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SCRISOAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

de felicitări și urări cu prilejul realegerii ca 
secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul realegerii jale ca secretar general al partidu
lui de către Congresul al Xll-lea al P.CJC, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit un mare număr de scrisori, telegrame 
și mesaje, prin care activiști de partid și de stat, organe 
și organizații de partid județene, municipale, orășenești și 
comunale, ministere și instituții economice șl sociale, orga
nizații de masă ți obștești, comuniști șl oameni ai muncii 
din toate colțurile țării au ținut să-i adreseze calde felici
tări și urări, să exprime marea lor bucurie și satisfacție 
pentru această realegere — act al voinței ți dorinței între
gului partid ți popor — să dea glas hotârîrii lor neclintite 
de a acționa în strînsă unitate in jurul partidului, al 
secretarului său general, pentru transpunerea fermă în viață 
a prevederilor istoricelor documente adoptate de Congresul 
al Xll-lea al partidului, a Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate ți înaintare a Româ
niei spre comunism.

Tuturor celor ce i-au seri*  cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le adresează următoarea scrisoare de 
mulțumire :

„Doresc sâ exprim, pe această cale, vii mulțumiri tuturor 
comuniștilor ți oamenilor muncii, activiștilor de partid și de 
stat, organelor ți organizațiilor de partid, de masă ți ob
ștești, instituțiilor ți organizațiilor de stat, centrale ți locale, 
care m-au felicitat ți mi-au adresat urări cu prilejui reale
gerii mele ca secretar general al partidului de către Con
gresul al Xll-lea ai Partidului Comunist Român. Consider 
aceste mesaje ți scrisori drept o expresie a prețuirii ți în
crederii întregului nostru popor, o ilustrare a atașamentului 
nețărmurit față de partidul nostru comunist - in rindurile 
căruia am crescut și m-am format ca militant revoluționar 
— față de politica internă ți externă a statului nostru pe 
care o voi servi întotdeauna cu neclintită credință, făcind 
totul pentru transpunerea ei neabătută in viață, pentru în
făptuirea Programului partidului, a luminoaselor idealuri 
ale socialismului ți comunismului pe pămintul patriei.

Folosesc acest prilej pentru a adresa celor ce mi-au trimis 
scrisori ți mesaje de felicitări, întregului nostru popor, cor
diale urări de succese ți satisfacții tot mai mari in muncă 
ți in viață, multă sănătate ți fericire”.

NICOLAE CEAUȘESCU

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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GIMHAȘTH
DIN ȚĂRILE BALCANICE
PROMIT UN

ATRACTIV,

JUNIORI

SPECTACOL 
VALOROS

La Focșani, timp de 3 zile, 
campionatele balcanice -

Focșanii trăiesc la „ora gim
nasticii”. Și aceasta pentru că 
aici, timp de trei zile, se va 
desfășura o importantă com
petiție internațională, care se 
bucură, pe bună dreptate, de 
largul interes al localnicilor și 
al iubitorilor de sport din îm
prejurimi : Campionatele bal
canice pentru juniori, aflate 
acum la cea de-a treia ediție.

Noua și frumoasa sală a 
sporturilor dată recent în folo
sință aici este gata să-i pri
mească pe cel mai buni gim- 
naști juniori din țările balca
nice (fete pînă la 14 ani și 
băieți pînă la 18 ani) — Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Româ
nia și Turcia, care urmează 
să-și dispute titlurile atît pe 
echipe cit și la individual, du
pă sistemul marilor competiții 
ale gimnasticii.

Toate echipele 
se află deja la 
unele — cele care
din timp — au efectuat și pri
mele antrenamente în sala ca
re va găzdui concursul și, du-

participante 
fața locului, 
au venit mai

(Continuare In pag a 4-a)

STEAUA, CAMPIOANĂ A TĂRII IA SABIE Șl FLORETĂ
Astăzi, „Cupa României" la floretă fete și spadă
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Ancheta anuală a Asociației presei sportive

CEI MAI BUNI SPORTIVI 
ROMÂNI AI ANULUI 1979

Pc primele locnrl, Nadla Comânccl, Constantin Alciandrn
$1 echipa Icmininâ de
La tradiționala anchetă pen

tru desemnarea celor mai buni 
sportivi români ai anului, or
ganizată de Asociația presei 
sportive la acest sfîrșit de an, 
au participat 62 de comentatori 
sportivi de la ziarele „Scîn- 
teia", „România liberă", „Scîn- 
teia tineretului”, „Informația 
Bucnreștiului”, „Apărarea pa-

gimnasllcâ a României 
triei”, „Munca”, „E16rc“, „Neuer 
Weg", „Sportul", de la reviste
le „Flacăra” „Săptămîna”, „Via
ța studențească”, „Ifjumunkas”, 
de la Agerpres, Radio și Tele
viziune. Punctajul a fost reali
zat de la 10 la 1 In ordinea 
descresclndă a celor 10 spor
tivi trecuți pe buletinele 

Iată ’ ’
FEMININ

rezultatele :
de voL

de anticipat, 
a clubului

Așa cum era și 
echipa de sabie 
Steaua a cucerit și în acest an 
titlul de campioană a țării, lo
cul I în Divizia A. în partidele 
din ultimele două tururi, sa- 
brerii militari s-au impus cu 
autoritate, atît în fața celor de 
la C.S.M. Iași (13—3), cit și a 
adversarilor care i-au talonat 
de la începutul competiție . 
scrimerii de la Dinamo (9—2). 
Din nou am asistat la o evolu ■ 
ție sigură a reprezentanților 
echipei noastre campioane (Al 
Nilca, I. Pop, Em. Oancea, M.

performera competiției : după 
două victorii, In prima zi (din 
trei posibile ; o singură infrîn- 
gere, la Steaua), ea a realizat 
tot atîtea reușite și în ziua ur
mătoare : lingă victoria asupra 
dinamoviștilor, adăugind, alta, 
in fața sabrerilor de la Tractorul 
(8—8, dar cu un avantaj de 10 
tușe!).

Clasament general: 1. Steaua 
30 p, 2. Dinamo București 22 
P, 3. Progresul București 20 p, 
4. Tractorul Brașov 20 p, 5. Po
litehnica Iași 6 p, 6. C.S.M. laș! 
0 v. (în meciul „codașelor", Po-

Echipa Steaua (sabie), campioană a țării pe 1979. De la stingă : 
Alexandru Nilca, Emil Oancea, Corneliu Marin. Ioan Pop și Marin 
Mustață. Foto : Ion MIHAICA

zia pentru a intra în elita scri
mei de la noi nădăjduim să fie 
urmată și în continuare de un 
sprijin concret, îndeosebi in 
ceea ce privește asigurarea 
procesului de pregătire, evident 
mult mai preiențios de acum 
înainte.

La floretă masculin, Steaua 
a avut, în meciul cu I.E.F.S.. 
derby-ul ultimei etape, o mi
siune mult mai ușoară decît ne 
așteptam, terminînd partida cu 
un avantaj comod : 9—8; Pe- 
truș și Țiu au realizat cite 3 v, 
Niculescu 2 v și Georgescu 1 v, 
învinșii „punctînd" prin Oancea 
(2 v), Kuki (2 v), Alexiu și 
Golescu. După meci, antre
norul formației studențești Iu- 
liu Falb a ținut să ne declare: 
,Sînt dezamăgit de felul in 
care Kuki a înțeles să-și apere 
șansele, in asalturile cu Petruș 
și Țiu. N-a fost deloc un mod 
loial de reprezentare a culori 
lor clubului nostru..."

Tiberiu STAMA

(Continuare In vag 2-3)

: i
In campionatul 

de polo

1. 
2.
3.
4.

5.
6.
7.

NADIA COMANECI (Cetatea Deva) 
Emilia Eberle (C.S. Arad) 
Sanda Toma (Viitorul București) 
Dumitrița Turner (Lie. istorie-filologie — 
Orașul Gh. Gheorghiu Dej) 
Melita Ruhn (C.S. Șc. Sibiu) 
Carmen Bunaciu (Dinamo Buc.)
Eva Zorgo-Raduly (C.A.S.U. Cluj-Napoca)

8. Virginia Ruzici (Dinamo Buc.).
9. Teodora Ungureanu (Dinamo Buc.) 

10. Elena Oprea-Florica Dospinescu
(Dinamo Buc.)

Au mal primit puncte, în or
dine : Agafia Orlov — Nastasia 
Nîchitov (caiac-canoe), Ibolya 
Katona (popice), Natalia Mă- 
rășescu (atletism), Rodica Dun- 
ca (gimnastică), Marilena Vlă- 
dărău (gimnastică), Rodica Gră
dinara —Maria Tănase (cano
taj), Elisabeta Polihroniade 
(șah), Olga Homeghi — Vale
ria Răcilă-Roșca (canotaj), Eva

gimnastică 
gimnastică 
canotaj 
gimnastică

537 p.
470 p.
447 p.
406 p.

gimnastică 351 p.
înot 278 p.
atletism 230 p.
tenis 154 p.
gimnastică 93 p.
canotaj 54,5 p.

Ferenczi (tenis de masă), Flo
rența Mihai (tenis), Lucia Ro
manov (tenis), Ecaterina Stahl 
(scrimă), Maria Alexandru (te
nis de masă), Fița Lovin (atle
tism), Irinel Pănulescu (înot), 
Maricica Puică (atletism), Ma- 
ria Toriik (handbal), Viorica 
Țurcanu (scrimă), Suzana Ar
deleana (scrimă).

MASCULIN

1. CONSTANTIN ALEXANDRU (Steaua) lupte gr. r. 545 p
2. Ivan Patzaichin (Dinamo) caiac-canoe 440 p
3. Dan Grecu (Dinamo) gimnastică 414 p
4. Ion Draica (Farul Constanța) lupte gr. r. 243 p
5. Ilie Floroiu (Farul Constanța) atletism 229 p
6. Ion Birlădeanu (Steaua) caiac-canoe 207 p
7. Ștefan Rusu (Mobila Rădăuți) lupte gr. r. 151 p
8. Daniel Radu (Steaua) box 109 p
9. Florin Gheorghiu (I.T.B.) țah 102 p

10. Marin Stan (Steaua) tir 97 p
Au mai primit puncte, în or

dine : Nicușor Eșeanu (caiac- 
canoe), Radu Voina (handbal), 
Vasile Roșu (haltere), Ion Che 
cicheș (gimnastică), Iosif Tis- 
mănar (popice), Constantin Ște- 
lănescu (fotbal), Paul Copu (a- 
tletism), Marcel Răducanu (fot
bal), Nicolae Dobrin (fotbal), 
Ștefan Sameș (fotbal), Petre 
Capusta (caiac-canoe), Ion Con
stantin (rugby), Gheorghe și 
Toma Simionov (caiac-canoe). 
Enciu Stoica (rugby), Petre 
Bornescu (box), Corneliu Ion

' ECHIPE

(tenis), Flo-
Cornel

Ilie Năstase 
Muraria (rugby),
(fotbal), Gheorghe Dumi-

(tir), 
rică 
Dinu , 
tru (rugby), Ilie Bălăci (fotbal), 
Vasile Pușcașu (lupte), 
Grigoraș (haltere), 
Oros (volei), Marin 
(rugby), Nicu Gingă 
Gherasim Munteanu — Gheor
ghe Titu (caiac-canoe), Valen
tin Silaghi (box), Adrian Pro- 
teasa (atletism), Roman Co- 
dreanu (lupte), Aurel Neaga 
(lupte), Costel Cemat (baschet) 
și Bogdan Marinescu (tir).

