. Pen
tru că voi activa ca 
lector la viitoarele 
cursuri de arbitri
sau ca observator
în cadrul F.R. Fot
bal", ne-a spus el. 
Și dacă pentru Ni
colae Petriceanu
meciul de la Slati
na a însemnat punc
tul final al unei 
cariere foarte fru
moase, pentru ar
bitrul de linie bucu- 
reștean Radu Matei 
a însemnat un în
ceput : prima apa
riție la un meci de 
Divizia A. Nevăzuta 
ștafe’ă a arbitrilor... 
• După felul cum 
începuse să împartă 
cartonașele în me
ciul de la Galați 
(4 „galbene" în mi
nutul 20, în medie 
un cartonaș la 5 
minute), se părea 
că arbitrul Sever 
Drăgulici va bate cu 
ușurință recentul 
„record" stabilit de 
Cristian Teodorescu, 
în partida Autobu

zul — Petrolul Plo
iești (12 cartonașe). 
Și totuși, după ce a 
dat cu ușurință cele 
4 avertismente, pe 
fondul unui joc 
destul de liniștit, 
Sever' Drăgulici a 
virat brusc de la 
exigență la blindețe, 
trecînd cu vederea 
abateri sancționabile 
cu cartonașe, ca în 
cazul gălățeanului 
M. Olteanu, pe care
1- a absolvit de cel 
puțin „un galben". 
• Cînd F.C. Baia 
Mare a marcat în 
min. 89 (scorul de
venind 2—1 pentru 
F.C.M. Galați) și 
mai rămăsese doar 
un singur minut de 
joc gazdele, pină în 
acel moment sigure 
de victorie, au 
simțit că li se taie 
parcă. picioarele. Ci
neva din tribună a

spus atunci : „Bine 
că meciul este prac
tic terminat. Dacă 
ar mai fi fost cîte
va minute, s-ar fi 
putut să pățim ca 
in partida cu Uni
versitatea Cluj-Na
poca, cînd de la
2— 0 pentru noi, am
ajuns — în ultimul 
minut de joc — la 
2—2". • Antrenorii
și conducătorii echi
pei Dinamo au toa
te motivele să fie 
necăjiți de avalanșa 
accidentărilor din 
acest sezon. A- 
proape că nu a fost 
etapă în care Dina
mo să nu aibă 3—4 
titulari indisponi
bili. în meciul de 
miercuri, din gru
pul absenților în 
etapele anterioare 
și-a făcut reintra
rea Dinu, dar după 
primele 45 de mi
nute a ieșit din 
joc Augustin, acu- 
zînd o întindere, 
în ciuda acestor în- 
tîmplări .nedorite, 
care au afectat-o 
în actualul sezon, 
Dinamo termină pe 
locul trei, ceea ce 
este, în condițiile 
amintite, o perfor
manță bună. • Ex
trema stingă a bu- 
zoienilor, Dobre, a

GAZON...
stîrnit de trei ori 
rumoare pe stadio
nul din Tîrgoviște. 
Pentru că trei din 
cele patru cornere 
ale echipei sale din 
acest meci le-a e- 
xecutat în... spatele 
porții lui Stancu ! 
• Florin Grigore a 
ratat un penalty 
(>min.- 8) tocmai cînd 
echipa lui avea ne
voie mai mult ca 
oricînd de un su
port moral solid, 
tîrgoviștenii nemai- 
cîștigînd un meci 
de la 27 noiembrie 
(3—1 cu Dinamo). 
Se afirmă că FI. 
Grigore a devenit 
o... vedetă de cînd 
a fost chemat la 
lotul reprezentativ. 
Dar fumurile din 
capul lui pot fi 
scoase tot așa de 
repede cum au in
trat. Nu-i așa, sti
mați antrenori ? • 
Eroul meciului de 
la Tg. Mureș, por
tarul Constantin, în 
cîteva comentarii, 
la sfîrșitul partidei 
A.S.A. — Chimia : 
„ExffSlente inter
vențiile acestui por
tar" — brigada de 
arbitri ; „De mult 
n-am văzut un por
tar cu atîta șan
să" — antrenorul 
Fr. Zavoda ; „Con
stantin ? A avut 
un plasament fără 
cusur" — C. Po
pescu, observa
tor federal. Iată și 
părerea lui... Con
stantin : „Am fost 
acolo ! Și cu asta, 
cred că am spus 
totul I". Pentru a- 
ceastă modestie, 
portarul vîlcenilor 
mai primește un 
binemeritat 10. •
Surprinzătoare ati
tudinea lui Hajnal, 
la cîteva minute 
după ce a fost în
locuit : s-a ridicat 
de cîteva ori de pe 
banca de rezerve și 
a țipat către coe
chipierii din teren, 
căutînd — se pare 
— să dea unele in
dicații. Nu știm de 
ce nu a făcut acest 
lucru — pe un ton 
moderat — cînd s-a 
aflat în teren.

