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VIOREL COZMA

El ne-nalță-n piscul cutezârii. 
Alte culmi asemeni să suim. 
Căci târie-i din tăria țării 
Și credință e că izbîndim.

Sîntem mai uniți ca niciodată 
Și deplin stăpîni pe viitor, 
Țara ne e azi străluminată 
Și Partidul braț biruitor.

Bate-aprinsă inima senină 
înflorind in vers și in cîntare, 
Cu puterea țării în lumină, 
Azi, la a Republicii aniversare I

Noi purtăm cea mai de preț avere 
Setea neinfrîntă de vecii,
Dorul nostru însutit de vrere 
Ca să împlinească temelii.

DE AUR
4, gimnastică

CAMPIONATE MONDIALE
7 MEDALII DE AUR

(gimnastică 3, caiac-canoe 2, canotaj 
lupte greco-romane 1)

4 MEDALII DE ARGINT
(caiac-canoe 2, canotaj 1, gimnastică

13 MEDALII DE BRONZ
(caiac-canoe 5, canotaj 3, gimnastică 

lupte libere 2)
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Republica la a 32-a aniversare

I

LAPttJUIATIB
Desen de N. CLAUDJU

In întreaga țară au continuat 
să se desfășoare finalele com
petițiilor sportive organizate în 
cinstea aniversării zilei de 30 
Decembrie.
• LA BRAȘOV, clubul spor

tiv Voința și-a încheiat tradi
ționala competiție ..Cupa 30 
Decembrie" la tir, popice și șah. 
Iată câștigătorii : tir — Magda
lena Rigo (coop. Unirea Rupea) 
și D. Colcer (U.J.C.M. Brașov) ; 
șah — Minodora Micu (C.S. Vo
ința) și N. Schiller (coop. Teh
nica Bv.) ; popice — Irina Lupu 
(Hărman) și V. Gali (Construc
torul Bv.). (C. GRUIA).

« CONSILIUL COMUNAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT ISLAZ (jud. Te
leorman) a reunit peste 700 
de tineri Ia întrecerile sporti
ve dotate cu „Cupa 30 Decem
brie", invitînd și pe sportivii 
din Lița. întrecerile de cros au 
fost dominate de-gazde, în timp 
ce la tenis de masă — de fe-

tele din Lița (Mihaela Stoica 
și Mariana Zimbrea). La șah 
au cî.știgat elevii Ionuț Nania 
și Gabriela Săpașu (ambii din 
Islaz). (D. GRUIA).

9 LA PIATRA NEAMȚ, 
Clubul sportiv școlar de fotbal 
a organizat o competiție de mi- 
nifotbal, dotată cu „Cupa 30 
Decembrie". Pe primele locuri 
s-au situat C.S.Ș. II P. Neamț 
(categoria 10—12 ani) și Liceul 
de fotbal Bacău (cat. 12—14 
ani). (R. TOMA).

Pe drumul luminos trasat de hot ă r i r i / e partidului

SPORTUL ROMÂNESC URCĂ PE NOI TREPTE DE PROGRES

Cu prilejul 
Zilei Republicii 

și al Anului Nou, 
reducția ziarului 
„SPORTUL44 
urează cititorilor, 

colaboratorilor 
și corespondenților săi 

un călduros
„LA MULTI ANI !“

Cu prorunde și puternice sentimente 
de mîndrie patriotică, țara întreagă, 
toți fiii acestui scump pămint stră

moșesc sărbătoresc, mîine, cea de a 32-a 
aniversare a proclamării Republicii, întîm- 
pinind Noul An cu mărețe înfăptuiii 
realizate sub conducerea înțeleaptă, clar
văzătoare a partidului, în toate domeniile 
vieții noastre noi, socialiste, pentru ridi
carea României pe culmi tot mai înalte 
ale progresului și civilizației.

Ne amintim cu toată bucuria inimilor 
că la 23 August minunatul nostru popor, 
astăzi liber și stăpin pe destinele sale, a 
aniversat, cu un strălucit bilanț, 35 de ani 
de la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă, ani care, îndeosebi cei ai ulti
mului deceniu și ji<mătate, de după Con
gresul al IX-lea al partidului, au însemnat 
cea mai fertilă perioadă a edificării so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, 
țara noastră fiind stimată și prețuită in 
toată lumea, bucurîndu-se de un prestigiu 
unanim.

Intrat în istoria de aur a patriei, 1979 
este anul in care, sub semnul deplinei

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAjlONAL PENTRU EDUCATE FIZICA ȘI SPORT

3 MEDALII
(lupte greco-romane 

atletism 1)
10 MEDALII DE ARGINT

(gimnastică 3, lupte greco-romane 2, 
2, lupte libere 1, rugby 1. tir 1)

21 MEDALII DE BRONZ
(box 5, tenis 4, haltere 3, atletism 2, lupte 
greco-romane 2, lupte libere 2, judo 2, 

gimnastică 1)

GIMNASTELE, MÎNDRIA NOASTRĂ!
Noile campioane ale lumii, gimnastele românce, mindria noastră, In admirația lumii, la concursul 
exercițiilor obligatorii, de la Fort Worth / Dallas, in ziua de 11 decembrie 1979 : Nadia Comăneci, 
Dumitrița Turner, Rodica Dunca, Melita Ruhn, Emilia Eberle, Marilena Vlădărău (de la dreapta 

la stingă)

unități a întregului popor în jurul parii 
dului, al secretarului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, într-o atmosferă 
de deplină responsabilitate și angajare co
munistă s-au desfășurat lucrările celui dc 
al XII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, eveniment de excepțională însem
nătate în viața partidului, a întregii noastre 
națiuni. Analizind activitatea și realizările 
din perioada ultimilor cinci ani, Congresul 
a stabilit sarcinile de viitor, linia politică 
generală și orientările fundamentale ale 
dezvoltării societății noastre în următoarea 
etapă, pentru înfăptuirea neabătută a 
Programului de făurire a, societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. Prin întreaga 
sa desfășurare, prin adoptarea entuziastă 
și în deplină unanimitate a unor hotărîri 
de importanță istorică, lucrările Congresu
lui au demonstrat forța și capacitatea 
politico-organizatorică a partidului nostru 
faptul că el își îndeplinește cu cinste și 
consecvență înalta misiune de a conduce 
întregul popor pe calea luminoasă a so
cialismului și comunismului. EXPRIMÎND 
G INCURILE ȘI SENTIMENTELE DE

l»aOI.ET<IM DIN TOATg TARILE, UNIȚI-VA |

FIERBINTE RECUNOȘTINȚA, DE CEA 
MAI ALEASA STIMA ȘI PREȚUIRE, DE 
ÎNCREDERE DEPLINA ALE COMUNIȘ
TILOR ȘI TUTUROR CETĂȚENILOR 
TARII, PARTIDUL L-A REALES ÎN 
FRUNTEA SA PE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, STRĂLUCIT FIU AI. CLA
SEI MUNICTOARE, SIMBOLUL IDEALU
RILOR DE LIBERTATE, PACE ȘI PRO
GRES ALE POPORULUI ROMAN, PER
SONALITATE PROEMINENTA A MIȘCĂ
RII COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI 
MONDIALE, A VIEȚII POLITICE INTER
NAȚIONALE. Realegerea . tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar general al partidului, act politic care 
a împlinit dorința întregii națiuni, constituie 
chezășia înaintării României pe calea lumi
noasă a socialismului și comunismului, sub 
conducerea revoluționarului și patriotului, 
a comunistului de omenie pe care poporul 
român și l-a dorit și :! dorește cu fermitate 
și hotărîre în fruntea sa, pentru împlini
rea destinelor sale, a celor mai cutezătoa
re aspirații.

(Continuare in pag. a 2-a)



SPORTUL ROMÂNESC URCĂ PE NOI TREPTE DE PROGRES Finala feminină de șah DANA NUTU,
(Urmare din pag I)

Un omagiu fierbinte, entu
ziast, ginduri de dragoste și 
recunoștință față de partid 
față de secretarul său general 
însoțesc de aceea, acum, la 
cumpăna dintre ani, bilanțul 
minunate or realizări ale anulu 
1979. cei de al 4-lea al Cinci 
naiului, obținute în întreaga 
viată politică, economică și so- 
cial-culturală a țării, un context 
în care se înscrie și activitatea 
de educație fizică și sport, că
reia partidul nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-au încredințat sarcini de mare 
răspundere în educarea comu
nistă a tineretului, în întărirea 
sănătății cetățenilor patriei și 
teprezentarea cu cinste și dem
nitate a sportului românesc în 
arena internațională.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, orga
nele și organizațiile sportive. 
ceilalți factori cu atribuții în 
acest domeniu, întregul activ 
al mișcării sportive au desfășu
rat în acest an acțiuni susținute 
pentru îndeplinirea în cît mai bu
ne condiții a obiectivelor stabilite 
de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. prin Programul 
privind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport pe 
perioada 1976—1980 și pregătirea 
sportivilor români în vederea 
participării la Jocurile Olimpi
ce din 1980.

Sînt, desigur, multe punctele 
de referință care atestă puter
nicul avînt pe care l-a cunos
cut și în acest an mișcarea 
sportivă din țara noastră. Marea 
competiție polisportivă „Dacia- 
da“ — organizată din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
continuat, după splendidul suc
ces al primei ediții, să reu
nească în întreceri și alte ma
nifestări sportive milioane de 
tineri și tinere de pe întreg 
cuprinsul patriei, dînd noi di
mensiuni și îmbogățind substan
țial conținutul activității de 
educație fizică și sport. De o 
mai largă popularitate s-au 
bucurat in acest an acțiunile 
turistice, cele din cadrul com
plexului „Sport și sănătate", 
cele menite să mărească, la ni
velul cerințelor numărul femei
lor angrenate în practicarea 
exercițiilor fizice, sportului și 
turismului, multe din acestea 
desfășurmdu-se pe frumoase și 
moderne baze sportive amena
jate sau construite în 1979.

A fost un an de succese 
remarcabile și pentru sportivii 
noștri fruntași, angajați în fe
brile și intense pregătiri în ve
derea realizării în 1980, la Mos
cova, a unui bilanț olimpic su
perior celui înregistrat în 1976, 
Ia Montreal. Cititorii ziarului 
își reamintesc, desigur, trium
ful recent al gimnastelor 
noastre care i-au uimit nu 
numai pe zecile de mii de 
spectatori prezentați în tri

ASTĂ-SEARĂ, LA GALAȚI, FINALA „CUPEI F. R. B.“ PE ECHIPE 
SE DISPUTĂ INTRE RAPID Șl BOX CLUB GALAȚI
GALAȚI, 28 (prin telefon). Ca 

de obicei, vechea rivalitate sporti
vă dintre pugiliștii gălățeni și 
brăileni a atras în jurul ringu
lui instalat în Sala sporturilor 
din localitate un numeros public, 
în ciuda scorului net favorabil 
gazdelor (7—4), disputa dintre 
boxerii celor două cluburi spe
cializate din Galați și Brăila a 
fost aprigă, cu numeroase mo
mente de suspans.

Debutul întîlniril a fost favo
rabil oaspeților care, după pri
mele trei partide, conduceau cu 
3—0 ! La semimuscă. Sandu Pe
trescu (G) l-a dominat clar în 
primele runduri pe Vanghele 
Baes (B) și cu lovituri precise 
de la distanță a acumulat un a- 
vantai clar. Tn. ultima renriză. 
brăileanul și-a reglat mai bine 
tirul și cu cîteva croșee puter
nice a făcut ca Petrescu să 
asculte de două ori numărătoa
rea arbitrului, terminînd meciul 
în dificultate și astfel 1—0 pen
tru oaspeți. La muscă. Nicolae 
Șchiopu (B) s-a dovedit net su
perior lui Ștefan Cociuc (G) pe 
care l-a învins prin abandon în 
ultima repriză : 2—0. Tot o vic
torie înainte de limită (ab. 2) a 
realizat și cocoșul Gheorghe Ne- 
goiță (B) în fața tînărului Genu 
Rusu (G), acesta talentat dar 
încă nerodat suficient pentru o 
dispută atît de dură, șl astfel 
brăilenil conduceau cu 3—0 pe 
gălățeni. în continuare însă, pa-

Sportul 

bunele sălii din Fort Worth- 
Dallam, ci și pe specialiștii și 
amatorii de sport din întreaga 
lume care le-au urmărit evo
luțiile și marea măiestrie în 
transmisiile televizate. Tradițio
nalul nostru bilanț competițio- 
nal de sfîrșit de an cuprinde 
zeci și zeci de nume de spor
tivi români care în 1979 au 
urcat pe podiumul de premiere 

, la cele mai mari și mai impor
tante competiții internaționale, 
așa încit nu le vom mai aminti 
în aceste rînduri, pe care nu 
le putem insă, încheia fără a 
sublinia că in afară de gimnas
tică, Ia bogatul raport sportiv 
al acestui an și-au adus con
tribuția și alte discipline, cum 
ar fi canotajul, caiacul și ca- 
noea, luptele greco-romane și 
libere, boxul, tirul, atletismul, 
rugbyul, ceea ce reliefează lar
ga paletă a sporturilor în care 
România deține poziții fruntașe 
în ierarhia mondială și euro
peană. Dealtfel, să notăm, în 
sinteză, că eforturile, talentul și 
pregătirea sportivilor noștri 
fruntași au fost răsplătite de 24 
medalii cucerite Ia campionatele 
lumii și de alte 39 obținute la 
întrecerile continentului nostru, 
de nenumărate victorii‘realizate 
in diferite competiții interna
ționale de amploare. Repere 
documentare aproximativ ase
mănătoare celor specifice Jocu
rilor Olimpice — numărul me
daliilor și punctelor realizate la 
13 campionate mondiale, com
pletate cu -5 campionate euro
pene, două cupe mondiale, la 
atletism și polo, ne arată că in 
1979 România și-a păstrat pozi
ția fruntașă — locul V — pe 
care o ocupă in lume, atit in 
clasamentul pe totalul meda
liilor, cit și în acela al puncte
lor.

