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La cea de-a 20-a ediție a C. M. de gimnastica de la Fort Worth

PE LOCULI ÎN LUME ROMÂNIA!
Minunatele noastre sportive au repurtat 

un strălucit și entuziasmant succes, 
o performanfâ de mare rezonanța internaționala

ADMIRABILĂ DĂRUIRE 
PENTRU VICTORIA 

TRICOLORULUI ROMÂNESC 
Această a 20-a ediție a campionatelor mondiale de 

gimnastică va consemna la loc d8 cinste în istoria 
întrecerii performanța de excepție pe care a reali
zat-o echipa feminină a României Intr-adevăr, ana

lele marilor întreceri nu au înregistrat încă o asemenea 
situație, cînd în dîrza încleștare dintre patru mari reprezen
tative, toate cu justificate pretenții la titlul suprem, una 
să fie handicapată chiar din start, prin imposibilitatea de 
a folosi pe cea mai bună componentă a sa. Și totuși, să 
obțină în cele din urmă laurii victoriei I

Intr-adevăr, joi seară, la Center Arena din Fort Worth, în 
momentul cel mai greu al luptei pentru desemnarea noii 
echipe campioane a lumii, reprezentativa României s-a aflat 
de la bun început în fața unei situații care părea fără re
zolvare: ca urmare a inflamării palmei stingi și în ciuda 
tratamentului intensiv și de mare competență aplicat, 
Nadia Comăneci n-a putut să evolueze la exercițiile liber 
alese decît la birnă. Practic, deci, echipa noastră a evoluat 
într-o alcătuire de numai cinci gimnaste, situație unică ce 
părea să compromită șansele reale pe care gimnastele 
noastre le aveau la o medalie. Și totuși, după cum deja 
se știe, bravele noastre fete au repurtat un strălucit succes,

(Continuare in pag. a S-a)

FORT WORTH / DALLAS, 7 
(prin telefon). Ziua de joi, 6 
decembrie, a fost ziua cea mai 
lungă a sportului românesc. 
Am trăit în sport multe eveni
mente, care au adus strălucire 
și glorie mișcării noastre spor
tive, dar nici unul dintre aces
tea n-a avut gradul de inten
sitate, starea de incertitudine și 
palpitație a acelor intermina
bile minute 10, 20 sau poate 
30, în care, alături de noi, în
treaga sală aștepta cu respira
ția tăiată să fie declarată e- 
chipa campioană mondială fe
minină a anului 1979.

Fetele noastre încheiaseră 
dramatica lor evoluție cu sări
turile, în timp ce Nelli Kim 
executa ultimul exercițiu la sol 
al echipei care deținea titlul 
mondial, U.R.S.S. Cei care se 
aflau .cu calculatoarele în mîini 
și înregistrau o cursă de urmă
rire unică în analele gimnasti
cii, dintre echipa campioană

Joi seară în grupa de elită 
a campionatelor mondiale au 
evoluat echipele României, 
U.R.S.S., R.D. Germane și 
S.U.A. lată rezultatele, pe 
aparate, care au dus la stră
lucitul succes al reprezenta
tivei României, noua campioa
nă a lumii: sărituri: S.U.A. 
49,150, U.R.S.S. 49,150, Româ
nia 49,000, R.D.G. 48,900; pa
ralele: România 43,450, R.D. 
Germană 48,400, S.U.A. 47,500, 
U.R.S.S. 47,200; bîrnă: Româ
nia 48,500, U.R.S.S. 48,450, 
R.D.G. 48,200, S.U.A. 45,000; 
sol: U.R.S.S. 49,200, România 
49.100; R.D.G. 48,700, S.U.A. 
47,100. După oum se vede e- 
chipa României a cîștigat 
două aparate (bîrna și para
lelele), la sol s-a situat pe 
locul doi, iar la sărituri pe 
trei, cu punctaje foarte ridi
cate.

mondială, cea sovietică, și vi- 
ce-campioana mondială, echipa 
României, ale anului 1978 soco
tiseră că dacă Nelli Kim va 
obține o notă de la 9,80 în sus 
titlul va rămîne în posesia e- 
chipei deținătoare a trofeului, 
în acest timp, campioana so
vietică își continua exercițiul 
cu binecunoscuta ei dezinvol
tură, dar la ultimul element a- 
crobatic, dublusalt înapoi, ea 
s-a dezechilibrat și a reușit 
cu greu să evite punerea mîini- 
lor jos, făcînd un pas mare 
înainte, eroare care se penali
zează de regulament cu mini
mum două zecimi. Se aștepta 
nota, și iată că pe tabela electro
nică apare 9,70. în acest mo
ment, echipa României era,

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. a 8-a)

Citiți în paginile 3 și 8 alte 
amănunte în legătură cu 
marea performanță a gim

nastelor noastre.

România pe primul loc ! Aspect de la festivitatea de premiere in concursul feminin pe echipe al C.M. de la Fort Worth
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ATLEȚII IAU STARTUL INTR-UN NOU SEZON !
Atleții bucureșteni sînt grăbiți! 

Cea mai bună dovadă este fap
tul că în cadrul pregătirilor pe 
care le efectuează, în vederea 
foarte importantului sezon com- 
petițional al anului 1980, el par
ticipă acum la primul concurs 
de sală. Este vorba de con
cursul dotat cu „Cupa 30 De-, 
cembrie", în organizarea comi
siei de atletism a municipiului

FARUL - „U“ CLUJ-NAPOCA, CEL MAI IMPORTANT 
JOC AL ETAPEI C.N. DE BASCHET

Cu excepția fruntașelor clasa
mentului — Dinamo București 
(locul 1 în clasament) și Steaua 
(2) — net favorite în fața forma
țiilor C.S.U. Galați (9) și, respec
tiv, I.C.E.D. (6), toate celelalte 
echipe din Divizia A la baschet 
masculin susțin meciuri echilibra
te, unul dintre acestea putînd fi 
considerat derby-ul etapei a 9-a: 
Farul Constanța (3) — Universi
tatea CIuj-Napoca (4). Va fi inte
resant de urmărit dacă Barna — 
Roman — Crăciun (de obicei, 
principalii realizatori ai clujeni
lor) vor izbuti să înscrie mai 
mult decît Pașca — Spînu — Bă-

Turneul feminin de baschet de la Brașov
SCORURI STRÎNSE IN ZIUA A DOUA

BRAȘOV, 7 (prin telefon). Și 
în ziua a doua a turneului bra
șovean al campionatului național 
de baschet feminin am urmărit 
partide interesante, dinamice, în
cheiate — cu o excepție — cu 
scoruri foarte strînse.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 83—80 (35—36,
70—70). Meciul a început prin trei 
aruncări libere ratate de Simi- 
oană (Progresul), pentru ca în 
secundele următoare Niculescu 
(Crișul) să înscrie doar un punct 
din cele trei încercări de care a 
beneficiat. în continuare, cam
pioanele au evoluat mai bine și 
au înscris cîteva coșuri spectacu
loase, impulsionate, evident, de 
travaliul Magdalenei Szekeli. Și 
astfel, în min. 10: 23—14 pentru 
Crișul. In următoarele 10 minute, 
orădencele au avut avantaj, care 
a început, însă, să scadă văzînd 
cu ochii. La pauză: 36—35. în 
repriza secundă. echipele au 
mers ,cap la cap“, nici una ne
reușind să se desprindă decisiv. 
In ultimele trei minute, Crișul a 
intrat cu un avantaj de 6 puncte, 
dar Alixandru și Hagiu au mar
cat pentru Progresul, astfel că 
la sfîrșitul celor 40 de minute, 
tabela de scor indica egalitate. 
In prelungiri, Progresul a avut 
o prestație mai bună și a cîști- 
gat pe merit. Coșgetere: Alixan- 
dru 23, Simioană 17, Hagiu 14, 
respectiv Niculescu 23, Grigoraș 
14.

„U“ CLUJ-NAPOCA — OLIM
PIA BUCUREȘTI 61—59 (35—31).
Contrar presupunerilor (studentele 
porneau favorite), partida a fost 
extrem de echilibrată. Jucătoare
le de la Olimpia au contracarat 
plusul de talie al adversarelor 
printr-o mișcare continuă în te
ren, atât în momentele de apă

TURNEUL DE HANDBAL „U 60“
CLUJ-NAPOCA, 7 (prin te

lefon). în cadrul manifestări
lor prilejuite de împlinirea a 
60 de ani de existență a clu
bului Universitatea Cluj-Na
poca, în Salâ sporturilor din 
localitate s-a desfășurat, 
timp de trei zile, un turneu 
jubiliar de handbal cu parti
ciparea echipelor Mureșul 
Tg. Mureș, Constructorul 
Hunedoara, Textila Zalău, 
Universitatea Cluj-Napoca — 
la fete, H.C. Minaur Baia 
Mare, Gloria Arad, Universi
tatea Cluj-Napoca — la bă
ieți. Au avut loc, de aseme
nea, întreceri între echipele 
de foști jucători și jucătoare 
ale clubului sărbătorit. Parti

Azi și mîine, la Sibiu
„TROFEUL CARPAȚI*  PENTRU TINERII ÎNOTĂTORI

Noua piscină acoperită din Si
biu (25 m) va găzdui primul el 
concurs internațional de înot. 97 
de sportivi din 5 țări se vor ali
nia astăzi și mîine, pe parcursul 
a trei reuniuni la startul tradi- 
iionalului concurs dotat cu „Tro
cul Carpați", întrecere deschisă 

înotătorilor născuți în 1965 (și 
mai tineri), adică celor care anul 
viitor se vor putea prezenta la 
atartul campionatelor europene de 
juniori.

Pe listele de înscrieri au fost 
trecuți 12 înotători din R. D. Ger
mană, 6 din Uniunea Sovietică și 
cîte 4 din Ungaria și Polonia. 
Printre ei cîțiva performeri (pen
tru virata respectivă) ale căror 
evoluții vor ridica cu siguranță 
nivelul întrecerilor: Buzelite 1:15,8 
la 100 m și 2:44,9 la 200 m bras 
fete, Makauskas 2:20,4 la 200 m

In campionatul de polo 
RAPID Șl CRIȘUL AU PRILEJUL SA PUNCTEZE DIN NOU

înaintea etapei a HI-a a Divi
ziei A la polo, care programea
ză mîine alte trei partide, doar

Pag a 2 o Sportul 

București, programat în două 
etape. Prima va avea loc astăzi 
(de la ora 16) și mîine (de la 
ora 9), iar a doua se va desfă
șura la sfîrșitul săptămînii vi
itoare. în prima etapă se vor 
afla în concurs, în sala de la 
,,23 August", seniorii și juniorii 
II, în următoarea vor evolua ju
niorii I și III.

iceanu — Mănăilă (de regulă, 
coșgeterii constănțenilor). Cele
lalte jocuri ale etapei: Politeh
nica C.S.Ș. 2 București (12) —
Politehnica C.S.Ș. Unirea lași (8), 
Dinamo Oradea (10) — Rapid
București (7), C.S.U. Sibiu (11) — 
C.S.U. Brașov (5).
• Ediția a 3-a a „Cupei pio

nierul-, festival de minibaschet 
organizat de Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din sectorul 3 al 
Capitalei, se va desfășura mîine, 
de la ora 8, în sala Olimpia. Vor 
lua parte echipe alcătuite din 
minibaschetbaliști născuți în anul 
1969 și mai mici.

rare, cît și în cele de atac. în 
repriza secundă, clujencele au 
avut o perioadă bună între minu
tele 33 și 27, cînd au luat un a- 
vans de 9 puncte și dădeau im
presia că vor realiza o victorie 
comodă. Dar bucureștencele nu 
au renunțat Ia luptă și, treptat, 
au recuperat din handicap. Cîna 
mai erau 6 secunde de joc, O- 
limpia era în posesia mingii, dar 
aruncarea Alexandrinei Bîră (din 
apropierea coșului) și-a greșit 
ținta, astfel că „U“ a realizat o 
victorie muncită, pe deplin meri
tată. Coșgetere: Prăzaru-Mate 22, 
Mangu 14, Bolovan 7, respectiv 
Tarantino 18, Bîră 15, Iatan 12.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA 73—71 (38—34). Timișoren- 
cele au realizat cel mai bun 
meci al lor din actualul campio
nat și a lipsit foarte puțin ca 
ele să realizeze marea surpriză 
a turneului. Că nu a fost așa, 
s-a datorat, în mare măsură, e- 
Uminării pentru 5 greșeli perso
nale a Rodicăi Goian (min. 34), 
cînd timișorene ele conduceau cu 
63—57. în ultimele 5 minute, E- 
lena Filip a luat pe cont propriu 
cîteva acțiuni (este drept, cam 
riscante), dar, înscriind de fie
care dată, a făcut ca în ultimul 
minut scorul să devină egal : 
71—71. Cînd mai erau 3 secunde 
de joc, Ecaterina Bradu, prin
tr-o frumoasă aruncare, a adus 
victoria echipei sale. Coșgetere: 
Chvatal 19, Filip 17, respectiv 
Goian 26, Gross 1-5.

MOBILA SATU MARE — CAR
PAȚI SF. GHEORGHE 90—40 
(40—15).

VOINȚA BRAȘOV — VOINȚA 
BUCUREȘTI 74—63 (39—27).

Paul IOVAN

dele dintre foștii și actualii 
purtători ai tricourilor alb- 
negru au fost cele mai an
trenante și spectaculoase, 
fostele glorii — precum Ro
zalia Soos, Rodica Vidu-Flo- 
roianu și D. Almăjan, S. Vă- 
tafu, I. Palko, G. Speck — 
oferind colegilor lor mai ti
neri, cît și tribunelor, adevă
rate mostre de virtuozitate 
și... tinerețe sportivă !

Turneul a fost cîștigat, atît 
la băieți cît și la fete, de 
formațiile Universității Cluj- 
Napoca. în cadrul festivității 
de premiere, particlpanților 
le-a fost înmînată medalia 
jubiliară „U 60“.

Nușa DEMIAN, coresp.

șl 4:53,5 la 400 m mixt din 
U.R.S.S., Wlodzimierz Lewan
dowski eu 4:18,0 la 400 m și 16:58,0 
la 1500 m liber, Mariola Kuliș cu 
5:16,0 la 400 m mixt din Polonia, 
Csilla Pocsai cu 2:31,0 la 200 m 
mixt, Peter Szebeladi cu 2:22,0 la 
200 m fluture din Ungaria.

Dintre sportivii români care vor 
concura la Sibiu remarcăm în 
primul rînd pe dujanca Octana 
Mladin, pe brăilenil Laurențiu 
Tache și Mihai Dan Petrea, pe 
reșițeanul Sorin Ionescu, orădea- 
nul Cornel Neagrău și băimă- 
reanca Anca Pătrășcoiu. într-o 
companie valoroasă, aceștia au 
posibilități reale de a se remar
ca și de a-și îmbunătăți recor
durile personale. Programul con
cursului: sîmbătă, de la ora 16,30, 
duminică de la ora 10 șl ora K5,3O.

două formații au rămas neîn
vinse. Acestea alnt Rapid Bucu
rești și Crișul Oradea, eare du
minică vor evolua 8n piscina 
Floreasca din Capitală In com
pania ultimelor două clasate. 
Rapid va întâlni Progresul, eare 
dacă va rezista și tn repriza a 
XV-a «r putea produce emoții fe

roviarilor, iar Crișul va avea ca 
adversară formația studențească 
C.N. ASE. Există, așadar, posi
bilitatea ca cele două fruntașe 
să-și mențină pozițiile și după 
etapa de duminică.

în fine, la Cluj-Napoca, alte 
două pretendente la titlu, Voința 
și Dinamo, se vor afla față în 
față. Cine va reuși să rămînă în 
plasa celor doi lideri ? Clujenii 
nu ne-au prea convins în jocul 
cu Rapid, replica lor fiind neaș
teptat de slabă. în schimb, Di
namo, ne-a oferit o plăcută sur
priză : antrenorul I. Capșa a re
nunțat (pentru moment) la ser
viciile cîtorva dintre titulari, a-

POPICE - ACTIVITATEA LA ZI
După o întrerupere de două 

săptămîni se reiau întrecerile tu
rului campionatului Diviziei Ala 
popice, azi și mîine disputîndu-se 
etapa a VHl-a, penultima. Etapa 
însă va fi incompletă, deoarece 
două echipe se află în turneu 
peste hotare. Dintre jocurile a- 
flate în program, se detașează 
cele ale echipelor feminine din 
București : Rapid cu Petrolul 
Băicoi, Gloria cu Voința Ploiești. 
Voința cu Voința Constanța și 
Laromet cu Olimpia București. 
Din competiția masculină se deta
șează partidele de la Hunedoara, 
dintre Metalul și campioana țării,

FINALA ȘAHIȘTILOR SE APROPIE (LINIȘTIT...) 
’ DE A DOUA JUMĂTATE

După runda de ieri după-jt- 
miază, a șasea, finala campiona
tului național de șah are încă un 
nume pe primul plan ai clasa
mentului, pe acela al tânărului 
Parik Ștefanov. Acesta este auto
rul singurului punct întreg, acu
mulat în cele opt confruntări la

Pentru risipirea unei eo*-  
fuzii care persistă, rcamra- 
tim spectatorilor că ora de 
începere a rundelor este 
15,30 și nicidecum 14,45 
cum eronat scrie pe afișul 
de la intrarea în sală.

tablele de întrecere. Invingînd (cu 
negrele, într-o Siciliană activ ju
cată) pe Neboișa Ilijin, el pro
movează din plutonul secund în 
acela al liderilor, cu un total de 
4 puncte. La egalitate cu noul 
venit printre fruntași, continuă 
să șe afle Victor Ciocâltea și Va
lentin Stoica, amîndoi autori de 
remize în runda de ieri. Primul, 
în compania lui Constantin Io
nescu, cel de-al doilea cu Emil 
Ungureanu. Foarte probabil că 
acestor trei actuali fruntași li se 
va alătura din nou Corvin Rado
vici, rămas la o jumătate de 
punct distanță, dar avînd o par
tidă întreruptă ou Paul Voicu- 
lescu, în care poziția de întreru
pere prezintă șanse aproximativ 
egale, după ce multă vreme cel 
din urmă păruse că deține mai 
mult spațiu de acțiune. întreruptă 
este și o a doua partidă, al că

ETAPA A 9-a IN „CUPA ROMÂNIEI**  LA VOLEI
• Explorări Baia Mare debutează intr-o nouă ediție a „Cupei 

Balcanice" • Meciuri disputate in cursul săptămînii
Competiția divizionarelor A de 

volei, dotată cu „Cupa Româ
niei”, .programează duminică din 
nou o etapă (a 8-a) completă la 
feminin șl incompletă la mascu
lin...

Din întrecerea fetelor rețin în 
primul rînd atenția partidele 
Știința Bacău — Dinamo Bucu
rești, Chimpex Constanța — Pe
nicilina Iași și Universitatea Ti
mișoara — Rapid, echilibrate 
prin aceea că oaspetele opun a- 
vantajului terenului propriu, o 
oarecare superioritate de ansam
blu. în celelalte 3 întîlnlrl : Uni
versitatea Craiova — Universita
tea București, C.S.U. Galați — 
Olimpia Oradea și Farul Con
stanța — Maratex Baia Mare 
gazdele sînt favorite, avînd a- 
vantaj șl în valoarea mai ridi
cată a sextetelor lor, $ în te
renul propriu.