Oficiile județene de turism va pun 
la dispoziție locuri intr-o stațiune 

balneară recomandată de specialiști: 
Lacu Sărat

La marginea Brăilei, pe malul unui lac cu efecte terapeutice 
certe, în mijlocul unui parc de aproape 40 ha, a fost construit, 
după toate rigorile științei medicale, un complex balnear cu- 
prinzînd în aceeași clădire o bază modernă de tratament, hotel 
și pensiune.

Efectul terapeutic al apelor lacului și nămolul sapropelic deo
sebit de abundent în săruri minerale a făcut ca stațiunea să 
intre în ultimii ani în rîndul localităților balneare bine cunds- 

S cute, iată dc ce ea a devenit o permanență pe agenda balnco- 
gj togilor, care o recomandă ca eficientă în tratarea afecțiunilor 

reumatismale, dermatologicei ginecologice, în afecțiuni ale căi
ta lor respiratorii, în boli profesionale.
H Nu este mai puțin adevărat că la aceasta a contribuit din plin 
□ și înzestrarea bazei de tratament cu instalații ce permit efec- 
M tuarea de proceduri multiple : hidroterapie (băi calde cu apă 
g minerală la cadă, băi cu plante medicinale, dușuri scoțiene, 

subacvale, băi galvanice etc.).
Cura balneară la Lacu Sărat constituie în același timp o va

canță agrpabilă, întrucît turiștii au la dispoziție club pentru 
vizionarea emisiunilor T.V., filme artistice, jocuri distractive, 
bibliotecă. Plimbările prin parc, excursiile la Brăila, Tulcea. 
Galați, Soveja completează cît se poate de bine agenda agre
mentului.



in finala șahiștilor SPORTIVI ROMANI

TREI LIDERI IN LOC DE UNUL I
IN ÎNTRECERI

INTERNAȚIONALE

C.M. DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

Competitorii campionatului na
țional au ținut ieri să ne asigure 
parcă de faptul că nu consideră 
finala drept un culcuș cald al 
remizelor (indiferent de motivă
rile „tehnice" care li s-ar da...) 
și au trecut la acțiuni energice 
pe tabla de șah. Cel puțin, acela 
direct interesați în ascensiunea 
mai rapidă pe treptele clasamen
tului. Plutonul se agită... In con
secință, la sfîrșitui celei de a 
5-a runde. în care o singură par
tidă a rămas întreruptă aseară, 
avem trei lideri în loc de unul și 
urmăritori foarte apropiați aces
tora, la numai o jumătate 
punct.

Din nou, cea mai spectaculoasă 
partidă a jucat-o Victor Clocâltea, 
a cărui pătrundere cu piesele 
negre in poziția albelor, trebuind 
să fie apărată de Emil Ungu- 
reanu, a avut ea rezultat forța
rea unui cîștlg de piesă șl decizia 
la mutarea 32. Și o a doua victorie 
importantă a fost cea obți
nută de Corvin Radovici într-o 
poziție de final în fața iul Ovidiu 
Foișor. Beneficiarii punctelor în
tregi cîștigate vin să se alăture, 
in fruntea clasamentului, fostului

de

lider. Valentin Stoica, rămas doar 
cu o jumătate de punct (după 
atac la rocadă, încheiat cu „șah 
etern") în partida cu Parik ște- 
fanov. Se apropie de trio-ul lide
rilor și Mihai Ghindă, învingător 
asupra purtătorului „lanternei", 
Paul Voiculescu. In celelalte par
tide rezultate de egalitate : Gh. 
Miti'.elu — Th. Ghițescu, C. Io
nescu — S. Griinberg, M. Șubă — 
M. Pavlov, toate remize. Au în
trerupt V. Georgescu și N. Ilijin, 
într-o poziție în care primul 
păstrează avantajul unei calități 
pentru pioni, dar perechea de 
nebuni a celui de-al doilea este 
încă un obstacol greu de trecut.

