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Clasamentul (neoficial) pe țâri, in probele fe
minine, la cea de a 20-a ediție a campionatelor
mondiale de gimnastică se prezintă astfel :

Total 
medaliiAur Argint Bronz

1. ROMÂNIA 3 0 3 6
2. U. R. S. S. t 4 1 6
3. R. D. Germană 1 1 3 5
4. Cehoslovacia 1 0 0 1

R. P. Chineză J 0 0 1

ALTE DOUĂ MEDALII DE AUR PENTRU ROMÂNIA!
DUMITRIȚA TURNER (sărituri) Șl EMILIA EBERLE (sol)

ÎNVINGĂTOARE ÎN FINALELE PE APARATE

• Gimnastele românce pe primul loc în clasamentul neoficial pe națiuni • Melita Ruhn 
(la sol) o nouă medalie de bronz © O seară de neuitat pentru spectatorii de la Center Arena

FORT WORTH / DALLAS, 
19 (prin telefon). 10 000 de 
spectatori aflați în sala Cen
ter Arena din localitate, zeci 
de milioane de telespectatori 
din Statele Unite și Canada au 
asistat la o seară de triumf a 
gimnasticii feminine româ
nești ! Nu exagerăm de fel cînd 
afirmăm că cea de a 20-a edi
ție a campionatelor mondiale 
de gimnastică a aparținut re
prezentativei feminine a Ro
mâniei, care a înregistrat un 
bilanț de excepție, cucerind 
trei medalii de aur și trei de 
bronz. Dacă adăugăm și me
dalia de argint obținută de 
Dan Grecu la inele, rezultă un 
număr de șapte medalii care 
încununează mișcarea sportivă 
românească în continuă dez
voltare, sub îndrumarea șl con
ducerea partidului. După sea
ra de joia trecută. în care e- 
chipa feminină a țării noastre 
a reușit să-și adjudece într-un 
mod spectaculos medalia de 
aur cea mai prețioasă (deși 
n-a beneficiat de cea mal bu
nă gimnastă a lumii, Nadia 
Comăneci) și excelentul loc trei 
al Melitei Ruhn în clasamen
tul general individual, ultima 
gală a campionatelor — fina
lele feminine pe aparate — a 
consacrat pe firele și undele 
nevăzute ale telefonului, tele
xului, radioului și televiziunii 
trei gimnaste românce între 14 
și 15 ani, două noi campioane 
mondiale : Dumitrița Turner —■ 
Ia sărituri și Emilia Eberle — 
la sol, precum și pe noua me
daliată cu bronz care este Me
lita Ruhn

/

DU MIT RIT A TURNER

Din toata Inima

BUN SOSIT 
GIMNASTELOR

NOASTRE
DE AUR!

in jurul orei 
avionul compa-

Astăzi, 
11,45, cu 
niei TAROM care efectu
ează cursa New York — 
București, se vor înapoia 
acasă, de Ia Dallas, e- 
chipele de gimnastică ale 
României, 
luat la 
mondiale 
Worth _ 
participării 
și gimnaștilor români la 
această ediție a. „mon
dialelor" este excelent: 
7 medalii, dintre care 3 
de aur (echipa feminină, 
Dumitrița Turner ți Emi
lia Eberle), 1 medalie de 
argint (Dan Grecu) și 3 
medalii de bronz (Melita 
Ruhn - la individual 
compus 
Eberle —

Iubitorii 
cei care 
nastica și 
ei cele i 
lingă care au fost cu 
gîndul și cu inima în a- 
ceste „nopți fierbinți" ale 
Dallas-ului, le urează din 
tot sufletul un călduros 
BUN SOSIT I

care au evo- 
Campionatele 

de la Fort 
S.U.A. Bilanțul 

gimnâslelor

la
ți sol ți Emilia 
la paralele).

i sportului, toți 
îndrăgesc gim-

i pe mesagerele 
mai autorizate, 

au fost

MELITA RUI1N
Cucerirea primei medalii de 

aur a serii de către Dumitrița 
Turner a electrizat pur și sim
plu Center Arena. Săriturile ei 
au fost excepționale, îndeosebi 
cea de a doua, notată cu 9,95, 
care ar fi merit'” chiar nota 
10. Succesul acu„.ei' fete, tip

de școlăriță silitoare, ambiți
oasă, ne-a impresionat pină 
la lacrimi pe toți cei din ju
rul ei. Parcă și spectatorii au 
înțeles momentul și premierea 
s-a făcut în ovațiile celor care 
pină la urmă au îndrăgit echi
pa noastră ca pe propria lor 
reprezentativă. „România, Ro
mânia !“ — se striga din toate 
colțurile sălii, numele mic al 
noii campioane mondiale fiind 
mai greu de pronunțat pentru 
americani, deoarece pină acum 
el era aproape necunoscut ce
lor care, de ani de zile, au 
pe buze numai numele Nadiel 
Comăneci și în ultimii doi ani 
și pe cel al Emiliei Eberle. 
Aoum, numele Dumitriței Tur
ner a făcut ocolul pămîntului 
și tînăra noastră gimnastă are 
drumul deschis spre Jocurile 
Olimpice de anul viitor, de la 
Moscova. Dar recitalul tinere 
lor gimnaste românce abia în
cepea.

Am urmărit exercițiile la 
paralele, o adevărată paradă 
a virtuozității in gimnastică. 
Trei concurente au obținut no
ta 9,90, printre care și Emilia 
Eberle, răsplătită cu aplauze, 
chiar de la acomodarea cu a- 
paratul, premergătoare com
petiției propriu-zise. Avînd o 
medie mai mică cu 75 de mi- 
imi de punct decît noua și ine
dita campioană mondială, spor
tiva din R P. Chineză Ma 
Yanhong, cîștigătoare împreună

cu Maxi Gnauk, 
a obținut medalia de bronz. 
Insă ea avea să-și ia ctirind 
revanșa. După o scurtă 
a prezenței românești pe po
dium — după schimbul de la 
birnă —, cauzată de un deze
chilibru al singurei noastre re
prezentante în această probă.

Emilia 
de

Eberle 
bronz,
pauză

EMILIA EBERLE
Melita Ruhn, exercițiile la sol 
erau așteptate cu mare nerăb
dare. După cum se știe, aces
tea sînt, dealtfel, și cele mai 
spectaculoase, pentru că în a- 
cordurlle pianului sau ale în
registrărilor cu orchestră, gim
nastele au posibilitatea 
etaleze vocațiile atît

balet, cit și pentru acrobație, 
plasticitatea și grația mișcări
lor fiind intr-adevăr cuceri
toare.

După cum ați văzut încă de 
luni seară pe micul ecran al

sâ-șl 
pentru

Aurel NEAGU
(Continuare in pag. a 4-a)

COMPETENȚA,
ADMIRABILILOR

DETERMINANTE

RESPONSABILITATEA, DĂRUIREA, PASIUNEA
ANTRENORI MARTA SI BELA KAROLY,>

IN OBȚINEREA
Prea puțini vor fi fost cei care, cu mai 

bine de un deceniu în urmă, atunci cînd ti
nerii și entuziaștii antrenori Marta și Bela 
Karoly au hotărît să abordeze gimnastica de 
mare performanță, stabilindu-se cu locul de 
muncă la Onești, într-un cadru care asigura 
cele mai bune condiții de activitate profe
sională pe tărîmul sportului, vor fi intuit 
aportul substanțial, contribuția decisivă a 
acestor doi tehnicieni la dezvoltarea gimnas
ticii feminine românești, la repurtarea unor 
performanțe și succese de mare răsunet in
ternațional.

Intr-adevăr, într-o perioadă relativ scurtă, 
în condițiile minunate pe care statul nostru 
socialist și partidul le asigură dezvoltării spor
tului. acești doi tehnicieni, muncind fără pre
get zile și nopți de-a rindul, ani în șir, ma-

PRESTIGIOASELOR REZULTATE
nifestînd deplină seriozitate, competență, exi
gență și fermitate în activitatea lor profesio
nală, dovedind o pasiune și dăruire ieșite 
din comun, au creat o mentalitate nouă 
despre activitatea în gimnastică și nu o 
dată se afirmă, fără glumă, că Bela Karoly 
ar putea să scoată campioni mondiali și în 
alte discipline, dacă el s-ar hotărî vreodată 
în acest sens !

E momentul și locul s-o spunem deschis 
că antrenamentele efectuate de Marta și Beta 
Karoly se deosebesc, din păcate, destul de 
mult de cele pe care le conduc alți antre
nori din gimnastică și, cu siguranță, șl dim 
alte discipline sportive. Ei cer sportivelor cu 
care lucrează să dea dovadă de maximă con-

(Continuare in pag. a 4-a)



9 CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII •
IN COMPLETARE LA BILANȚUL ANULUI 1979... 

SORIN MATEI (16 ANI) 2,12 m LA ÎNĂLȚIME
ÎN FRUNTEA PLUTONULUI A URCAT UN FAVORIT : 

VICTOR CIOCALTEA
Bilanța. atletic al anului com

petition al 1979 a fost încheiat 
încă de mai multă vreme. Și iată 
că, acum, trebuie să i se tacă 
unele corecturi căci, de sîmbătă, 
un nou record republican vine 
să se adauge celor 126 realizate 
în decursul acestui ari, în sală 
și în ae: liber Este vorba de o 
excelentă performanță — 2,12 m 
la săritura în înălțime — reali- 
tată de juniorul II Sorin Matei 
(Lie. nr. 2 București), care întrece 
cu ur centimetru recordul de 
gală înregistrat în primăvară de 
colegul său Eugen Popescu și de 
severineanul Ion Buligă. Sorin — 
elev al antrenoarei Elisabeta Stă- 
uescu — a demonstrat în acest 
Sezon frumoase calități, în spe
cial morale, după un grav acci
dent suferit la un picior exact în 
■rmă cu un an In luna august, 
pe vechiul stadion olimpic ate
nian Sorin Matei a cîștigat sări
tura în înălțime ia întrecerea

CiTEVA RECORDURI VALOROASE LA CAMPIONATUL 
DE HALTERE PE ECHIPE

La sfirșitul săptămînii trecute 
«-a desfășurat la duj-Napoca 
etapa finală a campionatului na
țional de haltere rezervat echipe
lor de seniori. Așa cum era de 
așteptat, titlul de campioană a 
țării a revenit formației Steaua, 
care cucerește pentru a 21-a oară 
primul lcc în campionatul primei 
divizii. Steliștii au acumulat 186 
p, urmați în ordine de halterofilii 
ie la Chimpex Constanța 161 p, 
Clujean;. 123 p, C.SJML Cluj-Na
poca 117 p, C.S. Onești 105 p, Ra- 
6id București 93 p, A.S.A. Tg.