La băieți, în schimb, o etapă 
în care nu se pot face previziuni 
asupra rezultatelor celor ( me
ciuri : Petrolul Ploiești — Calcu
latorul București, C.S.M. Delta 
Tulcea — C.S.M. Suceava, Sil- 
vania Șlmleu Silvaniel — Viito

CRIVAIA — 0 INVITAȚIE TURISTICĂ 
PENTRU IUBITORII ANOTIMPULUI ALB

La poalele Munților Se- 
menic, tntr-o minunată po
iană situată la G50 metri 
altitudine se află stațiunea 
Crivaia. Vecinătatea rîului 
Bîrzava, a lacului de acu
mulare Văliug, pădurile de 
foioase din Împrejurimi eon- 
feră locului un pitoresc 
aparte.

Un hotel modern de caie- 
soria I cu 130 locuri, restau
rant propriu și încălzire 
eeatralĂ arifiură confortul 
dorii.

fa împrejurimi, condiții 
<• cehiei H săniuș pe plriii 

runeînd în luptă juniori talen- 
tați ca Dan Cristian, Ciobăniuc, 
Hagiu, Ardeleanu, alături de pu
țin mai vîrstnicii Ș. Popescu, E. 
Ionescu și Mihai Tudor. Se pare 
că la Cluj-Napoca, antrenorul 
dinămovist va miza tot pe ela
nul și dorința de afirmare a ti
nerilor.

Clasamentul înaintea etapei a 
HI-a :

1. RAPID
2. Crișul
3. Dinamo
4. Voința
5. Progresul
6. C.N. ASE

2 2 0 0 17— 7 4
2 2 0 0 18—13 1
2 10 1 18—10 2
2 10 1 15—15 2
2 0 0 2 15—22 0
2 0 0 2 6—22 0

Aurul Baia Mare și Brașov unde 
se întîlnesc echipele Rulmentul și 
Carp ați Sinaia.
• Meciuri restante din campio

natul masculin : Petrplul Băicoi 
Cîmpina — Carpați Sinaia 4695— 
4904 p d (!) — din etapa a V-a, 
Electromureș Tg. Mureș — Aurul 
Baia Mare 5240 — 5014 p d — din 
etapa a Vil-a
• Formațiile Voința Tg. Mureș 

(f) șl Voința București (m) au 
plecat într-un turneu în Ungaria 
și Cehoslovacia, la invitația clu
burilor Spartakus Budapesta șij 
respectiv, Start Bratislava.

rei rezultat poate influența partea 
superioară a clasamentului, cea 
în care Gheorghe Mititelu și Va- 
sile Georgescu își dispută un fi
nal cu cîte un turn și două piese 
ușoare, cu șanse de ambele părți. 
Celelalte întâlniri ale rundei (fi
rește...) remize și anume : Theo
dor Ghițescu — Mircea Pavlov, 
Ovidiu Foișor — Mihai Șubă și 
Sergiu Griinberg — Mihai Ghindă.

Iată cum se prezintă clasa
mentul : Ciocâltea, ștefanov și 
Stoica — cîte 4 puncte, Radovici 
3l/a p (1), Ghindă și Ionescu — 
3% P, Georgescu 3 p (1), Ghițescu, 
Pavlov și Ungureanu '— 3 p. Foi
șor și Griinberg — 2V3 p, Mititelu 
2 p (1), Ilijin și Șubă — 2 p, Voi- 
culescu Vî P (!)•

Astăzi, în Aula facultății de 
farmacie (lingă sala Dalles), se 
dispută runda a 7-a a finalei. 
Mîine, zi de odihnă (RD. V.)

TURNEE DE ȘAH
IN TREI STAȚIUNI V1LCENE

In prima lună a anului viitor, 
trei dintre frumoasele stațiuni 
climaterice ale județului Vîlcea 
vor găzdui o serie de turnee 
„open" de șah, cu participarea 
unor jucători și jucătoare de la 
categoria a H-a și plnă la cei 
cu normă de mare maestru. 
Iată datele de desfășurare : Go
vora, 3—11 ianuarie ; Olănești, 
4—15 ianuarie ; Călimănești, 5—16 
ianuarie. Turneele de la Călimă
nești vor avea caracter interna
țional. Organizarea este asigura
tă de A. S. Voința Km. VHcea, 
C.J.E.F.S. și F.R.S.

rul Bacău, Politehnica Timișoara 
— Tractorul Brașov, Universita
tea Craiova — Dinamo Bucu
rești.
• Mîine, la Baia Mare, echipa 

locală Explorări debutează ln- 
tr-o nouă ediție a „Cupei Balca
nice", întâlnind, de la ora 11, pe 
Nlirefs Atena. Returul este pro
gramat peste o săptămână.
• tn cursul acestei săptămâni 

s-au disputat două meciuri res
tante masculine și, eu anticipa
ție, unul feminin :

Steaua — Tractorul 8—1 (2, I, 
—13, 13).

Universitatea Craiova — Silva
ni a Șimleu Silvaniel 8—1 (12, 12, 
—5, 7). Remarcați : Bărolu șl 
Bădiță, respectiv Braun șl Cr. 
Popescu. (Șt. Gurgui, eoresp.)

Maratex Bala Mare — Știința 
Bacău 2—3 (10, —11, —14, 8, —14). 
In seturile 1 și S, gazdele au con
dus cu 14—8 și respectiv 14—11. 
Remarcări : Constanța lorga șl 
Mariana Onciu, respectiv, Mari- 
lena Grigoraș, Mioara Bistricea- 
nn și Luminița Bălan. (V. Să- 
săran, coresp.)

eu un grad redus de difi
cultate, baby-schî-lift. La 3 
km de stațiune, un telescaun 
facilitează ascensiunea spre 
pîrtiile de pe Semenic.

Accesul la Crivaia se face 
pe șoselele modernizate 
(D.N. 58 «an D.N. 58 B), 
precum și cu trenul pină la 
Reșița și apoi cu autobuzul.

Bilete pentru odihnă sau 
vacanțe mal scurte se găsesc 
la toate agențiile și filialele 
oficiilor județene de turism, 
unde puteți «bțiue ți infor
mații suplirncBiare.

cembrie", Concurs rezervat se
niorilor și juniorilor II.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 15,30: Politehnica
C.S.Ș. 2 — Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași (m.A), Dinamo — 
C.S.U. Galați (m.A), I.C.E.D.— 
Steaua (m.A).

HANDBAL. Palatul sportu
rilor și culturii, ora ie,30: 
Confecția — Admira Landhaus 
Viena (meci retur în cadrul 
„Cupei cupelor", feminin, tu
rul II).

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 12: Voința București — 
Voința Constanța; Arena La
romet, ora 14: Laromet Bucu
rești — Olimpia București; A- 
rena de la clubul întreprinde
rii Republica, ora 14: Gloria 
București — Voința Ploiești; 
Arena Giulești, ora li: Rapid 
București — Petrolul Băicoi. 
Meciuri din campionatul fe
minin Divizia A.

ȘAH. Aula Facultății de far
macie, ora 15,30: Finala cam
pionatului național masculin.

DUMINICĂ
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", ora 3: Cupa „30 Decem
brie", concurs rezervat senio
rilor și juniorilor II.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 8,30: Politehnica
C.S.Ș. 2 — Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași (m.A), Dinamo — 
C.S.U. Galați (m.A), I.C.E.D.
— Steaua (m.A), sala Olimpia, 
de 1a ora 8: „Cupa pionierul", 
festival de minibaschet.

FOTBAL. Stadionul „23 Au
gust", ora 13: Rapid — Dina
mo (Cupa României), stadio
nul Metalul, ora 13: Metalul
— F.C. Scorniceștl (Cupa Ro
mâniei), teren Mecanică Fină, 
ora 11: Mecanică Fină — Gaz 
metan Mediaș (Div. B).

POLO. Bazinul Floreasca, 
ora 10: Rapid — Progresul și 
C.N. ASE — Crișul Oradea 
(meciuri în cadrul Diviziei A).

INSTITUTUL DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ Șl SPORT 

ANUNȚĂ
Cursurile de pregătire pen

tru candidași Ia concursul 
de admitere din 1980 încep 
din data de 9 decembrie 
1979 si au loc în fiecare 
duminică între orele 9—13, 
la sediul Institutului, din 
str. Maior Ene nr. 12.

Se pot prezenta la aceste 
cursuri elevi și absolvenți 
de liceu, cu recomandarea 
conducerii școlilor sau clu
burilor sportive în care acti
vează.

0 REUNIUNE MODESTĂ
Cu multe retrageri de partanti 

(7) și cu cîteva „rnîini" de elită 
trimise pe „banca rezervelor" 
(A. Brailovschi, V. Gheorghe, Tr. 
Marinescu, D. Popa, N. Gheor
ghe) pentru modul „nesatisfăcă
tor" (interesant „termenul" folo
sit de oficiali) în care și-au con
dus caii, cu o săptămînă în ur
mă, în „Premiul Viperești", reu
niunea de joi după-amiază n-a 
mai avut „sarea și piperul" cu 
care ne obișnuisem în ultimul 
timp. Alergările, cu excepția ce
lor cîștigate de Galera și Săbă- 
dfiu (singurele în care 6-a minat 
ceva mai convingător) au fost 
lipsite de dinamism, cîștigătorii, 
ca și restul concurenților, mar- 
cînd valori ce nu reflectă posi
bilitățile lor actuale. Dintre dri- 
veri, ceva mai incisiv și cu un 
pronunțat „apetit" pentru primul 
loc s-a dovedit joi după-amiază 
G. Ciobanu, realizatorul a două 
frumoase victorii cu Hotărel (de
marat prin surprindere, la prima 
trecere, acesta s-a desprins de 
Rivala, cu care I. Oană a stat 
prea departe) și Săbădău, auto
rul unui finiș impresionant. Tn 
rest, nimic de reținut, poate doar 
victoriile (aparent muncite, dar 
mai facile decît au lăsat impre
sia) repurtate de Bafia și In
dian. REZULTATE TEHNICE : 
Cursa I : 1. Bafia (Gr. Nica) rec. 
1:36,5, 2. Vareg. Simplu 5, ordi
nea 33. Cursa a Il-a : 1. Podoa
ba (G. Popescu) rec. 1:34,8, 2.
Sorocel. Simplu 4, ordinea 12, 
event 32. Cursa a III-a : 1. Băr- 
dița (I. .Florea) rec. 1:31,6, 2. Si- 
racuz, 3. Suvelnița. Simplu 9, 
ordinea 6, event 6, ordinea tri
plă 210. Cursa a iV-a : 1. Indian 
(M. Dumitru) rec. 1:28,4, 2. Vi- 
gu, 3. Samba. Simplu 3, ordinea 
15, event 9, triplu cîștigător 87, 
ordinea triplă 106. Cursa a V-a :
1. Hotărel (G. Ciobanu) rec. 
1:33,0, 2. Rivola. Simplu 2. or
dinea 8, event 12. Cursa a VI-a:
1. Galera (Al. Nacu) rec. 1:29,8,
2. Herda. Simplu 4, ordinea 25, 
event 12, ordinea triplă 389. 
Cursa a vn-a : 1. Săbădău (G. 
Ciobanu) rec. 1:31,4, 2. Incaș, 3. 
Fanon. Simplu 2, ordinea 1®. 
event 10, triplu cîștigător 08, or
dinea triplă 340. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de 79 774 lei 
și a fost cîștigat (30%) de 7 ti- 
chete cu 16 combinații a 8 688 Iei 
flecare. Report : 89 894 lei. (Re
zultat provizoriu). Retrageri : Re
gula. Iberic, Tenebros, Atol, 
rundy. Dialect. Rafon.

Gh. ALEXANDRESCU



edalie de aur pentru echipa noastră repre
zentativă feminină de gimnastică ! Iată o 
performantă care aureolează impresionan
ta carte de vizită a școlii românești de 

gimnastică și care vorbește elocvent despre ta
lentul și puterea de luptă a sportivelor noastre, 
despre capacitatea și competența profesională a 
soților Marta și Beta Karoly, oameni entuziaști, 
pasionați, animați de fierbintea dorință de afir
mare plenară a gimnasticii românești în arena 
internațională. Chiar și multora dintre cunoscă
tori, succesul echipei noastre le apare ca un fapt 
sportiv extraordinar, mai ales dacă avem în ve
dere tinerețea noii noastre reprezentative. In
tr-adevăr, cu excepția Nadiei Comăneci, a 
Emiliei Eberle și a Marilenei Vlădărău, care au 
evoluat și anul trecut, la mondialele de la
Strasbourg, noua echipă campioană a lumii cu
prinde trei gimnaste aflate la primele lor mari

întreceri internaționale de anvergură. Rodica 
Dunca și Dumitrița Turner au debutat, de fapt, 
la Fort Worth într-un mare concurs de senioare, 
iar Melita Ruhn confirmă cu brio spectaculosul 
și aplaudatul său debut de la campionatele eu
ropene de la Copenhaga, din luna mai.

Este și aceasta, fără îndoială, o dovadă a ca
pacității de care dispune gimnastica românească 
de a lansa mereu alte și alte tinere de real 
talent care să completeze în permanență rîndu- 
rile echipei noastre reprezentative. Este o do
vadă a muncii de bună calitate care se desfă
șoară la principalele cluburi din țară, și pentru 
care, desigur, și antrenorii respectivi merită 
felicitări.

Iată scurte „cărți de vizită" ale celor șase 
gimnaste, componente ale echipei României, 
campioană mondială.

CLASAMENTUL FINAL PE ECHIPE FEMININE al celei de a 20-a ediții 
a campionatelor mondiale:

1. ROMANIA (194,250 la exerciții impuse T 195,300 la exerciții liber
alese) — 389,550, campioană mondială

2. U.R.S.S. (194,925 + 194,000) 388,925
3. R.D. Germană (193,875 + 194,200) 388,075
4. R.P. Chineză (191,400 + 193,200) 384,600
5. Cehoslovacia (192,300 + 190,000) ’382,300
6. Statele Unite (192,575 + 188.650) ’381,325
7. Ungaria (188,800 + 190,250) '379,050
8. Bulgaria (188,400 + 188,550) ’376,950
9. Japonia (188,650 + 187,000) 375.650

10. Canada (187,650 + 184,450) 375,100
11. Polonia (186,050 + 186,300) ’372,350
12. Coreea de Sud (184,700 + 186,350) 371,050

Toate aceste echipe au obținut dreptul de a participa, anul viitor, 
la Jocurile Olimpice de la Moscova (precizăm că în clasamentul final 
au figurat 26 de echipe).

NADIA COMANECI : 
născută Ia 12 noiembrie 
1961 la Onești. Primii săi 
antrenori — Marta și Be
la Karoly, cu care începe 
gimnastica la vîrsta de 8 
ani. La 13 ani și jumătate 
cîștigă, la Skien, în Nor
vegia, primul titlu de 
campioana absoluta a E- 
uropei, performanță pe 
care o repetă de încă 
două ori, la Praga și 
Copenhaga, intrînd defi
nitiv în posesia „Cupei 
Europei". In 1976, la Jocu
rile Olimpice de la Mont
real cîștigă trei medalii 
de aur, fiind prima gim
nastă din lume care ob
ține nota 10 într-o com
petiție oficială. De două 
ori învingătoare în „Tur
neul campioanelor" de Ia 
Londra, dublă învingătoa
re în două finale ale 
„Cupei Mondiale" din 
1979 multiplă campioană 
internațională a Româ
niei, balcanica șl națio
nală. In 1976 este decla
rată cea maî bună sporti
vă din lume, fiind — de 
asemenea — socotită cea 
mai bună gimnastă a tu
turor timpurilor. Este mem
bră a Asociației sportive 
„Cetate" —Deva.

EMILIA EBERLE: s-a năs
cut la 4 martie 1964 la 
Arad șî a început gimnas

tica cu antrenorii ludita 
Varkony și Pavel Rosen
feld. In 1976, la Salonic, 
devine dublă campioană 
balcanică, iar apoi cam
pioană a României la pa
ralele. In 1978 cîștigă pri
ma ediție a campionate
lor europene de junioare 
la individual compus, 
competiție în care obține 
alte două medalii de aur, 
la sărituri și paralele. In 
același an devine campi
oană a României în patru

drian Goreac. Participă 
pentru prima oară la o 
mare competiție în 1978 
— campionatele naționale 
ale României. Anul aces
ta, la campionatele eu
ropene de la Copenhaga 
a fost socotită surpriza 
competiției, reușind să se 
clasezee pe locul 5 la 
individual compus. Tot în 
acest an se situează pe 
locul 4 la individual com
pus în Campionatele in
ternaționale ale țării

„CĂRȚI DE VIZITĂ"
probe, iar la campiona
tele mondiale de la 
Strasbourg din 1978 cîști
gă trei medalii de bronz. 
Anul acesta, la campio
natele europene de la 
Copenhaga ocupă locul 
doi la individual compus, 
precum și medalii de ar
gint la paralele și bîrnă. 
La „Cupa Mondială" de 
la Tokio — medalie de 
argint la individual com
pus și medalie de aur la 
paralele și bîrnă. Face 
parte din Clubul sportiv 
orășenesc Arad.

MELITA RUHN: născută 
la 19 aprilie 1965 la Si
biu. începe gimnastica, 
avîndu-i ca primi antre
nori pe Ana Crihan șl A-

noastre. Membră a Clu
bului sportiv școlar Sibiu.

DUMITRIȚA TURNER : 
s-a născut la 12 februarie 
1964 la Onești. Debutea
ză in gimnastică cu an
trenorii Florica și Florin 
Dobre. In 1977 șl 1978 
este campioană de ju
nioare a României la ca
tegoria maestre, iar în 
1978 campioană balcanică 
absolută de junioare. Tot 
anul trecut obține locul 
ntîi la sol și locul doi 
la individual compus în 
campionatele internațio
nale ale României. Com
ponentă a echipei Liceu
lui de istorie-filologie cu 
profil de gimnastică din 
Onești.

RODICA DUNCA: năs
cută la 16 mai 1965, la 
Baia Mare, unde începe 
să pi a etice gimnastica de 
ia vîrsta de 6 ani, cu 
antrenorii Elena Marines
cu și Alexandru Aldea. 
Debutează practic în com
petițiile internaționale în 
anul 1979, participînd mai 
intîi la concursurile de la 
Antibes și Orleans, după 
care ia startul într-un 
mare concurs internațional 
de junioare de la Tokio, 
în care se clasează pe 
locul al doilea. Face par
te din Clubul sportiv mu
nicipal Baia Mare.

MARILENA VLĂDĂRĂU : 
s-a născut la 15 august 
1963 la București. începe 
gimnastica la Clubul spor
tiv școlar Triumf din Ca
pitală, cu antrenorii 
Cristina și Petru loan. In 
1978 participă la prima 
ediție a Campionatelor 
europene de junioare de 
la Milano, clasîndu-se pe 
locul 5 la individual com
pus șl obținînd două me
dalii de argint în finalele 
pe aparate, la paralele 
și bîrnă. In acest an — 
locul 5 la Campionatele 
internaționale ale Româ
niei. Membră a clubului 
sportiv școlar Triumf •> 
București.