Așadar, clasamentul începe cu 
trei nume pe aceeași linie : V. 
Ciocâitea, C. Radovici și V. Stoica 
— toți cu cîte 3Va puncte. îi ur
mează, în ordine : M. Ghindă, C. 
Ionescu și P. Ștefanov — 3 p. V. 
Georgescu 2«/a p (1). Th. Ghițescu, 
M. Pavlov șl E. 
2l/j P, O. Foișor, 
Gh. Mititelu — 2 i 
(1). M. Șubă l1/ i 
Vi P.

Astăzi, de la 
dispută a șasea i

Ungureanu —
S. Griinberg și 

p. N. Iiijin PAP 
p, P. Voiculescu

ora 
rundă.

15,30, se
(Rd. V.)

JOCURI tCHHIBRÂlt IN C.H. Dt BASCHET (f)

ȘAH
• Turneul feminin de șah 

la Smederevska Palanka 
slavia) a continuat cu runda a 
10-a, in care Margareta Mureș an 
a remizat cu Lemaciko (Bulga
ria) rezultat consemnat și în 
partidele Milivojevici — Dragase
vici și Lazarevici — Petrovicl. 
înaintea ultimei runde, în clasa
ment conduce Lazarevici (Iugo
slavia), cu 6 p (1), urmată de 
Margareta Mureșan (România) 

p, Cejici (Iugoslavia) — 5

de 
(îugo-

—---- ----------------- P
Lemaciko (Bulgaria) — 4*/a p ....... . p

4
Polihroniade 

3*/2 P (2), Erenska 
3 p (3) etc.

5‘/s
(1).
(1). 
(1). 
P . . 
(Romania) 
(Polonia) _ , _
• După 7 runde, în turneul de 

la Buenos Aires se menține lider 
marele maestru danez Bent Lar
sen, cu 6l/2 puncte, urmat de Mi
les (Anglia) — 5 puncte. Marele 
maestru român Florin Gheorghiu, 
care în runda a 7-a a remizat cu 
suedezul Ulf Andersson, 
locul patru cu 4 puncte.

TENIS
Montreal, unde 
internațional de 
participă 8 jucători, Ilie 

- 7—5
Peter Fleming.

Gildmeister •— 
Connors —

Petrovicl (Iugoslavia) — 4 
Dragasevici (Iugoslavia) — 

(1). Elisa beta

ocupă

continuă 
tenis Ia

BRAȘOV, 6 (prin telefon). Joi 
dimineață a început, în Sala 
sporturilor din localitate, primul 
turneu al returului campionatu
lui național de baschet feminin, 
întrecerea, extrem de interesantă 
prin partidele programate, va a- 
vea darul să clarifice, in bună 
măsură, echipele care vor rămî- 
ne în lupta pentru cucerirea ti
tlului de campioană a țării.

OLIMPIA BUCUREȘTI — MO
BILA SATU MARE 69—59 (38—
30). Meciul de inaugurare a tur
neului a însemnat și prima sur
priză. Sătmărencele. pornite fa
vorite (prin prisma rezultatelor 
anterioare), s-atl văzut conduse 
încă din start ; baschetbalistele 
de la Olimpia, prin acțiuni sim
ple și eficiente, purtate în vite
ză, au acumulat repede un a- 
vantaj de 10 puncte. In continua
re. sportivele de la Olimpia s-au 
aflat la ,,cîrma“ jocului, mai ales 

prestații a. Ale- 
a avut o 

evoluție de excepție. De partea 
doar două

datorită bunei 
xandrinei Bîră, care

cealaltă, Mobila, cu 
jucătoare care au arătat cite ce
va — le-am numit pe Bălaș șl 
Ciocan — au mai avut o zvîcnire 
in ultima parte a întilniril, cînd 
(în min. 34) s-au apropiat doar 
la un coș : 54—5S. Dar, a fost 
un simplu foc de paie, deoarece 
bucureștencele au avut un final 
bun. realizînd c victorie merita
tă. Coșgetere : Bîră 22, Iatan 13,

Tarantino, Mihai cite 10, respec
tiv Bălaș 22, Ciocan 21.