Această înaltă treaptă a 
ierarhiei mondiale pe care este 
așezat sportul românesc de per
formanță onorează mișcarea 
noastră sportivă și o obligă in 
același timp.

La începutul săptăminii vi
itoare pășim în Noul An 1980, 
an bogat, an de referință pen
tru activitatea noastră sportivă 
de masă și de performanță- în 
anul 1980 vor avea loc finalele 
noii ediții a „Daciadei" care 
se vor transforma într-o veri
tabilă sărbătoare a sportului 
românesc și se vor disputa în
trecerile Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Lake Placid 
(S.U.A.) și ale Jocurilor Olim
pice de vară de la Moscova, 
întrecerea sportivă mondială 
nr. 1.

★
Miercurea trecută conducerea 

C.N.E-F.S. a reunit într-o șe
dință lărgită de sfîrșit de an a 
Biroului Executiv pe secretarii 
federațiilor sportive și alți ac
tiviști cu munci de răspundere 
în C.N.E.F.S., ședință în ca
drul căreia au fost expuse 
perspectivele sportului de masă 
în anul viitor și raportul de 
forțe sportive olimpice pe plan 
internațional la încheierea a- 
nului 1979 și a fost aprobat 
planul de acțiuni privind con- 

na Petre Roșea (G) l-a învins 
pe Ion Neagu, apoi Nicolae Sto- 
enescu (semiușoară) și Mitică 
Glogojeanu (ușoară) au dispus 
la puncte de Gheorghe Roșea șl 
respectiv Florică Dima, gălățenii 
egalînd situația : 3—3.

Semlmijlociul Dumitru Bute 
(G) l-a întrecut destul de greu 
la puncte pe Nicolae Nichitov și 
gazdele au preluat conducerea 
cu 4—3. în mod normal, în ur
ma partidei de la mijlocie mică, 
rezultatul trebuia să devină din 
nou egal. Brăileanul Costache 
Ciochină se dovedise mai bun 
decît tînărul Petrică Simionică, 
totuși arbitrii l-au preferat pe 
gălățean, aceasta fiind singura 
decizie neconformă cu realitatea.

Victoriile gălățenilor Sandu Tî- 
rîlă (>ab. 3) și Costică ChEra- 
cu (puncte) la Costică Baltă și 
Nicolae Rădan au concretizat 
cele 7 puncte obținute de gazde, 
astfel că, înaintea meciului de la 
cat. grea, cea de a doua fina
listă a „Cupei F.R. Box4* era cu
noscută. în ultima întîlnire, 
Costică Dafinoiu a obținut victo
ria prin abandon în repriza se
cundă (rănire) în fața lui Du
mitri Micu și s<cor final : 7—4
pentru B.C. Galați, care-și va 
disputa finala „Cupei F.R. Box", 
cu Rapid, sîmbătă seara.

Mihai TRANCĂ

Următorul număr al 
ziarului nostru va apa
re Joi 3 ianuarie 1980. 

ducerea și organizarea activi
tății din perioada finală a pre
gătirii olimpice, în acest sens 
adoptindu-se și o hotărîre. ,

Cu acest prilej s-a constatat 
că în anul 1979 perfor
manțele înregistrate de spor
tivii români se situează la 
un bun nivel în ansamblul 
mondial al rezultatelor, în cla
samentul neoficial România 
ocupînd, ca și în ultimii ani, 
locul al cincilea, atît Ia puncte 
cît și la medalii, urmată la 
mică distanță de Ungaria, Bul
garia și Polonia. Bilanțul spor
tivilor români ar fi putut să 
fie mai mare, deci cu o deta
șare mai importantă de urmă
ritori, dacă la lupte și la ca- 
iac-canoe, de pildă, nu s-ar fi 
ratat 4—5 medalii șî 20—30 de 
puncte. Dar și în alte sporturi, 
cum sînt scrima șî tirul, nu 
s-au reușit performanțe de 
nivelul podiumului la campio
natele mondiale. Iată de ce în a- 
cest an preolimpic, analizele și 
măsurile luate de federa
ții și C.N.E.F.S. au fost 
mult mai exigente în scopul 
ca obiectivele ratate în 1979 să 
fie îndeplinite în anul olim
pic, Ia Moscova. Hotărîrea lua
tă de ședința Biroului Execu- 
tiv al C.N.E.F.S. prevede atri
buții și sarcini precise pentru 
toți factorii și cadrele cu res
ponsabilități pentru perioada 
finală de pregătire, ÎN SCO
PUL VALORIFICĂRII INTE
GRALE, ÎN IULIE 1980, A PO
TENȚIALULUI OLIMPIC DE 
CARE DISPUNEM. Au fost 
confirmate componența și res
ponsabilitățile din cadrul co
lectivelor tehnice care se ocu
pă nemijlocit de activitatea 
loturilor olimpice in scopul 
perfecționării continue a pro
cesului de instruire a sporti
vilor. ÎNCEPE, DECI, CAM
PANIA FINALA A PREGĂTI
RILOR ÎN CELE 200 DE ZILE 
CARE MAI RĂM1N PÎNA LA 
DESCHIDEREA OFICIALA A 
OLIMPIADEI DE LA MOS
COVA.

Ce putem dori oare sportivi
lor noștri fruntași, candidați 
olimpici, decît succes deplin 
in pregătire, dăruire, ambiție, 
rezultate tot mai înalte care, 
în finalul olimpic, să ducă la 
marea satisfacție de a con
semna depășirea, la toate ca
pitolele, a Jocurilor Olimpice 
de la Montreal, care au consa
crat sportul românesc printre 
primele șase națiuni sportive 
ale lumii ?

Tuturor sportivilor noștri, 
mici și mari, simpli și devotați 
practicanți ai exercițiilor fizice 
și sportului sau campioni în
scriși pe orbita marilor per
formanțe mondiale, multă să
nătate, prosperitate și succese 
depline în acțiunile lor entu
ziaste de a îndeplini integral 
Programul aprobat de partid 
privind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport, în 
competițiile interne și interna
ționale ale anului 1980, îndeo
sebi la Jocurile Olimpice.

Tuturor, LA MULȚI ANI !

SPRINTERII PATINAJULUI DIN NOU PE GHEATĂ..
MIERCUREA CIUC, 28 (prin 

telefon). Amînat din cauza tim
pului nefavorabil, campionatul 
republican de sprint ediția 1578/ 
1979, rezervat seniorilor, a în
ceput vineri după-amiază pe 
pista naturală din localitate, pe 
o vreme însorită, dar la minus 
3 grade. Pista de concurs, pregă
tită printr-un efort colectiv al 
antrenorilor și arbitrilor, cu un 
coeficient superior de alunecare, 
a oferit condiții optime de În
trecere celor 8 fete și 28 de bă
ieți prezenți la start.

In proba feminină de 500 m, 
campioana absolută a tării Agnes 
Rusz a avut ca principală adver
sară pe Simona Todoruț, aparți- 
nînd categoriei copii. Ambele 
concurente s-au detașat In cla
sament față de restul patinatoa
relor.

Mult mai atractive au fost 
disputele băieților. Lupta pentru 
loc >1 I, tn proba de 500 m. s-a 
dat Intre un reprezentant al 
„noului val", juniorul Teodor 
Faraoneanu șl cunoscutul alergă
tor Mircea Vrînceanu, care la 
sosire au înregistrat rezultate In 
jurul a 43 sec, care anunță o a- 
tractlvă revanșă pentru ziua a 
doua a competiției, cînd va avea 
loc manșa secundă la sprint. Sub 
44 de secunde au mal alergat: 
Sorin Anghel. Ion Opincariu, A- 
dalbert Lakatos, Gheorghe Pirv,

Patinoarul „23 August" 
din București este deschis 
pentru public după urmă
torul program: 29 decem
brie. orele 17—19; 30 de
cembrie, orele 10—12 și 
17—19; 31 decembrie, ore
le 10—12; 2 ianuarie, orele 
10—12 și 17—19; 3 ianuarie 
orele 17—19

PENTRU A DOUA OARĂ CAMPIOANA!

SATU MARE (prin telefon). 
Soarta primului loc fiind decisă, 
ultima rundă a finalei campiona
tului național feminin de șah 
trebuia să stabilească doar ordi
nea următoarelor clasate. Con
form așteptărilor, Dana Nuțu și 
Marina Pogorevici au remizat re
pede, campioana de junioare a 
țării fiind prima care a felici
tat-o pe campioana de senioare 1 

în schimb, pentru medaliile de 
argint și de bronz s-a dat o
luptă aproape neobișnuită în
partidele unei runde finale. Mar
gareta Mureșan, cu negrele, a
învins-o pe Eleonora Gogâlea, în 
timp ce colegele de club de la 
Universitatea București, Eugenia 
Ghindă și Lia Bogdan au în
cheiat întîlnirea lor remiză.

FLORIN SEGARCEANU Șl ANDREI DÎRZU
VICTORIOȘI ÎN MECIUL ROMÂNIA - UNGARIA

TÎRGOVIȘTE, 28 (prin tele
fon). — În Sala sporturilor a 
început meciul amical de te
nis dintre echipele României 
și Ungariei. In cursul dimi
neții s-au întilnit formațiile 
secunde, partidele închein- 
du-se cu următoarele rezul
tate : Andrei Dîrzu — Peter 
Szoke 7—5, 4—6, 6—3 ; Liviu 
Mancaș — Zoltân Kuharszky 
6—7, I—6 șl Dîrzu, Bucur — 
Szoke, Kuharszky 7—6, 3—6,
3—6. Astfel, echipa Ungaria B 
întrece România B cu 2—1.

După-amiază a început me
ciul primelor formații. In jo
cul de debut, extrem de fru
mos și de dîrz disputat, tînărul 
campion român Florin Segăr- 
ceanu a reușit să-l întreacă 
pe Jânos Benyik cu 3—6, 7—6, 
6—4, la capătul unei partide 
cu spectaculoase răsturnări de 
scor. După un set cîștigat, 
tenismanul din Ungaria con
duce și în al doilea cu 3—1, 
dar, printr-un apreciabil efort, 
jucătorul nostru revine și nu 
mai cedează avansul.

În cea de a doua întîlnire 
Dumitru Hărădău a jucat cu 
experimentatul tenisman Ro
bert Machăn, care a profitat 
de slaba formă a jucătorului

Nicolae Jenei, trei dintre aceștia 
trecînd linia de sosire ti, același 
timp. In rest, rezultate mediocre. 
In special la fete.

REZULTATE TEHNICE. 500 m 
— fete: 1. Agues Rusz (I.E.F.S. 
Buc.) 47,5, 2. Simona Todoruț 
(Viitorul Cluj-Napoca) 47,7, 3. Eva 
Szigetl (Voința Miercurea Ciuc) 
48,4; băieți: 1. M. Vrînceanu
(I.E.F.S. Buc.) 43,0, 2. T. Fanao- 
neanu p.E.F.S. Buc.) 43,1, 3. S. 
Anghel (Viitorul Cluj-Napoca) 
43,2, 4. I. Opincariu (Tractorul 
Brașov), A. Lakatos (C.S.M. 
Cluj-Napoca) șl Gh. Pirv (I.E.F.S. 
Buc 1 toți 43,6.

.întrecerile continuă.

