
Ceaușescu, a celorlalți 
din conducerea parti- 
statului este întimpi- 
calde și entuziaste a-

Marea Adunare Națională s-a 
Întrunit, vineri dimineață, ia 
ultima ședință a actualei sala 
sesiuni.

Sosirea în sală a tovarășului 
Nicolae 
tovarăși 
dului șl 
nată cu 
plauze.

In lojile oficiale au luat loa, 
Împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășii Iile Verdeț. 
Elena Ceaușescu, Iosif Bane, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazaca, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin. 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, Petro 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Aneta Spornic, Virgil 
Trofin, Ștefan Voitec.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri supleanțl ai Comitetu
lui Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.G. al 
P.C.R., membri ai Consiliului 
de Stat.

La lucrările sesiunii au luai 
parte, in calitate de invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de 
masă șl obștești, reprezentanți 
ai oamenilor muncii, personali
tăți ale vieții noastre științifi
ce, culturale și artistice, zia
riști.

Lucrările ședinței 
deschise de tovarășul 
Giosan, președintele 
Adunări Naționale.

In continuarea dezbaterilor 
generale la Proiectul de Lege 
pentru adoptarea Planului na
țional unie de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1988 
și Ia Proiectul de Lege pentru 
adoptarea Bugetului de stat pe 
anul 1980, au luat euvintul de
putății Zaharia Cărbunaru, 
loan Foriș, Ana Maria Curtean, 
Carol Dina.

A urmat discuția pe articole 
a fiecărui proiect de lege. Ma
rea Adunare Națională a votat, 
apoi, in unanimitate, Legea 
pentru adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare eeo- 
nomico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1980 
și Legea pentru adoptarea Bu
getului de stat pe anul 1980.

S-a trecut apoi la examina
rea Proiectului de lege pentru 
modificarea articolului 44 din 
Constituția Republicii Socialiste 
România și a Proiectului de 
Lege pentru modificarea unor 
prevederi din Legea electorală 
a Republicii Socialiste România 
nr. 67/1974.

După discuția pe articole ax 
fiecărui proiect de lege, Marea 
Adunare Națională a adoptat, 
cu unanimitate de voturi. 
Legea pentru modificarea ar
ticolului 44 din Constituția Re-

au fost 
Nicolae

Marii
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Duel spectaculos din
meciul Universitatea Ti-
mișoara — Carpați SL
Gheorghe.

publlcil Socialiste România șl 
Legea pentru modificarea unor 
prevederi din Legea electorală 
a Republicii Socialiste România 
nr. 67/1974.

In continuarea lucrărilor se
siunii, din Însărcinarea C.CL al 
P.CJL. Consiliului do Stat și 
guvernului, tovarășul Ludovic 
Fazekas, membru al Comitet*-' 
hd Politie Executiv, secretar 
al CLCL el P.C.R^ președintele 
Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare, a prezen
tai expunerea comună la Pro
iectul de Lege pentru modifi
care* unor prevederi din Le
gea nr. 57/1968 de organizare șl 
funcționaro a consiliilor popu
lare șl 1* Proiectul de lege 
pentru modificare* unor pre
vederi din Legea nr. 10/1973 
privind Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, 
Iar tovarășa Marla Groza, vice
președinte al Comisiei constitu
ționale și juridice, a prezentat 
raportul comisiilor permanente 
ale M.A.N. care au examinat și 
avizai cele două proiecte de 
legi.

Aceste proiecte de legi au 
fost discutate pe articole, după 
care Marea Adunare Națională 
a adoptat, eu unanimitate de 
voturi. Legea pentru modifica
re* unor prevederi din Lege* 
nr. 57/1968 de organizare șl 
funcționare a consiliilor popu
lare și Legea pentru modifica
rea unor prevederi din Legea 
nr. 10/1973 privind Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor 
Populare.

Tovarășul Silviu Curiiceanu. 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, a prezentat a- 
pol expunerea la Proiectele de 
legi pentru aprobarea decrete
lor cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat, iar tovarășul 
Tudor Drăganu, președintele 
Comisiei constituționale șl juri
dice * M.A.N„ a expus rapor
tul comisiei eu privire la a- 
ceste proiecte de legL

După discuția pe articole a 
fiecărui proiect de lege, forul 
legislativ suprem al țării a a- 
d optat, in unanimitate. Legile 
pentru aprobarea decretelor eu 
putere de lege emise 
lini de Stat

Ia ultimul punct 
de zi, tovarășul 
Rădulescu,

de Conci-

al ordinii 
Gheorghe 

vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a prezen
tat, din Însărcinarea Consiliului 
de Stat, Raportul privind con
trolul exercitat de Consiliul 
de Stat in legătură cu aplica
rea șl respectarea legilor.

Marea Adunare Națională a 
aprobat, In unanimitate. Ra
portul privind controlul exerci
tat de Consiliul de Stat in le
gătură cu aplicarea și respec
tarea legilor.

In Încheierea lucrărilor se
siunii, a luat euvintul tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

■ • •irfC-ăt&Si&e'-’-'-
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Divizia A la baschet (f)

IERI, MULTE VICTORII LA SCOR
La numai patru zile după 

turneul desfășurat la Brașov, 
participantele la campionatul 
național de baschet feminin 
și-au reluat întrecerea, dispu- 
tîndu-șl ieri, în sala Floreas- 
ca, meciurile etapei a 16-a a 
competiției și urmînd ca astăzi 
șl mîlne să susțină celelalte 
întilnirt ale acestui turneu, al 
doilea din cadrul returului Di
viziei A. Va fi, desigur, un 
efort deosebit, putem spune un 
test al capacității de rezisten
ță a celor mal bune echipe 
de baschet feminin ale țării. In 
alcătuirea cărora intră și com
ponentele lotului reprezentativ 
care, peste o săptămînă, va e- 
volua, la Plovdiv, în cadrul 
Balcaniadei. Iată rezultatele 
jocurilor de ieri :

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — CARPAȚI SF. 
GHEORGHE 83—41 (44—22).
Antrenorul L. Bachner a folo
sit partida pentru a rula între
gul lot, verificîndu-1 în vede
rea viitoarelor meciuri, evident 
mai dificile. Fetele din . Sf. 
Gheorghe au luptat, ca de o- 
bicei, cu ambiție, dar nu au 
izbutit să micșoreze handica
pul creat, în primul rînd, de 
prea redusă experiență în Di
vizia A. Coșgetere : Goian 15, 
Bodea 12, Gross 12, Casetti 10, 
respectiv Ilyes 13, Vancsa 9. 
Au arbitrat : V. Pruncu și I. 
Breza.
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Documentele Congresului al XII-lea, imbold pentru sporirea calității

„ESTE 0 MARE CINSTE SĂ ÎMBRACI
TRICOUL CU TRICOLOR,

DAR Șl 0 MARE RĂSPUNDERE..."

această mare 
ținut seamă 
indicații, au 
și-au perfec-

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui, a fost de multe ori in în
treprinderea noastră, pe care o 
cunoaște, sîntem siguri, la fel 
de bine ca și noi — ne spunea 
inginerul Emil Popescu, șeful 
serviciului transporturi de la 
Întreprinderea de autoturisme 
„Dacia* Pitești, președintele 
secției auto a asociației sporti
ve. ȘI de flecare dată s-a ară
tat mulțumit de ceea ce s-a 
realizat aici, dar a precizat că 
trebuie să muncim mereu mai 
bine, pentru a face din auto
turismul „Dacia" o mașină de 
o calitate superioară, pentru a 
ridica Industria noastră de au
tomobile la nivelul cerut".

Miile de oameni ai muncii 
care lucrează în 
întreprindere au 
de prețioasele 
muncit mai bine, 
ționat metodele de lucru șl as
tăzi „Dacia" este un autoturism 
cunoscut, cu prestigiu. Dovadă 
este șl faptul că, de la înce
puturile fabricației, din 1968, 
s-au livrat 125 000 de autoturis
me in 33 de țări. Numai In 
primele 10 luni ale anului in 
cura, de pildă, s-au expediat 
in diferite țări 18 500 de „Dacii", 
alte clteva mii urmînd 
trimise beneficiarilor 
pină la sfîrșitul anului.

Cine sînt cei care au 
buit la reușita autoturismului 
românesc 7 Am putea da aid
mil de nume. Ne bucură însă 
că, răspunzînd la această între
bare, putem afirma că în a- 
cest patriotic front al muncii 
s-au Înscris, cu o totală anga
jare, și membrii asociației 
sportive „Dacia" Pitești, 
rîndul cărora am aminti 
mod special pe automobiliștl. 
Iată, de pildă, cîțiva dintre ei, 
al căror aport — atît la reuși
ta autoturismului, cît și la 
popularizarea lui — este cu to
tul remarcabil : Ilie Olteanu — 
maistru tn compartimentul în
cercări ; inginerii Ovidiu Sco
bai, Andrei Bellu, Nicu Grigo- 
raș — cu o rodnică muncă de

si fie 
externi

contri-

din 
în

RAPID — OLIMPIA BUCU
REȘTI 78—56 (37—29). Notabi
lă reintrarea Ștefaniei Basara
bia (după o întrerupere a ac
tivității destul de îndelungată, 
provocată de accidentări repe
tate) care a încercat (și a iz
butit) să compenseze, într-o 
oarecare măsură, absența Ni-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. a T-a)

Campionatele internaționale de înot

O FRUMOASA PREMIERA 
ÎN PISCINA SIBIANĂ I.

Campionatele internaționale 
de înot ale României, pe care 
piscina acoperită din Sibiu le 
găzduiește pentru prima oară, 
stîrnesc interesul din mai mul
te puncte de vedere. Firește, 
atenția tuturor va fi indrepta- 
tă spre evoluțiile celor trei 
candidate olimpice, Carmen 
Bunaciu, Mariana Paraschiv și 
Irinel Pănulescu. Dar nu mai 
puțin așteptate sînt și evolu
țiile celorlalți campioni șl re
cordmani ai țării, întrecerile

cercetară pentru a face „Dacia* 
cit mal puternică, mai rezis
tentă, pentru a-1 reduce consu
mul de benzină ; tehnicienii 
Constantin Zărnescu și Ionel 
Mălăuț — specialiști, dar șt 
buni sportivi în raliuri Piloți 
și navigatori, de fapt, cunoscuți 
atît în țară cit și peste hotare, 
pentru performanțele lor spor
tive, oameni care muncesc ade
sea zi șl noapte pentru perfec
ționarea „Daciei". Numai în a- 
cest an, automobiliștii din Pi
tești au adus întreprinderii lor 
11 titluri ' - - — —
leanu și 
campioni 
respectiv 
circuit Este deosebit de preți
oasă performanța sportivilor de 
la „Dacia" care au ocupat, doi 
ani consecutiv (1978, 1979), lo
cul I in clasicul „Tur al Eu

de campioni, Ilie Ol- 
Andrei BcIIu fiind șl 

absoluți la raliuri, 
viteză în coastă și pe

El SÎNT CAMPIONII NOȘTRI OLIMPICI

L. ROTMAN
(dublu campion olimpic

prin renunțarea la întrebări, 
seama de lunga poveste a 

care a reușit sâ aducă „dle 
ori aur" din îndepărtata Aue- 
la ora cînd vistieria olimpică 

medalia kil

Leon Rotman, cu cele douâ meda
lii olimpic* de aur cucerite la Mel
bourne, in 1956, face parte din clu
bul foarte restrîns al campionilor 
„reci di vi ști", așa cum sînt Nadia Co- 
mâned (3 medalii de aur), lolanda 
Balaș (2 de aur), Ivan Patzaichin (2 
de aur). Dacă mai adăugăm că 
după „dublul aur" de la Melbourne 
el a reușit să aducă și un bronz de 
la Roma, poziția lui in ierarhia cam
pionilor olimpici ai României este, 
fără îndoială, una de vîrf.

In cadrul acestui al doilea „popas 
olimpic", care a durat cîteva ceasuri 
în casa fostului campion, fie-ne per
misă o comprimare a tehnicii inter
viului, 
ținînd 
celui 
două 
tralie, _
românească avea doar 
losif Sîrbu. Să începem...

1. M-am născut în București la 22 
iulie 1934, într-o familie cu cinci 
pii. Primii trei au fost fete. Eu 
al patrulea.

2. Tatăl meu, maistru tîmplar, 
făcut sport, dacă socotim că rindeaua 
nu a sport. A fost mărunțel, dar vi
nos, dacă vreți să faceți vreo legă
tură. Eu am 1,71 m, fiind unul din „pi
ticii" canoel, alături de Simion Ie
rnai Ici uc, oare e și mai scund.

3. In 1949 am fost strungar la „Tim
puri Noi", cu școală de calificare Iu 
locul de muncă.

co- 
slot

n-a

la Sibiu constituind pentru 
și un prilej de selecție în

de 
ei , .
echipele naționale ce vor în- 
tîlni în zilele de 20 și 21 de
cembrie, la Cracovia, selecțio
natele similare ale Poloniei. In 
fine, va fi interesantă de ur
mărit și confruntarea fruntași
lor înotului românesc cu cîțiva 
sportivi de valoare din Bulga
ria, Iugoslavia, Polonia și Uniu
nea Sovietică, întreceri ce pot 
prilejui mai multe corecturi in 
tabela recordurilor naționale. 

ropei* de raliuri, ciștiglnd șt 
multe locuri I in diferite cla
samente (pe națiuni, la clasa 
1300 cmc, pe firme), înaintea u- 
nor cunoscuți producători din 
Europa și alte continente, prin 
aceleași 3 echipaje : Ilie Oltea
na — Ovidiu Scobai. Ștefan 
Iancovlcl — Petre Vezeanu. Ar
pad Szalai — Constantin Zăr
nescu,

L-am întîlnit de curind, după 
Congresul al XII-lea al parti
dului, pe comunistul Ilie Ol- 
teanu, cel mal bun automobilist 
al țării doi ani la rînd : 1978 
și 1979. .„Secretarul general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ne spunea cunos-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag n S-a)

„VISAM SA AJUNG
la Melbourne, 1956)

/ /
W/ |

Atît...
activitate sportiva „la în- 
fost în cadrul unui cro« 
in 1950, cînd m-am clasat

4. Primul contact cu sportul a fost 
mai puțin obișnuit. Mi s-a trasat 
sarcina d® a mă ocupa cu agitația 
șl propaganda în cadrul organizației 
de tineret.

5. Prima 
trecer®" a 
d® 1 Mal, 
cam pe locui 80 din 100 de Dartld- 
panțl.

6. in 1950 am început să fac ceva 
lupt®, la „Flacăra roșie". După vreo 
douâ luni am intrat in campionat. 
Aveam 58 de kilograme și am fost 
aruncat la... 62. Am luat bătaie în 
sala „Vulcan". După aceea am tre
cut la „Tînărul dinamovist" la Cocoș 
Șl Lazăr Bujor. In ’52 am fost cam
pion de juniori, cîștigînd zona. Vi
sării® mele s-au oprit la... Capitală. 
Cred că am fost tras pe sfoară, ca 
să fl® împins mai în față altcineva. 
M-a consolat Ion Corneanu : „Mă,

loan CHIRILA

(Continuare în pag a S-a>

• La start - sportivi din 
5 țări • Carmen Buna
ciu in centrul atenției * 
Cite recorduri vor fi co
rectate în . cele trei 

reuniuni ?

Pe listele de înscrieri — 77 
de sportivi români din 11 sec
ții, alături de cîte 8 înotători 
bulgari și sovietici și cîte patru 
din Polonia și Iugoslavia. Din
tre oaspeți remarcăm prezența 
campionilor balcanici Plamen 
Doncev (a înotat recent 100 m 
bras în 64,7!), Petar Koceanov 
(capabil de un rezultat sub 4 
minute la 400 m), Branimir Po-

(Continuare in pag. a 8-a)



îiicliclcrca consfătuirii

TOATE EFORTURILE PENTRU REALIZAREA
IMPORTANTELOR OBIECTIVE DE PERFORMANȚA DIN 1980

Ziua a doua a consfătuirii 
conducătorilor de cluburi și a- 
sociații, a antrenorilor princi
pali și secunzi, ca și a respon
sabililor centrelor de copii și 
juniori ale divizionarelor A a 
fost dedicată următoarelor pro
bleme : Analiza stării discipli
nare la jocurile din turul cam
pionatului și in competițiile in
ternaționale oficiale interclu- 
buri ; Indicații metodice 'pri
vind sarcinile ce revin antre
norilor de club pentru pregăti
rea jucătorilor componenți ai 
echipei naționale. Principiile 
care au stat la baza alcătuirii 
calendarului competiționai pe 
a 1980—1982 ; Programul și 
linule directoare ale echipei 
naționale in vederea calificării 
ta C.M. 1982.

în ceea ce privește situația 
disciplinară a campionatului 
național, din analiza făcută re
zultă că în turul acestui cam
pionat, comparat cu cel de a- 
nul trecut, nu s-au înregistrat 
îmbunătățirile scontate. Mai 
mult, MANIFESTĂRILE DE 
INDISCIPLINĂ s-au Înmulțit, 
au căpătat uneori forme de 
violență, cum a fost cazul la 
Rm. Vilcea, Tîrgoviște, Petro
șani, Cluj-Napoca etc. unde, cu 
prilejul unor meciuri de cam
pionat, s-au produs brutalități, 
Iar o' parte a publicului s-a 
comportat nesportiv. S-a men
ționat faptul că UN SEMNAL 
DE ALARMA ÎL CONSTITUIE 
CELE PESTE 300 DE CARTO
NAȘE GALBENE ȘI 16 ROȘII 
acordate jucătorilor din Di
vizia A în acest tur. Echipele 
care au fost cel mai mult sanc
ționate cu cartonașe galbene 
sînt, în ordine : Jiul (29 carto
nașe), Olimpia S. Mare (21), 
Sportul studențesc (21), C. S. 
Tîrgoviște (20), Gloria (20), 
S. C. Bacău (20), Politehnica 
Iași (19), Dinamo (19), Steaua 
(18) etc. Există veritabili „re
cordmani” ai cartonașelor, prin
tre care Anton (Polit. Iași) și 
Miculescu (Jiul), cu cite 6 car
tonașe, Gheorghe (C. S. Tîrgo
viște) și Cărpuci (S. C. Bacău) 
cu cite 5 cartonașe, urmați de 
mulți alții. S-a subliniat, de a- 
șemenea, că unele abateri, tole
rate, de obicei, de arbitrii noș
tri în campionatul intern, au 
fost prompt sancționate în 
jocurile din cupele europene. 
Astfel, în acest an, in cupele 
europene cele patru echipe 
românești au primit un total 
de 8 cartonașe galbene, iar nu 
mai puțin de patru jucători au 
fost eliminați de pe teren 
(Stoica, Mulțescu, Tilihoi, M. 
Zamfir). Măsurile de sancțio
nare administrativă introduse 
de F. R. Fotbal împotriva ju
cătorilor care primesc cartonașe 
galbene pentru gesturi nespor
tive nu au dus ta diminuarea 
lor, fapt pentru care, alături de 
acestea, Biroul F. R. Fotbal a

hotărit să introducă sistemul 
U.E.F.A. de sancționare a jucă
torilor : SUSPENDAREA AU
TOMATA PE O ETAPĂ A 
JUCĂTORILOR CARE AU A- 
CUMULAT DOUA CARTONA
ȘE GALBENE ! Este necesar 
a se lua toate măsurile pentru 
preîntîmpinarea unor viitoare 
acte de nesportivitate, a aba
terilor din teren sau din tri
bune.

Referitor la obligațiile antre
norilor de club de a pregăti cu 
maximă atenție și competență 
pe componenții lotului repre
zentativ pe care îi au în lotu
rile de care răspund, s-a sub
liniat faptul că ei trebuie să 
cunoască concepția de joc, tră
săturile ei, precum și perioa
dele de pregătire și de jocuri 
ale echipei reprezentative. De 
asemenea, ei trebuie să cola
boreze cu antrenorul responsa
bil al lotului pentru buna pre
gătire a jucătorilor selecționați, 
conform indicațiilor prevăzute 
în fișa individuală, întocmită 
de antrenorul lotului împreună 
cu antrenorii cluburilor.

în legătură cu alcătuirea 
calendarului competiționai pe 
anii 1980/1982, se arată că s-a 
ținut seama, in primul rind, 
de cerințele impuse de realiza
rea obiectivului principal al 
fotbalului românesc : calificarea 
in turneul final al C.M. 1982 
din Spania. S-a alcătuit o sche
mă de program pentru anii 
competiționali 1980—1981—1982 
în care sînt cuprinse datele 
principalelor competiții interne 
(campionat-cupă) și ale celor 
externe (jocuri oficiale în pre
liminarii și în cupele europe
ne, date reținute pentru meciu
rile amicale ale echipei națio
nale). Schemele urmăresc 
realizarea unor pauze judi
cioase, echilibrate, între anii 
competiționali și între sezoane- 
le de primăvară și toamnă, ast
fel ca refacerea necesară după 
efort să fie asigurată.

în ceea ce privește liniile 
directoare ale programului e- 
chipei naționale în vederea ca
lificării la C.M. 1982, se speci
fică necesitatea asigurării u- 
nei pregătiri permanente și co
respunzătoare, ca durată și rit
micitate, atît în perioada pre
gătitoare, cit și în cea compe- 
tițională. Se cere colaborarea 
nemijlocită și totală, avînd in 
vedere factorul prioritar, care

este calificarea ta C.M. 1982, 
a tuturor celor ce activează in 
domeniul fotbalului. Pe baza 
propunerilor și sugestiilor fă
cute în cadrul reuniunii de lu
cru, urmează ca, în zilele ur
mătoare, să fie prezentate 
componența lotului și progra
mul de pregătire a acestuia 
în primele luni ale anului 1980. 
In cadrul ședinței s-a comuni
cat că antrenorul principal al 
lotului reprezentativ este Con
stantin Cernăianu.

Pe marginea problemelor de 
mai sus au luat cuvîntul Ia 
discuții conducători și antre
nori de cluburi și asociații : 
Traian Ionescu (S. C. Bacău), 
Cornel Costinescu (S. C. Ba
cău), Florin Halagian (F. C. 
Argeș), Valentin Stănescu 
(Universitatea Craiova), Petre 
Libardi (Jiul), Eugen Bancia 
(Sportul studențesc), Alexandru 
Floreseu (Steaua), antrenorul 
federal Constantin Cernăianu, 
Constantin Teașcă (F.C.M. Ga
lați), antrenorul emerit C. 
Braun-Bogdan, loan Chirilă.

Tot în cadrul ședinței, Nico- 
lae Lăzărescu, președinte al 
Colegiului - de arbitri, a făcut 
— în calitatea sa de jurist — 
o serie de precizări privind re
lațiile juridice club-antrenor și 
modalitățile de încheiere și 
desfacere a contractului dintre 
aceste părți.

In încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tov. general ÎL 
Marin Dragnea, prim-vicepre- 
ședinte al C.N.E.F.S., care a fă
cut o serie de importante re
feriri la activitatea fotbalistică 
din 1979, prezentînd, apoi, prin
cipalele obiective ale noului an 
competiționai. Subliniind une
le progrese înregistrate în jocul 
echipelor de club și reprezenta
tive, comparativ cu anii tre- 
cuți, vorbitorul a arătat că se 
mențin, totuși, destule de
ficiențe care se cer înlăturate 
in viitorul sezon ; acestea se 
referă atît la pregătirea pro- 
priu-zisă, cit și ta sportivita
tea și disciplina din teren și 
din tribune. S-au solicitat am
ple și energice măsuri pentru 
remedierea lipsurilor ți, in a- 
eeiași timp, pentru asigurarea 
unei pregătiri de înaltă ținută 
morală și de mare competență 
lotului reprezentativ care — in 
anul viitor — ta startul in di
ficila întrecere a calificări’ 
pentru C.M.

DOBRIN Șl 0. GEORGESCU,
In continuare lideri

Clasamentul prezențelor în primul 
•șa Ion îl arc lider pe Dobrin, cu 
377 de meciuri la activ. Urmează : 
Vigu 366, Antonescu și Cornel Dinu 
— cite 355, Adam 354, Dembrovschi 
344, Domide 342 etc.

Primul loc în clasanumul golgeteri- 
lor Diviziei A este ocupat In conti
nuare de D. Georgescu, cu 183 de 
coluri. Acest clasament continuă ast
fel : Oblemenco 170, Adam 160, O- 
xon 157, Gh. Constantin 149, Duml- 
•rache 145, M. Drldea 142, Dobay IX, 
lordănescu 129, Voczi 125 etc.

PROGRAMUL MECIURILOR
DIN „OPTIMILE44 CUPEI

la 20 februarie 1980
Ieri a avut loc tragerea 

la sorți a meciurilor din 
„optimile“ de finală ale 
„Cupei României", competi-

ție care se desfășoară sub 
egida „Daciadei".

Iată programul :

F.C.M. Galați
C.S. Tîrgoviște 
Politehnica lași 
Petrolul Ploiești 
Metalul București 
A.S.A. Tg. Mureș 
Universitatea Craiova

sau 
Olimpia Satu Mare 
„U“ Cluj-Napoca

— Chimia Rm. Vilcea
— Steaua
— Sportul studențesc
— Gloria Bistrița
— Rapid București
— Politehnica Timișoara

— S.C. Bacău
— Jiul

Meciurile vor avea loc la 
24 februarie 1980. Primele 
echipe din programul de 
mai sus sînt organizatoarele 
jocurilor, care se vor desfă
șura pe terenuri neutre. 
Pînă la 1 ianuarie 1980, e- 
chipele calificate in „op
timi* trebuie să anunțe 
F.R.F. asupra țereourilor

DIVIZIA A
Continuăm să vă prezentăm prin

cipalele aspecte de ordin statis
tic desprinse din desfășurarea ce
lor 18 etape ale Diviziei A.
• Alcătuit pe baza mediei de

goluri primite în cele 19 etape, 
clasamentul portarilor îl are li
der 0e Caval, care In 14 meciuri 
a primit 10 goluri, deci o medie 
de 0,71. Urmează : 2. Iordache
0,87 (14:16), 3. Constantin 0,94 
(16:17), 4. Mangeac 0,90 (10:11), 
5. Moraru 0.93 (14 :15), 6—9. Bel
diei ---------- ------ ---------- '*•
fan 
1,00,

© 
ehipă a eficacității, alcătuită din 
jucătorii cei mal productivi în 
cele 19 etape disputate : ^.Negri- 
lâ 4, Sameș 4, Koller 7, Micu
lescu 2 — Augustin 7, Cimpeanu 
II 7, lordânescu 8 — M. Rădu- 
canu 9. Cămătaru 11, Clrțu 11.
• Vă prezentăm jucătorii cane 

într-un meci au reușit să înscrie 
mai mult de 2 goluri : Cămătaru 
4, Clrțu, elupitu, Terheș, M. Sandu 
și Sameș - cîte 3.
• Din cei 350 de jucători care 

au fost prezenți în teren in cele 
13 etape, doar 16 au realizat per
formanța de a evolua în toate 
cele 1710 minute: Cîrstea, Stan- 
eu, Boldlcl, Ungureanu, Borr, 
Terheș, Gheorghe, Catargîu,

(19 : 19), Coman (13 :13), Ște- 
(10:10), Eltlmescu (10:10),
10. Cristian I 1,08 (13 :12) etc. 
Iată cum se prezintă o e-

acord 
meciuri-

stabilite de comun 
pentru disputarea
lor. Jocul Universitatea Cra- 

. iova — Olimpia Satu Mare, 
restanță din „16“-imi, se va 
desfășura la 20 februarie 
1980, terenul urmînd a fi 
fixat de delegații celor două 
cluburi.

ÎN CIFRE...
Feher, Gh.

oiteanu, 
portari, 12 

înaintaș,

Vunvulea, Unchiaș, 
Munteanu, Cinci. M.
Moș și Ciocan. Deci, 3 
fundași șl 
Terheș.

S Cîteva 
Iul șuturi, 
turi la poartă : 
36 (etapa a 19-a) ; cele 
șuturi pe spațiul porții : Steaua 
21 (etapa a 19-a). Din păcate, au 
fost echipe care într-un meci 
n-au reușit să expedieze nici un 
șut pe spațiul porții : Jiul (eta
pele a 6-a și a 13-a), C.S. Tîrgo
viște (etapa a 5-a), Chimia Rm. 
Vîlcea (etapa a 6-a), „U“ Cluj- 
Napoca (etapa a 8-a). F. 
Scornicești (etapa a 13-a), 
rla Buzău (etapa a 14-a) și 
litehnica Iași (etapa a 17-a).
• ...și la capitolul cornere. 

multe cornere

un singur

recorduri 
Cele mai

A.S.A.

la capito- 
multe șu- 
Tg. Mureș 
mai multe

c. 
Glo- 
Po-

Ce
le. mai multe cornere într-o 
partidă au fost executate de F. C. 
Baia Mare : 26 (etapa a 18-a).
Șl la acest capitol au fost echi
pe care într-un meci nu au exe
cutat nici o lovitură de colț : 
Chimia Rm. Vîlcea (etapele a 4-a 
91 a 8-a), Jiul (etapele a 6-a ți 
a 13-a). S. C. Bacău (etapa a 
8-a), CIuj-Napocit (etapa »
11- a), F. C. Scornicești (etapa a
12- a), Gloria Buzău Xetapa a 
14-a), F. C. Argeș (etapa a 15-a), 
Olimpia (etapa a 19-a) și Sportul 
studențesc (etapa a 19-a).

Divizionarele A sub transfocator la sfîrșit de sezon

0 ECHIPĂ PE
Impre-
o cu-

Nici nu se putea o altă 
jur are mai fericită de a 
noaște pe Steaua, sau mal bine 
zis, de a o recunoaște, o dată 
ta plus, ta ambele mari Ipostaze 
care o caracterizează — dectt a- 
ceasta oferită de prelungirea se
zonului competiționai de toamnă. 
Prima dintre ele, prilejuită, cu 
precădere, de ultima etapă a tu
rului, de acel meci eu Universi
tatea Craiova, ne-o Înfățișează pe 
Steaua eu chipul ei frumos, Ideal, 
de echipă serioasă, puternică, ca
pabilă să practice un joc valoros, 
să se mențină aproape de cota 
exigențelor maxime timp de 
de minute. Cea de-e doua fațetă 
a el am avut-o Insă relativ re
pede, pe același teren de la 
Ghencea, dnd liderul clasamen
tului, labil, nervos, taegal, n-a 
fost ta stare să depășească pe 
Olimpia Satu Mare, una dintre 
cele mal slabe formații ale Dlvl-

POT FI NUMIȚI SUPORTERI CEI CARE

FAC NECAZURI ECHIPELOR FAVORITE?
Încercați

meci de fotbal disputat' intre 
două echipe de metre valoare, 1a 
care n-ar asista Insă nici un 
spectator 1 Jocul n-ar avea via
ță, fotbaliștii nu și-ar mobiliza 
nici jumătate din resursele lor 
fizice, tehnice șl tactice. Spec
tatorii sînt indispensabili pentru 
realizarea unul bun spectacol 
fotbalistic. Pe bună dreptate se 
spune că „tribunele* dau culoa
re și un plus de dinamism me
ciului și, tot la fel. medul dina
mizează tribunele, le face că 
trăiască fiecare fază.

Cel doi factori ae rom pic trieri 
unul pe altul am putea

să vă închipuiți un 
fotbal disputat

depind unul de altuL Cu o con
diție Insă : ca fotbaliștii »ă-sl 
vadă de joc, iar «pectatoril să 
înțeleagă rolul pe care n au, de 
atlmulator! al întrecerii sportive, 
de încurajatori corecțl al unei 
echipe sau alteia.

Ceea ee nu s-a tatlmplat, din 
păcate, la meciul Pandurii Tg. 
Jta — Kapld Bocurestf. tsnde

CÎT DE DOTATĂ PE ATÎT DE
zlel A ta această primă paste a 
întrec orii.

Din această simbioză, de pkta 
ți minus, de roz șl de cenușiu, 
îș! trage esența capricioasa 
Stea.ua, echipă care, tată, tats-e 
site paradoxuri de comportament, 
se clasează la sfirșiitul sezonului 
pe locul I ta clasamentul Jocuri
lor susținute ta deplasare și pe 
poziția a IV-a ta acdlea al me- 
ctartkw disputate acasă, acolo 
unde fiii risipitori al »M*-lu4 
bucureștean au lăsat trei 
puncte, făctad tot atlte» egslurt t 
cu Dlnamo (1—1), “ ~6.C.

1.

Bacău

mentalul, superior edtat 0$ •ett- 
pai de aceeași formație ta toam
ne trecută ? Înainte de toate, 
VALOAREA celor mal muflțl din
tre jucători, Iordachi ‘ *
Staaneș, 
nescu, 
Zamfir ______ _______
primed noastre reprezentative. M 
pentru că ne aflăm la acest capi
tol, al ' " ‘ 2__ __
sublinia saltul calitativ pe eare 
l-a Înregistrat ta «cest eaxm 
Marcel Râducanu, un jucător dta 
te ta ce mal utfi aUt formației 
sale de club cft <4 actilpedt națio-

te, Anghellnl, 
Dumitru, Stoica, taedă- 

Marcol Bădueanu șl C. 
tmbrăctad fiecare tricotai

valorii realeg ac etffrtoe •

STEAUA
a Puncte realizate i 27

71 to sută.
• Golgeterîl echipei t M. Râducanu 9, kxdănescu 8, A tooeaca L 

Dumitru ți Sameț — cite 4, Stoica. Zahiu țl C. Zamfir — cite 3, Aeto- 
sei 2, Agiu țl Fl. Merle — cite 1. Stonciu (F.C. Scomtoețti) — autogol.
• Jucători folosiți : 19 — Dumitru ți Anghellnl — cite 19 meciuri, ML

Râducanu 18, Sameș, fordănescu țl Nițu - cite 17, lordoche * '
nescu — cita 16, Zohiu 15, Stoico - - -
cite 11, FI. Marin 9, Șt. Popa 7, 
aanu 3, Nica 2.
• Media notelor echipei : 6.67
O Jucători eliminați : C. Zamfir ___ .
<5 Cartonașe galbene : 20 (12 jucători) ; cele mal multe : Stoica țl 

Sameț — cite 3.
0 A expedia! 290 de șuturi (218 acasă + 72 in deplasare), dintre 

oare 154 pe spațiul porții (115 acasă -f- 39 in deplasare) țl a execu
tat 130 de cernere £98 aoasă 4- 32 în deplasare).
• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m. ambele transformate (So

meș și M. Râducanu) ; nu a lost sancționată cu nid un penalty.
• la meciurile susținute acasă au asistat 171 000 de spectatori, cel 

■toi inviți — 35 000 - ta stopa o

(17 occsâ f 10 In deplasare) ; procentaj l

ta 17, kwdoche ți A. lo-
13, Agio 12, Ae lenei țl C. Zamfk — 
Vig» țl Gh. ton - cite 4, N. Rădu-

(6,76 acosd — 6,5S le deplasare), 
(etapa a 9-a).

5-a, io partida cu F.C. Scomicești.

K!

CAPRICIOASA

Sportul

(4—4) 9I Olimpia Satu Mare (1—1).
Una peste alta, însă, făeînd o 

medie între realizări >1 lipsuri, 
între succese șl napor-
ttnd firește si la încâ
precară a fotbalului primului eșa- 
km, Steaua ne apare drept uai 
merituos lider, ea deținlnd ^efia 
etape în ștr și revenind spectacu
los, în final, din plasa efemerului 
«bricou galben", Universitatea 
Craiova.

Ce anume a propulsat echipa 
lui Gh. Constantin șl V. Xavoda 
pto* ta locui de frunte ai

nale in care, nu de muM, ti
tularizat. Intr-adevăr, tării a* ne
glijeze golul (el fiind principalul 
realizator), Marcel BMucaau a 
devenit mal altruist ta joc, rezol
vările individuale, pe cele două 
laturi ale frontului de atac, aHer- 
ntnd eu cele colective, ta slujba 
echipei. Rolul lui rikn trecut, ace
la de Înaintaș central, a fost în
credințat, eu rezultate din ce ta 
ee mal bune, tlnărului Adrian lo- 
neseu, un vlrt percutant, bătăios, 
apt de progrese și mal •tibetan- 
ttal* ta manevrarea bălanului. Ar

poâ, grație unui asemenea mă- 
aonchl de jucători tal en ta ți, o 
bună parte dintre ei avînd și ne
cesara experiență com petition ală,,' 
Steaua a demonstrat și un regis
tru tactic mai variat, trecînd, 
după caz, de la ofensiva elaborată 
la contraatac (larmă cu care & 
efișrtlgat la Satu Mare, Timișoara 
Șl lași în campionat și cu care 
a Înscris două goluri la Nantes), 
de la jocul cu trei virfuri la acela 
eu două. Ultima variantă adop- 
ttad-o îndeosebi în partea a doua 
a sezonului elnd, renunțîndu-se, 
temporar, la o aripă clasică, C. 
Zamfir — s-a dat credit eupluluî 
M. Râducanu — A. Ionescu, două 
vîrfuri mobile. Pe viitor însă dacă 
Steaua se va stabiliza Ia formula 
modernă, 1—4—4—2, menită în a- 
edași timp să întărească mijlo
cul echipei — o linie de siguran
ță înaintea apărării imediate șl 
rampă de lansare a atacurilor —, 
cele două vîrfuri vor simți, real
mente, nevoia, în dinamica jocu
lui, unei mai consistente și rațio
nale sincronizări cu coechipierii 
celorlalte linii.

Nu este aceasta desigur singura 
problemă pe care Steaua va tre
bui s-o rezolve. în dorința de a 
aborda partea a doua a întrecerii 
de pe pozițiile unei echipe com
plete, mai puternice. O serie de 
alte obiective, subsumate proce
sului de instruire și educație, vor 
trebui să fie trecute (și. bine- 
fcițefles, îndeplinite, pentru ca, de 
pildă, ,,cazul Stoica" să nu se 
mai repete) în planul de perspec
tivă imediată, Întocmit de condu
cerea secției, de tehnicienii for
mației lider. în așa fel incit 
Steaua — fără să renunțe la 
atuul ei. de~echipă stilată, capa
bilă să îmbine în joc plăcutul cu 
utilul, spectacolul cu eficacitatea, 
cum a dovedit-o și în partida 
etalon a sezonului, aceea cu U- 
nivereditatea Craiova — să devină, 
realmente, o echipă competitivă 
și pe plan extern. Valoarea indi
viduală a lud Dumitru, Sameș, 
lordănescu, M. Râducanu ar primi 
astfel o confirmare în plus, sau, 
cum se spune la șah, o notă d« 
maestru internațional...

Gheorghe NICOLAESCU

Stea.ua
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LA ORDINEA ZILEI: ORIENTAREA ACTIVITĂȚII
SPRE SPORTURILE DE IARNA

Interviu cu tor. AURELIAN VLAD, flrîmarul municipiului Făgăraș
I Municipiul Fagaraș a cunos
cut în ultimii ani — ca atîtea 
alte localități ale patriei — 
importante schimbări pe plan 
economico-social, prin crearea 
unor noi obiective industriale 
și înnoiri edilitare impresionan
te, care determină notabile pre
faceri in viața locuitorilor. în 
acest context, pentru a afla 
amănunte despre dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport, ca una din preocupările 
de timp liber ale tineretului și 
oamenilor muncii, ne-am adre
sat tovarășului Aurelian Vlad, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Făgăraș al P.C.R., 
primarul municipiului.

— tn activitatea sportivă de 
masă făgărășeană — ne-a de
clarat interlocutorul — cel mal 
important moment din întrea
ga sa existență, care a produs 
O emulație fără precedent, l-a 
constituit organizarea, din ini- 

K țiativa secretarului general al 
, partidului 
' NICOLAE

piui nostru este exprimat grăi
tor de faptul că numai în acest 
an au participat la acțiunile 
de masă peste 30 000 de tineri. 
Printre disciplinele care se 
bucură de mare popularitate la 
noi și asupra cărora și-au în
dreptat atenția — îndrumați 
de organele și organizațiile de 
partid — toți cei ce activează 
în acest domeniu se numără 
turismul de masă, crosurile, 
atletismul, handbalul și tenisul, 
fotbalul, sporturile de iarnă, 
precum și activitățile sportive 
tehnico-aplicative. Aș dori să 
subliniez că am avut în aten
ție 
să 
de 
rat 
la 
dragostea de muncă, pregătin- 
du-i temeinic pentru viață.

— Ce ne puteți spune, tova
rășe primar, despre condițiile 
materiale asigurate 
de masă de către 
taie?

— Se înțelege că

permanent indicația cuprin- 
fn documentele de partid, 
a face din sport un adevă- 
proces educațional, cultivînd 
sportivi patriotismul și

sportului 
municipall-nostru, tovarășul

CEAUȘESCU, a
: marii competiții naționale „Da-
< ciada". Ce a însemnat „Dacia
da" pentru sportul din munici-

CAMPIONA TUL COMUNEI- 0 iNTRECERE

existența 
unei baze materiale, lărgirea 
el continuă, este prima condi-

A TUTUROR LOCUITORILOR

SPORTUL DE DUMINICĂ

I- La 
nilor 
piară _ _____
financiare și edilitar-gospodă- 
rești, răsplătită 
ori cu „Ordinul 
două clasa I (in 
1975) și două

Bucecea, hărnicia oame- 
a dus la realizarea exem- 
a sarcinilor economico-

de patru 
Muncii*4 — 
anii 1973 și 
clasa a Il-a 

(1974 și 1978). După activitatea 
profesională, la fabrica de za
hăr sau pe ogoare, tinerilor și 
vîrstnicilor le place să-și pe
treacă o parte a timpului lor 
liber pe terenurile de sport De 
aceea, nu greșim afirmînd că 
și în această frumoasă așezare 
din nordul Moldovei, sportul 
se află la el acasă. Alături de 
fabrica de zahăr se află com
plexul .Șiretul", care cuprinde 
un teren gazonat de fotbal, 
terenuri bituminate de handbal, 
baschet volet tenis de clmp, 
pistă de atletism, cu patru cu
loare, popicărie — acoperită — 
cu două piste, trei mese de te
nta. Zestrea sportivă a comu
nei mal cuprinde un teren bi- 
tuminat pentru handbal și vo
lei la liceul agro-industrial, te
renuri de tenis de cîmp și vo
lei la A.I.S.C.I.P^ șapte mese 
pentru șah la clubul muncito
resc, pîrtie de schi ^i săniuțe. 
Tabloul poate fi completat cu 
un spațiu pentru patinaj și te
renurile de fotbal, handbal, vo
lei și pista de karting — ame
najate la școala generală.

— „Daciada* a dat un pu
ternic impuls activității spor
tive din comuna noastră —

ne-a spus Dumitru Duță, pre
ședintele Consiliului comunal 
pentru educație fizică și sport 
Așa cum ne-am propus, am 
reușit să organizăm multe com
petiții, să angrenăm tot mai 
mulți locuitori de toate vîrstele 
in practicarea spoitului. Pen
tru ca amatorii de mișcare, de 
întreceri sportive să fie antre
nați in activitate pe o perioadă 
cit mal lungă, am organizat 
campionatul comunal la mai 
multe discipline sportive.

întrecerile au început în cele 
patru asociații — „Șiretul*, 
„Lumina", „Unirea" și cea de 
la școala generală — la volei, 
popice, șah, fotbal, alletism și 
handbal. Etapa pe asociație^ 
desfășurată pe parcursul mai 
multor săptăminl, a desemnat 
pe participanții la campionatul 
comunal, atît pentru con
cursurile pe echipe, cit și în 
cele individuale. Șl, 
oricare competiție, la 
rea campionatului 
Bucecea s-au stabilit 
torii. Iată-i : volei: 
(m) șl „Lumina* (fi ; 
atelierul mecanic de la fabrica 
de zahăr (m), mecanicul Andrei 
Coțovanu și eleva Mihaela Vi- 
șan ; șah : termocentrala de la 
fabrica de zahăr (m), mecani
cul Ion Ciobanu și eleva Ma
riana Țucă ; handbal : „Unirea* 
(m) și „Lumina" (fi ; fotbal: 
atelierul mecanic de la fabrica 
de zahăr.

U> pentru dezvoltarea activită
ții sportive de masă. Apreciem 
că e firesc ca acest lucru să ne 
preocupe în mod deosebit Cu 
participarea entuziastă a tine
retului și oamenilor muncii la 
muncă patriotică, au fost ame
najate baze sportive la toata 
școlile din oraș, în parcul 
„1 Mai* și în alte zone de 
agrement Avem o sală de sport 
bine dotată la Liceul indus
trial de chimie, este în curs 
de execuție o sală de sport la 
Școala generală nr. 5, ne preo
cupăm pentru crearea de spa
ții de sport și joacă pentru 
copii in cartiere. O contribuție 
de seamă și-au adus tinerii 
noștri — muncitori, elevi, pio
nieri — la amenajarea unor 
locuri pentru sport și turism 
în afara orașului, in zonele 
frecventate de oamenii muncii 
in timpul liber. în această pe
rioadă, ele sînt- adaptate pen
tru sporturile cuprinse în pro
gramul „Daciadei" de iarnă, 
care a demarat din plin.

— După cum am aflat, spor
tivii din Făgăraș, deprinși eu 
sportul în acțiunile de masă, 
dorese și fac eforturi să se 
afirme șl pe planul performan
ței.