VOINȚA BUCUREȘTI — „U*
CLUJ-NAPOCA 88—82 (47—40). O 
întîlnire interesantă, desfășurată 
sub semnul echilibrului. Studen
tele au început sigure pe ele și, 
punctînd cu precizie, mai ales 
prin Prăzaru-Mate și Mangu, au 
condus pînă în min. 8 (20—14).
De aici, Voința a înscris cîteva 
coșuri prin T. Popescu și Borș, 
luînd conducerea (min. 10 : 23— 
20). în continuare, bucureștence
le, bine conduse de antrenorul 

' M. Strugaru, au avut permanent 
avantaj pe tabela de scor și s-au 
îndreptat, cu pași siguri, către 
victorie. Coșgetere : Borș 35, T. 
Popescu 21, Strugaru 14, respec
tiv Prăzaru-Mate 31, Mangu 11, 
Ciubăncan 10.

RAPID BUCUREȘTI — CRIȘUL 
ORADEA 63—57 (30—29). Meci de 
mare luptă, dar cu greșeli copi
lărești comise de ambele echipe. 
Pînă la urmă feroviarele, cu un 
plus de luciditate și-au mai în
scris o victorie în palmares. Coș
getere : Barta 22, Chiraleu 15, 
respectiv Varga 15. Sekeli 10.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CARPATI SF. GHEORGHE 86—63 
(48—37)

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — VOINȚA BRAȘOV 89— 
76 (48—36).

• La
turneul 
care . _
Năstase l-a înivins_ cu 6—2, 
pe americanul 
Alte rezultate : 
Kriek 6—2, 7—5 ;
Gullikson 6—3, 6—3.
• In turul doi al 

la Sydney, Virginia 
vins-o cu 6—4 6—7, 
Smith (S.U.A.) Alte 1 
Diane Desfor — Sharon 
6—2.
Renata Tomanova 6—2, 6—4; Ro
salyn Fairbank — Dianne From- 
holtz 6—4, 7—5.

TENIS DE MASĂ
Echipa de tenis de masă C.S.M. 

Cluj-Napoca a cîștigat și al doi
lea meci amical cu formația iu
goslavă Vojvodina Novi Sad, de 
astă-dată la un scor strîns : 9—8.
Pentru C.S.M. au punctat S. Do
boș! — 4 v, Z. Bohm — 3 v și 
S. Crișan — 2 v, O. Mesaroș — 

■ 0 v. De la oaspeți, Karakasevici
— 3 v, Kurteș — 2 "*
Koljaja — cîte 1 v, 
Karakasevici, Kurteș

în perspectivă, tot la Cluj-Na- 
pcca, o întâlnire amicală cu e- 
chipa ungară Poștaș Budapesta.

puncte. Totuși, ea a pierdut un. loc în clasamentul pe e- ehipe, coborind de pe poziția a 7-a pe a 8-a, situație explicabilă prin apariția echipei R. P. Chineze, care a făcut aici o impresie excelentă. Sportivii chinezi ar fi putut ocupa un loc chiar mai bun decît dacă arbitrii n-ar nuți la note.Echipa României desigur, în ultimul vut aici o ținută vă, mai prezentabilă decît la Strasbourg, a introdus în exerciții unele elemente noi. Ea a avut chiar posibilitatea să întreacă în clasamentul Pe echipe formația R. F. Germania, pe care dealtfel o devansa, cu mai bine de o jumătate dc punct, după programul impus. Dar, evoluția sub posibilități a echipei noastre la paralele și sărituri, cit și notele mici primite de la arbitri la paralele au dus la pierderea locului al 7-lea pe care s-a situat anul trecut și l-a avut pentru două zile și aici, la Fort Worth.