Iureș 9d p. Olimpia Buc. 83 p, 
Electromotor Timișoara 55 p și 
Nicolina lași 53 p. Ultimele două 
au retrogradat în Divizia B, în 
locul lor pro-movind primele da- 
»atr din „B“ : Steagul roșu Bra
șov (169 p) și Rapid Arad (155 p). 
in continuare, clasamentul Divi- 
»iei „B“ se prezintă astfel : 8.
C.S.M. Reșița 141 p, 4. C.S.M. Si
biu 113 p. 5. Unirea Alba Iulia 
107 p, 6. Minerul Lupeni 77 p, 7. 
Rapid Oradea 33 p.

în general, rezultatele au fost 
modeste, cu excepția celor obți
nute de halterofilii de la Steaua 
la Balcaniada de la Vranje (Iu
goslavia) și care au contat pen
tru actualul campionat pe echipe. 
Totuși, dintre recordurile națio
nale stabilite la Cluj-Napoca, tre
buia remarcat în primul rînd cele 
realizate de Vasile Ilie (Chimpex) 
la cat grea (110 kg) : la total 
365 kg (v.r. 362,5 kg) și la „smuls"
167.5 kg (v.r 165 kg). Merituos 
este de asemenea recordul lui 
Gelu Radu (C.S. Onești) la „a- 
runcat" — cat. pană — 152,5 kg (v.r. 
150 kg). Bune sînt și recordurile 
de juniori realizate de Liviu Mi

O ETAPĂ CU SURPRIZE IN DIVIZIA A DE POPICE
Etapa a VllI-a, penultima, a 

tur ui ui Diviziei A de popice — 
disputată sîmbătă și duminică — 
a oferit confruntări interesante, 
presărate cu cîteva surprize. Ast
fel, echipa bucureșteană Rapid a 
fost întrecută, acasă, de către ju
cătoarele de la Petrolul Băicoi, 
iar Aurul Baia Mitre a dispus, în 
deplasare, de Metalul Hunedoara, 
neînvinsă pînă acum pe arena 
proprie.

FEMININ : O Gloria București 
— Voința Ploiești 2 361—2 229 p.d. 
(scor individual 5—1). Bueureșten- 
cele continuă oă fie performerele 
campionatului, fiind neînvinse în 
cele 8 etape. Și în acest joc, cu 
toate că au folosit patru junioare, 
elevele antrenorului C. Neguțoiu 
au cîștigat cu destulă ușurință. 
Ele au pierdut *• un singur joc 
(Stela Bobirnea a fost întrecută 
cu 390—398 de către ploieșteanca 
Aura Călăvie). Cum era și de aș
teptat, cea mai eficace jucătoare 
de la Gloria a fost Ana Petrescu, 
din lotul național, trecută pe 
foaia ■ de arbitraj cu un valoros 
<20 p.d. De la Voința s-a remar
cat și Doina Mihăilă — 377 p.d. 
în schimb, cele două sportive de 
bază de ia Voința, Polixenia Ga- 
vrilă și Mioara Coman, au evo
luat șters, avind rezultate mo
deste — 361 și 370 p.d. Cu ocazia 
acestui joc a fost sărbătorită 
maestra sportului Maria Draghici 
care, după 18 ani de sport și mai 
bine de 10 ani de performanțe la 
divizionara A Gloria București, 
a-a retras din activitatea compe- 
tițkmală (T. RABȘAN) 0 Elec- 
tromures Tg. Mureș — Voința Ti
mișoara 2 423—2 288 (5—1). Perfor
mera reuniunii a fost mureșanca 
Erica Oros cu 431 p.d. De la oas
pete cel mai bun rezultat l-a ob
ținut Sanda Minciună — 400. Bile 
goale : Electromures 13, Voința 
21 (I. PAUȘ — coresp.). « La- 
romet București — Olimpia Bucu
rești 2 350—2 328 (3—3). Joc echili
brat. Olimpia pierzînd la o di
ferență mică (22 de „bețe"). Prin
cipalele realizatoare au fost Sil
via Raiciu (L) — 436 și Dumitra 
Bnatu (O) — 432. (O. GUȚU — 
©oresp.; 0 Rapid București — 
Petrolul Băicoi 2 338—2 344 (3—3). 
Giuleștencele au pierdut datorită 
tinerelor Ivănescu și lordănescu, 
care (ambele pe postul 4) au do
borî! doar 346 popice. Slab a ju
cat de la Rapid șl Sandu — 304. 
Cel mai bun scor individual î-a 
avut Navon (R) — 433. Petnodul 
a prezentat o echipă omogenă-, 
«vinci rezultate între 371 și 404 
(Ele). (D. BRANOIU — ©aresp.). 
0 Hidromecanica Brașov — Re
cord Cluj-Napoca 2 316-^2123 (5—1). 
0 Voința București — Voința Con- 
stanța 2 318—2 261 (4—2). Cele mal 
mari punctaje le-au obținut Elena 
Andreescu — 414 și, respectiv, 
Nurdlșar Mansur — 396. (N. TO- 
KACEK — coresp.X • Votoța 

speranțelor balcanice. Noul re
cord (a fost la o... suflare de 
2,15 m !) de 2,12 m se înscrie 
ca un rezultat notabil ©are pro
mite foarte mult pentru anul ce 
vine.

în cadrul aceluiași concurs — 
este vorba de „Cupa 30 Decem
brie" — desfășurat în sala „23 
August", dar la săritura în înăl
țime fete, Monica Matei (simplă 
potrivire de nume), elevă a ace
luiași liceu și pregătită de aceeași 
profesoară, a trecut 1,74 m. Celor 
doi Matei le-au fost decernate 
trofeele oferite de Comisia muni
cipală de atletism București, or
ganizatoarea competiției.

Alte cîleva rezultate : 50 mg 
fete II : Alina Grecu (Lie. 2) 
7,7 ; lungime fete n : Gabriela 
Coteț (C.S.Ș. Focșani) 5,66 m ; 
60 m : CI. Sușeleseu (Dinamo) 
6,8, Gh. Adam (Metalul) 6,8.

Romeo VILARA

hai (Chimpex) la cat. grea — u- 
șoara (îoo kg) : 150 kg ia „smuls" 
și al lui Constantin Dablja (Chim
pex) la cat. mijlocie : 312,5 kg 
(v.r. 310 kg).

Iată primii clasați pe categorii. 
Muscă (52 kg) : 1. V. Oocioran
(Steaua) 212,5 kg, 2. M. Șeic 
(Chimpex) 205 kg. 3. T. Iacob 
(Clujeana) 200 kg. Cocoș (56 kg) :
1. Gh. Maftei (C.S. Onești) 237,5 
kg, 2. I. Bălaș (Steaua) 227,5 kg, 
3. Gh. Oltean (A.S.A. Tg. Mureș) 
225 kg Pană (60 kg) : 1. G. Radu 
(C. S. Onești) 255 kg, 2. C. Chlru 
(Steaua 242,5 kg. 3. Gh. Bening 
(C.S.M. Sibiu) 240 kg. Ușoară 
(67,5 kg) : 1. E. Chivu (Steaua)
282.5 kg, 2. M. Grigoraș (Rapid 
Buc) 260 kg, 3. N. Hie (Rapid 
Buc.) 252,5 kg. SemimiJIocie (75 
kg) : 1—2. D. Cioroslan (Olimpia) 
305 kg și S. Climov (Steagul 
roșu Brașov) 305 kg, 3. Al. Kiss 
(Clujeana) 290 kg. Mijlocie (82,5 
kg) : 1. N. Căprlcerlu (Steaua) 
320 kg 2. P. Dumitru (Chimpex) 
315 kg. 3. C. Dabija (Chimpex)
312.5 kg. Semigrea (90 kg) : 1. V. 
Groapă (Steaua) 317,5 kg, 2. St. 
Vasile (Chimpex) 315 kg, 3. M. 
Purdilă (Steaua) 315 kg. Grea-u- 
șoară (100 kg) : 1. C. Neculai 
(Steagul roșu Brașov) 320 kg, 2. 
V. Blaga (C.S.M. Cluj-Napoca)
302.5 kg. 3. L. Mihai (Chimpex) 
MO kg. Grea (110 kg) 1. V. Ilie 
(Chimpex) 365 kg, 2. Șt. Tasnadi 
(Clujeana) 335 kg, 3. I. Orosz 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 317,5 kg. 
Supergrea (4-110 kg) : l St. Krei- 
rtk (C.S.M. Cluj-Napoca) 356 kg,
2. M. Parapancea (Steaua) 380 kg,
3. T Popa (Steaua) 312,5 kg.

Ion OCHSENPELD

Galați — Metrom Brașov 1 274— 
2193 (4—2) 0 Voința Oradea —
Textila Timișoara 2 386—2 253 
(5—1;. Trei jucătoare orădence au 
reușit, fiecare, 415 p.d. (Berinde, 
Katona și Balaș). De la Textila 
s-a evidențiat doar Pop cu 400 
p.d. (I. GHIȘA — coresp.).

MASCULIN B Metalul Hune
doara — Aurul Bala Mare 5 051— 
5107 (3—3). o prețioasă victorie 
în deplasare a echipei campioane, 
care a avut in Biciușcă și Boa
ri u cei mai buni popicari — 876 
șl, respectiv, 858 p.d. De la meta
lurgist! s-a remarcat Bățaș — 905. 
(I. VLAD — coresp). a CJ.R. 
Constanța — Constructorul Galați 
4 645 — 4 713 (2—4). Un duș rece 
pentru feroviari, o înfrîngere se
veră după ce în etapele prece
dente obținuseră puncte în de
plasare. Primii jucători ai celor 
două echipe au fost Gh. Silves
tru (C) — 817 și C. Lebădă (G) 
— 816. (N STERE — coresp.). 0 
Voința Tg. Mureș — Voința Cluj- 
Napoca 4 838—4 703 (5—1) 0 Chi
mica Tîmăveni — C.FJK. Timi
șoara 5 680—5 244 (5—1). A Rul
mentul Brașov — Carpați Sinaia 
4 971-4 578 (4,5-1,5). Oaspeții &u
fost învinși categoric, doar Șln- 
drilaru făcînd față (1-a întrecut 
fri meci direct pe brașoveanul 
Marin cu 788—786). De la Rulmen
tul bine au jucat Novac — 881 șl 
Tismânar — 874. (C. GRUIA —
coresp.). 0 Petrolul Teleajen Plo
iești — Petrolul Băicoi-Cîmplna 
4 848—4 916 (3—3). 0 Industria slr- 
mei C. Turzii — Electromureș Tg. 
Mureș 4 849—5 040 (1—5). Oaspeții, 
eu numai 15 bile anuncate în gol 
Cgazdeile 35), au cîștigat pe merit. 
S-au evidențiat : Balogh, de )a 
gazde, cu 874 șl Fodor, de la 
oaspeți, cu 881. (P. ȚONEA — co
resp.). A Flacăra Brașov — Rafi
norul Ploiești 5 1G5—5132 (3—3). 0 
Progresul Oradea — Jiul Petriia 
4 946—4 302 (3—3).