In urma executării 
exercițiilor impuse și 
liber alese, cele mai 
bune punctaje genera
le au fost obținute de 
următoarele gimnaste, 
(36 de sportive vor 
evolua în concursul de 
sîmbătă seară pentru 
desemnarea campioa
nei mondiale absolute) : 
Nelli Kim (U.R.S.S.) 
78,500, Maxi Gnauk 
(R.D.G.) 78,350, Ma

ria Filatova (U.R.S.S.) 
78,300, Melita Ruhn 
(România) 78,250, Stef
fi Kraeker (R.D.G.) 
77,700, Regina Gra- 
bolle (R.D.G.) 77,450,
Natalia Sapoșnikova 
(U.R.S.S.) 77,400, E- 
mîlia Eberle și Rodica 
Dunca (România)
77,350, Zhen Zhu (R.P. 
Chineză), Dumitrița 
Turner (România) și 
Vera Cerna (Ceho
slovacia) 77,300, Stela 
Zaharova și Elena

Naimușina (U.R.S.S.) 
77,250, Sylvia Hindorf 
(R.D.G.) 77,075, Zheng
(R.P. Chineză) 77,050, 
Eva Mareckova (Ceho
slovacia) 77,000, Kathy 
Johnson (S.U.A.)
76,800, Marilena Vlă- 
dârâu (România)
76,650. Menționăm, 
insă, că în această 
fază a competiției nu 
pot concura declt 
cite 3 sportive din 
aceeași țară.

Campionatele mondiale feminine de gimnastică se organizează din 
anul 1934, cînd întrecerile masculine se aflau la cea de-a 10-a ediție. 
Deci, această a 20-a ediție a campionatelor mondiale a desemnat, 
în fapt, a 20-a campioană la masculin, dar numai a Tl-a la feminin, 
lată, dealtfel, palmaresul campionatelor mondiale feminine: 
1934 (Budapesta) 1. Cehoslovacia, 2. Ungaria, 3. Polonia;
1938 (Praga) 1. Cehoslovacia, 2. Iugoslavia, 3. Polonia;
1950 (Băle) 1. Suedia, 2. Franța, 3. Italia ;
1954 (Roma) 1. U.R.S.S., 2. Ungaria, 3. Cehoslovacia;
1958 (Moscova) 1. U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. România;
1962 (Praga) 1. U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. Japonia;
1966 (Dortmund) 1. Cehoslovacia, 2. U.R.S.S., 3. Japonia;
1970 (Ljubljana) 1. U.R.S.S. 380,65, 2. R.D. Germană 377,75, 1 Ceho

slovacia 371,90 (5. România 364,50) ;
1974 (Varna) 1. U.R.S.S. 384,15, 2. R.D. Germană 376,55, 3. Ungaria 

370,60 (4. România 369,30);
1978 (Strasbourg) 1. U.R.S.S. 388,75, 2. România 384,25, 3. R.D. Ger

mană 382,25;
1979 (Fort Worth/Dallas) 1. ROMANIA 389,550, 2. U.R.S.S. 388,925, 3. 

R.D. Germană 388,075.

lată notele obținute de gim
nastele noastre în concursul cu 
exerciții liber alese: sărituri: E- 
milia Eberle 9,75, Melita Ruhn 
9,90, Dumitrița Turner 9,90, Rodi
ca Dunca 9,75, Marilena Vlădă
rău 9,70; paralele: Emilia Eberle 
9,85, Melita Ruhn 9,80, Dumitrița 
Turner 9,70, Rodica Dunca 9,60, 
Marilena Vlădărău 9,50; bîrnă i

Nadia Comăneci 9,95, Melita 
Ruhn 9,80, Dumitrița Turner 9,70, 
Rodica Dunca 9,75, Marilena Vlă
dărău 9,55, Emilia Eberle 8,95; 
sol: Melita Ruhn 9,90, Emilia E- 
berle 9,85, Rodica Dunca 9,80, 
Dumitrița Turner 9,70, Marilena 
Vlădărău 9,85. Reamintim că Na
dia Comăneci nu a evoluat la 
sărituri*  la paralele și la sol.

Cu prilejul aniversării a trei decenii de activitate Copiii - viitorul țării — învață cu slrg să ajungă „oameni mari'*

0 PRESTIGIOASĂ MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ 
A MEDICINII SPORTIVE ROMÂNEȘTI

După două zile de activitate 
densă și deosebit de fructuoasă, 
ieri s-au încheiat la București 
lucrările Simpozionului inter
național de medicină sportivă, 
organizat cu ocazia aniversării 
a 30 de ani de la înființarea 
rețelei medico-sportive in 
România.

în cadrul acestor manifes
tări, alături de aspectele care 
au evidențiat drumul ascendent 
parcurs în țara noastră de a- 
ceastă specialitate, sub perma
nenta conducere și îndrumare 
a partidului, precum și obiec
tivele importante ce le are în 
viitor, s-au desfășurat și trei 
mese rotunde pe probleme de 
interes major ale sportului de 
înaltă performanță.

Prima dintre aceste acțiuni 
a fost dedicată aspectelor bio
logice ale sportului de mare 
performanță, în scopul obiecti
vizării și optimizării procesului 
de antrenament, pentru asigu
rarea condițiilor obținerii unor 
rezultate superioare. Au fost 
dezbătute, astfel, problema se
lecției medico-biologice, pro
blema refacerii după efort, cea 
a greutății corporale optime și 
a corelației ei cu performanța 
sportivă, unele aspecte ale mor
bidității specifice la sportivi, 

punîndu-se un accent pronun
țat pe elementele de profilaxie 
și recuperare. O contribuție în
semnată în discuții și interven
ții au adus-o prof. dr. A. De
meter, conf. dr. A. Nicu, dr. 
Alexandra Popovici și dr. Car
men Dumitru, precum și alti 
specialiști.

în cea de-a doua dezbatere, 
atenția a fost îndreptată către 
problemele de traumatologie și 
recuperare la sportivii de per
formanță. Discuția, extrem de 
interesantă, a beneficiat de 
prezența unor specialiști repu- 
tați.'prof. dr. doc. O. Troian es
eu, prof. dr. N. Teleki, prof, 
dr. O. Berlogea, dr. I. Stavra- 
che, dr. D. Tom eseu, dr. J. No
votny (Cehoslovacia), dr. D. 
Soilev (Bulgaria), constituind un 
foarte util schimb de experiență. 
S-au elucidat unele aspecte de 

terminologie (recuperare și re
facere | leziune musculară sau 
întindere musculară ?), de ati
tudine terapeutică (conservato- 
rie sau operatorie) în caz de 
traumatism, de ceea ce trebuie 
făcut și ceea ce nu trebuie 
făcut (de exemplu, infiltrațiile 
cu anestezice locale și corti- 
coizi) pentru a nu agrava une
le leziuni, de mijloacele moder
ne, complexe, de recuperare 
după traumatisme sau afecțiuni 
de suprasolicitare ale aparatu
lui locomotor. Cei prezenți în 
sală au plecat satisfăcuți după 
trei ore de discuții, fiecare în- 
vățînd cîțe ceva.

Ultima dezbatere științifică, 
desfășurată de asemenea sub 
forma unei mese rotunde, a 
avut loc ieri dimineața la Cen
trul de medicină sportivă fiind 
consacrată unei teme de ase
menea majore : rolul alimenta
ției și al medicației în proce
sele de refacere și susținere 
biologică a efortului sportiv, 
unele aspecte ale controlului 
doping. Și această manifestare 
științifică s-a bucurat de pre
zența unor reputați specialiști 
cum ar fi prof. dr. doc. I. Min- 
cu, prof. dr. doc. V. Stroescu, 
prof. C. Baloescu, conf. dr. Șt. 
Dumitrache, dr. A. Vasiliu, conf. 
dr. C. Alexandrescu, dr. C. Vi
da, dr. A. Popovici și alții.

S-a desprins cu claritate fap
tul că între alimentația rațio
nală și performanță există o 
corelație certă, tot așa cum 
există și între alimentație și 
refacere rapidă de după efort. 
Controlul eficienței alimentației 
îl dau randamentul, compoziția 
corporală și indicii funcționali 
ai sportivilor (forță musculară, 
excitabilitatea neuro-musculară, 
echilibrul neuro-psihic, metabo
lismul etc.).

în aceeași ordine de idei s-a 
precizat faptul că în cadrul 
medicației generale există, bine 
conturată azi, o medicație zisă 
ergotropă (susținătoare a efor
tului), alături de o medicație 
trofotropă (de accelerare a re
facerii), ambele fiind de tip 
fiziologic în sensul că sprijină 
antrenamentul șl oferă mari 

resurse de viitor. în același 
timp, manifestîndu-se totala 
dezaprobare și împotrivire față 
de folosirea unor substanțe do- 
pante în sport, s-a atras aten
ția asupra marilor progrese 
tehnice realizate pe plan mon
dial pe linia detectării unor 
substanțe nocive, străine orga
nismului, impunindu-se cu pre
cădere dotarea rețelei medico- 
sportive cu o aparatură moder
nă (gazocromatograf, spectro- 
metru de masă). Pentru că 
vorbim de aspecte de perfor
manță, de optimizare în medi
cina sportivă, a reținut atenția 
și în concluziile simpozionului 
de traumatologie necesitatea a- 
menajării unui centru modern 
de recuperare-refacere afectat 
mișcării sportive.

Schimburile de păreri cu spe
cialiștii de peste hotare (din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia), 
prezenți în aceste zile la Bucu
rești, au scos în evidență și 
alte aspecte — organizatorice, 
de specializare și perfecționare 
a cadrelor, de relație medic- 
antrenor-sportiv etc., oferind, 
astfel, cîmp larg de reflecție 
pentru specialiștii noștri.

Apreciind în mod realist pro
gresele și realizările obținute 
în acești 30 de ani de activi
tate. datorită sprijinului moral 
și material primit din partea 
conducerii superioare de partid 
și de stat, specialiștii români 
din domeniul medicinei sporti
ve și-au manifestat adeziunea 
totală față de importanța tre
cerii la o muncă de o nouă 
calitate, superioară, așa cum se 
arată în Documentele Congresu
lui al XII-lea, angajîndu-se 
ferm și plenar de a dovedi în 
practică această înțelegere prin- 
tr-o contribuție sporită a me
dicinii sportive românești la 
pregătirea și buna participare 
a reprezentanților noștri în ma
rile competiții și, mai ales, la 
Jocurile Oiimpice ale anului 
1980.

Conf. dr. IOAN DRAGAN 
directorul centrului 

de medicină sportivă

NU EXISTĂ 0 CINSTE MAI MARE
DEClT ACEEA DE A FI FOLOSITOR

PATRIEI
Urcăm pe aleea mărginită 

de două șiruri de tuia înaltă, 
verde și dintr-odată ne apare 
în față o splendidă vilă, îm
prejmuită de coroanele imense 
ale unor meri și nuci, o clă
dire cu balcon din lemn de 
stejar decorat cu motive na
ționale : Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Pucioasa. 
Cîndva, demult, acest dome
niu, în care se ascundea de 
ochii lumii un fost negustor 
tîrgoviștean, era păzit de dulăi 
fioroși. Acum, aici, este lumea 
copiilor, o lume plină de 
bucurii, în care cei mici sînt 
pregătiți să fie folositori pa
triei cînd vor fi mari.

Ce fac copiii la Casa lor 
din Pucioasa ? Răspunsul îl a- 
flăm încă de la intrare, citind 
pe arcada principală : Clubul 
de modelism și creații teh
nice „Henri Coandă**.  Deci, în 
principal, activitate practică, 
lucru cu mintea și cu brațele, 
creație și construcții — o ade
vărată ucenicie a politehni- 
zării

îi urmărim pe micii con
structori în atelierul spațios, 
aplecați asupra menghinelor și 
traforajelor, a planșetelor de 
proiectare, a desenelor, con- 
turînd viitoarele mașini zbu
rătoare. De tavan sînt agățate 
zeci de aeroplane în minia
tură, pereții sînt acoperiți cu 
schițe deasupra cărora au fost 
caligrafiate cuvintele lui Coan- 
dă : „Nu există o cinste mai 
mare decît aceea de a fi fo
lositor patriei tale !“

Copiii lucrează, învață să 
fie folositori patriei. Cel care 
îi inițiază în tainele acestei 
îndeletniciri, care le insuflă 
dragostea pentru muncă este 
un om între două virste, pro
fesorul maestru Dumitru Dia- 
conescu. De cînd faceți aceas
tă muncă de dascăl — îl în
trebăm. „Dacă mă gîndesc- 
bine, sînt 25 de ani de cînd 
am închegat prima grupă de 
acroniodeliști. Dintre copiii 
care au fost membri ai cer*

TALE!
cului nostru, mulți au ajuns 
ingineri, piloțj pe linii inter
naționale, constructori de *-  
vioane. Sînt sigur că și din 
cei pe care-i vedeți mulți vor 
urma aceeași cale. Orizontul 
le este larg deschis. Iar noi, 
cei care-i educăm, avem dato
ria, așa cum se subliniază in 
Documentele Congresului al 
XII-lea, să ie , călăuzim _ cu 
grijă pașii, să-i creștem sănă
toși și viguroși la trup și la 
minte**.

Comunistul Dumitru Diaco- 
nescu servește el însuși ca 
exemplu : din această activi
tate și-a făcut un țel in viață 
— este maestru al sportului. 
Soția sa, Aurelia Diaconeseu, 
i-a urmat exemplul, iar băia
tul, Sandu, este elev în clasa 
a Xll-a la Liceul de aeronau
tică din București.

Copiii lucrează. Marius Vă
duva și Mihaela Lascăr, Cris
tian Necula și Maricica Pata- 
liucă, Ion Șerban — iată doar 
cîteva nume, sportivi și spor
tive care au adus medalii și 
cupe, diplome ale „Daciadei**  
pentru clubul lor, cîștigate în 
concursuri și campionate. Cea 
mai frumoasă realizare, însă, 
a elevilor lui Diaconeseu este 
muzeul „Aripi românești**,  cu 
84 de machete de avioane de 
vitrină și peste 60 de machete 
zburătoare. în „Cartea de o- 
noare“ a acestei emoționanta 
sinteze a ceea ce au creat mai 
valoros acești copii pot fi ci
tite cuvinte elogioase semnate 
de academicieni, de generali 
de aviație, pionieri și oameni 
ai muncii. Este, intr-adevăr, 
o îneîntare să admiri operele 
acestor „mici meșteri mari**,  
create sub îndrumarea inimo
sului lor dascăl”.

Viorel TONCEANU

Sportul] Pagoda
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LOCUL I LA 10. -UN ANGAJAMENT
PE CARE HANDDALIȘTII 
PROMIT SĂ-L ONOREZE

Interviu cu prof. univ. loan Kunst-Ghermănescu, președintele F. R. H.
„Trofeul Carpați" a reliefat 

noua față a echipei naționale 
de handbal, progresul evident 
realizat de băieții noștri în im
portanta campanie de pregătire 
olimpică. După testele cu echi
pele Elveției și R.F. Germania, 
întrecerea desfășurată la Arad 
ți Timișoara, la startul căreia 
s-au aflat opt formații repre
zentative, a scos mai bine în 
evidență atît plusurile, cît și 
minusurile selecționatei hand- 
baliștilor români. Acesta este 
motivul pentru care am soco
tit necesar să adăugăm comen
tariile apărute după „Trofeul 
Carpați" și opinia tehnicienilor 
eare se ocupă de pregătirea 
echipei. I-am solicitat răspun
suri la întrebările noastre prof, 
univ. loan Kunst-Ghermănescu 
nu numai pentfu faptul că este 
președintele E.R.H., ti — mai 
ales — pentru că reputatul teh
nician coordonează nemijlocit 
activitatea celor doi antrenori, 
în esență a lotului național. 
Răspunsurile sale cuprind și o- 
piniile antrenorilor Nicolae Ne- 
def și Lascăr Pană, interviul 
fiind astfel — dacă se poate 
spune — colectiv.

— în acest sezon de toamnă- 
iamă, echipa masculină a Româ
niei a 
valoric, 
firește, 
ma de 
în linii 
siderali 
cestui progres ?

— O expunere in extenso a 
factorilor care au determinat 
ascensiunea valorică ar răpi 
mult spațiu. De aceea am să 
vi-i comunic... telegrafic. Este 
vorba, de fapt, de spargerea 
plafonului dc muncă (volum, 
Intensitate, complexitate, densi
tate) cu care jucătorii au fost 
obișnuiți Ia cluburi. Aș vrea să 
fiu insă bine înțeles : acest 
plafon este determinat nu de 
lipsa pregătirii teoretice moder
ne a antrenorilor, ci de situa
ția actuală a echipelor noastre 
(efective reduse, jucători va
loroși puțini ș.a.). La lot s-a

olimpic 
care se 

de jucă- 
acest lot

manifestat o exigență sporită 
față de programul de pregătire, 
comportamentul pe teren și în 
viață, disciplină. Am acordat, 
de asemenea, o atenție deose
bită activității de educație po
litică.

— Colectivul tehnic a defini
tivat lotul olimpic ? Mai sînt 
posibile modificări 7

— In afara lotului 
există și lotul B, în 
află incluși o seamă 
lori de perspectivă. Și
are un plan de pregătire bine 
precizat și un calendar de 
întilniri internaționale alcătuit 
cu grijă. Jucătorii oare vor de
monstra valoare și dorință de 
afirmare vor fi promovați in 
lotul olimpic. Aceasta, deși ne 
preocupă încă de pe acum omo
genizarea Iotului și chiar sta
bilirea echipei de bază.

— Deși, așa cum afirmam, 
este In 
în evo- 
se mai 
carențe, 
evident

făcut un evident salt 
O atestă jocul ei și, 

rezultatele. Ținînd sea- 
faptul că lotul este — 
mari — același, ce con- 
că se află la baza a-

jocul echipei noastre 
continuă îmbunătățire, 
luția componenților ei 
manifestă o serie de 
Cele care-i diminuează 
potențialul sint — după opinia 
noastră — inconstanța în con
centrare (după momente exce
lente vin căderi, adevărate 
„pauze de atenție") și ușurința 
eu care risipesc situații extrem 
de favorabile. Care credeți că 
sînt cauzele ?

— De acord cu observația, pe 
eare dealtfel și noi am înscris-o 
pe agendă, am dezbătut-o și 
am încercat să-i găsim 
dezvoltare. Este vorba 
perficialitatea unora 
membrii lotului (Lucian 
che, Alexandru Folker, 
Grabovschi, Mihai 
ț.a.) în repetarea 
privind mijloacele de bază, 
executarea lor în ritmul și la 
nivelul de solicitare impuse de 
competiție. Jucătorii capătă o 
anume mentalitate falimentară 
din campionat. Trecînd prea 
ușor peste unii adversari, ei nu 
intilnesc în întrecerile interne 
situațiile dificile din marile 
competiții Internaționale de 
amploare, nu capătă deprinde-

căi de 
de su- 

dintre 
Vasila- 
Mircea 

Mironiuc 
exercițiilor 
de

CANDIDAȚI, 120000 I
DE CALITATEA MUNCII SI

NUMĂRUL PERFORA
Organele sportive locale trebuie să
la depistarea și instruirea unui numi

VA, O MIȘCĂRI 
RE A TINERI 
ATIT DE AMP) 
ROASA ! In ac< 
buie să arătăm < 
socialist alocă i 
duri pentnrf bun 
activității de pr 
rilor, pentru dc 
materiale, echipa 
Ie sport ire etc. 

