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„SlNTEM FOARTE BUCUROȘI CĂ NE AM ÎNCHEIAT CU SUCCES MISIUNEA, 
CĂ AM REPREZENTAT CU CINSTE CULORILE SCUMPE ALE PATRIEI

Impresii, declarafii, opinii pe marginea strălucitului succes de la Campionatele mondiale de gimnastică

ln holul aeroportului internațional Otopeni, echipa • noastră feminină, împreună cu antrenorii săi și 
cu tehnicienii federației, răspunde solicitărilor numeroșilor fotoreporteri care au venit s-o 

întimpine
Numeroasele telefoane pe 

care le-am primit la redacție 
in ultimele două zile — 
din Capitală și din multe alte 
orașe din țară —, prin care ni 
se solicitau informații și amă
nunte despre revenirea în pa
trie a delegației noastre spor
tive, care a participat la cea 
de-a 20-a ediție a Campionate
lor mondiale de gimnastică din 
Statele Unite, au constituit una 
din cele mai elocvente dovezi 
ale marelui ecou pe care străluci
tul succes al gimnastelor noas
tre la Fort Worth l-a avut 
în rîndurile iubitorilor de sport 
din țara noastră, ale tuturor a- 
celora care, prin presă, prin 

transmisiile de radio sau de tele
viziune, au luat cunoștință de 
spiritul de luptă, înalta pregă
tire, exemplara dăruire a ce
lor șase gimnaste românce, ca
re au repurtat un prestigios 
succes internațional, cîștigind 
medalia de aur pe echipe la 
„mondialele* din Statele Uni
te. Astfel că ieri nu ne-a mai 
surprins prezența masivă a 
iubitorilor de sport la Aeropor
tul internațional Otopeni, cu 
toții dornici să salute sau să 
oferă flori bravelor noastre 
gimnaste, a căror comportare 
la cea mai mare întrecere a a- 
nulul este unanim elogiată de 

specialiști, de presa sportivă 
internațională.

Intfmpinîndu-le la aeroport, 
conducerea C.N.E.F.S. le-a feli
citat cu multă căldură pe gim
nastele noastre de aur — Na
dia Cemăneci, Emilia Eberte, 
Iiumitrița Turner, Melita Kuhn, 
Itodica Dunca și Marilcna Vlă- 
dăriu — pentru succesul din 
întrecerea pe echipe și pentru 
performanțele individuale din 
finalele pe aparate și din con
cursul primelor 36, urîndu-le 
ca și pe viitor să lupte cu a- 
ceeași mare dăruire pentru 
culorile scumpe ale patriei, 
pentru creșterea continuă a 
prestigiului sportiv al patriei 

noastre socialiste. De aceleași 
frumoase aprecieri s-a bucurat 
și multiplul nostru campion 
Dan Grecu, medaliat cu argint 
la inele, gimnast a cărui carie
ră sportivă este pilduitoare 
pentru toți tinerii noștri care 
doresc să descifreze tainele 
gimnasticii și să-și perfecțio
neze măiestria în acest sport 
atît de greu.

Pionieri bucu- 
i-eșteni, tineri spor
tivi din asociațiile 
și cluburile Capi
talei, profesori de 
educație fizică, an
trenori, un nu
meros și entu
ziast public au 
făcut o primire 
deosebit de căl
duroasă noii echipe 
campioane mon
diale feminine, E- 
mlliei Eberle și 
Dumitriței Turner, 
câștigătoare ale 
medaliilor de aur 
în finalele pe a- 
parate, Melitei 
Ruhn, dublă deți
nătoare a medaliei 
de bronz, lui Dan 
Grecu, care și-a 
apărat Intr-o ma
nieră impresio
nantă poziția sa 
fruntașă la apara
tul care Ta con
sacrat, inelele. Cu 
toții și-au expri
mat admirația pen
tru rezultatele șco
lii românești de 
gimnastică, pen
tru munca neobo
sită, de o mare 
competență și res
ponsabilitate, a an
trenorilor Marta și 
Bela Karoly, a ac
tivului Federației 
de gimnastică, ex- 
primîndu-și încre
derea că anul viitor, la Jocurile 
Olimpice de la Moscova, gim
nastica românească va re
purta noi și prestigioase suc
cese, care să onoreze mișcarea 
noastră sportivă.

La cîteva minute după sosi
re, am solicitat citorva tehnici
eni, precum și componentelor 

echipei noastre feminine pri
mele impresii despre competi
ția și succesele de la Fort 
Worth.

BELA KAROLY, antrenorul 
echipei reprezentative : „Sîntem 
foarte bucuroși că ne-am înche
iat cu succes misiunea noastră, 
aceea de a reprezenta cu cinste 
culorile scumpe ale patriei la 
cea de a 20-o ediție a campio

Nadia Comăneci, cu mina stingă bandajată, 
este încă marcată de neșansa pe care a 
avut-o de a nu-și fi putut dovedi încă o 
dată marele său talent și de a nu fi obți

nut succesele pe care le merita
Fotografii : Dragoș NEAGU

natelor mondiale de gimnastică 
de la Fort V/ortht Dallas, din 
Statele Unite. Succesul echipei 
noastre feminine, care a reușit, 
in condițiile cunoscute, ale ab-

Constantin MACOVE1

(Continuare in pag a 4-a)

Astăzi, la Craiova

UNIVERSITATEA LUPTĂ PENTRU 
CALIFICAREA ÎN „SFERTURILE" 

CUPEI U.E.F.A.
• Optimism și încredere ln tabăra craioYcnilor • Numai 
Bcldcanu indisponibil • Borussia iioncbcngladbach a sosit 
ieri in (etatea Daniei • Partida ța începe la ora 1J

Turneul final al Diviziei de lupte libere

AFLAȚI ÎN PLIN PROGRES, TINERII
AU DECIS NOILE IERARHII VALORICE

CRAIOVA, 11 (prin telefon). 
Ziua mult așteptatei revanșe 
cu Borussia MSnchengladbach 
din turul III al Cupei U.E.F.A. 
a sosit. A sosit cu încredere și 
optimism în tabăra antrenori
lor, jucătorilor și suporterilor 
craioveni. Acest meci de care 
își leagă justificate speranțe 
iubitorii fotbalului din țara 
noastră. O eventuală (și dorită) 
eliminare a actualei deținătoare 
a Cupei U.E.F.A. ar reprezenta 
una dintre cele mai valoroase 
performanțe din ultimul dece
niu ale unei echipe de club de 
la noi. Din discuțiile purtate 
cu antrenorii Valentin Stănescu 
și Ion Oblemenco, cu toți jucă
torii Universității Craiova se 
desprinde limpede dorința de 
victorie, de calificare.

Azi (n.r- ieri), înaintea ulti
mului antrenament dinaintea 
partidei cu Borussia, la ședința 
teoretică de pregătire a jocu
lui, antrenorul Valentin Stă
nescu făcea următoarele reco
mandări jucătorilor săi : „Fie
care trebuie să se concentreze 
asupra jocului cu Borussia, 
rememorîndu-și calitățile și 
maniera de joc a adversaru
lui direct. Avem la îndemî- 
nă posibilitatea unui re
zultat de răsunet, pentru că nu 
e sigur că ne vom mai intilni 
curînd cu o asemenea șansă. 
Totul va depinde însă de voi, 
de modul cum veți ști să a-

Gheorghe NERTEA

(Continuare în pag. 2-3) (Continuare ln pag. 2-3)

Duminică, la Brașov, s-a în
cheiat ediția 1979 a Diviziei de 
lupte libere, la turneul final 
fiind prezente 8 echipe : 
Steaua, Dinamo Brașov, Hidro
tehnica Constanța, Vulcan 
București, Steagul roșu Brașov, 

Echipa clubului Steaua, campioană și in acest an.
Foto : Mircea RISTA — Brașov

C. S. M. Cluj-Napoca, Rapid 
București și Progresul Brăila 
clasate în această ordine.

Titlul de campioană a fost 
cîștigat, și de data aceasta, de 
formația clubului Steaua, vic
toria sa fiind mai clară decît 

în alți ani, datorită omogenită
ții echipei, dar și ca urmare a 
faptului că majoritatea sporti
vilor militari s-au prezentat 
mult mai bine pregătiți _ decît 
în anii precedenți. Dintre lup
tătorii oonsacrați, de la Steaua 
s-au remarcat, pentru buna lor 
formă sportivă, V. Pușcașu, E. 
Panaite, I. Arapu, T. Seregely, 
A. Șutcu. în plus, doi tineri 
componenți ai echipei campioa
ne, V. Vișan și O. Dușa, au 
realizat în ultima vreme o în
semnată creștere valorică șl 
s-au impus în fața tuturor ad
versarilor întâlniți.

întrecerile de la Brașov au 
scos în evidență forma bună și 
a altor sportivi consacrați, fapt 
care dovedește că ei au tratat 
cu toată seriozitatea pregătirea 
pentru turneul final al campio
natului pe echipe.» O dispoziție 
de concurs excelentă au dove
dit brașovenii E. Cristian, I. 
Breaz, C. Șandru, constănțenil 
I. Constantin, Șt. Nicolae șl A. 
Ablez, rapidistul C. Zahari» 
etc.

Mihai TRANCA



„ECUAȚIA" CAMPIONATULUI DE POLO
ARE ACUM... 6

Așa cum a început — s-au
scurs abia trei etape — noul
campionat de polo promite să
fie foarte Interesant și orice
pronostic în disputele celor 6 e- 
chipe fruntașe pare să fie ha
zardat. Cine și-ar fi închipuit că, 
după o victorie asupra campioa
nei, urmată de un succes asupra 
Progresului București (în bazi
nul Floreasca), poloiștii de la 
Crișul Oradea vor ceda — și încă 
la un scor (5—8) ce nu lasă nici 
Un dubiu — în fața ultimei cla
sate 7 Și nu a lipsit mult ca șl 
in celălalt meci al cuplajului 
bucureștean de duminică să în
registrăm o surpriză asemănă
toare, Rapid scăpînd ca prin u- 
techile acului de o înfrîngere in 
fața poloiștilor de la Progresul.