REZULTATE BUNE
Cam plena tul de tir al munici

piului București pentru arme cu 
•er comprimat, desfășurat la
«firșltul aăptămînil trecute, în
aula din parcul Kportiv Dtaiamo, 

încheiat cu rezultate bune la 
aproape toate probele din pro
gram. Constituind concursul inau
gural al noului sezon de tir re
dus, este îmbucurător Uaptuil că 
majoritatea celor ce s-au prezen
tat la standuri au demonstrat o 
formă crescută, superioară celei 
dfci întrecerile similare din anii 
trecuți. să consemnăm și iniția
tiva organizatorilor (Comisia de 
tir din cadrul C.MJBJLF^?.) de a 
asigura o întrecere aparte înce
pătorilor, pentru a le crea aces
tora posibilitatea de a se măsura

Ambii lideri au fost stopați în 
runda a 8-a a finalei campiona
tului național de șah.

într-o ,,Spaniolă", eu albele, 
Ciocâltea a jucat o excelentă par
tidă conți a lui Radovici, declan- 
șînd un puternic atac. In mo
mentul cînd a depășit timpul de 
gîndire. negrul urma să fie făcut 
mat în trei mutări. Neinspiriat și ti
mid în fața lui Georgescu (cu 
albele) ștefanov a intrat într-o 
poziție grea, a pierdut o piesă și 
nu înțelegem de ce a mal între
rupt cu un turn mai puțin ! Pri
ma victorie în turneu obține 
Ghițescu, învingător, cu albele, 
contra lui Foișor, tot într-o par
tidă de atac. Pavlov l-a păcălit

LA ZI, IN ACTIVITATEA BASCHETULUI
• Turneul inaugural al returu

lui Diviziei A de baschet femi
nin nu a produs modificări spec
taculoase în clasament ; în 
schimb, a consolidat poziția unor 
echipe, în primul rînd a frunta
șei clasamentului, Politehnica 
C.S.Ș. 2 București (antrenori Gr. 
Costescu și C. Dinescu). Pentru 
calificarea în ultima fază a com
petiției au rămas cinci candidate 
principale : Politehnica C.S.Ș. 2, 
Voința București, Mobila Satu 
Mare, Voința Brașov și Rapid 
București patru dintre acestea 
urmînd să ia parte, între 18 și 
20 ianuarie, la turneul final de 
la Brașov. Pînă atunci, vor mai 
avea loc două turnee : săptămîna 
aceasta (de vineri pînă dumi
nică) și între 10 și 13 ianuarie, 
ambele urmînd să se desfășoare 
la București în sala Florea.se». 
Iată, însă, clasamentul la zi :

0 în campionatul național mas
culin, cursa Dinamo — Steaua va

L Polit. CSȘ 2 14 13 1 1127- 956 27
2. Voința Buc. L4 10 4 1039- 960 24
3. Mobila 14 9 5 1027- 936 23
4. Voința Bv. 14 9 5 1036- 899 23
5. Rapid 13 9 4 993- 907 22
6. „U" CJ.-Np. 14 7 7 984- 952 21
7. Crișul 13 5 8 914- 884 18
8. Univ. Tim. 13 5 8 831- 868 16
9. Progresul 13 5 8 891- 955 18

10. Olimpia 14 3 11 844- 949 17
11. Carpați 14 0 14 700-1120 14

„CUPA ROMÂNIEI" LA VOLEI, ETAPA A IX-A
Etapa a IX-a a „Cupei Româ

niei" ia volei, desfășurată dumi
nică, a înregistrat, în general, re
zultate scontate. Echipele bucu- 
reștene (cu excepția fetelor de la 
„U" București) au fost singurele 
©are au repurtat victorii în de
plasare. Astfel, Calculatorul a în
vins Petrolul la Ploiești, Dinamo 
a cîștigat în fața echipei „U" 
Craiova, tar fetele de la Dinamo 
și Rapid au învins la Bacău și, 
respectiv Timișoara.

FEMININ î CHIMPEX — PENI
CILINA IAȘI 3—1 (—11, 13, 5, 11). 
Joc de slabă factură tehnică. E- 
vidențiată — Otilia Secoșan, ridi
cătoare de mare talent, debutantă 
în echipa constănțeană. (Nicu 
ENACHE — coresp.). FARUL — 
MARATEX BAIA MARE 3—0 (6, 
6, 12). Joc la discreția gazdelor, 
care au jucat foarte bine. (C. 
POPA — coresp.). „U" CRAIOVA 
— „U“ BUCUREȘTI 3—1 (14, 3,
—15, 11). Superioritatea gazdelor 
a fost evidentă. (T. COSTIN — 
coresp). „U“ TIMIȘOARA — RA
PID BUC. 1—3 (—3, 15, —5, —13). 
Timlșorencele au jucat destul de 
bine, dar le-au lipsit trăgătoarele. 
(C. CREȚU — coresp.). ȘTIINȚA

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ DE HOCHEI INT1LNEȘTE 
PUTERNICA ECHIPA CEHOSLOVACA CHZ LITVINOV

Astăzi, mîine și vineri, pati
noarul ,,23 August" din Capitală 
va găzdui trei interesante partide 
de hochei, în cadrul cărora lo
tul nostru olimpic, evoluînd sub 
numele de Selecționata divizio
nară, va întilni puternica forma
ție de prima ligă a campionatu
lui cehoslovac CHZ Litvinov. Ce
le trei meciuri ale lotului re
prezentativ constituie o ultimă și 
foarte importantă repetiție îna
intea turneului în țările nordice, 
unde echipa noastră va Întilni in 
două jocuri Norvegia, ta alte 
două selecționata de tineret a 
Suediei și o formație din prima 
ligă a campionatului suedez, in
tre 18 și 24 decembrie.

Oaspeții alcătuiesc o echipă 
•olidă, cu un bun renume în 

IN CAMPIONATUL CAPITALEI DE TIR REDUS
>73cu parteneri egali ca vîrstă și 

pregătire. Prima constatare : uti
litatea unor asemenea inițiative, 
care demonstrează că tirul poate 
fl practicat și de la virate foarte 
mici. Cîștigătdrul probei de p«uș- 
eă, Dan Rularea (C.S.U. Brașov), 
nu are decît 11 ani, dar s-a im
pus cu o performanță meritorie : 
M6 p.

REZULTATE TEHNICE î pușcă 
10 m, seniori : L M. Marin 
(Steaua) 381 p, 2. M. Bea (C.S.U. 

Brașov) 381 p, 3. I. Mărgineanu 
(Steaua) 380 p ; senioare : 1. Ve
ronica Tri-pșa (Dinamo) 382 p, 2. 
Eva ionescu (C.S.U. Brașov) 377 
p ; Juniori I : 1. v. Popa (Steaua) 
X73 p, 2. V. Dăianu (Dinamo) 

pe Voiculcscu cu un ingenios truc 
tactic a cîștigat o piesă și par
tida. Remiză în întîlnirile Stoica 
—• Ghindă Griinberg — Șubă și 
Mititelu — Ungureanu. Ionescu 
are avantaj în întrerupta cu 
Ilijin. ieri dimineață, în parti
dele neterminate din runda a 7-a: 
Ghindă — Ciocâltea Vj—V2» Ungu
reanu — Ilijin 0—1.

în clasament, pe primul loc a 
trecut CIOCALTEA cu 5% p. Ur
mează : Ștefanov 5 (1), Stoica, 
Radovici, Pavlov 5, Ghindă, Ghi
țescu 4'/2, Georgescu, Ionescu 
4 (1) etc.

Astăzi. de la ora 15.30, în Aula 
Facultății de farmacie, se dispută 
runda □ 9-a (V. CU.).

continua indirect pînă la 22 și 23 
decembrie, cînd, în sala Floreas- 
ca, se va disputa tradiționalul 
derby. Clasamentul la zi ;

1. Dinamo Buc. 18 18 0 1909-1140 36
2. Steaua 18 18 0 1739-1171 36
3. Farul 18 11 7 1373-1341 29
4. „U" Cj.-Np. 18 9 9 1359-1380 27
5. C.S.U BV. 18 8 10 1489-1580 26
6. I.C.E.D. 18 8 10 1424-1505 26
7. Rapid 18 8 10 1280-1409 26
«. Polit Iași 18 7 11 1359-1494 26
fl. Dinamo Ord. 18 6 12 1176-1424 24

10. C.S.U. Sb. 18 6 12 1310-1534 24
11. C.S.U Gl. ie 5 13 1267-1505 23
12. Polit. CSȘ 2 18 4 14 1\295-1497 22

• Lotul reprezentativ de tineret 
participă, de astăzi pînă joi, la 
un turneu internațional care se 
desfășoară la Berlin cu participa
rea selecționatelor similare ale 
Bulgariei. Cehoslovaciei, R. D. 
Germ an a. Poloniei și Ungariei. 
Au făcut deplasarea : I. Copă- 
cianu (Universitatea Timișoara), 
R. Tecău. D. Benedek (C.S.U. 
Brașov; I. Carpen, C. Voicu 
(I.C.E.D.), M. Marinache (Dinamo 
București), D. Sipoș (Rapid), K. 
Hcrocrt, Gh. Dălan („U* Cluj-Na- 
poea) P. Măgurean (Politehnica
C. S.Ș. Unirea Iași), V. Băiceanu 
(Farul), M. Chirilă (C.S.U. Si
biu). Antrenori : M. Cîmpeanu și
D. Lecca ; arbitru : N. Ionescu.

BACAU — DINAMO BUC. 1-3 
(—7, —11, 14, —11). Joc interesant, 
dar numai în ceea ce privește 
evoluția scorului. (I. IANCU — 
coresp.). C.S.U. GALAȚI — O- 
LIMPIA ORADEA 3—1 (5, 2, —11, 
6). O nouă victorie a studentelor, 
neînvinse pînă acum. (Gh. ARSE- 
NIE — coresp.).