în deSfesul a 
niorii români ar 
diferite competiț 
anvergură, camp 
le și europene, 
Prietenia", între 
loare foarte rid: 
pionatele monc 
au fost cucerite 
care 2 de aur (F 
ru și Maria Tăr 
Vasile Roșu la 
argint și 2 de b 
pene" au fost o 
dalii, dintre ca 
(același Vasile R 
Maria Iosif-Nich 
tona la popice), 
11 de bronz. I 
„Concursuri Pric 
cîștigate 25 de 
care 5 de aur 
cite 1 la box, ; 
de argint și 9 d 
țol are în vede: 
petiții pentru ju 
el se cere corn 
cesele gimnastei*  
au obținut med: 
natul mondial d< 
.,europene

Doar aceste r 
tate la potențial 
dispunem și la 
gurate, nu pot 

, Se constată, în 
doar puține juc 
sportive $l-au a 
la acest bilanț, 
TIILE SÎNT Al 
LE PRETUTIN 
înseamnă că pr< 
de depistarea ți 
tineri capabili sj

De mai multă vreme, pregă
tirea copiilor și juniorilor pen
tru spartul de performanță a 
devenit o problemă de mare 
importanță în toate țările cu 
pondere în întrecerea pentru 
înitîietate și poziții fruntașe in 
marile competiții ale sportului 
mondial. Evident, țara noastră 
nu putea face excepție, și de 
aceea, pregătirea copiilor și 
juniorilor pentru performanță 
este evidențiată ca un obiectiv 
major al mișcării sportive, pre- 
cizîndu-se, între altele, perfec
ționarea formelor organizatori
ce, selecția ți conținutul pregă
tirii, astfel ca schimbul de mîine 
să fie capabil să realizeze, In
tr-adevăr, performanțe la cel 
mai înalt nivel mondial. Echipa 
reprezentativă feminină de gim
nastică a dovedit, în repetate 
rînduri, a dovedit-o și acum la 
„mondialele" de la Fort Worth, 
că marea performanță este ac
cesibilă, pe deplin, unor spor
tive aflate la o vîrstă fragedă, 
dacă se face o selecție foarte 
bună și o pregătire de calitate, 
în contextul unor forme orga
nizatorice adecvate.

Gimnastica feminină și alte 
cîteva ramuri sportive au fost 
cele în care s-au înregistrat, în 
ultimii ani, rezultate foarte 
bune, sau bune, deși, pe un 
plan general au fost asigurate 
— pentru toate disciplinele — 
măsurile care se impuneau. A- 
vem în vedere între altele, 
existența a 207 cluburi sportive 
școlare, repartizate în toate ju
dețele țării, a 277 de secții pen
tru copii și juniori în cadrul 
cluburilor și asociațiilor sporti
ve, a 45 de centre de pregătire 
care reunesc, într-o activitate 
continuă, în cadrul a peste 8000 
de grupe, aproape 120 000 de 
tineri sportivi, îndrumați cu 
grijă și competență de circa 
3500 de profesori și antrenori. 
NICIODATĂ ÎN ------------
N-A MAI EXISTAT

Ștefan Birtalan, in fotografie, șutind năprasnic la poarta adversă, 
dorește (și dovedește prin sirguință aceasta) să contribuie la am
plificarea suitei de victorii a echipei României. Exemplul 

este urmat de mulți dintre echipierii naționalei
— Situația este asemănătoare 

in toate țările cu un handbal 
dezvoltat. Marile competiții ale 
handbalului sînt programate în 
sezonul de iarnă. Programul 
nostru competițional a fost di
rijat tocmai pentru a nu frag
menta pregătirile, pentru a nu 
duce la oboseală. Astfel, cam
pionatul se dispută pc turnee, 
a fost scoasă din program 
.Cupa României", iar la între
cerile internaționale care nu 
servesc ca test după o etapă de 
pregătire va participa selecțio
nata B. Pentru noi aceasta este 
o problemă metodică, de orien
tare a pregătirii. Avem acum 
experința participării la J.O. de 
la Mflnchen șl Montreal și sîn- 
tem convinși că vom găsi 
mijloacele pentru a aduce echi
pa în formă maximă, in pleni
tudinea forțelor, exact la ora 
Olimpiadei. Pină atunci totul 
este munca, seriozitatea în pre
gătire, ambiția sportivilor. Re
zultatele de pină acum sint 
doar un început bun, care ne-a 
bucurat, desigur, care ne-a dat 
încredere, dar pină a ajunge 
la nivelul pretins de marca 
performanță mai avem încă de 
Străbătut un drum lung și 
greu. Dorim nespus să ajungem 
la capătul lui învingători.

— Avem la J.O. o grupă 
foarte grea, cu adversari redu
tabili (U.R.S.S., R.D. Germană, 
Polonia ș.a.). Ce veți întreprin
de pentru a le cunoaște atuuri- 
le, pentru a pregăti răspunsuri 
pe măsură ?

— Tocmai cunoscînd valoarea 
adversarilor noștri nu ne-am 
permis să supralicităm perfor
mantele de pină acum. Vom 
profita de toate turneele la care 
participăm pentru a înregistra 
în amănunt Jocul viitorilor noș
tri parteneri olimpici, vom tri
mite observatori la o serie de 
alte întreceri și vom analiza 
totul intr-un colectiv de tehni
cieni pentru a stabili planul de 
lucru în această direcție.

— Care este obiectivul echi
pei noastre la Jocurile Olimpi
ce de la Moscova 7

— Locul I ! Este o obligație 
a noastră față de toți cei care 
ne înconjoară cu atîta dragos
te, față de cei care ne oferă 
condiții excelente de pregătire, 
față de noi înșine.

Am pus punct aici interviu
lui, deși — mărturisim — am 
fi avut încă multe de discutat 
cu tehnicienii handbalului nos
tru. Dar acum nu este vremea 
discuțiilor, ci a muncii, a pre
gătirilor, a acumulărilor. Ceea 
ce și fac — cu mult sîrg — 
băieții noștri.

Hristache NAUM

rea necesară rezolvării lor cu 
promptitudine. Luptăm cu hotă
râre împotriva tuturor acestor 
carențe, nu vom obosi nicioda
tă în a cere cu fermitate mem
brilor lotului să muncească fără 
preget, conștienți de necesitatea 
efortului in pregătire, de faptul 
că numai cantitatea și calitatea 
Iui sint hotăritoare în obținerea 
performanțelor.

— Intre 18 și 22 decembrie 
are loc în R.F. Germania 
„Super Cupa" campionilor mon
diali și olimpici. Cu ce obiecti
ve — aflate, desigur, în planul 
de pregătire — o abordați ?

— Competiția, in cadrul căreia 
vom intîlni o serie de forțe ale 
handbalului mondial, intre care 
și pe campioana olimpică, e- 
chipa U.R.S.S., este pentru 
noi un mijloc important de ve
rificare. Acest turneu încheie o 
primă etapă a pregătirii pentru 
Jocurile Olimpice 
echipa română să 
progresul constatat 
acestui sezon. Ar 
mare a muncii noastre, un pu
ternic stimulent pentru activi
tatea viitoare.

— Handbaliștii noștri au un 
program toamnă-iarnă-primăva- 
ră, intern și internațional, 
foarte aglomerat. Nu credeți că 
acesta este unul dintre motive
le pentru care vara (cînd sint 
programate Jocurile Olimpice 
șl cînd anul acesta a fost se
zon preolimpic, încheiat eu re
zultate nesatisfăcătoare) sporti
vii noștri nu mai au prospeți
me și poftă de joc, nu mai 
realizează performanțe la nive
lul posibilităților lor ?

și dorim ca 
demonstreze 
pe parcursul 
fi o confir

său

ROMÂNIA
AȘA CE-

Pentru obținerea calificării la J. O.

VOLEIBALIȘTII TREBUIE SA JOACE
CURAJOS Șl FARA COMPLEXE

este de pfircrc fostul internațional, maestrul emerit al sportului Gabriel Udișteanu
O reîntîlnire cu maestrul 

emerit al sportului Inginerul 
Gabriel Udișteanu ne readuce 
ta memorie episoade din lunga 
sa activitate ca jucător inter- 
națianal, atît de mult temut de 
adversarii echipei României sau 
ai dinamoviștilor bucureșteni, ta 
rîndul cărora și-a încheiat ca
riera. Despre Udișteanu, care 
de doi ani a pus definitiv echi
pamentul în cui, «e poate spu
ne, ta cîteva cuvinte, că a fost 
un sportiv exemplar care a 
Iubit voleiul cu patimă, total, 
șl 1 s-a dedicat fără rezerve.

— Se mai spune că al fost 
un jucător „rău", Gabriel Udif- 
teanu...

— Da. Așa cred că am fost, 
dacă explicăm nuanța sportivă 
a cuvtntului. JRău" sau „clinos" 
trjseemnă în sport: bă tăioc 
dîrz, ambițios, luptător tadîrjit 
pină la ultima picătură de 
energie, un sportiv care nu se 
lasă intimidat de nimeni șl de 
nimic. Și, ca urmare, tari face 
plăcere caracterizarea...

— Cîți ani ai activat sub co
lorile reprezentativei ?

— Vreo 16 ani, timp ta care 
am prins și epoca de aur a 
voleiului românesc, și vremuri
le sale de recul...

— Intr-un moment dificil se 
află și în prezent echipa noas
tră masculină, care a ratat Ia 
C.E. calificarea pentru Olimpia
dă și se află in pragul ultimei 
sala șanse : turneul de califica
re din Bulgaria, peste o lună șl 
jumătate.

— Știu și regret din suflet 
acest lucru. Personal, nu mai 
pet ajuta practic cu nimic.

Poate numai cu unele obser
vații...

— Opinia Iui Gabriel Udiștea
nu ar fl nu numai obiectivă, 
prin lipsa oricărui interes per
sonal, ci și utilă tehnicienilor 
*1 sportivilor..

— Campionatul european din 
octombrie a demonstrat, după 
părerea mea, în afara psihicu
lui' de concurs scăzut, extrem 
de scăzut, o lacună a pregăti
rii j In momentul introducerii 
ta sextet a celui de 
coordonator (Sterea), 
desfășurat simplu — 
pas Înalt, atac. Asta 
că nu »-a lucrat destul pentru 
integrarea hri Sterea în sextet, 
ta ideea realizării unul joc 
comblnattv, a unei coordonări 
perfecte a acțiunilor de atac, 

doar se putea bănui că pe 
parcursul unei competiții grele 
va fl nevoie de introducerea la 
pupitru a ridicătorului nr. 2, fie 
pentru ®-l odihni pe primul 
(Oros), fie pentru cazuri de ac
cidentare a acestuia...

— Ce crezi că trebuie făcut 
pentru a ridica randamentul 
echipei ta vederea apropiatului 
turneu de calificare pentru 
J.O. 7

— Ar fi. foarte bine dacă, în 
timpul care a mai rămas, s-ar 
moderniza jocul ta sensul celor 
arătate de campionatul euro
pean (combinații mai multe, 
desfășurate în viteză, pe baza 
unei foarte exacte recepții a 
serviciului advers), ceea ce mi 
se pare absolut posibil. Dar 
trebuie întreprins ceva și pe 
latura pregătirii psihice. Adică 
jucătorii să devină mai „răi", mai 
„cîinoși", mai stăpîni pe nervii

al doilea 
jocul s-a 
preluare. 
Înseamnă

lor. Poate că ar fi bine să aibă 
loc și o discuție serioasă cu 
componenții lotului, discuție 
care să se adreseze conștiinței 
lor, să-i facă să înțeleagă că 
se găsesc în preajma jnomen- 
tului adevărului".

— Ce părere ai despre posi
bilitățile lotului convocat după 
„europene"?

— Cred că echipa României 
poate să se califice la Olimpia
dă ! Dar, avînd în vedere fap
tul că turneul de calificare 
este greu, este clar că nu se 
poate merge acolo decît cu vo
leibaliști experimentați. Drept 
pentru care consider că trebuie 
readuși in lot Tutovan ți Pău- 
șescu — foarte utili în acest 
moment. De asemenea, din ra
țiuni de siguranță la preluare, 
calm și luciditate, spirit de 
luptă, apreciez că nu trebuie 
să lipsească din echipa lui N. 
Sotir jucătorii Arbuzov, Chiș, 
Bădiță ți Pustiu. Cit privește 
ultima fază a pregătirii, echipa 
are nevoie de parteneri pentru 
jocuri de verificare, care pot 
fi voleibaliștii polonezi sau cei 
iugoslavi.

— Ce sfaturi le-ai 
tăi colegi ?

— Să depună mai 
In perioada aceasta 
tire pentru a se găsi în cea 
mai bună formă a lor la tur
neul din Bulgaria, dar mai ales 
să joace curajos, fără complexe 
și reticențe, să nu se lase co
pleșiți de miză. Numai așa vor 
obține rezultatele care Ie stau 
realmente în putință. Deci și 
calificarea la Olimpiada de la 
Moscova...

Aurelian BREBEANU
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Canotoarele 
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Valeria Chepețan și
Cu 15 ani în urmă, în bogata 

și frumoasa comună Petica, 
de lingă Arad, baschet/il era 
cunoscut doar din transmisiu
nile televiziunii. Acum, Școala 
generală nr. 2 se poate mîndri 
că aici au făcut primii pași în 
baschet, pină la afirmare, Va
leria Chepețan (născută în 
1962 — talia 1,81 m), Rodica 
Chepețan (1963 — 1,88 m) și 
Francisca Funkenhauser (1961 
— 1,84 m), toate jucătoare di
vizionare A (primele două la 
Universitatea Timișoara, a 
treia la Crișul Oradea, cam
pioana țării). Mai menționăm 
că primul meci de baschet a 
fost susținut de copiii din Pe
tica în anul 1969 și s-a în
cheiat cu un scor puțin obiș
nuit și deloc încurajator (99—2 
în favoarea Școlii sportive din 
Arad, pe atunci o formație 
redutabilă) ; patru-cinci ani

Francisca

POT FI PROM
Șl DINTR-0 CO

Funkenhauser, com
profesorul 
inițiat in 
care l-am 
utilitate 
pregătirii 
timpul iernii. . 
statat că basi 
joc sportiv con 
voltă nu doar 
îndeminare, ci 
de a gîndi Iogi< 
exact ce ii es 
activitate ajuți 
aflat in pîiisă 
că și intelectua 
ați pornit, cum 
la zero și ați 
interval relativ] 
manțe de care' 
dru. Cum ați 1 
cru ? ® Am 1 
sprijinit atît 
școlii, cît și dc 
Avîntul Petica, 
ședințe, Anton

echipa școliimai tîrziu, însă, 
din Petica domina cu autori
tate întrecerile susținute 
compania baschetbalistelor 
Timișoara și Arad, centre 
veche tradiție in acest 
sportiv.

Succint, aceasta este mica 
istorie a baschetului pecican, 
„născut” odată cu venirea în 
comună a profesorului Con
stantin Wunsch, absolvent al 
Facultății de geografie-biolo- 
gie din Cluj-Napoca, devenit, 
ulterior, și profesor de educa
ție fizică (prin absolvirea 
cursurilor fără frecvență 
facultății de specialitate 
Timișoara).

® De cînd a izvorît pasiu
nea dumneavoastră pentru 
baschet ? l-am întrebat pe ini
mosul profesor. ® Pe vremea 
cînd eram student Ia Cluj-Na
poca și prabticam atletismul,

in 
din 
cu 

joc

ale 
din

Vasi 
bas 

cons 
pentr 
mele
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e legate 
irea unor 
treze cu

succes în mari competiții inter
naționale sînt încă nerezolvate 
în foarte multe unități, în mul
te județe, că încă nu se mun
cește în perspectivă în toate 
locurile și că nu sînt abordate 
cu curaj și răspundere căile 
care conduc către marea per
formanță. Din 
tribuție slabă, 
al anului 1979, 
buri le sportive 
roase și bine încadrate, care au 
avut realizări modeste, nesem
nificative pentru valorificarea 
superioară a potențialului 
uman, organizatoric și material 
de care dispun.

Pentru remedierea acestei 
situații generale, care nu mai 
poate fi tolerată, se impun mă
suri legate, pe de o parte, de 
aplicarea corectă și concretă, în 
practică, la parametrii cores
punzători, a cerințelor Sistemu
lui unic național de selecție a 
elementelor talentate ; revizui
rea efectivelor diferitelor secții 
și renunțarea Ia elementele 
plafonate si fără perspectivă 
pentru performanță ; asigurarea 
volumului corespunzător de an
trenament ; continua îmbunătă
țire a conținutului procesului 
de instruire etc.

Problema depistării și crește
rii unor performeri de nădejde 
este, desigur, o treabă compli
cată și complexă. Ea poate fi 
rezolvată bine dacă există pa
siune și răspundere, o muncă 
de cea mai bună calitate și în 
volumul necesar, în primul rînd 
a celor învestiți și plătiți pen
tru aceasta — antrenorii — a 
tuturor organelor sportive jude
țene. Rezultatele bune obținute 
în sportul nostru, unele reali
zări locale și unele inițiative 
valoroase ne arată că sînt po
sibilități reale pentru a se 
obține performanțele dorite in 
toate disciplinele sportive.

păcate, o con- 
la acest bilanț 
au adus-o clu- 
școlare, nume-

Romeo VILARA
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Ștefan Petrescu (1956, Melbourne)

„AM PE PIEPT 0 MEDALIE DE AUR
Șl IN SUFLET TREI DE ARGINT
Cine a auzit de Ștefan Pe

trescu 7 Nu este exclus ca 
mulți dintre cititorii ziarului 
„Sportul" să nu vibreze la a- 
cest nume, pentru simplul fapt 
că toți cei „under 23“ nu se 
născuseră în acea memorabilă 
zi de decembrie 1956, cînd 
Ștefan Petrescu devenea cam
pion olimpic de tir (pistol vi
teză) la Melbourne.

Pentru a veni în întîmpi- 
narea curiozității legitime a 
cititorilor tineri, să-i facem 
o vizită maestrului emerit al 
sportului și antrenorului eme
rit Ștefan Petrescu.

— Cum ați 
olimpic 7

— împotriva 
ziunilor. Spun 
am pus mîna . 
viteză doar cu vreo patru ani 
înaintea Olimpiadei, eu fiind 
pușcaș pînă atunci. Dar s-a 
întîmplat să urc destul de re
pede, să am puțin noroc, pen
tru că fără noroc n-aș fi ajuns 
la Melbourne — tare mulți 
erau cei care socoteau o glu
mă plecarea mea în Australia 
— dovadă că am ajuns la 
Melbourne fără cartușe și a 
trebuit să apelez la o parte 
din cele 20 000 de cartușe re
zervate titularului probei, ing. 
Gheorghe Lichiardopol.