In comparație cu ediția trecută, 
prima grupă valorică a Diviziei 
A ne demonstrează un evident 
echilibru între cele 6 competi
toare și acest fapt contribuie la 
sporirea interesului în jurul în
trecerilor. Fără a diminua cu ni
mic din meritele echipelor C.N. 
ASE și Progresul, schimbate mult 
In bine, trebuie să subliniem că 
atît formația orădeană, cît și cea 
feroviară nu au reușit încă să 
ambaleze „motoarele14 la turație 
superioară, evoluțiile lor (în ra
port și cu loturile de care dis
pun) fiind încă neconcludente. 
Crișul nu are un portar la nive
lul coechipierilor, iar aceștia, cu 
un plus de maturitate, au căpă
tat și o prea mare siguranță a 
propriilor posibilități, care le mai 
Joacă unele feste. Să sperăm că 
meciul de duminică a fost un 
simplu accident. In ceea ce pri
vește pe Rapid, semnalăm o mai 
veche meteahnă ; în situațiile

NECUNOSCUTE
cînd, evident, jocul nu le merge, 
feroviarii (in frunte cu antreno
rul lor) se preocupă mai mult 
de deciziile arbitrilor decît de 
găsirea unor soluții eficiente in 
apărarea porții lor.

interesant, în acest început de 
campionat, ni se pare și experi
mentul dinamovist. Antrenorul 
Iuliu Capsa a avut curajul să 
joace și la Cluj-Napoca cu mai 
mulți juniori și rezultatul a fost 
din nou încurajator, echipa sa 
învingind pe Voința în propriul 
ei „fief“.

W
Cu totul regretabile atitudini

le din ultima etapă 
că tori, antrenori și 
dini sancționate 
F.R.N., astfel :

O antrenorilor C. 
șl Gh." Zamfirescu 
11 s-a ridicat dreptul 
conduce echipele timp de două 
etape și, respectiv, o etapă pen
tru proteste la deciziile arbitri
lor ;
• pentru același motiv, jucă

torii I. Slăvei, FI. Teodor (Rapid) 
și C. Manea (Progresul) au pri
mit un ultim avertisment ;
• arbitrii Al. Bădiță și Șt. Mi

hai au pierdut dreptul de a con
duce timp de trei luni, iar V. 
Medianu și V. Burdea au primit 
un avertisment pentru arbitraje 
necorespunzătoare și lipsă de 
fermitate în sancționarea actelor 
de indisciplină ;
• V. Țăranu, P. Chețan (Ra

pid) și VI. Moraru (C.S.Ș. 2) au 
primit avertisment pentru atitu
dini neconforme cu calitatea de 
antrenori.

ale unor ju- 
arbitri, atltu- 
prompt de

Kusu (Rapid) 
(C.N. ASE) 

de a-și

Adrian VASIIIU
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OMUL CARE NE-A ADUS PE TOII LA TENIS
rat, ci ca o datorie de împli
nit.

— Sincer vorbind, am pu
tea aspira Ia mai mult de
cît s-a obținut pînă acum 7

— Fără îndoială, da 1 «Echi
pa de aur" a tenisului româ
nesc, despre care ne place să 
amintim cu nostalgie, n-a dis
părut decît pentru un moment. 
Pentru momentul acesta, al 
schimbului de generații. In lo
cul lui Năstase și Tiriac, tre
buie să vină acum alții. Jucă
torii cresc și devin campioni, 
urmînd legile progresului in 
sport. Trebuie să avem doar 
grijă ca ele să fie urmate cu 
strictețe.

— Mai concret, cum «ă 
facem 7

— Să continuăm, în primul 
rînd. Adică să dezvoltăm eele 
Începute, să le perfecționăm. 
Punîndu-le de acord cu nive
lul cerințelor actuale ale teni
sului. Cu alte cuvinte, să lu
crăm mai departe cu mase cît 
mai largi de sportivi. Ca să a- 
legi, trebuie neapărat să ai ce 

și acum, 
știu prea bine. Dar Îmi permit 
să spun că nu facem îndeajuns. 
Pentru a găsi viitorii Tiriac și 
Năstase trebuie mult mai mulți 
candidați la măiestrie. Un e- 
xemplu concret. Aurel Segăr- 
ceanu, care azi primește titlul 
de antrenor emerit, poate fi 
mțndru că a descoperit-o pe 
Virginia Ruzici, una din cele 
mai bune jucătoare din lume. 
Dar ca s-o găsească pe Ruzici, 
i-au trecut prin mină cinci su
te, poate o mie de începătoare. 
Numai așa a putut alege. E 
dar 7

Sîmbăta trecută, la etajul 
VIII al sediului C.N.E.F.S., at
mosferă sărbătorească. Aniver
sam împlinirea a 50 de ani de 
la înființarea F. R. Tenis. Erau 
prezenți oameni legați de acti
vitatea „sportului alb" în țara 
noastră, foști și actuali jucă
tori, antrenori, tehnicieni, su
porteri. Toți, cu vechi sau mai 
noi state de serviciu în această 
disciplină sportivă, atît de bo
gată în tradiții și largă popu
laritate. In minutele de pauză 
ale sesiunii de referate, inter
locutorul nostru este maestrul 
emerit al sportului ION TI
RIAC. „Omul care ne-a adus 
pe toți ia tenis" — așa l-am 
numit cîndva. Să-l mai ascul
tăm o dată, răspunzând între
bărilor noastre :

— Ce se cuvine spus în 
acest moment jubiliar 1

— Firește, felicitări federa
ției și urări de succese tot mai 
mari sportivilor ei. Succese 
care să se adauge celor obți
nute de noi, cei ajunși „bă- 
trîni", sau, mai mult chiar, să 
le depășească în strălucire. Și 
fiindcă am fost, se zice, unul 
dintre cei care au pus umărul 
pentru ca tenisul nostru să 
înainteze pe calea afirmărilor, 
aș spune că urarea mea ar tre
bui privită, de toți cei ce-I slu
jesc, nu ca un simplu dezide-

cerne... Așa facem

® CAMPIONATE • COMPETIȚII •
DOAR PATRU JUDEȚE AU 
GĂSIT DRUMUL SPRE...

„CUPA F.R.T.A."

ȘAHIȘTII IN URMĂRIREA LIDERULUI

în pădurea Gîrboavele, de lin
gă Galați, s-au desfășurat ulti
mele două competiții din calen
darul anual al Federației româ
ne de turism-alpinism : „Cupa
F.R.T.A. — patrula de noapte44 
șl „Cupa arbitrilor44.

Primul concurs s-a desfășurat 
noaptea, în patrulă de cîte pa
tru concurenți, aceștia putând 
avea vîrstă între 18 și 50 de ani. 
Participarea nu era limitată, 
fiecare asociație sau club sportiv 
avînd dreptul să trimită oricîte 
echipe de patrulă. De asemenea, 
era de așteptat să se prezinte 
la concurs și reprezentative oră
șenești și județene.

Din păcate, la „Cupa F.R.T.A.* 
au luat parte numai 12 _ ' 1
din doar 4 județe — Iași, Timiș, 
Prahova, Galați — și din muni
cipiul București, cu mult 
așteptările organizatorilor, 
făcuseră pregătiri pentru un nu
măr de trei ori mal mare. De 
fapt, această competiție trebuia 
să albă loc în luna mai, la Za
lău. A fost mutată însă — ca 
timp — la sfîrșltul calendarului 
competițional și — ca loc — la 
Galati.

Echipa de organizare, compusă 
din reprezentanți al F.R.T.A. 
din membri ~ ...............
alpinism a 
pregătit în 
atît hărțile 
echidistanțe 
seele (bine , _ ___
puțin fr^mîntat, împădurit).

Cel de-al doilea concurs, „Cu
pa arbitrilor44, a cunoscut o par
ticipare mai numeroasă, poate și 
pentru faptul că el a contat șl 
ca probă practică-barem, pentru 
ca arbitrii să mal poată funcțio
na ca trasatori și în anul 1980.

— Pentru a evita, pe viitor, o 
absență atît de... nedorită, ne-a 
spus tovarășul Paul Simionescu, 
secretar al Comisiei centrale de 
orientare, începînd din anul 
1980, cel puțin prima competiție 
se va desfășura, cu regularitate, 
numai în împrejurimile munici
piului București.

REZULTATE TEHNICE : „Cu
pa F.R.T.A. —- patrula de noap
te44 : 1. Politehnica Iași (Teodor 
Găureanu, Petru Nicoară, loan 
Crișan și Vasilc Crișan), x Poli
tehnica Timișoara, 3. Dacia Buc. 
„Cupa arbitrilor* : categ. sub 35 
de ani, (f) : 
(I.T.B.) ; (m) 
(Iași). Categ. 
Gh. Popescu

Apropierea finișului stimulează 
pe finaliștii campionatului națio
nal de șah. Ieri, în a 9-a rundă, 
ei ne-au oferit o serie de partide 
frumoase, de luptă. Un pluton 
compact a pornit în urmărirea 
liderului, Victor Ciocâltea, care 
șl-a oferit numai o remiză, cu 
Mihal Șubă, păstrînd o jumătate 
de punct avans față de următorii 
clasați. Dintre aceștia, cel mai 
nou apărut în lupta de prim-pdan 
este Theodor Ghițescu, care l-a 
obligat pe Parik Stefanov la a 
doua înfrîngere consecutivă (după 
ce m runda anterioară cedase în 
fața lui Vasile Georgescu). Iată 
șl celelalte rezultate da aseară : 
E. Ungurean u — V. Georgescu

START Șl IN FINALA FEMININĂ

1—0, M. Pavlov — S. Grttnberg 
%—%, O. Foișor — P. Voiculescu 
1—0. C. Radovici — V. Stoica 
Vr—Va. S-au întrerupt partidele 
C. Ionescu — Gh. Mititelu și M< 
Ghindă — N. Ilijin. In cea din 
urmă, campionul țării (eu albele) 
are un final superior. Clasamen
tul : Ciocâltea 6 p. Ghițescu, Pa
vlov, Radovici și Stoica — 5% p, 
Georges eu și Ștcfanov — B p. 
Ghindă 4% p (1), Ungureanu 
<Va P. Ionescu 4 p (2), Șiibă 4 p, 
Foișor șj Grtinberg — 3</a p. Bî- 
Jln 3 p (2), Mititelu S p (1), Voi
culescu 1 p.