MASCULIN : PETROLUL PLO
IEȘTI — CALCULATORUL BUC. 
1—3 (—10. 8. —10, —14). Joc de 
slabă factură tehnică. (I. TANA- 
SESCU — coresp.). C.S.M. DELTA 
TULCEA — C.S.M. SUCEAVA 3—1 
(3, —13. 8. 9). Joc de tensiune. 
Oaspeții au jucat foarte bine tn 
setul doi (Gh VOROVENCI — 
coresp.) SIL VANIA ȘIMLEU SIL- 
V ANTEI — VIITORUL BACAU 
3—0 (9 2. 12). Joc la discreția
gazdelor (I. ȘTEFAN — coresp.). 
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 (14, 
1, 3). Timișorenii au fost mai 
buni-în atac și cu blocaj perfect. 
(C. CREȚU — coresp.). „U“ CRA
IOVA — DINAMO BUC. 1—3 (—15, 
7, —10. —14). Meci de factură teh
nică mediocră. (V. POPOVICI — 
coresp.). Meciul STEAUA — EX
PLORĂRI li AIA M ARE se va 
disputa miercuri 12 decembrie.

hocheiul cehoslovac, avînd cîteva 
vedete cum sînt fundașul Bubla, 
atacanții Hlinka, căpitan al e- 
chipei reprezentative, și Kalivo- 
da. Meciurile încep ta fiecare zi 
la ora 18 și vor fi conduse de 
arbitri români. Azi, jocul va fi 
arbitrat Ia centru de Oprea Bar
bu, ajutat la cele două linii de 
Fl. Gubernu și M. Presneanu, 
urmînd ca mîine, miercuri, la 
centru să funcționeze Fl. Guber
nu, ajutat de O. Barbu șl Gh. 
Mureșeanu.

în ceea ce privește echipa noas
tră, antrenorul Șt. Ionescu ne-a 
informat că În cele trei partide 
vor fi utilizați toți jucătorii, In
clusiv cei care au făcut parte 
din selecționata secundă, care a 
jucat in turneul de la Sofia.

p, 3. C. Stan (Steaua) 372 p; 
junioare I : 1. Emilia Ouatu (Di
namo) 375 p, 2. Roxana Lămășanu 
(Olimpia) 370 p, 3. Raluca Zam- 
firescu (Dinamo) 369 p ; juniori 
II: 1. Gh. Mușat (Dinamo) 364 p; 
JUnioare II : 1. Mariana Tindeche 
(Dinamo) 362 p ; pistol 10 m, se
niori î i. D. Iuga (Dinamo) 380 p, 
2. L. Pop (Dinamo) 380 p, 3. Au
rel Cristea (Olimpia) 378 p ; se
nioare : 1. Anișoara Matei (Di
namo) 376 p, 2. Ana Ciobanu (Di
namo) 372, 3. Elena Ghioroaie
(Steaua) 361 p ; juniori 1: 1. C. 
Țîrloiu (Steaua) 374 p ; Junioare 
I : 1. Dumitra Sandu (Dinamo) 
368 p ; juniori II: 1. M. Drago- 
mirescu (C.S.Ș. 1) 375 p.

Moment al adevăr.

pentru handbalul nostru

ÎNTRE CAMPIONATUL 
Șl CUPA CAMPIONILOR EURO 
ÎNCĂ UN PREA MARE DECAi

Episodul rundei a doua a cupe
lor europene la handbal feminin 
s-a consumat sîmbătă și dumini
că in nota pe care o anticipam. 
Confecția București a reușit să 
se departajeze, așa cum dorea, 
de modesta sa adversară Admira 
Landiiaus Viena (scor general 
40—10 !), punind în evidență rea
lul decalaj valoric. Acum, cîști- 
gătoarea „Cupei României* aș
teaptă cu emoție tragerea la sorți 
a meciurilor din turul III al Cu
pei cupelor, operațiune ce se va 
efectua miercuri la amiază * în 
orașul elvețian Basel. Noi aștep
tăm meciurile acestei noi etape 
cu speranța mărturisită că for
mația pregătită de Valeriu Go- 
gâltan se va ambiționa să pă
trundă în elita echipelor conti
nentale de club.

La Bacău, „la pomul lăudat", 
situația a fost chiar mai închisă 
la... culoare decît am prevăzut. 
Mii de entuziaști au tremurat 
pentru echipa lor, dovedindu-se 
prin pasiune — mult mai sus de
cît nivelul la care s-a situat e- 
chipa antrenorilor Eugen Bartha 
și Alex. Mengoni. Radnicki Bel
grad — formație cu valoare rea
lă — a venit la Bacău cu lecția 
excelent învățată. Evoluînd chiar 
mai bine decît pe teren propriu, 
mai ales tactic, ea ar fi putut 
obține victoria, dacă acest lucru 
ar fi interesat-o. Dar scopul fi
ind calificarea, s-a menținut în 
limitele acestui obiectiv, înde- 
plinindu-și-1 cu brio. Radnicki 
Belgrad are. după părerea noas
tră, posibilitatea să cîștige în a- 
cest an Cupa campionilor euro
peni, șansa fiind susținută nu 
numai de talentul lui Kitici și 
Stadiei sau de experiența lui 
Vladanovici-Suprinovici și Leu- 
tar, ci — mai ales — de omoge
nitatea întregii formații, de ști
ința sa de a se exprima coerent 
în orice împrejurare.

Ce se întîmplă însă cu Știința 
Bacău ? Performera handbalului 
nostru ni se pare la ora actua
lă in scădere de formă. Poate că 
sezonul a fost pentru ea prea 
lung. Pregătirilor din vară le-au 
urmat cele nouă meciuri de cam
pionat, apoi — pentru majorita
tea jucătoarelor băcăuance — pre
parativele și întrecerile echipei 
naționale, care —- dealtfel — con
tinuă. Se poate ca o oarecare o- 
boseală să se fi instalat și să fi 
grevat potențialul Științei Bacău. 
Dar. această explicație nu cuprin
de întreaga realitate. Campiona
tul nostru are — chiar și acum 
cînd se află într-o oarecare as
censiune — un nivel modest. 
Dominarea formației de pe Bis
trița este, deci, facilitată de a- 
ceastă împrejurare. Iar un exa
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G. TÂNASE, DUBLU CAMPIO

D T Q Mr- 1 o 1*1
Din motive independente de 

voința organizatorilor (aproape 
întreg efectivul cabalin este bol
nav), alergările programate dumi
nică dimineață n-au mai avut 
loc, așa că stagiunea hipică ‘79 
a luat sficșit odată cu consuma
rea reuniunii de joia trecută, vii
toarea apariție publică a trăpa
șilor noștri fiind — ca de obicei

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
0 ATI JUCAT LA PRONO- 

EXPRES ? Astăzi este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES de mîine, 12 decembrie 
1979. După cum se poate consta
ta din lista cîștigurilor omologate 
la tragerea anterioară, publicate 
în această rubrică^ luna decem
brie a debutat cu' succese sub
stanțiale ; tragerea de mîine are 
toate șansele să furnizeze noi și 
frumoase satisfacții, întrucît be
neficiază de un important re
port la categoria I.

0 PROCURAȚI DIN VREME 
BII.KrE CU NUMERELE PREFE
RATE ! Duminică, 16 decembrie, 
a.c., va avea loc a doua tragere 
specială Loto din acest an. în 
cadrul a 8 extrageri cu un total 
de 75 de numere, se atribuie au
toturisme „Dacia 1300" și „Skoda 
120 L", excursii atractive în 
U.R.S.S. — Finlanda sau în R.D. 
Germană, cîștiguri ta bani de 
valori fixe (25.000, 5.000 lei etc.) 
și variabile. Biletele de 15 lei va
rianta simplă participă la toate 
extragerile. Se poate juca și pe 
variante combinate sau combina
ții „cap de pod", achitate sută 
la sută sau în cotă de 25 la sută.

a CIȘTIGURILE TRAGERH
PRONOEXPRES DIN 5 DECEM
BRIE 1979. Cat. 1 : 2 variante 25% 
— autoturisme „Dacl,a 1300“ ; cat. 
2 : 2.25 a 35.238 lei ; cat. 3 : 7,50 
a 10.571 lei ; cat. 4 : 52,00 a 1.525 
lei ; cat. 5 : 115,75 a 685 lei ; cat. 
6 : 4.454,50 a 40 lei ; cat. 7 : 95,75 
â 200 lei ; cat. 8 : 2.070,50 a 40 lei. 
Iteport cat. 1 : 204.391 lei. Auto
turismele „Dacia 1300“ de la cat. 
1, jucate 25%. au fost obținute de 
emil TO doran din Bistrița și 
CONSTANTIN STOICA din Con
stanța, iar cîștigul de 35.238 lei 
de la cat. 2 a revenit lui AN
DREI HOROZOV din Brăila.
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In vederea participării Ia 
Balcaniada din Iugoslavia

CINCI ANTRENAMENTE 
Șl UN JOC 

Dl VERIFICARE 
PENTRU LOTUL 

REPREZENTATIV 
DE TINERET

Ieri, la prînz, componenții lo
tului reprezentativ de tineret 
(mai phțin echipierii Universită
ții din Craiova) — convocați de 
antrenorul Cornel Drăgușin — 
s-au reunit în Capitală pentru 
scurtul stagiu de pregătire în ve
derea participării la Balcaniada 
de tineret din Iugoslavia <16—20 
decembrie). Au spus „prezent" 
portarii Niței și Is trate, fundașii 
Li că, Vlad, io van și Gali, mijlo
cașii Mureșan, Bozeșan, Suciu și 
Klein, atacanțîi D. Zamfir, Ve- 
rigeanu Antohi, Terheș *1 Ad. 
Io nes cu. Cu acest prilej a in
trat în rol și medicul lotului Flo
rin Brătilă pentru a trata unele 
traumatisme (mai vechi aau mai 
noi) ale jucătorilor Lică, Terheș 
șl D. Zamfir.

După-amiază, antrenorul C. 
Drăgușin a făcut o dlscuție-ana- 
llză a ultimului joc de verificare 
a tinerilor noștri jucători (meciul 
cu „olimpicii" brazilieni), după 
care a fost expus atît programul 
de pregătire, pînă la plecarea în 
Iugoslavia (prevăzută pentru 
sîmbătă dimineața), eît fi scopul 
acestui obiectiv competițional 
internațional. Mîine vor fi efec
tuate două antrenamente (dimi
neața, tehnic — de individuali
zare, după-amiază, flzic-tactic), 
miercuri dimineața va avea Ioc 
un meci de verificare cu o divi
zionară ,,C" din Capitală, după- 
amiaza se va viziona, la televi
zor, meciul de la Craiova, Joi 
vor urma alte două antrenamen
te, iar vineri doar unul singur.