— Vreți să spuneți, în două 
vorbe, cititorilor neobișnuiți 
eu poligonul de tir, cam ce 
este proba de pistol viteză 7

— E o probă în care n-ai 
voie să pierzi o sutime de se
cundă, în care siluetele apar 
și dispar, în trei serii. în pri
mele două serii le ai în față 
timp de opt secunde, în alte 
două le vezi doar șase secun
de, iar în ultimele două le ve
dem și nu-s în numai patru 
secunde.

— Ce anume v-a atras spre 
tir 7

— Nimic premeditat. într-o 
bună zi, în ’49, am fost duși 
și noi, elevii, la poligonul de 
la I.E.F.S., ca să trecem nor
mele G.M.A. Acum, în de
cembrie, se împlinesc 30 de 
ani. întîmplarea a făcut ca eu 
să fiu în curtea I.E.F.S.-ului 
cu vreo două zile înainte. A- 
tunci, nea Dănilă Sîrbu, omul 
de la tir, tatăl marelui nostru 
campion, Iosif, mi-a dat pușca 
lui fecioru-său, mi-a atras a- 
tenția să nu cumva să scot o 
vorbă și m-a lăsat să trag cî
teva focuri. Cu acest „antre
nament" am reușit să trag în 
proba G.M.A. 49 din 50. Vă- 
zîndu-mi ținta, antrenorul Du
mitru Pineta m-a chemat la 
el și mi-a zis că ar fi bine să 
vin pe la Metalul. Și m-am 
dus.

— Cum a fost Ia Melbourne 7
— A fost greu. Dar am avut 

avantajul că eram nimeni pen
tru străini și chiar pentru 
mulți dintre ai noștri. Eram 
nimeni pentru străini deoarece 
nu m-am prea arătat în față 
la concursurile internaționale. 
E adevărat, cîștigasem cam
pionatul național în 1953, dar 
asta n-a contat. Ba, ca să fiu 
sincer, a contat destul, pentru 
că am fost luat tare, că de

devenit campion

tuturor previ- 
asta peptru că 

pe pistolul de

ce vine copilul ăsta să strice 
ordinea și să se bage în tre
burile tirului.

— Rezultatul 7
— Rezultatul e că am

294 în prima serie, 293 într-a 
doua, am adunat 587 de punc
te și am devenit campion o- 
limpic. Pe locul doi a venit 
marele favorit Cerkasov, iar 
pe trei s-a clasat Lichiardopol, 
ea să fie doi români pe „po
dium. Mi-aduc aminte că Li
chiardopol a cîștigat barajul 
cu Linosvuo, finlandezul care 
avea să devină campion olim
pic la Tokio. Aș putea spune 
că abia după această victorie 
am devenit și eu un compo
nent al lotului nostru olimpic, 
că m-am împrietenit, în sfîr
șit, cu Lichiardopol, am stat 
de vorbă împreună, fără între
rupere, T2 ceasuri, ne-am ex
plicat, s-a explicat, am lămu
rit toate lucrurile și mi-am 
dat seama că a contat foarte 
mult faptul că declarasem 
prin presa australiană că am 
învățat mult de la Lichiardo
pol, ceea ce nu era departe 
de adevăr, pentru că așa e în 
performanță, te mai ascunzi 
pe după un copac și vezi ce

gint : Tripșa la Tokio, Roșea 
la Mexic și Iuga la Miinchen. 
Mai am și ceva fete, o vice- 
campioană mondială și o cam
pioană europeană, soția mea 
e și ea vice-campioană euro
peană, dar vorbim despre O- 
limpiadă.

— Ce diferență este între 
tirul de la Melbourne și tirul 
de astăzi 7

— Bună întrebare. Noi nu 
aveam armele perfecționate de 
astăzi. Noi am pus mintea la 
contribuție și la perfecționarea 
propriei arme. Astăzi e mult 
mai simplu. Patul se lungește 
Ia comandă, țeava se scurtea
ză la comandă, detenta e de
tentă. In schimb, faptul că 
noi ne frămîntam să găsim o 
soluție a contat mult și la 
creșterea performanței. Un om 
nu vede doar o țintă în față. 
Pînă la țintă, mintea lui tre
buie să vadă multe alte lu
cruri. îmi aduc aminte, veni
seră la Melbourne trăgătorii 
sovietici cu niște arme uriașe, 
cu țevile lungi, ca să se evi
te reculul. Cînd le priveam

vă spun ceva ? Uneori, Ia

bază ale lotului național de junioare
dovedit un adevărat susțină
tor al sportului. Este adevărat, 
am pornit de la nimic, dar a- 
cum beneficiem de teren bitu- 
minizat și de sală cu panouri. 
• Am rerharcat că ați trecut 
cu vederea... aportul personal, 
pentru care vă felicităm. Re- 
ferindu-ne la perspective, vă 
rugăm să ne spuneți ce ur
măriți și cum vă vedeți fina
lizată munca ? © Principala
preocupare actuală este mini- 
baschetul ; țelul urmărit, pro
movarea cit mai multor ele
mente dotate cu calitățile ne
cesare baschetului de înaltă 
performanță, capabile să can
dideze la "promovarea în lotu
rile naționale. Mă voi strădui 
ca școala din Peciea să devină 
o adevărată pepinieră a bas
chetului din țara noastră și 
sper ca C.SȘ. Universitatea 
Timișoara să preia cu aceeași

responsabilitate, ca și pînă a- 
cum, sportivele 
noi. Profit de ocazie 
a mulțumi antrenorilor Bogda
na Diaconescu, de la C.S.Ș. 
Universitatea, și Tnaian Con- 
stantinescu, de Ia Crișul Ora
dea, pentru căldura și conști
inciozitatea cu care se ocupă 
și de elevele provenite din Pe
cica.

Cuvenita urare de succes a- 
dresată harnicului’ profesor o 
completăm cu un „amănunt” 
omis la început, însă edifica
tor asupra eficienței activității 
sale : Valeria Chepețan și 
Francisca Funkenhauser sînt 
nu numai jucătoare divizio- 
mare A, ci și componente de 
bază ale lotului național de 
junioare...

crescute de 
pentru

Dumitru STÂMCULESCU
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face rivalul tău, mai ales cînd 
e mai mare.

— Ce-i trebuie unui cam
pion de tir 7

— Eu zic că lucrul cel mai 
important e să știe să gîn- 
dească. Asta e valabil nu nu
mai în tir, ci în toate spor
turile. Un mare campion e 
produsul minții sale. La tir se 
spune că pe prim-plan ar fi 
automatizarea. Dar nu e nici 
pe departe așa. Fără îndoială 
că ajungi la automatizare, dar 
nu cunosc un campion care să 
tragă cu ochii închiși. Și dacă 
ai ochii deschiși înseamnă că 
ai și creierul în funcțiune, a- 
cesta din urmă avînd întot
deauna dreptul de decizie, un 
drept de decizie cu atît mai 
important cu cît se exercită 
pe parcursul unei singure su
timi de secundă. Dacă ai pier
dut sutimea de secundă, adio.

— Sinteți campion olimpic 
de tir. Ce ați mai făcut de a- 
tunci 7

— Am antrenat, am pregătit 
și am dăruit lotului olimpic 
trei medalii olimpice de ar-

armele, spuneam că sînt fie
răstraie. Pînă la urmă 
s-a dovedit că nici noi 
gîndit prea rău treaba 
Ce-a cîștigat Cerkasov 
secunde a pierdut la 4 Secun
de, că nu e totuna cum miști 
arma. Și a mai fost la Mel
bourne ceva din care se vede 
că trebuie să pui mintea la 
contribuție. După prima man
șă, am văzut prin lunetă că 
arbitrii m-au ciupit la două 
puncte. Atunci mi-am zis că 
trebuie musai să lovesc nu
mai muștele. Zis și făcut. Dar, 
mi-am dat seama imediat că 
am dat patru muște, dar și un 
nouar curat, de astă dată. 
Eram crispat de prea multă 
concentrare. Și am întors-o i- 
mediat : „Fane, treci pe nor
mal, că pierzi totul". Bineîn
țeles că toate astea s-au făcut 
în cîteva secunde. Dacă 
glndești, la revedere.

— Ce ziceți de trăgătorii 
neri 7

— Băieți buni, dar noi 
fost mai bolnavi după tir. 
nici nu aveam ce au ei astăzi.

însă 
n-am 
asta, 
la 8

nu

ti-

am
Și

Să
poligon, făceam pariuri pe un 
lapte bătut, ca să ne mai com
pletăm. Astăzi nu se mai pune 
problema. Poate că și noi, an
trenorii, greșim uneori. Dăm to
tul de-a gata. Țin minte că 
m-am frămîntat un an pentru 
mișcarea de start la pistolul 
viteză. Abia după un an mi-am 
zis că e bine să pornesc iute, 
să încetinesc treptat, să frînez 
înainte de punctul mort... toa
te astea vi le spun simplu, ca 
să nu lungim vorba, dar 
știți că la tir totul trece 
creier, și sînt un milion 
variante, ca la șah, și 
carea se descompune 
ca să simți unde scîrțîie, 
să mai vorbim ?...

— Cu alte cuvinte ?
— Cu alte cuvinte, e 

voie de oameni iuți, la 
intre recepție și decizie să nu 
fie nici 
de timp 
vrăbii, 
zborul.

— Ce 
— îmi

țiu Pop, la pistol liber. A fost 
luat din pregătirea mea cînd 
trăgea 
pentru ________ _____ __
549. 11 mai am pe Tașcă, băiat 
foarte 
audă, dar de Pop îmi pare rău.

— Ce proiecte aveți ?
— Am dat tirului exact 30 de 

ani de viață. Sper ca și cei doi 
copii ai mei să facă tir de 
performanță, chiar dacă se 
spune, în general, că urmașii 
unui campion olimpic și ai unei 
vice-campioane europene de tir 
au mai multe șanse în orice alt 
sport. în sfîrșit, vreau să 
pun o medalie olimpică de 
aur pe pieptul unui sportiv 
român. Iar dacă această meda
lie va fi a unuia dintre băieții 
mei, înseamnă că voi fi trecut 
și cel mai greu examen...

loon CHIRILA

o miime de 
mort. Altfel, 
și vrăbiile

să 
prin 

de 
miș- 

mereu, 
ce

ne- 
care

secundă 
tragi în 
își iau

vă fac elevii
pare rău de Lauren-

567, cifră de medalia 
Moscova. Acum trage

bun, sper să se mai

0 frumoasă inițiativă a C. J. E. F. S. Galați

ÎN CĂUTAREA7,
în prima duminică a lunii 

decembrie am fost, pe o vreme 
primăvăratică, la Tg. Bujor, 
orășel aflat la aproape 60 km. 
de Galați. Primăvara nu era 
ilustrată numai de soarele care 
în decembrie strălucea ca în 
luna mai, ci și de... tineretul 
școlar care, venit în acest orășel 
din peste 10 comune, furnica 
pe străzi.

— Ce e cu voi pe aici 7 am 
întrebat un grup de elevi din 
comuna Tulucești.

— Am venit la selecție, 
răspuns 
băieții, o să ne ducem 
sala de lupte, iar fetele — 
stadion, pentru atletism.

în timp ce vorbeam, de noi 
s-a apropiat tovarășul Dumitru 
Staneiu, secretar al C.J.E.F.S. 
Galați. I-am

— Sîntem 
pista, ca să 
„muguri" ai 
spus acesta.
C.J.E.F.S., au venit președintele 
și cîțiva antrenori ai clubului 
„Dunărea" Galați. Am convocat 
elevii din Rediu, Fîrțănești, 
Viile, Aninoasa, Frumușița, Tu
lucești, Zărnești, Jorăști, Bălă- 
șești, Cîrnești și, bineînțeles, pe 
cei din orașul gazdă. Copii pînă 
la 14 ani. îi supunem unor 
teste pentru a-i atrage la unele 
sporturi, lupte, box, atletism... 
Să veniți în sala de lupte, unde 
a început acțiunea.

unul dintre ei.
ne-a
Noi, 
spre 
spre

cerut relații.
aici pentru a de

zic așa, cîțiva 
performanței, ne-a 
Cu noi, cei de la

MUGURILOR PERFORMANȚEI"
pe 
lo
de 

se-

Aflăm că la Tg. Bujor, 
lingă Liceul industrial din 
calitate, ființează o secție 
lupte în care, în urma unei 
lecții făcute cu doi ani în urmă,
s-a constituit o grupă de 15—16 
tineri cărora II s-a acordat in
ternat, urmînd, bineînțeles, 
cursurile școlare.

— Și avem rezultate, ne 
spune cu oarecare mîndrie
Gheorghe Florea, președintele 
Consiliului orășenesc pentru
educație fizică și sport Tg. Bu
jor. La turneul „Ștefan Cara- 
gea", desfășurat în Bulgaria, 
am luat loeul III, iar la cam
pionatele naționale 
locuri fj-untașe.

— Inițiativa de a 
gurii" performanței 
acum doi ani și 
eficace, ne spune prof. Marin 
Petrescu, președintele clubului 
„Dunărea". Âm venit aici ou 
Ion Popescu — antrenor la 
lupte, Gheorghe Ieremia — la 
box, cu I. Pop — la atletism. 
Dar iată-1 pe Ieremie ! Ce e 7 
îl întreabă președintele.

— Am găsit un băiat excep
țional, răspunde antrenorul. 11 
cheamă Viorel Nechifor. Născut 
’63. Lungimea palmei — 20. Lo
vește bine. Cred că în ’84 vom 
auzi de el 1

în sala de lupte, pe saltele, 
o mulțime de puști. Perechi, 
perechi, aceștia își încearcă 
puterile. Dintre toți, cei mai

am ocupat

căuta „mu- 
a pornit 

s-a dovedit

buni se dovedesc Gheorghiță 
Popa, din Fîrțănești, Dănuț Bu
ruiană, din Rediu și, mai ales, 
Fănel Onose, din Suceveni.

Străbătînd artera principală 
a orășelului ajungem aproape 
de stadion. De pe o stradă în 
pantă răzbat glasuri de fetițe 
care-și încurajează colegele :

— Hai, Cati ! Hai, Sanda ! 
Hai, Anișoara !

Ne apropiem. Din 10 în 10 
minute se dă plecarea la cîte 
8—10 fete. Alergare pe 800 m ! 
Asistăm la o sosire. Câștigătoa
re : Elena Mitrofan din Bălă- 
șești, comună aproape de mar
ginea nordică a județului.

Notăm, în fugă, câștigătoarele 
de la alte serii : Aneta Bălan, 
Lenuța Stavăr, Steluța Dobre. 
Facem totalul ; băieții selecțio
nați la lupte și box cu fetele 
de la atletism sînt zece. Zece 
din cîteva sute de participant 
la această acțiune ! Iar dintre 
cei aleși, cîți oare vor ajunge, 
cu adevărat, performeri ? Poate 
doi ? Poate unul 7

Inițiativa, pe care noi am 
numi-o „în căutarea mugurilor 
performanței", este doesebit de 
folositoare. Sperăm s-o mai în- 
tîlnim, la asemenea proporții, 
și în alte localități de pe cu
prinsul țării,. așa cum se cere 
în Rezoluția ultimei plenare a 
C.N.E.F.S.

Sever NORAN 
Teiemac SiRîOPOL



SuB egida marii
competiții „DACIADA*

• Pentru amatorii de 
sport reamintim că numai astăzi 
mal pot tl depuse buletinele de

șaisprezecimile" Cupei României,

Mîine are loc etapa șaispre- 
zecimilor „Cupei României" la 
fotbal, care se desfășoară sub 
egida marii competiții „Dacia- 
da“. Cu jocurile de mîine ia 
sfîrșit sezonul oficial competi- 
țional intern 1979, săptămîna 
următoare desfășurindu-se doar 
partidele de Divizia B amînate 
pentru că unele reprezentante 
ale acestui eșalon participă la 
etapa de cupă.

De la început trebuie amin
tit că în „16“-imile Cupei vor 
juca 18 divizionare A (intrate 
de drept, din această etapă, în 
populara competiție a fotbalu
lui nostru), 7 divizionare B, 6 
divizionare C și o reprezentan
tă a campionatelor județene, 
merituoasa echipă Flacăra Ho
rezu, pe care tocmai de aceea 
o si cităm în mod special. Tre
buie, de asemenea, specificat 
că — exceptînd meciul dintre 
divizionarele A Gloria și Steaua, 
care va avea loc pe teren neu
tru — celelalte 14 jocuri (par
tida Olimpia — Universitatea 
Craiova a fost amînată pentru 
viitorul sezon) se vor desfășura 
pe terenurile și în organizarea 
primelor echipe înscrise în 
programul alăturat. în fine, în 
privința criteriului de califica
re, cu excepția jocului de la 
Brașov unde, dacă după 120 de 
minute scorul este egal, se re-

în vederea participării Ia Balcaniada din iugoslavia

18 JUCĂTORI CONVOCATI IA LOTUL DE TINTRfT
Deși activitatea fotbalistică 

este pe cale de a se încheia, 
reprezentativa de tineret a țării 
noastre rămîne în actualitate. 
Ea are în calendar un apropiat 
obiectiv internațional — parti
ciparea la turneul balcanic re
zervat echipelor de tineret, 
competiție care se va desfășura 
în Iugoslavia (în localitățile 
Makarska și, Omis) între 15 și 
20 decembrie. La această ediție' 
a Balcaniadei, după cum ne-au 
informat organizatorii, participă 
selecționatele Albaniei, Bulga
riei, României, Turciei și Iugo
slaviei (echipa Greciei nu s-a 
înscris în competiție). Acestea 
au fost 
grupe : 
Turcia ; 
Echipa 
primul 
cembrie 
iar luni . _ .
va Turciei J în cealaltă grupă, 
Iugoslavia va susține o dublă 
partidă cu selecționata Albani
ei la 16 și, respectiv, 18 decem
brie. Miercuri va fi zi de pau
ză, urmînd ca joi 20 decembrie 
să se dispute finala și meciul 
pentru stabilirea locurilor 3—4.

repartizate în două
1. Bulgaria, ROMANIA, 
2. Albania, Iugoslavia, 
tării noastre va juca 

meci duminică 16 de- 
cu formația Bulgariei, 
va întîlni reprezentati-

MÎINE, ÎN
SERIA I: Portul Constanța — 

Viitorul Gheorgheni: C. Mateescu 
(București) — se dispută la Tul- 
cea terenul echipei Portul fiind 
suspendat, C.S. Botoșani — Trac
torul Brașov: A. Bădulescu (Plo
iești) Viitorul Vaslui — F.C. Con
stanța: A. Rus (Tg. Mureș), 
I.C.I.M. Brașov — F.C. Brăila: 
I. Crișan (Cluj-Napoca), Muscelul 
Cîmpulung — Delta Tulcea: A. 
Deleanu (București). Energia Gh. 
Gheorghiu-Bei — Unirea Focșani: 
C. Coman (Buzău), Progresul 
Brăila — Nltramonia Făgăraș: M. 
Stoenescu (București), Minerul 
Gura Humorului — F.C.M. Bra
șov: Gh. Jucau (Mediaș); meciul 
C.S.M Suceava — Cimentul Med
gidia se dispută în ziua de 13 
decembrie.

seria A n-a: Poiana Cîmpina 
— Progresul Vulcan București: 
V. Tătar (Hunedoara), Chimica 
Tîrnăveni — Șoimii Sibiu: T. Vas 
(Oradea). Mecanică fină Bucu
rești — Gaz metan Mediaș: Gh. 
Ionescu (Brașov), Chimia Tr. 
Măgurele — Luceafărul București: 
C. Nitu (Tr. Măgurele), Carpați

• Astăzi este ultima zi pentru 
procurarea biletelor la tragerea 
Loto 2 d. mîine, 9 decembrie 
1979. Așadar un nou prilej de a 
obține mari cîștiguri în AUTOTU
RISME ȘI BANI, bineînțeles cu 
condiție de a vă procura de 
astâz bilete cu numerele prefe
rate. (Tragerea va avea loc la 
ora 16 30. tn sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovici nr. 42, numerele 

televi- 
cursul

dr. Staicovici nr. 42, 
cîștigătoare urmînd a ti 
zate șl radiodifuzate în 
serii).