Traian lOANiȚESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Se reamintește amatorilor de 

pronosticuri sportive că astăzi 
este ultima zi pentru depunerea 
buletinelor la ultimul concurs 
Pronosport din acest an, care va 
avea loc mîine 30 decembrie 1979.
• Luni 31 decembrie vor fi 

omologate cîștigurile concursului 
Pronosport din 30 decembrie 1979, 
precum și cele ale tragerii Loto 
2 din 23 decembrie 1979.
• Tragerea extraordinară Loto 

a Revelionului va avea loc marți 
1 ianuarie 1980, la ora 16.30, în 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, st'r. dr. Staicovici 
nr. 42 ; numerele cîștigătoare vor 
fi televizate și radiodifuzate în 
cursul serii.
• LOZUL ANULUI NOU — 

surpriza sezonului — vă oferă 
zilnic posibilitatea de a obține 
autoturisme „Dacia 1300° și 

Margareta Mureșan ocupă locul 
doi: dar Lia Bogdan și Eugenia 
Ghindă realizează cel mai bun 
rezultat obținut pînă acum în fi
nala campionatului țării. Ultima- 
reușește și norma principală, 
care îi va conferi un meritat 
titlu de maestră. Continuîndu-și 
finișul excelent, Gertrude Baum- 
stark a întrecut-o pe Mariana 
Duminică, iar Emilia Chiș pe 
Margareta Teodorescu. Remize în 
partidele Ligia Jicman — Judii a 
Kantor, Viorica Hie — Gabriela 
Olărașu și Angela Cabaliu — Ga
briela Olteanu.

în felul acesta, clasamentul fi
nal al celei de a 32-a ediții a 
campionatului național feminin 
de șah este următorul :

1. DANA NUȚU ll‘/2 p, 2. Mar
gareta Mureșan 10’/2 P» 3. Lia 
Bogdan 10 p, 4—fi. Gertrude 
Baumstark, Ligia Jicman și Euge
nia Ghindă 9 p, 7. Marina Pogo
revici 8V2 P, 8. Viorica Ilie 8 p, 
9. Judita Kantor 7 p, 10—11. Ga
briela Olteanu, Gabriela Olărașu 
7 p, 12. Emilia Chiș 6 p, 13. Ma
riana Duminică. 5V2 P, 14—15. 
Margareta Teodorescu și Eleo
nora Gogîlea 4 p, 16. Angela Ca- 
bariu 3*/2 P- (Ordinea este dată 
de coeficienții S.B.).

Maestra internațională Dana 
Nuțu, membră a clubului „Me
dicina** Timișoara, cîștigă titlul 
de campioană pentru a doua 
oară consecutiv. în vîrstă de 22 
de ani, ea este studentă la Fa
cultatea de matematică (secția 
informatică) a Universității di?/ 
Timișoara.

T. NICOARA
arbitru internațional 

nostru și a obținut o neaștep
tată (și rapidă) victorie cu 
6—3, 6—4. In partida de du
blu : Segărceanu. Bîrcu — Be
nyik, Machăn 7—6, 6—7, 3—6.

Meciurile continuă sîmbătă.

Ion GAVRILESCU

MECIURI SPECTACULUISE 
ÎN „CUPĂ 30 DECEMBRIE" 

LA HOCHEI
MIERCUREA CIUC (prin tele

fon). Pe patinoarul acoperit din 
localitate se dispută meciurile 
celei de a 21-a ediții a tradițio- 
talei competiții Internaționale de 
hochei „Cupa 30 Decembrie".

In primul meci, selecționata 
Miercurea Ciuc a întrecut pe A. 
vintul Gheorgheni cu 10—6 (3—2, 
6—2, 1—2), după un joc frumos, 
echilibrat, în care hocheiștil din 
localitate s-au detașat în cea de 
a doua repriză. Punctele învin
gătorilor au fost înscrise de 
Andre, Horvath, Merca, Szentes, 
Cslszer șl Demeter, pentru A- 
vîntul punctînd Gyorgy, Csata, 
Silket, Tamaș, Barabaș și z. 
Antal.

în cel de-al doilea joc din eta
pa inaugurală, selecționata Bul
gariei a terminat Ia egalitate cu 
divizionara A cehoslovacă Bans
ka Bistrița : 6—6 (5—2, 1—3, 0—1). 
A fost o Întîlnire viu disputată, 
care a plăcut mult publicului. 
Foarte ambițioasă și speculînd 
prompt defecțiunile din apăra
rea adversă, echipa Bulgariei a 
condus în min. 17 din prima re
priză cu scorul de 5—1 (!). A 
urmat o veritabilă „cursă de ur
mărire" a lui Banska Bistrița, 
care a egalat In min. 43, lâ 6—6, 
dar în cele 17 minute de joc ră
mase n-a mal putut obține vic
toria. Au marcat : Velicikov, Ne- 
nov, Atanasov, Dancev, Zarev, 
Pantev (Bulgaria), Harvat, Gaj- 
dos, Dvorsky, Martlnovlc, Maj- 
dek (Banska Bistrița).

Competiția se încheie sîmbătă 
29 decembrie, cu meciul Miercu
rea Ciuc — Banska Bistrița. (V. 
PAȘCANU, coresp.).

,,Skoda 105 S“, cîștiguri în bani 
de 50.000, 10.000, 5.000, 2.000 lei
etc. Lozul Anului Nou poate fi 
o frumoasă satisfacție pentru 
dv., dar și un cadou plăcut pen
tru cei dragi, cu ocazia Revelio
nului 1980 !
• Agențiile Loto-Pronosport 

continuă în aceste zile vînzarea 
biletelor și pentru tragerea ex
traordinară Prono expres a Nou
lui An, care va avea loc dumi
nică 6 ianuarie 1980. Se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 L“, mari și nume
roase cîștiguri în bani de valori 
fixe și variabile, precum și 
excursii pe rutele R.P. Bulgaria 
— Turcia sau R.P. Ungară — 
R.S. Cehoslovacă — R.D. Germa
nă — Austria. Biletele pot fi 
procurate pînft sîmbătă 5 ianua
rie 1980.



WWWWWWWW'

„Fie ca «Daciada» să devină tot mai mult cadrul de manifestare a 
energiei, elanului și optimismului revoluționar al tineretului patriei, al cetă
țenilor țării, ca ea să contribuie tot mai mult la afirmarea capacității crea
toare a poporului nostru, la educarea conștiinței socialiste a maselor, la 
plămădirea omului 
a socialismului și 
socialiste".

nou, hotărît să se consacre in întregime nobilei cauze 
comunismului, nrosperitâții și fericirii națiunii noastre

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Mesajul de felicitare adresat participanților la 

competiția sportivă națională „Daciada")

Pe răbojul vîrstei salet „Daciada** a mai 
incrustat un an — anul 1979 — semn 
că marea competiție polisportivă națio

nală, creată din inițiativa tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general ai 
partidului, a mai făcut un pas spre „maturi
zare". Dar, în ciuda trecerii timpului, „Dacia
da** rămine mereu tînără, îmbogățindu-și și 
diversifieîndu-și competițiile, lărgindu-și aria 
de cuprindere a tineretului, a oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Și aceasta, pentru 
că marea întrecere polisportivă națională con- 

' feră tuturor sănătate, vioiciune și putere de 
muncă, contribuie la descoperirea de noi ta
lente pentru sportul de performanță.

Conform Regulamentului de organizare, în 
anul 1979 nu s-au desfășurat finale pe țară, 
„Daciada" desemnîndu-și campionii doar pină 
la nivel județean. Acest fapt a determinat 
insă o puternică efervescență în asociațiile și 
cluburile sportive : echipele de fotbal, volei, 
handbal, baschet ale atelierelor și secțiilor 
întreprinderilor, ale claselor și anilor de 
studiu, ale satelor și comunelor s-au întrecut 
de nenumărate ori pe terenurile de sport, ceea 
ce a dus la creșterea continuă a numărului 
de participant la „Daciada". înlănțuirea acti
vităților a conferit „Daciadei" un atribut de 
cea mai mare însemnătate : continuitatea. Tot 
mai mulți oameni ai muncii s-au obișnuit să 
practice sistematic exercițiul fizic, sportul. 
Pentru toți aceștia, „Daciada ’79** a însemnat 
un puternic mijloc de călire fizică și morală.

Domeniu de activitate plenară a celor care 
doresc să practice mișcarea, excelent cadru 
pentru întărirea puterii de muncă, o prezență 
vie și, totodată, o componentă a muncii de 
educare a tineretului de la orașe și sate, 
„Daciada ’79" a însemnat, în același timp, un 
puternic suport al performanței. In anul pe 
care-1 încheiem, nenumăratele competiții des
fășurate sub egida „Daciadei** au dat la iveală 
sute și sute de noi talente — autentici „mu
guri" ai performanțelor viitoare — care au 
și devenit membri ai asociațiilor și cluburilor 
sportive, unde dascăli și antrenori pricepuți 
le îndrumă pașii.

Prin angrenarea unui mai mare număr de 
tineri și vîrstnici, oameni ai muncii de toate 
profesiile, la activitățile din cadrul „Dacia
dei", s-au creat premise ca, in 1980, să se 
atingă obiectivele prevăzute în documentele 
aprobate de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind participarea diferitelor ca
tegorii de cetățeni la activitatea sportivă de 
masă. Gimnastica de înviorare la domiciliu, 
în grădinițe și școli, la locul de muncă, 
excursiile pe jos și cu bicicletele, crosurile, 
ca și duminicile cultural-sportive, cupele pe 
ramuri de sport și festivalurile sportive mun
citorești sau ale țăranilor cooperatori, activi
tățile sportive feminine etc. au constituit, in 
1979, un puternic sprijin pentru creșterea in
dicelui de sănătate 
lației țării noastre.

și de longevitate a popu-

MARE E SPORTUL PITIC 
Șl FRUMOS 

CA PRIMĂVARA !

Din bogata paletă a activităților, acțiunilor, inițiativelor cuprinse 
în cadrul „Daciadei-1979“, ara înmănuncheat cîteva secvențe sem
nificative, în dorința de a da o imagine cît mal cuprinzătoare a 
energiilor pe care marea competiție națională le-a declanșat în 
toate localitățile, mari și mici, ale patriei noastre.

ÎN POIANA SOARELUI. 
— ACOLO UNDE AERUL

ARE GUST DE CETINĂ
...Șoseaua urcă, din Baia Mare, 

In serpentine domoale, urmînd 
Valea Firizei, trece apoi prin sa
tul cu același nume — cu casele 
sale zugrăvite în aprinse culori 
de roșu, albastru și galben — 
urmează Valea Neagră și sfîr- 
șește brusc, dar maiestuos, ara 

. zjce, în „Poiana Soarelui".
Aici, echipați cu schiuri, hărți 

și busole au urcat încă din pri
mele ceasuri ale dimineții zeci 
de tineri, cu zîmbet în priviri 
și bujori în obraji. într-un colț 
al „Poienii Soarelui**, în vreme 
ce pe pîrtiile de schi tineri șl 
vîrstnici își încearcă măiestria, ii 
aflăm - * ----
cursul 
înscris sub genericul 
DEI*. Sînt de la Voința,

de volei, fotbal, box, atletism etc. 
Competitori au fost tineri și vîrstnici 
din comunele Șvinița, Dubova, le* 
șelnița — numeroase echipe invitate 
din Orșova și din Drobeta Tr. Se
verin. Cei prezenți în tribunele nou
lui stadion sâpat în piatră au urmă
rit, da asemenea, întrecerile „frîn- 
ghierilor*, concurs tradițional în a- 
ceste comune de pe malul Dunării. 
Ap:auze au primit șl glmnaștii de la 
C.S.Ș. Drobeta Tr. Severin pentru 
reușitele lor reprize acrobatice*...

ZiMBETUL COPIILOR 
FERICIȚI 

DĂ STRĂLUCIRE 
SUCCESELOR SPORTIVE
„La noi toți copiii din județ 

știu să patineze. . . „Salba" oglin
zilor de gheață urcă pe Olt și 
coboară pe Mureș. Învățătura și 
sportul merg mină in mină, iar 
recolta viitoarelor succese spor
tive este asigurată. . .**

Toate acestea le spunea repor
terului președintele CJEFS Har
ghita, pe o vreme de iarnă, în 
timp ce urcau de la Miercurea

Intri, să zicem, tn sala de sport 
a Școlii generale nr. 77 din Bucu
rești, unde se desfășoară un con
curs rezervat copiilor din grădi
nițele cartierului Pantelimon. In
tri atent, privind tot la podea, 
spr, a feri mini-echipele care își 
fac încălzirea. Nu, sala e mare, 
una din cele mai mari din Ca
pitală, echipele însă sînt multe — 
18 numai la gimnastică ! — plus 
cele de atletism, plus cele de 
pistolari etc. De pistolari gravi, 
nerăbdători, gata să ia poziție în 
stand, să tragă în ținte de la 3 
metri cu... formidabilele lor pis
toale marca „Metaloglobus** I

Mare e sportul pitic ! Șl fru
mos ca Primăvara ! Cei peste 250 
de copil s-au adunat pentru des
chiderea „Festivalului copiluluiM,

rile do sport erau pline de ti
neri**.

De fapt ce se întâmpla în du
minica aceea pe meleagurile te- 
leormănehe ? tn pădurea Vedea, 
de lîngă Alexandria, se desfășu
ra „Crosul primăverii**, cu parti
ciparea tinerilor din satele tele- 
ormănene— Ciolănești, Izvoarele, 
Rădoești, Necșești ș.a. — precum 
și dLn cele cinci orașe din județ: 
Tumu Măgurele, Roșiori de Ve
de, Zimnicea, Videle și, bineîn
țeles, Alexandria. La atletism ti
nerii din sate au luptat de La 
egal cu cei din orașe : anual — 
aproximativ 5 000 de tineri trec 
prin „filtrul** tirului ; piticii de 
azi (foarte mtflți) — uriașii de 
mîine la judo — iată doar cîteva 
din concluziile acțiunii...