înaintea meciului retur cu Borussia Monchengladbach

CE AȘTEPTAM DE LA UNIVERSITATEA CRAIOVA7
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>a masculină 
turneul de 

în ultimul 
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nală de Un- 
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î la Dessau 
fost cîștigat 
care a în- 
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Cînd sc produc 8... surprize, 
termenul in discufic este altul : Valoarea

CERTIFICATUL CUPEI: LIPSEȘTE3

VALOAREA, LIPSEȘTE CALITATEA!
Aveam destule semne că Divizia 

valoare, de lipsă de calitate.
se știe, Universita- 
a pierdut cu 2—0 

prima manșă a dublei întâlniri 
pe care o susține, în cadrul "" 
rului III al Cupei U.E.F.A., 
Borussia Monchengladbach. 
pierdut (după ce și-a apărat 
indîrjire șansele) la un scor 
re-i dă dreptul să spere că 
meciul de mîine, de la Craiova, 
va putea remonta și se va cali
fica. Dar pentru ca această do
rință, nu numai a Universității 
Craiova, ci a tuturor Iubitorilor 
fotbalului din țara noastră, să se 
realizeze este necesar ca meciul 
să fie abordat cu toată ambiția, 
cu toată hotărîrea, însă într-un 
spirit de perfectă disciplină sub 
toate aspectele. Prin aceasta, în
țelegem îndeplinirea Întocmai a 
indicațiilor tactice date de antre
nori, PREOCUPAREA PENTRU 
JOC ȘI NUMAI PENTRU JOC, o 
comportare Ireproșabilă în teren, 
în lupta cu partenerii de între
cere. Universitatea Craiova, așa 
cum a arătat șl în meciul 
Leeds. ARE POSIBILITATEA 
mobilizfndu-se la maximum, 
facă fată unor adversari l___
de valoroși și SÂ-I ÎNTREAGA. 
Noi sîntem convinși că mîine eei 
11 jucători craioveni vor reuși 
o performanță frumoasă dacă 
vor juca în stilul lor caracteris
tic, combinativ și ofensiv, lăsînd 
la cabine orice gînd de a se a- 
vlnta in luptă altfel decât prin 
mijloace regulamentare. dacă 
speranțele se vor împlini, 
Universitatea Craiova va reuși să 
elimine pe actuala deținătoare • 
Cupei U.E.F.A., printr-un Joc 
bun, printr-o perfectă conduită 
sportivă, răsunetul acestei victorii 
va fi cu atît mai mare nu nu
mai în Inimile noastre, ci ff 
arena Internațională.

Echipa craioveană va avea 
partea ei, în această deosebit

ȘTIRI • ȘTIRI •
• ANALIZA SEZONULUI COM

PETITION AL. în zilele de 13 și 
14 decembrie va avea loc, la se
diul federației de fotbal, o șe
dință de analiză la care vor par
ticipa președinții cluburilor divi
zionare A, antrenorii prflicipali și 
secunzi ai echipelor din primul 
eșalon. Pe ordinea de zi a dez
baterilor se vor afla : I. analiza 
turului campionatului Diviziei A ; 
2. concluziile controalelor efec
tuate Ia divizionarele A, privind 
procesul de instruire ; 3. analiza 
activității Colegiului central al 
antrenorilor și a colegiilor județe

ne ; 4. programul și liniile direc
toare ale echipei naționale In ve
derea C.M. 1982.

ȘTIRI • ȘTIRI

tu- 
cu
A 

cu 
ca- 
în

eu 
ea<. 

ortclt

dacă

de 
de

• PANDURII TG. JIU — F.CJbI. 
REȘIȚA 2—1 (1—1). Partidă ami
cală. în care oaspeții au deschis 
scorul, prin Gabel. Golurile gaz
delor au fost marcate de Băluță 
și Pisoriuc. (P. CRISTEA — co- 
resp.).

a IN MECI RESTANȚA din seria 
a xi-a a campionatului Diviziei 
C : I.M.I.X. AGNITA — CJ.L. 
BLAJ 4—o (1—0). Joc reprogna- 
mat din etapa a 14-a. Au marcat 
Rltivoi, Cimpu, Buf eseu și Nl- 
tru. (ST. COPILAU — coresp.).

In urma acestei victorii, echipa 
din Agnita totalizează 17 p și * 
urcat pe locul 5 în clasamentul 
turului.

dificilă confruntare, un ATU im
portant : prezența în tribune a 
zecilor de mii de suporteri care, 
de atîtea ori, prin încurajările 
lor frenetice, au dat aripi echi
pei, au purtat-o spre victorie. 
Publicul oltean și-a creat un bun 
renume, un frumos prestigiu, 
prin participarea sa activă la 
meciurile echipei favorite, dar 
și prin comportarea sa sportivă 
față de adversari, prin spiritul de 
fair-play care-1 caracterizează. 
Așa trebuie să se prezinte lucru
rile și mîine în meciul retur cu 
Borussia Monchengladbach. Timp 
de 90 de minute (poate chiar 
120, dacă meciul se va prelungi), 
„tribunele" trebuie să fie alături 
de formația dragă, s-o susțină 
necontenit, să-i insufle curaj și 
încredere în victoria finală. A 
sprijini o echipă nu înseamnă a 
o admonesta pe cealaltă, a crea 
un climat de tensiune care să 
se transmită jucătorilor, împlede- 
cdndu-i, practic, să gîndească în 
teren, să fie calmi, să realizeze 
acțiuni bine conduse și finaliza
te cu luciditate.

Am fi bucuroși dacă Universi
tatea Craiova ne va dărui mîine 
o victorie frumoasă, neumbrită 
de nici un episod neplăcut, o 
victorie a echipei, a publicului, 
a celui mai bun. O victorie pe 
care s-o recunoască și s-o apre
cieze chiar adversarul 1

Deplin succes, Universitatea 1

Gheorghe NERTEA

A suferă de lipsă de 
„16-mile“ Clipei au dat un 

CERTIFICAT VIU, în teren, acestei realități. Patru divizio
nare A, între care trei cu mari pretenții — F.C. Argeș (cam
pioana, clasată la această oră pe locul IV), Dinamo (echipă 
— și ea — „europeană", competitoare în Cupa U.E.F.A., 
clasată in campionat pe locul III), F.C. Baia Mare (locul V)— 
și F.C. Scornicești (locul XII) au fost întrecute — fără echi
voc — duminică de patru divizionare B. Adăugind faptul că 
alte patru echipe din primul eșalon s-au chinuit ca să 
obțină cîte un egal (care le promova în faza superioară) la 
Călan, Făgăraș, Alexandria și Medgidia, avem DEMON
STRAȚIA ARITMETICA a incapacității Diviziei A de a 
se impune în fața echipelor din categorii inferioare. Mai 
mult de 50 la sută din echipele Diviziei A nu au putut 
învinge echipe din Diviziile B sau C. O fi Cupa o spec
taculoasă „competiție k.o.“, cu cîte o surpriză-două care fac 
senzație, pentru că sînt cu totul excepționale, dar excepția 
s-a dovedit duminică aproape o regulă, iar „spectacolul" 
n-<x mai fost doar prilej de amuzament, ci și de îngrijorare.

Prima noastră divizie fotbalistică și-a arătat duminică 
lipsa de capacitate, lipsa de calitate. Iar în fotbalul nostru 
se vorbește mereu, se vorbește frumos, se vorbește con
vingător — campioni mondiali sîntem la vorbe ! — de ne
voia trecerii la o calitate superioară, Ia o calitate compe
titivă pe plan internațional.

De unde o asemenea calitate cînd echipele noastre de A 
nu pot (nici măcar) să cîștige la Călan sau Medgidia și 
sînt învinse la Bistrița, sau ia Ploiești ?

Ce fac antrenorii și tot grupul tehnicienilor divizionarelor 
noastre A ?

In fond, ce fac — s-a văzut !
Așteptăm fapte și măsuri reale, eficiente, luate cu toată 

răspunderea în direcția creșterii valorii Diviziei pe care o 
numim națională. Nu se poate ca la pretenții să fim divi
zionari A și la fapte să fim ceea ce s-a văzut că sîntem 
duminică...

Marius POPESCU

MECIUL UNIVERSITATEA CRAIOVA BORUSSIA MONCHENGLADBACH
STIRNESTE UN INTERES URIAS

• Toate biletele epuizate de sâptămina trecută ® Beldeanu ți 
Crișan 
cu

Geolgău - două semne de întrebare, Irimescu și 
cuperabili • Fotbaliștii vest-germani sosesc astăzi 

special.
Mîine. de la ora 13, ovalul Sta

dionului Central din Craiova va 
deveni neîncăpător față de nu
mărul suporterilor care țin să fie 
alături de echipa lor favorită — 
Universitatea — în meciul retur 
cu Borussia Monchengladbach din 
cadrul turului III al Cupei 
U.E.F.A. Cele 35.000 de bilete puse 
în vînzare au fost epuizate încă 
din cursul săptămînii trecute.

„Operațiunea Borussia" a în
ceput de Joia trecută, după me
ciul de campionat, de la Pitești, 
cu F. C. Argeș. Programul 
antrenament al craiovenilor

de 
a 

cuprins ședințe zilnice de pregă
tire al căror conținut a fost fi
zic, tehnic și, mai ales, tactic, 
avîndu-se în vedere valoarea de 
ansamblu a adversarului de în-

un
- re- 
avion

de 
ale

anihilaa 
Borussiel,

trecere și dorința 
piese de greutate 
cum sînt extremele Del’Haye și 
Lienen, vîrful de atac Nickel și 
mijlocașul ofensiv, danezul Niel
sen.

în 
toare 
tatea 
tens, 
meci 
flecare jucător 
pe teren cu gîndul autodepășirii, 
să lupte din răsputeri pentru re
cuperarea handicapului celor două 
Soluri primite la Monchenglad- 

ach. Din păcate, în tabăra cra
ioveană persistă două semne de 
întrebare. Astfel, folosirea lui 
Beldeanu este încă incertă, iar 
Iul Geolgău i s-a scos abia du

așteptarea actualei 
a Cupei
Craiova 

convinsă 
extrem

dețlnă- 
U.E.F.A., Universi- 
se pregătește in- 
fiind că va fi un 
de greu, în care 
va trebui să intre

minică ghipsul de la gleznă. Mc-' 
dicul C. Radu face tot ce este 
Sosibil pentru recuperarea lor.

i schimb, sînt speranțe ca Iri-. 
mescu și Crișan — ușor acciden
tați — să poată face parte din 
formație. în funcție de starea de 
sănătate a componenților Iotului, 
antrenorii V. Stănescu și I. Oble- 
menco se vor decide în cursul 
acestei zile asupra formației de 
începere a partidei.

Borussia și-a anunțat sosirea 
pentru astăzi după-amiază. In 
jurul orei 17. Fotbaliștii vest-ger- 
mani vor sosi cu un avion spe
cial, direct la Craiova. Borussia 
a susținut sîmbătă, pe teren pro
priu, meciul de campionat cu 
Eintracht Braunschweig. Partida 
s-a încheiat la egalitate (1—1), 
golul gazdelor fiind înscris de 
extrema stingă Lienen. In urma 
acestui rozul l at, Borussia ocupă 
locul 7 în clasament cu 18 punc
te.

Tot în cursul zilei de astăzi sînt 
așteptați și arbitrii Marcel van 
Langenhovc, Georges Delacour 
și Andre van Volcem, toți trei 
din Belgia. (Gh. Nt.)