— Doresc și ei, dorim și noi. 
în acest scop s-au alcătuit 
formații reprezentative in 
toate școlile generale, întreprin
deri și instituții, iar întrece
rile „Daciadei” de iarnă sînt 
un bun prilej ca ele să fie 
împrospătate cu noi elemente 
talentate, care se vor afirma 
în competițiile de masă. A fost 
înființat, de asemenea, un 
club sportiv școlar cu secții de 
atletism, handbal șl judo, avem 
o echipă de judo în prima di
vizie, două formații de fotbal 
activează în Divizia B, res
pectiv C, am dat numeroși 
sportivi la loturile naționale. 
Șl nu ne vom opri aici, obiec
tivul nostru principal fiind • 
ascensiune continuă spre cali
tate.

Nicolae CHINDEA

Liceul industrial Mecanică 
fină din Capitală a mai or
ganizat duminică, o acțiune 
sportivă frumoasă.

— A cita, anul acesta, tova
rășe profesor Doru Monahu ?

— E important T
— In unele școli „Sportul de 

duminică*4 e cînd și cînd. De 
fapt, altceva țineam să vă în
trebăm x cum reușiți să ali
ntați ta startul acestor între
ceri atît de mulți tineri ?

— Cred că este un fel de 
reflex — atlt din partea ele
vilor, cît și a noastră, a pro
fesorilor de educație fizică — 
de a sie petrece sfirșitul săp- 
tămînli pe terenurile de sport.

— S-ar putea înțelege, prin 
aceasta, că elevii Liceului de 
mecanică fină au dobindit o 
deplină convingere pentru 
practicarea exercițiilor fizice 
și a sportului.

— Da, s-ar putea Înțelege, 
dar nu ar fi adevărat. O vor 
doblndl, cred, ceva 
mai tlrziu. Deocam
dată, tinerii vin la 
„Sportul de dumi
nică**, fiindcă 
sînt ani 
mereu , 
glie cla 
întocmesc 
clase, pe 
spun că exLstă _ _________
plăcută de joacă, de afirmare, 
de franchețe, de respect pen
tru competiții.

— Ce înțelegeți prin „respect 
pentru competiții** ?

— Noi am organizat, spre e- 
xemplu, multe crosuri. Și du
pă ce elevii alergau, primeau 
„cartonașul* de sosire, iar cei 
mal buni primeau felicitări, 
diplome. „Statistic" totul era 
în ordine, mal puțin interesul 
pentru viitorul cros. O compe
tiție care se respectă, însă, 
mai cere ceva. Cere afișe a- 
tractive care să anunțe din 
vremj evenimentul, cere un 
start perfect dat cu pistolul 
de atletism, comisii lărgite de 
organizare, arbitri (cei mai 
exlgențl sînt elevii !). Cere, 
de asemenea, echipament mo
dem — la noi se joacă cu 
cele mal bune mingi de vo
lei, cu cele mal noi tipuri de 
rachete de tenis, iar elevii a- 
prectază efortul, seriozitatea 
Întrecerilor. Mal continui ?

— Vă rugăm !
— Respect pentru competiții

Însemnări
întrecerile 

importante, 
în 

care 
să ptâ minai 

școală. Vreau

lun- 
se 
pe 
să 

o atmosferă

La Găești,

ca la 
incheie- 
comunei 
ciștigk- 

„Unirea* 
popice î

V. POMP1LIU

ia „Mecanică flnă“ mai În
seamnă cronici sportive scrise 
și vorbite ta stația de radio
amplificare a liceului, înseam
nă fotoreportaje de la con
cursurile disputate (avem e- 
chipe speciale de elevi și la
borator foto propriu), înseam
nă analiza „etapei" în fața 
întregii școli — o face ingine
rul Constantin Ionescu, direc
torul coordonator al liceului 
nostru.

— Deci, așa reușiți să ali
ntați ta startul concursurilor 
atît de mulți elevi. Plăcerea 
de joacă, întrecerile săpiămî- 
nale, mereu „decisive" — cum 
spuneați — sint oglindite nu
mai în clasamentele pe liceu?...

— Cu alte cuvinte, felicitări 
pentru snortul de masă, dar 
aveți ceva performeri ? Avem. 
Avem un fel de Iile Floroiu 
— blond, tot atît de... firav, 
care cîștigă tot ce e „fond*
școlar. El se numește Ion O- 
prea, este acum in clasa a 

X-a, iar anul tre
cut, în cadrul
„Daciadei", a ocu- 
oat locul I în

finala pe țară la „Crosul Ti
neretului*, categoria 15—11 
ani l Avem, apoi, pe Mariana 
Rădulescu, elevă în clasa a 
XII-a, șahistă în echipa „Me
canică fină" — Divizia A ! A- 
vem, de asemenea, un album 
cu numeroși campioni muni
cipali...

— Aveți cumva și un album 
cu profesorii de educație fi
zică de la Liceul industrial 
Mecanică fină ?

— Am înțeles. Catedra de 
educație fizică pe care o con
duc cuprinde următorii pro
fesori : Sanda Dimăncescu, 
Eugenia Alexahdrescu și Va
sile Mihai.

— O ultimă întrebare, tova
rășe Doru Monahu : ce în
seamnă pe scurt, „liceu de 
mecanică fină* ?

— înseamnă clase și labora
toare moderne, înaltă califi
care, viitori specialiști care 
vor lucra cu microni, cu acele 
cristale lichide care dau „ora 
exactă ■* Este vorba de pri
mele ceasuri electronice româ
nești de mină, ieșite de pe 
banda de montaj a întreprin
derii de mecanică fină, doar 
cu cîtev* zile înainte de 
Congresul al xn-lea al parti
dului.

Vasile TOFAN

MEMBRII ASOCIAȚIEI SPORTIVE-ÎN PRODUCȚIE
Șl IN SPORT, PE PODIUMUL DE ONOARE!

Găești, orășelul agrar de 'odi
nioară, a devenit în anii socia
lismului — cum spun localnicii 
— un „oraș cu platformă*, a- 
dică un oraș care are o plat
formă industrială, ca un sate
lit, pe care se află trei 
prinderi mari : cunoscuta 
zatoare a frigiderelor 
nești, o întreprindere de 
chimic și una de prefabricate. 
Sportul a cunoscut și el, cum 
era de așteptat, o 
puternică, îndeosebi 
„Daciadei".

— Avem la Găești _____
ții sportive, ne spunea tova

înitre- 
reali- 
româ- 
utilaj

dezvoltare 
în cadrul

17 asocia-

Vremea frumoasă din 
acest sflrftt de toamnă 
tîrzie a favorizat ia 
foarte multe localități or
ganizarea multor ac
țiuni sportive de masă. 
Participarea numeroasă, 
buna organizare și entu
ziasmul celor ce s-au în
scris pe foile de arbitraj 
pentru a-și mai adăuga 
un strop de sănătate și 
a se recrea după orele 
de muncă au fost princi
palele atuuri 
lor activități, 
durile care 
teya relatări 
temă primite 
aondenții noștri :

HOREZU : Sub egida 
marii competiții sportive 
naținale „Daciada", sim- 
bătă și duminică s-a 
desfășurat in localitate o 
amplă manifestare spor
tivă de masă, organizată 
de asociația sportivă Ști
ința și de C.O.E.F.S. Pes
te 1800 de tineri și tinere 
din Horezu, Vaideeni, 
Tomșani și Măldărești au 
participat la crosul dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie", 
întrecerea a fost cîștigată, 
la cele două categorii de 
vîrstă, de Liviu Jidreanu 
și Daniela Anica, din Ho
rezu și, respectiv Vaidee
ni, precum și de Adrian 
Tălăbuș și Violeta Tăi- 
pescu, ambii din Horezu.

„Cupa Pionierul", etapa 
oe centru, desfășurată tot 
la Horezu, a adus în fața 
tablelor cu 64 de pătră-

ale diferite- 
latâ în rîn- 
urmeazâ cî- 

pe aceasta 
de la core»-

țele p« tinerii cîștlgători 
din cele 10 comune limi
trofe și din oraș. La ca
tegoria 10-14 ani, cei mai 
buni sportivi s-au dovedit 
a fi Daniel Cirhan și Oc- 
taviana Manea. In para
lel, s-au desfășurat și în
treceri de handbal. Pe 
foile de înscriere au fost 
prezente echipe din Dră- 
gâșani, Rîmnicu Vîlcea, 
Horezu și Vaideenl. Locul 
I a fost ocupat de spor
tivii și sportivele din 
Drâgâșanl, care și-au ad
judecat trofeul pus în 
Joc. (Florin SANDU).

SLATINA. Pe traseele 
din Pădurea Strehareț a 
fost organizat un mare

Maramureș se 
zeazâ printr-o 
mișcare turistică adresată 
tineretului șl oamenilor 
muncii. La acțiunile turis
tice de masă organizate 
In această toamnă au 
participat 39 000 de elevi, 
studenți, tineri din între
prinderi, instituții șl din 
mediul rural. Ș-au desfă
șurat, de asemenea, nu
meroase acțiuni de dru
meție șl cicloturism in 
școlile generale. Foarte 
bune rezultate au fost 
obținute și la orientarea 
sportivă. Intr-un 
ment alcătuit pe criteriile 
participării și al 
comportări în

caracterl- 
puternicâ

clasa-

bunol 
diferitele

VEȘTI DE IA «POMENII
croi la oara, In ciuda 
timpului roca, s-au pre
zentat peste 1 000 de pâr
tiei pa nți. In cadrul a 
cinci categorii de vîrstă 
s-au întrecut tineri spor
tivi din școli generale, 
licee și școli profesionale, 
din întreprinderi șl insti
tuții. lată cîștigătoriî, în 
ordinea categoriilor : Ma
ria 
rota Cociorbă 
Sorin Stancu 
Aurelia Nicu 
Marian Dună .______ ,,
Vasile Teodorescu (Slati
na), Dorina Gonț (Slati
na) și Ștefan Stoichițâ 
(S'atina). (Constantin
GHIȚESCU).

BAIA MARE. Județul

iea categoriilor : Ma- 
Budu (Slatina), Flo- 
“ • • - (Corabia),

(Caracal), 
(Caracal), 
(Caracal),

concursuri, conduce aso
ciația sportivă „Chemarea 
munților", urmată de Vo- 
.nța și Știința, toate trei 
din Bala Mare. Se pre
vede ca, pentru anul 1980, 
numărul amicilor drume
ției să ajungă la 40 250 
de Jnari maramureșeni. 
(Andrei CRIȘAN).

BUCUREȘTI. fn cadrul 
„Cupei Pionierului", festi
val de mînlbaschet desfă
șurat in sala Olimpia din 

' a
(evenif echipei școlii ge
nerale nr. 69, a mai fost 
organizat și un foarte in
teresant concurs de arun
cări, dotat cu „Coșul de 
au'". lată cîștigătoriî î 
Traian Hie (Șc. gen. 69),

Capitala, trofeu care

Mihaela Lazăr (Șc. gen. 
196), Titanii I - la echipe 
băieți și Școala generală 
196 — la echipe fete.

BRAILA. In comuna 
Ștăncuța, din județul Bră
ila, inimosul activ obștesc, 
elevii și cadrele didac
tice au dat în folosință 
o nouă sală de sport. 
Acest obiectiv sportiv de 
mare importanță pentru 
viața acestei localități ru
rale a fost construit li» 
cea mai mare parte prin 
munca patriotică a celor 
care se vor bucura de el 
— elevii și tinerii coopera
tori. (Traian ENACHE).

BISTRIȚA. Organizată, 
de asemenea, sub egida 
marii competiții naționale 
„Daciada", Cupa Consi
liului județean al sindica
telor ia șah a reunit spor
tivi de la asociațiile spor
tive Utilajul, C.F.R.. Vii
torul din localitate, pre
cum și invitați de la aso
ciația sportivă APEMIN 
Vatra Dornei. întrecerea a 
fost cîștigată de șahiștii 
de la Viitorul Bistrița.

Aproape 100 de gimnaștl 
din Oradea. Arad, Dej, 
București, Gheorgheni,
Brașov și Bistrița s-au în
trecut în cadrul unui con
curs pe echipe rezervat 
categoriei a IV-a de cla
sificare. S-au remarcat 
sportivii începători în ale 
marii performanțe din 
gimnastică reprezentînd o- 
roșele Brașov, Oradea șl 
Dej. (Ion TOM A).

rășul Nicolae Dică, prim-vice- 
președinte al Consiliului orășe
nesc pentru educație fizică și 
sport. Jumătate sînt asociații 
școlare și, dintre ele, se dis
tinge aeee* a Liceului de ma
tematică și fizică, renumită 
pentru atletism, baschet și mai 
alei volei — echipele de volei 
joacă in divizia școlară. Ur
mează Liceul agro-industrial și 
Grupul școlar „Chimia", care 
excelează în handbal, iar de 
cînd a început etapa de iarnă 
a „Daciadei", tenisul de masă 
și șahul ocupă primele locuri 
în clasamentul sporturilor prac
ticate.

Toate acestea le aflam in 
drum spre platforma indus
trială a orașului.

— Ați văzut noul teren de 
handbal din parcul orașului ? 
ne întreabă tovarășul Dică. Și 
continuă : Este, dacă vreți, 
simbolul sportiv al Găeștiului. 
La noi handbalul... bate fotba
lul, la număr de spectatori. A- 
proape toate asociațiile au e- 
chipe, iar cea de la Frigero ne 
va aduce, fără îndoială, satis
facția intrării in B.

Președintele asociației spor
tive de la Întreprinderea de 
frigidere, ing. Ion Stănescu, și 
președintele comitetului sindi
catului, Ghiță Aurel, sînt bucu
roși să ne arate palmaresul a- 
sociației, care abia de un an 
are o bază sportivă, la clubul 
„Arctic”, — mese pentru tenis 
și o frumoasă sală de șah, a- 
saltate de tinerii din între
prindere.

— Tenisul de 
punctul nostru 
drul „Daciadei" 
spune tovarășul 
La noi, sportul
noaște o dezvoltare continuă. 
Competițiile pe secții la tenis 
de masă au deja CONTINUITA
TE, ceea ce ne-am propus în ca
drul „Daciadei" și la alte spor
turi. Vom încerca să realizăm 
și patinoare naturale. Sperăm 
ca în curînd toți tinerii — șl 
sint aproape 70 la sută in în
treprindere — să facă sport. Nu 
ascundem faptul că sportul fe
minin este mult rămas in urmă.

masă va ft 
forte în ca
de iarnă, ne 
Ghiță AureL 

de masă cu-

Dar, încă din primăvară, vom 
înființa echipe de handbal și 
volei fete.

— în drumul spre întreprin
derea dumneavoastră am în
tâlnit cîțiva handbal iști care 
mergeau la antrenament, deși 
ploua, am spus noi.

— E timpul să arătăm ca a- 
vem și sport de performanță, 
intervine inginerul Ion Stă
nescu. Echipe de handbal șl 
baschet în campionatul jude
țean, de șah și de tenis de 
masă, afiliate la federație și 
ne lăudăm cu echipa de hand
bal, antrenată de profesorul 
Nicolae Ralea, „Teașcă“ al nos
tru, cum îi spun băieții. In 
județ, nu mai avem adversari 
de talia noastră, de aceea ju
căm cu echipe bucureștenc. 
Vom merge la baraj pentru 
Divizia B. Echipa reprezintă, 
dacă vreți, „sufletul** întreprin
derii, Toți o înconjurăm cu dra
goste, de la director, inginerul 
Traian Novolan, pînă la ulti
mul membru al asociației. Iar 
dacă federația ne va aproba 
transferul iui Vlad Ionescu 
pentru care Steaua a dat des- 
legare — băiatul este muncitor 
la noi, a urmat o școală do 
calificare 
întîlni nu 
mai sus.

înainte 
în cîteva 
dern impresionează.

— Producția merge excelent, 
ne spune președintele 
tulul sindicatului, și 
hotărîți ca „Daciada** 
pasul cu ea. Vom face 
în cadrul „Daciadei*4 
noastră, ca toate asociațiile 
sportive, așa cum arăta la Con
gres tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. să-și aducă o 
contribuție activă în organiza
rea, educarea și mobilizarea 
membrilor săi în înfăptuirea 
politicii partidului.

Sever NORAN

aici — atunci ne veți 
numai in B. ci poate

de a pleca, mergem 
ateliere. Utilajul mo-

conaite- 
sîntem 

să tină 
totul ea 
asociația



Interviu cu
antrenorul emerit

Dcla Karolij

IN VIITOR, VICTORIA VA Fl
OMOGENE CA VALOARE, F

Bela Karoly, antrenor de reputație mondială, omul de numele 
căruia se leagă nemijlocit succesele gimnasticii feminine româ
nești din ultimii 5 ani, nu se dezminte. El nu-și permite nici mă
car o zi de odihnă, te află in permanență intr-o continuă miș
care, in căutarea unor noi soluții pentru viitoarele succese ale 
gimnasticii noastre. La numai 5 ore după înapoierea de la Dallas 
el era deja, cu întreaga echipă, la Deva, a doua zi se repezea pină 
la Cluj-Napoca să-și ia fiica, pe Andreea, de la părinți, iar joi 
dimineață, la ora 5, sosea din nou in Capitală. Gata oricind să 
ofere cititorilor noștri amănunte despre competiții încheiate, des
pre planurile sale de viitor, Bela Karoly a acceptat și de data 
aceasta o discuție matinală despre prezentul și viitorul gimnasti
cii noastre feminine. Bineînțeles, „capitolul Fort Worth/Dallas" 
nu putea fi absent din discuția noastră.

Nauia Comaneci, Emilia Eberle, Dumitrița 
Vlădărău — iată nume care te vor înscrie cu 
Munca competentă, pasionată desfășurată de 
cretizat in alcătuirea acestei echipe care, deși 
a cucerit medalia de aur fi titlul suprem de

Turner, Melita Ruhn, Rodica Dunca, Marilena 
litere de aur in istoria gimnasticii mondiale, 

antrenorii emeriți Bela fi Marta Karoly t-a con- 
cea mai tinără la recentele campionate mondiale, 

campioană a lumii. Foto : N. DRAGOȘ

— Așadar, Bela Karoly, 
ți-ai înscris numele, in ca
litate de coautor, și la pri
mul titlu de campioană 
mondială cucerit de echipa 
feminină a României. Care 
ar fi, expuse sumar, con
cluziile acestei a 20-a ediții 
a campionatelor mondiale 
de gimnastică ?

— Aș dori să subliniez, mai 
tatii, apariția unor noi țări in 
elita gimnasticii mondiale, și 
mă gîndesc la echipele femi
nine ale R. P. Chineze, S.U.A. 
și Coreei de Sud. Aș puncta a- 
poi aspectul referitor la egali
zarea forțelor marilor puteri în 
gimnastica feminină, pentru vi
itoarele mari întreceri contu-

rindu-se de 
foarte strînsl 
din Români! 
Germană, l 
S.U.A. Victori 
ține numai . 
va dovedi r 
combativă, c I 
dament max s 
cheie ale dis | 
tru întîietat | 
tea Nadiei I 
exercițiile li I 
pe și, ca o 
ciparea ei li 
Individual c I 
lele pe’ .Țț/ari I 
pregnant un 
se pare imp< | 
cela că, pent 
istorii»-'- gim I 
lupta nu s-a 
dividualități, s 
cu o valoar 
mite aparate

CALDA NO A S TRĂ ÎMBRÂ TISA RE!
BILANȚ RECOI

Evenimentele plăcute trec 
repede, dar nu se uită 
ușor. Fort Worth a șl ră
mas în urmă. Orașul de

plinei consacrări a gimnasticii 
românești este acum la 15 000 
km departe de noi. Cit de de- 
rte e săptămîna trecută cînd, 

inima lui, străbăteam ta 
de la 

la Center
cîteva minute drumul 
Blackstone Hotel 
Arena.

Ultimele amintiri, 
cută, spre zori, dar 
tuneric, plecasem spre aeroport, 
cu toată echipa. Așteptată sâ 
vină de la spital la hotel, Na
dia Comăneci a sosit la 4 di
mineața însoțită de fotorepor
teri americani și străini care 
au condus-o pină la decolarea 
avionului de pe aeroportul din 
Dallas construit acum cîțiva 
ani, cel mai mare aeroport al 
Statelor Unite, orgoliul texani- 
lor. De la Dallas la New York, 
distanța este mai mare decit 
de la București la Londra, pes
te trei ore de zbor, cu Ameri
can Line. Obosite, fetele a- 
dorm. Le trezește spre amiază 
soarele cu care New York-ul ne 
întîmpină. Avionul coboară spre 
aeroportul La Guardia. în față 
ne apare panorama Manhatta- 
nului, ca o ilustrată în relief, 
cu uriașele buildinguri ce par 
de sus jucării de carton pentru 
copii. Escala de 6 ore nu-i de 
fapt decît de 3 ore, pentru că 
drumul cu autobuzul (deși spe
cial), durează circa două ore 
prin traficul de la aeroport pînă 
ta centrul New York-ului și îna
poi. Vizita este scurtă. Cumpă
răturile cele mai frecvente sînt 
păpușile, ursuleții și podoabe 
pentru pomul de iarnă. Cea 
mai tinără echipa campioană 
mondială din istoria gimnasti
cii (media 15 ani) nu se dez
minte. Nadia n-a renunțat tacă 
la păpuși. La aeroportul J. F. 
Kennedy, la poarta TAROM- 
ului alți ziariști și fotoreporteri 
așteaptă, alți pasageri care re
cunosc fețele noastre. Cer auto- 

sfîrșit Boeing-ul 
---- —i iși incepe goa- 
spre noaptea lungă ce 
desparte de Europa. 

18,30 este_ întuneric ta

Lunea tre- 
Incă în în-

dalia de aur de la sărituri. Și-a 
luat o revanșă pentru o oarecare 
doză de neîncredere în forțele 
ei. Zgimboiul ca de ciocolatS» 
oare este Anca Kiss, e mereu 
îmbufnată că n-a participat la 
aceste „mondiale", in timp ce 
Marilena Neacșu are liniștea 
pe care o conferă experiența 
de concurs. Profesorul, Bela 
Karoly, a adormit și el, proba
bil singura stare care-i alungă 
agitația. Lingă el, Marta, soție 
și colegă, ii veghează încă som
nul. Minutele trec și avionul 
înaintează ca o săgeată prin 
oceanul negru al înălțimilor. 
Oceanul albastru, de jos, este și 
el acum tot negru. Cind plafo
nul de nori de dedesubt se spar
ge, apare, în acest abis, cite un 
licurici. Trece un vapor, trec 
marinarii. La stingă noastră, 
ceva mai sus, se vede, după 
lumini, alt avion. Zboară ta sens 
invers. Se văd și stelele și lu
na, In timp ce dintr-un fotoliu 
ai senzația că ești atirnat de 
clopotnița cerului, deși știi că 
năluca în care ești prizonier 
te duce spre casă cu 000 km 
pe oră. într-adevăr ce oameni 
minunați sînt acești piloțl și 
mașinile lor

nu 
sau 
că-

zburătoare... !

z petrecute la Fort 
par acum un vis

ilele
Worth
frumos. Totuși, în întune
ricul care ne înconjoară 

visăm cu ochii deschiși.

vansat. „Gingașele păpuși din 
România", cum spuneau comen
tatorii americani de la televi
ziune, s-au întrecut pe ele în
sele. Ce minunat suport moral, 
cită măiestrie, indemînare și 
forță pot dăinui în aceste fete 
ale căror surate obișnuite 
pot face o tumbă pe covor 
nu-și ascund valetul la o
zătură oarecare. Ce forță lă
untrică poate face pe o copilă 
să reia un exercițiu după o 
căzătură, fără s-o podidească 
plînsul ? Le privesc prin semi
întunericul din avion și le tri
mit o sărutare părintească în 
numele tuturor acelora de aca
să care au lăcrimat de bucurie 
în fața televizoarelor. Mă întorc 
spre Nadia. Ii apare pe fa
ță 6 ușoară grimasă. Probabil 
o mică durere la locul inciziei. 
Au trecut anii. Nadia nu mai 
este fetița de altădată. Este 
majoră. La 12 noiembrie a îm
plinit 18 ani, în Mexic, unde a 
și fost sărbătorită. Aceste fete 
sînt plecate de acasă de peste 
o lună de zile pentru a se pu
tea pregăti și reprezenta cit 
mai bine sportul românesc. Ce 
dor adine va fi frămîntat pe 
mamele și pe tații lor ? O par
te din fiecare medalie de aur și 
bronz este și a lor. De acord ?