Azi (de la ora 15,30) tn Aula 
Facultății de farmacie se dispută 
runda a 10 a. (RD. V.).

echipe

sub 
care

. și 
ai Comisiei de turism- 
județului Galați, a 
foarte bune condiții 
(în cinci culori, eu 
de 5 m), cît și tra- 
alese, într-un teren

La SaW Mare începe astăzi fi
nala celui de-al 32-lea campionat 
național feminin de șah, ultima 
competiție a sezonului.

Cu excepția maestrelor interna
ționale Elisabeta Polilironiade (a- 
flată în plină pregătire pentru 
întâlnirea, de la sfîrșitul lunii, cu 
Gisela Fischdik, în cursa de cali
ficare la meciurile candidatelor) 
și Rodica Belcher (din motive 
familiale), înlocuite de maestrelc 
Lia Bogdan și Eugenia Ghindă 
(califi.ate după un baraj), turneul 
reunește elita șahului feminin 
românesc, promițînd o luptă e- 
chilibrată, interesantă și — spe
răm — de ridicat nivel tehnic.

Dar iată lista participantelor : 
Gertrude Eaumstark (Medicina 
Timișoara) M.I. — Elo Alterna
tion al 2170 puncte, Lia Bogdan 
(Universitatea București) M —

2160, Dana Nuțu (Medicina Timi
șoara) M.L — 2150, Margareta 
Mureșan (Medicina Timișoara) 
M.I. — 2130. Margareta Teodorescu 
U. T. București) M.I. — 3110/ Li- 
gia Jicman (Electromotor Timi
șoara) M — 3100, Viorica Hie (V- 
nlversltatea București) M — 2070, 
Eleonora Gogâiea (Calculatorul 
București) M — 2060, Gabriela Ol- 
teanu (Calculatorul București) M 
—- 2055, Emilia Chiș (Locomotiva 
București) M — 2050, ~
genia Ghindă (Universitatea 
București) C.M. — 2035, Ju- 
dita Kantor (C.S.M. Cluj-Na
poca) M — 2030, Marina Pogore- 
vici (Petrolul Ploiești) M — 1955, 
Mariana Duminică (Electronica 
București) C.M. — 1800, Angela 
Cabariu ..-(Politehnica București) 
C.M. — 1800, Gabriela Olărașu 
(Universitatea Iași) C.M. — 1800.

NOI RECORDURI DE SENIORI, JUNIORI Șl COPII 
LA PATINAJ VITEZĂ

C.M.

Eu-

E foarte dar. înțele- 
că selecția trebuie fă- 
dintr-un volum cît mai

gem 
cută
mare de jucători, In special 
tineri. Dar, de la ce vîrstă 
să înceapă copiii tenisul 7

— Și aid trebuie să" ne pu
nem de acord cu cerințele mo
deme. Eu am început tîrziu, pe 
la 16 ani. Ilie Năstase la 12. A- 
cum e altfel. Se începe de la 
4 ani... Nu obligatoriu. La 10

ani nu e încă tîrziu. Dar după 
această vîrstă șansele de a for
ma un campion devin infime. 
Mă gîndesc la așii tenisului de 
azi — Borg, McEnroe, Connors. 
Toți au început de mici.

— Alte indicații—
— Pe scurt. Să folosim 

mult terenurile de ciment, 
«înt școala tenisului rapid 
precizie. Apoi, selecția trebuie 
să fie foarte strictă. Fără con
cesii, fără milă ! Criteriul : li
nul singur, munca. Talentul 
contează mai puțin. Cine mun
cește bine, ajunge obligatoriu 
campion. Cine muncește bine și 
are în plus talent, ajunge su- 
percampion.

— Bjorn Borg este un 
supcrcampion. Ce-I deose
bește, anume, de ceilalți 7

— Felul cum știe să se miș
te pe teren. Acoperirea spațiu
lui de joc. Cu aceasta este su
perior tuturor celorlalți. Și, 
practic, imbatabil.

— Ține aceasta de muncă 
sau de talent 7

— Și de una și de alta. Să 
completez ideea : numai cu ta
lent nu ajungi nicăieri, dacă 
nu muncești. Aș spune că te
nisul, contrar aparențelor, este 
unul dintre cele mai dure spor
turi. Cere efort brut. L-a$ ase
măna, cel mai bine, cu canota
jul. Cu cît stai mai mult în 
barcă, cu atît vîsleștl mai bine.

Cu acest „punct pe i” a luai 
sfîrșit și convorbirea noastră.

mai 
care 
și de

Radu VOIA

Desfă

FINAL
ÎNTREI

UIMIM FINAL Al DIVIZIEI Ol LUPTE LiBLRE
(Urmare din pap. 1)

Mariana 
: Teodor 
peste 35 

(I.C.M. 5

Abrudan 
Găureanu 
ani (m) : 
Buc.).

S. NORAN

Cițiva patinatori români de vi
teză au participat la primele 
concursuri internaționale ale se
zonului, cel mai bine pregătiți 
reușind să stabilească o serie de 
recorduri republicane la catego
riile respective. Astfel, pe pista 
artificială de la Inzell, seniorul 
Andrei Erdely (Tractorul Brașov) 
șl juniorul I Dezideriu Jenei 
(Viitorul duj-Napoca) au obținut 
următoarele rezultate : 1500 m — 
Erdely 2:95,59 (v.r. 2:08,0) ; Jenei 
— 2:08,51 (v.r. 2:08,81) ; 3000 m — 
Erdely 4:17,76 (v.r. 4:28,70) ; Je
nei — 4:31,76 (v_r. 4:37,81). Pro
bele concursului de sprint au 
fost cîștlgate de canadienii O. 
Webster la 500 m, cu 39,81 și A, 
Boucher la 1 000 m, cu 1:16,37. 
Reprezentantul țării noastre, Va-» 
sile Coroș (LE.F.S. București), a 
înregistrat pe distanțele mențio
nate 40,47 și, respectiv, 1:21,52.

Un alt grup de tineri vitezlști 
a evoluat la Budapesta, remancin- 
du-se următorii alergători : Adal-

Peri Lakateș (C.S.M. auj-Napooa) 
la 500 m jun. n — 43,12 (v.r.
43,36), Tibor Copacz (S.C.M. duc) 
la 1000 m șl 3000 m Jun. H — 
1:27,94 (v.r. 1:20,7) și 4:47,7 țvr. 
4:55,42), Carol Lang (Viitorul Cluj- 
Napoca) la 1500 m copii I — 
2:36,0 (v.r. 2:37,1), Zsolt Zakarlas 
(S.C.M. Ciuc) la 500 și 1000 m co
pii I — 46,10 (v.r. 47,5) șl 1:35,15 
(v.r. 1:40,6), Orlando Cristea
(C.S.S. „Triumf" București) la 
MO m, 1000 m, și biatlan copil II 
— 48;6 (v.r. 51,5), 1:41,23 (VZ.
1:45,6) șl 98,075 p (VJ. 104,390).

O impresie deosebită a pro
dus, In același timp, o serie de 
tineri care posedă frumoase ca
lități fizice, suficiente cunoștin
țe tehnice ți au dovedit o pre
gătire excelentă. în fruntea a- 
cestora șe situează ex-craiovea- 
nul Traian Marinescu (Dinamo 
Brașov). El a cîștigat turneul 
la categoria 62 kg, deși alături 
dee] se găseau pe foaia de 
concurs Gigei Anghel (Steaua), 
Ion Breaz (Steagul roșu Bra
șov), Victor Cioacă (Progresul 
Brăila), Ștefan Radu (Vulcan), 
sportivi cu apreciabile perfor
manțe șl cu o mare experiență 
oompetițională. Tînărul Tr. 
Marinescu (19 ani), i-a învins 
însă, pe toy acești adversari ! 
O impresie aproape la fel de 
bună a produs Învingătorul de 
la categoria 90 kg, Aurel Pa- 
nait (Dinamo Brașov), la fel 
de tânăr și de dotat cum este 
colegul său de echipă. Din 
cele șapte meciuri susținute, A. 
Panait a terminat de șase ori 
învingător prin tuș și a obți
nut o singură victorie la ptme-

MARI SATISFACȚII LA iNDEMlNA TUTUROR!

După patru ani de încercări, 
ALBATROS MAMAIA PROMOVEAZĂ IN DIVIZIA B 

DE SCRIMA

trcigere 
speciala

S-a încheiat Campionatul de 
calificare pentru Divizia B la scri
mă, la toate cele 4 probe, prin 
promovarea următoarelor echipe: 
floreta feminin : c.s. școlar 
Băiergia București (Cornelia Che- 
Jaru, Georgeta Beca, Cristina Mi- 

' -..........  antrenor
FLORETA 
București

hăilă, Steluța Mlhăllă, 
Borneo Pelegrini) ; 
masculin : viitorul _______
(Fernando Bucur, Constantin Za- 
haria, Corin Paciclu, Nlcdae Ma
rinese i. antrenor Zoltan Gered); 
SPADA : Albatros Mamaia (Lu
cian Patrichi, Emilian Petcu, 

Toma, 
Constantin 

Le- 
Școlar 
Turcu, 
Daniel

etan Patrichi, Emilian 
Dumitra Petre, Lucian 
Narcis Gavrilescu, _____
Mănuc, antrenor Constantin 
pădatu) ; SABIE : C. Ș. 
nr. 1 București (Florin 
Ion Stanciu, Mihal PeUe, ______
Petreseu, călin Hălmăjan, Gheor- 
ghe Leoa, antrenor Eugen Turcu).

Campionatul a fost do-minat de 
tineri intre 13 și 18 ani. Echili
brul valoric a făcut oa promova

rea să se hotărască, la toate ar
mele, numai în finalul etapei * 
H-a. La încheierea etapei 1, la 
spadă, de exemplu, trei echipe 
(Albatros, Petrolul și politehnica 
Timișoara) erau la egalitate, 
pentru ca abia în etapa a n-a 
Albatros Mamaia să se desprindă^ 
cîștigînd toate meciurile, șl să 
promoveze în Divizia B, după ce 
i ani la rînd mal încercase fără 
succes. Un fapt negativ : multe 
echipe participă la acest campio
nat pornind de la premisa că nu 
au șarve de promovare, uitînd 
aspectul esențial, că această com
petiție oferă posibilitatea sporti
vilor să la parte la mal multe 
concursuri să-șl poată valorifica 
cunoștințele acumulate în pregă
tire, să capete mal multă expe
riență și să poată înfrunta apoi, 
eu succes, pe sportivii din eșa
loanele superioare ale performan
ței.