AIZCUTE SUSEUTE (U. R. S. S.) Șl DEAF POLLACK (R. D. G.) Campionatele mondiale de box (tineret)

AU CUCERIT „TROFEUL
Anca Pătrășcoiu (12 ani) — 6$,32 

și 72 de recorduri pentru
SIBIU, 10 (prin telefon). Pisci

na acoperite) din localitate (25 m) 
a găzduit timp de două zile în
trecerile concursului internațio
nal de înot dotat cu „Trofeul 
Carpați", la care au fost pre- 
zenți aproape 100 de sportivi din 
5 țări (R. D. Germană, U.R.S.S., 
Polonia, Ungaria și România). 
Performanțele înregistrate în 
majoritatea probelor sînt de bu
nă valoare pentru tinerii com
petitori (14 ani și mai tineri), 
dacă vom aprecia că nc aflăm 
în primul stagiu de pregătire.

Prezentincr ia start înotători 
talentați, cu frumoase perspecti
ve, selecționata din R. D. Ger
mană a obținut cele mal multe 
victorii. Remarcabile au fost și 
evoluțiile unor tineri sportivi 
români, care și-au adjudecat șa
se din cele 22 de curse desfășu
rate în trei reuniuni și au stabi
lit 72 noi recorduri naționale

CARPAȚI * LA ÎNOT
Io 100 m spate I • 6 victorii 
tinerii sportivi români
pentru copii la diferite categorii 
de virstă. Se cuvine a sublinia 
eforturile reșițeanului Sorin lo
ri eseu, Învingător în ambele pro- 

recorduri 
3 : 37,31), 
Nea grâu,

TELEX ® TELEX
care s-au desfășurat în Berlinul 
Occidental : Spandau 04 — Vasas 
Budapesta 4—4 ; Partizan Belgrad 
— Monljuich Barcelona 11—3.

TENIS a Turneul de la Mont
real s-a încheiat cu victoria lui 
Borg care în finală l-a învins 
cu 6—4. 6—2. 2—6, 6—4 pe Con
nors © După două zile, în me
ciul dintre echipele Mexicului și 
Venezuelei in cadrul „Cupei Da
vis". scorul este favorabil primei 
echipe cu 3—0. ® în fi
nala turneului de la Syd
ney. Sue Barker a învins-o 
cu 6—0, 7—5 pc Rosalyn Fairbank. 
© Turneul de la Adelaida (Aus
tralia) a !’'>• -i eiștigat de Vilas (in 
finală 6—4. 7—5 eu Mark Edmond
son).

TENIS de MASA A Turneul 
de la Mu.nchen a fost cîștigat de 
iugoslavul Dragutin Surbek care 
în finală l-a învins cu 21*—17, 
21—J8' nian.ul Peter Stel- 
lwag. Ta finala feminină, Margit 
Freiberr (R.F.G.) a dispus cu 
21—15. 21—13 de Carine Reich 
(Luxem burs).

be de bras cu noi 
(1 : 12,17 și, respectiv, 
ale orădeanului Cornel 
câștigător la 100 m șl 200 m flu
ture (cu 2 : 14,53 — record), ca 
și ale tinerelor (12 ani) băimă- 
rence Anca Pătrășcoiu și Teodora 
Hauptrich. Succesul Ancă! P&- 
tr&școiu la 100 m spate, cu un 
foarte valoros record pentru 
vîrsta sa (68,32), ni se pare deo
sebit de promițător.

La finele întrecerilor, organi
zatorii au oferit cele două trofee 
sportivei sovietice Aizcute Suse- 
11 te pentru rezultatul de 1 :15,57 
la 100 m bras (804 p) și înotăto
rului Olaf Pollack din R. D. Ger
mană pentru performanța de 
4 : 49,76 la 400 m mixt (722 p).

Rezultate
100 m 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
Reschke 
Brendel 
m liber : 
Lewandowski 
4. L. Tache 
(3 : 21,07 Ia , ,
100 m spate : 1. Hofmelster 62,39 ;

- — • -- -- m spate :
î. L. Ta-

3. C. Nea- 
bras : 1. 

record ; 2.
1 : 15,07 ; 3.

200 m

tehnice : 
liber : 1

56,74 ;
58,04 ; 400 

(R.D.G.) 4
(R.D.G.) 4
1. Brendel

bAieti —
Hofmelster 

Z. Spokas 
m Mber : 1. 
: 18,25 ; 
: 21,10 ; 
17 : 03.33

1. 
1500 
; î- 

(Polonia) 17 :16,30;.. 
17 :41,62 — record 
800 m — record) ;

2. L. Tache 62,43 ; 200 
1. Hofmelster 2 :14,74 ; 
che 2 : 15,30 — record ; 
grâu 2 : 19,47 ; 100 m
~ Ionescu 1 : 12,17 —

Schock (R.D.G.) :
Mihalcea 1 : 15,52 ;

S. 
D. 
V.

bras : 1. S. Ionescu 2 :37,31 —
record ; 2. D. Ursan 2 : 39,87 ;
100 m fluture : 1. C. Neagrău
62,47 ; 2. Pollack (R.D.G.) 63,58 ;
3. M. D. Petrea 63,71 ; 200 m flu
ture : 1. C. Neagrău 2 :14,53 — 
record ; 2. Pollack 2 :16,70 ; 3.
M. D. Petrea 2 : 19,34 ; 200 m 
mixt : 1. Pollack 2 :16,96 ; 2. 
M. D. Petrea 2 :19,40 ; 3. Neagrău 
3‘ ; 21,88 ; 400 m mixt : 1. Pollack 
4 : 49,76 ; Makauskas (U.R.S.S.) 
4 : 51,13 ; 3. C. Neagrău 4 : 54,62
— record.

FETE — 100 m liber : 1. Ute 
Edling (R.D.G.) 61,08 ; 2. Karin
Gepser (R.D.G.) 61,14 ;... 5. Anca 
Pătrășcoiu 64,46 — record ; 400
m liber : 1. Jacqueline Alex
(R.D.G.) 4 : 28,92 ; 2. K. Gepser
< : 36,26 : 3. A. Pătrășboiu 4 :39,00
— record ; 1500 m liber : 1. Teo
dora Hauptrich 18 : 27,07 — re
cord (9 : 46,04 la 800 m — record);
2. Gabi Satnoianu 18 :56,56 ;
100 m spate : 1. A. Pătrășcoiu 
68,32 — record ; 2. Supilaite
(U.R.S.S.) 68,71 ; 3. Edling 68,75 ; 
200 m spate : 1. U. Edling
2 : 22,54 ; 2. A. Pătrășcoiu 2 : 25,69
— record ; 3. Supilaite 2 : 26,33 ;
100 m bfas : 1. Aizcute Suselite 
(U.R.S.S.) 1 : 15,57 ; 2. Kathleen
Nord (R.D.G.) 1 : 18,24 ; 3. Doina 
Puțanu 1 : 19,52 ; 200 m bras : 1. 
A. Suselite 2 :44,28 ; 2. K. Nord 
2 : 45,53 :... 4. D. Puțanu 2 : 51,05 ; 
100 m fluture : 1. Siegrid Ullrich 
(R.D.G.) 66,28 ; 2. K. Nord 67,74 ; 
200 m fluture : 1. S. Ullrich
J : 20,70 ; 2. K. Nord 2 : 21,63
4. Octana Mladin 2 : 26,04 — re
cord ; 200 m mixt : 1. J. Alex 
2 : 25,88 : 2. K. Nord 2 : 27,97 ;
3. O. Mladin 2 : 29,57 ; 400 m
mixt : 1. J. Alex 5 : 04,83 ; 2.
5. Ullrich 5 : 10,80 ;... 6. A. Pă- 
tr&școiu 5 : 18,93 — record.

Ilie IONESCU — coresp.'

DEȘI A EVOLUAT BINE, M.
YOKOHAMA, 10 (prin telefon). 

Luni seara au început întreceri
le primei ediții a campionatelor 
mondiale de box rezervate tine
retului la startul cărora sîn.t pre- 
zenți 98 de pugiliști, între care 
și șapte reprezentanți ai țării 
noastre : Vanghele Bacs (seml- 
muscă), Ionel Panaite (cocoș), 
Florian Țîrcomnicu (pană), Flo
rian Stan (semiușoară). Mihai 
Niculescu (ușoară). Petre Bor- 
nescu (mijlocie) și Cornel Bălan 
(grea).

Singurul dintre pugiliștii ro
mâni desemnat să evolueze în 
reuniunea inaugurală a fost Mi
hai Niculescu. El l-a întîlnit pe 
americanul de culoare Darrell

NICULESCU A FOST ÎNVINS
Chambers, pugilist înalt, cu bra
țe lungi și o bună viteză de e- 
xecuție. Reprezentantul nostru a 
atacat încă de la primul sunet 
de gong, a condus în permanen
ță lupta, cei doi combatanți rea
lizând una dintre cele mai aplau
date partide ale zilei. Pentru un 
plus de spectaculozitate și clari
tate în loviturile de la distanță,’ 
Chambers a primit decizia de în
vingător.

Miercuri vor urca treptele rin
gului încă doi pugiliști români : 
V. Bacs îl va inii Ini pe sovieticul 
Linhnatoli, iar FI. Țîrcomnicu îl 
va avea ca adversar pe Z. Csjef 
(Ungaria). Joi, în sferturile de 
finale, I. Panaite va încrucișa 
mănușile cu bulgarul T. Pavlov.

La turneul international de tenis indoor

UN NOU DUET SEGĂRCEANU — HĂÎIĂDĂU ?

MÎINE, ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Cupele europene își încheie sta

giunea din, acest an cu jocurile re
tur din optimile de finală ale 
Cupei U.E.F.A. programate mîine. 
In afară de meciul de la Cra
iova. în program figurează urmă
toarele partide : Kaiserslautern — 
Diosgyor (2—0). Stuttgart — Gras
shoppers Zurich (2—0), Dinamo 
Kiev — Lokomotiv Sofia (0—1), 
Fey eno ord — Eintracht Frankfurt

$L—4). Steaua Roșie Belgrad — 
.Bayern Miincheai (0—2), Aris Sa
lonic — St. Etienne (1—4) și
Zbrojovka Brno — Standard 
Lihge (2—1). între paranteze sco
rurile din tur.

în preliminariile turneului olim
pic, la Casablanca, Algeria a în
vins cu 5—1 (2—1) reprezentativa 
Marocului.