Miile de exerciții văzute la 
Center Arena redefilează prin 
fața noastră. Trecerile fulge
rătoare pe sub barele paralelor,

Impresii din zborul de la Dallas la București

șe- „Ale noastre fug de antre
nament intens, de muncă spor
tivă", iși spuneau unii altora, 
coiegii mei 
Continent.

începuse 
ziuă. Norii 
focului. Mă ridic și las storu
rile la hublourile din dreptul 
fotoliilor la care dorm fetele 
noastre. Și pe acela al lui Bela, 
Cufundat in somn adine, des
tins. Pentru puțin .timp, căci ce 
va urma la anul va fi mai greu 
decît la aceste campionate 
mondiale. Pentru Jocurile O- 
limpice bătălia continuă mai 
dură. Cei învinși iși vor înzeci 
eforturile, toți se vor perfec
ționa. La Fort Worth, șase fete 
ale unui popor de 22 de mili
oane de locuitori au învins fe
tele unor popoare de un mili
ard și jumătate de locuitori. 
Sportivele din UR.S.S., Statele 
Unite ale Americii și R. P. 
Chineze vor dori desigur re
vanșa în 1980. Iată de ce, după 
ce vom sosi la București, fie
care va trebui să cunoască ce 
are de făcut, să-și definească 
planurile de antrenament și o- 
biectivele, știind că victoriile 
se obțin greu dar se mențin și 
mai greu.

Stewardesele trezesc pe toți 
pasagerii. Se servește gustarea 
de dimineață. S-a luminat bine. 
Peste o oră va fi escala de la 
Amsterdam și apoi, peste alte 
3 ore, sosirea la Otopeni pe ca
re v-a arătat-o televiziunea și 
v-au descris-o pe larg radioul 
șl presa.

din Vechiul și Noul

să se mijească de 
deveniseră ca para

La Fort Worth s-a înregistrat un bila 
întreaga istorie a participărilor gimnas 
românești la campionatele mondiale ( 
aur, 3 de bronz) bilanț semnificativ 
pentru școala românească de gimnas

Medalii de aur :

ECHIPA FEMININA (NADIA COMÂh 
RJHN, RODICA DUNCA, EMILIA EBI 
TRIȚA TURNER, MARILENA VLÂDĂRÂl

EMILIA EBERLE - la sol
DUMITRIȚA TURNER - la sărituri

—_ Ji
Medalii

MELITA
EMILIA

de bronz

RUHN - la individual comp
EBERLE - la paralele

BRAVO, MELITA!

grafe. în 
TAROM-ului 
na 
ne 
La ___ ___ ________ _
New York. In Europa e trecut 
de miezul nopții. Zburăm pe 
coasta Canadei și apoi începe 
marea traversare a Atlanticului. 
Stewardesele ne aduc masa de 
seară. Gimnastele sînt servite 
ta primul rînd. Pentru cîtva 
timp dieta se suspendă. Marile
na Vlădărău . este cea mal vor
băreață. Melita Ruhn cea mai 
tăcută. Melita nu poate să-și 
ierte ratarea unei medalii ta 
sărituri. Din cauza primei în
cercări, la care s-a dezechilibrat 
»i a pus mîinile Jos, a primit 
nota 0.30. A doua săritură a 
fost ideală, 9,95„ dar ce păcat că 
nota primă, atît de mică, a tri- 

locul al 8-lea. A treia 
a lumii este de ne- 
Eberle e calmă și tă- 
digerează, parcă, me- 
aur_ din ultima seară

Nadia, cu

mis-o pe 
gimnastă 
consolat, 
cută. Iși 
dalia de __  __ _______ ______
de la Fort Worth. Nadia, cu 
mina bandajată, a adormit, ta 
timp ce Rodica Dunca, a cta- 
cea gimnastă a lumii, e ca ar
gintul viu. De la un capăt la 
celălalt al avionului. Are un 
zîmbet ștrengar, parcă ar apu
ne : „v-arăt eu vouă data vi
itoare" ! Dumitrița Turner este 
solemnă. Pare mîndră de me-

.-.Sîntem în vlrful piramidei 
gimnasticii mondiale. Un grup 
de entuziași, cu niște copii mi
nune, și-au propus acum 12 
ani, la Onești, să opună gim
nasticii mondiale o replică ro
mânească. Ce tinăr era atunci 
Bela Karoly 1 Numai 26 de ani. 
Skien — Montreal — Praga — 
Strasbourg — Copenhaga —,
și acum Fort Worth! La Skien, 
Nadia Comăneci avea 13 ani, 
de curînd a împlinit 18 ani. 
După Olimpiada de la Montreal, 
am rămas fără Teodora Ungu- 
reanu, ta schimb a apărut Emi
lia Eberle și a început să creas
că o nouă grupă de speranțe 
care s-au lansat mai repede. 
Viteza de modelare și măiestrie 
a crescut. Acest „cincinal" al 
gimnasticii noastre a uimit lu
mea sportivă. La Fort Worth 
toți specialiștii și-au scos pălă
ria ta fața școlii românești de 
gimnastică, pălării de tot felul, 
cu numai de cowboy. Cum să nu 
fii mindru cind constați că da
torită marelui succes românesc 
de ta Montreal, întruchipat 
de Nadia și colegele ei, „ca 
niște ztae din povești", cum 
scriau comentatorii străini, 

„tip Nadia» au 
răsară ca ghioceii 

primăvara! Șl acum, ta Center 
Arena, gimnastele noilor țări 
venite ta competiție, R. P. Chi
neză, Spania, Mexic, Cuba, 
Coreea de Sud, arătau că au În
vățat bine lecția românească 
de ta Montreal „Coborârea Na
diei Comăneci», ta premieră ta 
1075, este acum făcută de 70 Ia 
sută din noile venite la cam
pionatele mondiale, aproape 
toate ta jur de 1,45 m și 35 
kg- Dar între timp, la noi, mă
iestria a crescut Și alții au a-

echilibrul primejdios de pebîr- 
nă, acrobațiile de la sărituri, 
vraja mișcărilor de la sol, fă
cute de toate concurentele, de 
debutante și de vedete. Dar 
nici una nu a atins „clasa Na- 
diei Comaneci”.- Cum spun zia
riștii italieni, atît de frumos 
„Nadia e fuori clasa” (în afara 
clasei). Alți ziariști, francezi, ne 
Întrebau : „Cum de ați scos alte 
Nadii. Ce vrăjitorii faceți ?“ 
Cele trei medalii de aur, pe 
echipe și ale Dumitriței Turner 
și Emiliei Eberle la aparate, 
uluiseră pe toți cei peste 500 
de ziariști de la centrul de pre
să. Duminică seara, la bufetul 
acestui centru zeci de colegi 
de presă veneau la mine, cu 
paharele întinse, să ciocnească 
pentru marile victorii româ
nești. Cum să le fac față ? în
chinam doar paharul și mul
țumeam. Eram atît de fericit !

★
Din dramatica desfășurare a 

campionatelor mondiale de 
gimnastică de la Fort Worth, 
echipa României, laureată u- 
nanim apreciată, a ciștigat în 
omogenitate, a crescut în va
loare și are in fața ei cîteva 
luni de zile in care se poate 
desăvîrși pentru Jocurile Olim
pice de la Moscova.

Antrenorii Bela și Marta Ka
roly cit și întregul lot olimpic 
știu că milioanele de iubitori 
de sport din țara noastră aș
teaptă de la ei, In anul viitor, 
noi și mari succese care să 
confirme drumul ascendent par
curs de la Skien ”75 și pină la 
Fort Worth / Dallas ”79.

De pe acum, succes deplin, 
dragii noștri !

Aurel NEAGU Foto : „Morning Star Telegram'

Avionul balansează cîteva 
secunde și Întrebarea „Ce 
vrăjitorii faceți ?“ îmi 
revine obsedant in min

te. Am povestit colegilor des
pre „Cuibul de pui de vră
jitoare" de la Onești ca
re, după lecții din clasă, făceau 
4 ore de gimnastică pe zi, de 
alte asemenea cuiburi răspîn- 
dite după Montreal în toa- 

am explicat că
dite după 
tă țara și 
„medaliile de aur românești de 
la Fort Worth sînt din 5 orașe 
ale României" și că de curînd 
s-a mutat la Deva „Vrăjitorul 
din Oz“, Bela Karoly, care face 
cu lotul reprezentativ și pe
piniera sa, învățătură și gimnas
tică zilnic, fără concesii, cu un 
sistem de antrenament cotidian 
și i-am invitat să vină în Ro
mânia, la Deva și în alte ora-

PREOCUPĂRI PRIORITARE LA FEDERAȚIA DE SPEC
provenind din 5 orașe 
ale țării : Onești (Na
dia Comăneci și Du
mitrița Turner), Arad 
(Emilia Eberle), Sibiu 
(Melita Ruhn), Bala 
Mare (Rodica Dunca) 
șl București (Marilena 
Vlădărău). Cred că a- 
cesta este un fapt deo
sebit de semnificativ. 
Cu deosebire, va tre
bui să veghem ca la 

pregătire 
la Deva 
cele mal 
materla- 
lotul ac-

In calitatea sa de se
cretar al Federației 
române de gimnastică, 
profesorul NICOLAE 
VIEKU depune, de mai 
blue de uu deceniu, o 
activitate '
competentă 
dezvoltarea 
ționarea 
gimnasticii 
carializîndu-și 
rlle deopotrivă 
recția loturilor 
zentative. cit și a 
mării, pe Întreg 
prinsul țării, a 
centre puternice, 
și noi rezervoare 
talente pentru _ ' 
le reprezentative, 
cum, clnd, Împreună 
cu întregul activ al 
federației, se bucură 
șl el de succesele stră

stăruitoare, 
pentru 

și perfec- 
continuă a 

românești, 
efortu- 
In di- 
repre- 

for- 
cu- 

trnor 
noi 
de 

echlpc- 
A-

lucite de la campiona
tele mondiale, l-am so
licitat să ne vorbească, 
despre principalele sa
le preocupări în di
recția asigurării, la 
viitoarele mari compe
tiții și cu deosebire la 
Jocurile Olimpice 
1980, a unor 
prestigioase 
manțe.

Consider 
spus el 
vltatea noastră 
re va trebui să 
dăm tot ajutorul nece
sar acelor centre ca
re dau cu regularitate 
gimnaste șl glmnaștl 
echipelor naționale. 
Iată, campioana noas
tră mondială 
Fort Worth 
mată din

din 
noi și 
perfor-

— ne-a 
că In acti- 

vlitoa- 
acor-

de la 
este for- 
glmnaste

centrul de 
națională de 
să asigurăm 
bune condiții 
le, să lărgim 
tual cu noi și noi ti
nere de talent, care 
să facă față programu
lui exigent de pregă
tire a viitoarelor mari 
examene internaționa
le. In ce privește ela-

borarq 
crete | 
Olimpic 
de IE 
ne-au ( 
le să |; 
ție m| 
țiilor : 
celor 
cum n 
bit 
griVă

rate ls 
ținut ] 
„mond 
parale) 
nori | 
zlaști, h 
foarte 
țară și 
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PARTEA ECHIPELOR
LSI COMBATIVITATE5
m o luptă 
gimnastele 

5.S., R. D. 
Chineză și 
i putea ob- 
pa care se 
ogenă, mai 
de un ran- 
momentele 
ortive pen- 
sponibilita- 
neci pentru 
;e pe echi- 
ță, neparti- 
rsul pentru 
și în fina- 
j-cat^și mai 
act care mi 
i anume a- 
îa oară în 

mondiale, 
re mari in- 
e sportive 
tă Ia anu- 
i care ele

s-au detașat in învingătoare —, 
dar cu prestații superioare și la 
celelalte trei, fapt ce le-a per
mis să se numere printre cele 
mai bune din lume. Numai așa 
se explică situația că, la Da
llas, nici o gimnastă nu a reu
șit să cucerească mai mult de 
o

>rd din 
minine 
alii de 
jstigios

4EL1TA 
DUMI-

sol ;

tcțîunea de 
are a lotu- 
ipic, antre- 
ela și Marta 
s-au oprit, 

un an, la 
Ruhn. Chiar 
ru unii din- 
mai autori- 

jecialiști 
icii 
e, 
lor 
rodus o ma- 
<riză. Cu to- 
ască, la pri- 
ere, dacă a- 
vedere f " 

această L.vu.- 
lastă se afla 
? locul 24 tn 
ntul campio- 
de curind

. Dar, opți- 
isese deter- 
de motive 
de ei cu- 
ți ce a ur- 

știe bine, 
imul ei ma- 
rurs interna- 
Melîta Ruhn 
at, în luna 
acestui an 

1 al cincilea 
■opa, 

cea
surpriză 

:ațelor
de la

i, iar acum, 
Worth, o- 

locul trei tn 
t individual 

— este, din 
^cotită reve- 

competiției 
'.e. Bravo, 
ravo, Melita i

a* 
noastre 

alegerea 
tehnici

fiind 
mai 

a 
eu- 
Co-

medalie de aur !
— Cum aprcciați, în acest 

context, comportarea echi
pei noastre cîștigătoare, 
pentru prima oară, a titlu
lui de campioană mondială ?

— Este normal să fiu bucu
ros pentru marea performanță 
a fetelor noastre. Și pentru a 
fi mai convingător In răspun
sul meu, vă voi relata impre
siile pe care mi le-a comuni
cat medaliata cu argint de la 
campionatele mondiale din 1970, 
Kathy Rigby, azi comentatoare 
a posturilor de televiziune a- 
mericane. „Echipa României — 
ne spunea ea — a dat din nou 
un recital extraordinar în 
ceea ce privește spiritul de 
luptă, dăruirea totală șl preci
zia în disputa cu echipele unor 
națiuni gigant, cum ar fi cele 
ale U.R.S.S., S.U.A. și R. F. 
Chineze. V-ați luptat cu un 
miliard și jumătate și ați trium
fat ! România a dat din nou un 
excelent exemplu că și țările 
mici pot cuceri titlul suprem, 
oferind astfel o pildă întregii 
lumi". Aceeași idee ne-au îm
părtășit-o apoi și alți specialiști 
din Italia, Spania, Norvegia, 
care ne-au felicitat pentru suc
cesul fetelor noastre și pentru 
efectul propagandistic pe care-1 
va avea în țările respective 
cîștigarea titlului mondial de 
către gimnastele românce.

— Mai ales, că acest titlu 
a fost obținut în condiții u- 
nice, ncmaiîntîlnite in ma
rile competiții internaționa
le de gimnastică.

— într-adevăr, echipa română 
a fost lipsită de aportul total 
al primei noastre viori, Nadia 
Comâneci, care nu a putut 
continua întrecerea după infla
marea palmei stingi. Am adop
tat o tactică de ultim moment, 
în care am avut In vedere fa
vorizarea, pe rînd, a fie
cărei gimnaste, astfel , Incit 
toate să obțină, la cele patru 
aparate, rezultatul individual 
cel mai bun posibil și, ca ur
mare, o performanță ridicată 
pe ansamblu, abandonînd — în 
condițiile date — apărarea cu 
orice preț a unei situații la in
dividual Compus. Tactica noas
tră s-a dovedit a fi foarte rea
listă, iar în finalul competiției, 
am avut satisfacția să obținem, 
cu cea mai tînără echipă pre
zentă în întrecere (media de 
vîrstă 15 ani), titlul mondial. 
Satisfacția noastră a fost și 
mal mare cînd, Ia finalele pe 
aparate, am obținut alte 2 me
dalii de aur și 2 de bronz, la 
care mai trebuie adăugat 
„bronzul" de la individual com
pus, astfel că bilanțul nostru 
poate fi socotit mulțumitor. De 
remarcat că, la individual, de
legația noastră a cucerit 5 me
dalii prin 3 fete !

— Sîntem siguri că, încă 
de la Dallas, viitoarele 
Jocuri Olimpice constituie o 
preocupare centrală pentru 
antrenorul Bela Karoly. 
Ce nc puteți spune despre 
abordarea acestui greu exa
men ?

— După opinia mea, este ne
cesar să se treacă neîntîrziat 
la treabă. Nu avem timp de 
pierdut. Cred că trebuie să 
începem prin completarea lme-

diată a lotului reprezentativ cu 
cele mai valoroase elemente de 
care dispunem, capabile de o 
muncă susținută, care să fie 
Încercate și rodate cît mai in
tens în competiții internaționa
le de anvergură. Consider că 
este bine ca și pe viitor să ne 
bizuim pe randamentul Întregii 
echipe și, în funcție de con
junctura de moment, să încer
căm să obținem medalii pe a- 
parate prin gimnaste pe care 
le vom specializa, in antrena
mente speciale, în acest scop.

— Considerați că se poate 
ciștiga la Moscova duelul 
pe echipe’ cu reprezentativa 
U.R.S.S.?

— Fără îndoială, avantajul 
terenului propriu va fi un atu 
important pentru gimnastele 
sovietice. Dar, noi vom forma 
o echipă foarte omogenă, cu 
cele mai bune valori de care 
dispunem, și vom lupta pentru 
locul I. Campionatele mondiale 
de la Dallas ne-au arătat că 
nu Întotdeauna gimnastele care 
evoluează în fața publicului 
propriu și sînt susținute frene
tic de spectatori dau și randa
mentul cel mai mare. Nu uitați 
că la Fort Worth echipa S.U.A., 
in cea mai bună formă, cu 
gimnaste de mare valoare In
ternațională, a ratat incredibil 
în concursul pe echipe, toate 
cele șase componente ale for
mației căzînd de pe bîrnă !

— Ce probleme de strin
gentă actualitate se mal 
află pe agenda dumneavoas
tră de lucru ?

— Mi se pare de mare ur
gență dotarea centrului națio
nal de pregătire de la Deva cu 
aparatura omologată pentru 
Jocurile Olimpice de anul vi
itor, pentru a avea astfel con
dițiile cele mai bune de pre
gătire. Elaborăm 
un plan de acțiune 
prindă, obligatoriu, 
de pregătire fizică 
altitudine, îmbinată 
gătire specifică în 
poi, trecerea imediată la o pe
rioadă fundamentală, în care 
să se încerce realizarea și în
sușirea unor elemente și miș
cări de mare dificultate, căci 
numai echipele care își vor 
modifica cît mai mult exerci
țiile, în comparație cu cele 
prezentate la Fort Worth, vor 
putea aspira la titlul suprem. 
In aceeași etapă, vom pune un 
accent cît mai mare pe pregă
tirea artistică, urmînd a fi e- 
laborate și definitivate noile 
compoziții la sol, pe măsura 
temperamentului și a posibili
tăților fiecărei gimnaste in par
te. Iar în ultima etapă — 
cît mai multe evoluții în fața 
publicului — de a cărui opinie 
vom ține seama în Integrarea 
noilor elemente tn exercițiile 
definitive pentru Jocurile O- 
limpice.

Constantin MACOVE1

an prezent 
care să cu
ci perioadă 
generală la 

cu pre- 
sală. A-
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rt Worth 
că trebu

rii o aten- 
ît exerci- 
3, cît și 
dese, după 
.are deose- 
'.tant ca o 
: gift avem 
dn.’jă apa- 
qu am ob- 

de aur la 
bîrnă și 

rem antre- 
11 i. entu- 
onați m 
secții din 

onvingerea 
;cova gim- 

gimnaștii 
duce noi 
litorilor de

Cum era și firesc, cotidienele 
din Dallas și din Fort Worth au 
acordat spații mari campionate
lor mondiale de gimnastică, pu- 
blicînd ample cronici, comenta
rii și reportaje pe marginea dis
putelor celor mai buni gimnaști 
și gimnaste din lume. în una
nimitate, se subliniază perfor
manța deosebită a echipei fe
minine a României, care a cu
cerit medalia de aur și titlul de 
campioană a lumii, după ce șase 
ediții consecutive victoria a re
venit reprezentativei Uniunii 
Sovietice. Referindu-se la aceas
tă izbîndă, „MORNING STAR 
TELEGRAM" din 5 decembrie 
subliniază că „este o mare plă
cere să le urmărești pe românce 
in timpul concursului, Ia apara
te. pentru că evoluțiile lor 
prezintă un veritabil studiu 
perfecțiunii în gimnastică, 
proape că în egală măsură 
face plăcere să Ie vezi șl la 
călzire : se rotesc, fac piruete, 
■alturi, sărituri, ca niște gingașe 
păpuși". Cu privire la participa
rea Nadiei Comâneci la exerci
țiile liber alese, același ziar men
ționează : „Nadla, deși a concu
rat numai la bîrnă, fiind acci
dentată, a evoluat în maniera 
care a făcut din ea cea mai tî
nără campioană olimpică, la 
Jocurile Olimpice de la Montreal. 
Vizibil marcată de suferință, ea 
n-a clipit măcar o dată, nici un 
mușchi nu i s-a mișcat din cor
pul ei frumos sculptat".

Cornentind concursul pe echipe 
și subliniind performanța repur
tată de reprezentativa feminină 
a României. într-o amplă rela
tare însoțită de fotografii, „FORT 
WORTH STAR TELEGRAM" din 
7 decembrie remarcă : „România 
a reușit, în cele din urmă, să 
învingă echipa Uniunii Sovietice, 
punînd capăt unei supremații 
care le-a făcut pe sovietice să 
cîștîgc 6 din ultimele 7 campio
nate 
celor 
nant, 
cu o 
stelei

re
al 

A-
10 

ta-

mondiale. Succesul român
ește cu atît mai impresio- 
cu cît a fost dobîndit doar 
singură apariție a super 

____ Nadia Comâneci, suferin
dă de o inflamație la mina 
stingă." în același ziar, Bill Va
lentine, director al programu
lui național pentru gimnastică 
feminină din cadrul Federației 
S.U.A., solicitat să-și spună pft-

rerea în legătură cu campiona
tele mondiale, declară : „Deși au 
pierdut-o pe Nadia Comâneci, 
româncele au fost pentru mine 
o plăcută surpriză și nu greșesc 
dacă afirm că ele ne-au oferit 
cel mai plăcut moment al serii. 
M-a impresionat emoția deosebită 
cu către gimnastele românce au 
primit vestea cîștigării medaliei 
de aur. Le-am considerat întot
deauna ca adevărați roboți, lip
site de emoție, dâr ele ne-au do
vedit contrariul". Aceeași publi
cație menționează într-un titlu : 
„Cu o singură mină validă, Na
dia a fost un factor decisiv aJ 
victoriei româncelor".