Mlltiade ATANASIU
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te, dar aceasta in fata fostului 
multiplu campion al țârii Ion 
Dumitru (Steaua), Un alt tînăr 
care promite, de la care se 
așteaptă succese și mai mari, 
este Gheorghe Fodore (Dinamo 
Brașov). El a cîștigat șase me
ciuri, fiind întrecut (la egalita
te de puncte : 6—6) numai de 
T. Seregely, învingătorul din 
ace,st concurs.

Merite în instruirea temeini
că ți promovarea juniorilor 
revin și antrenorilor constăn- 
țetni K. Izmail și I. Vangheliei, 
care au prezentat o garnitură 
din rîndul căreia s-fiu eviden
țiat I. Giugiea, I. Polihrone ți 
FI. Maican. Dealtfel, puncte
le acumulate de acești trei ju
niori au fost decisive în dis
puta dintre echipele Hidroteh
nica șl Vulcan București pen
tru ocuparea locului trei.

Referindu-ne la comportarea 
celor opt finaliste, trebuie să 
remarcăm saltul calitativ al 
formației constănțene (pentru 
prima oară pe locul 3), și, mai 
cu seamă, rapida creștere va
lorică a echipei Vulcan Bucu
rești (antrenori I. Chirilă și 
D. Pirvulescu), care pînă acum 
doi ani activa in concursul de 
calificare, iar în prezent s-a 
aflat foarte aproape de a se 
clasa pe locul trei în prima di
vizie. în același timp, să 
consemnăm regresul uneia din
tre echipele aflate foarte mulți 
ani in prim-planul întrecerilor 
Steagul roșu Brașov. După ce 
în numeroase ediții precedente 
elevii lui I. Mureșan au ocu
pat locurile 2—3 în Divizie, a- 
nul acesta e-au situat pe pozi
ția a cincea, la o diferență de 
9 puncte față de locul 4 î

♦
Sala spo 

noscut, si 
mosfera n 
sub genei 
nale „Dac 
întrucit f 
de judo, 
tori, au 
rare și as 
nor întrec 
reține ma 
concur^fiți 
șl cadre 
care aceș4 
curs, dove 
precum și 
sportiv ca 
și în trib;

Organiza 
una pentri 
elevi, ceai 
finalele au 
echitabile i 
ma de vîi 
s-a făcut | 
teâua unde 
elevii dom 
nerețea, pl 
tenția prod 
exersate ș| 
samblu, ie 
tățile pron 
ța, rezlsteț 
za de dec

II

• AUTOTURISME „Dacia 1300“ și „Skoda 120 L“
© BANI : cîștiguri fixe de 25.000, 5.000 etc. și variabile
• EXCURSII în U.R.S.S. — Finlanda sau R.D. Germană 
® Se efectuează 8 extrageri cu un total de "5 numere ! 
CONSULTAȚI PROSPECTUL TRAGERII și JUCAȚI DIN 
VREME NUMERELE PREFERATE ! Agențiile Loto-Frono- 
sport vă așteaptă pînă sîmbălă 15 decembrie a.c.

coresp.

LOTO - PRONOSPORT INI
MARI SUCCESE LA LOTO I

Prin numeroasele cîștjguri. în
registrate la tragerile obișnuite 
Loto din luna precedentă, la loc 
de frunte se situează, desigur, 
eele nu mal puțin de ȘAPTE 
AUTOTURISME „Dacia 1300“, 
două dintre acest j-a fiind obținute 
la categoria I a tragerii din 30 
noiembrie, pe bilete achitate 100%, 
de participanții Oltcanu Emil din 
Vasilațl (jud. Ilfov) și Rădulescu 
Constantin din Brașov. Tragerea 
de vineri 14 decembrie a.c. vă 
oferă și dv. posibilitatea unor 
cîștiguri asemănătoare. Nu uitați,

însă, că Â 
ULTIM EL} 
rea biletele 
rate.

CIȘTIGXJ1 
PKONOSI

C

Category
30.50 vari< 
tegoria a 
536,75 vâri 
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4.506.50 va



ntru Îmbunătățirea activității
ANȚĂ LA CLUBUL DINAMO BUCUREȘTI
decembrie a.c.,' 

i conducere 
amo București 
l în care se în- 
ierile progra- 
•i privind pre- 
>r dinamoviști 
nerii unor re- 
igiu în compe- 

internaționale, 
ațelor și cerin- 
•g din orienta
le conducerii 
itului pentru 
citații de edu- 
port în țara 
ațele bune ob- 
e de ramuri 
nt caiac-canoe, 
ieți, canotaj — 

lupte greco- 
i, Biroul Con- 
.îcere a subli- 
eficiențele se
in activitatea 

ază ale clubu- 
le de atletism, 
by Si fotbal, 
te nu sînt pe 
ților și condi-
it s-a'atras a- 
psurilor grave 
vitatea secției 
n ce privește 

în pregătire, 
luncii de edu- 
șl comportarea 
■uirea și abne- 
iceștia trebuie 
in reprezenta- 
demnitate, a 
în competiți- 

intemaționale. 
■oluția nesatis- 
oei în unele 
înță majoră, 

obiectivelor 
stabilite.
idență că ne-

ajunsurile din activitatea clubu
lui Dinamo București se da- 
toresc, în principal, atitudinii 
de toleranță, lipsei de control, 
fermitate și exigență, insufici
entei preocupări din partea 
conducerii clubului și a unor 
birouri de secții sportive pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor și măsurilor stabilite. 
Nu s-a desfășurat o muncă sus
ținută la toate secțiile sportive, 
pentru instaurarea unui climat 
de angajare totală, conștientă 
la eforturile sporite pe care le 
impune sportul de mare per
formanță, bazat pe înalt spi
rit de responsabilitate, de or
dine și disciplină, pe respec
tarea neabătută a rigorilor vie
ții sportive, a normelor eticii 
și echității socialiste.

Avînd în vedere toate aces
te neajunsuri, s-a hotărît în
locuirea din funcție a colonelu
lui Liță Cosma, șeful clubului 
Dinamo București și a It. colo
nelului Petrea Constantin, vice
președinte pentru problemele 
de fotbal ; sînt în curs de re
organizare birourile unor sec
ții pe ramuri de sport. în 
funcția de președinte al secției 
de fotbal a fost desemnat ge- 
neral-maior Buzea Valeriu. De 
asemenea, s-au luat măsuri de 
sancționare drastică a unor 
sportivi care au manifestat lip
să de interes și de răspundere 
în pregătire, superficialitate în 
abordarea jocurilor, care au 
comis abateri disciplinare.

Au fost stabilite măsuri eu 
obiective și sarcini concrete, 
de natură să asigure o îmbună
tățire radicală a activității clu
bului sportiv 1 Dinamo Bucu
rești, în raport cu cerințele 
majore ce sînt puse, în etapa 
actuală, in fața întregii noastre 
mișcări sportive.

î sub genericul „DACIADEI"

„DINAMOVIADEI44 DE JUDO, 0 
ÎN EVIDENTĂ CREȘTERE VALORICĂ

lin timpii întrecerilor „Dinamoviadci"
lin Arad a cu- 

duminică, at- 
treceri inscribe 
îpetițlei națio- 
punem aceasta 
,Dinamoviadei“ 
am fost mar-
- ca desfășu-
- atributele u- 
ille mari. Am 
numărul de 
le>©Stași, elevi 
seriozitatea cu 
poluat In con- 
>ună pregătire,

cu adevărat 
Tinit în arenă

□uă serii — 
. în termen și 
ru cadre —, 
uturor condiții 
rs, ținînd sea- 
xperiență. Așa 
mp ce pe sal- 
iceau ostașii și 

constituia ti- 
ă atrăgeau a- 
hnice îndelung 
îsușite. în an- 
evidență cali- 

s Judo — for- 
mismul, vite- 
eacție ș.a. —,

EAZĂ
51 MÎINE sînt 
entru procuna- 
u nerele prefe-

mjCVRSULUl 
)IN 9 DE- 
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1
13 rezultate) 
.,789 lei ; ca- 
12 rezultate) 
395 lei ; cate-
1 rezultate) 
i 71 lei.

elemente care, așa cum ne spu
nea tovarășul Constantin Petcu, 
din Consiliul politic al Ministe
rului de Interne, reprezintă e- 
lemente prețioase în îndeplinirea 
în tot mai bune condițiunl a 
sarcinilor și misiunilor încre
dințate și care fac ca acest sport 
să albă, în cazul personalului 
respectiv, un pronunțat caracter 
aplicativ-militar.

Despre calitatea întrecerii ne-a 
vorbit arbitrul republican Dorin 
Gavra : „Față de prima ediție, 
din 1377, această competiție este 
de trei ori mai valoroasă din 
punct de vedere tehnic. Mă re
fer la numărul și calitatea pro
cedeelor folosite, la gradul de 
Însușire a acestora, care au dus 
mai ales la *cadre», la nume
roase victorii prin ippon (înain
te de termen).4*

$1 în ceea ce privește posibili
tatea depistării unor elemente 
valoroase pentru secțiile asocia
țiilor și cluburilor Dinamo rezul
tatele sînt pozitive, specialiștii 
acestora — între care Mihai Bo
tez, Gheorghe Popovicl, Tudor 
Negoiță, Nuțu Marcel, Loghin și 
Ionel Lazăr — reținînd numele 
cîtorva tineri talentați.

Să evidențiem excelenta orga
nizare asigurată de Inspectoratul 
județean Arad al Ministerului de 
Interne C.J.E.F.S. Arad și F. R. 
Judo și să notăm numele campio
nilor, convinși că pe unii dintre 
ei îi vom mai întîlni, nu numai 
în întrecerile Dinamoviadei, ci 
și în alte concursuri republicane : 
militari în termen și elevi — 60 
kg : Gabor Nlsztor ; 65 kg : An
drei Fried ; 71 kg : Ioap Chiuj- 
dea (toți de la Dinamo Carpați); 
78 kg : Ion Stoicuț (D. Tunari I); 
86 kg : Nicolae Crețu (D. Timiș 
1) ; 95 kg : Cornel Pantea (D. 
Carpați) ; +95 kg : Gheorglie Să- 
vescu (D. Tunari I) ; cadre : 65 
kg : Dumitru Miu (D. Victoria) ; 
71 kg : Gelu Butoianu (D. Timiș 
IT) : 78 kg : Dumitru Zmău (D. 
Botoșani) ; 86 kg : Tudor Neam- 
țti (D. București) ; +86 kg : Flo
rin Sandu (D. Victoria).