„FIII DELTEI" 
ÎN „DACIADA ALBĂ'

pe participanții la co ri
de orientare pe schiuri 

„DACIA-
Che- 

mun, Știința, de la Școala gene
rală „Șoimii Gutinului" din Baia 
Sprie. Această întrecere — cu o 
participare mult mal numeroasă 
decît anul trecut — demonstrea
ză că „sămînța** aruncată a în
ceput să dea rod și înseamnă, 
pentru mulți, o adevărată 
mieră !

„PE-UN PICIOR DE PLAI, 
PE-O GURĂ DE RAI”

„Cîteva sute de fete în multico
lore costume de sport au coborit 
de „pe-un picior de plai" și-o 
„gură de rai", adică de pe plaiu
rile Mioriței — de la Soveja sau 
Năruja, de la Mircești sau Vidra, 
de la Panciv sau Odobești, de la 
Adjud sau Milcov — și și-au dat 
întîlnire la Focșani, lingă o ve
che piatră de hotar, care odată 
despărțea o țară, dar nu șl ini
ma și crezul unul popor".

Fetele vrîncene au coborît în 
orașul de pe Milcov pentru a par
ticipa la „Festivalul fetelor vrîn
cene", desfășurat sub egida ma
rii competiții naționale „Daciada" 
și dedicat Congresului al XII-lea 
al partidului. O reușită competi
ție de masă la care, după cum 
spunea secretarul CJEFS Vran- 
cea, luaseră parte, incluzînd și 
etapele de masă, circa 15 000 de 
fete, reprezentînd școlile, satele 
și întreprinderile din județ.

...CA O ADEVĂRATĂ 
FAMILIE

LA ȘVINIȚA, 
„FESTIVALUL SPORTIV 

AL COMUNELOR 
DUNĂRENE"

La Timișoara am fost mar
torii unei manifestări sportive 
cu totul aparte, o finală pe 
țară care întrunea, deopotrivă, 
elementele specifice activității 
de masă și ale celei de per
formanță, rodul uneia din nu
meroasele inițiative generate de 
marea competiție sportivă na
țională „Daciada", intitulată 
„Cupa învățămînt-cultură".

După fazele pe localități,
județe și zone, finala pe țară 
s-a constituit într-o splendidă 
demonstrație a înaltelor valen
țe morale, stimulate de „Dacia- 
dă“. S-au întîlnit la Timișoara 
profesori și profesoare de
ducație fizică, de matematică 
și chimie, de limbi străine și 
alții din școli, licee și facul
tăți, oameni ai laboratoarelor, 
ai institutelor de cercetări din 
numeroase părți ale țării, 
mâni, maghiari, germani și 
alte naționalități, de 
vîrste. de la orașe ca 
sate, ca o adevărată 
unită prin sport...

Ciuc spre Izvorul Mureșului. A- 
proape fiecare sat avea patinoar, 
peste tot se juca hochei.

— Avem în județ și peste 
de pîrtii foarte bune — la Bor- 
sec, Toplița, Gheorgheni, Tuș- 
nad, Băile Harghita — unele do
tate cu baby-schi lifturi. Cit pri
vește patinoarele. . . precum ve
deți, sînt mereu pline de copii, 
al căror zîmbet fericit dă stră
lucire succeselor sportive. Dato
rită lor, sperăm să ne menținem 
locul 1 cucerit la prima ediție 
a „Daciadei albe", a încheiat 
președintele.
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manifestare cultural-sportivă des
fășurată in cadrul Anului inter
național al copilului. Se întrec 
cu multă ambiție, pentru a creș- 
e voinici, pentru a ajunge mari, 

pînă la podiumul Olimpiadelor ’

...ERA O DUMINICĂ 
A „DACIADEI"

„Orașul Alexandria se trezise 
mai devreme decît de obicei, 
astfel ''ă atunci cînd soarele s-a 
arătat în geana răsăritului, dru
murile care duceau spre terenu-

e-

Orșova urcam cu vapo- 
Cazane, pentru a merge 
comună care a ținut sâ 
- sub egida „DACIADEI**

...De la 
roșul spre 
la Șvinița, 
organizez
— primul „Festival sportiv al satelor 
dunărene**.

Și repo'terul sportiv, prezent la a 
ceste frumoase întreceri din județul 
Mehedinți, consemnează: „Am asistat 
k> ample și atrăgătoare concursuri

ro- 
de 

diferite 
și de la 

familie

Continuînd marile acțiuni desfășurate In 
anul pe care-1 încheiem, „DACIADA 
’80“ pornește la drum sub puternicul 

avînt creat, și în domeniul sportului, de lucră
rile celui de-al XII-lea Congres al partidului 
nostru. „Daciada albă", aflată în plină desfă
șurare, a cunoscut, încă de la declanșarea ei, 
o puternică efervescență. Tineretul, oamenii 
muncii de la orașe și sate, participă în număr 
tot mai mare la acțiunile din cadrul „Dacia- 
dei“, conștienți că marea competiție polispor
tivă este un nesecat izvor de sănătate, putere 
de muncă și vigoare. 1

Toate arată că, încă de De acum, există

S-a dat startul în etapa de Iar
nă a „Daciadei" !

Tineretul de la porțile Deltei a 
răspuns cu însuflețire „prezent" la 
primele întreceri desfășurate în 
județul Tulcea. „47 de baze spor
tive și-au deschis porțile și pe 
toate, iubitorii de mișcare — de 
la preșcolari la tineri muncitori — 
au găsit pe organizatori la da
torie, gata să conducă primele 
dispute. . . Numărul celor care au 
pășit pe terenurile de întrecere 
în prima zi a „Daciadei albe" a 
trecut de 5 000 de tineri și vîrst
nici. . ."

în final, un amplu spectacol 
sportiv pe stadionul Delta din 
Tulcea s-a constituit ca un fier
binte omagiu adus partidului de 
către fiii „Deltei** pentru minu
natele condiții care le-au fost cre
ate în vederea afirmării în mun
că și sport.

„CUPA U.N.C.A.P." 
DEMONSTREAZĂ 

INEPUIZABILELE REZERVE 
ALE SPORTULUI SĂTESC
Frumoasa baza sportivă din comu

na Viziru și stadionul din Brăila au 
găzduit finala pe țară a Concursu
lui național sătesc de atletism, do
tat cu „CUPA UNCAP*.., Reprezen
tanții celor 39 de Județe și-au dis
putai șansele într-o atmosferă săr
bătorească dar și de mare ambiție.

Cei mai mulți se aflau pentru 
prima oară la un concurs de atare 
anve^g irâ, ceea ce denotă că re
zervele atletismului sătesc sînt Ine
puizabile, că de la sate se pot pro
pulsa mereu talente pentru sportul 
de performanță. La festivitatea de 
închidere, tovarășa Ana Mureșan, vi
cepreședinte al UNCAP, a subliniat 
dezvoltarea fără precedent pe caro 
sportul sătesc a cunoscut-o sub Im
pulsul „Daciadei**.

condiții ca „DACIADA ’80“ să devină mal 
cuprinzătoare decît cea din anul pe care il 
încheiem, să fie, pe drept cuvînt, un bun al 
tuturor, la îndemîna oamenilor muncii, un 
mijloc eficace de călire fizică, dar și de edu
care pentru că, așa cum arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în magistralul Raport 
prezentat la Congresul al XII-lea al parti
dului, asociațiile sportive, care au un rol de 
seamă în organizarea activităților sportive de 
masă ale „Daciadei", aduc o contribuție tot 
mai activă în educarea și mobilizarea spor
tivilor la înfăptuirea politicii partidului.
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CAMPIONATE MONDIALE MEDALII DE ARGINT MEDALII L

I
MEDALII DE AUR

• Echipa României (Nadia Comăneci, Melita Ruhn, 
Emilia Eberle, Rodica Dunca, Dumitrița Turner, 
Marilena Vlădărău) — gimnastică, echipe

9 Dumitrița Turner - gimnastică, sărituri
9 Emilia Eberle — gimnastică, sol
9 Sanda Toma — canotaj, schif/simplu
9 Constantin Alexandru — lupte greco-romane, categ. 

48 kg
9 Ivan Patzaichin — Petre Capusta — canoe 2 — 

500 m
9 Nicușor Eșeanu — Ion Bîrlâdeanu — caiac 2 — 

10 000 m

MEDALII DE ARGINT
9 Dan Grecu — gimnastică,
• Elena Oprea - Florica 
2 f.c.

Ion Bîr'ădeanu — caiac 1 
Gherasim Munteanu —

2 - 10 000 m

e

9

9

9

inel»
Dospinescu canotaj.

- 1000 m
Gheorghe Titu — canoe

MEDALII DE BRONZ

I FEMININ I

Melita Ruhn — gimnastică, individual compus
Melita Ruhn — gimnastică, sol
Emilia Eberle — gimnastică, paralele
Ivan Patzaichin - canoe 1 1 000 m
Ivan Patzaichin - canoe 1 - 10 000 m
Gheorghe Sim cnov - Toma Simionoc — canoe 2
- 1 000 n>
Agafia Orlov, Nastasia Nichitov, Marra Nicolae, 
Adriana Tarasov — caiac 4 — 500 m
Agafia Orlov — Nastasia Nichitov - caiac 2 — 
50C m
Vasile Pușcașu - lupte libere, cat. 100 kg 
Andrei Janko — lupte libere, cat. 4-190 kg
Olga Homegni — Valeria Răcilâ-Roșca - cano
taj, dublu vîsle

Valeria Câtescu, Florica Silaghi, Maria Tănase, 
Georgeta Mașca, Aneta Matei - canotaj, 44-1 
ra me
Veronica Jugănaru, Aneta Mihaly, Maria Maco- 
viciuc, Sofia Banovici, Elena Giurcâ — canotaj, 
44-1 vîsle

1
I
I
I
I.

1. NADIA COMANECI (Cetatea Deva) gimnastică
2. Emilia Eberie (C.S. Arad) gimnastică
3. Sanda Toma (Viitorul București) canotaj
4. Dumitrița Turner 

lologie, Municipiul
5. Melita Ruhn (C.S.
6. Carmen Bunaciu
7. Eva Zorgo-Raduly
8. Virginia Ruzici (Dinamo București)
9. Teodora Ungureanu (Dinamo Buc.) gimnastică

'0. Elena Oprea-Florica Dospinescu (Di
namo București) canotaj

(Lie. de istorie-fi-
Gh. Gheorghiu-Dej) gimnastică 
Șc. Sibiu) gimnastică
(Dinamo București) inot 
(C.A.S.U. Cluj-Nap.) atletism 

tenis

537
470
447

406
351
278
230
154

93 ’I
O 
o 
e

o

54,5 PJ

CAMPIONATE EUROPENE
------- ——"ȚI

MEDALII DE AUR
Comăneci

Emilia Eberle — gimnastică, Individual
Emilia Eberle — gimnastică, paralele
Emilia Eberle — gimnastică, bîrnâ
Echipa României — rugby
Nicu Gingâ — lupte greco-romane, cat. 
Roman Codreanu - lupte
4-100 kg
Aurel Neagu — lupte libere, cat. 57 kg 

_ Daniel Radu — box, cat. 51 kg 
9 Valentin Silaghi — box, cat. 75 kg

compus

52
greco-romane, cat.

• Gheorghe Mine
74 kg

® Florian Țircomnn 
9 Cornel Bălan — 
® Eugen Chivu — |

Marin Stan — tir, pistol viteză

MEDALII DE BRONZ

CAMPIONATE El

MEDALII E
Nadia ComânecT — gimnastică, bîrnâ 
Fița Lovin — atletism, 800 m în sală 
Horia Toboc — atletism, 4G0 m în sală 
Petre Dfcu — lupte greco-romane, cat. 
Vasile Andrei — lupte greco-romane, cat. 
Aurelian Rențea — lupte libere, cat. 48 kg 
Vasile Pușcașu — lupte libere, cat. 100 kg 
Dragomir llie — box, cat. 60 kg
Carol Hajnal - box, cat. 63,5 kg 
Ion Budușan - box, cat. 67 kg

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

90
100

kg 
kg

Vasile Roșu — 
Maria Romanov 
Andrei 
bărbați 
Andrei 
mixt
Marla 
perechi

Dirzu

Dirzu — 

loiif-Nich

BILANȚUL ANULUI
9 Georgicâ Donici — box, cat. S1 kg
9 Ion Cernat — box, cat. 91 kg
9 Marian Grigoraș — haltere, cat. pană total
9 Marian Grigoraș — haltere, cat. pană aruncat 
““ Dragomir Cioroslan - haltere, cat. semimijlocie, 

aruncat
Nicolae Viad — judo, cat. semlușoară 
Mihalache Toma — judo, cat. semimijlocie 
Lucia Romanov — tenis, simplu femei
Lucia Romanov — Maria Romanov — tenis, dublu 
femei
Dumitru Hărâdău — tenis, simplu bărbați 
Dumitru Hărâdău — Traian Marcu — tenis, dublu 
bărbați

CAMPIONATE MONDIALE (lincrct-juniori)

MEDALII D
9 Echipa României 

Elena Stan, lldik 
Maria losif-Nichi 

:llie Hosu - popi 
Alexandru Naszo 
Eugen Chivu — 
Echipa României 
gu, Mihai Drag 
rJiioe

MEDALII D

Nadia
pus
Nadia
Nadia
Echipa
Constantin Alexandru
48 kg
Ștefan Rusu - lupte greco-iomane, cat. 68 kg 
Ion Draica — lupte greco-romane, cat. 82 kg 
Natalia Mărășescu — atletism, 1500 m în sală

gimnastică, Individual com-
MEDALII DE AUR

Maria Tănase
Comăneci — gimnastică, sărituri
Comăneci — gimnastică, sol 
României — lupte greco-romane

.ti.. — lupte greco-romane, cat.