Prono-

SCENĂ DIVIZIONARELE „A"
_____________- PROGRAMUL PARTIDELOR --------------

Metalul Oțelu Roșu (Divizia C) — „Poli" Timișoara (A): arb. 
S. Drăgullci (Drobeta Tr. Severin).

Utilajul Făgăraș (C) — Sportul studențesc (A): M. Moraru 
(Ploiești).

Cristalul Dorohoi (C) — Jiul (A): T. Balanovicl (Iași). 
Unirea Dej (C) — S.C. Bacău (A): R. Petrescu (Brașov). 
Minerul Comănești (C) — „U“ CluJ-Napoca (A) : N. Hainea 

(Bîrlad).
Victoria Călan (C) — Politehnica Iași (A): D. Ologeanu (Arad). 
Flacăra Horezu

Mustățea (Pitești).
Gloria Bistrița 

(Brașov).
Petrolul Ploiești
Rulmentul Alexandria (B) — F.C.M. Galați (A) : Gh. Retezau 

(București).
Metalul București (B) — F.C. Scornicești (A): Gh. Ispas (Con

stanța) . (Stadionul Metalul)
Rapid București (B) — Dlnamo București (A): C. Bărbulescu 

(București). (Stadionul „23 August")
F.C. Bihor (B) — Chimia Hm. Vîlcea (A): C. Sziloghl (Baia 

Mare).
Cimentul Medgidia (B) — A.S.A. Tg. Mureș (A): I. Pop (Bucu

rești) .
Gloria Buzău (A) — Steaua (A) — se dispută 

Anderco (Satu Mare).
Toate meciurile vor începe la ora 13. Partida 

Mare — Universitatea Craiova a

(camp, județean) — C.S. Tîrgoviște (A): A.

F.C. Bala Mare „(A): M. Ivăncescu

(B) — F.C. Argeș (A): C. Jurja (București).

(B)

fost amînată.

la Brașov: O.

Olimpia Satu

curge Ia departajarea prin exe
cutarea de penaltyuri, in cele
lalte meciuri, dacă după 120 de 
minute scorul este_ egal, se ca
lifică formația în deplasare 
(cea de categorie superioară). 
Precizăm că prelungirile (două 
reprize a cîte 15 minute) se 
desfășoară în cazul în care

observa, 
țintește, 
bună și 
podium, 
program 

i această

După cum se poate 
echipa noastră, care 
evident, o comportare 
un loc cît mai sus Pe 
are de parcurs un ] 
destul de greu. Pentru 
acțiune, antrenorul reprezenta
tivei de tineret. Cornel Drăgu- 
șin, a convocat următorul lot 
de 18 jucători : Nițu (F.C. Ar
geș), Istrate (F.C. Scornicești) 
— portari î Lică (F.C. Scomi- 
cești), Vlad (F.C.M. Galați), 
Bumbescu și Ungureanu (ambii 
de la „U“ Craiova), Iovan 
(F.C.M. Reșița), Gali (A.S.A. 
Tg. Mureș) — fundași ! Țiclea- 
nu („U“ Craiova), Mureșan 
(F.C. Baia Mare), Suciu („U“ 
Cluj-Napoca). Bozeșan (A.S. A. 
Tg. Mureș), Klein (F.C. Corvi- 
nul) — mijlocași ; D. Zamfir 
(F.C. Constanța), Verigeanu și 
Antohi (ambii de la S.C. Ba
cău), Terheș (F.C. Baia Mare), 
A. Ionescu (Steaua) — atacanți. 
Reunirea lotului se va face 
luni, la ora 11, la hotelul „Stu- 
dent-Park" de la lacul Tei, mai 
puțin jucătorii Universității 
Craiova care vor veni la lot 
miercuri seara după jocul cu 
Borussia Monchengladbach.

DSVIZIA B
Mirșa — Metalul Plopeni: C. Tă- 
nase (Cîmpulung), Autobuzul 
București — Oltul Slatina: V. To- 
pan (Cluj-Napoca) — se dispută 
la Tîrgoviște. terenul echipei 
Autobuzua fiind suspendat; meciu
rile Rapid București — Flacăra 
Au to mecanic a Moreni, Rulmentul 
Alexandria — Petrolul Ploiești și 
F.C.M. Giurgiu — Metalul Bucu
rești se dispută în ziua de 13 de
cembrie.

SERIA A III-a: Someșul Satu 
Mare — C.F R. Cluj-Napoca: Mi
hai Cruțescu (București), Minerul 
Anina — U.M. Timișoara: M. Lu
do.șan (Sibiu). Minerul Cavnlc — 
Strungul Arad: V. B urm uz (Va
slui) Mii erul Moldova Nouă — 
Corvinul Hunedoara: R. Stîncan 
(Bucn ești) U.T. Arad — înfră
țirea Oradea: V. Ciocîlteu (Cra
iova). Metalurgistul Cugl-r — Au
rul Brad: F. Coloși (București), 
Unirea Alba Iulia — Dacia Orăș- 
tie: I. Crăciunescu (Rm. Vîlcea); 
meciurile F.C. Bihor Oradea — 
Ind. sîrmet C. Turzli și Gloria 
Bistrița — F.C.M. Reșița se dis
pută în ziua de 13 decembrie.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

VARIANTE JUCATE — 
ȘANSE DE SUC-

participare la atractivul concurs 
de mîine. s decembrie a.c. MAI 
MULTE --------
MAI MULTE 
CES I

NUMERELE 
TRAGEREA

EXTRASE
LOTO DIN

DECEMBRIE 1979

LA
6

Extragerea
88 25 4 47

Extragerea
32 80 16 72

I:
38
a
48

1 63 23

Il-a : 87 8
69

31

7

de

de 
jo-

există egalitate pe tabela 
marcaj după 90 de minute.

Din programul întîln.irilor 
mîine se remarcă, desigur, 
cui de tradiție, Rapid — Dina
mo București (programat pe 
stadionul „23 August", dată fiind 
marea cerere de bilete). Să 
subliniem, în sfîrșit, și intere
santele meciuri Gloria Bistrița 
— F.C. Baia Mare, Petrolul 
Ploiești — F.C. Argeș, Metalul 
București — F.C. Scornicești, 
F.C. Bihor — Chimia Rm. Vîl
cea și — bineînțeles — partida 
dintre divizionarele A, Gloria 
Buzău și Steaua. Dar, cum 
ne-a demonstrat de atîtea ori 
Cupa, surprizele pot să apară 
tocmai acolo unde așa-numitele 
„calcule ale hîrtiei" le anunță 
mai puțin.

AMPLE ÎNTRECERI SPORTIVE
IN ETAPA DE IARNA A „DACIADEI“

Ca la orice sfîrșit de săptămîna, astăzi și mîine au loc 
în întreaga țară ample manifestări sportive în cadrul eta
pei de iarnă a „Daciadei". Timpul favorizează în continuare 
întrecerile în aer liber, la ramuri de sport de largă acce
sibilitate, între care pe) prim-plan se află crosurile și alte 
probe din atletism, fotbalul, voleiul, handbalul, orientarea 
turistică, precum șl drumețiile și excursiile.

Pe agenda „Daciadei" figurează în acest sfîrșit de săptă- 
mînă și trei mari competiții de masă cu caracter republi
can. Astfel, în stațiunea Neptun are loc astăzi și mîine 
Concursul național sătesc de popice dotat cu „Cupa 
U.N.C.A.P.", ajuns la cea de-a IV-a ediție, organizat de că
tre Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, împreună cu Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Consiliul Național pentru Educație Fizică șl 
Sport și Federația română de popice. Iși vor disputa întîie- 
tatea 59 de echipe mixte, cîștigătoarele etapei județene, cei 
mai buni dintre cei peste 12 000 de cooperatori participant! 
la etapele de masă, pe consilii unice agro-industriale și ju
dețene.

La Arad, tot astăzi și mîine, Li Sula sporturilor, va a 
loc finala pe țară a Dinamoviadei la judo, organizată 
Ministerul de Interne și C.N.E.F.S.

La Zalău, în Sala sporturilor, se dispută, azi și mîine, 
nala pe țară a Campionatului național sătesc de trîntă 
ediția a IX-a, cu participarea reprezentativelor celor 39 
județe, la 6 categorii de greutate. Organizatorii — C.C. 
U.T.C. și C.N.E.F.S. 
desfășurare a acestui important concurs pe țară.

Iată cîteva scurte relatări, 
primite de la corespondenții 
noștri, privind desfășurarea nu
meroaselor întreceri organizate 
în aceste zile în cadrul „Da
ciadei".

IAȘI

In organizarea foarte bună 
a Consiliului județean al sin-

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 973.384 lei din care
304.375 lei report la categoria 1.
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 

DIN 2------------------- -------DECEMBRIE 1979

1 : 1 variantă 100% 
Dacia 1300 ; cat. 2 : 

cat. 3 : 
62,00 a 

lei ;

Categoria 
autoturism 
4,25 variante a 14.016 lei : 
12,00 a 4.964 lei ; cat. 4 
961 lei ; cat. 5 : 161,75 a 200 
cat. 6 : 1.203,75 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
lei. ?

Autoturismul Dacia 1300 
fost obținut de MATEI 
NIE din DEVA.

5.495

a
ANTO-

CE NU SE VEDE DIN TRIBUNĂ
O prejudecată de colț de 

stradă (ce se cere depășită) 
îi face pe unii să se pricea
pă, peste noapte și agresiv, 
la muzică ușoară, cinema și, 
mai ales, la... sport.

Așa mai stind — incă — 
lucrurile, pensionari cu pa- 
pomițe garnisite și elevi 
ucenici, înfrățiți brusc de 
dușmănii trecătoare și pan
seuri ă la Gîgă zeflemisesc 
arbitrii, dau note de trecere 
sau de corigență campioni
lor, sancționează cu urzici 
paginile de specialitate ale 
„foletelor", veștejesc presti
giul tactic al atleților puțin 
osteniți uneori, bombănesc 
pe crainicii sportivi încărun
țiți la marginea inelelor de 
zgură și melancolie, ori în 
buza dreptunghiurilor de ga
zon unde douăzecișldoi de 
„Don Quijoți" aleargă după 
o inimă rotundă și de piele 
în stare, adesea, să-i păcă
lească la fel ca o farfurie 
zburătoare.

Violenți ca-n operetă, adi
că bătind pasul pe loc, și 
indiscreți ca-n dragoste, a- 
dică din gelozie, profeții 
și criticii de ocazie suferă 
decepția accidentului și nu 
înțeleg esența. Nu văd adi
că, neavînd tăria să urce 
drumul cunoașterii sportive 
din răbdare-n răbdare, toc
mai ceea ce dă sarea și 
piperul gestului sportiv : ar
monia dintre Stil și Efort. 
Ce nu se vede din tribună, 
de foarte multe ori, e toc
mai această armonie dintre 
ce vrea, ce visează sportivul 
și cum face el.

Și armonia aceasta, 
poate, Totul.

E lupta cu inerția, 
sastisirea, cu sfirșeala, 
descurajarea, ba 
chiar cu... invidia.

Așa stind lucrurile, armo
nia aceasta e un joc de nu-

e

cu 
cu 

uneori,

în Sala sporturilor, va avea 
................... 1 de

fi-

de 
al 

— au luat toate măsurile pentru buna

dicatelor și C.J.E.F.S., s-a dis
putat ediția 1979 a „Cupei 
Femina", care a atras în eta
pa de masă peste 4000 de ti- 
țiere din întreprinderile din 
municipiul Iași. Iată cîștigă- 
torii : tenis de masă : Alina 
Georgescu (Țesătura) ; popice: 
Țesătura și Maria Grigoriu 
(Țesătura); șah: Valerica Blă- 
zuț (U.J.C.M.) ; volei : Cen
trul de calcul. (Al. Nour)

BACĂU

O amplă 
a avut loc 
nr. 10 din 
de elevi s-au întrecut la hand
bal, tenis de cîmp, șah, tenis 
de masă și mini fotbal. Pe pri
mul loc s-au clasat : handbal 
(m) : clasa a V-a D (11—12
ani) și clasa a Vil-a C (13—14 
ani) ; tenis de cîmp : Mihaela 
Lazer și Lucian Grigore ; șah: 
Cristina Agachi și Cătălin Ro
taru ; tenis de masă : Daniela 

competiție sportivă 
la Școala generală 
Bacău : peste 400

mere mari, un acord intre 
faptă și spusa ei, o retran- 
șare.

Ce nu se vede din tribună 
e tocmai, iertați să fim, 
carnea, sensul întrecerii!

Sudoarea mărșăluitorului, 
crisparea săritorului cu pră
jina, echimoza boxerului, 
tremurul ciclistului, setea 
cumplită a sprinterului care 
are o Hiroșimă in cerul 
gurii, golul zugrăvit pe fața 
celui ce se lansează cu pa
rașuta, nevroza șahistului, 
alura de sinucigaș a fotba
listului care tocmai a ratat 
o lovitură de la 11 metri, 
muțenia aruncătorului de 
disc, tristețea rugbystului cu 
stea in frunte (Constantin) 
care n-a reușit (deocamdată) 
să pună pe coji de nucă 
temutul „cocoș galic".

Destul, nu-i așa 1
Ce nu se vede, de-acolo, 

din tribună, ține de lungul 
drum al nopții către ziuă, al 
■antrenamentului spre rezul
tat, al anonimului pină. la 
campion, ține de mustăceala 
lui Dobrin cind „Argeșul" a 
egalat la Baia Mare.

Ce nu se vede din tribu
ni e spaima de eșec ; în
tocmai ca un crin asudat; 
întocmai ca un roman fără 
ultima pagină.

Ce nu se vede din tribună 
este exact nevoia sportivului 
de afecțiune, de încredere, 
de aplauze... Spaima lui de 
singurătate !

Restul e o chestiune de 
clasamente, restul e mitolo
gie și fotografie.

Restul e doar vanitate. 
Dar nouă n-ar trebui să ne 
pese de rest, ci de întreg; 
de ceea ce nu se vede, prea 
bine, din tribună. De ceea 
ce rămlnem noi datori să 
vedem !

DAN MUTAȘCU

Mihai ;
IV- a D

V- a B

Ovidiu 
clasa a

Tuimau și 
minifotbal : 
(9—10 ani), clasa a 
(11—12 ani) și clasa a Vil-a E 
(13—14 ani). (Vasile “ -Lepădatu)

ORLEȘTI

al U.T.C. 
amplă în- 

comuma

Comitetul județean 
Vîlcea a organizat o 
trecere sportivă în 
Orlești — cea de a V-a ediție 
a „Cupei Orleștilor". Peste 
500 de concurenți din mal 
multe comune au participat la 
meciurile de handbal, fotbal, 
tenis de masă, precum și la 
întrecerile de ciclism, cros și 
șah. Pe lista câștigătorilor 
și-au înscris numele : A.S. Or
lești — la fotbal, A.S. Prun- 
deni (m) și A.S. Orlești (f) 
la handbal, FI. Dobrică (Oc- 
lești) — La ciclism, Fl. Dumi
trescu (Orlești) — la tenis de 
masă, Daniela Mierîuș (Prun- 
deni) și I. Rada (Ionești) — 
Ia cros, C. Boangiu (Orlești) 
— la șah (P. Giornoiu).

TG. SECUIESC

Consiliul județean al sindi
catelor Covasna, în colaborare 
cu asociația Forestierul din 
Tîrgu Secuiesc, au organizat un 
concurs de șah dotat cu „Cu
pa Olimpia". Victoria a reve
nit selecționatei municipiului 
Sf. Ghcorghe. S-a mai desfă
șurat un turneu-fulger, cîștl- 
gat de Lorincz Arpad 
Secuiesc), urmat de
Seridou (Sf. Gheorghe) și 
Andrei Szurkos (Tg. 
(Gh. Briotă).

(Tg. 
Teodor 

de
Secuiesc).

HAȚEG

sportive 
(președin ■ 
Trandafir)

Consiliul asociației 
„Avîntul" din Hațeg 
te : ing. Gheorghe 
a luat măsuri în vederea ame
najării unui patinoar natural, 
în vederea organizării competi
țiilor din etapa de iarnă a 
„Daciadei". Pînă la venirea 
înghețului va putea fi folosit 
ca teren de volei și tenis de 
cîmp. (Nicu Sbuchea)



FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS - DEBUT MODEST AL SPORTIVILOR NOȘTRI LA C. M. DE JUDO
LA

Moment
activitate a

organizații
înființată în 1929 și afiliată 

in același an la Federația in
ternațională de specialitate 
(F.I.L.T.), Federația română de 
tenis (F.R.T.) aniversează în 
acest an 50 de ani de existență 
și 90 de ani de cînd „sportul 
alb” este practicat în activitate 
organizată pe teritoriul patriei 
noastre.

Aflîndu-se încă sub puternica 
impresie a memorabilelor zile 
ale celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
avînd, ca întregul nostru popor, 
profunda satisfacție și senti
mentul de mare bucurie pri
lejuite de realegerea în fruntea 
partidului a celui mai iubit fiu 
al poporului român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, activul 
federației și lumea tenisului nos
tru trăiesc momentele aniver
sării cu gîndul deplinei anga
jări în realizarea exemplară a 
istoricelor hotărîri ale celui mai 
înalt forum al comuniștilor ro
mâni.

După cum se știe, pînă la 
victoria revoluției de eliberare 
națională și socială din August 
1944, de la înfăptuirea căreia 
poporul nostru a sărbătorit nu 
de mult 35 de ani, tenisul în 
România a fost accesibil numai 
unui foarte redus număr de 
privilegiați din rîndul claselor 
stăpînitoare. Dar chiar și în 
acele vitrege condiții s-au dis
tins în arena internațională 
cîțiva jucători români de bună 
valoare, cum au fost Caralu- 
lis, Schmidt, Cobzuc, T. Bă- 
din sau frații Viziru și încă 
alții.

Socialismul a creat educației 
fizice și sportului în țara noas
tră minunate condiții materiale 
Și sociale de dezvoltare, asigu- 
rînd posibilități largi pentru toți 
cetățenii patriei de a le prac
tica. în acest cadru se înscrie 
ți tenisul, devenit astăzi în 
țara noastră sport de masă. In 
cadrul amplei competiții spor
tive naționale „Daciada”, ini
țiată de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, zeci de mii de ti
neri de la orașe și sate sînt 
angajați în întrecerile de tenis. 
Numai în anul 1979 la „Cupa 
Scînteii tineretului”, competiție 
din calendarul „Daciadei", au 
participat peste 200 000 de ti
neri muncitori, elevi, studenți, 
militari.