1. ECHIPA FEMININA DE GIMNASTICĂ A ROMÂNIEI
2. Echipa de lupte greco-romane a României
3. Echipa masculină de handbal a României
4. Echipa de fotbal Universitatea Craiova
5. Echipa de rugby a României
6. Echipa masculină de volei Dinamo București

Marian 
Cornelia 
Ionescu 
(lupte),

290
140
93
91
87
83

P 
P 
P
P 
P
P

RAPID (6-6 cu Dinamo) 
A RĂMAS NEÎNVINSĂ

Mustață, C. Marin ; antrenor C. 
Nicolae), rod al unei pregătiri 
serioase, permanente, cu o pre 
ocupare sensibil sporită. mai 
ales in ultima vreme. pentru 
îmbunătățirea calității, înde
osebi in cazul lui Em. Oancea 
După o prestație remarcabilă 
în „Cupa României", cl s-a re
petat și în asalturile din ca
drul Diviziei A, fiind unul din 
iactorii victoriei echipei cam
pioane.

Dinamo București a înche
iat competiția pe locul se
cund. dar cu destule emoții, 
deoarece a pierdut. oarecum 
surprinzător, la Progresul Bucu
rești. cu 9—7, intr-un meci în 
care doar Pantelimonescu a 
evoluat la randamentul maxim 
(4 v.). învingăloarea sa este și

litehnica a întrecut net cealaltă 
formație ieșeană, cu 12—4 !). A 
retrogradat C.S.M. Iași.

A promovat, în schimb. 
C.S.Șc. Slobozia (antrenor,.prof 
N. Mihăilescu), care în ultimele 
două meciuri ale etapei a IlI-a, 
a obținut, din nou, victorii : 
9—7 cu Petrolul ploiești și 
11—5 cu I.E.F.S. Noua promo
vată în prima divizie termină 
așadar neînvinsă ultima etapă. 
Performanța foarte tinerilor sa 
breri din Slobozia este deosebit 
de incurajatoare atît pentru 
sportivi și antrenor, cit și pen
tru cei care sprijină scrima in
tr-un județ, cum este Ialomița, 
fără tradiție în această discipli
nă olimpică. încununarea efor
turilor făcute de C.S.Șc. Slobo-

CLUJ-NAPOCA, 20 (prin te
lefon). Tradiționalul derby 
dintre Rapid, actualul lider al 
campionatului și Dinamo, ac
tuala deținătoare a titlului, a 
constituit partida centrală din 
programul de joi. Jocul, fără 
a se ridica la un nivel tehnic 
deosebit, a fost extrem de în- 
dîrjit și după 28 de minute s-a 
încheiat cu un rezultat de e- 
galitate : 6—6 (2—1, 2—2, 1—2, 
1—1). Dinamoviștii nu au mai 
repetat evoluția din seara an
terioară și au acționat static, 
mizînd exasperant de mult pe 
jocul la centru. Este drept, că 
și-au obligat adversarii să 
comită deseori faulturi pentru 
a rezista, dar nu au fost ca
pabili să fructifice decît cinci 
din cele nouă situații de su
perioritate numerică. Rapid a

confirmat și de această dată 
că se află in formă bună. Fe
roviarii au încercat, uneori și 
cu succes, acțiuni pe contra
atac, care le-au permis să 
puncteze de trei ori tn moa 
spectaculos. Din păcate, și ei 
au ales uneori varianta jocu
lui la centru, care însă nu 
le-a oferit satisfacții prea mari.

Dinamo a deschis scorul, iar 
apoi Rapid a egalat și a con
dus în continuare permanent, 
cu 3—1, 5—3, și 6—5, dinamo
viștii obținînd egalarea cu 3 
secunde înainte de fluierul fi
nal, datorită singurei erori a 
portarului Florin Slăvei, cel 
mai bun jucător de pe teren. 
Iată cum s-au marcat cele 12 
goluri : V. Rus 1—0 (s.n.) i Ar- 
sene 1—1 (s.n.) | I. Gheorghe 
2—1 ; Arsene 3—1 ; D. Popescu

3—2 (s.n.) | Ciobăniuc 3—3 
(s.n.)j Tschiltsche 4—3 (s.n.) | 
Schervan 5—3 cu concursul 
lui Spînu, care a și fost înlo
cuit ) Răducanu 5—4 (s.n.) i S. 
Popescu 5—5 (s.n.) în ultima 
secundă a reprizei a treia | 
Slăvei 6—5 (s.n.) după ce
Schervan a fost eliminat a 
treia oară și Munteanu 6—6 
— șut cu boltă peste Slăvei, 
cînd mai erau 3 secunde de 
joc Au condus Capuani (Ita
lia) și Gyero (Ungaria).

O altă partidă extrem de 
disputată a pus față în față e- 
chipele bucureștene Progresul 
și C.N. ASE. Studenții. su
periori în prima parte a tn-

Adrian VAS1LIU

(Continuare in pag. a 4-a)



Campionatele mondiale de la Fort Worth au arătat: Cu Ilie Năstase,

GIMNAȘTII ROMÂNI SÎNT VALOROȘI
intr-un popas
bucureștean

„CINE SE GINDES
Șl PE URMĂ LA JOO

nou

Șl CAPABILI DE PROGRES IN VIITOR
Dacă ziariștii, antrenorii, 

toți tehnicienii gimnasti
cii au ținut să sublinieze 
marea performanță a e- 

ehipei reprezentative feminine 
a României, cîștigătoare pentru 
prima oară a titlului de cam
pioană mondială, nu-i mai 
puțin adevărat că și în com
petiția masculină s-au produs, 
la Fort Worth, mutații specta
culoase, între care cea mai în
semnată rămîne, desigur, detro
narea echipei Japoniei din 
fruntea clasamentului, unde s-a 
aflat, timp de aproape două

ta pe viitor locurile pe podiu
mul oricăror mari întreceri și 
va fi foarte greu ca alte echipe 
naționale să facă vreo breșă în 
plutonul „celor cinci": U.R.S.S.. 
Japonia, S.U.A., R.D.G., R. P. 
Chineză.

Așa după cum am mai sub
liniat, la Fort Worth reprezen
tativa României a evoluat mal 
bine decît acum un an, la 
Strasbourg, a obținut un punc
taj superior celui de la pre
cedentele campionate mondiale, 
dar s-a clasat, totuși, mai slab, 
pe locul 8. Desigur, este o po-

acestea vor trebui să fie mai 
numeroase decît pînă acum —, 
de noutățile pe care vor tre
bui ' să le introducă în exerci 
țiile la inele, pentru că numai 
astfel vor putea să-și consoli 
deze situația in această probă, 
și de forța cu care vor fi a 
bordate și alte probe — de pil
dă săriturile și solul —, în care 
să se țintească obținerea dr 
medalii. La nivelul conducerii 
lotului reprezentativ (Adrian 
Stoica — antrenor coordonator 
losif Hidi — metodist, Mircea 
Bădulescu, Vasile Coșariu și

DAN GRECU, VICECAMPION MONDIAL, 0 CARTE DE VIZITĂ EXEMPLARĂ
Intr-o istorie a performe

rilor și ’ performanțelor spor
tului românesc, Dan Grecu 
și-a cucerit fără indoială, un 
loc de frunte binemeritat, bio
grafia sa sportivă fiind un 
pilduitor exemplu de tenaci
tate. conștiinciozitate, pasiune 
ți dăruire, iar rezultatele — 
și ele pe măsura acestor {nal
te calități tn cei 17 ani de 
activitate competițională, Dan 
Grecu și-a înscris in impre
sionantul său palmares tro
fee și distincții rivnite și do
rite de orice gimnast : cam
pion mondial, medaliat cu 
aur și argint la campionatele 
europene, campion mondial 
universitar, medaliat cu bronz 
la Jocurile Olimpice ! La cei 
29 de ani ai săi, cel mai bun 
gimnast al României, pare 
insă la fel de tinăr ca acum 
aproape două ' decenii, 
făcea primii pași in i 
tea de performanță, 
cum, este mai hotărit 
cînd să înscrie noi 
în istoria bogată in 
a gimnasticii românești.

Dan Grecu s-a născut la 
20 septembrie 1950, in Bucu
rești. Începe să practice gim
nastica la Iași la virsta de 
12 ani. cu Octavian Ungurea- 
nu dar după numai un an 
revine in Capitală, mai intii 
la clubul Viitorul și apoi la 
Dinamo București, lucrind cu 
antrenorul Mircea Bădulescu, 
coautor al tuturor realizărilor 
din ultimii 16 ani 
Dan Grecu.

După numai patru 
activitate. Dan Grecu 
din cupa succeselor,

rind 
activită
ți, ori- 

! ca ori- 
pagini 

succese

ale lui

ani de 
gustă 
deve-

decenii, în poziția de campioa
nă a lumii. Autorii acestei rea
lizări sînt gimnaștii sovietici, 
care în ultimii ani — prin re
zultatele de la Jocurile Olim
pice și de la „europene" — 
lăsau să se întrevadă că as
piră cu îndreptățire la locurile 
fruntașe și în campionatele 
mondiale. Și iată că această a 
XX-a ediție a campionatelor 
mondiale i-a propulsat in frun
te, atit pe echipe, cît și la in
dividual, pc gimnaștii sovietici, 
in formație cu : Nikolai An
drianov, Aleksandr Ditiatin, A- 
leksandr Tkacev, Bogdan Ma- 
kut, Vladimir Markelov și Ar
tur Akopian. O echipă tînără, 
dar care a apelat, deopotrivă, 
la maeștri recunoscuți pe plan 
mondial, cum ar fi multiplul 
campion european, mondial și 
olimpic Nikolai Andrianov. 
Dar, pină la urmă, succesul 
avea să fie de partea tinereții 
căci Aleksandr Ditiatin (22 ani), 
Aleksandr Tkacev și Vladimir 
Markelov (ambii 23 ani) 
dovedit a fi printre cei 
buni gimnaști ai lumii.