Sala sporturilor din Brașov găz
duiește cea de a doua competiție 
a tradiționalului circuit de tur
nee hivernale care reunesc tenis- 
manl de bună valoare din mal 
multe țări europene. Primul tur
neu indoor, de la Litvinov (-Ce
hoslovacia). s-a încheiat — după 
cum se știe — cu un frumos suc
ces al sportivilor români, cu vic
toria finală a Luciei Romanov— 
(proaspătă maestră a sportului, 
împreună cu sora ei Maria) și a 
lui Florin Segărceanu, aflat la 
primul său triumf important în- 
tr-o competiție de seniori (el în
suși fiind încă junior !).

In primele jocuri programate 
astăzi la Brașov, cu începere de 
la ora 8 (pentru a putea valori
fica intensiv capacitatea sălii), se 
vor întîlni reprezentanții celor 9 
țări care au înscris ten is mani în 
concurs. Se așteaptă meciuri in
teresante. importante pentru sta
bilirea potențialului jucătorilor la 
acest început de sezon indoor.

Foarte strîns va fi turneul mas
culin, în cursul căruia se poate

prevedea un nou șoc, de fapt o 
revanșă a finalei ultimului cam
pionat național, între tînărul ti
tular Florin Segărceanu și fostul 
campion Dumitru Hărăclău. Fără 
a uita că în acest duel potențial 
mai pot interveni : finalistul de 
la Litvinov, Jaroslav Cech, sau 
campionul danez Lars Elvstrdm.- 
Precum sînt de luat în conside
rare șansele lui Traian Marcu (la 
el acasă), ca și ale tinerilor noș
tri Laurențiu Bucur, Liviu Maa- 
caș, Eduard Pană și alții.

Atractive vor fi desigur și întîl- 
nirile feminine, mult mai echili
brate și din cauza numărului mai 
redus de participante (jucătoare 
doar din 4 țări). Reintrarea Flo
renței Mihai în competițiile din 
țară prevestește o așteptată con
fruntare cu campioana Lucia Ro
manov, dar nu mai puține șanse 
trebuie atribuite în special jucă
toarelor cehoslovace, dintre care 
se detașează Natașa Piskackova, 
finalista a campionatelor euro
pene de tineret (împreună cu • 
Maria Romanov).



GIMNAS EICA NOAS EDA FEMININA A INDECIS THAT UN BILANJ SERAEUCIE
LA CEA DE A 20-a EDIJIE A CAMI'iEIM IHEIt! MONDIALE

DUMITRIȚA TURNER (sărituri)
Șl EMILIA EBERLE (sol)

ÎNVINGĂTOARE ÎN FINALELE PE APARATE

GIMNASTELE ROMANCE AU CONFIRMAT UN ÎNALT NIVEL DE MĂIESTRIE
Presa sovietică despre succesul echipei feminine a țării noastre, campioană mondială

(Urmare din pag. I)

televizoarelor, acest minunat 
spectacol, de artă și sport, a 
fost dominat de Emilia Eberle 
șl Melita Ruhn, între care s-a 
intercalat una dintre cele mal 
prestigioase gimnaste sovietice 
ale ultimilor ani, actuala cam
pioană mondială Nelli Kim. 
Tragerea la sorți a oferit a- 
cestei scumpe gimnaste care

nă mondială. Pe podium, 1 s-a 
alăturat, pe iocul al treilea, co
lega de echipă Melita Ruhn, 
speriată parcă de copleșitoarele 
momente pe care le trăia. Au 
fost înminate medaliile, din 
nou in uratele publicului, iar 
pe catargul de lingă podium 
se înălțau în luminile reflec
toarelor și în acordurile Im
nului nostru de Stat două dra
pele românești, ca o semnifi-

REll'LTATE TEHNICE, FINALELE PE APARATE, FEMININ
Sărituri ; 1. DUMITRIȚA TURNER (România) 15,775 (tn fi

nals, 9,50 + 9,55), campioana mondială ; 2. Stela Zaharova
(U.R.S.S.) 19,700 (9,90 + 9,85) ; 3—4. Nelli Klm (U.R.S.S.) — 9,B0 
4- 9,90 și Șteffi Kraeker (R.D.G.) — 9,90 + 9,80 — ambele cu 
19,675 ; 5. Christa Canary (S.U.A.) 19,650 (9,00 + 9.85) ; 6. Maxi 
Gnauk (R.D.G.) 19,575 (9,80 4- 9,80) ; 7. Melita Ruhn (România) 
19,475 (9,30 + 9,95) ; 3. Suzl Kellens (S.U.A.) 18,475 (8,70 + 9,00) ;

Paralele : 1—2. Ma Yanhong (R. P. Chineză) 19,825 (9,90 In fi
nală) și Maxi Gnauk (R.D.G.) 19,825 (9,90) — campioane mon
diale ; 3. Emilia liberia (România) 19,750 (9,90) ; 4. Șteffi Krae
ker 19,700 (9,85) ; 5. NeUi Ktm 19,625 (9,80) ; 6. Marcia Frederick: 
(S.U.A.) 19,600 (9,30) ; 1. Maria Filatova (U.R.S.S.) 19,100 (9,30) ;
3. Zhu Zeng (R. P. Chineză) 19,025 (9,20) ;

Birnă : 1. Vera Cerna (Cehoslovacia) 19,800 (9,90 in finală), 
campioană mondială J 2. .Neill Kim 19,625 (9,33) ; 3. Regina Gră
it ole (R.D.G.) 19,575 (9,30) ; 4. Maria Filatova 19,525 (9,75) ; 5. Eva 
Mareckova (Cehoslovacia) 19,450 (9,30) ; 6. Maxi Gnauk 19,379 
(9,70) ; 7. Maia Toneva (Bulgaria) 19,325 (9,65) ; 8. Melita Ruhn 
18;973 (9,30) ;

Sol : 1. EMILIA EBERLE 19,800 (9,95 In finală), campioană 
mondială ; 2. Nelli Kim 19,775 (9,95) ; 3. Melita Ruhn 19,725 (9,90) )
4. Maxi Gnauk 19,700 (9,90) ; 5. Maria Filatova 19,650 (9,30) ; «. 
Vera Cerna 19,575 (9,90) ; 7. Zhu Zeng 19,525 (9,30) ; 8. Leslie 
Pyfer (S.U.A.) 19,475 (9,75).

Sub titlul „Stabilitatea — 
cheia spre succese", ziarul 
„Sovietski sport" publică un 
comentariu pe marginea cam
pionatelor mondiale de gimnas
tică, în care se arată : „Spor
tivele din România au cucerii, 
pentru prima oară în istoria 
gimnasticii, medalia de aur pe 
echipe la campionatele mondia
le. Echipei sovietice, care la 
șapte campionate a cedat o sin
gură dată (în anul 1966) întîie- 
tatea gimnastelor cehoslovace, i 
s-a conferit medalia de argint".

în corespondența „Surprize 
și premii", trimisul special al 
ziarului „Komsomolskaia Prav
da" la campionatele mondiale 
de gimnastică relatează : ,„..Na
dia Comăneci a apărut în are
nă, acompaniată de aplauzele 
furtunoase ale spectatorilor. Ar
bitrii i-au acordat o notă ridi
cată pentru evoluția ei Ia 
birnă — 9,95 puncte. în primul 
rînd — pentru cutezanță. însă, 
mai departe, echipa română a 
concurat fără lidera sa, sufe

rindă. Cu atît mai mult, concu
rentele principale ale gimnas
telor sovietice au reușit să con
firme un înalt nivel de măies
trie. Echipa României a evoluat 
constant, cu note foarte bune, 
la paralele și la birnă... Gim
nastele din România au devenit 
cîștigătoare în clasamentul pe 
echipe al campionatelor lumii. 
Sportivele sovietice s-au clasat 
pe locul al doilea".

Ziarul „Trud", in corespon
dența trimisului special V. Va
tutin, intitulată „Argint — 
gimnastelor noastre", după ce 
descrie situația intervenită in 
echipa României în momentul 
finalei, ca urmare a indisponi
bilității Nadiei Comăneci, no
tează, între altele : „Campioana 
olimpică a concurat în această 
seară numai la birnă, unde a 
primit o notă foarte ridicată — 
9,95 puncte. Apoi, Comăneci, 
suferindă, n-a mai concurat. 
Dar echipa română a demarai 
străluoit, încă de la primul a- 
parat, și aceasta a fost sufi

cient pentru a depăși echipa 
noastră. Valoarea incontesta
bilă a liderei României la bir
nă, programul oferit de ea au 
produs unele din momentele 
memorabile ale acestei seri...", 
în finalul corespondenței, zia
rul mal remarcă faptul că „e- 
chipa română s-a prezentat ex
celent”, la campionatele mon
diale de gimnastică.

în rubrica sa de sport, coti
dianul de mare tiraj „Izvestia" 
a inserat, sub titlul „Echipa 
României ia frunte", o relatare 
de la Fort Worth, In care pre
zintă punctajul acumulat de 
cele mal bune echipe feminine 
de gimnastică din lume, preci- 
zind că „Echipa României a 
obținut victoria la cea de a 
XX-a ediție a campionatului 
mondial de gimnastică sportivă,' 
cu un total de 389,55 de puncte. 
Pe locui al doilea s-au clasat 
gimnastele sovietice, care au 
cedat medaliatelor cu aur la e 
diferență dj 0,625 puncte".

DAN GRECU „MEDALIA DE AROINT DE LA EORT WORTH
MĂ STIMULEAZĂ PENTRU UNA DE AUR LA J. 0.“

este Emilia Eberle ultima evo
luție în grupă și în această e- 
diție a campionatelor mondiale, 
ca o revanșă parcă pentru u- 
nele neșanse pe care sportiva 
noastră le-a avut aici, în în
trecerile de la Fort Worth. 
Gnauk, Ruhn și Cerna primi
seră toate 9,90, iar Nelli Kim 
un meritat 9,95 .— toate pro
ducând spectacole excepționale, 
care păreau că nu vor mai pu
tea fi întrecute. Spectatorii a- 
plaudau în picioare, gimnastele 
reveneau pe scenă, ca artiste
le, iar Emilia Eberle aștepta ca 
Vera Cerna să fie notată de

cativă ilustrare finală a ma
relui succes realizat, aid, la 
Fort Worth, de minunatele 
noastre sportive. în istoria 
gimnasticii românești, alături 
de Montreal, Fort Worth va 
rămîne un moment de referință 
pentru mișcarea noastră spor
tivă.

■A"
E noapte la Fort Worth, ul

tima noapte petrecută aici de 
echipa României. O noapte in 
care somnul a dispărut, de 
bucurie și de satisfacție. La 
ora 4 dimineața autobuzul va

Duminică seară, la puțin 
timp după încheierea fina
lelor pe aparate la băieți, 
l-am rugat pe proaspătul 
medaliat cu argint la Inele, 
DAN GRECU, să ne împăr
tășească cîteva din impre
siile sale. Iată ce ne-a de
clarat multiplul nostru cam
pion : „Sînt foarte fericit. 
Am cucerit, aici, la 

o medalie la 
foarte mult. M-am 
foarte bine și am 
voi reuși la această 
a campionatelor mondia- 
Sint cu puțin sub greu-

.Worth, 
țin 
fit 
că 
t‘e 
le.