Mircea COSTEA
Nicolae STItAJAN, coresp.

Puncte de vedere

l CUM PROMOVĂM, CUM CONSOLIDĂM...
• Schema înseamnă un plus de muncă • Antrenori 

care recunosc câ nu nu... ochi
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In ajunul unei dezbateri la 
care vor participa, alături de 
conducătorii de cluburi, antre
norii din prima divizie, pentru 
a lua In discuție momentul ac
tual din activitatea lor — un

1. PRINCIPII SAU SCHEME?
Discutînd pe marginea sezo

nului încheiat, unii tehnicieni 
s-au referit la evoluția echipei 
din Baia Mare, susținând că 
formația Iui Mateianu este 
prea mult tributară unor sche
me dinainte învățate, ceea ce 
ar afecta capacitatea de creație 
a jucătorilor. Oponenții susțin 
că in materie de fotbal trebuie 
transmise principii și nu sche
me. Discuția s-a aprins, de
oarece au existat păreri pro și 
contra. Apărătorii principiilor 
susțineau ideea că ,un jucător 
odată ajuns în Divizia A, poate 
și trebuie să aplice un princi
piu. Ceilalți contestau, în ge
neral, capacitatea majorității 
jucătorilor de a face pe cont 
propriu trecerea de la teorie 
la practică. Aceștia din urmă 
erau de părere că e inutil să 
apelezi doar la limbajul prin
cipiului, ca, de pildă, „jucăm cu 
pase scurte", „angajăm jocul 
pe marginea terenului", .^acțio

2. INTRE PROMOVARE Șl CONSOLIDARE
Si în acest caz ne aflăm în 

fața a două tabere. In prima 
se află antrenorii care promo
vează mereu, susținînd că luptă 
împotriva rutinei care se in
stalează pe nesimțite. în cea 
de-a doua sînt prezenți antre
norii care resping ideea pro
movărilor spectaculoase, „me
nite să arunce praf în ochii 
naivilor", cu promisiunea de
seori fără acoperire a „mare
lui talent în devenire".

Această dispută e reală în 
măsura în care se comit exa
gerări într-un sens și în celă
lalt. De cele mai multe ori, an
trenorii care licitează promo
vările sânt cei care nu au răb
dare și, pînă la urmă, cei care 
recunosc că le lipsește... ochiul. 
Ei mizează deseori pe faptul 
că iubitorii fotbalului sînt sen
sibili la tot ce e tînăr și fac 
din activitatea lor „un lanț de 
promovări", de cele mai multe 
ori însoțite de un număr ne- 
permis de rebuturi.

Această situație e valabilă 
pentru multe cluburi și, MAI 
ALES, PENTRU ECHIPA NA
ȚIONALA, CARE S-A DE
PRINS SA PROMOVEZE „IN 
LANȚ" — nu mai e cazul să 
dăm citire listei prea lungi 
rebuturilor —, ceea ce a îm

ANDONE, GABOR, KLEIN-SCHIMB DE NĂDEJDE
PENTRU EUCESCU, DUMITRACHE, NUNWEILLER...
Greu previzibil scorul final al 

partidei de Divizia B dintre Mi
nerul Moldova Nouă ți Corvlnul 
Hunedoara, după desfășurarea jo
cului în primele 45 de minute. 
Pentru că In această perioadă 
formația locală a fost cea care 
a avut mal tot timpul inițiativa, 
a desfășurat numeroase acțiuni 
ofensive, mai ales pe laturile te
renului, unde extremele Dianu 
șl I. Constantin au pus multe 
probleme fundașilor adverșl, 
Nlcșa șl Bogdan. Conform cursu
lui jocului gazdele au și deschis 
scorul, prin Stoia, care a „liftat" 
balonul în plasă, reluîndu-1, eu 
capul, în urma unei lovituri de 
colț, m aceste prime 45 de mi
nute, jucătorii antrenați de fostul 
Internațional Dumitru Popescu au 
făcut risipă de energie, aplicînd 
un marcaj strict — om la om pe 
tot terenul —, tactică ce a anihi
lat în mare măsură exprimarea 
în joc a formației hunedorene, 
din rîndurlle căreia n-au lipsit 
Lucescu, Dumltrache, R. Nunweil- 
ler șl Dumitriu IV.

Dar a venit repriza a doua șl, 
cu resursele fizice epuizate, ju
cătorii-formației Minerul Moldova 
Nouă n-au mal putut face față 
ritmului impus de adversar. Cor
vlnul a început să pună stăpî- 
nlre pe joc, a schimbat registrul 
tactic, demarcajul continuu și 
permanenta circulație a balonu
lui fiind principala lor preocu
pare. Astfel, în ultimele 40 de 
minute, Corvlnul a înscris trei 
goluri, unul mai frumos ca ce
lălalt, meritul acestei prețioase 
victorii (3—1 în deplasare) fiind 
al întregii echipe, dar mal tatii 
al... tinereții. Pentru că fundașul 
central Andone (19 ani) a adus 
egalarea printr-o splendidă lovi
tură de cap. iar ultimele două 
goluri au fost opera lui Gabor 
(18 ani), o extremă stingă percu
tantă, cu o bună tehnică de joc. 
Alături de el s-a evidențiat și 
Klein (20 ani), căruia 1 s-a în
credințat .4 banderola de căpitan.

Nu nutem încheia aceste rîn- 
duri fără a remarca sportivitatea 
celor peste 3 000 de spectatori, 
care și-au încurajat frenetic echi

moment destul de controversat 
—, ne permitem două teme pe 
care le-am înregistrat în ca
drul unor discuții mai restrîn- 
se. Să notăm, deci...

năm cu pressing". Pe de altă 
parte, adepții principiilor sus
țin că schemele sînt perisabile 
și că, în momentul în care ad
versarii au Intuit cheia sche
mei, ea se întoarce împotriva 
echipei.

Unde este adevărul ? Vom 
renunța la formula uzată ..ade
vărul este întotdeauna la mij
loc". Vom prefera să no
tăm intervenția lui Ștefan Co
vaci : „Discuția despre princi
pii și scheme nu e deloc com
plicată. Efortul lui Mateianu 
în direcția însușirii schemelor 
CHIAR PE GAZON înseamnă 
un plus de muncă, înseamnă 
contribuția reală a PRACTI
CIANULUI, care cunoaște ni
velul jucătorilor noștri șl 
iși dă seama că c nevoie să 
lucrezi pe gazon, cu mingea, și 
nu să te limitezi la transmite
rea unor idei, fie Și cu creta, 
pe tablă".

piedicat munca de consolidare 
a unui „11“ de bază. Un exem
plu de greșită calculare a mo
mentului promovărilor s-a în
registrat, de pildă, la Rapid și 
Dinamo. Rapid a cedat o ju
mătate de echipă la Rimnicu 
Vîlcea, iar Dinamo a făcut cam 
același lucru în favoarea Jiu
lui. Aceste „planuri de viitor" 
au determinat, în principal, 
perioada de scădere a ambelor 
echipe. Astăzi, Stanca ți 
Savu sînt jucători pe care Ra
pid îi regretă, in timp ce Di
namo nu are un portar de va
loarea lui Caval sau o extre
mă cu calitățile lui Bucurescu, 
nemaipunînd la socoteală fap
tul că Stoichiță evolua în Me
xic în timp ce Dinamo nu 
reușea să formeze o linie de 
mijloc.

Să sperăm că aceste două 
teme vor fi luate în discuție 
și că primul răspuns practic îl 
va da echipa națională, în 
turneul de pregătire din Ame
rica de Sud, spulberînd păre
rea scepticilor care susțin că, 
la startul meciului de debut cu 
Norvegia, se va afla o cu totul 
altă echipă decît „formația ce
lor 19“ care va evolua în noul 
continent al fotbalului...

loan CHIRILA

Divizia dc Juniori comentata dc antrenorii el

E. POPESCU (C.S. Tîrgoviște); „FOTBALUL ARE NEAPĂRAIA 
NEVOIE DE SPRIJINII FACTORILOR EAflIUE-ȘCOALA"

— Cîți dintre juniorii pregătiți 
de Eugen Popescu au reușit, 
de-a lungul anilor, să treacă 
pragul Diviziei A ?

— In cei 15 ani de cînd mă 
ocup de speranțele clubului tîr- 
goviștean cred că am dat Divi
ziilor A și B cîte o echipă. Dinu, 
Bruno Grigore, Economu, Sava, 
Stăncescu, Ene, Pitaru, Isala 
sînt cîțiva dintre cei care au 
ajuns în Divizia A și chiar în 
prima selecționată a țării. Iar 
după Isala — jucătorul foarte 
talentat, dar și extrem de difi
cil, el necunoscîndu-și bine in
teresul — va urma o ,,serie“ al
cătuită din cei care au fost re
cent împrumutați echipelor divi
zionare B și C din Județ pentru 
a se roda șl a crește în dispu
tele aprige din aceste campio
nate. Este vorba de atacantul 
Rus, portarul Militaru, fundașul 
Gh. Dumitrescu și mijlocașul Ion 
Dumitru. Ultimul a și fost coop
tat în lotul echipei mari. în 
sfîrșit, grupul de perspectivă 
este format din atacanții Zam
fira, Potorac, Moisescu și fun
dașul central Dușmanu. Impor
tant este — pentru a fi foarte 
lucizi și foarte exacți — ca, fă- 
cînd abstracție de rezultatul u- 
nuia săli altuia dintre meciuri, 
toți cei care lucrăm la copii și 
juniori să ne gindim în perma

UNIVERSITATEA LUPTĂ
IN „SFERTURILE"

(Urmare din nan 1) 

bordați întllnirea cu calm, lu
ciditate și, mai ales, intr-un 
spirit de perfectă sportivitate. 
Numai așa ne vom putea cali
fica". Ca un ecou al cuvintelor 
exprimate de antrenorul lor, 
toți jucătorii s-au angajat să 
lupte exemplar pentru recupe
rarea celor două goluri primite 
la Monchengladbach, pentru 
înscrierea celui de-al 3-lea care 
ar însemna eliminarea Borussi- 
ei. „Ne așteaptă un meci foarte 
greu, dar sîntem pregătiți atît 
fizic, cit mai ales moral pentru 
această mare revanșă. Ne-am 
propus să anihilăm contraofen
siva Borussiei printr-un pres
sing continuu și simultan in 
jumătatea dc teren adversă, 
să atacăm în viteză, acordând 
totodată atenție deosebită fa
zei de apărare" — mărturisea 
Ștefănescu, căpitanul echipei. 
„In ciuda celor două goluri 
primite, cred în puterea noas
tră de luptă, in seriozitatea cu 
care nc-am angajat să tratăm 
unul dintre cele mai importan
te meciuri ale carierei noastre 
sportive", ne spunea Crișan.