Tot în legătură cu concursul 
de joi seară, al echipelor femi
nine, ziarul citat subliniază : 
„Din momentul in care devenise

certă absența Nadiei din echipa 
României, gimnastele sovietice 
au scos din exercițiile lor toate 
elementele de mare ”
și-au simplificat ieșirile, 
a fi sigure că 
aceasta pentru 
Worth, disputa 
U.R.S.S., R.D.G. 
mai echilibrată

DALLAS 
din 10 decembrie, refe- 
la finalele pe aparate 
gimnastele românce au

dificultate, 
pentru 

nu vor rata. Și 
că, aici la Fort 
dintre România, 
și S.U.A. a fost 
ca oricînd".

morning„THE 
NEWS" 
rindu-se 
în care 
cucerit 2 medalii de aur și 2 de 
bronz, scrie : „A fost pentru 
prima oară cînd antrenorul ro
mân Bela Karoly și-a manifes
tat vizibil satisfacția, felicitînd-o 
pe Dumitrița Turner, noua cam
pioană a lumii la sărituri, după 
ce ea fusese notată cu 9,95.“

LA TELEFON NADIA!
Doar un singur 

apel și la telefon 
ne-a răspuns chiar 
Nadia. Solicitind-o 
să ne spună, pen
tru cititorii noștri, 
cum se 
cînd își 
gătirile, 
măneci 
clarat : 
la mînă __
încă și nu-mi per
mite să efectuez 
antrenamente. Motiv 
pentru care îmi în
gădui și eu o pe
rioadă de odihnă, 
care se va prelungi, 
după toate proba
bilitățile, pînă în 
ianuarie. Apoi, din 
nou in sala de 
gimnastică, împre
ună cu colegele și 
cu antrenorii mei, 
Marta și Bela Ka- 
roly, la startul pre
gătirilor pentru vii
toarele^ Jocuri Olim
pice, 
nlmă 
eova 
leași 
care 
șl la ____ ___
M Montreal".

și 
pre- 
Co- 
de- 

,____ de
mă supără

simte 
reia 
Nadia 
ne-a 
„Rana

Ib.

I

w'

?/. >

■

1

Doresc din i- 
ca la Mos- 
să obțin ace- 
rezultate pe 
le-am realizat 
Olimpiada de

OMAGIU ȘCOLII ROMÂNEȘTI DE GIMNASTICĂ
Declarații ale unor

Numeroase personaiiâți ale ghn»- 
nasticii internaționale, membri al Ca* 
ntitetuFui Executiv al F.I.G., al corni* 
«Mior tehnice, feminină fi masculină, 
repuțati arbitri ți tehnicieni au făcut 
aprecieri elogioase la adresa compar* 
țârii ți rezultatelor realizate de gim
nastele ți gimnaștii români la cea 
de-a 20-a ediție a campionatelor 
mondiale.

IURJ TITOV (U.R.S.S.), președintele 
Federației internaționale de gimnas
tică : „Felicit călduros gimnastele 
românce pentru cucerirea titlului de 
campioane mondiale. De data aceas
ta, echipa feminină a României a 
fost mai bună și a intrat în posesia 
titlului*.

JAROSLAVA MATLOCHOVA (Ceho
slovacia), vicepreședintă a Comisiei 
tehnice feminine a F.l.G. : „După
co. In kina mai, la Campionatele 
europene de la Copenhaga, Nadia 
Comâneci și Emilia Eberle se situa
seră pe primele două locuri la in
dividual compus, era firesc să ne 
așteptăm că echipa României va 
ataca și titlul de campioană mon
dială. Iată că aici, la Fort Worth, 
am asistat și la acest succes al gim
nasticii românești, care încununează 
lăudabile eforturi ale tehnicienilor 
din țara prietenă pentru depistarea 
continuă și formarea unor autentice 
valori Internaționale. Toată lauda 
pentru această muncă, pentru ase
menea rezultate".

NIKOLA! HADJIEV (Bulgaria), mem
bru cl Comitetului Executiv al F.l.G^

SANIE CU ZURGĂLĂI, MELODIE DE TRIUMF A GIMNASTICII ROMANEȘTI
Cînd, in mai, la 

Brondby Hallen din 
Copenhaga, Nadia Co- 
mănecl cîștlga titlul 
de campioană a Eu
ropei la sol, specialiș
tii ' ' '
cu 
tați, 
ție pe care o 
seră ani de-a _____
și in care păreau im
batabili. Și iată că a- 
cum victoria Nadiei nu 
mal este singulară. La 
Center Arena din Fort 
Worth solul a fost cîș- 
tigat din nou de o 
gimnastă româncă, de 
data aceasta Emilia 
Eberle, pe frumoasa 
noastră melodie „Sanie 
cu zurgălăi", cunos
cută publicului ame
rican de mai bine de 
40 de ani. Desigur, pu-

sovietici 
deosebire 
Pierdeau

erau 
afec- 

o pozi- 
deținu- 
rîndul

țini sînt cei care îl cu
nosc pe cel care a 
asigurat pregătirea ar
tistică a lotului nostru 
feminin și asamblarea 
exercițiilor la sol cu 
muzica interpretată 
la pian sau, conform' 
noilor prevederi regu
lamentare, tn orches
trație.

într-adevăr, se cu
vine să menționăm în 
aceste pagini meritul 
incontestabil al core
grafului POJAR GEZA, 
om care de ani buni 
s-a atașat gimnasticii 
și o slujește cu de
plină dăruire și devo
tament. El a creat un 
stil artistic propriu al 
gimnasticii feminine 
românești, mereu mai 
plăcut și mai expresiv 
de la o competiție la

alta, iar cele două 
medalii (Emilia Eberle
— aur și Melita Ruhn
— bronz) de la Fort 
Worth reprezintă, mai 
presus de orice îndo
ială, și un rezultat al 
activității profesiona
le a coregrafului Po
jar Geza. Ne bucu
răm să consemnăm o 
părere autorizată, cea 
a cunoscutei comen
tatoare americane Kat
hy Rigby, care apre-

„ Sanie cu zur- 
este o verita- 
melodle de 
a gimnasticii 

românești".
Să ne amintim că 

ea a deschis, tn 1976, 
drumul spre cele trei 
medalii de aur de la

cia : 
gălăi" 
bilă 
triumf

și l-a conti- 
de șpectacu- 
Campionatele 
din Statele 

„Sanie cu zur- 
(tn Interpreta- 

orchestrel de es- 
____ a Radiotelevi- 
ziunil, dirijată de Sile 
Dinlcu) a fost ultima 
prezentată și asculta
tă in concurs, dar 
prima și singura me
lodie unitară, creată 
special pe cele trei 
linii acrobatice ale so
lului Emiliei, mar- 
cind pregnant mișcă
rile de bază ale exer
cițiului.

Care va fi, sare, vi
itorul marș triumfal 
al „Săniei n. zurgă
lăi" T

Montreal 
nuat atit 
108 la 
mondiale 
Unite, 
gdlăi* 
rea 
tradă

personalități marcante sie
președintele Federației de gimnastica 
din Bulgaria : „încă de la Balca
niada din Iugoslavia pentru mine 
era clar că echipa femininâ a Ro
mâniei, oare cuprinde valori recunos- 
oute ale 
are mari 
titlul de 
cerea de 
strînsă și

gimnasticii Internaționale, 
șanse pentru a aspira la 

campioană mondială. Intre- 
la exercițiile impuse', foarte 

_____  T. mareînd echilibrul valoric 
dintre formațiile U.R.S.S., României, 
R.D. Germane și S.U.A,, a fost ur
mata de o dispută și mai spectacu
loasă, palpitantă chiar, la liber alese, 
încheiată, poate neașteptat în con
junctura dată, dar pe deplin meri
tat, cu succesul tinerelor gimnaste ro
mânce, pe care le-am aplaudat pen
tru performanțele lor. Ca secretar al 
Comitetului balcanic, încerc o deo
sebită satisfacție că, pentru prima 
oară, o echipă feminină din aceastâ 
zonă se situează pe locul 1 în lume*.

MICHELLE THIEBAULT (Franța), ar
bitrâ internațională : „De la masa 
de arbitraj, le-am urmărit întotdeauna 
cu multă plăcere și cu bucurie pe 
gimnastele românce. In comparație 
cu „mondialele* de acum un an, 
găzduite de țara noastră la Stras
bourg, echipa României a marcat un 
progres evident, concretizat, aici la 
Fort Worth,- în multe execuții de ex
cepție, la care nu am ezitat să acord 
note mari. Am avut o reală satisfac
ție că, arbitrînd la sol în finala pe 
aparate, am urmărit două reprezen
tante ale României, care s-au Impus 
prin exerciții cu acrobatică dificilă și 
ou o compoziție complexă, bine pri
mită de spectatori șl specialiști. Suc
cesul Emiliei Eberle a 
firesc, iar medalia de 
tel Ruhn răsplătește și 
talent al gimnasticii 
bucură bunele relații 
țîlle țărilor noastre și 
rea că gimnastica din țara 
avea numai de cîștigat prin oontacte 
cît mal strînse cu gimnastica româ
nească. Nu mă îndoiesc că șl la 
viitoarele întreceri specialiștii români 
vor lansa noi vedete tn arena In
ternațională*.

venit ca ceva 
bronz a Meli- 
ea un autentic 
mondiale. Ne 
dintre federa- 
am convinge- 

mea va

SHARON WEBER (S.U.A.). arbitrâ 
Internațională : „Felicit din Inimă 
echipa femininâ a României, pe Na
dia Comâneci, Emilia Eberle, Duml- 
trița Turner, Melita Ruhn șl pe ce
lelalte componente ale echipei pentru 
frumosul exemplu de dăruire pe care 
l-au dat spectatorilor noștri, tntregll 
lumi In apărarea șanselor de cîștb 
gare a titlului mondial. Poate că 
niciodată nu vom putea sublinia pe 
de-a-ntregul frumusețea acestui gest, 
semnificațiile lui. Sînt bucuroasă că 
echipa României a obținut cel mai 
mare succes al său la campionatele 
găzduite de țara mea. Pînă acum, la 
noi era cunoscută mai ales Nadla. 
tată că după Fort Worth se vorbește

sportului internațional
tot mal mult și despre Emilia și Du^ 
mltrița. Ne vom bucura oricînd să 
le avem în sălile noastre de spart 
pe minunatele dumneavoastră gim
naste".

FRANCK EDMONDS (Anglia), mem
bru in Comitetul Executiv ai F.LG^, 
președintele Federației de gimnastică 
din Anglia : „Am apreciat cu deo
sebire omogenitatea și siguranța ma
nifestate de echipa României, extra
ordinara ei dorință de a cîștiga titlul, 
suprem. Este o victorie cu atît mai 
prețioasă, pentru care le felicit sin
cer pe cele 6 gimnaste românce, cu 
cît sportivele dumneavoastră nu și-au 
ușurat în nici un fel exercițiile, chiar 
și atunci cînd, luptînd pentru titlu, 
orice ezitare sau dezechilibrare cîn- 
târea foarte mult șl putea fi deci
siva. După cum s-a văzut, alte echipe 
au vrut sâ cucerească medalia de 
aur scoțînd din exercițiile gimnaste
lor elemente de mare dificultate I 
Le așteptăm cîf mai curind pe gim
nastele românce în Anglia, pentru a 
împărtăși din experiența lor, pentru 
a-șl etala înalta lor măiestrie in fața 
Iubitorilor de sport de la noi*.

LIGIA GAMBOA XOCHITL (Mexic), 
arbitră internațională : „In mai multe 
rl nd uri, în perioada în care gimnas
tele românce s-au antrenat la Mon
terrey, ca și în demonstrația pe care 
ele au susținut-o în capitala țârii 
noastre înaintea întrecerilor de la 
Fort Worth, le-am urmărit în plină 
activitate pe Nadia Comâneci, Emilia 
Eberle, Melita Ruhn. Am văzut cu 
cîtă rigoare și seriozitate își pregă
teau participarea la campionatele 
mondiale, iar apoi le-am admirat am
biția și dîrzenia cu care ou luptat 
pentru fiecare zecime de punct, pen
tru cîștigarea titlului de campioana 
mondială pe echipe. Gimnastele ro
mânce au avut exerciții excelente la 
toate aparatele și cred câ au înre
gistrat cele mai puține ratări în tot 
concursul. Orice gimnastă și orice fe
derație au ce învăța de la sportivele 
românce, din experiența de lucru a 
tehnicienilor din România*. 1

KJYOKO ONO (Japonia), arbitră in
ternațională : „La începutul lui iunie, 
etnd Nadia Comâneci, Emilia Eberle 
țl Melita Ruhn au fost la Tokio, la 
„Cupa Mondiala-, le-am vorbit cole
gelor mele, altor specialiști, despre 
marile șanse pe care le au gimnas
tele românce de a cîștlga titlul de 
campioane mondiale. Și lata câ 
ta Fort Worth, previziunile mele 
confirmat. Felicit din Inimâ pe 
cicliștii români pentru această 
formanțâ deosebitâ și apreciez 
deosebire faptul câ la fiecare 
competiție România lanseazâ în arena 
Internați onalâ alte și alte gimnaste 
de mare clasă*.

aici, 
s-air 
spe- 
per- 

cu 
noua



CAMPIONATELE MONDIALE DE LA PARIS, 
UN PAS ÎNCURAJATOR

SPRE J. 0. DE LA MOSCOVA
— Tovarășe Gheorghe Ilie, 

ați pregătit și, apoi, ați însoțit 
sportivii români la recentele 
campionate mondiale de judo 
de la Paris. V-am ruga, pen
tru început, să vă referiți la 
această competiție de anver
gură.

— Asemenea sportivilor noș
tri, și eu m-am aflat pentru 
prima oară la campionatele 
mondiale. întrecerile din sala 
pariziană „Pierre de Couber
tin", la care au participat 273 
de concurenți din nu mai pu
țin de 62 de țări, au fost, in
tr-adevăr, cu totul deosebite 
față de ce văzusem pînă a- 
tu'nci. Procedeele tehnice folo
site, n-au fost dintre cele mai 
complicate — cum mă aștep
tam. Dimpotrivă, m-a surprins 
chiar simplitatea lor, dar vi
teza de finalizare era uluitoa
re. Japonezii, unanim recunos- 
cuți, au putut fi intrecuți la 
4 din cele 8 categorii de greu
tate numai cu un ritm 
tic de luptă. Mișcările 
țiunile pe tatami erau 
exacte incit trecerile la 
de la sol în picioare se făceau 
într-o înlănțuire continuă, fă
ră o clipă de răgaz.

— Cum apreciați rezultatele 
sportivilor noștri ?

— Faptul că doi dintre ei, 
Arpad Szabo la categoria su- 
perușoară, și Constantin Nicn- 
lae, la semiușoară, au ajuns pe 
locul 5 în ierarhia mondială 
este — veți fi de acord cu 
mine — un pas încurajator 
pentru Olimpiada de la Mos
cova. Și — să nu uităm —■ la 
o categorie au participat 35 
pînă la 45 de sportivi !

— Ce ne puteți spune des
pre evoluția reprezentanților 
țării noastre ?

— Atît Szabo cît și Niculae 
■— fiindcă ei au fost cej mal 
buni — au luptat de la egal 
cu învingătorii din partidele 
pentru locul I in serii, cu cel 
care aveau să și devină cam-

fantas- 
și ac- 

atît de 
sol sau

pioni mondiali la aceste cate
gorii : T. Rey (Franța) și, res
pectiv, V. Soloduhin (U.R.S.S.). 
Dar, arbitrii au fost mărini- 
moși în cotarea procedeelor 
tehnice realizate de Rey și So
loduhin, nedreptățindu-i, în 
schimb — în văzul tuturor — 
pe sportivii noștri. în partidele 
pentru medaliile de bronz, atît 
Szabo cit și Niculae n-au reu
șit să depășească momentele 
de descurajare din cele două 
meciuri Ia care m-am referit 
mai înainte 
clasîndu-se, 
locul 5.

Juniorul 
scris 
open, 
curaj, 
că la 
curat 
experiență : J.L. Rougă (Fran
ța) 30 de ani, O. Adelar (An
glia) 38 de ani, Al. Kuznețov 
(U.R.S.S.) 41 de ani și mulți 
alții. De altfel, învingătorii săi 
au cucerit medalii. Sub aș
teptări și sub posibilități au 
evoluat Nicolae Vlad, la ușoa
ră, Mircea Frățică, la semimij- 
locie și Mihalache Toma, la 
mijlocie. Fără vlagă, intimi
dați de arena înconjurată de 
cei peste 6 000 de spectatori, ei 
au pierdut în fața unor adver
sari pe care îi puteau 
și care, apoi, au fost 
nați după 2—3 meciuri.

— Ce vă propuneți 
viitor ?

— Viitorul pentru 
seamnă Olimpiada de 
cova. Trebuie să muncim însă 
mult, să schimbăm substanțial 
programul pregătirii 
tactice. Dorim mult 
în puterea noastră — să obți
nem cel puțin o medalie Ia 
J.O. Pentru 
mondiale de 
țat o lecție

și au
cum

fost învinși, 
se știe, pe

Cioc, ln- 
grea și la 

admirabil 
în vedere

Mihai
la categoria
a luptat cu 
dacă se are 
aceste categorii au con- 
sportivi cu îndelungată

învinge 
elimi-

penirn

noi in
ia Mos-

tehnico-
- și stă

că la campionatele 
la Paris am învă- 
prețioasă.

Costin CHIRIAC

>/

MAJORITATEA COMPONENȚILOR LOTULUI
OLIMPIC DE HALTERE AU DEZAMĂGIT

haltereUltima competiție de 
a anului — campionatul națio
nal pe echipe — a scos în evtt 
dență numeroase aspecte nega
tive, pe care forurile de spe
cialitate trebuie să le analize
ze și să tragă concluziile ce se 
impun.

Vorbind, în primul rînd, des
pre performanțe, va trebui să 
consemnăm randamentul slab 
al majorității membrilor lotu
lui olimpic. Cadrele de spe
cialitate și antrenorii loturilor 
scuză comportarea elevilor lor 
prin... lipsă de pregătire ! De 
ce, după o perioadă intensă de 
antrenamente, urmează o pau
ză inexplicabilă, timp în care 
sportivii cresc în greutate, pier- 
zîndu-și forma, diminuîndu-și 
performanțele pînă la cote de 
neconceput (20—30 kg, sub va
loarea obișnuită) ? Exemple în 
acest sens ni le oferă M. Pa- 
rapancea, V. Groapă, D. Cio- 
roslan și mulți alții. D. Cioro- 
slan, de 
în urmă 
săptămîni 
țării în 
Gdansk - _
la „aruncat" — cat. mijlocie — 
acum, la CIuj-Napoca, el a 
„smuls" abia 130 kg și a „arun
cat" cu dificultate 175 kg (to- 
talizînd doar 305 kg la „semi- 
mijlocie" !). în urmă cu 6 
luni, la C.E. de la Varna, ob
ținuse 327,5 kg... în aceeași pe
rioadă V. Groapă și M. Para- 
pancea au regresat cu nu mal 
puțin de 32,5 kg ! Sîntem de 
acord că nici un halterofil din 
lume nu-și poate menține for
ma maximă în tot timpul anu
lui. Dar, nu putem înțe
lege ieșirea completă din for
mă și scăderile inexplicabile 
ale performanțelor tocmai la 
campionatele naționale, și toc
mai la acei sportivi pe care 
contăm pentru J.O. de lâ Mos
cova. De acum înainte 
mai dura alte cîteva 
cînd aceste-diferențe 
fi recuperate I Cum 
putea fi realizate

pildă, după 
cu numai 
corecta 

concursul
Polonia

ce 
două 

recordul 
de la 

(185 kg)

vor 
luni pînă 
vor putea 
vor mal 

progresele
planificate în anul olimpic 7

La recentele campionate de 
la CIuj-Napoca, doar doi din-

ESTE 0 MARE CINSTE SA ÎMBRACI TRICOUL CU TRICOLOR"
(Vrmare din pajL I)

cutul sportiv — a arătat U 
Congres că marile realizări ob
ținute in anii socialismului in 
dezvoltarea forței economice a 
tării sini rodul activității neo
bosite, pline de abnegație, a 
clasei muncitoare. Și sublinia 
eă nimic nu am primii din »- 
fară in mod gratuit, nimic na 
ne-a căzut din cer. Cită drep
tate avea, ce îndemn minunai 
este această afirmație și pentru

▼iilor ! In ceea ce ne privește 
pe noi, automobiliștii de la 
„Dacia**, asigurăm partidul, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu, că 
nu vom precupeți nici un efort. 
Fiecare în sectorul nostru de 
activitate — compartimentul da 
încercări in condiții speciale, 
de pildă, unde lucrăm majori
tatea — vom munci fără preget 
pentru a face din „Dacia** • 
mașină la nivelul cerințelor 
mondiale, ații pe planul reali-

zării sale tehnice, cit și pentru 
afirmarea 
sportive.
manțelor tehnice ne obligă, ca 
sportivi, la o pregătire superi
oară, pentru obținerea unor re
zultate de valoare și in între
cerile internaționale. A îmbră
ca tricoul cu tricolor este • 
mare cinste, dar aceasta impli
ed și e mare răspundere, ce 
trebuie onorată la cele mai 
înalte cote".

ei în competiții 
Ridicarea perfor-

tre 
nai 
Vasile Ilie (CHIMPEX Con
stanța), care — cu 365 kg la 
cat grea — a obținut un re
zultat de valoare internațională 
(cu atît mai mult cu cit el 
poate concura și la o categorie 
inferioară), și Gelu Radu (C. S. 
Onești), care — la „aruncat" 
(cat pană) — a ridicat 152,5 kg. 
depășind cu 2,5 kg recordul 
Ion Buta. Este evident, că 
cești doi sportivi nu și-au 
trerupt pregătirile și, firesc, 
înregistrat progrese notabile.

Problema menținerii halte
rofililor intr-o formă constan
tă, trebuie să stea în cen
trul atenției antrenorilor noș
tri de la lotul național. Aceș
tia sînt obligați să privească 
cu deplină răspundere și ma
ximă exigență munca lor cu 
sportivii de perspectivă, să a- 
corde toată atenția elementelor 
tehnice, de metodică, să nu ac
cepte nici un fel de abatere 
de la munca educativă, de la 
disciplină.