Discuțiile pe care le-am
cu secretarul responsabil al Fe
derației române de gimnastică, 
Nicolae Vieru, cu antrenorul 
federal Adrian Stoica, și cu an
trenorul emerit și arbitrul in
ternațional Mircea Bădulescu 
ne-au relevat și alte aspecte 
interesante ale campionatelor 
mondiale de la Fort Worth. In
tre acestea, ar fi de menționat, 
mai întîi, nivelul 
cat al întrecerii, 
mare a exercițiilor 
mulți dintre marii 
prezenți în concurs, 
tivă care s-a angajat 
principalele protagoniste și, nu 
in ultimul rînd, echilibrul care 
a caracterizat ultima grupă a 
competiției pe echipe. Apariția 
reprezentativei R.P. Chineze în 
marile concursuri internaționale 
ca și afirmarea tot mai vigu
roasă a gimnaștilor americani, 
ciștigători a 3 medalii de aur. 
a mărit acum la 5 numărul 
formațiilor care își vor dispu-

avut

foarte ridi- 
dificultatca 
celor mai 

campioni 
lupta spor- 

intre

nind, in 1966, campion de ju
niori al țării noastre. După 
alți patru ani este promovat 
in echipa reprezentativă, par- 
ticipind in 1970 la primul său 
campionat mondial, la Liubli- 
ana, în Iugoslavia. Are o con
tribuție remarcabilă la ocupa
rea locului 8 de către echipa 
noastră masculină, tn 1972 
participă la Jocurile Olimpi
ce de la Miinchen, fiind cel 
mai bun gimnast al echipei 
române. In 1972, 1973 și 1974 
devine campion absolut al 
țării, titlu care ii va reveni 
de mai multe ori ți in anii 
ce au urmat. Incepind din 
1973, Dan Grecu se impune 
autoritar la inele, probă in 
care devine un specialist de 
reputație internațională ți li
der incontestabil al elitei 
mondiale.
europene
(1973) obține medalia de ar
gint, iar la campionatele mon-

al
La campionatele 
de la Grenoble

diale universitare de la Mos
cova (1973) medalia de aur 
la acest aparat. La campio
natele mondiale de la Vama 
(1974) — consacrare supremă 
la inele : Dan Grecu devine 
primul campion mondial al 
gimnasticii masculine româ
nești ! Vn an mai tirziu, la 
campionatele europene de la 
Berna, cucerește și titlul de 
campion al Europei. Apoi, pe 
cartea de vizită a lui Dan 
Grecu sini consemnate alte 
prestigioase succese : 1976 — 
medalie de bronz la Jocurile 
Olimpice de la Montreal: 1977 
— campion mondial universi
tar la Sofia ; 1978 — medalie 
de bronz la campionatele 
mondiale de la Strasbourg. Și 
iată că acum, la campionate
le mondiale de la Fort Worth, 
multiplul nostru campion cu
cerește medalia de argint ți 
se situează pe poziția de vi- 
cecampion mondial.

Pentru cîteva zile din 
acasă, Ilie Năstase regăsește 
ambianta căreia-i duce dorul — 
ne mărturisește — pe diversele 
meridiane, pe unde colindă lu
mea cu racheta in mină. „Aici, 
la căminul părintesc, mă odih
nesc cu adevărat, mă relaxez 
după programul încărcat care 
mă poartă pretutindeni. Da, am 
avut un an destul de greu, am 
participat la vreo 24 de turnee, 
ceea ce nu e chiar puțin, și nu 
totdeauna cu succes". Din fe
ricire. el însuși găsește mereu 
antidotul și, parcă amintindu-și 
cu satisfacție, adaugă repede : 
„Să nu uitați însă că, tocmai 
acum, la încheierea conturilor, 
in decembrie, la Montreal, în 
cadrul Challenge Cup-ului, am 
avut 4 mecibaluri la Connors!".

Ce proiecte de viitor are Ilie 
Năstase ? „Anul viitor mă voi 
concentra asupra unui număr 
redus de concursuri. Nu-mi mai 
pot permite să-mi risipesc for
țele. Mă gîndesc în primul rînd 
la marile turnee clasice, la Ro
ma, Roland Garros. Wimbledon. 
Flushing Meadow". Și cu ace
lași neastimpăr, 
terisiic lui, face 
dă, vecină cu..) 
ți ne anunță : 
Revelionul cu ai 
rești. Dar chiar 
Anului Nou plec spre Londra, 
unde joc, împreună cu McMil
lan, campionatul mondial de

atit de carac- 
o voltă rapi- 
inconsecvența, 
„Voi petrece 

mei, la Bucu- 
în prima zi a

dubluri, intre 2 și 6 ianuarie* 4.
Chiar dacă a venit acasă să 

se mai odihnească, marele ju
cător nu-și îngăduie -pauze in 
contactul cu tenisul, lată de 
ce a putut fi văzut, zilele aces
tea, antrenindu-se la sala Cen
trului „23 August**.  Aici a găsit 
parteneri de antrenament in 
membrii lotului național. L-au 
impresionat vlăcut cițiva tineri 
(dintre care pe unii abia îi cu
noștea), considerîndu-i talentați 
și plini de perspectivă. A 
schimbat mingi cu Florin Se- 
gărceanu, Crist inel Ștefănescu. 
Jean Bîrcu și alții. Se gîndește 
că le-ar prinde bine jocuri 
multe în turneele satelit euro
pene. Dar cu o singură condi
ție : să muncească fără pre
get, să joace cu multă poftă, 
fără plictis, să accepte 
regula aspră a acestui 
care cere să practici fără 
tare, ca un argument 
qua-non al progresului. Și 
avertizează : cine se 
intii la plăceri și pe 
joc, nu are nici un 
tenis !

în sală continuă 
mentele. Ilie pare a 
nici o atenție, dar — 
liție, susținind chiar: 
sînt antrenor**  
ția că pregătirile jucătorilor ar 
trebui să decurgă în condiții 
de joc și nu ca lecții statice, 
cu infinite repetări, dezavanta-

adică 
sport 
ince- 
sine- 

ii 
gindește 

urmă la 
viitor in

Din nou al 
său Costica

antrena- 
nu le da 
fără ma- 

„eu nu 
— face observa-

" joase din « 
hic. Pledel 
pentru an 
duale mai 
aglomerării 
tori, pe act 
timp limita

Din nou 
preajma sa 
gindul îi < 
In martie. |
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ULTIMELE JOCURI ALE CELUI DE AL TREILEA TUR 
DIN SERIA SECUNDA A DIVIZIEI A LA HOCHEI

ziție care nu exprimă poten
țialul real al gimnaștilor ro
mâni și ea ii nemulțumește pe 
cei care cunosc forța echipei 
noastre. Dar, greșelile se plă
tesc, astfel că ratările de la 
exercițiile impuse la cal (Che- 
cicheș — 8,70, Nicolae Oprescu 
— 8,30), ca și aterizările gre
șite la paralele i-au costat ze
cimi prețioase de punct pe gim- 
naștii noștri. Este interesant de 
arătat că dacă echipa noastră 
ar fi obținut cu numai 2 ze
cimi mai mult la exercițiile 
impuse (și cît de ușor ar fi 
fost acest lucru fără ratările 
amintite !) atunci ea s-ar fi 
aflat pe locul 6 după progra
mul impus, ar fi evoluat in ul 
tima grupă valorică și, 
mult ca sigur, ar fi rămas 
acest loc și in clasamentul 
nai. Dar...

...Dar, răminem doar cu 
tisfacția bunei clasări Ia inele 
a multiplului nostru campion 
Dan Grecu. Obținînd 9,80 la 
impuse și din nou 9,80 la libei 
alese în concursul pe echipe 
campionul mondial de la Varna 
s-a clasat pentru finala la ine
le, cu o medie care-1 situa du
pă sovieticul Ditiatin și bul
garul Delcev, la egalitate cu 
japonezul Gushiken. După cum 
se știe prea bine, Dan Grecu 
a concurat impecabil in finală 
a avut o evoluție de o rară 
siguranță și precizie, cu miș
cări de o mare amplitudine și 
virtuozitate, execuția sa fiind 
socotită cea mai bună din în
treg concursul. Cu 9,90 el s-a 
situat pe locul 2. medalia 
argint 
sportivă 
norează 
marelui

Dornici să-și îmbunătățească 
pozițiile cucerite, gimnaștii noș 
tri privesc acum cu încredere 
spre marile examene ale anu
lui 1980, în primul rînd Jocu
rile Olimpice de la Moscova. 
Ei sînt pe deplin conștienți că 
urcușul în ierarhia mondială 
depinde de numărul orelor a- 
fectate antrenamentelor — și

Gheorghe Condovici — antre
nori) vor trebui studiate cu 
toată responsabilitatea proble
me ca promovarea unor noi ti
neri talentați, însușirea la un 
nivel ridicat a exercițiilor im
puse, precum și neîncetata 
căutare de elemente surpriză, 
de mare spectaculozitate și risc, 
cu care se pot obține impor
tante zecimi de punct.

Constantin MACOVE1

mai 
i pe 

ti-

sa-

de 
încununînd o carieră 
de excepție, care o- 
„cartea de vizită" a 
nostru campion.

Astăzi, patinoarul artificial .23 
August" din Capitală va găzdui 
jocurile etapei a 14-a a seriei se
cunde din Divizia A la hochei, 
penultima din cel de al treilea 
tur al acestei competiții. Meciu
rile programate azi șl mîlne (cind 
vor avea loc partidele etapei a 
15-a, deci ultima a acestui tur), 
se anunță interesante nu atit pe 
plan tehnic sau tactic, cit ta 
direcția luptei pentru puncte, ma
joritatea echipelor aflindu-se pe 
poziții apropiate. Doar la ' ' ' 
.poll" ai clasamentului 
este ceva mal clară : 
Gheorgheni conduce, pe ..... 
loc, detașat, Iar ttaăra formație 
a Liceului nr. 1 din Miercurea 
Ciuc se află pe ultimul loc. pier- 
ztad, se pare, „contactul" cu plu
tonul din față.

Iată clasamentul :

13
13
13
13
13
13

96-39
84-78
69-55
63-77
61-90
63-95

24
14
12
11
10 

7
urmă

nr.

cei doi 
situata 
Avîntul 
primul

2 0 1
7 0 6
6 0 7
5 17
5 0 8 
3 19 
este

... __  11 : Avîntul
Agronomia Cluj- 

13,30 : Progresul
nr. 1 
A.S.E. 
Odor- 
Avîn- 
Odor-

1
Agronomia

1. Avîntul GIi.
2. Agr. CIuj-Nap.
3. Progr. M. Ciuc.
4. A.S.E. Sp. st.
5. Tirnava Od.
6. Lie. M. Ciuc

Programul jocurilor 
torul : AZI de la ora 
Gheorgheni 
Napoca, ora .
Miercurea Ciuc — Liceul 
Miercurea Ciuc ; ora 16 : 
Sp. studențesc — Tîrnava 
hei ; MllNE, de la ora 9 : 
tul Gheorgheni — Tirnava _ 
hei ; ora 11,30 : Liceul nr. 
Miercurea Ciuc 
Cluj-Napoca ; ora 14 : A.S.E. Sp. 
studențesc — Progresul Miercu
rea Ciuc.