Fort 
care 
sim- 
jtiut 
edl-

fial fizic ridicat și, fără falsă 
modestie, cred că am execu
tat exercițiul meu la inele 
fără cusur. Nu exagerez 
deloc dacă vă voi spune ci 
as fi putut chiar cuceri din 
nou titlul de campion al 
lumii, la fel ca in 1974, la 
Varna. La începutul întrece
rii nu m-am prea acomodat 
cu aparatura de- aici, în
deosebi cu inelele de plas
tic, care alunecau, dar am 
lucrat foarte mult la antre
namente, mi-am studiat fie
care mișcare și pini la ur
mă am devenit tot mal »t-

dificultate. Dealtfel, exe
cutarea aproape fără gre
șeală a giganticelor înapoi, 
a „crucilor" a fost hotări- 
toare in obținerea acestui 
nou succes al carierei mele 
sportive. Coborîrea Tsuka- 
hara cu șurub mi-a reușit 
șt ea foarte bine, astfel că 
medalia de argint devine 
foarte prețioasă, pentru că 
ea mă stimulează și mă 
încurajează in pregătirea, 
de pe acum, a viitoarelor 
Jocuri Olimpice de la Mos
cova, unde sper să obțin un 
nou succes pentru gimnasti-

1

I
...     „       - - - ___ ___  - - g
tatea optimd, am un poten- gur în elementele de mare ca masculină românească14, 
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„ROMÂNIA A CUCERIT„FRANCE PRESSE":

CELE MAI MULTE MEDALII DE AUR

PEZLLTATE TEHNICE, FINALELE PE APARATE, MASCULIN
Sol : 1—2. Kurt Thomas (S.U.A.) și Roland Bruckner (R.D.G.), 

ambii cu 19,800 (9,90 in finală), campioni mondiali ; 3. Aleksandr 
Tkacev (U.R.S.S.) 19,775 (9.90) ; 4. Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) 
19,725 (9,85) ; 5. Bart Conner (S.U.A.) 19,650 (9,80) ; 6—7. Shlgeru 
Kasamatsu (Japonia) și LI (R. P. Chineză) 19,575 (9,70) ; 8.
Huang (R. P. Chineză) 19,175 (9,35) ;

Cal cu minere : 1. Zoltan Magyar (Ungaria) 19,825 (9,95), cam
pion mondial ; 2. Kurt Thomas 19,725 (9.90) ; 3. Koji Gushlken 
(Japonia) 19,600 (9,30) ; 4. Aleksandr Ditiatin (U.R.S.S.) 19,550
(9,80), 5. Stoian Delcev (Bulgaria) 19.525 (9,80) ; 6. Shigeru Ka
samatsu 19,450 (9,70) ; 7. Nikolai Andrianov 18,700 (9,00) ; 8. Mi
chael Nikolay (R.D.G.) 13,675 (8,30) ;

Inele : 1. Aleksandr Ditiatln 19,800 (9,90), campion mondial ; 
2. Dan Grecu (Romania) 19,700 (9,90) ; 3. Aleksandr Tkacev
19,675 (9,90) ; 4. Koji Gushiken 19,650 (9.85) ; 5. Stoian Delcev 
19,625 (9,80) ; 6. Huang 19,550 (9,80) : 7. Lutz Mack (R.D.G.) 19,525 
(9,75) ; 8. Ferenc Donath (Ungaria) 19,173 (9,40) ;

Sărituri : 1. Aleksandr Ditiatin 19,725, campion mondial ; 2. Ni
kolai Andrianov 19,700 ; 3—4. Bart Conner (S.U.A.) șl Ralph 
Barthel (R.D.G.) 19,675 ; 5. Roland Bruckner 19.500 ; 6. Jiri Ta- 
bak (Cehoslovacia) 19,525 ; 7. Shigeru Kasamatsu 19.150 ; 8. Ja
mes Hartung (S.U.A.) 19,375 ;

Paraleli? ; 1. Bart Conner 19,725, campion mondial ; 2—3. Kurt 
Thomas și Aleksandr Tkacev 19,600 ; 4—5. Koji Gushlken și Alek
sandr Ditiatin 19,600 ; 6. Hiroshi Kajlama (Japonia) 19,450 ; 7. 
Roland Bruckner 19,420 ; 8. Michael Nikolay 19,323 ;

Bara ; 1. Kurt Thomas 19,775, campion mondial ; 2. Aleksandr 
Tkacev 19,750 ; 3. Aleksandr Ditiatin 19.650 ; 4. Stoian Delcev 
19,550 ; 5—6. Tong (R. P. Chineză) și Michael Nikolay 19,500 ; 
7. Kajltani (Japonia) 19.475 ; 8. peter Kovăcs (Ungaria) 18,950.

Comentînd ultima reuniune 
a Campionatelor mondiale de 
la Center Arena din Fort 
Worth/Dallas, agenția franceză 
FRANCE I’RESSE subliniază, 
In relatarea trimisului său spe
cial, că „românca Emilia Eber
le a fost răsplătită pentru efor
tul și talentul său remarcabile, 
prin nota 9,95 la sol, o notă 
ridicată și pe deplin meritată. 
Ea a executat, acompaniată de 
o orchestrație strălucită, un e- 
xercițiu remarcabil". In conti
nuare, se face remarca privi

toare la succesul Dumitriței 
Turner, menționîndu-se că „o 
altă româncă, necunoscută pină 
acum, Dumitrița Turner, a cu
cerit medalia de aur la sărituri, 
intreeînd-o pe sovietica Stela 
Zaharova". în același comenta
riu, agenția citată remarcă suc
cesele repurtate la Fort Worth 
de tinerele Ma Yanhong, din 
R. p. Chineză, și Maxi Gnauk, 
din R. D. Germană, șl consi
deră că Vera Cerna a repurtat 
o frumoasă victorie în fața

U
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campioanei absolute a întrece
rii, sovietica Nelli Kim, in fi
nala de la birnă.

In încheiere, agenția Franca 
Presse scrie ; „în bilanțul ulti
mei seri a competiției feminina 
din cadrul celei de-a 20-a ediții 
a Campionatelor mondiale de 
gimnastică. România a repur
tat un remarcabil succes, cuce
rind cele mai multe medalii de 
aur șl ocupînd primul loc in 
clasamentul neoficial pc nați
uni".

MARTA ȘI BELA KAROLY

brigada de arbitre. Și iată că 
Emilia este chemată pe po
dium. A început cu un zbor 
de vis, în ritmul cunoscutei și 
îndrăgitei melodii românești 
„Sanie cu zurgălăi", care a a- 
tras dintr-odată aplauzele rit
mice ale întregii săli. Emilia 
părea ireală, în baletul cu re
zonanțe românești și în acro
bația înaltă, sigură, care uimea 
spectatorii. Exercițiul, evident 
de nota 10, a primit, din pă
cate, 9,95, suficient însă ca a- 
ceastă libelulă a gimnasticii 
noastre să obțină binemeritata 
răsplată a titlului de campioa-

pleca spre aeroport. Cu toții 
vom purta ani de-a rîndul în 
memorie această nouă filă de 
aur a gimnasticii noastre și nu 
vom uita niciodată afecțiunea 
caldă a publicului texan. atît 
de generos și entuziast cu e- 
chipele de gimnastică ale Ro
mâniei.

Nadia Comăneci va veni de 
la spital direct la aeroportul 
din Dallas, de unde se va ple
ca spre București, via New 
York, cu aterizare marți pe 
aeroportul Otopeni la ora 11,45.

La revedere Fort Worth, la 
revedere Texas !

(Urmare din pag. 1)
știinciozitate, să se dăruiască cu pasiune mun
cii de perfecționare, ei nu manifestă nici un 
fel de Îngăduință față de cei care ar vrea 
să lucreze mai ușor, mai puțin, mai comod. 
Am cunoscut mulți părinți care ne-au de
clarat că ar dori tare mult să-și trimită fe
tele să facă gimnastică la Onești sau la 
Deva (acolo unde au lucrat sau unde lși 
desfășoară acum activitatea reputații specia
liști), pentru că sînt aproape siguri că fe
tele lor vor deveni campioane europene sau 
mondiale ! Și viața vine să confirme pe de
plin asemenea punct de vedere.

Cu tot respectul pe care-1 datorăm primi
lor antrenori care le-au îndrumat pașii cam
pioanelor noastre mondiale de azi, trebuie 
să subliniem că. la afîrmarea internațională 
și progresul pe care Emilia Eberle, Melita 
Ruhn, Dumitrița Turner, Marilena Vlădărău, 
Rodica Dunca și. desigur, Nadia Comăneci 
le-au înregistrat în ultimul timp, o contri
buție esențială au avut Marta și Bela Karoly, 
care cu migală, cu multe renunțări personale, 
cu stăruință și perseverență, au format și 
pregătit o nouă echipă reprezentativă, de o 
ridicată valoare competițională, capabilă să 
înfrunte cu succes cele mai puternice repre
zentative din lume și. după cum s-a văzut, 
să obțină titlul de campioană mondială și

medalia de aur la cea de a 20-a ediție a 
întrecerilor de la Fort Worth.

Nu o dată acești doi tehnicieni s-au bucu
rat de colaborarea celorlalți antrenori din 
țară, și nu puțini au fost cei care și-au în
drumat cele mai bune eleve spre clubul spor
tiv școlar „Cetate" din Deva, unde activează 
acum Marta și Bela Karoly, cu convingerea 
că o fac în interesul acelor sportive, ai gim
nasticii și sportului românesc. Barbara Fren
kel, Geza Weinhert și Pavel Rosenfeld din 
Arad, Emerich Ban din Oradea, Nicolae Bu- 
zoianu, Ana Crihan și Adrian Goreac din 
Sibiu, soții Cristina șl Petru loan din Bucu
rești, soții Florica și Florin Dobre din Onești 
sînt doar cîțiva dintre inimoșii specialiști ai 
gimnasticii care nu precupețesc nici un efort 
pentru a asigura noi și noi rezerve lotului 
nostru reprezentativ feminin, atît de viguros 
lansat pe drumul obținerii unor mari și stră
lucite succese internaționale.

Prestigioasele rezultate pe care le-a repur
tat gimnastica noastră feminină la Center 
Arena din Fort Worth/Dallas confirmă în 
chip absolut convingător maniera, metodele 
de lucru ale antrenorului Bela Karoly, pen
tru ca, în perioada următoare, marele exa
men de anul viitor al gimnasticii noastre. 
Jocurile Olimpice de la Moscova, să fie pre
gătit la cel mai înalt nivel de competență 
și seriozitate.
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