fi al 5-lea, fost reți-a progresat, an, ea a a- mai atracți

Paul IOVAN

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. I)

ea și A. Ionescu. Au condus corect R. Timoc și V. Medianu.Dinamo București a obținut primele puncte in clasament in dauna formației C.N. ASE București. De remarcat că învingătorii au evoluat . fără Spinu, 
Nastasiu și Kus, dar în schimb 
cu juniorii Hagiu, Ciobăninc, 
D. Cristian și Ardeleanu. Scor 
final : 12—3 (2—0, 2—2, 2—1,6—0) pentru Dinamo. Realiza
tori : Ș. Popescu 4, CiQbăniuc 
2. Răducanu 2, D, Popescu, 
Munteanu, Hagiu, D. Cristian, respectiv Jianu, Chiriță. Lazăr. 
Au arbitrat N. Nicolaescu și D, 
Faraschivescu.Ultimul joc al programului nu ne-a oferit spectacolul aș
teptat. Rapid București și Vo
ința Cluj-Napoca au atacat și contraatacat doar timp de 4 minute, Apoi, întrecerea

s-a desfășurat într-un singur sens și s-a încheiat cu succesul feroviarilor, la scorul de 7—4 (4—2, 1—0, 1—0, 1—2).Poloiștii bucureșleni, cu Flo
rin Slăvei în formă bună, cu 
Schervan, Arsene, Ilie Gheor
ghe și Olac în poziție dc joc, este mai puțin plica Voinței a palidă. Frații prea văzut în pierii lor au pasat adesea greșit și mai multe situații de ritate, chiar și atunci- cînd au avut doi oameni in plus. In aceste condiții, clujenii puteau emite pretenții mari. Au
Arsene 2. Olac, Ilie Gheorghe 
(Rapid) și * " " - —
vacs. It. arbitrat
V. Btirdea.

foarte bună dis- au dominat. Nu adevărat că re- fost extrem de 
Itusu nu s-au joc, iar coechi- șutat slab, au au ratat superi o-nu maiemiteînscris : Schcrvan 3,

I. Pop, Gyarfas, Ko-Rusu (Voința). Au corect R. Schilha și
• VINE IARN,, I o spun nu numai ca

lendarul sau prognoza meteorologică, ci și 
primele concursuri de schi alpin 
nului alb“, care l-au readus in 
pe cunoscutul campion suedez 
Stenmark. Acesta, la reintrarea 
•grav accident, a și cîștlgat proba 
pe pirtia italiană de la Senales, învingin- 
du-1 la el acasă pe un alt mare schior. Gus
tavo Thoeni « ȘI UN ALT SEMN ’ ’ '
NOTIMPULUI ALB vine din „Țara 
nelor“, unde spectatorii elvețieni au 
să părăsească tribunele stadioanelor 
bal pentru cele ale palatelor de 
Statistica lunii noiembrie Indică, în ______
6 572 spectatori la jocul cu pucul și numai 
5196 la cel cu balonul rotund. Oare numai 
vremea rece și ploioasa să-i fi „transferat" 
pe suporteri ? « DACA PRIMA EDIȚIE A 
„CUPEI MONDIALE" LA BOX a fast un 
eșec, se scontează ca debutul unei alte 
mari competiții pugilistlce, campionatele 
mondiale pentru juniori, să însemne un real 
succes al sportului cu mănuși. La Yokoha
ma, în Japonia, între 10 și 16 decembrie se 
vor întilnl, la propunerea federației române 
de specialitate, tinerele speranțe ale boxu
lui mondial. Va fi oare un... taifun la Yo
kohama ? Să sperăm, oricum, că cei șapte 
tineri pugiliști români vor fi purtați pe a- 
ripile. viatului care se numește succes ! ® 
INDIFERENT DE IERARHIA FINALA DIN 
CLASAMENTUL F.I.L.T., Bjorn Borg tine sâ 
demonstreze concret în acest final de an 
că este cel mai bun tenlsman al lumii si 
în 1979, învingîndu-1. la interval de cîteva 
zile, pe principalii săi adversari, Mc Enroe

ale „sezo- 
actualitate

Ingemar 
după un 

de slalom

»»*
AL A- 
cantoa- 
început 
de fot- 
gheață. 
medie,

turneului de 
Ruzici a în- 

6—4 pe Anne 
rezultate: 

i Walsh 
7—6; Hana Mandlikova —

Clasamentul final pe echipe 
al celei de a XX-a ediții a 
Campionatelor mondiale arata 
astfel : - UNIUNEA SOVIETICĂ 
587,500, Japonia 583,700, Sta
tele Unite 581,150, R.D. Ger
mana 581,000) R. P. Chineza 
578,950, Ungaria 573,600, R.F. 
Germania 570,300, România 
569,750, Bulgaria 567,650, Ce- • 
hoslovacia 562,350, Canada 

562,300, Elveția 561,950. Toate 
aceste _/'r_ __
dreptul de a participa anul 
viitor la Jocurile Olimpice de 
la Moscova.

echipe au obținut
ii

v, D. și G. 
plus dublul 
— 1 v.