„CUPA
II

Primul co 
blican penti 
primat din ; 
desfășura, 1 
In București 
bului Dinari 
petiție traj 
mul țigani -4 
rilor noștri | 
rlnță al ac® 
manță, ca i 
doborî proțl 
nale, de a-s 
Ierarhiile na 
a stabili nc

ste;
(Urmi

„CUPA CLUBURILOR' 
ÎNCHEIE SEZONUL 

SĂRITURI ÎN APĂ
LA

EDIȚIA A ll!-A A „CUPEI 
ROMÂNIEI" LA HANDBAL 

FEMININ

Activitatea competițională 
sărituri ta apă se tacheie 
„Cupa cluburilor", 
care întrunește elita acestui sport 
din țara noastră. Întrecerile se 
var desfășura, sîmbătă șl dumi
nică, ta bazinul „Sub arini" din 
Sibiu, ele programtad probele 
de sărituri de la trambulina de 
3 m 'i de la platformă. Iau 
parte sportivi de la C.S.ș. 
Triumf. Progresul și Lie. 2 din 
București, C.S.M. și C.S.Ș. Sibiu, 
C.S.M. Cluj-Napoca, Crișul Ora
dea.

la 
prin 

competiție

De vineri și ptnă duminică se 
desfășoară ia București, 
Sibiu, Craiova, Ploiești 
rari, întrecerile etapei 
llmlnare) a celei de a 
ții a „Cupei României" 
bal feminin. In Capitală 
meciurile vor avea loc ___
Floreasca. Programul de vineri : 
Voința Sighișoara — Voința Ga
lați (ora 17), Universitatea Bucu
rești — Spartac București (ora 
18.10).

Deva, 
șl Călă- 
I (pre- 

m-a edi- 
la hand- 
(seria I), 

ta sala

în ultim
Steaua —

Echipa d 
Stelei (M. 
Niculescu, 
trenor, pro 
prin urn 
din anii p 
trecere cai 
lorlc, s-a 
țin, fapt c 
flectă și în 
tricoului r<

în confri 
kJ, C.S. Sati 

tul de leje 
10—6, în 1

însemnări, după 7,

ȘCOALA DE CADRE TEHNICE PENTRU MOTOCROS
Atelierul aparținînd secției mo

to a asociației sportive Flacăra- 
Automecanica Moreni, dotat cu 
aparatura necesară, a devenit 
pentru cîtva timp o școală de 
cadre tehnice. Membrii lotului 
național de motocros au urmat 
aici un curs Intensiv avînd drept 
scop optimizarea procesului de 
pregătire tehnică (reglaje. între
ținerea șl conservarea motoare
lor).

Lecțiile predate de maestrul 
emerit al sportului Gheorghe lo- 
niță, antrenor coordonator al e- 
chlpel reprezentative de moto
cros, strins legate de practică, 
s-au transformat ta experimente, 
la care și-au adus aportul șl cu- 
xoscuțli antrenori Dumitru Moti- 
șan, Paul Miilner, Ion Ștefan șl 
ștefan Chițu. tn final, s-a reușit 
îmbunătățirea substanțială a pa
rametrilor tehnici al motociclete-

lor. Prin urmare, bilanțul a ’ fost 
pozitiv pentru, toată lumea : de 
la actuala reciclare cadrele teh
nice au plecat cu multe idei con
structive, iar. tinerii motocroslștl 
selecționați în lotul republican 
(după orele de pregătire fizică 
generală el au lucrat in atelier 
punînd la punct motocicletele 
pentru viitoarele confruntări in
ternaționale) șl-au lărgit conside
rabil bagajul de cunoștințe in 
domeniul mecanicii.

Apreciindu-se utilitatea acestei 
acțiuni, forul de resort a decis 
ca in vacanța de primăvară cei 
mal buni juniori evldențlațl la 
clasa motoretelor _Mobra" și an
trenorii lor să se reunească, tot 
la Moreni, pentru ca, prtatr-un 
efort colectiv, să găsească noi so
luții tehnice de îmbunătățire a 
mașinilor lor. (Tr. I.)

0 FINALĂ FEMININĂ
MAI DISPUTATA CA

I. D. M. S. ANUNȚĂ
Duminică 23 decembrie a.c. toate magazinele auto I.D.M.S. au 

Z ZZ L. . „J-----i livrării de auto-program de lucru intre orele 8—13 in vederea 
turisme Dacia 1300 șl din Import

Magazinele auto I.D.M.S. livrează autoturisme 
cum urmează :

• Timișoara livrează celor programați ptnă la

Dacia 1300 după

• Timișoara livrează celor programați plnă la 15 februarie 1980
• București livrează celor programați plnă la 15 martie 1980
• Brașov și Bacău livrează celor programați ptoă la 31 mar

tie 1980
9 Pitești livrează celor --------------" ‘ "---- ‘
• lași și Reșița llvrt ... ____ . „______ _____ _ ..

1980
0 Cluj-Napoca și Bala Mare livrează celor programați 

15 mal 1980
Anunțăm cumpărătorii de autoturisme din Import care__

mit comunicări de livrare să se prezinte tn termen pentru ridi
carea autoturismelor.

lor programați pînă la 15 aprilie 1980 
ează celor programați pînă la 30 aprilie

pînă la

au pri-

SATU MARE, 20 (prin tele
fon). Ajunsă la jumătate — și 
cu toate că cele opt runde ca
re au mai rămas de jucat pot 
produce, în mod practic, mo
dificări serioase în clasament
— finala campionatului națio
nal feminin de șah ne oferă
— totuși — citeva elemente 
care merită să fie consem
nate.

înainte 
subliniat 
putat al 
în partide de luptă, conduse cu 
toată energia, cu o mare do
rință de victorie, 
unele dintre ele nu 
site de greșeli.

Prima parte a 
subliniază forma excelentă in 
care se află „trio“-ul timișo
rean, Margareta Mureșan-Dana 
Nuțu-Ligia Jicman, aflate in 
plină cursă pentru supremație. 
Lor li s-au alăturat reprezen
tantele clubului Universitatea 
București, Lia Bogdan, Viorica 
Ilie și Marina Pogorevici, ulti
ma plătind în continuare tri
butul inconstanței.

O revelație a acestei finale, 
este, fără îndoială, junioara 
Gabriela Olărașu, din Iași (e- 
leva maestrei internaționale

de toate ar fi de 
caracterul foarte dis- 
turr.cului, abundent

chiar dacă 
au fost lip-

competiției

Margareta 
ciuda fapti 
ani, nu pai 
ma și exț 
sale. Ea a 
toarea une 
torii conse 
una obține 
internațion. 
dorescu.

Caractere 
nuluj urm 
din cinci 
poziția lide 
nesigură, 
faptul că r 
lă Gertrud 
află printr 
estra inter 
Teodorescu 
...ultimului 
dent marca 
petițional ; 
(din cauza 
sionale) s-< 
insuficient 
naîă. în ca 
luptă cu o 
ambiție dc> 
rația.

Dar. 
sfîrșit.

curr 
mai



ÎNTÎ1 LA PLĂCERI 
RE VIITOR ÎN TENIS!

ie Năstase, alături de tatăl său și de fratele
Foto : Dragoș NEAGU

SĂ PRIVIM LUCRURILE

vedere psi- 
asemenea, 

•nte indivi- 
rate, în locul 
ultor fucă- 
■țiu, intr-un 

acum tn 
or de iarnă, 
, la familie. 
I, Natalia, îm

plinește 5 ani. Va Juca tenis T 
„Nu știu — răspunde Ilie, Dar 
pot să vă spun că atunci cînd 
am invitat-o să joace cu mine, 
mi-a retezat-o scurt : „Păi ce, 
tu știi să joci tenis Numai 
Costică Năstase. fratele cam
pionului. optimist, crede că 
peste ani fetița va juca dublu- 
mixt cu fiul său. Mihnea !

Victor BANCIULESCU

I 
I 
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
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kNIEI", PRILEJ DE STABILIRE A PRIMEI . 
II A SEZONULUI DE TIR REDUS
e nivel repu- 

cu aer com- 
indoor se va 
șl duminică, 

lin parcul clu- 
ăzdul o com- 

Intrată de 
Jarul trăgăto- 
>unct de refe- 
or de perfor- 
prllej de a-și 
borduri perso- 
•ra ’ pozițiile în 
sau chiar de 

luri republica

ne în probele de pistol șl pușcă ■ 
de la 10 m. Este vorba despre I 
„Cupa României", organizată | 
pentru toate categoriile de trăgă
tori. începînd de la Juniori n și ■ 
pînă la seniori.

La „Cupa României* * vor partl- | 
clpa și o seamă de trăgători din 
lotul olimpic de tir al României, ■ 
fapt care va ridica nivelul call- I 
tativ al întrecerilor, pînă la a se | 
constitui într-o veritabilă șl apri
gă întrecere pentru stabilirea pri- ■ 
mei ierarhii naționale a sezonu- 1 
Iul.

cu 1—0 în fața echipei campioa
ne, a Olimpiei Satu Mare și Spor
tului studențesc, la ultima luîn- 
du-și o frumoasă revanșă pentru 
înfrîngerea suferită la debut, pe 
stadionul din Petroșani). Cum se 
explică această frumoasă „schim
bare la față" a formației petro- 
șănene ?

Mai întîi trebuie subliniat mo
ralul sănătos al lotului, alimentat 
șl In acele momente grele din 
primele 4 etape de noua condu
cere care, avînd în Petre Libardi. 
un fost jucător Internațional în 
postul de președinte, știa că „în

• ASTAZ1 ȘI MliNE Sînt UL
TIMELE ZILE pentru procurarea 
biletelor la tragerea LOTO 2 de 
duminică 23 decembrie 1979 —
ultima de acest fel a anului în 
curs. Formula simplă și avan
tajoasă, precum și numărul ma
re al cîștigurilor în AUTOTURIS
ME și IMPORTANTE SUME DE 
BANI atribuite cu regularitate au 
sporit atractivitatea acestui sis
tem de joc. Ultima tragere Loto 
2 din acest an vă poate aduce 
și dv. frumoase satisfacții, bine
înțeles cu condiția de a juca. 
MAI MULTE BILETE — MAI 
MULTE SANSE DE SUCCES !
• TRAGEREA LOTO DE AS- 

TAZI, 21 decembrie 1979. se des
fășoară începînd de la ora 16.30 
în sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stai- 
covici nr. 42 : numerele cîștlgă- 
toare vor fi televizate și radiodi
fuzate in cursul serii.

Șl DE PE GAZON 
în mijlocul terenului: Cornel Dinu

Cornel Dinu și-a prelungit 
sezonul, încheindu-1 miercurea 
trecută, odată cu absolvirea 
manșei a doua a cursului de 
antrenori. Interesant este faptul 
că Dinu a ales acest moment 
de ștafetă din activitatea sa 
fotbalistică în anul în care a 
devenit recordman al tricourilor 
tricolore și, mai ales, în ajunul 
anului în care va fi, așa cum 
se poate vedea și din citirea 
lotului, ultimul jucător al ve
chii „naționale", pe care a apă
rat-o cu abnegația sa recunos
cută, fiind, ca orice căpitan, ul
timul care se retrage de pe 
„corabia cu 11 pasageri".