9 Sodica Grâdinaru
1 f.c.

9 Vasile Roșu — haltere, cat. cocoș, smuls

MEDALII DE ARGINT

canotaj.

O Petre Bornescu - box, cat. miilocie
9 Eugen Chivu - haltere, cat. ușoară smuls

Echipa României 
rlu, Silviu Belivi 
sile Ivan, Alexai 
pice, echipe 
Alexandru Nasz" 
Ion Bălaș — halt 
Ion Balaș — hal 
Ion Bălaș — hal 
Eugen Chivu - 
Elisabeftp’Seroean 
Petrică Pocora — 
Ion Luca - Atilc 
Andrei Dirzu - t 
Cristina Cojocaru 
Mihai Ene — atic

PRIMII SPORTIVI ROMÂNI AI ANULUI,
MARII PERFORMERI AI LUMII!PRINTRE

Tradiționalul rendez-vous a- 
nual al gazetarilor pentru 
desemnarea celor mai buni

sportivi români a reunit 62 de 
condeieri din 16 redacții. Sub e- 
gida Asociației presei sportive, ei 
și-au dat votuil pentru stabilirea 
ierarhiilor anului 1979, an com- 
petițional desfășurat sub semnul in
tenselor pregătiri în vederea Jocu
rilor Olimpice de la Lake Placid și 
Moscova. Dealtfel, această ampren
tă o poartă și clasamentele, doar 
doi reprezentanți ai disciplinelor 
neînscrise (încă) pe programul J.O.

— Virginia Ruzici — tenis și Florin 
în premieră se află clasamentul 

antrenorilor. Toate aceste ierarhizări — care au, desigur, și un anume 
grad de subiectivitate, întrucît nu există un „cintar" foarte exact al 
valorii performanțelor, chiar atunci cînd este vorba de medalii de aur 
la C.M. — sînt stimulatoare. Cei aflați în frunte se simt obligați să-și 
păstreze pozițiile, așa cum cei rămași pe... parcurs se ambiționează 
pentru o ascensiune spectaculoasă.

Tuturor le urăm succese și mai mari în anul olimpic 1980, o substan
țială creștere a valorii — posibilă numai printr-o activitate de 
și mai sîrguincioasă —, sănătate și bucurii în Noul An !

pregătire

Și totuși, Nadia Comăneci!

gazetarilor de sport de- 
acest sfirșit de an se 
multe candidate la me- 
aur a clasamentului. Și

Fără discuție, ierarhia anului 
1979 la fete a pus cea mai grea 
problemă 
oarece in 
prezentau 
dalia de 
totuși, Nadia a fost de 39 de ori 
în fruntea listei, iar Sanda Toma 
și Emilia Eberle doar de 11 și — 
respectiv — 8 Celelalte patru s-au.. 
răsplndit la Dumitrița Turner și 
colegele ei „mai mici". Votul ma
siv primit de Nadia Comăneci — 
care ii aduce a 5-a victorie con
secutivă in clasamentele anuale — 
are. desigur, explicații. Ziariștii 
n-au uitat că Nadia a strălucit la 
campionatele europene de la Co
penhaga, cucerind trei medalii de 
aur și definitiv trofeul european 
pentru cea de a treia victorie la 
individual compus. Și-apoi, Nadia, 
după ce a cucerit titlul de cam
pioană mondială cu echipa Româ
niei. contribuind substanțial la ob
ținerea acestei medalii de aur în 
condiții ieșite din comun, ea nu a 
putut, din cauza agravării furun
culului de la mina stingă, să-și 
apere avantajul de la eoncursul 
individual compus In care avea

9 Nadia Comăneci — al 5-lea an consecutiv in frunte I 9 Constantin Alexandru a 
dominat net topul băieților 9 5 gimnaste printre primele 10 sportive ale anului, un omagiu 
adus sportului grației și măiestriei, performanțelor lui 9 Carmen Bunaciu continuă I... • 
Ivan Patzaichin — „tinerețe fără bătrînețe" • Teodora Ungureanu din nou între marile per
formere 9 Marin Stan încearcă să lege Melbourne de Moscova 9 Eva Zorgo-Raduly — mo
del pentru o statuie • Dan Grecu sau victoria voinței 9 Antrenorii pe podium. In frunte,

reușind să pătrundă între primii 10 
Gheorghiu — șah.
pe echipe, iar în perspectivă cel al

prima șansă la titlul 
Apoi Nadia Comăneci a 
după Fort Worth

mondial. 
rămas și 

gimnasta și 
sportiva româncă in jurul căreia 
gravitează și palpită interesul și 
inimile a milioane și milioane de 
iubitori ai sportului din țara noas
tră și de peste hotare. Din nou : 
bravo. Nadia !

Emilia Eberle, deci tot gimnas
tica !, ocupă poziția a doua con- 
firmînd ascensiunea sa in lumea 
stelelor sportului. Harnica fetiță 
din Arad și-a șters lacrimile ne
reușitei la birnă și a atacat, cu 
o vitejie demnă de a fi urmată ca 
exemplu, cel mai frumos „mo
ment" al gimnasticii competițio- 
nale : solul. Zburind ca un fulg 
de nea și dind consistență plasti
că cuceritoarei melodii „Sanie cu 
zurgălăi", Emilia i-a vrăjit pe 
xani și pe arbitre, furîndu-le 
rul... inimilor.

In fine, preferatei crainicilor 
dioului — Sanda Toma — i _ _ 
dat ce este al... Cezarului. La a 
5-a cursă oficială, canotoarea 
noastră a cucerit titlul mondial la 
schif simplu, devenind surpriza 
sezonului. Această performanță o 

te- 
au-

ra- 
t-a

firește, soții Bela și Marta Karoly

două 
Turner, 
și Me- 
indivi- 
a treia 

mondial al 
o perfor-

urcă pe treapta a treia, lingă co
echipiere celebre. Sanda — știți 
bine — este una dintre cele 70 000 
de fete care au răspuns la che
marea selecționerilor. Este una 
dintre cele citeva zeci care au în
trunit, atunci, sufragiile specialiș
tilor, este una dintre cele citeva 
care au parcurs fără răgaz un 
lung drum de muncă, punind in 
balanță nu numai harul, ci și riv- 
na, ambiția și abnegația. Ceea ce 
unora li se părea imposibil este 
astăzi o realitate.

Pe locurile 4 și 5, alte 
gimnaste — Dumitrița 
medalie de aur la sărituri, 
lita Ruhn — locul III la 
dual compus și tot poziția 
la sol. Sigur, titlul 
Dumitriței reprezintă 
manță majoră, dar impresia noas
tră este că performanța Melitei 
nu se află mai prejos. Spectacu
loasa ei ascensiune pină la locul 
III la individual compus, o veri
tabilă goană pe treptele ierarhiei, 
ni se pare senzațională. Este și 
motivul pentru care Dumitrița și 
Melita se află pe locuri vecine, in 
partea de sus a ierarhiei anului. 
Și, poate, este ilustrarea cea mai 
convingătoare a forței colective a 
gimnasticii feminine românești.

O înotătoare, Carmen Bunaciu, 
firește, intre primele zece sportive 
românce ale anului 1979, dă un 
prestigiu și mai mare clasamen
tului. Pentru că înotul — sport 
cu pondere mare la Olimpiadă — 
reprezintă mai mult decit o sem
nificație pur sportivă. Carmen a 
luptat anul acesta prin... corespon
dență cu americanca Linda Te
zele (incă șefă de pluton la 100 
m și 200 m spate) și direct cu a-

Eva Zorgo-Raduly fiind 
prin care sculptorii ar 
imortalizeze frumusețea 

a atletismului. Intr-un an, 
a cucerit și o medalie de

cele cronometrului. Poate că au 
impresionat, in primul rînd, vic
toriile de la Jocurile Mondiale U- 
niversitare, dar noi credem că 
substanța valorii elevei Cristinei 
Șoptereanu se află tocmai in 
temeritatea cu care atacă recordu
rile mondiale. Nu este puțin lucru 
să te încumeți — singură — cînd 
dincolo sau dincoace de Ocean se 
află grupuri compacte, care luptă 
„cot la cot". Olimpiada ’80 va fi 
examenul vieții sale sportive.

Lingă inot iată și atletismul, și 
el dătător de prestanță. Clujul lui 
Moina și-a mai trimis un amba
sador in lumea marii performanțe 
atletice, ~ -----
sportiva 
dori să 
deplină 
in care 
aur la J.M.U., Eva a adăugat re
cordului la suliță nu mai puțin de 
3,54 m, cifră exorbitantă dacă ne 
gindim că saltul a fost de la 63,66 
m la peste 67 m. Există și aici 
un duel (sportiva noastră l-a și 
ciștigat anul acesta o dată), un 
duel pasionant, Eva Zorgo-Raduly 
— Ruth Fuchs, care se va con
stitui intr-un „clou“ al Olimpiadei 
moscovite.

Fără discuție că lumea sportu
lui a fost profund impresionată de 
dirzenia... bărbătească a Virginiei 
Ruzici, de stoicismul cu care su
portă mai vechiul accident, prote- 
jindu-și genunchiul cu un aparat 
și luptind fără răgaz pentru a a- 
junge pe Everestul tenisului fe
minin. La Antipozi a mai adăugat 
ceva unei glorii ce se conturează 
tot mai puternic

Pentru Teodora. Ungureanu, sim
patia ți admirația noastră se pă-

EMILIA EBERLE

MELITA RUHN

strează neștirbite. Ba chiar s 
amplificat după ce la Ciudad 
Mexico unde a cucerit trei » 
dalii de aur. Teodora, după o 
sență cauzată de boală, a revit 
spectaculos demonstrînd că am 
(ia, pregătirea susținută și dăr I 
rea pot face minuni I

Un „cuplu navigator" : El< 
Oprea — Florica Dospinescu 
cheie clasamentul de onoare 
sportivelor noastre in ’79. Fet 
acestea au și ele o poveste / 
moașă. Sint — de cînd se știu| I 
aceeași... barcă — mereu imprl ț 
nă. In diferite ambarcațiuni, j| 
lacurile de la Nottingham sau I

Constantin Alexandri

a fosi
45 de ziariști sportivi l-au ini 

cat pe Constantin Alexandru drfl 
sportivul român nr. 1 al anut 
1979. Preferință .. dreaptă, pent 
că acest luptător la stilul ciaB 
este un mare performer, un 
sportiv. Sigur, in balanță a f|| 
pus titlul mondial cucerit la £■ 
Diego, căruia i s-a adăugat ■ 
european, obținut in primăvară I



LE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI IN ANUL PREDLIM
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ONZ CUPA MONDIALĂ LOCUL III
ipte greco-romane. cat.

<, cat. pană
.. grea

cat. ușoarâ total

LOCUL I
Aurul Baia Mare — popice (m)

NE (tincrct-junlori)

O Nadia Comâneci — gimnastică, sărituri
• Nadia Comâneci — gimnastica, sol
• Emilia Eberle — gimnastică, paralele
• Emilia Eberle — gimnasticâ, bîrnă

SUPER CUPA MONDIALĂ

LOCUL II

R
cat. cocoș smuls 

simplu femei
Mancaș — tenis, dublu

3 Chiriac — tenis, dublu

Ibolyâi Katona — popice.