Un alt aspect, de ordin or
ganizatoric, ne-a atras din nou 
atenția cu prilejul desfășurării 
campionatului de la Cluj-Na- 
poca. Este vorba de o problemă 
veche, nerezolvată de ani de 
zile : ultimele ediții ale cam
pionatelor naționale (seniori, 
juniori, individuale și pe echi
pe) au fost organizate de fede
rația de specialitate în unele 
centre cu o puternică activitate 
în sportul halterelor, cum sînt 
municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, CIuj-Napoca, 
mișoara, Galați și altele. Din 
păcate, însă, sutelor de partici
pant! prezenți la întreceri nu 
11 s-au oferit condiții optime 
de concurs, deoarece disputele 
au fost organizate în săli ne
corespunzătoare (mici), în care 
nici măcar concurenții nu a- 
veau loc, cu locuri rezervate 
încălzirii în care sportivii se 
îngrămădeau, călcîndu-se pur 
și simplu pe picioare ! La CIuj- 
Napoca campionatul s-a desfă
șurat într-o simplă 
gimnastică, în care 
priveau disputele 
spaliere sau așezați

Organizarea unei 
cu caracter național înseam
nă o onoare pentru organele 
C.J.E.F.S. și, deci, ele trebuie 
să se îngrijească de crearea con
dițiilor propice unei întreceri 
de asemenea anvergură. Fede
rația de specialitate are — în 
primul rind ea — datoria să 
vegheze la asigurarea mijloa
celor ce se impun pentru reu
șita unei întreceri cu caracter 

național. Altfel...

componenții lotului națio- 
și-au confirmat valoarea : 

‘ (CHIMPEX

Patinatorii artistici 
sar mereu, 

dar aterizează 
pe „ultimul ioc"!

lui
a- 

în- 
au

Ti-

sală de 
concurcnții 
agățați pe 
pe saltele ! 

competiții

Ion OCHSENFELD

Elevii claselor a IX-a. a xi-a 
șl a Xll-a de la Liceul indus
trial nr. 8 și Liceul de filologie- 

cu 
lor, 
An- 
Nk-

Ma- 
Negrea

istorie din Galați au primit 
multă simpatie, în mijlocul 
noi colegi : pe Alexandru 
ghel, Adrian Vasile și Irina 
chiforov din București și pe 
nuela Bădițoiu, Marius ___
și Bogdan Kruti din Brașov. Ve
seli, prietenoși, atenți la lecție, 
cu vădită dorință de a acumula 
cit mai mult, acești șase tineri 
de care vorbim au cîștigat re
pede simpatia multora dintra 
noile lor cunoștințe. Dovada T
în flecare zi, după lecții, tot mai 
numeroși tineri care urmează
cursurile liceelor amintite pot fi 
văzuți în tribunele patinoarului 
acoperit din localitate, urmărind 
cu multă simpatie. pe noii lor 
colegi, de astă dată veniți la an
trenament, pe gheața lucie a 
frumoasei baze sportive.

Bogdan Kruti, primul patinator 
român care are în repertoriul 
său patru sărituri triple, sur
prins intr-un final al program 

mului de exercifii libere

de 
de

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE JOACA ASTĂZI, 

MIINE POATE CiȘTIGA I
9 Astăzi este ULTIMA ZI pen

tru procurarea biletelor la tra
gerea specială Loto de mîine 18 
decembrie a.c. In cadrul a 8 ex
trageri cu un total de 75 de nu
mere, participanții pot obține 
AUTOTURISME „Dacia 1300“ șl 
,,Skoda 120 L“, EXCURSII atrac
tive peste hotare șl MARI CIȘ- 
TIGURI IN BANI de valori va
riabile șl fixe (25.000, 5.000 lei
etc.). Tragerea va avea loc la 
ora 10,30 in sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovici nr. 42 ; numerele 
clștigătoare vor Ii televizate și 
radiodifuzate în cursul serii.
• Pentru amatorii de Prono

sport, astăzi este, de asemenea, 
ULTIMA ZI de participare la a- 
tractivul concurs de mîine, 18 
decembrie 1979. MAI MULTE _ MAJ 

I
LA

14

de 
MAI 

VARIANTE JUCATE 
MULTE ȘANSE DE SUCCES 
NUMERELE 
TRAGEREA

45

78

EXTRASE 
LOTO DIN 

DECEMBRIE 1979
EXTRAGEREA I : 88 27 

34 32 31 33 9 20 ;
EXTRAGEREA a Il-a : 

17 30 23 87 11 5 10 35.
FOND TOTAL DE ClȘTI- 

GURI : 981.564 LEI, din care 
296.870 lei, report la categoria 1.

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
«LOTO 2“ DIN 9 DECEMBRIE 

1979
Cat. 1 : 2 variante 25% a

31.379 lei ; cat. 2 ; 1 variantă 
100% a 15.273 lei și 11 variante 
25«A a 3.818 lei ; cat. 3 : 
a 6.738 lei ; cat. 4 : 58,75 a 
lei ; cat. 5 : 180 a 200 lei ; 
e : 1.295,75 a 100 Iei.

Cîștigurile în valoare

8,50 
975 
cat

. _ ______ de
■31.379 lei de la categoria 1, rea
lizate pe bilete jucate 25’/,, au 
revenit participanților : CON
STANTIN MAGHER din Rîm- 
nicu Vîlcea și MARIN CHI
UITA din București.

El SINT CAMPIONII NOȘTRI OLIMPICI
(Urmare din pag. I)

numea.

Leons, e bine că nu faci lupte. Tu 
ai stofă pentru altceva. Nu știu pea< 
tru ce, dar simt eu câ ai".

7. Am trecut ia caiac-canoe, tot la 
„Tinârul dinamovist", cu cîțiva prie
teni, printre care Cornel Todea, a»- 
tâzi regizor. Paralel am lucrat la 
cazangerie — Trustul de construcții 
București — bâtind la baros și la mal, 
ca sâ-mi întăresc brațele.

8. In toamna lui '52 am intrat într-o 
canoe de peste 50 de kilograme, un 
fel de barcaz turistic. M-am băgat și 
in canoea de 10 4- 1, în calitate de 
cîrmacl. Am tras și la dublu, cu un 
cofetar voinic. Berbec se
M-am împrietenit și cu un marongoz. 
Paul Neculce, ca sâ pot trage îe 
toate bărcile.

9. în 1953 am ajuns în lotul pentru 
Festival. In concursul de selecție am 
venit pe locul 2 in dublu, după Is- 
mailciuc 4- Alexe. Visul meu era să 
ajuna campion național ta canoe 
10 + 1. Băieții din canoea de 10 mă 
cereau mereu cîrmaci, pentru că nu 
mă limitam la cîrmâ, ci trăgeam 
odată cu el. Eram de fapt o canoe 
de 11. Visul meu 
antrenorul huțan, 
„Leone, nu mai 
Tragi pe simplu.
In gîndul meu : . , .
unde î Eram tare necăjit... Am con
tinuat sâ trag „la de toate". Re
ghinul ne-a făcut o barcă bună, 
ismailciuc a „strîns-o". că era pri
ceput. Eram trei pe o barcă : Ismail
ciuc. eu șl Dimofte. Apoi am intrat 
in „Felix". Cînd antrenorul Huțan a 
văzut câ am venit la numai o se
cundă de un canoist puternic ca 
Faghenbaum din Timișoara, a zis câ 
nu mâ mal poate opri nimeni. Am 
continuat duelul cu Dimofte. Ismail
ciuc se ducea ca peștele pe lingă 
noi. Dimofte era râu de tot. Mi-a 
spus înt -o zi : „Tu ai sâ mâ bați 
cînd mi-oi tăia eu chioambele". (Era 
moldovean și chioambe înseamnă 
brațe.) In cele din urmă l-am bătut 
cu trei minute șl Jumătate pe 10 000 
și am devenit campion național.

10. 1955. Festivalul de la Varșovia. 
Lingă mine, niște oameni la care

a fost spulberat de 
care a decis : 

tragi în grâmadâ. ‘ 
Asta-i proba ta".

de unde și pînâ

de jos. Campionul mondial 
ungurul Parti, sovieticul Bo- 

Eu, nimic... Start puternic, 
Buharin imi taie drumul. Mâ 
Toți se duc. Vine șa lupta.

mâ uit 
Voknar, 
harin.
Parti ji 
răstorn. . ___
Refuz. Trag barca la mal. O golesc. 
Intru din nou. Mâ duc. Pierd 2 mi
nute și W secunde. Vin ai patrulea, 
ia 50 de secunde de invingâtor. Imi 
spun, puțin nebunește : „Am sâ fiu 
campion olimpic I"

11. 1956. Mai sînt cîteva luni pînâ 
la Melbourne. Campion olimpic ? Mâ 
bate ismaiiciuc și ia 1 000 șl la 
10,000, la Berlin. Îmi revine inima la 
loc, în Finlanda, la cursa celor douâ 
lacuri Otaniemi și Marcannemi, între 
munți glaciari. Cîștig și ia 1.000, fi 
la 10.000.

12. Da, sînt în lotul ol mpic. Dar 
încep sâ fiu sigur câ plec abia cînd 
mi se face vaccinul pentru Melbourne. 
Sigur am spus ? Zac o sâptâmînâ în 
pat, din cauza vaccinului. Te pome
nești câ am pierdut totul...

13. Placam J E 25 octombrie. Câlâ- 
torim, n-o sâ credeți, aproape 
cinci zile, pe ruta Praga — Geneva 
— Beirut — Bombay — Abadan — 
Singapore — Port Darwin — Sydney, 
cu nopți dormite la Praga fi la 
Bombay, cu ceasuri petrecute pe a»« 
roporturi, cu fuse orare...

14. Ballarat. 135 km de Melbourne. 
Bârcile n-au venit, câ sînt încâ pe 
vapor. Un inginer australian îmi dâ 
o barcâ. Vin ți bârcile, dupâ patru 
zile. O barcâ de cedru ți una din 
rezonanță de brad, marca Reghin. 
Trag o pista 57 de minute. Adversa
rii sînt groggy.

15. Mal sint doua sâptâmînl. Joc 
fotbal. imi iuxez piciorul. Am un 
bandaj semighipsat. Sar intr-un pi
cior. Nu conteazâ. Trag înainte. Se 
apropie concursul. Am insomnii.

16. Visez câ sînt acasâ, în
unei vitrine cu medalii, li spun 
mei mele : „Toate astea sînt __
mele’’. Visez câ sînt în cursa olimpi
că pe 10.000. Visez câ la a treia oco
lire arbitrul anunțâ la megafon î 
„Opriți cursa. Rotman are un avans 
prea mare. Nu mai poate pierde I".

17. Start în cursa olimpică pe 
10.000 m Parti $1 Buharin încearcă 
sâ intre în plasa mea. Degeaba.

Știu „să dau din coada", ca. - *6 
n-albă nimeni spor. Se apropie sosi
rea. Mâ uit înapoi. Amîndoi sint la 
vreo 80 de metri. Aproape ca in 
Sint campion olimpic I A fost 
vis 1....................................

vl*. 
un

. Nu I A fon obsesia mea.
18. Start in cursa de 1 000 de

trl. Știu că am punct mort la 
Imi spun cr la 700 trebui, sâ ___
in sprint, chiar daca am sâ plesnesc. 
Hern.k s. fin. scai de mine. Știe

el câ mor pe la 750. Atac I Nu 
mai știu de nimic. Dau peste cap 
punctul mort Hernek moare. Intru ?l 
eu in punctul mort, la 900 de metri. 
Hernek incearcâ sâ revină. Cîțtig cu 
o Jumâtat. de barcă. Sint d« două 
or) campion olimpic I I I

19. Am rămas cu un singur regret : 
câ atunci, la Roma, Varga baci da 
la Reghin mi-a fâcut o canoe ceva 
mai ujoară 16,400 kg In loc de 20, 
ceea ce era un lucru foarte *bun. 
dar plrghille mele sou schimbat jl 
am fâcut întindere la braț Cu bra
țul ața întins, am cîștigat bronzul. 
Aș fi putut cîțtiga aurul. Vor veni 
•I, Insă, alții. Vreau sâ fin pumnii 
pentru Patzalchln. Semănăm. Parcă 
am fl frați...

20. De c am ajuns campion olim
pic î Pentru câ am avut o ambiție 
aproape neomenească.

me- 
750. 

Intru

Recent am luat și noi loc pe 
unul dintre sutele de mini-foto
lii ale cochetului patinoar gă- 
lățean șl cu această ocazie 
ne-am dat seama că eforturile 
întreprinse de federația de re
sort de a oferi patinatorilor ar
tistici condiții de pregătire cît 
mai bune au dat oarecare roa
de. Față de sezonul trecut, toți 
cei șase sportivi sînt în progres. 
Pe brașoveanca Manuela Bădi
țoiu am văzut-o, de data aceas
ta, executind patru sărituri du
ble (Axel, Lutz, Flipp și Ritt
berger) și pirueta Papillon ; la 
Bogdan Kruti am putut admira 
o serie de combinații de sărituri.

Patinatorii noștri și-au îmbogă
țit simțitor repertoriul tehnic șt 
totuși, la primele concursuri in
ternaționale la care o bună par
te dintre sportivii amintiți 
luat startul in acest sfîrșit 
an, comportarea lor a lăsat
dorit. Așa de pildă, pe Irina Ni- 
chiforov șl pe Vasile Adrian fl 
găsim în protocoalele concursuri
lor internaționale din luna no
iembrie, de la Praga, Berlin șl 
Moscova, ocupînd ultimele locuri 
în clasamentele respectivelor 
probe individuale.

Am stat de vorbă cu arbitrii 
și antrenorii care i-au însoțit pa 
acești patinatori la întrecerile 
amintite, am stat de vorbă șl 
ci> secretarul federal, Grigore 
Arjoca, iar din discuțiile purtate 
a reieșit că deși patinatorii 
noștri și-au îmbogățit, într-ade- 
văr, repertoriul tehnic — compa
rativ _cu cel avut la sfîrșitul so- 
zonului trecut — ei continuă să 
se afle la mare distanță de co
legii lor de peste hotare. Pati
natorii noștri evoluează intr-un 
stil demodat, patinează cu înceti
nitorul, îșr pregătesc săriturile 
ocolind aproape toată suprafața 
de gheață, iar pașii de legătură 
între execuțiile de dificultate sint 
săraci, fără nici o notă perso
nală, inventivă. Toate acestea 
arbitrii le văd și bineînțeles că 
punctează în consecință.

Ce este de făcut ? Se impune 
o mult mai mare exigență 
partea antrenorilor, ca și 
partea maeștrilor de balet, 
bagajul tehnic de sărituri 
sportivilor, care trebuie în 
tinuare perfecționate, se impune 
un lucru mal atent în legarea »- 
cestora într-o manieră coregra
fică pînă la a obține un tot uni
tar din întregul program pre
zentat de către patinatori. Spor
tivii, împreună cu tehnicienii 
care-1 pregătesc, au datoria să 
dea mai mult, pe măsura condi
țiilor excelente de lucru ce 11 
s-au oferit.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU
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IN MIJLOCUL NATURII, DE TINERI DE LA PR1NZ PlNA 
DUMINICA SEARA — MIȘCARE, SPORT, CUNOAȘTERE

• Oficiile Județene de turism au pregătit programe turistice 
speciale, variate și atractive pentru oamenii muncii care au 
trecut la săptămîna de lucru redusă.
• O excursie la cabanele din munți sau la locurile de însem

nătate istorică, social-culturală și economică din județul dv. sau 
șl din alte zone ale țării capătă astfel noi dimensiuni, Î$1 
îmbogățește conținutul.

<1 Este important de reținut că organizatorii de turism vă stau 
la dispoziție cu sugestii, propuneri pentru orice traseu turistic 
preferat de dv. Pentru excursiile la cabane și în stațiuni, pen
tru grupurile organizate cu peste 15 turiști se beneficiază de o 
reducere la tariful de transport pe CFR de 25%.
• Pentru înscrieri șl informații suplimentare adresațl-vă tu

turor agențiilor, filialelor și punctelor de valorificare ale ofi
ciilor Județene de turism din țară



CAMPIONATE«COMPETIȚII«CAMPION ATE
JOCURILE DE MÎINE ÎNCHEIE PRIMUL TUR 

AL DIVIZIEI A LA POLO
Apele par să se mai fi limpe

zit în disputa pentru titlul de 
cea mai bună echipă a țării. Cel 
puțin deocamdată, în acest prim 
tur, care se încheie cu partidele 
de mîine, jocuri ce nu mai pot 
produce schimbări esențiale în 
clasament.

Așa cum relatam și în cronica 
respectivă, Rapid ne-a demon
strat încă o dată că se simte ca la 
ea acasă în piscina Floreasca, 
lmpunîndu-se net în fața forma
ției campioane, adesea dezorien
tată. cu jucători care abia mai 
înoată și au teamă să șuteze la 
poartă. Victoria obținută de ra- 
pidiști (chiar dacă adversarii au 
ratat două penalty-uri și mai 
multe situații de „om în plus'1) 
a fost pe deplin meritată șl ea 
conferă echipei din Giulești un 
avans de două puncte asupra 
următoarei clasate. Mîine, Rapid

— avantajată și de program — 
joacă pentru a 5-a oară în Capi
tală, de această dată cu Crișul. 
echipă capabilă de orice surpriză. 
Meciul este programat la „Flo- 
reasca“, de ^a ora 11, avînd în 
deschidere (ora 10) întîlnirea din
tre Dinamo și Progresul. Al 3-lea 
joc al etapei se va disputa la 
Cluj-Napoca. unde Voința va pri
mi vizita revelației ultimelor 
două runde, formația C.N. ASE.

Clasament :
1. Rapid
2. Crișul
3. Dinamo

4 4 0
4 3 0
4 2 0

0 29-17 8
1 33-28 6
2 29-21 4

4. C.N. ASE 4 2 0 2 19-30 4
5. Voința 4 10 3 28-32 2
6. Progresul 4 0 0 4 24-34 0

întrecerile turului n sînt pro
gramate la Cluj-Napoca începînd 
din 19 decembrie.

AZI Șl MÎINE, LA BACAU, ULTIMA COMPETIȚIE 
A CALENDARULUI INTERN, „CUPA ROMÂNIEI" 

LA GIMNASTICĂ
Activitatea competițională de 

gimnastică pe 1979 este pe sfîrșite 
fi,, ca de obicei, ultima întrecere 
a calendarului intern este „Cupa 
României4* ale cărei secvențe se 
vor derula, azi și mîine, la Ba
cău. Cu excepția gimnastelor și 
gimnaștilor din loturile repre
zentative, care au evoluat cu atît 
succes la recentele Campionate 
mondiale de la Fort Worth/Dal- 
las, la „Cupa României" vor fi 
prezenți cei mai buni și cele mai 
bune gimnaste ale tării la fiecare 
categorie de clasificare, con
cursul de la Bacău, fiind de fapt 
o competiție a fruntașilor La fie
care categorie.

Pentru sîmbătă dimineață sînt 
programate în Sala sporturilor e- 
xercițiile liber alese ale gimnas
telor (categoriile a IV-a, a IlI-a, 
a II-a șl I), iar după-amiază în

trecerea continuă cu exercițiile 
băieților (aceleași categorii), pre
cum și cu categoria maeștri, atît 
la feminin cit și la masculin. 
Intre cele două concursuri de 
gimnastică sportivă este progra
mată șl competiția de „ritmi- 
că-modernă“, iar duminică dimi
neață vor avea loc finalele pe 
aparate, pentru toate categoriile 
de clasificare.

Să menționăm și numele dtorva 
dintre gimnastele și glmnaștii 
care vor asigura nivelul de spec
taculozitate al ediției din acest 
an a „Ouped României": Gabriela 
Geiculescu, Luminița Baicea, 
Angela Bratu, Carmen Savu, Da
niela Brindescu, Cristina Itu, 
Carmen Păcuraru, Iulian Olariu, 
Dan Odorhean, Octavian Ionașiu. 
Mircea Apolzan, Gabriel Alexe.

LA POPICE, ULTIMA CONFRUNTARE A SEZONULUI 
IN DIVIZIA A

în campionat ții Diviziei A de 
popice se dispută azi și mîine 
ultima etapă a turului, a IX-a. 
care programează o serie de 
jocuri atractive. In prim plan 
se situează partidele echipelor 
cu cele mai multe victorii în se
zonul de toamnă, Gloria Bucu
rești (f) — 8 victorii și Rulmen
tul Brașov (m) — 7 victorii.
Gloria are -o confruntare difici
lă la Brașov, în compania sex
tetului Metrom (locul 5) — fă
ră nici un joc pierdut pe arenă 
proprie. Rulmentul va susține 
derby-ul serici Sud, la Ploiești, 
jucînd cu Rafinorul (locul 3) șl 
ea ca și Rulmentul. neînvinsă 
pînă acum acasă. Alte partide 
care rețin atenția sînt : Voința 
Ploiești — Voința București, Pe
trolul Băicoi — Laromet Bucu
rești, Textila Timișoara — Elec
tromureș Tg. Mureș, Voința 
Cluj-Napoca — Hidromecanica 
Brașov (f), Carpați Sinaia — 
C.F.R. Constanța, Electromureș 
Tg. Mureș — Progresul Oradea șl 
Voința Cluj-Napoca — Metalul 
Hunedoara (m).

înaintea ultimei etape în frun
tea și coada clasamentelor se 
află echipele :

FEMININ — seria Sud : 1. Glo
ria București 16 p, 2. Voința 
București 10 p (7004 popice do- 
borîte în jocurile din deplasare), 
3. Laromet București 10 p (6826)... 
pe ultimele: 9. Voința Galați 4 p 
(13655). 10. Voința Constanța 4 p 
(13516) ; seria Nord : 1. Electro
mureș Tg. Mureș 13 p (6924), 2. 
Voința Tg. Mureș 13 p (4817), 3. 
Voința Timișoara 12 p... pe ulti
mele : 8. Textila Timișoara 4 p 
(8902), 9. Record Cluj-Napoca 4 p 
(8599), io. Voința Cluj-Napoca 2 p.

MASCULIN — seria Sud : 1.
Rulmentul Brașov 14 p, 2. Con- 
■tructorul Galați 12 p, 3. Rafi
norul Ploiești 10 p... pe ultimele :

I. Petrolul Băicoi-Cîmpina 2 p 
(32304), 10. Petrolul Teleajen Plo
iești 2 p (13977) ; seria Nord : 
L Electromureș Tg, Mureș 12 p 
(25348), 2. Voința Tg. Mureș 12 p 
(15562), 3. Aurul Baia Mare 10 p
— din 7 jocuri... pe ultimei^: 
.8. Ind. sîrmei C. Turzil 6 p
(14576), 9. Chimica Tîrnăveni 6 p 
(13919), 10. C.F.R. Timișoara 4 p
— din 7 jocuri.

© In meci restanță (m) din e- 
tapa a IV-a : Constructorul Ga
lați — Petrolul Băîcoi-Cîmpina 
4813 — 4683 p d.