• Cum privești, în ansamblu, 
anul care se încheie, Dinule 7 
• O oarecare mișcare se face 
simțită. Cred că se poate re
marca un plus de vigoare fizi
că și, oricum, o anume creștere 
a disciplinei tactice în materie 
de marcaj. Mai puțin realizat 
a fost pressingul. • Cum îți 
privești echipa 1 • împotriva
aparențelor, Dinamo anunță un 
reviriment în primăvară. Ne-am 
despărțit greu de amintiri, adi
că de Dumitrache, de Radu 
Nunweiller, de Lucescu, de De- 
leanu, adică de acel Dinamc 
care, împreună cu Rapidul lui 
Răducanu, Lupescu, Dumitru, 
Neagu, a făcut echipa pentru 
Mexic. în această toamnă, e- 
chipa și-a organizat alte repere, 
în funcție de noul său lot. Prin 
revenirea lui Dudu, Dinamo se 
va putea apropia chiar și de 
lupta pentru titlu, deși Steaua 
e la maturitate, iar Craiova a 
dat pînă ieri opt oameni de 
lot. • Ce părere ai de „noul 
val" craiovean ? • Un sincer
bravo orașului care l-a produs. 
Dar Craiova joacă sub nivelul 
valorilor sale, mă refer la jo
cul colectiv, adică la jocul de... 
fotbal. Craiovenii joacă prea 
mult pe cont propriu, după 
chipul și asemănarea lui Bălăci. 
De asemenea, un tînăr talentat, 
cum este Cămătaru, nu cunoaș
te lecția, irosindu-și calitățile 
intr-un joc confuz, în care lip
sește o idee' conducătoare cît de 
simplă. • Care e motivul esen
țial in ratarea calificării In fața 
Iui Eintracht ? S-a vorbit mult

despre greșeala lui Ștefan. • 
Nu asta . este cauza principală 
Calificarea noastră ar fi fost 
frumoasă, ne-am bătut pentru 
ea pină in ultimul minut, dar 
ea n-ar fi fost logică. Eintracht 
este evident o echipă mai pu
ternică, a jucat în stil mare la 
București, în repriza a doua, 
noi am marcat al doilea gol 
împotriva cursului jocului, iar 
la Frankfurt n-am contat în 
atac, ceea ce nu trebuie uitat 
în calitatea mea de jucător 
care refuză să admită că și-a 
spus ultimul cuvînt în aceste 
cupe europene, pornesc pentru 
viitor de la ideea că Dinamo 
a jucat peste așteptări în prima 
repriză la București și că i-a 
lipsit un Dudu în coasta apă
rării vest-germane pentru ca 
acel 2—0 din tur să fie sufi
cient pentru eliminarea învin
gătorilor lui Feyenoord. • 
Cum privești turneul de pregă
tire al echipei naționale ? •
Nu e deloc rău pentru o echipă 
care se constituie să pasezi sau 
să driblezi pe Maracana sau pe 
River Plate. Sigur că ar fi fost 
mai bine ca acest turneu să 
fi pregătit operativ echipa pen
tru două jocuri oficiale, sau 
măcar unul, în primăvară, dar 
cred că el va putea fixa jaloa
nele echipei din toamnă. îmi 
pare rău că nu jucăm oficial 
în primăvară, deoarece în fot
balul nostru, cu lunga lui pauză 
de iarnă, se ajunge la două 
puncte de formă bună : primul 
in aprilie, al doilea în octom- 
brie-noiembrie. Cu alte cuvinte, 
s-a pierdut un punct de for
mă. • Ce-ți reproșezi în acest 
an ? • Faptul că am pierdut 
meciul meu cu Dobrin în ulti
ma etapă a campionatului tre
cut. E adevărat, se comiseseră 
erori la alcătuirea formației, 
dar eu aveam obligația de a nu 
mă lăsa furat de elanuri nejus
tificate și de a organiza o vic
torie care, pentru Helenio Her
rera, ar fi fost o simplă pro
blemă de rutină. Acesta este, 
insă, fotbalul. Dacă nu aș fi 
uitat de H.H., iubitorii fotbalu
lui ar fi pierdut cel mai fru
mos meci al anului...

loan CHIR1LA

SPECTATORUL - AL
Este o lege nescrisă a sportivi

tății de a recunoaște, a aprecia 
calitățile partenerului de întrece
re, meritele lui. Este aceasta o 
comportare pe măsura societății 
in care ne aflăm, a principiilor 
eticii și - echității, a comporta
mentului omului nou, a societății 
noastre socialiste.

La locul său de muncă. în fa
milie și societate, deci și Ia ma
nifestațiile sportive, cetățeanul 
are aceleași îndatoriri, indiferent 
că se află într-o sală de teatru 
sau de cinema. într-o sală de 
sport sau pe un stadion.

Sportivi — spectatori, o relație 
Indestructibilă. Dezvoltarea Im
petuoasă a sportului din țara 
noastră atrage în săli, pe sta
dioane, ca un adevărat magnet, 
tot mai mulți spectatori. Poate 
pentru unii pare incredibil dar, 
In sezonul recent încheiat, la me
ciurile de fotbal din Divizia A 
au asistat peste două milioane 
de spectatori. Cifră impresionan
tă. Tribunele, de cele mai multe 
ori pline si arhipline, au creat 
cadrul ambiant pentru sportivi, 
pentru competiție. 
Și de atîtea ori, în 
momente dificile, 
jucătorii au simțit 
un ajutor prețios, 
imboldul care le-a 
readus . încrederea 
în forțele lor, care 
le-a dat energii 
nebănuite, dorința de vic
torie, ceea ce a contribuit la re
alizarea unui spectacol de cali
tate. Cînd sportivii și spectatorii 
au făcut „corp comun", satisfac
țiile au fost duble, calitatea spec
tacolului a crescut, iar timpul 
petrecut în aerul liber al sta
dionului nu a fost irosit în za
dar. în general, în sezonul de 
toamnă comportarea spectatorilor 
a fost pe linia bunei conduite. O 
atestă atmosfera sărbătorească de 
la atîtea jocuri, fair-play-ul din 
tribune, exprimat, dacă vreți, și 
prin notele de 9 și 10 acordate 
la „trofeul sportivității". Avem la 
îndemînă destule exemple : spec
tatorii de la meciurile găzduite 
la Buzău. Baia Mare, Bacău, Iași. 
Galați. Cu cîtva timp în urmă, 
„galeria timișoreană" constituia 
un model de comportament. Ișl 
încuraja favoriții, dar aplauda și 
realizările oaspeților.

Din păcate. însă, nu întotdea
una comportarea spectatorilor a 
fost în acest sens, pozitivă. Sînt 
așa-zișii suporteri, care încalcă 
legile sportivității. Orbiți de o 
patimă ce nu are nimic comun 
cu sportul, ei nu admit ca echipa 
favorită să piardă, deși parte
nera de întrecere s-a dovedit a 
fi mai bună, mai bine pregătită. 
Unii, sub falsa dragoste pe care 
o poartă favoriților lor, comit 
chiar acte antisociale, ajungînd

FOTBAL Șl ETICĂ

12-LEA JUCĂTOR
ca, de la huiduieli și insulte, să 
arunce cu sticle în teren, să ame
nințe arbitrii, să le pericliteze 
chiar integritatea corporală. Goa
na după rezultate cu orice preț, 
care se manifestă la unele, con
duceri de echipă, la unii an
trenori și jucători incită pe cei 
slabi, cu carențe în educație. Ce
le mai recente exemple ni. le-au 
oferit actele huliganice comise 
de cîțiva spectatori la meciurile 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Argeș 
sau „U« Cluj-iNapoca — Sportul 
studențesc, oameni certați cu cele 
mai elementare norme de con
duită, care au avut o comportare 
incompatibilă cu legile societății 
noastre, cu relațiile statornicite 
azi între oameni. Caz izolat, dar 
la fel de grav, s-a petrecut șl la 
meciul Steaua — Universitatea 
Craiova, cînd un nesăbuit a arun
cat cu o sticlă în teren. Și 
exemple, din păcate, se mai pot 
da chiar de la Divizia A, ca să 
nu amintim și de eșalonul se
cund, de cele întîmplate la Con
stanța sau Tg. Jiu, de pildă. De 
cele mai multe ori se aruncă 

vina pe arbitri. Da, 
și aceștia greșesc, 
dar răfuiala nu 
constituie un mij
loc de îndreptare a 
lucrurilor. Dimpo
trivă, agravează sta
rea de spirit și are 
urmări dintre ce

le mal neplăcute. Desigur, vi
na principală o poartă acei 
spectatori care comit asemenea 
fapte, care se dedau la acte 
iresponsabile, dar în comporta
rea multora dintre aceștia ar tre
bui să se identifice și conduce
rile cluburilor și asociațiilor spor
tive în cauză, care lasă munca 
de educație cu spectatorii pe pla
nul doi sau o neglijează com
plet. Acest aspect nu trebuie ne
glijat nici de organele sportive 
locale (consiliile orășenești și ju
dețene de educație fizică și sport), 
după cum cluburile și asociațiile 
sportive trebuie să colaboreze mal 
mult cu organizațiile U.T.C. șl 
cele sindicale din întreprinderi, 
cu organizațiile de tineret din 
școli șl facultăți, pentru că spec
tatorii nu sînt alții decît oameni 
ai muncii, elevi sau studenți, cu 
aceleași obligații de comporta
ment atît la locul unde își des
fășoară activitatea profesională, 
cît șl în viața de toate zilele. 
Inclusiv pe stadioane. Desfășu- 
rînd o muncă de educație con
tinuă și eficientă, atmosfera de 
pe terenurile de sport, de la me
ciurile de fotbal îndeosebi, nu va 
mai fi viciată de cei turbulențl, 
spectatorii devenind cu adevărat 
al „12“-lea jucător al echipei pe 
care o îndrăgesc. ..jucător" cu 
mijloacele sportivității.

Constantin ALEXE

CAMPIOANA LA SABIE Șl FLORETA
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ultimelor clasate, Politehnica 
Iași s-a detașat doar la tușe 
(48—58) de Crișul...

Clasamentul general: 1. Stea
ua 26 p, 2.1.E.F.S. 24 p, 3. C.S. 
Satu Mare 14 p (117 asalturi 
cîștigate), 4. Progresul Bucu
rești 14 p (107 asalturi ciștiga- 
te), 5. Politehnica Iași 10 p, 6. 
Crișul Oradea 0 p.

A retrogradat Crișul Oradea 
și promovează A.S.U. Tg. Mu
reș (antrenor, prof. Șt. Bloț), 
care în meciul decisiv a dispus 
de Politehnica Timișoara cu 
S—3.