La cea de a 50-a aniversare 
e existenței sale — ca membră 
a marii familii a orga
nelor de specialitate din 
cadrul C.N.E.F.S. — Federația 
română de tenis se prezintă cu 
un bilanț pozitiv. Benefi
ciind de îndrumarea și spri
jinul C.N.E.F.S., ca și de aju
torul multor organe locale, te
nisul se înscrie cu realizări re
marcabile : peste 250 de secții 
afiliate la federație cu peste 
10 000 de sportivi legitimați, 
mai mult de 300 000 de cetățeni 
care practică acest frumos sport, 
peste 200 de antrenori și tot 
atîția instructori sportivi cali
ficați și mai mult de 5 000 de 
terenuri de tenis care stau Ia 
dispoziția celor ce se pregătesc 
pentru marea performanță sau 
practică tenisul de agrement. 
Numai în anul 1979 calendarul 
competițional a cuprins 43 de 
competiții în planul central al 
federației și alte zeci de com
petiții pe plan local. Conform 
principiilor politicii externe a

PE MICUL ECRAN
S1MBATA 8 DECEMBRIE : 

In emisiunea de la A la... in
finit : Campionatele mondiale 
de gimnastică de la Fort 
Worth (comentator — Cris
tian Țopescu) ; ora 17,05 : 
Handbal feminin, Confecția 
București — Admira Viena 
(repriza a II-a, comentator — 
Sorin Satmari).

DUMINICA S DECEMBRIE, 
ora 15,50 : C.M. de gimnasti
că de la Fort Worth ; ora 
17 : „Șah" (rubrică realizată 
de maestra Internațională 
Elisabeta Polihroniade) ; ora 
17,10 : Handbal feminin, Ști
ința Bacău — Radnicki Bel
grad (repriza a II-a, comen
tator — Cornel Pumnea) ; 
ora 19,20 (programul H) : 
„Telerama sport" (emisiune 
de Dumitru Tănăsescu).

LUNI 10 DECEMBRIE, Ora 
19,45 : C.M. de gimnastică de 
la Fort Worth.

MIERCURI, 12 DECEMBRIE, 
ora 13 : Fotbal, Universitatea 
Craiova — Borussia Mdnchen- 
gladbach (transmisiune direc
tă, comentator — Radu Urzl- 
eeanu) ; ora 14,50—1( : C.M.
de gimnastică.

50 DE ANI!
sărbătoresc in rodnica 
uneia din primele noastre 

sportive centrale
partidului, de promovare a re
lațiilor de colaborare și priete
nie a tineretului nostru cu ti
nerii din întreaga lume, jucă 
torilor de tenis din țara noas
tră li s-au creat condiții de 
participare, în fiecare an, la 
zeci de competiții internaționa
le, oficiale și amicale. Federa
ția română de tenis participă 
dinamic la activitatea organis
melor internaționale de condu
cere a tenisului mondial sau 
continental.

în ultimii 15 ani, în condi
țiile avîntului general al socie
tății noastre socialiste, manifes
tat mai cu seamă după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., 
sportivii noștri au obținut o 
serie de succese care merită a 
fi subliniate : echipa de tenis 
a României a fost de trei ori 
finalistă a „Cupei Davis", cam
pionatul mondial neoficial pe 
echipe al acestui sport ; s-au 
cucerit cinci titluri de campioni 
mondiali universitari, 6 titluri 
de campioni europeni și 17 de 
campioni balcanici în competi
ții pe echipe și individuale.

Acești din urmă ani au vă
zut apărînd pe firmamentul 
tenisului mondial numele unor 
străluciți jucători români ca 
Ion Țiriac, Ilie Năstase sau 
Virginia Ruzici, a căror faimă 
a exercitat o enormă atracție 
în rîndurile tinerilor din țară 
care au decis să adopte tenisul 
ca sport de preferință.

Evocînd aceste realizări, sîn- 
tem în același timp conștienți 
că printr-o angajare mai fermă 
și continuă a tuturor factorilor 
în procesul instructiv-educatlv, 
bilanțul cu care ne prezentăm 
la cea de a 50-a aniversare a 
federației ar fi cuprins mai 
multe împliniri. Continuă să se 
manifeste în activitatea federa
ției, la toate nivelurile, 
neajunsuri și deficiențe în pro
cesul selecției, al instruirii și 
educației, în promovarea cu mai 
mult curaj a elementelor tinere 
valoroase și de perspectivă în 
echipele reprezentative, în ac
tivitatea de control și îndru
mare concretă și eficientă a 
secțiilor de tenis, laboratoarele 
în care se plămădesc viitorii 
campioni.

Dacă în trecutul apropiat, cu 
o bază materială redusă, am 
reușit să producem mari cam
pioni, astăzi — în plină înflo
rire a acestei baze — trebuie 
să ne dovedim capabili a pre
găti tineri jucători de valoare, 
de înaltă clasă.

Cu satisfacția realizărilor ob
ținute, pe care le considerăm 
doar o treaptă în dezvoltarea pe 
mai departe a tenisului, dar și 
cu gîndul la ceea ce nu am 
realizat, întreg activul federației 
este animat de hotărîrea ca, 
prin eforturi sporite, prin ri
dicarea pe trepte superioare de 
calitate a activității să răs
pundem prin fapte condițiilor 
minunate pe care partidul ni 
le-a creat, formînd sportivi și 
cetățeni care să-și aducă din 
plin contribuția la făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră, și 
care șă reprezinte cu cinste și 
demnitate culorile scumpe ale 
patriei în competițiile interna
ționale de tenis.

general It. NICOLAE STAN 
președinte al F.R.T.

PENTRU TIMPUL DV. LIBER
In zone oolinare, 

la munte sau la 
mare ?

Eterna întrebare 
își găsește rezolva
re la filialele între
prinderii de Tu
rism, Hoteluri și 
Restaurante Bucu
rești :

TRATAMENT, 
ODIHNA, 
MINIVACANȚE, 
TABERE ȘCO

LARE,
CANTONAMEN

TE SPORTIVE,
INTILNIRI PRO

FESIONALE,
FESTINURI CO

LEGIALE, 
în toate stațiuni
le balneoclimateri
ce din țară... sau
în Capitală.
Rețineți rinei adrese : Sir. Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii 
nr. 68, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35, Cal. Gri- 
viței nr. 138 și un singur program: zilnic intre orele 8 și 20.

PARIS, 7 (prin telefon). 
Campionatele mondiale de 
judo au continuat vineri, în 
sala „Pierre de Coubertin", la 
categoriile semimijlocie și mij
locie. Deși cu emoțiile firești ațe 
debutului, cei doi sportivi ro
mâni aflați în competiție, 
Mircea Frățică (semimijlocie) 
și Mihalache Toma (mijlocie) 
au obținut victorii în primele 
meciuri. Foarte aproape de 
podium însă a fost M. Toma. 
După ce l-a învins în numai 
15 secunde pe A. Scheffen 
(Luxemburg), a luptat cu fran
cezul D. Sancis. Cu toate că a 
fost susținut frenetic de nume
roșii săi suporteri, Sancis n-a 
reușit să finalizeze nici un 
procedeu tehnic, în timp ce

Aii și miinc, in cupele europene la ftandDal ieminin

CONFECȚIA LUPTĂ PENTRU...

ROTUNJIREA GOLAVERAJULUI

IAR ȘTIINȚA BACĂU SĂ OBȚINĂ - 

TOTUȘI- CALIFICAREA
Sfirșitul acestei săptămîni le 

aduce din nou în scenă pe 
performerele handbalului nos
tru feminin. Confecția Bucu
rești va evolua astăzi — de la 
ora 16,30, în Palatul sporturi
lor și culturii — în partida tur 
din runda a II-a a Cupei cu
pelor în compania cîștigătoa- 
rei „Cupei Austriei", Admira 
Landhaus Viena. Meciul — pe 
care-1 vor conduce arbitrii 
bulgari Todorov și Terjinski 
_  nu le emoționează pe ele
vele antrenorului Valeriu Go- 
gâltan. Ele au cîștigat lejer la 
Viena (15—6, în meciul tur), 
astfel că astăzi urmează doar 
să-și netezească drumul spre 
turul al III-lea al Cuipei cu
pelor, să-și rotunjească gola- 
laverajul. Considerăm însă că 
această întîlnire le ambițio
nează pe bucureștence. Le am
biționează să joace bine sau 
foarte bine, să arate că — in
diferent de adversar — ele 
meritau calificarea, să arate 
că nici turul III nu va fi un 
obstacol insurmontabil.

O întîlnire, pe care o pre- 
simțim dramatică, se va dis
puta mîine dimineață la Ba
cău. Știința susține meciul re
tur din etapa a II-a a Cupei 
campionilor europeni cu Rad- 
nicki Belgrad. Programat Ia 
ora 10 (arbitri : Lipov și Sar- 
gisian din U.R.S.S.), acest ve
ritabil derby al C.C.E. înseam
nă o mare încercare pentru

Azi, la Arad, in C.C.E. la tenis de masă

C.S. ARAD - KAISERBIRG fiUHERILT DUISBURG
în turul al treilea al Cupei 

campionilor europeni la tenis 
de masă, echipa feminină C.S. 
Arad, campioana României, va 
avea de susținut un meci mult 
mai greu decît în turul prece
dent, urmînd să joace împotri
va campioanei R.F. Germania, 
Kaiserberg Butterfly din Duis
burg. După cum am fost anun
țați, oaspetele vor alinia for
mația : Ursula Hirschmiiller- 
Kamizuru, Agnes Simon, Moni
ka Storck, sportive cu o mare 
experiență internațională, cu- 

Toma a avut tot timpul iniția
tiva, dar arbitrii n-au punctat, 
în cele din urmă meciul ter- 
mînîndu-se la egalitate, arbitrii 
l-au preferat învingător pe 
Sancis ! Intrat în recalificări 
M. Toma a avut din nou ne
șansa de a nu-i fi cotate cî- 
teva procedee tehnice finaliza
te în partida cu B. Martin 
(.S.U.A.) încheiată, dc aseme
nea, la egalitate. Dar, și de 
astă dată decizia nu a fost a- 
cordată lui Toma. care s-a vă
zut nevoit să se oprească din 
cursa pentru o medalie. Cum 
menționam mai înainte, M. 
Frățică a obținut o victorie în 
prima întîlnire, cu S. Badiane 
(Senegal), pe care l-a învins 
prin ippon, în min. 1. în 

antrenorul Eugen Bartha și 
elevele sale. După un meci 
tur pierdut la scor (13—19), 
ele vor să realizeze o mare 
performanță, adică să cîștige 
la șapte puncte și să se cali
fice. Să nu uităm însă că 
Radnicki dă echipei Iugosla
viei șapte dintre jucătoarele 
sale, că handbalistele iugo
slave au o valoare demonstra
tă și că ele s-au pregătit in
tens să-și apere zestrea cu
cerită pe teren propriu cu... 
largul' conours al băcăuance- 
lor.

Știința Bacău este o echipă 
bună. Ne-a demonstrat-o în 
campionat, dar nu ne-a con
firmat-o la Belgrad. Poate s-o 
facă acum, dar numai cu pre
țul unor eforturi extraordi
nare, al unei discipline tactice 
fără fisură, al unei dăruiri e- 
xemplare. Chiar și faptul că 
n-a renunțat la calificare este 
un atu. El trebuie sprijinit cu 
toate forțele. Publicul are, de 
asemenea, un rol important. 
El va trebui să-și susțină en
tuziast echipa, dar să nu ab
dice nici un moment dp la le
gile sportivității, ale fair-play- 
ului. Alături de echipă, el va 
da un important examen și 
sîntem convinși că-1 va trece 
cu brio.

Vom asista oare Ia o specta
culoasă calificare a Științei ?

H. N.

noscute iubitorilor tenisului de 
masă, arădeni din partida sus
ținută anul trecut, tot la Arad, 
și rfștigată de echipa noastră 

Antrenorul Emil Prokopecz 
ne-a informat că va folosi for
mația : Eva Ferenczi, Liana 
Măcean, Magdalena Leszay, cu 
Gabriela Kadar rezervă. _

Meciul se dispută sîmbătă, de 
la ora 15,30, în sala de tenis de 
masă a C.S. Arad.

TELEX • TELEX •
BASCHET • în continuarea 

turneului pe care-1 întreprinde 
în S.U.A., echipa feminină a 
U.R.S.S. a jucat cu selecționata 
universitară a statului Oregon 
în tata căreia a cîștigat cu sco
rul de 181—53 (63—23).•

HANDBAL • Meciurile din 
ziua a doua a competiției Inter
nationale masculine de la Tbi
lisi s-au încheiat cu rezultatele : 
Ungaria — U.R.S.S. (tineret) 
24—22 ; R.S.S. Gruzină — Iugo
slavia 23—26.

SCHI • Proba feminină de 
5 km din cadrul concursului de 
la Sverdlovsk a revenit Gallnei 
Kulakova în 15:39, urmată de 
Ralsa Smetanlna 15:47 și Nina 
Baldîșeva 15:54. Cursa masculină 
de 10 km a fost cîștigată de 
Aleksandr Zabialov — 30:15, care 
l-a întrecut pe Serghei Saveliev
— 30:42. • Slalomul special de 
la Senales (Italia) a revenit Iugo
slavului Bojan Krizaj.

ȘAH • După 6 runde, în tur
neul de la LJnares, continuă să 
conducă Christiansen (S.U.A.) —
3 p, urmat de Castro (Columbia)
— 4âA p și Rivas (Spania) —
4 p. • In campionatul U.R.S.S., 
la Minsk, după patru runde con
duce foarte tînărul maestru Garl 
Kasparov (16 ani), cu 31/, puncte. 
• In prima rundă a campiona
tului unional feminin, la Tbilisi, 

continuare, el a fost întrecut 
prin yusey-gachi (superiorita
te tehnică) de V. Kharbarcli 
(U.R.S.S.), care, la rîndu-i, n-a 
„mers" mai departe spre fina
lul întrecerilor.

Clasamentele finale : semi
mijlocie : 1. K. Fuji (Japonia), 
2. E. Tchollouyan (Franța), 3. 
H. Neinke (R. D. Germană) și 
Han-Par (Coreea dc Sud) ; 
mijlocie : 1. H. Ultsch (R. D. 
Germană), 2. D. Sancis (Fran
ța), 3 .J. Takahashy (Japonia 
și B. Karmonă (Brazilia).

întrecerile de joi, încheiate 
la o oră foarte tirzie, au de
semnat învingătorii la catego
riile semigrea și grea. Printre 
„grei" s-a numărat — cum se 
știe — și juniorul român Mi
hai Cioc. El l-a învins înainte 
de limită pe J. Kole (Senegal) 
în primul meci, dar în cel de 
al doilea, cu J. Varga (Unga
ria), deși punctajul tehnic în
scris, în final, pe tabela elec
tronică a fost egal, arbitrii î-au 
acordat decizia (yusey-gachi) 
lui Varga. Dealtfel, acesta a 
urcat apoi pe podium, cuce
rind medalia de bronz, dar nu 
a cîștigat și seria respectivă, 
astfel că M- Cioc n-a mai con
curat în recalificări. Iată cla
samentele la aceste două ca
tegorii : semigrea : 1. V. Tku- 
duluri (U.R.S.S.), 2. Van de
Valle (Belgia), 3- H. Noerler 
(R. F. Germania) și R. Vachon 
(Franța) ; grea : 1. H. Yama- 
shita (Japonia), 2. J. L. Rouge 
(Franța), 3- J. Varga (Ungaria) 
și Choi-Jae-Ki (Coreea de 
Sud).

Sîmbătă sînt programate con
fruntările la semiușoară și u- 
șoară, la care vor participa și 
sportivii români Constantin 
Niculae și respectiv Nicolae 
Vlad, jar duminică își vor dis
puta întîietatea superușorii și 
concurenții înscriși la open. 
La aceste categorii vor lupta 
și reprezentanții țării noastre 
Arpad Szabo și, respectiv, 
Mihai Cioc.

REPREZENTATIVA STUDENȚEASCĂ
DE RUGBY A ROMÂNIEI 

A JUCAT IN FRANȚA
PARIS, 7 (Agerpres). — Peste 

13 000 de spectatori au urmărit 
în localitatea franceză Foix me
ciul internațional amical de 
rugby dintre selecționatele uni
versitare ale Franței și Româ
niei, încheiat cu scorul de 13—9 
(9—6) în favoarea gazdelor. 
Punctele echipei române au 
fost realizate de Tudose (trei 
lovituri de pedeapsă).

„CRITERIUL PRIMEI ZĂPEZI**
Competiția internațională de 

schi „Criteriul primei zăpezi", cu 
care se inaugurează întrecerile 
pentru „Cupa Mondială" (mascu
lin), a programat vineri, la Val 
d’Isere, o probă de coborîre. 
Victoria a revenit austriacului 
Peter Virnberger care a parcurs 
o pîrtie în lungime de 3 500 m în 
2:01,83. Pe locurile următoare 
s-au clasat Herbert Plank (Italia) 
— 2:02,13 șl Erik Haaker (Nor
vegia) — 2:02,37.

Proba feminină de slalom 
uriaș a revenit campioanei 
elvețiene Mărie Therese Nadig, 
cea care, cu o zi în urmă, ter
minase învingătoare și in cursa 
de coborîre. Marie Therese Na
dig a realizat în două manșe 
timpul de 2:45,09, fiind urmată 
de Perrine Pelen (Franța) — 
2:45,24 și Eika Hess (Elveția) — 
2:45,89. Pîrtia de concurs a mă
surat 1 291 metri.

TELEX • TELEX
tîhăra jucătoare Tamara Mino- 
ghlna a obținut o surprinzătoare 
victorie în fața fostei campioane 
Nona Gaprindașvili.

TENIS. In sferturile de finală 
ale turneului de la Sydney, Diane 
Desfort (S.U.A.) a învins-o cu 6—3, 
6—4 pe Virginia Ruzici (România). 
Alte rezultate: Fairbank — Man- 
dlikova 3—6. 6—3, 10—8; Barker
— Turnbull 7—6, 6—1 ; Marsikova
— Stuart 6-4, 1—6, 6—3.

TENIS DE MASA • La Buda
pesta, în meci pentru „Cupa 
ligii europene", selecționata Un
gariei a învins cu 4—3 formația 
Suediei. Klampar a dispus cu 
2—1 de Bengtsson șl cu 2—0 de 
Carlsson. • In aceeași competi
ție, echipa Angliei a întrecut, 
la Varșovia, formația Poloniei 
CU 5—2.

VOLEI • La Hong Kong, în 
campionatul feminin al Asiei, 
selecționata R.P. Chineze a în
vins cu scorul de 3—0 formația 
indoneziei. Alte rezultate : Ja
ponia — Hong-Kong 3—o ; Co
reea de Sud — India 3—0.