In privința stării de sănătate 
a jucătorilor trebuie să con
semnăm, din nefericire, că rup
tura musculară a lui Beldeanu 
a recidivat la antrenamentul de 
duminică — deci el nu va 
putea fj folosit Am aflat însă 
cu satisfacție că Gcolgău și 
Ungureanu au fost recuperați.

Cei doi antrenori ne-au co
municat următorul „11“ proba
bil : Boîdici — Negrită, Tilihoi,

DIVIZIA A ÎN CIFRE
ECHIPA CAMPIONATULUI

Echipa campionatului, alcătuită pe baza adiționării notelor ob
ținute de jucători după ls etape, se prezintă astfel :

Ariclu (133)
Anghellni (122) Catargiu (133) Ciocan (129) Ungureanu (134) 

Dumitru (134) I. Mureșan (134) xovănescu (125)
M. Răducanu (129) Terheș (129) Ctrț“ UM)

„TROFEUL PETSCHOVSCHI"
Situația In „Trofeul Petscliov- 

schi" (decernat anual de ziarul 
nostru celui mal sportiv public), 
după 19 etape, este următoarea :

1. Scomiceșt» 9,49 ; 2—3. Craio
va șl Bacău 9,22 ; 4. Baia Mare 
8,18 ; 5. Buzău 9,00 ; 6. Cluj-Na- 

CLASAMENTE
DEPLASARE

pa favorită și care, la sfîrțitul 
meciului, au avut tăria morală 
să-i aplaude atlt pe oaspeți, cit 
șl pe cel trei arbitri bucureștenl 
(R. Sttacan — la centru, G. Mi- 
hăllcscu șl P. Seceleanu), care au 
asigurat buna desfășurare a par
tidei (Gh. NtJ

acasa

L „U" CRAIOVA 9 9 0 0 32- 3 18 1. STEAUA 9 4 2 3 13-12 10
8. F.C. Bala M. 10 8 2 0 27- 8 18 2. F.C. Argeș 10 4 1 5 11-13 9
3. A.S.A. Tg. M. 10 8 2 0 16- 6 18 3. Sportul stud. jf. 3 2 5 5-11 <
4. Steaua 10 7 3 (1 31- 8 17 4. Univ. Craiova 10 2 3 5 10-17 1
S. Dinamo 10 7 3 0 22- 5 17 5. Dinanvj 9 2 2 5 9-13 9
«. Jiul 10 7 2 1 12- 2 16 6. S.C. Bacău 10 1 4 5 11-21 9
7. Politehnica Iași 9 7 1 1 19- 7 15 7. Jiul 9 3 0 6 4-18 9
8. F.C. Scornlcești 10 7 1 2 19- 9 15 8. Chimia Rm. V. 10 1 3 6 5-16 5
». F.C.M. Galați 10 6 3 1 19-11 15 S. Olimpia S. M. 10 1 3 6 7-21 «

10. Chimia Rm. V. 9 7 0 2 19- 8 14 10. „Poli44 Tim. 10 1 2 7 11-19 4
11. F.C. Argeș 9 6 2 1 16- 5 14 11. F.C. Baia M. 9 2 0 7 5-17 9
12. S.C. Bacău 9 5 4 0 13- 6 14 12. F.C.M. Galați 9 1 2 6 8-23 4
13. C.S. Tîrgoviște 10 5 3 2 15- 9 13 13. „U4* Cluj-Nap. 9 1 1 7 6-17 3
14. „Poli" Tim 9 6 0 3 15- 7 12 14. C.S. Tîrgoviște 9 1 1 7 5-21 3
15. „U« Cluj-Nap. 10 6 0 4 15- 9 12 15. A.S.A. Tg. M. 9 1 0 8 *3-18 Z
18. Sportul stud. 9 5 0 4 14- 8 10 16. F.C. Scornicești 9 0 2 7 6-22 1
17. Olimpia S. M. 9 3 3 3 10- 8 9 17-18. Poiit. Iași 10 0 1 9 5-21 1
18. Gloria Buzău 9 4 1 4 10-11 9 Gloria Buzău 10 0 1 9 4-2C 1

nență la CE DAM FOTBALU
LUI, ce „construim44 pentru a- 
cest sport care se bucură de un 
Interes atît de mare. Sigur că 
și noi am fi putut face, în a- 
ceastă privință, mult mai mult 
la Tîrgoviște, dar au existat și 
mai există suficiente greutăți...

— Un exemplu ?
— Iată o deficiență de ordin 

general, de care se lovesc și alțl 
antrenori : „triunghiul44 familie- 
școală-fotbal. Sînt trei factori 
care intră mereu în conflict, 
cauza fiind de fiecare dată ace
eași : timpul avut la dispoziție 
de către copil. In ultima vreme 
s-au jucat cîteva etape sîmbăta 
și miercurea. Ei bine, în aceste 
meciuri nu am avut la dispoziție 
3—4 Jucători, cărora școala nu 
le-a mai dat voie să facă de
plasările respective. Abia în mo
mentul cînd între cei trei fac
tori nu vor mai exista motive de 
„conflict44 vom putea noi MARI 
VOLUMUL PREGĂTIRII.

— Revenind Ia campionat, care 
este opinia antrenorului Eugen 
Popescu despre actuala ediție ?

— Este mai echilibrată decît 
precedenta, cu cîteva echipe 
care Joacă după partituri bine 
concepute : F.C. Argeș, Steaua, 
A.S.A. Tg. Mureș, F.C. Baia 
Mare. Cele mai multe meciuri 
ale campionatului se dispută,

PENTRU CALIFICAREA
CUPEI U.E.F.A.

Ștefănescu, Ungureanu — Ți- 
cleanu, Donose (Geolgău), Bă
lăci — Crișan, Cămătaru, Iri- 
mescu.

Borussia Monchengladbach a 
sosit la Craiova marți după 
amiază, cu un avion special. 
Dintre jucătorii care au evoluat 
în meciul-tur nu a făcut de
plasarea Fleer — accidentat 
în partida de campionat cu 
Eintracht Braunschweig. Ime
diat după sosire, antrenorul 
Josef Heynckcs, foarte reținut, 
a făcut o scurtă ' declarație : 
„Nu pot spunc nimic despre 
șansele noastre de calificare. 
Jucătorul pe care mă bazam 
cel mai mult. Fleer, conducă
torul de joc, lipsește din for
mație. Ce aș mai putea spune 
în plus despre o intîlnire in 
care jucăm eu echipa care a 
eliminat pe Leeds î“

In privința formației proba
bile, confrații care însoțesc pe 
Borussia la Craiova ne-au spus 
că aceasta va fi următoarea: 
Kneib — Schaffer, Hannes, 
Klinkhammer, Ringels — Mat
thaus, Nielsen, Kulik — Dei 
Haye, Nickel, Lienen. Pe foa
ia de rezerve vor figura : Sude 
(portar), VVielandt, Schafer, 
Bardekel, Thyehoseh.

Tot marți a sosit la Craiova 
și brigada do arbitri belgieni 
în frunte cu Marcel van Lan- 
genhove.

Jocul-retur Universitatea Cra
iova — Borussia- Miânchenglad- 
baeh va începe Ia ora 13 și va 
fi transmis integral la radio și 
televiziune.

poca 8,90 ; 7—8. Petroșani și Ga
lati 8,70 ; 9—10. Timișoara și Sa- 
tu Mare 8,55 ; 11. Tg. Mureș
8,50 ; 12—13. București și lași 
8,44 ; 14. Tîrgoviște 8,40 ; 15. Pi
tești 8,22 ; 16. Rm. Vllcea 7,44.

însă, într-un anonimat depri
mant, deși există indicația ca 
ele să fie cuplate cu cele de se
niori. Dar această indicație a 
fost uitată după prima ediție. 
Nimeni nu-și mai aduce aminte 
de ea, chiar dacă afară e fru-, 
mos, e soare și gazonul verde. 
Păcat, pentru că, așa cum a mal 
spus-o un confrate, ne furăm 
singuri căciula, frînînd procesul 
de apariție a unor veritabile ta
lente în eșaloanele superioare 
ale fotbalului nostru.

Laurențiu DUMITRESCU
J

1. F.C. ARGEȘ 19 10 7 2 37-11 27
2. Steaua 19 10 5 4 48-18 25
3. A.S.A. Tg.M. 19 8 9 2 34-19 25
4. F.C.M. Galați 19 9 5 5 32-23 23
5. „U4* Cj.-Nap. 19 9 5 5 29-25 23
4. Sportul stud. 19 9 4 6 42-21 22
7. Poli* lași 19 7 8 4 32-22 22
8. Univ. Craiova 19 8 5 6 38-19 21
9. S.C. Bacău 19 9 3 7 26-24 21

10. Dinamo 19 7 4 8 22-17 18
11. „Poli44 Tim. 19 6 6 7 19-20 18
12. Olimpia 19 6 4 9 23-30 16
13. F.C. Baie M. 1.9 7 2 10 33-47 16
14. C.S. T-viște 19 6 3 10 21-32 15
15. Jiul 19 6 2 11 22-38 14
16. Gloria 19 5 4 10 18-47 14
17. Chimia 19 5 4 10 18-47 14
18. F.C.Scornicețti 19 3 2 14 15-62 8



In Sala sporturilor din Brașov LA FORT WORTH S-A SCRIS O IMPRESIONANTĂ
fAVORlTil S-AU IMPUS IN PRIME1E MECIURI

I ALE TURNEULUI INTERNAȚIONAL BE TENIS INDOOR 
k BRAȘOV. 11 (Plin telefon).
I Cei peste 50 de jucători din 8 
! țări europene (Bulgaria, Ceho- 
; slovacia, Danemarca, R.F. Ger
mania, rolonia, Suedia. Unga
ria și România) aliniați la star
tul turneului internațional de 

! tenis indoor din localitate au 
impus organizatorilor o strictă 

’ eșalonare a programului me- 
; durilor, pentru a putea încheia 
: la timp tablourile pe care fi- 
f gurează 36 de băieți și 15 fete. 
; în acest scop unele partide 
'preliminare se vor juca nu nu
mai în Sala sporturilor, care 
găzduiește turneul principal, 
d și în sala clubului brașovean 
Dinamo.