Vineri, „Cupa României" la 
floretă fete și spadă.
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SELECT IE PENTRU GIMNAS
TICA LA CLUBUL SPORTIV 

ȘCOLAR „TRIUMF"

Pentru completarea efecti
velor secției de gimnostică cu 
tinere și tineri talentați, Clu
bul sportiv școlar „Triumf" 
organizează, în vacanța de 
îarnă, o acțiune de selecție, 
la care sint admise atit fete 
cît și băieți. In zilele de 
24—30 decembrie, la salo de 
la ștrandul Tineretului, zilnic 
tntre orele 10—12, antrenori și 
tehnicieni ai clubului vor tes
ta pe cei care doresc să 
practice gimnastica de perfor
manță. Se pot prezenta copil 
născuți în anii 1973-1974 
(fete) și 1972-1973 (băieți).

I 
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I

La împlinirea a 25 
de ani de activitate, 
Administrația de Stat 
Loto-Pronosport mul
țumește tuturor parti- 
cipanțiior și colabo
ratorilor pentru apor
tul la dezvoltarea ac
tivității Loto-Prono
sport și, cu prilejul A- 
nului Nou, le ureazâ 
multă sănătate, suc
ces în muncă și pros
peritate.

Divizionarele A sub fransfocator
JIUL ȘI FRUMOASA SA 
„SCHIMBARE LA FAȚĂ“

Indiscutabil, Jiul Petroșani re
prezintă una dintre revelațiile 
stagiunii recent încheiate. Pentru 
că nimeni n-ar fi bănuit acest 
onorabil loc • al «minerilor*,  du
pă ce...

...Jiul terminase campionatul 
trecut în „corzi*,  Mlvindu-se de 
la retrogradare în ultimul ceas, 
prin golul lui Stoichiță» în me
ciul cu Steaua.

...Jiul se văzuse lipsită, la start, 
de aportul „dispecerului" său, 
Mulțescu, transferat la Dinamo, 
iar „povestea" cu numirea antre
norului principal nu mai avea 
parcă sflrșit.

...Jiul Începuse noua ediție ca
tastrofal, reușind rara perfor
manță' ca în 4 etape (cu 2 jocuri 
acasă) să nu înscrie vreun gol(!!) 
și să obțină un punct.

Cu aceste „puncte negre*,  for
mația de sub Paring se anunța 
ca o candidată sigură la retro
gradare. Sfidînd însă toate cal
culele hîrtiei și pronosticurile celor 
lipsiți total de optimism, formația 
minerilor din Valea Jiului( a re
ușit, printr-un admirabil tur de 
forță, să urce etapă de etapă, 
terminînd sezonul cu 22 de puncte 
în 19 etape, zestre agonisită din 
10 victorii (în tot campionatul 
trecut reiișise 13 victorii !) și 2 
remize (ambele acasă). Jiul reu
șește astfel o performanță rară 
pentru ea, aceea de a termina 
prima parte a campionatului cu 
4-2 în „clasamentul adevărului*,  
pierzînd 4 puncte acasă și cîști- 
glnd 6 în deplasare (trei victorii

6. JIUL PETROȘANI
• Puncte realizata : 22 (16 acasă 4“ 6 in deplasare) ; procentaj : 

57,9 ia sută.
• Golgeterii echipei : Ciupi tu și Bucurescu — cite 4, Stoichiță 3, 

Miculescu 2, Sălâjan, Lixandru și Varga — cite 1.
• Jucători folosiți : 22 - Varga șl r. Grigore - cite 19 meciuri, Bă

din, Ciupitu, Solăjan și Bucurescu — cite 18, Rusu 17, Ccvai și Stoica 
— cite 14, Stoichiță, Miculescu, Lixandru șl Mușat — cite 12, Enescu 8, 
Moise 7, Vînâtoru 6, Stana 5, Cassai șl Bedo — cile 4, lan cu 2, Pocșan 
|i Râutu — cite 1.

O Media notelor echipei : 6,28 (6,45 acasă — 6,11 în deplasare).
O Jucători eliminați : nici unul.

Cartonașe galbene : 30 (12 jucători), cele mai multe : Miculescu 6.
• A expediat 210 șuturi la poartă (155 acasă 4- 55 în deplasare), 

dintre care 89 pe spațiul porții (65 acasă 4“ 24 în deplasare) și a 
executat 108 cornere (89 acasă + 19 In deplasare) ;
• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m, ambele ratate (Ciupitu șl 

Stoichiță) ; a fost sancționată cu 4 penalty-uri : 2 transformate, 2 ra
tate-

@ La meciurile susținute acasă au asistat 56 000 de spectatori, cei 
mai mulți - cite 8.000 — în etapele a 8-a, a 11-a și a 16-a, la par
tidele cu „U*  Cluj-Napoca, A.S.A. Tg. Mureș și Dinamo.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

fotbal, un meci este pierdut doar în 
minutul 91, iar un campionat abia 
după consumarea ultimei etape!". 
Pe acest fond de încredere, echi
pa nu și-a pierdut capul, chiar 
dacă unul dintre puținii maturi, 
Stoichiță, era în Mexic cu lotul 
universitar. Și Jiul a început me
todic ascensiunea crezînd în for
ța sa. acasă sau în deplasare. A 
intervenit în același timp și In
spirata „mutare" efectuată de an
trenorul Viorel Tilmaciu, care, 
simțind că mijlocul are nevoie 
de un „motor" l-a „împins" acolo 
pe experimentatul Ciupitu, con-

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO" DIN 14 DECEMBRIE 
1979. Categoria 2 : 4 variante 
100% a 9.108 lei șl 16 variante 
25% a 2.277 lei ; cat. 3 : 20 a 
3.643 lei ; cat. 4 : 29,50 a 2.470 lei; 
cat. 5 : 195,50 a 373 lei ; cat. 6: 
357 a 304 lei ; cat. X : 1.989,75 a 
100 lei. REPORT LA CATEGORIA 
1 : 418.304 lei.

O JUCAȚI LA

LOZ»
ins piicjgkrwwr \ 

ferind echipei un plus de clari-' 
tate, încredere și vigoare in zona 
mediană. La aceste cauze ale „re
nașterii" trebuie să relevăm șl 
fericita simbioză între noii veniți 
(Varga, Bedo, Lixandru, Micules
cu) și vechea gardă. Jiul găsin- 
du-și în această operație de re
maniere a lotului nu numai ela
nul necesar, dar și o perspectivă 
care se anunță însorită pentru 
fotbalul ele sub Paring.

„Multă vreme s-a spus despre 
Jiul că este o echipă care joacă 
doar fizic, adică „tare" ! In acest 
ultim sezon ea a demonstrat, 
cred, calități ale fotbalului com
plet, adică o îmbinare între dă
ruire, tehnică, angajament și ra
finament tactic. Aceasta este, de 
fapt, noua „albie" a Jiului, avea 
să spună Ion Carpineț, președin
tele de onoare al clubului, om 
de fotbal care cunoaște Jiul de 
aproape o jumătate de secol I 
Există un mare adevăr în cele 
spuse mai sus. Pentru că, cine a 
văzut Jiul în ultima stagiune, a 
remarcat jocul său evident „cu
rățat". Rămîne însă recordul ne
dorit de cartonașe galbene (nici 
unul roșu însă) datorat mal ales 
reminiscențelor lui Miculescu (6 
cartonașe galbene), Bădin și P. 
Grigore (cite 4). ceea ce trebuie 
să reprezinte o temă de medita
ție.

Jiul este la această oră o echi
pă de 10 victorii, dintre care 3 
In deplasare, fapt care spune 
mult despre schimbarea menta
lității într-o echipă obișnuită pi
nă în această toamnă să cîștige 
aproape tot acasă și să piardă 
tot în deplasare. Această meta
morfoză este opera tuturor facto
rilor, de conducere și de execu
ție (antrenorii V. Tilmaciu șl 
Gogu Tonca — cu merite specia
le în disciplinarea lotului — șl 
jucătorii). Acum, la ora acestui 
frumos bilanț pentru Jiul, am 
putea uita, de cele două „acci
dente" (0—Ș la Craiova și 0—4 la 
Iași) care au făcut ca echipa să 
aibă un golaveraj negativ. Dar 
nu trebuie să uităm de slaba 
mobilizare din meciurile susținu
te acasă cu Chimia Rm. Vîlcea,. 
F.C. Scornlcești șl Gloria Buzău 
(prima repriză), fapt de reținut 
nu atît pentru semieșecurile in 
fața primelor două echipe, cît 
mai ales prin prisma noii menta
lități a Jiului. Din acele partide, 
și din greșelile altor jocuri. Ciu
pitu. Bucurescu, Stoichiță, Bădin, 
Cavai, Sălăjan și ceilalți jucători 
experimentați cu siguranță că au 
învățat ceva. Pentru a-i corecta 
șl pe cei noi. aflați în „albia*  
tînără și nou.) a Jiului, care nu 
mai „curge" în „subteran" ’...

Mircea M. IONESCU



ROMANIA UNIUNEA SOVIETICA

Șl R. F. GERMANIA IUGOSLAVIA

IN SEMIFINALELE COMPETIȚIEI
DORTMUND, 2» (prin telex). 

Joi seară au fost programate ul
timele tatitairi din grupele pre
liminară ale „Super Cupei*  cam
pionilor mondiali șl olimpici la 
handbal masculin.

La Duisburg, reprezentativa 
®.F. Germania a întrecut 1» scor 
selecționata Suediei: 25—13 (11—5)1 
Comentatorii de presă susțin că 
vlciorla suediei asupra echipei 
României a fost un accident și 
că o» s-a. datorat îndeosebi Jo
cului slab practicat în apătwe 
de handbaliștu români șl, poate, 
prea marii lor încrederi în po
sibilitatea de a-1 depăși pe soan- 
dtaavi. In jocul de joi seara, 
Sete mai multe goluri au foot 
însorise de Ehret C, Wunderlich 
A freisler 4 șl Waltke 4 — pen- 

Olovsson 4

In acest fd, selecționata 
Sovietice încheie neta- 

doua.
(7~O _ „
Uniunii Sovietice încheie 
vlnsA evoluția in grupa a 
Eată clasamentul:
L Uniunea Sovietică
2. iugoslavia
3. Cehoslovacia

Vineri și sîmbătă

35-21 4
35-31 9
37-35 1
desfă-

WUSHU-0 ORIGINALA DEMONSTRAȚIE
5

DE SPORTURI TRADIȚIONALE CHINEZE

TELEX • TELEX

iru R.F. Germania,
— pentru Suedia.