LOCUL II Echipa României — handbal (m)

• Emilia Eberle — almnastică, individual compus

CUPA EUROPEI

LOCUL I
Steaua (Viorica Țurcanu, Adriana Dragomir, Eco- 

terina Stahl, Suzana Ardeleana, Marcela Moldovan) 
— scrimâ. floreta

SOMPETIȚ1ONAL 1979
x\\\\\\\\\\\\\\\\\^\^

31NT LOCUL III

UNIVERSIADA

MEDALII DE AUR
Teodora 
compus
Teodora
Teodora
Carmen
Carmen
Eva Zorgo-Raduly — atletism, suliță 
llie Floroiu — atletism, 5 000 m 
llie Floroiu — atletism, 10 000 m
Paul Copu — atletism, 3 000 m obstacole
Virginia Ruzici — Florența Mihal — tenis, dublu 
femei
Virginia Ruzici — Traian Marcu — tenis, dublu 
mixt
Ion Checicheș — gimnasticâ. Inele

Ungureanu gimnasticâ, Individual

Ungureanu — gimnasticâ, paralele 
Ungureanu — gimnasticâ, bîrnâ 
Bunaciu - înot, 100 m spate 
Bunaciu — înot, 200 m spate

MEDALII DE ARGINT

Katona, Ioana 
Eva Nagy, Zoia

•opice, echipe 
ridual
» Hosu — popice, 
cat. ușoarâ smuls
mtin Țirloiu, Iulian Nea- 
) — tir, pistol liber •-

Dogaru, 
Roman,

perechi

Steaua (Ion Pop, Alexandru Nilcâ, Marin Mus
tața, Constantin Marin) — scrimâ, sabie

Echipa României (Ruxandra Hoc iotă, Magdalena 
InToth, Elena Cîrsticâ, Felicia Cîrstea) — sărituri 

apă, echipe

9 Echipa României (Anca Grigoraș, Teodora Un
gureanu, Cristina Itu, Gabriela Trușcâ) — gim
nastică, echipe

• Anca Grigoraș — gimnastică, bimă
• Teodora Ungureanu - gimnasticâ, sel

MEDALII DE BRONZ

&

8

)NZ
dru Naszodi, Ștefan Boa- 
nstantin Stamatescu, Va- 
ekely, llie Hosu) — po-

popice, individual 
musca total

L muscă smuls 
muscă aruncat 

cat. -Ușoară total 
iac ^^500 m 
1 - 1 000 m
• — caiac 2 - 1 000 
piu bărbați
sm, 1 500 m
Dlusalt

m

CUPA CUPELOR

LOCUL I
Dinamo — volei (mi

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

S Echipa României (Kurt Szilier, Romulus Bucurate, 
Ion Checicheș, Sorin Cepoi) — gimnasticâ, echipe

• Kurt Szilier — gimnasticâ, sărituri
• Kurt Szilier — gimnastică, paralele
• Kurt Szilier — gimnastică, bară fixă
• Teodora Ungureanu — gimnastică, sărituri
• Anca Grigoraș — gimnastică, paralela
• Marin Mustațâ — scrimâ, sabie 

Andrei Dîrzu — Florin Segârceanu
blu bărbați

2

tenis. du-

LOCUL II

Steaua — volei (m)
C.S. Arad — tenis de masa (♦) 
La rome t București - popice (f)

Andrei Dîrzu — tenis, simplu bărbați 
Virginia Ruzici — tenis, simplu femei 
Echipa României (Ion Popa, Octavian 
viu Angelescu, Mihai Popa, Rudolf 
scrimâ, echipe spadă
Mihaela Loghin — atletism, greutate 
Fița Lovin - atletism, 800 m
Flerența Țacu — atletism, disc 
Echipa României — fotbal

Zidarv, Lk 
Szabo) —

ș
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

I
I
I
I
I

MASCULIN

1. CONSTANTIN ALEXANDRU (Steaua) lupte gr. r.
2. Ivan Patzaichin (Dinamo București)
3. Dan Grecu (Dinamo București)
4. Ion Draica (Farul Constanța)
5. llie Floroiu (Farul Constanța)
6. Ion Birlădeanu (Steaua)
7. Ștefan Rusu (Mobila Rădăuți)
8. Daniel Radu (Steaua)--“
9. Florin Gheorghiu (I.T.B.)

10. Marin Stan (Steaua)

caiac-canoe 
gimnastică 
lupte gr. r. 
atletism 
caiac-canoe
lupte gr. r.
box
șah
tir

545
440
414
243
229
207
151
109
102
97

:erna, la Karapiro sau Amsterdam, 
țle au urcat — tot împreună ! — 
'a fiecare ediție a mondialelor pe 
wdium. Abonate la premiere, ele 
u pină acum patru medalii de 
'ronz și un „argint", ultima per- 
ormanță (și cea mai bună) fiind 
ealizată anul acesta la Bled. Un 
It total, al medaliilor la campio- 

Iațele mondiale și europene, ne 
rată că fetele apelor sint, de 
ouă ori medaliate. Ei bine, do- 
ința lor este să-și rotunjească ci- 
ra pe lacul Krîlatskoe. Ar fi fru- 
los ca între atitea medalii să se 
fie și una olimpică !

pă Ciudad de Mexico 

Diego
ucurești. Alexandru nu este însă 
n meteorit, ci o certitudine va- 
>rică confirmată in sportul mon
tai. El n-a băut din cupa succe- 
ului pentru prima oară in Cali- 
irnia, performanța sa la mondia
le nord-americane fiind o repe- 
ire a aceleia de pe platourile 
’.alte de la Ciudad de Mexico, 
apă cum nici aurul de la Bucu

rești nu era o premieră, alte patru 
titluri europene aflindu-se in pal
maresul acestui ..Hercule de buzu
nar". Și toate aceste victorii au 
fost obținute in bătălii crincene, 
cu adversari de excelentă valoare, 
intre care sovieticul Șumakov este 
doar un exemplu. Un exemplu ar 
trebui să fie și Constantin Ale
xandru pentru colegii săi din e- 
chipa națională de lupte greco- 
romane care la San Diego ne-au 
rămas datori. Li se oferă la J.O. 
șansa revanșei.

în Ivan Patzaichin, „medalia de 
argint" a clasamentului ’79, avem 
personificarea pasiunii pentru 
sport. La cei 30 de ani ai săi, 
Ivan este mai tinăr decît mulți 
dintre tinerii săi colegi și, în pri
mul rind. decît Vasile Dîba. pen
tru că flacăra nestinsă a pasiunii 
ii dăruie acea „tinerețe fără bă- 
trînețe" pe care lumea întreagă o 
caută cu sirg. Conștiincios, deopo
trivă talentat, pășind drept pe axa 
drumului dintre limitele „vieții 
invizibile" (sportive), adăugind cu 
fiecare cursă ceva ințelepciunii 
sale. Ivan Patzaichin se află nu la 
a doua tinerețe, ci in plenitudi
nea forțelor sale de bărbat puter
nic. Trei medalii — una de aur 

și două de bronz — au însemnat 
aproape jumătate din bilanțul ca- 
noiștilor și caiaciștilor noștri la 
„mondialele" de la Duisburg, o 
pondere onorantă pentru acest 
senior al canoei.

Dănuț (nu, nu-l alintăm, acesta 
este adevăratul lui prenume) Gre
cu dobindeșle locul III in ierarhia 
anului ca o binemeritată răsplată 
a strădaniilor sale de o viață. El 
a făcut din nespectaculoasa probă 
a inelelor, o rampă a virtuțiilor. 
Acolo, sus, Dănuț pare gigantic, 
deși in realitate nu depășește sta
tura medie. Amploarea ii este 
conferită de forța herculeană cu 
care-și realizează superbul exer
cițiu, de talentul cu care îmbină 
grelele acrobații. Gimnastica noas
tră ii datorează mult acestui spor- 
tiv-exemplu pentru nenumărate 
generații, cum Dan Grecu ii dato
rează gimnasticii înălțarea sa în 
lumea vedetelor autentice. „Argin
tul" de la Fort Worth — singura 
distincție a gimnasticii noastre 
masculine la campionatele lumii 
din S.U.A. — este o dovadă pe
remptorie că și băieții pot călca 
pe urmele fetelor. Condiția : talent 
și muncă, foarte multă muncă.

Copilul minune al luptelor gre
co-romane de la noi, Ion Draica 
— cel care junior fiind a învins 
elita seniorilor — a fost anul a- 
cesta doar pe jumătate cum îl 
știam și cum îl doream. La „euro
pene" a învins, la mondiale n-a 
urcat pe podium. Locul 4 ocupat 
în clasamentul anului este mai 
mult un vot de încredere, un sti
mulent pentru viitoarele bătălii. 
Draica este — orice s-ar spune — 
abia la începutul carierei.

Pentru llie Floroiu plasarea sa 
pe locul 5 a fost, desigur, o plă
cută surpriză. Atletul de cursă 
lungă, campion mondial universi
tar la 5 000 și 10 000 m în aerul 
rarefiat al capitalei Mexicului, 
merita această răsplată fiindcă 
este unul dintre cei mai inimoși 
atleți pe care-i avem și — mai 
ales — pentru că el gustă nu nu

î
ECHIPE

1. ECHIPA FEMININA DE GIMNASTICA A ROMÂNIEI 
Echipa 
Echipa 
Echipa 
Echipa 
Echipa

I
I
I

2.
3.
4.
5.
6. 

de lupte greco-romane a României 
masculină de handbal a României 
de fotbal Universitatea Craiova 
de rugby a României 
masculină de volei Dinamo București

mai satisfacția succesului, ci și fru
musețea cursei.

Campion al lumii în același ca
iac cu Nicușor Eșeanu, Ion Bîrlă- 
deanu a fost despărțit de colegul 
său pentru că și-a dublat „aurul" 
cu un argint la caiac 1—1 000 m. 
El iși consolidează astfel locul in 
„flotila de aur" românească.

Rădăuțiul se vede — spre cin
stea lui — incorporat în elita 
sportului românesc. Datorează a- 
ceastă ascensiune luptătorului 
Ștefan Rusu, campion european la 
greco-romane, om care ar putea 
la J.O. de la Moscova să augmen
teze satisfacția orașului din nor
dul Moldovei.

După atita amar de vreme, de 
așteptare in zadar, iată un boxer 
urcind spre culmile cercetate cind- 
va de Nicolae Linca. Este tinărul 
Daniel Radu, încă elev, talent de 
excepție, dotat cu viteză de reac
ție și de execuție. Medalia de ar-

Antrenorii
Avem de fapt in față clasamen

tul celor mai bune echipe. Ne-am 
gindit insă că el reflectă cel mai 
bine munca acelor artizani ano
nimi care sint antrenorii și că a 
sosit momentul să-i urcăm pe... 
podium ! Așadar, pe locul I Bela 
Karoly care, ajutat de soția sa

BELA KAROLY
Marta, a dăltuit statuile gimnas
ticii noastre, a muncit ani in șir 
fără răgaz, mii de zile pentru ca 
noi să trăim bucuria unor nopți

1
290
140

93
91
87
83 

Ip 
p 
p 
p 
p 
p .1

I

gint de la europenele găzduite de 
orașul vest-german Koln este o 
promisiune pe care tinărul pugi
list promite s-o onoreze.

Avem convingerea că introduce
rea lui Florin Gheorghiu pe o 
treime din buletinele de vot se 
datorează performanțelor realizate 
de marele maestru internațional al 
șahului in turneele amicale de 
peste Ocean. Altfel, rezultatul său 
cu... Trois nu i-ar fi adus locul 
intr-o ierarhie in care înainte și 
după se află medaliați la mondia
le și la europene. Să credem că 
Florin ne va aduce în curind sa- 

, tisfacții și in competițiile oficiale.
Marin Stan se ambiționează să 

se adauge pleiadei de mari cam
pioni ai tirului intr-o probă — 
pistol viteză — in care pirtia 
succeselor olimpice a fost deschi
să de Ștefan Petrescu la Melbour
ne. Medalia de argint de la Lvov 
este, desigur, o premisă.

pe podium...
de basm. Skien, Montreal. Fraga, 
Strasbourg, Copenhaga, Fort Worth 
— toate aceste etape ale trium
fului sint scrise cu aur in cartea 
de onoare a gimnasticii românești 
prin strădaniile și arta lui Bela 
Karoly. Ion Corneanu a pri
mit medalia de aur pentru 
victoria echipei noastre la C.E. de 
lupte greco-romane pentru că de 
ani și ani el este și mintea și su
fletul reprezentativei naționale. 
Revenirea selecționatei de hand
bal a României pe drumul spre 
marile victorii se datorează, fără 
discuție, și muncii antrenorilor 
Nicolae Nedef și Lascăr Pană, co
ordonatorului pregătirii naționa
lei, prof. univ. loan Kunst-Gher- 
mănescu, precum și tuturor teh
nicienilor care-i ajută. Înainte de 
a ajunge la treapta a 4-a. să nu-i 
uităm pe antrenorii emeriți Radu 
Huțan și Nicolae Navasart de la 
caiac-canoe, pe coordonatorul gru
pei de tehnicieni a canotajului fe
minin. Victor Mociani, pe Cristi
na Șoptereanu, antrenoarea lui 
Carmen Bunaciu și a lui Irinel 
Pănulescu. pe Mircea Bădulescu 
sfetnicul lui Dan Grecu și pe 
mulți alții care ar merita să fie 
urcați pe podiumul de premiere, 
alături de sportivii pe care real
mente i-au creat.