Cele mai importante partide 
de marți : favoritul nr. 1 Flo
rin Segărceanu a făcut aproa
pe un joc de antrenament cu 
Dorin Antonescu, pe care I-a 
întrecut cu 6—1, 7—6, precum 
Traian Marcu a depășit ușor 
pe Sorin Popa cu 6—4, 6—1.
Mai strinse au fost primele în-

tîlniri cu caracter internațio
nal, încheiate cu rezultatele : 
Peter Pfannkoch (R.F.G.) —
Daniel Stănescu 6—3, 3—6,
6—2; Daniel Ioanovici — Todor 

6—4, 6—4 ;
— An- 
Marian 

(R.F-G.)

Bacev (Bulgaria) 
Witold Meres (Polonia) 
drel Leonte 6—9, 6—4; 
Mîrza — Torsten Kolbe ( 
7—5, 6—2.

Meciurile feminine 
programul de miercuri, 
începe la ora 9. Printre aces
tea : Natașa Piskackova (Ceho
slovacia) — Cosmina Popescu; 
Gabriela SzokS — Iva Alek
sandrova (Bulgaria) și Iolanta 
Rozala (Polonia) — Camelia 
Chiriac. Favoritele tabloului 
feminin, Lucia Romanov și Flo
rența Mihai trec un tur fără 
joc. Interesante sînt, de ase
menea, partidele masculine: 
Laurențiu Bucur — Laszlo 
Zsiga (Ungaria); Eduard Pană 
— Josef Cihak (Cehoslovacia) 
șl Adrian Marcu — Joakim 
Nystrom (Suedia). (V. B.).

domină
care

NUMEROASE Șl ATRACTIVE COMPETIȚII 
DE HANDBAL ÎN LUNA DECEMBRIE
9 Prima ediție a „Super-Cupei Mondiale' • Jocurile 
feminine la Sofia ® Selecționata secundă masculină 
Germană și Franța • Echipa de junioare la turneul

warze" de
Ultima lună a anului Înseamnă, 

ea și cea precedentă, o perioadă 
de timp bogată în întreceri in
ternaționale dc handbal, la care 
vor fi prezente atît selecționatele 
noastre de seniori și senioare, cit 
și cele secunde, precum și re
prezentativa de junioare. Și chiar 
dacă din punct de vedere canti
tativ aceste competiții se situea
ză sub nivelul lunii noiembrie, pe 
planul calității ele se ridică la 
o cotă superioară. Fâcînd această 
afirmație ne gîndim, în primul 
rînd, la ediția inaugurală a „Su
per-Cupei Mondiale", rezervată 
selecționatelor masculine care, 
de-a lungul anilor, au cîștigat fie 
titlul de campioană a lumii, fie 
pe cel olimpic. întrecerea se va 
organiza între 18 și 22 decem
brie tn R.F. Germania, Cu parti
ciparea următoarelor echipe: 
ROMANIA, R.F. Germania, Sue
dia (o scrie), Uniunea Sovietică, 
Iugoslavia și Cehoslovacia (o altă 
6erie). Reprezentativa țării noas
tre (neînvinsă in ultimele 9 jocuri 
internaționale' va juca la Dort
mund, în 18 decembrie, cu R.F. 
Germania și la Bochum, în 19 de
cembrie, cu Suedia. Apoi la West- 
phalîenhalle din Dortmund va 
avea loc turneul final, în zilele 
de 21 șl 22 decembrie, cu parti
ciparea primelor două clasate din 
flecare serie.

Cite va zile mai devreme se va 
disputa, la Sofia, prima ediție a 
Jocurilor Balcanice la handbal te

Balcanice 
in R. D. 
„Fritzsch-

la Halle
mlnin, organizată de ____
specialitate din țara vecină între 
14 șl 16 decembrie șl la care va 
lua parte și prima noastră re
prezentativă.

Cum precizam mal înainte, nici 
selecționatele secunde nu vor fi 
in afara circuitului competlțional 
internațional. Formația masculină 
se va prezenta la startul turneu
lui internațional organizat, an de 
;<n, de forul de specialitate din 
B. D. Germană, care va avea loc 
Ia Rostock, începînd de azi șl 
pînă în 16 decembrie. Handballș- 
tll români vor întmni, pe rînd, 
reprezentativele A ale Ungariei 
(azi), K.D. Germane (13 decembrie), 
Poloniei (14 decembrie), R. D. 
Germane B (13 decembrie) șl 
Cehoslovaciei (16 decembrie). 
După acest turneu, formația noas
tră va juca cu prima reprezenta
tivă a Franței (18 și 19 decembrie) 
ta St. Etienne șl Lyon, urmînd 
ca, în final, echipa să întîlnească, 
sub titulatura de selecționată a o- 
rașulul București, formația capi
talei franceze, in ziua de 21 de
cembrie. Echipa feminină va e- 
volua în R.D. Germană în zilele 
de 15 și 16 decembrie, în compa
nia selecționatei similare a țării 
gazdă.

In sfîrșit, la Halle, în R.D. Ger
mană, va avea loc, în zilele de 27, 
28 ți 29 decembrie, turneul 
„Fritzschwartze" rezervat echipe
lor de junioare șl la care va lua 
parte șl selecționata țării noastre.

forul de

HOCHEIȘTII OE LA CHZ LITVINOV AU ClȘTlGAT (6-3) 
PRIMA PARTIDA CU SELECȚIONATA NOASTRĂ DIVIZIONARĂ

început aseară, la patinoa
rul „23 August", printr-un 
meci foarte dîrz disputat, cu 
surprinzător de multe eliminări 
(parcă nu asistam la o întîl- 
nire de verificare, ci la un 
med aprig, de campionat I), 
turneul echipei cehoslovace 
CHZ Litvinov se anunță, to
tuși, interesant. Și aceasta pen
tru că, in ciuda nervozității 
oaspeților și a crispării cu care 
au evoluat reprezentanții noș
tri, am asistat (atunci cînd s-a 
jucat cu adevărat...) la mo
mente de hochei bun, cursiv și 
rapid. Așa cum era de așteptat, 
victoria a revenit oaspeților, 
care — conduși pe gheață de 
celebrul Ivan Hlinka, căpita
nul lui CHZ Litvinov și al re
prezentativei cehoslovace — 
știind să speculeze prompt toate 
inexactitățile hocheiștilor din 
lotul olimpic, au cîștigat cu 
6—3 (1—1, 3—1, 2—1).

In general, meciul a fost ceva 
mai echilibrat și mai plăcut în 
primele două reprize, cînd se
lecționata divizionară, execu-

tind des presing in zona neu
tră si de apărare a oaspeților, 
a reușit să se ridice La 
acestei experimentate 
care este CHZ Litvinov, 
nu s-ar fi manifestat . 
aceasta dată, parcă cu mal 
multă insistență, vechea me
teahnă a ratării din cele mai 
favorabile situații, scorul putea 
fi mai strîns. în acest sens, 
este edificator să menționăm 
că. în prima repriză, echipa 
noastră a beneficiat de 7 mi
nute de superioritate (5 con
tra 3) și nu a marcat deeft 
un singur gol !

Punctele au fost înscrise de 
Illlnka 2, Chabroun, Weismann, 
Macolda și Kyhos pentru oas
peți, Costea, Zoltan Nagy și 
Tureanu pentru echipa noastră. 
A condus la centru Oprea 
Barbu, ajutat la cele două li
nii de Gh. Mureșeanu și FI. 
Gubernii Azi, de la ora 18, are 
loc un nou meci între cele 
două echipe.

Călin ANTONESCU

nivelul 
echipe 
Și dacă 
și de

SI PILDUITOARE
1

(Urmare din pag 1)

senței Nadiei Comăneci, să re
purteze cel mai mare succes 
din toate participările sale la 
întrecerile mondiale, se bucură 
de un larg ecou international 
și sintem deosebit de mindri 
că am adus țării, mișcării noas
tre sportive, un succes care, 
după opinia mea, are o mare 
valoare și poate cintări foarte 
mult in viitoarele confruntări 
internaționale ale gimnasticii. 
Dincolo de rezultatul pe echipe, 
mi se pare deosebit de impor
tant să subliniez semnificația 
victoriilor pe care le-am re
purtat în finalele pe aparate. 
Toate cele trei gimnaste fina
liste porneau cu șanse și posi
bilități reale de a remirt.a suc-

PAGINA A GIMNASTICII NOASTRE
vingă puternica selecționată a 
Uniunii Sovietice, neîntrerupt 
învingătoare in campionatele 
mondiale de mai bine de un 
deceniu, are o semnificație a- 
parte și reprezintă un succes 
care vorbește elocvent despre 
puterea de afirmare a școlii 
românești de gimnastică. Spor
tivele din U.R.S.S., R. D. Ger
mană, R. P. Chineză sint valori 
autentice, reale, iar faptul că 
nu de puține ori victoriile au 
fost decise de sutimi și chiar 
miimi de punct vorbește de la 
sine despre lupta strinsă, echi
librul de forțe care au caracte
rizat această ediție a campio
natelor mondiale. Mi se pare 
ci, mai mult decit la alte com
petiții, arbitrajul a fost mai a- 
proape de realitatea concursu-

..După 
de la 
cucerii 

și cam- 
la Co

de

Melita Ruhn sînt primele 
avion.care coboară 

cesele. Au învins, pină la ur
mă, doar două dintre ele, Du
mitrița 
Emilia 
fel de 
printre 
Melita . . 
pei noastre la 
pus. Faptul că 
dalii de aur au 
două gimnaste 
zi o dată in 
ridicată a echipei noastre ac
tuale de a aspira, cu îndreptă
țire, la cele mai înalte perfor
manțe in toate probele. Dorim, 
cu acest prilej, să mulțumim 
din inimă partidului, statului 
nostru, pentru minunatele con
diții care ne-au fost create pen
tru desăvirșirea măiestriei spor
tive, pentru frumoasa și mo
derna sală de sport care ne-a 
fost pusă la dispoziție la Deva, 
unde avem tot ce ne este ne
cesar pentru a munci bine șl 
cu maximă eficiență. Este de 
datoria noastră ca și in viitoa
rele competiții să ne îndepli
nim misiunea la cel mai înalt 
nivel, să aducem noi victorii 
gimnasticii, mișcării noastre 
sportive".