Sportul Pogti7o



ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI, CAMPIOANĂ MONDIALĂ DE GIMNASTICĂ!
UN STRĂLUCIT Șl ENTUZIASMANT SUCCES

(Urmare din pag. I)

r

deci, noua campioană mondială. 
Iată însă că nota dispare re
pede de pe tabela de afișaj, 
însă becul verde rămîne aprins, 
ceea ce însemna că s-a depus 
o contestație. Arbitrele se ri
dică de pe locuri, se consultă, 
vine și arbitra șefă a concur
sului și se pleacă apoi la ju
riul de apel. începe o lungă 
cursă de așteptare, încep co
mentariile, presupunerile și 
pronosticurile. La monitoarele 
de la masa televiziunii și Ia 
televizoarele din sala presei 
se repetă exerciții și momen
tele cele mai importante din 
întrecere. Ziariștii s-au strîns 
ciorchine în fața micilor ecra
ne și urmăresc locul de afișaj 
din sală, care este prezentat 
în prim plan. Ne înapoiem și 
noi de la centrul de presă în 
sala de concurs și așteptăm, 
împreună cu publicul. Juriul 
dispăruse din sală, discuțiile 
durau, se revedea desigur e- 
xercițiul. Miile de spectatori 
așteptau hotărîrea în picioare, 
în timp ce se lămureau din ce 
în ce mai bine despre ce este 
vorba.

Privirile erau ațintite spre 
culoarul de unde urma să a- 
pară juriul. în sfîrșit, după 34 
de minute, apare arbitra ro
mâncă Maria Simionescu. Intră 
în sală cu un zîmbet pe buze 
și înțelegem că România e 
campioană mondială. Pe tabe
la electronică apare nota defi
nitivă a lui Nelli Kim, ușor 
modificată : 9,75. Prin urmare, 
fetele noastre sînt noile cam
pioane ale gimnasticii. Bravo 
fetelor, să trăiți mulți ani !

Mai tîrziu vom afla, după 
calculele făcute fără emoții, că 
și în situația în care Nelli Kim 
ar fi fost notată cu 10 echipa 
noastră rămînea pe primul loc, 
pe care trecuse după exerciți
ile de la aparatul nr. 1, para
lelele. Tot spre culoarul de in
trare în sală vedem apoi sta
tura de uriaș, printre micile 
gimnaste, a iui Bela Karoly. 
Gesticulează, rîde cu gura pli
nă. Respirăm ușurați. Dacă și 
Bela rîde înseamnă că, într-a- 
c văr, sîntem campioni mon
diali. începe marșul și în sală 
intră, în puternice aplauze, cele 

ADMIRABILA DĂRUIRE
PENTRU VICTORIA 

TRICOLORULUI ROMÂNESC
(Urmare din pag. 1)

cucerind pentru prima oară titlul de campioane mondiale, 
pe echipe, învingînd puternica reprezentativă a Uniunii 
Sovietice, care conducea după exercițiile impuse, și rezis- 
tînd cu brio atacului lansat de gimnastele din R.D. Ger
mană, R.P. Chineză, Cehoslovacia și Statele Unite la pri
mul loc al clasamentului.

Excepționala performanță a gimnastelor din România so
cialistă a făcut, prin intermediul posturilor de radio și te
leviziune, a celor peste 500 de ziariști prezenți aici, încon
jurul lumii, fiind unanim elogiată și socotită pe bună drep
tate unul din cele mai mari rezultate sportive ale anului 
1979. Tuturor celor care continuă să se întrebe cum de a 
fost posibil ca în analele gimnasticii să se înscrie o pagină 
atît de frumoasă, atît de spectaculoasă, trebuie să le spu
nem — și o facem mereu aici — că victoria echipei Româ
niei, în condițiile amintite, este rezultatul unei extraordinare 
mobilizări, a unei nemafîntîlnite dîrzenii, a unei totale dă
ruiri, a luptei neprecupețite pentru culorile scumpe ale pa
triei, pentru tricolorul românesc. Numai astfel a fost posibil 
să se depășească un handicap ce părea insurmontabil, nu
mai astfel a fost cu putință să se "răstoarne ierarhii ce pă
reau intangibile în gimnastica feminină mondială.

După strălucitoarele succese de la Montreal, Praga și 
Copenhaga, iată că școala românească de gimnastică faed^ 
încă o dată proba înaltelor sale calități, a posibilităților de 
a lansa mereu noi și noi talente de nivel internațior-zl, 
înarmate nu numai cu o pregătire tehnică desăvîrșită, ci 
și cu o capacitate de luptă inegalabilă, capabile să re
purteze prestigioase succese pe tărîm sportiv, care să între
gească minunatul tablou al realizărilor României socialiste 
în toate domeniile de activitate.

Obținută în această rodnică toamnă, cînd istoricele ho- 
tărîri ale Congresului al Xll-lea al partidului pun noi te
melii dezvoltării de azi și de mîine a patriei, victoria gim
nastelor noastre la a 20-a ediție a campionatelor mondiale 
se constituie într-un insuflețitor omagiu pe care gimnastele 
noastre îl aduc secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru părinteasca sa grijă ca tineretul 
patriei noastre să se bucure de cele mai bune condiții de 
muncă, învățătură și ’șzorț, reprezintă o elocventă mărturie 
a valorificării șanselor pe care tinerii sportivi talentați Ie 
au azi, în condițiile asigurate de statul și partidul nostru.

trei echipe deținătoare ale 
medaliilor. Ca întotdeauna, cele 
care vor purta medaliile de 
aur sînt la mijloc. Așa este 

• și acum. Fetele noastre, în 
treninguri albe, cu benzi trico
lore, sînt la mijloc. Este și 
Nadia. Și acum toată lumea a 
înțeles că o echipă descomple
tată, prin accidentarea celei 
mai bune gimnaste a lumii, a 
reușit un tur de forță extraor
dinar. Nu numai să-și mențină 
medalia de argint sau să ră- 
mînă pe podium, pe treapta 
bronzului, ci să cîștige după 
supremația. olimpică, în probe 
individuale, din 1976, de la 
Montreal, și pe cea mondială, 
pe echipe, din 1979, de la Fort 
Worth, în condiții de concurs 
fără precedent în istoria aces
tor campionate mondiale.

Echipa României este che
mată pe podium. Sala este un 
ropot de aplauze. Nadia zîm- 
bește, spectatorii o fotografi
ază și refotografiază. Toată' 
America i-a văzut la televizi
une rana de la mînă în prim 
plan și știe că Nadia n-a putut 
să ofere mai mult. Comenta
torii televiziunii își manifestă 
prin aprecieri extraordinare 
admirația față de echipa Ro
mâniei. Frumoase fete texane, 
cu costume tipice de culoare 
maro, cu pălării de cowboy pe 
cap, oferă primele buchete de 
flori noilor campioane mondi
ale. Scumpele noastre fete sa
lută publicul cu florile în 
mîini. E un vacarm asurzitor. 
Aici aplauzele sînt însoțite de 
fluierături și cu strigăte de 
preerie, ca semne de admira
ție în plus. Președintele Fede
rației internaționale, Iuri Titov, 
înmînează medaliile de aur și 
le felicită pe campioanele 
mondiale ale gimnasticii. După 
opt ediții postbelice (1950— 
1978) ale campionatelor mon
diale (dintre care șase cucerite 
de U.R.S.S., una de Cehoslova
cia — 1966 și alta de Suedia — 
1950), iată înscrisă cu litere de 
aur echipa României — o nouă 
și admirabilă cîștigătoare nu 
numai pentru că se află în 
fruntea gimnasticii mondiale, 
ci și pentru că a creat o ex
celentă școală de gimnastică, 
preluată, așa cum s-a consta
tat și aici, la Fort Worth, de 
multe țări. Urmează premie

rea puternicei echipe a Uniu
nii Sovietice, care primește 
medalia de argint. într-un fru
mos și aplaudat gest sportiv, 
gimnastele sovietice vin și fe
licită echipa României, la fel 
procedînd și echipa R. D. 
Germane, merituoasă posesoa
re a medaliei de bronz.

Crainicul sălii anunță mo
mentul solemn de vîrf, into
narea Imnului de Stat al țării 
cîștigătoare a titlului mondial, 
România. Echipele se întorc cu 
fața spre catargurile pe care, 
în sunetele imnului „Trei cu- 
Iori“, pe cel mai înalt dintre 
ele, se înalță tricolorul româ
nesc. Din nou ovații pentru 
campioanele mondiale și deți
nătoarele medaliilor de aur, 
argint și bronz și apoi cele 
trei echipe își iau la revedere 
de la publicul american, ge
neros cu aplauzele și cald cu 
toți sportivii, părăsind un loc 
de concurs care va rămîne în 
istoria gimnasticii.

Filmul nostru palpitant și 
dramatic a început cu sfîrșitul
A\\\\\\\\\\\\

Iată trei declarații din ta
băra noastră :

BELA KAROLY : „Am
făcut tui important pas îna
inte în raport cu evoluția de 
la Strasbourg. Valoarea de 
ansamblu a echipei noastre 
a crescut mult. Datorăm a- 
ceastă victorie condițiilor 
minunate pe care partidul 
și statul nostru ni le-au a- 
sigurat pentru a ne afirma 
plenar, la fiecare întrecere 
de mare anvergură. Nadia 
Comăneci nu e numai o 
mare sportivă, ci și un re
marcabil om de echipă”.

NADIA COMĂNECI : „în 
noaptea petrecută la spital 
n-am putut dormi decît 
foarte puțin, cu toate efor
turile și bunăvoința celor 
care m-au îngrijit în mod 

’ deosebit. Dimineața, mîna 
se mai dezumflase, dar de
getul mare mă durea cum
plit. Cu cîteva ore înainte 
de concurs, inflamația a 
reapărut. Fetele m-au încu
rajat tot timpul, ajutîndu-mă 
să înving durerea. Le mul
țumesc și-mi pare rău că 
nu am putut face mai mult 
pentru echipă”.

EMILIA EBERLE : „Sîn
tem mîndre că am putut 
aduce patriei noastre, gim
nasticii românești această 
victorie. în aceste clipe e- 
moționante, ne îndreptăm 
gîndurile către cei dragi de 
acasă, către toți cei care 
ne-au asigurat cele mai 
bune condiții de viață, de 
învățătură și sport, pentru 
a ne perfecționa continuu 
măiestria în gimnastică și a 
dobîndi acest mare succes”.

,\\\\\\\\\\\\\\V< 
copleșitor al celei mai lungi 
zile a gimnasticii și sportului 
românesc. Să-1 derulăm în 
continuare.

Joi, la ora 16 (ora locală) 
Nadia a revenit de la spitalul 
unde fusese internată cu 24 de 
ore înainte, pentru un trata
ment la mîna stingă, deasupra 
palmei, la care apăruse o um
flătură, ca un început de fu
runcul. Tratamentul aplicat a 
redus din umflătură, dar per
sistau durerile. La ora 19, ea 
a plecat împreună cu echipa 
la sală, pentru încălzire. Din 
acest moment, legătura noas
tră cu echipa a fost întrerup
tă, deoarece accesul la antre
namente este interzis ziariști
lor. înainte de concurs afla
sem totuși că Nadia are difi
cultăți la prinderea barelor pa
ralelelor și că nu va putea lucra 
la acest aparat. Mai mult, chiar 
participarea ei devenise in
certă. La încălzire, umflătura 
recidivase. Minutele treceau 
greu, întrecerea grupei prece
dente întîrziase dar la ora 
21,40 s-a anunțat intrarea e- 
chip'elor. Apare România, cu 
Nadia Comăneci în formație. 
Și noi, și spectatorii răsuflăm 
ușurați. Se începe încălzirea, 
dar Nadia nu urcă la paralele, 
pentru acomodare. Bănuim că 
se păstrează pentru concurs, 
începe Vlădărău, lucrează fru
mos și este notată cu 9.50. Ur
mează Rodica Dimca (9,60). Du
mitrița Turner (9,70), Melita 
Ruhn (9,80) și apoi Emilia 
Eberle" care primește nota cea 
mai mare (9,85) Toate privi
rile se îndrehptâ acum spre 
Nadia. Ea urcă pe podium, se 
prezintă juriului, prinde bara 
de jos cu ambele mîini. le . re

trage imediat și apoi salută ju
riul și publicul. In sală stu
poare, regrete. Camerele de 
luat vederi ale televiziunii, o 
mențin tot timpul în prim-plan. 
Așa cum este cunoscut, din 
cele șase sportive ale unei e- 
chipe sînt reținute pentru re
zultatul oficial primele cinci 
note, deoarece ultima, cea mai 
slabă, nu contează. Fără Nadia 
Comăneci, echipa României re
ușește în primul schimb să 
treacă în frunte cu un ușor 
avantaj.

Se trece la bîrnă. Surpriză 
plăcută, de data aceasta. Nadia 
face încălzire. Semn că va 
participa la acest aparat. Și a 
fost nevoie să participe, deoa
rece Emilia Eberle a căzut la 
saltul întins și s-a dezechilibrat 
apoi considerabil la dublusaltul 
de la ieșire. în consecință, 
notă mică : 8,95. Pînă la Eber
le, Melita Ruhn obținuse cea 
mai bună notă ; 9,80. Nadia 
urcă pe bîrnă și spectatorii 
rămîn muți de emoție. Liniș
tea e adîncă, în semn de res
pect pentru tînăra sportivă 
care, deși accidentată, vrea 
să apere culorile țării și să-și 
ajute echipa. Urcă pe bîrnă și 
cele ce urmează emoționează 
pînă la lacrimi. Nadia Comă
neci, într-un efort magnific. îsi 
face exercițiul cunoscut fără 
greșeală, iar sala o aplaudă 
furtunos. Un ziarist american, 
aplaudînd în picioare, ne spu
nea că Center Arena n-a cu
noscut niciodată asemenea o- 
vații. Nadia era roșie de emo
ție și părea crispată de du
rere, așa cum a fost văzută la 
emisiunea în culori a televi
ziunii americane. După două 
aparate, echipa României își 
mărise ușor avansul, fără să 
știm însă cu cît, deoarece e- 
moția copleșise calmul nece
sar pentru a nota toate cele 
patru aparate și a compara eu 
rezultatele obținute de cele-

campionatele mondiale de gimnastică de la Fort Worth continuă 
astă-seară cu întrecerile primelor 36 de gimnaste pentru titlul de 
campioană mondială absolută și se încheie mîine cu finalele pe apa
rate, masculin și feminin. (Vineri seara a avut loc concursul mas
culin al primilor 36 pentru individual compas)

FOTOGRAFII-DOCUMENT pentru istoria gimnasticii : Nadia 
Comăneci ieșind din spital, cu palma stingă bandajată (in stin
gă) și, după citeva ore, concurind admirabil la bîrnă la Center 

Arena din Fort Worth

Gimnastele noastre elogiate de presa străină

„SENZAȚIE - ROMÂNIA,
FĂRĂ NADIA COMĂNECI, 
CAMPIOANĂ MONDIALĂ!“

NEW YORK, 7 (Agerpres). — 
Comentînd rezultatele înregistrate 
în concursul feminin pe echipe 
din cadrul campionatelor mondi
ale de gimnastică de la Fort 
Worth (S.U.A.) corespondenții 
sportivi ai agențiilor internaționale 
de presă subliniază în unanimi
tate performanta echipei Româ
niei, care a cucerit medaliile de 
aur.

Astfel, in comentariul agenției 
„France Presse" se scrie, printre 
altele: „Joi seara, la Center A- 
rena din Fort Worth, echipa 
României și-a atins țelul spre 
care tindea încă de Ia Jocurile 
Olimpice de la Montreal, deve
nind campioană a lumii. In a- 
ceastă dificilă întrecere, formația 
română s-a dovedit foarte omo
genă reușind să suplinească ab
sența triplei campioane olimpice 
Nadia Comăneci. suferindă.

Sub titlul: „SENZAȚIE — ROMA
NIA, FARA NADIA COMA
NECI, CAMPIOANA MONDIALA!", 
comentat irul agenției „DPA Ham
burg- relatează: „Prima surpriză 
a celui de- I 20-lea campionat 
mondial de gimnastică a fost fap
tul că nu echipa U.R.S.S., de 
șase ori deținătoare a titlului, a 
devenit compioană mondială, ci 
formația României. După ce a 

nou 
o 

de 
pe 
de

Nadia, 
lucrea-
Aceste 
merită

lalte trej echipe aflate în 
cursa pentru podium. Ur
mează solul. Nadia e împreună 
cu echipa. dar nu-și scoate 
treningul. Sala a intuit din 
dificultățile și asistăm la 
scenă rară. Cîteva sute 
copii scandează „O vrem 
Nadia“, iar cîteva sute
spectatori își părăsesc locurile 
dezamăgiți că Nadia nu mai 
poate participa și o fac ca un 
semn de compătimire pentru 
marea campioană, chiar dacă 
echipa S.U.A. se afla în plin 
concurs. Rămasă fără 
reprezentativa noastră 
ză excepțional la sol. 
cinci fete minunate 
toată admirația și dragostea 
tuturor celor care iubesc spor
tul. Ele s-au autodepășit. Me
lita Ruhn este notată cu 9,90, 
iar Eberle cu 9,85. Astfel că 
înaintea ultimului aparat fete
le noastre înregistrează un a- 
vans de un punct și jumătate 
față de următoarele 
Nadia n-a mai 
nici la sărituri 
menea, echipa 
foarte bine.

La conferința
Comăneci a făcut o declarație 
de excepție : „Echipa m-a a- 
jutat întotdeauna, iar eu am 
ajutat acum cît am putut e- 
chipa“.

Ca urmare a indisponibilității 
sale pentru exercițiile liber a- 
lese din cadrul concursului pe 
echipe, Nadia Comăneci nu fi
gurează printre gimnastele care 
sîmbătă seară vor lupta pentru 
titlul de campioană mondială 
absolută. Pentru faptul că nu a 
evoluat la 'toate aparatele, con
form regulamentului nu va pu
tea participa nici în finala de 
la bîrnă, din concursul pe 
aparate. O bună poziție are la 
individual compus Melita Ruhn, 
aflată la două zecimi și jumă
tate de punct de lidera con
cursului, Nelli Kim.

Ikclasate, 
putut participa 
unde, de ase- 
s-a comportat

de presă, Nadia

stat 24 de ore ia spital, unde a 
fost tratată cu antibiotice pentru 
o infecție la mîna stingă, Nadia 
Comăneci a venit Ia sală pentru 
a sprijini, mai mult psihologic, 
echipa sa Ea a concurat totuși 
la bîrnă, obținind cea mai mare 
notă — 9,95“.

în comentariul agenției „Aso- 
ciated Press“ se arată : „Deși lip
sită de aportul celebrei Nadia,Co
măneci, reprezentativa României 
nu a abandonat cursa pentru cîș- 
tigarea titlului mondial, reușind 
să cucerească prima sa. medalie 
de aur în competiția pe echipe. 
In continuare, este subliniată e- 
voluția excelentă a gimnastelor 
românce Emilia Eberle, Dumitrița 
Turner și a „senzaționalei" Melita 
Ruhn, care au primit note foarte 
bune".

La rîndul lor. comentatorii lo
cali sînt de părere că antrenorul 
Bela Karoly a reușit să creeze o 
echipă redutabilă, compusă din 
fete tinere care și după înălțime 
și ca vîrstă amintesc modelul 
N-adiei Comăneci de la Montreal. 
Victoria echipei României apare 
cu atît mat valoroasă, cu cît ea 
a fost obținută în condițiile cu
noscute. fără aportul Nadiei Co
măneci. suferindă și prezentă în 
concurs doar la unul din cele 
patru aparate.
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