Fotbalul este prezent prin Uni
versitatea Craiova, deci prin Va
lentin Stănescu și Ion Oblemenco, 
rugbyul prin Valeriu Irimescu.

Hristache NAUM
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Ancheta ziarului nostru

SAMEȘ, FOTBALISTUL Nr. 1 AL ANULUI;
@ Un an dominat de doi apărători centrali și colorat de ascensiunea lui
M. Răducanu ® O anchetă cu semne de întrebare

La încheierea anului fotbalistic 1979, 
ancheta ziarului nostru pentru sta
bilirea celui mai bun fotbalist al 

anului a apelat la antrenorii principali ai 
echipelor divizionare A, la conducătorii 
de cluburi și la cronicarii ziarului „Spor-

tul". Dat fiind faptul că toate aceste trei 
categorii reprezintă aceeași cifră - cîte 
18 - ancheta noastră a prezentat condiții 
de egalitate celor 
și adiționarea de

trei „criterii", permițind 
puncte, adică un sistem

pentru echipa națională
care oferă eșalonarea tuturor jucătorilor 
votați, lată, în cele ce urmează, voturile 
celor 54 de participanți 
mai facem mențiunea că 
•tare a fost 5, 4, 3, 2, 1.

la anchetă. Să 
sistemul

Ordinea“ antrenorilor9»
• Gheorghe Constantin (Steaua) : 1. Sameș, 2. M. Răducanu 3. 

Ștefănescu, 4. Dinu, 5. Balad • Valentin Stănescu (Universitatea 
Craiova) : 1. Ștefănescu, 2. Dinu, 3. Ungureanu, 4. Beldeanu, 5. M, 
Răducanu 9 Angelo Niculescu (Dinamo) : 1. Dinu, 2. Sameș, 3. 
șielănescu, 4. lovănescu, 5.' M. Răducanu ; 9 Floria Halaglan
(F.C. Argeș) : 1. Sameș, 2. lovănescu, 3. D. Nicolae, 4. Dobrin. 5. 
Dinu 9 Viorel Mateianu (F.C. Bala Mare) : L Sameș, 2. M. Rădu
canu, 3. Terheș, 4. Dobrin, 5. Dinu 9 Viorel Tîlmaciu (Jiul) : '
Sameș, 2. Ștefănescu, 3. Dobrin, 4. Bălăci, 5. M. Răducanu 
Francisc Zavoda (A.S.A. Tg. Mureș) : 1. Bdloni, ~ ~~ *
aache, 4. Dinu, 5. C—L_ T _
Sameș, 2. Dinu, 3. Dobrin, 4. 
i'iguiea (Chimia Rm. Vîlcea) : ____ ,, _ — ......
lănescu, 4. Beldeanu, 5. Bălăci • Constantin Teașcă (F.C.M. Galați): 
1. Sameș, 2. Dinu, 3. Dobrin, ' * — ------ — —

4.
1.

1. 
• 

___  _____,. ....... ,2. Sameș, 3. Ior- 
Condruc • Traian Ionescu (S.C. Bacău) :
- ■ ■ — Nicolae, 5. A. Nicolae • Marcel

Sameș, 2. _M. Răducanu, 3. _șțe-
A Nicolae, 5. Țicleanu 9 Mîrcea 

Radulescu (Sportul’ studențesc) : 1. Sameș, 2. Ștefănescu, 3. M. Ră
ducanu, 4. Dinu, 5. Munteanu II • Ion Cîrciumărescu (F.C. Scor- 
niceștl) : 1. Dobrin, 2. Dumitru, 3. Balacl, 4. Negrilă, 5. Șoarece • 
ion Ionescu (Politehnica Timișoara) : 1. Dinu, 2. Sameș, 3. Dobrin, 
4. M. Răducanu, 5. ștefănescu • Leonid Antohi (Politehnica Iași): 
1. Sameș, 2. M. Răducanu, 3. Ștefănescu, 4. D. Nicolae, 5. Mul
țescu • Ștefan Coidtun (C.S. Tirgoviște) : 1. Sameș, 2. M. Rădu
canu, 3. Bălăci, 4. Ștefănescu, 5. Mulțescu • Teodor Pop (Univer
sitatea Cluj-Napoca) t ' ‘ -------- ' •’•—*x
nescu, 5. Batacliu • 
Răducanu, 2. Bălăci, 
Neagu (Gloria Buzău) 
Dinu, 5. A. Nicolae.

D.
1.

A.
1.

3.

3.
5.

4.

1. Dinu, 2. Sameș, 3. M. Răducanu, 4. Ștefă- 
ștefan Czako (Olimpia Satu Mare) : L M.

3. Sameș, 4. —— ' —'---- “
: 1. sameș.

Dobrin. 5. Kaizer 9 Valeriu
2. M. Răducanu, 3. ștefănescu, 4.

1. Sameș 74 puncte 10—12. Dumitru, Beldeanu și A.
2 M. Răducanu 40 Nicolae cîte 4 puncte.
3. Dinu 37 13—15. Terheș, Iordache șl Ungu-
4. Ștefănescu 33 reanu cîte 3 puncte
5. Dobrin 23 16—17. Negrilă, Mulțescu cîte 2
8. Bălăci 14 puncte.
7. D. Nicolae 7 18—23. Condruc, Batacliu, Kaizer,
8. lovănescu 6 Șoarece, Munteanu II Și
9. Boloni 5 Țicleanu cîte 1 punct

a conducătorilor de club•a
• Col. Alexandru Florescu (președintele secției fotbal Steaua) : 

1. Sameș, 2. Ștefănescu, 3. lovănescu, 4. M. Răducanu, 5. Dinu • 
prof. Cornel Stroe (vicepreședinte Universitatea Craiova) : 1. Ște- 
iănescu, 2. Dinu, 3. Bălăci, 4. Sameș, 5. Dobrin • col. Silviu Ghi- 
țescu (vicepreședinte Dinamo) : 1. Dinu. 2. Dumitru, 3. Ștefănescu,
4. Radu II, 5. Terheș • prof, ion Barbu — (președinte F.C. Argeș): 
1. Ștefănescu, 2. Dobrin, 3. lovănescu, 4. Dinu, 5. Sameș • Mihal 
Bob (vicepreședinte F.C. Baia Mare) : 1. Ștefănescu, 2. Dobrin, 3. 
M. Răducanu, 4. Sameș, 5. Dinu 0 Ion Carpineț (președinte de 
onoare Jiul) : 1. M. Răducanu, 2. Dobrin, 3. Dinu, 4. Caval, 5. Ște- 
fânescu • col. Gh. Pintilie (președinte A.S.A.) : 1. Ștefănescu, 2. 
M. Răducănu, 3. Dobrin, 4. Boloni, 5. Sameș • prof. Corneliu 
costinescu (președinte S.C. Bacău) : 1. Sameș, 2. Ștefănescu, 3. Do
brin. 4. M. Răducanu, 5. Doru Nicolae • Marin Sandu (președintele 
secției fotbal Chimia Rm. Vîlcea) : 1. M. Răducanu, 2. Sameș, 3. 
Dobrin, 4. ștefănescu, 5. Carabageac • Pavel Caradinț (președinte 
F.C.M. Galați) : 1. Sameș, 2. Ștefănescu, 3. M. Răducanu, 4. Dinu,
5. Dobrin • arh. Eugen Mac Popescu (președinte Sportul studen-

5.
3. M.

...... ____ 4. Doru
Becheru (președinte F.C.

M. Răducanu, 3. ștefănescu, 
prof. Gh. “ ’

UN STOPER ÎN FRUNTEA

țese) : 1. Sameș, 2.
5. Munteanu II. 9 . .. . _ ,,__ ,_____ ___ ____
cești) : 1. Dinu 2. Ștefănescu, 3. Balacl, 4. Dobrin, 5. Șoarece 
prof. Cornelia Turcu (vicepreședinte „Poill“ Timișoara) : 1.
Răducanu, 2. Sameș, 3. Balacl, 4. Ștefănescu, 5. Beldeanu 9 Oc
tavian Neagoe (vicepreședinte Politehnica lași) : 1. M. Răducanu, 2. 
Sameș, 3. Ștefănescu, 4. Balad, 5. Koller9 Florin Rădutzscu 
(președinte de onoare C.S. Tirgoviște) : 1. Sameș, 2. M. Răducanu, 
3. ștefănescu, 4. Negrilă, 5. Dobrin 9 prof. Sever Groze (președinte 
secție fotbal „U“ Cluj-Napoca) : 1. Dinu, 2. Sameș, 3. Dumitru, 4. 
Mulțescu, 5. lovănescu 9 Serglu Mocanu (președinte de onoare 
Olimpia Satu Mare) : L Sameș, 2. Dobrin, 3. Balad, 4. Ștefănescu, 
5. Kaizer ; 9 Ing. Nicolae Vasilescu (președinte de onoare Gloria 
Buzău) : 1. Alex. Nicolae, 2. Catarglti, 3. Chihaia, 4. Ștefănescu,

1. M.

5. 1 . , _ _
Buzău) : 1. Alex. 
Sameș.

1.
2.
3.
4.
3.
6.

7— 8.
3.

10.

ștefănescu 
Sameș
M. Răducanu 
Dobrin
Dinu
Balacl 
Dumitru șl 
lovănescu 
Alex. Nicolae 
Oatargiu

57 puncta
53
42
S0
28
14
7
5
4

11—12. Doru Nicolae 
Chihaia 

13—17. Radu n 
Caval 
Mulțescu 
B615nl 
Negrită

18—24. Terheș, Kaizer, Șoarece, 
Carabageac, Beldeanu, Ko
ller, Munteanu n 1 punct

..SI a
1.

cronicarilor
• Constantin Alexe

Răducanu, 3. Dobrin • loan Chirilă : i. "‘.zZlr.zzzz, Z Zzzzzzz, Z 
Dinu, 4. M. Răducanu, 5. Dobrin • Ion Cupen : 1. ștefănescu, 2. 71- 
cleanu, 3. Dinu, 4. Koller, 5. Boldici • Laurențiu Dumitrescu t
1. Ștefănescm 2. Dobrin, 3. M, Răducanu, 4. Beldeanu, 5. Irimescu 
• Modesto Ferrarini : 1. Dobrin, 2. Sameș, 3. M. Răducanu, 4. Dinu, 
5. Boloni • Constantin Firănescu : 1. sameș, 2. Ștefănescu, 3. M. 
Răducanu, 4. Dobrin, 3. Dinu • Eftlmle Ionescu : 1. M. Răducanu,
2. Sameș, 3. Dobrin, 4. Ștefănescu, 5. Dinu 9 Mihai Ionescu : 1. Sa
meș, 2. Ștefănescu, 3. M. Răducanu, 4. Dinu, 5. Dobrin • Mircea 
M. ionescu ; L Ștefănescu, î. Sameș, 3. Dinu 4. Dobrin, 5. M. Ră
ducanu • Aurel C. Neagu : 1. Sameș, 2. Ștefănescu, 3. M. Răducanu,
4. Dobrin, 5. Terheș 9 Gheorghe Nertea: 1. Ștefănescu, 2. M. Ră
ducanu, 3. Sameș, 4. Dobrin, 5. Beldeanu • Gheorghe Nicolaescu :
1. Ștefănescu, 2. Sameș, 3. Dobrin, 4. M. Răducanu, 5. Koller • 
Marius Popescu : 1. Dobrin, 2. M. Răducanu, 3. Dinu, 4. Ștefănescu,
5. Al. Nicolae 9 Paul slăvescu : 1. M. Răducanu, 2. Dinu, 3. Sameș, 
4. Ștefănescu, 5. Dobrin 9 Stellan Trandalirescu : 1. Șteîănescu,
2. Sameș, 3. Terheș, 4. Dobrin, 5. M. Răducanu • Mtrcea Tudoran :
1. ștefănescu, 2. ®t. Răducanu, 3. Sameș, 4. Dobrin, 5. Balad • 
Radu Urziceanu : 1. Sameș, 2. M. Răducanu, 3. Condruc, 4. ștefă
nescu, 5. Ungureanu • Adrian Vasilescu : 1. Dobrin, * — “

Dinu, 4. Sameș, 5. lovănescu.

Sameș, 2. Ștefănescu, 3. Dinu, 4. M. 
’ 1. Ștefănescu, 1. Sa.meș, 3.

3.
1. 2.

1. Ștefănescu 68 puncte Condruc
2. Sameș 60 puncte Koller 3 puncte
3. M. Răducanu 49 puncte 11. lovănescu 2 puncte
4. Dobrin 41 puncte 12—16. Balacl
5. Dinu 28 puncte Boldici

6— 7. Terheș A. Nicolae
Țicleanu 4 puncte Ungureanu

8—10. Beldeanu Boloni 1 puncte

M.