Ieri, la Paris

AU ÎNCEPUT
C.M. DE JUDO

PARIS, 6 (prin telefon). In bi
necunoscuta sală pariziană ,,Pierre 
de Coubertin" au început joi Cam
pionatele mondiale de judo, la care 
participă numeroși concurenți de 
Pe aproape toate continentele. 
Din țara noastră au fost înscriși 
sportivi la 7 din cele 8 categorii 
de greutate : superușoară — Ar
pad Szabo, semiușaară — Con
stantin Niculae, ușoară — Nicolae 
Vlad, semimijlocie — Mircea 
FrățicA, mijlocie — Mihalache 
Toma, grea și open — Mihai 
Cioc.

In prima zi a competiției 
fost programate confruntările la 
categoriile semigrea și grea. La 
semigrea nu am prezentat con
curent La categoria grea juniorul 
român Mihai Cioc l-a întîlnit, in 
meciul Inaugural, pe senegalezul 
J. Kote. După clteva atacuri 
reușite, reprezentantul țării noas
tre avea pe tabela electronică un 
apreciabil avantaj de puncte teh
nice. In min. 3. M. Cioc a ini
țiat excelent un alt atac, înche- 
lndu-1 prin ippon (victorie înainte 
de limită).

La ora convorbirii telefonice 
întrecerile erau în plină desfășu
rare. Vineri vor intra în competi
ție sportivii de la semimijlocie și 
mijlocie, sîmbătă cei de la seml- 
ușoară și ușoară, iar duminică 
superușoril și concurențli Înscriși 
ia open.

Pentru concursul primilor 36, 
care urmează să desemneze 
noul campion absolut al 
lumii, programat vineri seară, 
s-au calificat, între alții,- și 
gimnaștii noștri Kurt Szilier, 
Dan Grecu și Aurelian Geor
gescu. Cu cele mai bune me
dii vor intra în întrecere gim
naștii aflați pe primele locuri 
după executarea exercițiilor 

alese. Aceș- 
Aleksandr Ditiatin 

Tho- 
(S.U.A.) 117,750, Alek-

(U.R.S.S.) 
Markelov 

Roland 
117,000, 
116,950.

D. Ger- 
Nikolai An- 

116,800, 
(Bulgaria) 

(Ja-

executarea 
impuse și liber 
tia sint ;
(U.R.S.S.) 118,100, Kurt 
mas 
sandr 
117,650,
(U.R.S.S.) 
Bruckner 
Bart Conner (S.U.A.) 
Michael 
mană) 
drianov 
Stolon 
116,750, 
ponja)

Tkacev 
Vladimir 

117,150,
(R.D.G.)

Nicolay (R.
116,850, 

(U.R.S.S.) 
Delcev

Hiroji Kajiama 
116,600.

Dintre gimnaștii noștri, cel mai bine clasat la individual compus este Kurt Szilier, iar Dan Greeu are cea mai buna clasare la aparate, la inele el ocupind locul al treilea, La e- galitate cu japonezul Gushi- ken, ambii cu 19,60 p, după sovieticul Ditiatin (19,80) și bulgarul Delcev (19,65) și avind astfel reale șanse pentru o medalie.Perfecționarea prospătarea masculin de gimnastică este » problemă la ordineaa zilei de mai mult timp, insă de la un campionat mondial la următorul măsurile și rezolvările sini, aminate, de fiecare cauza obiectivelor nale imediate.
★Problema notării de către arbitri apasă mult a- supra ambianței acestor campionate mo-ndiale. Arbitrii na reușesc să mențină balanța în același echilibru pentru echipele și pentru toți naștii. Ei sînt acuzați uneori de părtinire, alteori de ranță. Alții, Ca de pildă delegația franceză, le plicit o scuză ciad rației internaționale le și arbitrii să nu bligați să noteze timp de 15 ore pe zi, cum a fost cazul de luni pină acum, și să procedeze delegări pe scurte.Conducerea liei nu a acordat, în schimb, nici o circumstanță corpului de arbitraj și, după evoluția echipei sale feminine la exercițiile impuse, nemulțumită de notele primite și de nerezolvarea contestației depuse, și-a retras ambele echipe din concurs, băieții neprezentîndu-se nici miercuri, la Center Arena, exercițiile liber alese. 7 și-a retras, de asemenea, arbitrii de la aceste campionate mondiale.în ceea ce privește echipaRomâniei, miercuri au fostînaintate juriului, în timpul e- xercițiilor libere, două contestații pentru notarea insuficientă a lui Dan Grecu, Ion Checi- cheș și Nicolae Oprescu inele, precum și pentru lui Grecu la paralele. Ele fost însă respinse de juriu, erau fondate, mai cu seamă dacă se fac comparații cu alte notări