9 La Mamaia au luat sfîrșit 
zilele trecute întrecerile „Cupei 
F.R.P." la bowling, ciștigate de : 
Constructorul Constanța (m) și 
Victoria Constanța (f) — pe e- 
chipe, G. Dinu (I.T.C.) șl Elena 
Cojocaru (Victoria Constanța) — 
la individual, V. Fătu (Albatros 
Mamaia) — la juniori, M. Șeu- 
leanu — G. Dinu (I.T.C.) — te 
perechi seniori șl Elena Cojoca
ru — Georgeta Botez (Victoria)
— perechi senioare.

PENULTIMA ETAPA 
A CAMPIONATULUI 

DE JUDO PE ECHIPE
Azi și mîine sînt programate 

Întrecerile penultimei etape (a 
B~a) a Diviziei A de judo. La 
București, în sala Dinamo, de la 
ora 16,00 se vor desfășura două 
triunghiulare : Dinamo București
— Rapid Arad — Universitatea 
Cluj-Napoca șl I.E.F.S. — Dina
mo Brașov — Olimpia București. 
La Tg. Mures se întîlnesc forma
țiile C.S.M. Pitești — Politehnica 
Iași — A.S.A. Tg. Mureș, iar la 
Făgăraș, Constructorul M. Ciuc — 
Carpați Mlrșa — Nitramonia Fă
găraș.

SÎMBĂTĂ DUMINICĂ

La inaugurarea Sălii sporturilor din Tirgovițte 
ECHIPA DE VOLEI A ROMÂNIEI 

A ONORAT
ITRGOVIȘTE, 14 (prin telefon). 

Lume multă, poate peste 2 500 de 
spectatori, aseară la inaugurarea 
noii și modernei Săli a sporturi
lor din municipiul Tîrgovlște a 
cărei Intrare în circuit va Impul
siona, desigur, activitatea de per
formanță sportivă dîmbovițeană.

Cu acest prilej festiv, publlcu-

EVENIMENTUL
iul prezent în număr așa de ma
re 1 s-a oferit un frumos pro
gram polisportiv, onorat de hand- 
ballștil șl voleibaliștii loturilor 
noastre olimpice, gimnaștl și 
gimnaste de la I.E.F.S.. alături 
de ansambluri de gimnastică șl 
de judoca tirgovlșteni.

Firește, punctul central al aces-

Finala campionatului național masculin de șah 
VICTOR CIOCÂLTEA ISI MENȚINE 

AVANSUL MINIM
Cu trei runde înainte de sfîrșit, 

rituația rămme — practic — ne
schimbată în cea de a 43-a ediție 
■ finalei campionatului național 
masculin de șah. Liderul, marele 
maestru Victor Ciocâltea, își păs
trează avansul minim față de un 
pluton compact de urmăritori, 
ceea ce face ca finișul cursei să 
ae anunțe pasionant.

Aseară, în runda a 12-a, au 
tfsnlt Mihai Ghindă și Valentin 
Stoica. Primul a cîștigat o par
tidă agitată la Parik ștefanov (re
velația finalei, jucătorul în drep
tul căruia figurează, pină acum, 
cele mal puține remize). După o 
luptă foarte interesantă și un sa
crificii' de turn oferit de Ghindă, 
se părea că acesta nu poate ob
ține mal mult decît un „șah e- 
tem“. Dar, ta criză de timp, 
Ștefanov a greșit și „șahul etern" 
s-a transformat, dintr-o dată, ta
tr-un mat, de asemenea... etern I 
După ce a stat, la un moment 
dat, mal slab, Stoica l-a depășit, 
ta complicații tactice, pe debu
tantul Foișor (fostul campion de 
juniori al țării), dorind — parcă 
— să-1 arate cit de greu este o 
fflnală...

Ciocâltea n-a putut cîștdga 
Voiculescu, " * J -
ției sale precare din clasament, 
Miptă în flecare partidă cu toată 
energia. Rezultatul de egalitate 
s-a înregistrat, de asemenea, în 
întâlnirile Ghițcscu — Griinberg, 
Mititeln — Șubă și Ungureanu — 
Ionescu, Pavlov deține avantaj în 
întrerupta cu Ilijin, iar Geor
gescu, în aceea cu Radovici.

Partidele neterminate din runda 
a 11-a s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Foișor — Cio- 
câltea 0—1, Șubă — Ilijin 1—0, 
Ghindă — Georgescu remiză

In clasament, după 12 runde, 
continuă să conducă CIOC AL TEA 
cu 8 p, urmat de Stoica ți 
Ghindă 7f/2, Radovici 7 (1), Ște
fanov, ionescu, Ghițescu 7, Pa
vlov 6Va (1), Șubă 6, Georgescu 
5% (1)» Ungureanu 5‘/j etc.

Astăzi, de la ora 15,30, ta 
Aula Facultății de farmacie, are 
Joc runda a 13-a, cu partidele *. 
Griinberg — Ciocâltea, Voiculescu 
— Stoica, Ghindă — Ungureanu, 
Radovici — Ștefanov, Ionescu — 
Ghițescu, Pavlov — Mititelu 
(V. Ch.).

care, in ciuda situa

tel manifestări sportive l-a con
stituit întîlnirea dintre echipa 
masculină de volei a României 
fi formația bulgară de Divizia A, 
Cemomore Varna, meci de veri
ficare a stadiului de pregătire a 
voleibaliștilor români, care lunea 
viitoare se vor prezenta la un 
important examen internațional : 
turneul de calificare pentru J.O.

Echipa noastră a cîștigat la un 
scor categoric . 3—0 (4, 4, 3). De
sigur, nici adversarii lor nu le-au 
pus probleme deosebite, astfel că' 
antrenorii N. Sotir, FI. Balaiș și 
S. Tudor au avut posibilitatea să 
ruleze aproape întreg efectivul. 
Arbitrii V. Hangnel și P. Pițurcă 
au condus echipele: ROMANIA : 
Oros (Chițiga), Dumănoiu, Pop 
(Hînda), K. Enescu (G. Enescu). 
Girleanu (Stoian), Chifu (Mina). 
CERNOMORE : Konov, SJavovj
Anghelov, Kolev, lliccv, Liutka- 
nov (Dobrev).

Aurelian BREBEANU

PENULTIMA ETAPĂ 
A TURULUI ÎN „CUPA 
ROMÂNIEI" LA VOLEI

MARGARETA MUREȘAN Șl VIORICA ILIE 
PRIMELE LIDERE IN ..............FINALA FEMININĂ

SATU SI ARE, 14 (prin telefon). 
Cele trei partide întrerupte în 
prima rundă s-au încheiat, la 
reluare, cu rezultatele previzibile. 
Margareta Mureșan și-a realizat 
avantajul deținut în fața Danei 
Nuțu, iar Viorica Ilie pe acela 
avut in întîlnirea cu Margareta 
Teodorescu. Remiză 
Mariana Duminică —

Foarte disputată a 
da a doua, cu cinci 
dse din opt. .Astfel, _  ____
Mureșan și Viorica Ilie au obți
nut a doua victorie consecutivă 
dștigînd la Angela Cabariu și, 
respectiv, Mariana Duminică. Lia 
Bogdan a învins-o pe Eleonora 
Gogîlea, Dana Nuțu pe Eugenia 
Ghindă, iar Judita Kantor pe 
Gabrieia Olărașu. Cele trei remi
ze au fost înregistrate în parti-

in partida 
Emilia Chiș. 
fost șl run- 
partide de- 

Margareta

PARTICIPARE SELECTĂ 
LA „FESTIVALUL ȘAHIST 

VÎLCEAN"
La cea de a doua ediție a. 

„Festivalului șahist vîlcean", care 
se va desfășura între 3—19 ia
nuarie 1980 la Govora. Olăneștl 
șl Călimănești, și-a confirmat 
participarea o foarte numeroasă 
delegație de șahiști Iugoslavi, 
membri al clubului „Gosa“ din 
Smederevska Palanka, In frunte 
cu marii maeștri Nikolici șl 
Bajkovlci, maeștrii internaționali 
Despotovici, Bogdanovlci șl Ko- 

vacevici, precum și B. Ristici, 
campionul de juniori al Iugo- 
tlavlel. De asemenea, la turneul 
principal va participa maestrul 
Internațional argentinian L. Bron- 
șteto.

DIVIZIA A LA BASCHET
Din nou Interesul pentru Divi

zia A la baschet masculin este 
attrnlt de unele meciuri la care 
Iau parte echipe amenințate cu 
retrogradarea. Azi șl mîine, 
cadrul etapei a 10-a, C.S.U. 
lăți (locul 11 ta clasament) 
Juca cu Dinamo Oradea (S), 
Politehnica C.S.Ș. Unirea 
(8) cu Farul (3). Un ipotetic 
punct de atracție H prezintă și 
tatUnlrea dintre Steaua (2) *1

ta 
Ga- 

va 
Iar 

Iași

dele Gertrude Baumstark — Ma
rina Pogorevicl, Emilia Chiș — 
Gabriela olteanu șl Llgia - Jic
man — Margareta Teodorescu.

După două runde în fruntea 
clasamentului se află Mar
gareta Mureșan și Viorica Iile, 
cu cite 2 puncte, urmate de ,îu- 

M a rina Pogorevicl, 
și Lia Bogdan cu

dita Kantor, 
Llgia Jicman 
cite l1/, p.

Runda a 
drept partidă 
dintre Margareta 
Gertrude Baumstark.

treia programează 
centrală întîlnirea

Mureș an șl

T. NICOARA
arbitru internațional

Mîine este programată penulti
ma etapă a turului în „Cupa Ro
mâniei" la volei. In competiția 
feminină sînt programate numai 
trei jocuri, care însă 
lipsite de interes :
— Rapid, Chimpex 
byul constănțean) 
tea București — 
Timișoara. Dintre 
partide ale etapei, două s-au dis
putat anterior : Olimpia Oradea
— Universitatea Craiova (3—0) și 
Maratex Baia Mare — Știința 
Bacău (2—3). iar derbyul turului, 
Dinamo — C.S.U. Galați, a fost 
amînat pentru 20 decembrie.

La masculin, etapă aproape 
completă : Dinamo — Steaua, 
Tractorul Brașov — Universita
tea Craiova, Viitorul Bacău — 
Politehnica Timișoara, C.S.M. 
Suceava — Silvania Șimleu Silva- 
niei, Petrolul Ploiești — Delta 
Tulcea (partida Calculatorul Bu
curești — Explorări Baia Mare 
s-a amînat pentru 19 decembrie, 
întrucit duminică băimărenii 
că Ia Aten i returul „Cupei 
canice" cu Nirefs).
• C.S.U. Alumina Oradea 

Ionul secund) 
turneu în Ungaria, la 
unde a învins cu 3—1 
versitatca și cu 3—0 pe
• Dinamo București 

Tulcea (m ) 3—0 (12, 12, 9) 
meci restanță contînd 
„Cupa României". Joc slab. S-au 
remarcat : P.ăușescu de la Dina
mo și Ispas de la Delta Tulcea. 
(Gh. Lazâr — coresp.)

nu sînt 
Penicilina Iași 
— Farul (der- 
și Universita- 

Universitatea 
celelalte trei

joa- 
bal-

(eșa- 
una întreprins

Debrețin, 
pe Uni- 

Kinizsi.
— Delta 

— în 
pentru

In indoorul brașovean de tenis 
CAMPIONUL FLORIN SEGĂRCEANU 
iNVINS DE CRISTINEL ȘTEFÂNESCU !

BRAȘOV, 14 (prin telefon). Cine 
s-a plina de absența surprizelor 
la acest turneu internațional ' 
tenis indooi din localitate a 
din belșug servit vineri. La 
chelerea optimilor de finală 
concursului masculin nu mai 
măsese pe tablou dectt un singur 
Jucător străin, vest-germanul 
Peter Pfannkoch, care totrecuse 
ușor pe polonezul Marek Krollcki 
(6—2, 6—0). Prima surpriză a ve
nit din partea lui Jean Blrcu, 
care a jucat curajos Împotriva 
campionului danez Lars ElvstrOm, 
lutndu-1 un prim set, pîerztad la 
Urnită pe al doilea șl silind apoi 
pe adversarul accidentat la un a- 
bandon prematur (6—3, 8—7,

de 
fost 
ta- 
ale 
ra

M

(m), LA ETAPA A 10-a
Universitatea Cluj-Napoca 
dar numai cu condiția ea 
dențll să albă o prestație
mănătoare celor care, cu ani ta 
urmă, le atrăgeau aplauze șl... 
victorii, ta sala Floreasca.

Celelalte meciuri 
Rapid (7) — C.S.U. 
LC.E.D. (6) — Dlnamo 
rești (1), C.S.U. Brașov 
.. ................. ........... 1Politehnica 
rești (12).

c.s.ș.

ale etapei l 
Sibiu (10), 

Bucu- 
«) - 
Buca-1

MULTE VICTORII LA SCOR
(Vrmare din pag. 1) de ad-

ATLETISM. Sala „23 August", 
de la ora 16 : „Cupa 30 De
cembrie" pentru juniori I și 
n.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 8,30 : Voința Bra
șov — „U“ Cluj-Napoca (f.A), 
Rapid — Carpați (f.A), Crișul 
— Olimpia (f.A.), Politehnica 
C.S.Ș. 2 — Progresul (f.A), 
Universitatea Timișoara — Mo
bila (f.A), Rapid — C.S.U. Si
biu (m.A), Steaua — „U*
Cluj-Napoca (m.A), I.C.E.D. — 
Dinamo București (m.A).

BOX. Sala Giulești, de te 
ora 16 : Rapid — Selecționata 
jud. Cluj, meci în cadrul Gu
pei F.R. Box ; sala I.S.B., de 
la ora 17 : „Cupa 30 Decem
brie".

JUDO. Sala Dinamo, de te 
ora 16 : meci triunghiular în 
Divizia A.

POPICE. arena Olimpia, 
ora 14, Olimpia București — 
Voința Galați. Partidă din 
campionatul feminin Divi
zia A.

ATLETISM. Sala „23 August", 
de la ora 9 : „Cupa 30 Decem
brie" pentru juniori I și n.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 8 : Carpați — Cri
șul (f.A) ,,U“ Cluj-Napoca —
Univ ersit at ca Timișoara (f. A), 
Steaua — ,„U" Cluj-Napoca 
(im. A), Rapid — C.S.U. 
Sibiu (m.A), Progresul — 
Voința Brașov (f.A), Mobila
— Rapid (f.A), Voința Bucu
rești — Politehnica C.S.S. 
(f.A), I.C.E.D. — Dinamo 
București (m.A).

BOX. *■ Sala I.S.B., de la ora 
M: C.S.S. Energia București
— C.S.S. Slobozia, meci In 
cadrul diviziei școlare.

POLO. Bazinul Floreasca, 
de la ora 10 : Progresul — Di
namo, Rapid — Crișul, me
ciuri în cadrul Diviziei A.

POPICE, arena de la clubul 
întreprinderii Republica, ora 
8,30. Gloria București — Pe
trolul Teleajen Ploiești. Meci 
din campionatul masculin Di
vizia A.

VOLEI Sala Dinamo, de la 
ora 10 : Universitatea Bucu
rești — Universitatea Timi
șoara (f.A), Dinamo — Steaua 
(m.A).

nel Chiral eu (accidentată). în
trecerea a fost echilibrată doar 
In primele 10 minute, după ca
re echipa Rapid a început să 
se detașeze, datorită în princi
pal eforturilor Ștefaniei Basa
rabia și eficienței Marianei Bă- 
dinici La Olimpia, surprinză
tor faptul că s-a folosit o apă
rare „liniștită", uitîndu-se par
că de faptul că agresivitatea 
in defensivă reprezintă unul 
din principalele atuuri în jo
cul formației. Coșgetere : Bă- 
dinicj 27, Basarabia 12, Cernat 
11, respectiv Bîră 19, Taranti
no 19. Arbitri : N. Constanti- 
nescu și FI. Panaitescu.

MOBILA SATU MARE — 
VOINȚA BRAȘOV 86—57 (39— 
22). Presupus a fi echilibrat, 
meciul s-a rezumat la o cursă 
de distanțare din partea săt- 
mărencelor, care au folosit cu 
succes contraatacul și combi
națiile elementare de „dă și 
du-te“, în care au excelat Dia
na Balaș, Viorica Ciocan și II- 
dico Mihalca. Formația Voința 
o deziluzie : a ratat incredibil 
(mai ales de sub coș !?) și nu 
a fost capabilă să stopeze ac-

țiunile în viteză purtate 
versare. Coșgetere : Bălaș 84, 
Mihalca 16, Ciocan 15, respec
tiv Pali 22.

Arbitri : A. Atanasescu fi 
F. Pasere.

'UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 81—62 (39—37). Ti
nerele jucătoare de la Pro
gresul au început furtunos, 
conducînd în prima repriză cu 
8—10 puncte. Din min. 15, însă, 
clujencele, avînd cele mai bu
ne jucătoare în Floarea Anca și 
Adriana Mangu, au luat condu
cerea (33—32) și odată cu 
scurgerea timpului s-au distan
țat. Prin eliminarea George- 
tei Simioană (5 greșeli perso
nale în min. 28) potențialul 
bucureștencelor a scăzut vizibil, 
iar revenirea din final a fost 
tardivă. Coșgetere : Prăzaru- 
Mathe 25, Anca 18, Mangu 
16, respectiv Alixandru 16, 
Pușcașu 15, Hagiu 12.

Arbitri : I. Antonescu și Gh. 
Copăceanu.
Daniel DIACONESCV, coresp.

VOINȚA BUCUREȘTI —
CRIȘUL ORADEA 61—58 
(33-34).

ab.). Bună figură au făcut Octa
vian vilcloiu și Marian Mirza care 
au Întrecut net pe favorlțil ceho
slovaci Jan Sedan (6—4, 7-^5),
respectiv Joset Cihak (6—1, 7—6). 
Mai puțin, așteptat a fost aban
donul localnicului Traian Marcu, 
accidentat după doar 10 gheme 
(5—5) cu Marian Mirza (sferturi). 
O plăcută 
brașovean 
Cristine) 
tatr-un lot 
antrenorul
Varia sa categorică Împotriva Iul 
Laureilțiu Țiței (6—0, 6—2) pre
vestea un atractiv sfert de finală 
cu campionul țării (tot junior) 
Florin Segărceanu. Așteptările au 
fost Împlinite căci cel doi tineri 
tenlsmanl au furnizat cea mal 
frumoasă partidă de pînă acum In 
acest turneu. Schimburile de 
mingi electrizante au alternat cu 
execuții de rafinament tehnic. Șl 
marea surpriză a venit : Împo
triva lui Segărceanu evoluind sub 
valoarea lui obișnuită, tînărui 
outsider a aruncw în luptă toate 
cunoștințele sale, mult perfecțio
nate în ultima vreme. Ștefănescu 
* cîștigat primul set, a pierdut 
pe al doilea șl s-a impus cu ho- 
tărire ta cel decisiv cu servicii 
puternice șl retururi de efect, 
fără a exclude atacurile la fileu : 
•—4, 3—6, 6—1. Astfel, in semifi
nalele de sîmbătă' se vor tatfflnU 
C. Ștefănescu cu M. Mirza șl
Hărădău cu J. Bîrcu.

în concursul feminin după 
Ivona Bendova (Cehoslovacia) 
învins-o greu la tle-breack . 
Camelia Cliiriac (1—6, 6—3, 7—0), 
iar Natașa Piskackova (Cehoslo
vacia) a trecut de Mariana Had- 
glu (6—4, 6—1) semifinalele probei 
programează meclurle : Lucia Ro
manov — Bendova și Florența 
Mihai — Piskackova.

apariție pe courts-ul 
a fost juniorul ieșean 
Ștefănescu (pregătit 
de tineret de către 

Nonei Racoviță). Vic

D.

ce

pe

Victor BÂNCIULESCU

ANUNȚ
Miercuri, 19 decembrie, 

spectacolul 
Wushu din 
neză se va desfășura în 
sala Floreasca din Bucu
rești, cu începere de Ia 
ora 18. Biletele se pun 
In vînzare începînd de 
astăzi, la casa sălii Flo
reasca.

ansamblului 
K. P. Chi-*

Sportul|Paga7a



A lost inaugurată Balcaniada de Handbal ieminin

““KTrimul meci,
ROMÂNIA - BULGARIA 20-17

Campionatele mondiale de bov pentru tineret

PETRE BORNESCU luPTĂ
PENTRU MEDALIA DE AUR

TELEX ® TELEX

Echipa noastră Intilnește azi
SOFIA, 11 (prin telefon). 

Vineri seara, în sala „Ilristo 
Botev“ din capitala Bulgariei, 
s-a inaugurat Campionatul bal
canic de handbal feminin. La 
startul primei ediții s-au ali
niat formațiile Iugoslaviei, 
României și Bulgariei (A și B).

în cel mai important meci, al 
primei reuniuni, reprezentativa 
României — pregătită și con
dusă de antrenorii Eugen 
Bartha și Remus Drăgănescu 
— a întrecut prima formație 
a țării gazdă cu 20—17. A fost 
un joc de mare angajament 
fizic, dinamic, cu faze mult 
aplaudate de spectatori. Gaz
dele au făcut tot ce le-a fost 
posibil să obțină victoria. Au 
atacat în viteză, s-au apărat 
agresiv, au luat-o „om la om* 
pe Niculina Sasu (pentru a 
fragmenta continuitatea atacu
lui nostru), dar totul a fost 
zadarnic^ Formația României a 
jucat cu deosebit aplomb, în
scriind după ce șl-a creat si
tuații foarte favorabile și 
apărîndu-se cu multă dirzenie. 
Excelent a apărat Viorica Io
nică, pe care o socotim una 
dintre principalele coautoare 
ale succesului. în vervă de șut

reprezentativa Iugoslaviei
au fost Maria Torok și Nicu
lina Sasu, iar Rodica Marian 
și-a deconcertat pur și simplu 
adversarele prin incursiunile 
sale rapide și prin execuțiile 
tehnice de mare finețe. Scor 
final : ROMANIA — BULGA
RIA 20—17 (12—8). Au mar
cat : Torok 5, Marian 4, Sasu 
4, Mălai 3, Grigoraș 2 și Ștefa- 
novlci 2 — pentru România, 
Peșeva 7, Vateva 7, Dimova 1, 
Tonceva 1 și Vasilieva 1 —
pentru Bulgaria. Au arbitrat :
A. Gavrilov și V. Beleaev 
(U.R.S.S.).

în celălalt joc al cuplajului, 
Iugoslavia a întrecut Bulgaria 
B cu 21—10 (11—3). Au înscris: 
Sladicl 10, Stanoevici 2, Boja- 
novici 2, Vișnevlci 2, Jeremlci 
2, Milotevici 1, Ogneanovici 1 
și Mateevid 1 — pentru Iugo
slavia, Ivanova 5, Karakaseva 
2, Atanasova 1, Mineva 1 și 
Eneva 1 — pentru Bulgaria
B. Au condus : G. Gruev și 
D. Davidov (Bulgaria).