Clasamentul final
arată astfel:
1. R.F. Germania
z. România
s. Suedia _ _

în grupa B. Uniunea
— pe care ziariștii o
prima favorită a ..Super Cupei*
— a jucat la Bochum cu repre- 
ven ia ti va Cehoslovaciei, obținind 
• victorie fără dubii : 1<—it

al

2 1
2 1
2 1

grupei A

0 1 40-21 2 
0 1 35-39 1 
0 1 32-44 1 
Sovietici 
consideră

CAMPIONATUL Of POLO

2 2 • 0 
2 10 1 
2 9 0 1

__ .__ ____________se vor 
șura semifinalele șl finalele pri
mei ediții a „Super Cupei*  cam- 
ptontlor mondiali șl olimpici. 
Conform regulamentului, în pri
ma semifinală — găzduită de 
Weslfalenhalle din Dortmund — 
vor juca tavtagătoarea din gru
pa A — R.F. GERMANIA cu cea 
de a doua clasată tn grupa B — 
IUGOSLAVIA. In continuarea 
programului, ta semifinala a 
doua vor juca cea de a doua 
clasată ta grupa A — ROMANIA 
ou prima clasată ta grupa B — 
UNIUNEA SOVIETICA. Ambele 
moduri se dispută vineri, reu
niunea începlnd la ora 20,45 (ora 
României).

Sîmbătă, ta ultima zi a com
petiției, au loc finalele. Reuniu
nea (programată tot la Westfa- 
lenhalle din Dortmund) Începe la 
ora 30.45 cu meciul dintre Suedia 
șl Cehoslovacia — pentru locurile 
5—4. Echipei» Învinse ta semi
finale vor Juca, apoi, pentru 
locurile 2—< șl — In finalul reu
niunii — Învingătoarele dta se
mifinale își vor disputa șansa 
cîștlgăril „Super Cupei*  (finala 
locurilor 1—2).

Zilele acestea, un ansamblu 
de străvechi sporturi tradițio
nale chineze, reunite sub nu
mele „Wushu*,  a întreprins un 
turneu de spectacole prin mal 
multe orașe din țara 
Demonstrația 
Floreasca, a 
mult interes 
public.

Spectacolul 
trecere in revistă a unui com
plex de exerciții fizice, culti-

noastră, 
din Capitală, sala 
fost urmărită cu 
de un numero.

este o originală

toril din București, Focșani. 
Brăila sau Tîrgoviște au apre
ciat agilitatea și indeminarea, 
suplețea și viteza de execuție, 
armonia mișcărilor, atit in e 
xercițiila de simulare a lup
tei, cit și in probele de gim
nastică, in care finețea se Îm
pletește in mod fericit cu forța. 
In complexul program prezen
tat stnt cu abilitate minuite 
lancea, spadele, cîrligul, pum
nalele, scutul și alte arme im-

(Urmare din pay. 1) JOCURILE SPORTIVE
Nlnirti, au condus cu 2—0 șl 
4—2, lăstnd impresia că vor 
repeta succesul din primul tur. 
PoloLștii de la Progresul au a- 
tacat viguros începînd din re
priza a treia și în min. 20 
tabela de marcaj arăta scor e- 
gal: 4—4. La această situație 
Ion Gheorghe (Progresul) ra
tează o lovitură de la 4 me
tri, dar coechipierul său Teo
dorescu reunește să finalizeze 
la capătul unui frumos con
traatac. în final, studenții au 
avut de două ori om în plus, 
dar nu au reușit să transfor
me, astfel că meciul s-a în
cheiat cu victoria echipei Pro
gresul, >a scorul de 5—4 (0—2, 

t 2—1, 2—1, 1—0). Realizatori :

I

i

I

Clon Gheorghe 2, Teodorescu 2,
Ionescu (Progresul) și Ange- 

lesciL Andrfeescu, C hiriță, Tău- 
re<d (C.N, ASE). Arbitri : ~ 
Timoc și V. Burdea.

în cel mai frumos meci al 
- «erîi : Voința — Crișul 7—7 
I a— 1, 3—1, 1—4, 2—1).*  Orăde- 
! nil puteau cîștiga dacă în ul- 
1 tianele secunde la pătrunderea 
: iui Fejer (faultat), arbitrii ar 
I fi dictat lovitură de la 4 me

tri care se impunea. Au în
scris : CI. Rusii 3, K. Rusii 2, 
Sebok 2 (Voința) și Gordan 3, 
Ungtireanu 2, Garofeanu, Băr-

Me-

K.

(V.

Ungureanu 2, Garofeanu. 
bujă (Crișul). Arbitri : V. 
dianu și N. Nicolaescu.

Clasament: 1. Rapid 13 
Dinamo 9 p, 3. Voința 
4. Crișul 7 p, 5. C.N. ASE 
6. Progresul 2 p.

Vineri sînt programate 
cîurile : Progresul — EL. 
Rapid — Crișul și Voința 
C.N. ASE.

P,
7
4

■ me- 
Dinamo,

AFRICANE, IN 1983
LA NAIROBI

YAOUNDE (Agerpres). 
Cu prilejul reuniunii de 
Yaounde, Amadou Lamine Ba 
(Senegal) a fost ales secretar 
general al Consiliului Superior 
al Sportului din Africa. Intr-o 
declarație făcută presei, Ama
dou Lamine Ba a subliniat că 
lupta împotriva apartheidului în 
sport este legitimă și trebuie 
să fie intensificată. Cea de-a 
4-a ediție a Jocurilor sportive 
africane va avea loc în anul 
1983 la Nairobi.

la

Un moment din timpul spectacolului prezentai la Sala 
Foto : Dragoș

vate și perfecționate de-a lun
gul veacurilor și încorporate în 
sistemul „Wushu*,  care în
seamnă literal „arte marțiale*.  
Trei secțiuni ale acestui sistem 
sînt evidente : mișcări de gim
nastică acrobatică, mijloace de 
autoapărare (cu miinile goale 
sau cu arme albe de diferite 
tipuri) șl demonstrații de re
zistență și forță vitală (obținu
te prin practica respirației con
trolate).

în toate execuțiile admirabi
lului ansamblu chinez, specta-

podobite cu ciucuri.

Floreasca 
NEAGU

r______ ___ _______ . Foarte. a-
plaudate au fost demonstrațiile 
de box tradițional chinez, un 
fel de „box cu umbra*,  mar
cat de fluența mișcărilor și 
concentrarea intensă a execu
tantului.

Ultimul spectacol are loc as
tăzi, de la orele 18, în sala 
„Victoria*  din Ploiești.

BASCHET • Da Brescia a avut 
ioc tntUnirea masculină dintre e- 
chipele Italiei și Bulgariei. Gaz
dele au ciștigat cu 101—72 (47— 
27). • Selecționata feminină a 
U.R.S.S., care se află în tumem 
în S.U.A.. a jucat la Norfolk ta 
compania echipei Universității 
din statul Virginia. Baschetbalis
tele sovietice au repurtat victoria 
cu 76—«S (32r—34).

HANDBAL • Echipa secundă 
masculină a României a intîLntt 
La Lyon în meci revanșă selec
ționata Franței. HandbaliștM 
francezi au obținut victoria cu 
20—lî (13—12). Din echipa fran
ceză s-a remarcat Monneron, 
cara a Înscris 6 -puncte. Cel mai 
eo-cace jucător român a fost 
Matei, autorul a 8 goluri.

HOCHEI • In turneul pentru 
„Cupa Izvestia", la Moscova : 
U.R.S.S. — Canada 5—2 (1—0^
2-1. 9-1). Cehoslovacia — Sue
dia 6—1 (3—0, 3—1, 0—0).

PATINAJ • La Richmond s-au 
Încheiat campionatele de patinaj 
artistic ale Marii Britanii. La 
feminin, titlul a fost cucerit da 
Karena Richardson, iar la mas-, 
culin a ciștigat Robert Cousins.

SCHI • La Zell am See (Aus
tria) s-a disputat o probă femi
nină de coborîre pentru „Cupa 
Mondială*.  Victoria a revenit ei- 
vețiencei Marie Therese Na dig. 
urmată de cehoslovaca Jana 
Soltysova și de austriaca Anne- 
marie Moser-Proll. în clasament 
conduce Marie Therese Nadlg • 
Titlul de campion al S.U.A. în 
proba de 15 km a revenit lui 
Jim Galanes ou 42:50. Proba femi
nină de 7,5 km s-a încheiat cu vic
toria sportivei Alison Owen-Spen- 
cer cu timpul de 24:57,76 • ’ 
(Norvegia) s-au disputat 
probe feminine de slalom 
eon tind pentru ,Cupa 
In ambele curse victoria 
venit suedezei Ann Melander.

SCRIMA • Tradiționala com
petiție masculină de floretă i 
„Trofeul Damestov*  de Ia Bor
deaux a fost cîștlgată de france
zul Ange Pezzini. Pe locurile ur
mătoare 
(R.F.G.), 
ORJT.G.)

TENIS 
Sydney : 
(S.U.A.) 6—3,
Sădiri 6—7, 6-4, 6-3 
Kronk 7—3, * ‘ 
6—3. 3—6, 6—3.
primul tur) ; ___________
Chaloner 6—2, 6—3 ; Sue Barker 
— Rudefll 6—1, 6—2 ; Tomanova — 
Eveni 6—3, 6—3.

La Aal 
douâ 

special 
F.I.S.*.
a re-

s-au clasat Win 
Kamuti (Ungaria), Koch 
și De Nogaret (Franța). 
• în turneul de Ia 

Vilas — PebrovW 
7—5 ; Drewett — 

~ , Stewart —
6—3 ; Case — Roche 

Da feminin (ta 
MandUkova —

^rppLdgjl ...O SUSPENDARE

G1MNAȘTII JUNIORI DIN ȚĂRILE BALCANICE

(Urmare din pag. 1)

impresiile antrenorilor care 
asistat Ia ultimele retușuri 
echipelor, se poate aprecia 
vom urmări un spectacol

pă 
au 
ale 
că 
sportiv de bună valoare teh
nică.

A fost stabilită și compo
nența echipelor prime pe care 
le va alinia țara noastră, alcă
tuite din cele mai bune gim
naste și cei mai buni gimnaști 
juniori la această oră, dintre 
care mul ți s-au remarcat la re
centele ■ întreceri din cadrul

„Cupei Român iei desfășurate 
la Bacău. Dar, iată echipele 
noastre : Cristina Grlgoraș, Lu
minița Baicea, Aurelia Pinzaru, 
Simona Păucă, Livia Dascălu, 
Mihaela Stănuleț (fete), res
pectiv Emilian Nicula, Cons
tantin Frișca, Levente Molnar, 
Nicolae Zegan, Adrian Sandu, 
Adrian Manta.

Azi, în prima zi, vor evolua 
băieții, sîmbătă fetele, iar du
minică dimineață sînt progra
mate finalele pe aparate. Se 
va concura numai cu exerciții 
liber alese.