MARIA SIMIONESCU, an- 
trenoare federală, membră a 
Comisiei tehnice feminine a 
F.I.G. : „Mai mult decit oricînd, 
această a 20-a ediție a campio
natelor mondiale de gimnastică 
s-a caracterizat printr-o acerbă 
dispută pentru intîietate. Vic
toria reprezentativei noastre 
feminine, care o reușit să in-

Turner — la sărituri și 
Eberle — la sol, dar la 
bine se putea număra 
medaliatele cu aur și 
Ruhn, performera echi- 

individual com- 
cele două me- 
jost cucerite de 
diferite probea- 
plus capacitatea

mai ales in fazele decisive 
acestor campionate. Desi-

SPORTIV! ROMÂNI ÎN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
FLORIN GHEORGHIU ÎN TUR

NEUL DE SAH DE LA 
BUENOS AIRES

BUENOS AIRES, 11 (Agerpres). 
— După zece runde, în turneul 
internațional de șah de la Bue
nos Aires conduce marele 
maestru danez Bent Larsen, cu 
9 puncte, urmat de Miles (An
glia) — 6*A puncte și Najdorf 
(Argentina) — 6 puncte.

Marele maestru român Flo- 
TÎn Gheorghiu, care în runda a

10-a a întrerupt partida cu ar
gentinianul Jorge Rubinetti, se 
află pe locul sase, cu 5 punc
te (1).
VIRGINIA RUZICI LA TURNEUL 
DE TENIS DE LA ADELAIDA

MELBOURNE, 11 (Agerpres). 
— în primul tur al turneului 
internațional de tenis de la 
Adelaida (Australia), iucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a In- 
vins-o cu 6—3, 6—4 pe Rayni 
Fox (S.U.A.). Alte rezultate:

Renata Tomanova (Cehoslova
cia) — Mimmi Wikstedt (Sue
dia) 6—4, 7—6 : Barbara Jordan 
(S.U.A.) — Sharon Walsh 
(S.U.A.) 6—4. 6—0 : Sue Leo 
(Australia) — Naoko Sato 
(Japonia) 6—3, 6—3 ; Janet
Newberry (S.U.A.) — Cynthia 
Doerner (Australia) 7—6, 6—4.

Rezultate înregistrate în con
cursul masculin ; Dibley — 
Dent 6—3, G—4 ; Masters — 
Krulewitz 7—8. 6—1 ; Maher
— Tim Wilkinson 6—3, 6—2.

Emilia Eberle, Dumitrița Turner și 
din
lui, 
ale 
gur, au fost și situații cînd u- 
nele gimnaste, in dorința de 
a-și menține o poziție dinainte 
ciștigată, au prezentat exerciții 
ușoare, fără elemente de mare 
dificultate, dar au primit, to
tuși, de la brigăzile de arbitraj 
note mult prea ridicate. In ge
neral, socotesc că această edi
ție a campionatelor mondiale 
s-a situat la un nivel înalt, 
ceea ce arată că gimnastica se 
află in permanență in continuu 
progres".

MARTA KAROLY, antrenoa- 
re a echipei reprezentative; 
„Mă întrebați care a fost cel 
mai greu moment din acesta 
campionate. Bineînțeles, pen
tru noi acest moment a fost a- 
tunci cînd, rămași in cinci 
după renunțarea forțată a 
diei Comăneci. a trebuit 
luptăm pentru menținerea 
ziției fruntașe pe care ne si
tuam în acel moment. Dăruirea 
exemplară a fetelor, mobiliza
rea tuturor componentelor e- 
chipei pentru obținerea unui 
succes strălucit și ciștigarea, 
pini la urmă, in condiții unice 
întilnite pină acum intr-o ma
re întrecere internațională, re
prezintă tot atitea remarcabile 
victorii ale tinerei și puternicei 
noastre echipe feminine. Se
lecționata noastră a dovedit o 
impresionantă și admirabilă u- 
nitate sufletească, care i-a per
mis să treacă peste un obstacol 
ce părea insurmontabil și să 
obțină pină la urmă o victorie 
unanim apreciată pe plan in
ternațional".

NADIA COMĂNECI : „Așa 
cum am spus și la Fort Worth, 
regret nespus că nu am putut 
să concurez pină la capăt, 
pentru a-mi apăra șansele in 
lupta pentru ciștigarea titlului 
la individual compus. Aveam 
un avantaj de două și trei ze
cimi față de principalele mele 
adversare și, cu siguranță, aș 
fi reușit să mențin și chiar să 
măresc această diferență, pen
tru a obține victoria la indi
vidual compus, pe care mi-o 
doream foarte mult. Fireș
te, sînt deosebit de bucuroasă

că am putut să-mi aduc con
tribuția, mai ales la exercițiile 
impuse, la ciștigarea medaliei 
de aur și a titlului de campioa
nă mondială de echipa noastră 
feminină, un succes pe care-l 
consider deosebit de valoros fi 
ca profunde semnificații".

EMILIA EBERLE : 
campionatele mondiale 
Strasbourg, unde am 
trei medalii de bronz, 
pionatele europene de
penhaga, la care am urcat 
trei ori pe treapta a doua a 
podiumului, obținind „argintul", 
era foarte normal și firesc să. 
urmeze... aurul. Sub conduce
rea antrenorilor Beta șt Marta' 
Karoly, ne-am pregătit exame
nul de la Fort Worth cu mul
tă grijă, n-am neglijat nici u» 
detaliu, și iată că gimnastica 
feminină a obținut victorii 
strălucitoare, care onorează 
mișcarea noastră sportivă. Fi
rește, sint deosebit de bucu
roasă că mi-am adus și eu 
contribuția la succesul echipei 
și mă mindresc, deopotrivă, cu 
medalia de aur cucerită la sol, 
intr-o probă in care, de ani și 
ani de zile, superioritatea a 
fost, întotdeauna, de partea 
gimnastelor sovietice. Iată că 
ne putem impune, Nadia la 
Copenhaga, iar eu la Fort 
Worth, și la sol".

MELITA RUHN : .Ca debu
tantă la un campionat mondial, 
socotesc că rezultatele pe care 
le-am obținut, medalia de bronz 
la individual compus și la sol, 
pot fi considerate mulțumitoa
re, mai ales dacă mă gindesa 
că acum un an mă situam abia 
pe locul 24 în campionatul ță
rii noastre ! In modul cel mal 
sincer, le mulțumesc antreno
rilor Marta și Beta Karoly 
pentru răbdarea, competența și 
grija cu care mi-au îndrumai 
pașii spre aceste succese. Re
gret nespus că o încercare ne
reușită la sărituri m-a privai 
de șansa de a-mi apăra o pozi
ție fruntași in această probă 
și de a ciștiga chiar titlul su
prem. Oricum, sint bucuroasă 
că la acest aparat a cîștigat 
colega mea de echipă, Dumi- 
trița Turner, pe care am a- 
plaudat-o și îmbrățișat-o pen
tru extraordinara performanță: 
Cred că la viitorul mare con
curs voi reuși să mi revan
șez". 4

DUMITRIȚA TURNER : „Se 
afirmă despre mine că sint de
butantă la campionatele mon
diale. Eu pot să spun mat 
mult. Acest concurs a fost 
prima mare întrecere de seni
oare la care am luat parte. E~ 
ram emoționată la început da 
marea răspundere ce mi se ti»- 
credințase, aceea de a apăra 
culorile patriei, intr-o întrecere 
atît de grea, cum sint campio
natele mondiale. Dar, ajutată 
de colegele mele cu mal multă 
experiență competițională, 
intrat curind in ritmul de 
curs impus și am reușit 
la urmă un rezultat care 
onorează, cu care sper si
plătesc investiția de încredere 
care mi-a fost acordată atît 
de primii mei antrenori, Flo
rien și Florin Dobre, cit și de 
tovarășii antrenori Marta și 
Bela Karoly, cu care lucrez de 
mai bine de un an".

RODICA DUNCA : „A fost 
ca un vis extraordinar de frte- 
mos ! Nu-mi imaginam și nu 
mi gindeam că aș putea să mă 
situez printre primele gimnaste 
ale lumii. Și lotuși, sint astăzi 
pe locul 5 în ierarhia mondială. 
Le mulțumesc din inimă antre
norilor mei, Marta și Bela 
Karoly pentru tot ce au făcut 
ca eu să-mi perfecționez mă
iestria și să evoluez astăzi la 
acest nivel. Promit că voi 
munci și mai mult, pentru alte 
rezultate prestigioase".

MARILENA VLĂDĂRÂU 5 
.Vă asigur, la Fort Worth a 
fost mult mai greu decit anul 
trecut, la Strasbourg. Mai alee 
cînd echipa noastră s-a des
completat, nici nu mă mai gin
deam că vom putea obține un 
rezultat bun, care ni-l doream 
din inimă, in întrecerea pe e- 
chipe. Și totuși, am fost pri
mele ! O victorie care onorează 
cariera mea de gimnastă și 
sînt foarte bucuroasă că, prin 
modestele mele posibilități, am 
contribuit și eu la 
tigios succes"

In cursul serii, 
noastre au sosit la 
li s-a făcut,

am 
con- 
pină

nid 
riz-

fete 
Na
lt 

po-

acest preș-

gimnastele 
Deva, unde 

de asemenea, o 
călduroasă primire din partea 
reprezentanților organelor loca
le, a numeroșilor iubitori de 
sport din oraș.