Prima Balcaniadă de handbal 
continuă sîmbătă și duminică, 
reprezentativa României * ur
mînd să întîlnească întîi Iugo
slavia șl, apoi, Bulgaria B.

Ion GAVRILESCU

FI. Țircomnicu, rănit la arcadă.
YOKOHAMA, 14 (prin tele

fon). Vineri seara, pe ringul 
campionatelor mondiale de box 
pentru tineret au urcat cei 44 
de pugiliști rămași în lupta 
pentru cucerirea primelor cen
turi de campioni ai lumii atri
buite tinerilor boxeri.

în reuniunea semifinalelor au 
evoluat și trei tineri reprezen
tanți ai țării noastre : Florian 
Țircomnicu (pană), Petre Bor- 
nescu (mijlocie) și Cornel Bă
lan (grea). Dintre ei, numai 
Petre Bornescu va evolua și în 
gala finalelor, ceilalți doi cobo- 
rind învinși treptele ringului.

Petre Bornescu l-a lntîlnlt 
pe reprezentantul S.U.A., Jak 
Padia, un sportiv robust, pu
ternic și combativ. După o 
primă repriză echilibrată, ta 
care au avut loc schimburi du
re de lovituri, campionul ro
mân a început să-și domine 
adversarul, îndreptîndu-se că
tre victorie. în rundul doi, în 
urma unui puternic croșeu de 
stingă la bărbie, boxerul ame
rican a fost trimis la podea și 
numărat pînă la 8. La relua
rea luptei, Padia a atacat r- 
dezlănțuit, încercînd să refacă 
terenul pierdut în ultima re-

a ratat calificarea in finală 
priză, obosit, Padia a primit 
un avertisment pentru țineri 
repetate, victoria fiindu-i atri
buită, pe merit, reprezentantu
lui țării noastre.

O partidă foarte frumoasă a 
realizat Florian Țircomnicu. 
Dar, urmărit de neșansă, el 
n-a putut încheia lupta învin
gător. Juniorul cralovean l-a 
depășit clar, cu lovituri rapide 
și variate, pe sud-coreeanul 
Min Keum Oh și nu mai exis
ta nici o îndoială că el nu va 
primi decizia la puncte. Cu 
mai puțin de un minut înain
tea gongului final, Țircomnicu, 
lovit cu capul și rănit la ar
cadă, a fost oprit de medic să 
continue lupta și declarat în
vins prin abandon (!).

Cornel Bălan a boxat foarte 
reținut cu austriacul Olat Ma
yer (boxer ce cîntărește în jur 
de 100 kg) și, în aceste condi
ții, a pierdut la puncte.

Duminică, în finala catego
riei mijlocie, P. Bornescu îl 
va întîlni pe Af. Milov 
(U.R.S.S.).

BASCHET • La Nagoya (Ja
ponia) echipa R. P. Chineze (m) 
a ciștlgat campionatul Asiei, în- 
vingina în finală formația Coreei 
de Sud cu 94—88. • In turneul 
final al C.C.E. (m) : Sinudyn* 
Bologna — Real Madrid 85—94 ; 
Partizan Belgrad — Bosnia Sa
rajevo 96—93 ; Maceabl Tel 
Aviv — Den Bosch 87—86.

HANDBAL • In turneul femi
nin de la Katowice : R. D. Ger
mană — Norvegia 32—17 ; Ceho
slovacia — Polonia 21—17 ; Polo
nia (tineret) — Ungaria 15—14.

HALTERE • In Cupa U.R.S.&J 
Aleksandr Pervi a realizat un 
nou record mondial de juniori la 
cat. semlmijlocie : 345 kg t

HOCHEI • La Helsinki : Fin
landa (B) — Canada 5—4 ! Fin
landa — Cehoslovacia 2—3 (ta 
primul joc 4—9).

NATAflE • In concursul d« 
la Brno, ir.otătoarea cehoslovac* 
Irena Fleisnerova a stabilit un 
nou record al țării tn proba de IM 
m bras : 1 : 14.53. Alte rezultat* 
(I) : 100 m delfta — Miklo»-
falvl (Ungaria) 1 : 03,99. 100 m
spate — Capkova (Cehoslovacia) 
2 : 23,33.

TENIS • Citeva rezultate din 
turneul de la Sofia : Borisov — 
Drzymalskl 6—4, 6—2 ; M. Pampu- 
lov — Dencev 2—5. 6—2, 7—5 j 
Nowicki — Ghenov 1—6, 6—3, 
0-4. Svensson — E. Pampulov 
6—1, 6—0, Sverev — Emmrich
«—4, 6—7, 6—3. Simplu femei 2
Bașkeeva — Kondova 6—4. 6—3, 
Morozova — Kopeckova 6—3, 6—1.

IA LAKI PLACID, PRIMEI! ANTRENAMENTE ALE
Aseară, în meciul de verificare 

a hocheiștilor noștri

După ce în primele două 
partide selecționata noastră di
vizionară și echipa de prima 
ligă cehoslovacă C.H.Z. Litvi
nov își împărțiseră victoriile, 
aseară oaspeții au cîștigat cu 
8—5 (3,—0, 2—2, 3—3). Cu ex
cepția primei reprize, cînd ho- 
cheiștii noștri au părut sur
prinși de vigoarea adversaru
lui, primind două goluri rapide 
(Korpa și Chabron în min. 4 
și 6), iar în min. 18 Cho- 
chcl a reușit să majoreze di
ferența, partida a fost echilibra
tă și, mai ales în final, specta
culoasă. Dealtfel, scorurile re
prizelor a doua și a treia sînt 
elocvente și credem că dacă se
lecționata română n-ar fi ară
tat mai vechea lacună a pripelii 
în faza de finalizare ea ar fi 
putut obține un scor final și 
mai strîns, poate chiar egal. în 
a doua repriză, golurile noastre 
au fost realizate de Soiyom și 
Antal, pentru C.H.Z. înscriind

5-8 CU C.H.Z. LITVINOV
Tarant și Ruzicka. Cea mai 
animată parte a jocului a fost 
ultima repriză. Dorind să-și o- 
noreze cartea de vizită, echipa 
cehoslovacă (în care joacă un 
internațional A, Hlinka, și 3 
dintre componenții echipei na
ționale de tineret) a forțat ofen
siva, mareînd două goluri ra
pide, în primele două minute de 
după pauză, prin Hrabak și 
Machoda. în continuare, însă, 
contind mai mult pe aportul In 
atac al fundașilor, selecționata 
noastră realizează momente de 
hochei bun, fără însă a reuși să 
reediteze victoria de miercuri. 
Dealtfel, rezultatul nici n-a fost 
— firește — obiectivul princi
pal al echipei, urmărindu-se in 
special rularea tuturor compo- 
nenților lotului, verificarea fe
lului cum au fost însușite une
le scheme tactice. Celelalte go
luri ale ultimei reprize au fost 
realizate de Kodrle (C.H.Z.) ți 
de Axinte, Antal și Z. Naghi.

Circa 3000 de spectatori au ur
mărit un joc disputat într-un 
frumos spirit sportiv, corect ar
bitrat de trioul Gh. Mureșanu, 
O. Barbu și FI. Gubemu.

Luni, hocheiștli noștri ur
mează să plece într-un turneu 
de cîteva jocuri în Norvegia și 
Suedia.

Radu URZICEANU

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE ÎNOT
(Urmare din pag. 1)

pov sau Dobrinka Minceva (o 
craulistă de 59,0 pe 100 m) din 
Bulgaria, a iugoslavului Miran 
Kos (60,5 — 100 m spate), (a. v.) 
RECORDURILE TARII IN BAZIN 

SCURT
100 m liber : Z. Oprițescu 52,3# 

șl Irinel Pănulescu 58,70 : 400 m 
liber ; M. Slavic 4 :05,73 șl I. 
Pănulescu 4 : 22,36 ; 1500 m liber : 
H. Neagrău 15:21,28 șl I. Pă
nulescu 17 : 57,7 ;

100 m .spate : A. Horvath 59,47 
șl Carmen Bunaciu 63,19 ; 20» m 
spate : A. Horvatn 2 : 08,04 șl 
C. Bunaciu 2 :13,94.

100 m bras : Al. Szabo 66,67 șl

Camelia Hoțescu 1 :14,49 ; 209 m 
bras : Al. Szabo 2 : 25, W șl C. 
Hoțescu 2 : 37,28 ;

100 na nature : H. Lucaciu 57,9 
șl Anca Mlclăuș 64,17 ; 200 m flu
ture : H. Neagrău 2 :08,7» șl A. 
Mlclăuș 2 :17,04 ;

200 m mixt : Șt Mltu 2 :12.21 
șl L Pănulescu 2 :19,31 ; <00 m 
mixt : Șt Mltu 4 : 45,55 șl L Pă
nulescu 4 : 54,01.
PROGRAMUL ÎNTRECERILOR

Azi, de ta ora 16,30 : 400 m 
liber (b+f), 200 m bras (b-j-f), 
100 m spate (b+fl, 200 m flutu
re (b-țf) ; miine, de ta ora 10 : 
400 m mixt (b+f), 1500 m liber 
(b+f) ; de ta ora 16,30 : 200 m 
spate (b+f), 100 m bras (b+t), 
100 m liber (b+f), 200 m mixt 
(b+f) șl 100 m fluture (b+f).

SPORTIVI ROMÂNI
IN COMPETIȚII INTERNATIONALE

HANDBAL. La Rostok a con
tinuat turneul masculin. Selec
ționata secundă a României a 
pierdut la limită meciul cu pri
ma formație a R. D. Germane : 
18—19 (10—8). Gheorghe Dumitru, 
Marian Dumitru și Ion Tase ău 
înscris cîte 4 goluri. In alt med : 
Cehoslovacia — Polonia 26—23.

ȘAH* înaintea ultimei runde, 
în turneul de la Buenos Aires 
oonduce Larsen (Danemarca) cu 
10.5 puncte, urmat de Mlles 
(Anglia), Spasski (U.R.S.S.), 
Najdorf (Argentina) — 7,5 punc
te, Florin Gheorghiu (România), 
Andersson (Suedia) — cîte 7 
puncte, Ivkov (Iugoslavia) — 6,5 
puncte. Gheorghiu a cîștigat par
tida Întreruptă in runda a 10-a 
cu Rubinetti.

TENIS. în sferturile de finală 
ale turneului de la Sydney, Vir
ginia Raziei a tavlns-o eu 1—8, 
6—4, 6—3 pe Dianne Desfor
(S.U.A.) Alte rezultate : Sue 
Barker (Anglia) — Pam Shri
ver (S.U.A.) 6—2, 6—3 : Hana
Mandlikova (Cehoslovacia) — 
Sue Leo (Australia) 7—6, 8—4. 
In proba de dublu, cuplul Virgi
nia Ruzlcl — Hana Mandlikova a 
întrecut cu 6—2, 4—6, 6—0 pere
chea Rayni Fox (S.U.A.) — Dian
ne Evers (Anglia).

VOLEI. în turneul Internațional 
feminin de la Cracovia, echipa 
Dinamo București a învins cu 
3—1 (12, 10, —11, 9) formația lo
cală Wlsla.

BOBERILOR PE PÎRTIA
ig» O convorbire telefonică pur

tată cu prof. Ion Matei, antreno
rul coordonator al lotului olim
pic de bob, ne-a prilejuit o se
rie de interesante informații pri
vind desfășurarea primelor antre
namente de testare a pistei beto
nate de la Lake Placid. în con
dițiile înghețării ei artificiale. 
Mal tatii trebuie spus că, dta 
cauza stratului subțire de gheață 
(circa 5 cm) cu care este acope
rit betonul, traseul este deosebit 
de dur și a provocat, în primele 
zile, deteriorări ale vehiculelor 
și chiar răsturnări, din fericire 
fără urmări. Antrenamentele se 
desfășoară timp de o săptămînă, 
la ele lutad parte valorile de vîrf 
ale acestei discipline, boberi din 
11 țări (Anglia, Austria, Cana
da, Elveția, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germania, Italia, 
Japonia, România, S.U.A. șl Sue
dia), majoritatea prezenttad cîte 
3 echipaje, adică limita maximă 
permisă de regulamentul de des
fășurare a antrenamentelor efec
tuate săptămînă aceasta, pe plr- 
țla pe care vor avea loc, între 15 
șl 24 februarie, coboririle din 
cadrul Olimpiadei.

ÎNGHEȚATĂ ARTIFICIAL
• România este prezentă ta a- 

ceste zile la Lake Placid cu do
uă echipaje de bob — 2, for
mate din D. Panaitescu — Gh* 
Lixandru și C. laucu — D. Cris- 
tudor, și un echipaj de bob — 4 
pentru care au mai făcut depla
sarea împingă torll Gh. Piept ea șl 
Al. Mitrofan.
• La Lake Placid a venit șt 

Horst Graef de la Tractorul Bra
șov. împreună cu lmpingătorul 
Gabor Bara, Graef va testa bo
bul „Donald 3*, proiectat șl 
construit de pilotul brașovean cu 
sprijinul tehnicienilor de la Trac
torul.

• Lotul de tineret la bob, for
mat din V. Țuțuianu, Al. P an
drea, V. Rădulescu, C. Davides- 
cu, D. Marianov și C. Uniriac 
(antrenori : I. Panțuru și C* 

Dragomlr), se antrenează tn R.D. 
Germană, pe pista înghețată ar
tificial de la Oberhof.

® Tot la Oberhof se află si 
cîțiva dintre componenții lotu
lui național de sanie : Elena
Stan, Maria Maiorii, Dan Comșa 
și Cristian Piciorea.

Retrospective '79 RECORD ABSOLUT 
IN SPECTACULOASA PROBĂ DE PISTOL VITEZĂ!
TREI TRĂGĂTORI ROMANI IN TOPUL MONDIAL AL ANULUI
Evenimentul numărul 1 al anu

lui, ta proba de pistol viteză, II 
constituie, fără îndoială, recordul 
absolut — 600 din 609 posibile — 
reușit, în premieră tatr-un con
curs internațional, la Suhl, ta 
luna mat Autor Heins Welsen- 
berger (R.F.G.), unul dintre cei 
mal valoroși specialiști europeni 
ai probei. Interesant este tasă fap
tul că sportivul ves-t-german n-a 
reușit niciodată să-și adjudece ua 
titlu mondial, european sau odÎm
ple, deși s-a aflat foarte adesea 
ta.„ imediată apropiere, așa cum 
s-a tatîmplat, de pfîdă, tn 1978, 
cînd a cucerit medalia de argint

INTRE COPPI 
Șl BARTALI...

La teatrul „Transte- 
vere“ -din Roma a avut 
loc recent premiera 
piesei cu subiect spor
tiv, purtînd titlul su
gestiv : „Un om ta
fruntea plutonului". 
Piesa este inspirată de 
evenimente petrecute tn 
viața celebrului cam
pion ciclist peninsular 
Fausto Coppi. laf prin
tre personajele în scenă 
se află și eternul său 
rival, nu mai puțin ce
lebrul Gino Bartali. 
Este redată foarte ve
ridic. atmosfera mari
lor curse cicliste ale 
anilor '50.

FEMEILE 
Șl MARATONUL

De pretutindeni se 
semnalează prezențe fe
minine la alergările 
pe distanțe lungi, ceea 
ce va duce desigur la 

0 revizuirea multora din 
concepțiile actuale asu
pra rezistenței și capa
cității de adaptare a 
i.emeil la probele de 
mare efort fizic. De 
curînd s-a desfășurat 
la Tokio un maraton 
rezervat exclusiv atle
telor, la care au parti
cipat sportive din 10

țări. Proba s-a dispu
tat In condiții grele, p* 
frig șl lapoviță. învin
gătoare a Ieșit ta mod 
cu totul neașteptat o 
gopodină cu trei copil, 
care a acoperit distan
ța ta 2h 37 :48, sosind 
foarte decontractată șl 
dispusă la interviuri. 
Se numește Joyc* 
Smith e din Anglia ți 
are vîrsta de 42 de ani! 
Ea a declarat : „Na 
m-am antrenat special, 
dar din copilărie ml-au 
plăcut alergările pa ii*

din Novosibirsk, douâ 
partide pline de sus- 
pens și inventivitate, 
ctștlglnd una șl reml- 
zînd pe a doua. Noul 
computer se bucură de 
un mare succes, mal 
ales printre elevii din 
acea zonă îndepărtată, 
unde iarna durează mai 
mult dectt ta restul țâ
rii șl un asemenea par
tener este binevenit. Se 
proiectează ca alte ct- 
teva mini-computer* 
specializate ta jocul de 
șah să fie răspîndite ta

tanțe mari. Nu im a- 
- ut posibilitate să lan 
parte ta concursuri, 
pentru simplul motiv c* 
ele nu existau, dar cred 
că tn tinerețea mea 
i-aș fi Învins pe toți 
atlețli maratonului, pro
bă perfect accesibilă șl 
pentru fcmei".

CU ERIKA NU-I 
DE GLUMIT I

Centrul siberian al A- 
cademlel de științe a 
U.R.S.S. a construit un 
nou computer „jucător" 
de șah, denumit Erlka. 
El și-a încercat puterile 
lucind cu telespectatorii

Întreaga zonă răsăritea
nă a Siberiei, așa că 
viitorii mari maeștri 
vor avea 1a tndemtaă 
parteneri de antrena
ment care nu obosesc 
niciodată.

MĂRTURISIRE TIRZIE
Carol Palotay a fost 

unul dintre ce mal buni 
component! al naționa
lei ungare, de fotbal, 
tn rindurile căreia a 
cîștigat o medalie de 
aur la ediția din 1964 
a Jocurilor Olimpice. El 
a jucat timp de 19 ani 
ta campionatul țării 
sale, iar atunci cînd

vtrsta și-a spus euvta- 
tul s-a retras, rămtnlnd 
totuși pe terenuri ta 
calitate de arbitru. O 
nouă carieră legată de 
'otbal a Început, căci 
Palotay a arbitrat ptaâ 
in prezent 19 meciuri 
interțări și peste 60 de 
întHniri. tn cadrul cu
pelor internaționale. 
Fiind Întrebat dacă este 
posibil ca cineva să fie 
un bun arbitru fără sâ 
fi avut o carieră d* 
jucător, el a răspun* 
afirmativ. La Întreba
rea dacă socotește ci 
arbitrează fără greșeală 
el a spus că așa ceva 
nu este posibil, dar 
compartnd actuala sa 
activitate cu greșelile 
făcute ca jucător se 
poate considera eâ a- 
cum are conștiința mal 
puțin Încărcată...

LOC SPORTIVELOR I
Din Caracas se an va

ta că tirul cu arcul, 
hocheiul pe iarbă șl 
judo stat cele trei noi 
discipline care vor fi 
introduse ta concursu
rile feminine din cadrul 
Jocurilor sportive pan
americane — 1983. A- 
ceastă viitoare ediție a 
tradiționalelor întreceri 
se va desfășura în ca
pitala Venezuelei-

L H. Weisenberger
(R.F.G.) 600 p

L J. wieffel (R.D.G.) 599 p
3—5. M. STAN (România) 598 p

R. Ferraris (Italia) 598 p 
I. Drușiț (U.R.SJ34 598 p 

6—8. W. Beyer (R.F.G4 597 p
C. ION (România) 597 p
T. TAȘCA (România) 597 *

In cadrul C.E. de la BucureștL 
Probabil că ceea ce ti lipsește lut 
Weisenberger nu sînt nici cunoș
tințele tehnice, nici calitățile psi
hologice ci, mai degrabă, iscusin
ța In dirijarea vîrfului de formă 
spre evenimentele competiționale 
ale unui an. Pentru că, lată, la 
C.E. de la Lvov, Weisenberger 
n-a adunat dectt 551 p șl s-a cla
sat doar pe locui 42.w

Am zăbovit asupra celor două 
evoluții contradictorii ale sporti
vului vest-gcrman pentru a su
gera că proba de pistol viteză 
rămtae una dintre cele mal difi
cile ale tirului rezultatul fiind 
supus În mare măsură hazardu
lui, inexactității cauzate chiar de 
tremurul unei pleoape. De -aceea, 
chiar dacă nu au reușit punctaje 
maxime, acel trăgători care s-au 
menținut la nivel lnaM trebuie 
remarcați cu deosebire, avind la 
rîndul lor merite mari ta progre
sul din 1979 al probei. în această 
categorie se situează italianul 
Roberto Ferraris (o dată 598 p 
șl o dată 597 p) la Suhl și, res
pectiv, ta „Cupa țărilor latine șl 
Greciei") și Cornelia Ion (de 
două ori 597 p, la Campionatele

internaționale ale Mexicului „Be
nito Juarez" și La Campionate, a 
internaționale ale României).

Cea de a treia categorie de 
trăgători remarcată ta 1979 a fost 
aceea a țtatașilor care au demon
strat □ mare tărie psihică ta 
condițiile unor concursuri foarte 
importante și, deci, s-tressante. 
Cei mai semnificativ exemplu 
este al lui Werner Bayer (RJF.G.), 
cei care a dominat, prin calm 
și luciditate, ..europeaiele" de 1* 
Lvov. Deși clina lui n-a fost ex
trem de ridicată și, ta orice cax, 
singulară de-a lungul anului, tră
gătorul vest-germ an s-a impus 
două puncte diferență. Perfor
manța l-a adus medalia europea
nă de aur. dar Bayer nu se si
tuează, cu această cifră, ta „cla
samentul an ului dectt pe loc»>- 
rile 6—8...

Față de 1978. reprezentarea șco
lii românești de pistol viteză ta 
topul mondial a suferit transfor
mări. Dacă anul trecurt cel dot 
campioni al noștri, Ion șl Stan, 
se instalau confortabil pe primele 
două locuri ale clasamentului, ta 
1971 el au regresat. Stan a pier
dut un loc, deși șl-a adăugat ta 
palmares un prețios titlu de vl- 
eecampion european. Iar Ion ■ 
„căzut- pe locurile 6—8. în topul 
*78 a intrat, ta schimb, tacă ua 
reprezentant al țării noastre. 
Teodor Tașcă, elev al antrenoru- 
hil emerit Ștefan Petrescu, gra
ție unul rezultat de 597 p, meri* 
tortu, realizat la Campionateta 
Internaționale ale RomânieL
Tașcă și G. Calotă (locul 5 la 
C.E.) reprezintă, ta momentul de 
față, în tirul românesc „rezerva 
de oxigen" a probei de pistol vi
teză, fapt cu atît mal notabil ea 
cit Calotă, în special, a demon
strat la Lvov perspective șl o va
loare ee-î situează ta Imediata 
apropiere a celor doi „soliști". 
Ion și Stan. Faptul ne oferă ua 
plus de încredere șl siguranță, 
tatrucît aceasta înseamnă o bază 
mal largă de trăgători valoroși, 
apți să completeze orlcînd o e- 
chlpă reprezentativi care să.J 
țintească corectarea recordului 
mondial, deținut tot de reprezen
tanții noștri.

Radu TIMOFTE
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