> SEZONUL ALB a intrat, pretutindeni, în drepturi 
deplin®, amintindu-ne zl de zi că Lake Placid este 
fot mai aproape. Dealtfel, în aceste zile, viitorii 
participants la J.O de iarnă colindă stațiunile unde 
zăpada s-a instalat definitiv. Unii dintre ei fac deja 
cunoștință cu instalațiile olimpice ale viitoarei gazde... 
• Șl ZIARIȘTII SPORTIV se dovedesc interesați de 
condițiile oferite de Lake Placid. Recent 70 de confrați 
americani au făcut un tur al stațiunii aflînd că : 
12 000 de oaspeți voi locui în satul olimpic, 1700 
de concurenți se vor alinia la start șî tot 1700 de 
gazetari vor desene __
deține un record de invincibilitate în proba de sla
lom uriaș prin ceie 13 victorii consecutive obținute 
în „Cupa Mond'a.a", din martie 1978 pînă în pre- 

sa poate fj jn. 
doar in ianuarie 

cînd este programată 
probă, la Adelboden.

anterior:
- 9 victorii 

1976-1977 • 
PROEL-MOSER

competițiile STENMARK

rent. „Seria 
treruptă 
1980, 
o nouă 
Recordul 
Klammer 
toanele 
mărie 
notată fl ea cu serii-record, 
In „Cupa Mondială" la fe
minin: neînvinsă la coborîre

Franz 
în se- 
ANNE- 

este

din decembrie 1972 pînă în ianuarie 1974 (în 11 probe) 
• POPANGHELOV este maree speranță a schiului 
alpin bulga- la J.O. Pînă acum, cel mai bun re
zultat olimpic realizat de „alpinii*  din țara vecină 
a fost în 1956 la Cortina d’Ampezzo, unde Dimitrov
a ocupat locul 7 -a combinată și 16 la slalom spe
cial. Acum, tatăl 'și antrenorul I) lui Popanghelov 
declară : „Fiul meu va depăși această performanță
șl poate cuceri o medalie la J.O. de la Lake
Placid • HOCHEIȘTII CANADIENI speră să revină 
în prim-plan cu prilejul turneului olimpic. Speranțele 
lor nu prea sînt îndreptățite de rezultatele din com
petițiile de verifica e în care au suferit Infringed la 
scor I • REZULTATE încurajatoare ale hocheiștilor 
noștri în turneul scandinav. . SOVIETICII, specia
liști la schi mai ales în probe nordice, acordă acum 
mal multă atenție probelor alpine : un lot de 20 de 
schiori se pregătesc intens oentru Lake Placid 
MARELE PREM'U AL F.I.L.T., înaintea celor 
turnee de la ant’pozi : 1. McEnroe 2 414 p, 2. Borg 
2 326, 3. Connors 2 043 * HALTEROFILUL 
lanko Rusev, triplu campion mondial, a fost desem-

3.

nat de ancheta ziarului „Sport" Bratislava drept cel 
mai bun sportiv din țările socialiste pe luna noiem
brie • SPORTIVII CHINEZI se afirmă in jocurile de 
echipă. După cîștigarea campionatului Asiei de către 
echipa masculină, un nou succes în competiția vo- 
leibalistică feminină... Șanse mari de afirmare are 
șl handbalul masculin, tînăra reprezentativă a țării 
(medie de vîrstă î 22 ani) dispunînd de un lot In 
care 5 sportivi depășesc 1,90 ml A ECHIPA de 
fotbal ,a Belgiei^ cîștigă la potou disputa cu alte 

prelimina- 
pierdut 

celor a- 
precedent. 
înainte de

douâ favorite (Austria și Portugalia) ale 
rillor C.E. ' 2 .................
categoric finala 
mericanl : nici un set 
La „Civic Auditorium"

două

bulgar

I • TENISMANII ITALIENI au 
..Cupei Davis*  în fața 

ciștigat I Fapt fără 
din San Francisco, 
finală, la antrenamentele de 
acomodare cu noua suprafață 
de joc sintetică, PANATTA : 
„Este o adevărată catastrofă, 
acest «court*  este prea lent. 
Nu o să am nici un serviciu 
cîștigător !“; BERTOLUCCI : 
„Dezastruos acest «court*.  IE 
atit de rapid, incit n-o să 
pot returna ca lumea nici un 
serviciu*.  Curată cataștrofă I 

ECHIPA franceză Renault-Gitane anunță 
ciclistul său nr. 1 Bernard Hinault va

participa anul viitor și ‘.a „Turul Italiei" și la „Turul 
Franței". Și speră să le cîștige pe amîndouă. • 
RECORD mondial Ia săritura cu coarda : 56 235 de 
sărituri consecutive in timpul de 6h:30, realizata de 
japonezul de 29 de ani Shozo Hamada. Recordmanul 
a declarat, la sfîrșit, că ar mai fi putut sări preț 
de o oră... A LA SAO PAULO a tost organizat un 
meci de fotbal în favoarea Jucătorilor accidentați. 
La sfîrșitu! „meciu’jf de caritate", 6 fotbaliști au 
plecat din te^en direct în spital, urmînd să-șl... îm
partă rețeta • BIEȚII PORTARI (de fotbal), 
luzele" aruncă
Arsenal Londra 
braț, în schimb 
fost bombardat 
in monezi. La 
o 
runțiș...

„Pe- 
cu ce nimeresc în ei. Ce al Iul 

s-a ales recent cu o săgeată în 
Jimmy Rimmer de la Aston Villa a 

de suporterii lui „Norvich” cu... lire 
sfîrșitul mecljlui s-a ales doar cu 

ușoară zgîrîietură pe frunte și cu 5 kg de mâ-

Aurelian BREBEANU

PE VIAȚA DE
Lansată Ja 19 iunie 1978, știrea că fostul recordman mondial (2,32 m) 

II medaliat olimpic (Munchen 1972) la săritura în înălțime, atletul a- 
merican Dwight Stones, a fost suspendat pe viață de către AAU (fe
derația americană de specialitate), a stlrnlt senzație. Pentru că încer
carea cunoscutului performer de a trece (neobservat I) pe sub „șta- 

^scu’u^ ~ *n buzunarul treningului avînd ci tava mii de dolari 
obținuți in urma apariției în cîteva show-url televizate (Super-stars), 
declari nd însă că banii i-a vărsat în beneficiul unul club, „Oassis 
Club*,  al carul singur membru era... — s-a soldat cu o drastică sanc
țiune. . pe motivul încălcării flagrante a statutului de sportiv amator.

Primită de către Stones cu vehemență, acesta ironizînd și acuzînd la 
rlndu4 „puritanismul" celor care l-au sancționat, știrea nu lăsa să se 
întrevadă modalitatea d® acțiune ulterioară a celui incriminat. Șl 
lată că recent, în urma demersurilor abil conduse șl finalizate printr-o 
pledoarie inspirată de către avocatul său, Ron Stanko, Dwight Stones 
a fost reabilitat de către AAU. Ce să fl cîntărit mai mult în balanța 
naN decizii : argumentul că respectivul atlet a fost greșit sfătuit de că
tre un Jurist înaintea operațiunii frauduloase, sau atmosfera... destinsă 
de la Las Vegas, din lumea cabaretelor do noapte și a industriei 
Jocurilor de noroc, unde s-au desfășurat lucrările congresului AAU ? 
Cert este, însă, că decizia de reabilitare a tul Stones a fost luată 
prin 62 voturi pentru și 18 contra, temeiul acesteia constituindu-l ce
rerea ca atletul să cedeze federației o sumă importantă de dolari (a- 
proximativ 140.000 franci francezi) șl să-șl ceară scuze în public, echl- 
valînd — s-a spus — cu angajamentul acestuia de a respectă în viitor 
regulile AAU.

Care reguli î Cele financiare, ceie etice, sau cele sportive ? Pentru 
că recenta hotârîre a forului american de resort nu mai suflă nici un 
cuvînt despre încălcarea statutului de amator I

Devenind operatorie la 29 decembrie, hotârîrea AAU transformă pe
deapsa pe viață într-una de ui an și șase luni. La sorocul căreia însă. 
Las Vegas îî va arăta respectivului for un cîștig la „ruletă" de cîteva 
mH de dolari. Iar respectivului sportiv îî va confecționa un nou fard 
olimpic.

18 LUNI!

Paul SLÂVESCU

G±n
BELGIA - CALIFICATA !

Surpriză la Glasgow. Scoția — 
Belgia 1—J (0—J !) șl belgienii se 
califică pentru turneul final din 
Italia, ta această mult agitată 
grupă a n-a. In primele 30 de 
minute meciul era practic jucat, 
etnd oaspeții conduceau cu 3—0 
(Van den Berdt mln. 18 șl Van 
aer Elst mln. Z3 șl 29). Abia ta 
repriza secundă, Robertson re
duce din handicap, mareînd golul 
de onoare al gazdelor in mln. 55. 
Clasamentul grupei :

L
2.
3.
4.
5.

BELGIA 
Austria 
Portugalia 
Scolia 
Norvegia

4
4
4
2
0

4
3
1
1
1

0
1
2
4
7

12- 5
14- 7
9- 7

11-12
5-20

12
11

9
S
1

un singur meci.A mal rămas
oare nu va afecta poziția primei 
clasate : Scoția 
programat la *

Ptaă acum 
cele 8 echipe 
turneul final : ........ - __  ___
ganlzatoare), Anglia, Belgia, Spâ
nii, Olanda. Cehoslovacia, Gre
cia. sîmbătă va fi desemnată ul
tima participantă, după întîlnl- 
rea de la Gelsenkirchen dintre 
R.F. Germania și Turcia O vic
torie a vest-germanllor sau un 
scor egal va aduce calificarea 
foștilor campioni mondiali.

Portugalia,
6 februarie 1980, 
se cunosc 7 din 

calificate pentru
Italia (ca țară or-

MECIURI AMICALE
• Da Genova : Italia (B) —

BJF. Germania (B) 1—2 (0—1).
Au înscris Del Haye. Dieter 
Honess, respectiv Altobelli.
• Da Barcelona : C.F. Barce

lona — Argentinos Juniors 0—0. 
Cel mal bun jucător de pe teren 
a fost tînărul argentinian Diego 
Maradona.
• Da Madrid : Real Madrid — 

Manchester City 5—2 (3—2). Pen
tru învingători 
liana, Rincon, 
Juanito (2!).
• Da Tunis: 

slei a terminat 
cu Ț.S.K.A. 
Markov 
Kaabt.

au marcat Santi- 
H eman de? $ii

Selecționata Tunl- 
la egalitate (1—1) 

Sofia. Au înscris 
pentru oaspeți, respectiv

CAMPIONATE
campionatul Portugaliei : 

Lisabona — Vitoria 
4—1, Boavista — Estoril 

.._ clasament conduc Spor
ting și F.C.
• în ultima 
campionatul
Vasas 2—1, 
brecem 3—1.
nya 2—1. Ujpești Dozsa
3—2, Honved ’ j
?e primul loc se află Honved cu 
23 p, urmată de Ferencvâros 22 p. 
S Penarol Montevideo a ciștigat 
pentru a 25-a oară titlul de cam
pioană a Uruguayulul.

• în 
Sporting 
Setubal 
1—0. în

Porto cu cîte 2! p. 
etapă a turului din 
Ungariei : M.T.K. — 
Ferencvâros — De- 

Videoton — Tataba- 
Pecs 

Zalaegerszeg 1—1.
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