cit și im- lotului olimpic
dată din competițio-
exercițiilor

toate 
gim-igno-oferă im- cere Fede- ca arbitre- mai fie o-

perioadedelegației

au

In urma evoluției cu 
cițiile impuse și liber 
Dan Grecu s-a calificat pen
tru finala de la inele, cu un 
punctaj de 19,600. El este de
vansat de sovieticul Ditiatin 
— cu 19,800 și de bulgarul 
Delcev cu 19,650. Cu 19,600 
s-a calificat, de asemenea, 
japonezul Koji Gushiken. Ală
turi de acești gimnaști 
mai concura Donath 
(Ungaria), Bogdan Makut 
(U.R.S.S.) cu 19,550, ~

exer- 
alese,

vor
Ferenc

Thomas 
(S.U.A.) 19,450. lata și primii 
clasați la celelalte 
cart vor evolua în 
sol — Thomas șl Bruckner, cu
19.800, Andrianov, Tkacev și 
Li - 19,750, Conner - 19,700; 
cal — Magyar șl Nikolay 
19,750, Thomas 19,650, Gus- 
hiken 19,600, 
drianov, 
rituri —
19.800.
ner 19.700 ; paralela 
ner 19,650, Thomas șl 
19,600, Tkacev 19,550 ; 
Kenmotsu, Ditiatin și 
19,750, Delcev șl 
19.700.

aparate, 
finale :

Magyar șl 
Thomas 19,650,

Kasamatsu, An- 
Ditiatin 19,500 ; sâ- 

AndHanov și Ditiatin 
Conner 19,750, Bruck- 

— Con- 
Ditiatin 
barâ — 
Thomas 
Tkacev

la maiIta-

ei la Italia , Și

la nota au deșila aparatele respective.
★la Fort Worth, se aș- cu mare nerăbdareAici, teaptă exercițiile libere ale celor mai bune echipe feminine. La ora cînd telefonez, concursul a început cu primele grupe, ur- mînd ca gimnastele noastre, care evoluează în ultima serie, împreună cu echipele U.R.S.S., R. D. Germane și Statelor Unite, să intre în concurs la ora 21.20, ora locală (5,20. vineri dimineață, la București), pentru obținerea primei medalii la aceste campionate mondiale. Miercuri și joi, fetele noastre au continuat să se antreneze intens, cu excepția Na- diei Comaneci, care a avut o ușoară inflamație la mîna stingă și s-a aflat sub tratament medical, în vederea recuperării rapide rii, joi seară, liber alese. și partic’pă- la exercițiile

TELEX • TELEX

(1—6, 6—1, 6—4. la Milano) și Connors (6—3, 
4—6, 6—3, 6—4. la Frankfurt pe Main). Pro
iectele lui pentru 1930 ? „încă o dată Wim
bledon, Roland-Garros pentru a treia oară 
consecutiv și. in sfirșit, Flushing Meadow...* 
Pînă atunci. însă Borg a semnat un nou 
contract (pe 5 ani) cu firma belgiană de 
rachete Donnay. Afacerile sînt afaceri... • 
VIRGINIA RUZICI CÎȘTIGA UN SET ALB 
la Billie-Jean King, eliminînd-o pe celebra

o t f o
55^ Xr-

jucătoare americană din •concursul de lâ 
Melbourne. Performanță de palmares, evi
dent dar care lasă să’ se întrevadă că ju- 
cătoarea noastră pregătește iubitorilor teni
sului și alte cadouri pentru sărbătorile de 
iarnă « PRIMELE CALIFICATE IN ------
NEUL FINAL ' ~ “
pele Olandei. 
Cehoslovaciei.
prezentativele . __ o___
grupă cu suspense fiind a 2-a, cu situația 
actuală : Austria 11 p (8 jocuri), Belgia 
10 p (7). Portugalia 9 p (7). Ultimele parti
de fiind Scoția — Belgia (19 dec.) și Sco
ția — Portugalia (6 febr. 1980), rezultă că

TUR- 
AL C.E. DE FOTBAL — echi- 

Italiei, Greciei, Angliei și 
Virtual '"calificate sînt și re- 
Spaniei și R.F.G., singura

arbitru va fi echipa Scoției, actualul 
avind doar rolul de spectator ! •
COȘ = 3 ANI ! Pierzînd meciul de

lider 
- UN 

, . ____ __ cam
pionat cu Mesaro la un singur coș (78—80), 
președintele clubului italian de baschet 
Cantu, Aldo Allievi, și-a pierdut cumpătul, 
insultînd și amenințînd arbitrii, drept pentru 
care a fost suspendat pe timp de 3 ani 9 își 
MAI SUSȚINE PROPUNEREA ? Malcolm 
Allison, antrenorul lui Manchester Cițy, a 
propus ca pe lingă antrenorul național Ron 
Greenwood, de echipa de fotbal a Angliei 
să se ocupe și managerii Bob Paisley (Li
verpool) și Brian Clough (Nottingham Fo
rest). In replică. Jimmy Greaves i-a răs
puns în ziarul „The Sun“ : „Conducerea e- 
chipei Angliei nu-i o treabă de comitet...* 
Mai ales că Notts a început să piardă în 
serie în ’ campionat... f» ÎN TIMP CE CAM
PIONATELE DE FOTBAL sînt abia Ia ju
mătate în majoritatea țărilor europene, a- 
cela al U.R.S.S. și-a încheiat ediția 1979, 
noua deținătoare a titlului fiind echipa 
mosc.ovită Spartak, condusă de internațio
nalul Hidiatulin. Golgeterul campionatului 
unional este Vitali Staruhin (25 goluri), 
înaintea cunoscutului Oleg Blohin (17) •
La 8 DECEMBRIE, LA SPLIT, meciul de 
box Mate Parlov — Marwin Camei va de
semna primul campion mondial al noii ca
tegorii create, grea-ușoară,. sub egida 
W.B.c. Iugoslavul Parlov a fost campion 
mondial Ia categoria 
americanul Camei este 
categoria grea-ușoară

semigrea, iar nord- 
eampionul S.U.A. la 
(87,500—95 kg).

Paul SLĂVESCU

CICLISM • Pe pista velodro
mului acoperit din Viena s-a 
disputat campionatul european de 
ciclism cu antrenament mecanic. 
Titlul a revenit din nou vest- 
germanului Dietrich Thurau, care 
a parcurs 120 ture (30 km) in 
30:29,21. Au urmat în clasament 
Patrick Sercu (Belgia), la 30 m 
și Martin Venix (Olanda), ’ 
50 m.

HANDBAL • In prima zi 
turneului internațional 
de la Tbilisi : Ungaria — R.S.S. 
Gruzină 25—23; U.R.S.S. — U.R.S.S. 
(tineret) 29—26. • La Saint Maur 
(Franța), în meci retur pentru 
C.C.E. (masculin) : Atletico Ma
drid — Stella Saint Maur 21—17.

FOTBAL <0 In returul finalei 
Cupei Americii de Sud : Chile — 
Paraguay 1—0. A marcat Rivas 
în min. 10 (în tur : 0—3). Al
treilea joc va avea loc la Bue
nos Aires, la 11 decembrie 0 In 
preliminariile olimpice : Franța — 
Spania 1—1 (0—1) • La Tunis,
în joc amical : Tunisia — Sout
hampton 0—1. 0 In Cupa Ita
liei. A.S. .Roma s-a calificat 
pentru semifinale (2—2 și 4—0 
cu Milan). Celelalte partide-retur 
din „sferturi" sînt programate 
la 16 ianuarie (Juventus — In
ter 2—1, Napoli — Terni 2—1 și 
Torino — Lazio 0—0).

HOCHEI • V In ziua a doua a 
turneului internațional de la So
fia au fost înregistrate rezulta
tele : Shinik Omsk (U.R.S.S.) — 
Selecționata București 10—4 (4—0, 
4—2, 2—2) : Volan Budapesta — 
Slavia Sofia 5—4.

la

a
masculin
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