Nicolae, 
Scorni-

de no-

I
I

Ștefănescu,

I

1. SAMEȘ

I 2. STEFANESCU
3. M. RĂDUCANU

158 p
131 p

Așadar. Sameș, stoperul Ste
lei și al echipei naționale, ciș- 
tigă bătălia pentru primul loc, 
cu un punctaj destul de deta
șat față de „libero“-ul craio- 
vean și al echipei naționale, 
Ștefănescu. Această victorie a 
fost posibilă ca urmare a cre
ditului masiv pe care antre
norii l-au acordat puternicului 
și disciplinatului apărător 
bucureștean. Să notăm că 11 
antrenori l-au indicat pe Sa
meș pe locul întîi și numai 
unul (Valentin Stănescu) _ l-a 
indicat pe Ștefănescu in vîrful 
grupului celor cinci. Să mai 
observăm faptul că în clasa
mentul cronicarilor Sameș a 
primit cinci voturi pentru lo
cul I, in timp ce „libero“-ul 
Ștefănescu a fost indicat pe 
locul I de 8 ori. In sfîrșit, 
să mai arătăm că in clasa
mentul conducătorilor de club 
există un anume 
votarea primilor 
Sameș de. 5 ori, 
M. Răducanu — 
Dinu — de 3 ori. 
pentru Dobrin ? !).

Clasamentul nostru 
scoate la iveală desprinderea 
unui grup de 5 jucători, din
tre care 4 (minus M. Răducanu) 
au o medie de vîrstă care de
pășește 31 de ani. Cu alte cu
vinte. clasamentul confirmă 
ideea că tinerii n-au făcut pa
sul înainte așteptat, poate și 
c.a urmare a faptului că nu li 
s-a acordat creditul necesar. 
Să mai subliniem faptul că în 
primele patru locuri se află 
trei fundași centrali, ceea ce 
nu-i o notă prea bună pentru 
liniile avansate, Dealtfel, mult 
înainte de realizarea acestei 
anchete, revista „Sport" făcea 
sinteza anului internațional 
fotbalistic, remarcind: „Este
vorba de 1) constituirea unui 
nucleu în sfera stoperilor, 
care. în cadrul echipei națio
nale. asigură, toți ~ laolaltă, 
mijloacele necesare pentru în
chiderea porții și 2) de ascen
siunea, deseori remarcată, 
lui M. Răducanu în linia 
atac. Pentru toate 
posturi, semnele de 
persistă".

O schiță de profil 
laureatul anchetei noastre 
pentru următorii patru

echilibru in 
cinci clasați : 
Ștefănescu și 

de
(Nici

cile 4, 
un vot

final

a 
de 

celelalte 
întrebare

pentru 
ți 

jucă-

tori, care constituie „grupul 
celor cinci", detașat incontesta
bil de tot 
notați' :

SAMEȘ. 
nic, foarte 
refuză nici 
misiune a 
de atac advers. Această condi
ție prea puțin spectaculoasă, 
licitată la maximum de „jan
darmul" milanez Guarneri, 
face ca jocul lui Sameș să nu 
întrunească sufragiile iubitori
lor de frumos in fotbal. Votul 
masiv al antrenorilor se ex
plică prin faptul că tehnicienii 
au o imperioasă nevoie de ju
cători de bază, care să joace 
in primul rînd pentru echipă.

ȘTEFĂNESCU. Cei care l-au 
votat (cronicarii in 
rînd) s-au gîndit la 
„libero“-ului craiovean la jo
cul colectiv și la ameliorarea 
cursivității lui. Fostul înaintaș 
și mijlocaș a adus in fața 
porții proprii ceva din dezin
voltura fotbaliștilor de creație 
din liniile avansate. Forțînd

restul jucătorilor

Un jucător puter- 
disciplinat, care nu 
un moment ingrata 
urmăririi virfului

primul 
aportul

„GRUPULUI
puțin comparația, să spunem 
că Schtvarzenbeck a fost proto
tipul lui Sameș, in timp ce 
Beckenbauer ar putea fi, in
tr-o anumită măsură, modelul 
lui Ștefănescu. O mai activi 
integrare a .,ltbero“-ului cra
iovean în „caruselul" echipei 
îi va aduce in viitor și votu
rile care i-au lipsit acum.

M. RADUCANU. O apariție 
reconfortantă, care amintește 
iubitorilor de frumos că fot
balul românesc produce la răs
timpuri jucători de farmec, pe 
linia Ozon — Dumitriu II — 
Dobrin. Ascensiunea lui 
Răducanu in clasamentele 
chetei noastre corespunde 
unui deziderat. Cei care 
votat au făcut abstracție 
faptul că înaintașul statist

CELOR CINCI

M. 
an

si 
l-au 

de 
a 

jucat mai slab în prima parte 
a anului. Să sperăm că M. Ri- 
ducanu va forța la echipa na
țională limitele predecesorilor 
săi Ozon și Dumitriu II.

DOBRIN. Nelipsit, ca întot
deauna. din anchetele sfîrșitu- 
lui de an. chiar dacă a avut

handicapul absenței in echipa 
națională și chiar dacă a jucat 

. sub așteptări in toamnă. Ni
meni n-a uitat, desigur, „răge
tul leului" în memorabila fi
nală de campionat F.C. Argeș 
— Dinamo, cind Dobrin a în
tors soarta meciului, cu ma
rea lui știință. exploatind, in
tr-un final fără greșeală, toate 
slăbiciunile 
vers

DINU. O 
tară, ca un 
celor care l-au sustras echipei 
naționale timp de doi ani. la ti 
virsiă cind jucătorul dinamo- 
vist nu-și spusese ultimul cu- 
vînt. Liderul selecțiilor in e- 
chipa națională a rămas ace
lași jucător puternic, dirz, so
bru și lucid. La aproape 32 de 
ani, Dinu nu pare să se îm
pace cu gindul că anii se a- 
daugă. Multe din voturile a- 
cordate trebuie legate și de 
faptul că poziția dinamoviști- 
lor în clasament, peste poten
țialul lotului, a fost apărată 
de titularul locului 5.

4. DOBRIN
5. DINU

dispozitivului ad-

revenire autori- 
reproș la adresa

1
I
I

94 p 
93 p

6. Bălăci 29; lovănescu 
15; 8. Dumitru 11 ; 9-10. 
Al. Nicolae, 
10 j 11-13.
Ioni, Terheș 
nu 5; 15-20. 
druc, Koller, 
grilă, Ungureanu 4; 21—22. 
Chihaia, Iordache ; 23-27. 
Cavai, Kaizer, Radu 
Șoarece, Munteanu II 
28-30. Batacliu, 
Carabageac.

L — —

I
I
I
I

CITIND
9 Au fost votați 30 de jucători. Antre

norii — 23, conducătorii de club — 24. 
cronicarii — 16. Cifra mai mică a croni
carilor se explică prin eliminarea votări
lor afective, cum a fost cazul unor an
trenori și conducători, care și-au votat 
jucătorii : Batacliu, Șoarece, Kaizer etc. 
9 Cei 30 de jucători aparțin următoarelor 

Universitatea . Craiova — 7. 
Steaua și F.C. Argeș — cîte 4, F.C. Baia 
Mare 3, Spartul studențesc și Dinamo — 
cîte 2, A.S.A., S.C. Bacău, Jiul, Chi
mia, F.C. Scornicești, Sportul studențesc. 
„U“ Cluj-Napoca, Olimpia, Gloria Buzău 

1-9 Următorii jucători au fost 
pe primul loc : Sameș — de 21

Ștefănescu — 13, M. Răducanu — 
— 6, Dobrin — 4, Boloni și A.

— I. 9 Un singur participant din 
54, cronicarul Constantin Firănescu a in
dicat ordinea exactă din clasamentul 
9 Cei trei jucători de pe podiumul 
samentului final au fost crescuți la 
bul Steaua, 
n-a părăsit 
ascensiunea 
consacrat în 
fănescu s-a 
unei inspirații — trecerea lui ca „libero", 
din linia de mijloc 9 Iată punctele obți
nute de componenții lotului național în

cluburi :

— cite 
indicați 
de ori, 
7, Dinu 
Nicolae

final 
cla- 
clu- 
careM. Răducanu e singurul 

clubul. Sameș și-a început 
la Craiova, iar Ștefănescu s-a 
acest oraș. Să notăm că Ște- 

valorificat ca jucător în urma

Doru Nicolae 
Beldeanu, Bo- 
8; 14. Țiclea- 
Catargiu, Con- 
Mulțescu, Ne-

II. 
2; 

Boldici,

I
I
I
I
I

PRINTRE RÎNDURI
ancheta noastră, care ar fi putut cuprinde, 
teoretic, 270 de nume și care totalizează 
practic 810 puncte: Iordache — 3 puncte, 
Cristian — nici' un punct, Moraru — nici 
un punct ; Negrilă — 2, Tilihoi — nici un 
punct. Sameș — 187, Ștefănescu — 158, 
A. Nicolae — 10, Munteanu II — 2, Koller — 
4; Dinu — ’93, Mulțescu — 2, Țicleanu — 
4, Augustin — nici unul, Sabău — 
unul, Boloni — 8; M. Răducanu — 
Bălăci — 29, Cămătaru — nici unul, 
heș — 8, D. Nicolae — 10.

★
Această ultimă enumerare statistică scoa

te la iveală faptul că în actualul lot na
țional există numeroși jucători pe care 
cei 54 de participanți la anchetă (dintre 
care 18 antrenori divizionari A) nici măcar 
nu i-au pomenit. Este vorba de Cristian, 
Moraru, Tilihoi, Augustin, Sabău și Cămă
taru (!). La acești 6 jucători se mai pot 
adăuga Iordache, Negrilă, Munteanu II. 
care adună, împreună, 7 puncte. Trebuie 
să recunoaștem că decalajul între jucătorii 
din primele cinci locuri și „restul lumii" 
reprezintă mai mult dccît o predilecție a 
votanților pentru numele consacrate. Să 
mai menționăm faptul că lovănescu și 
Dumitru, absenți in lot, au fost remarcați 
cu 15 și, respectiv, 11 puncte. Dealtfel,

nici
131, 

Ter-

poziția lui Dumitru, mult sub valoarea jo
cului prestat de mijlocașul Stelei în a 
doua jumătate a anului, trebuie legată și 
de... retragerea lui din echipa națională.

IATA SELECȚIONATA ANCHETEI
Iordache 3 — A. Nicolae 10, Sameș 187. 

Ștefănescu 158, Boloni 8 — Dinu 93, Bălăci 
29, lovănescu 15 — M. Răducanu 131, Ter
heș 8, Dobrin 94.

Se remarcă prezență „improvizațiilor* 
A. Nicolae și Boloni pe posturile deficitare 
ale fundașilor laterali, posturi în care a 
Început să „mijească" Ungureanu. Pre
zența „libero“-ului Dinu în linia de mijloc 
atrage, de asemenea, atenția asupra ca
rențelor existente în linia de mijloc. în 
sfîrșit, apariția tînărului Terheș, lîngă Ră
ducanu, legată și de absența unei extreme 
stingă și de prezența autoritară a 
brin, confirmă ideea că actualele 
îndreaptă tot mai mult lotul spre 
lui 4—4—2, dincolo de configurația 
ment a loturilor.

în speranța că cititorii rubricii 
au suficiente repere pentru realizarea unor 
corectări inevitabile, să punem punct anu
lui fotbalistic 1979.

lui Do- 
condiții 
formula 
de'mo-

noastre

Pagină realizată de 
loan CHIRILA
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„LA PĂIANJEN**
• Fotbalul esțe o simfonie în 

douâ părți în care pină 
rijorul emite note false.

și di-

apâ-an, 
cînd un

Atacul este cea mal I 
spuse antrenorul, 

apărare.înaintaș io

bună
tre-

PLUGUȘOR
Echipei noastre, campioană mondială de 

gimnastică la Fort Worth (S.U.A.)

Aho, aho, fetițe dragi, 
Cu vorbe calde; in desagi 
Noi ne oprim în noaptea-albastră 
In poartă drept la școala voastră, 
Ajunsă, după rezultate, 
Adevărată ...facultate 
Pentru gimnastică, din care 
Ies, an de an, noi profesoare. 
Să nu vă mire paralela, 
Deoarece Marta și Bela 
Au scos, cu sîrg și cu migală, 
Din voi campioana mondială. 
Avînd pe glob întîietate. 
Azi sinteți stele-adevărate, 
Deși, ca virstă, multi pot zice, 
Pentru moment, stele „pitice", 
Insă formind, toate-ntru grație, 
O minunată constelație 
Și pentru multa-i cale lungă 
La culmea voastră să ajungă. 
Făcînd la Dallas, cu bravură, 
Cea mai teribilă figură, 
Ați uluit — e și normal — 
Și Ewing-ii din serial, 
Trei episoade, rînd pe rind, 
Sîmbătă seara opărind 
J.R., Jock și întregul clan 
Cu guri căscate pe ecran. 
De-aceea-n anul care vine 
Din toate zările senine, 
Vouă, fetițe de baladă, 
Noi vă dorim la Olimpiadă 
S-aveți un viitor de aur 
Și mult încununat cu laur.
Mai vă urăm, pe-aceeași cale, 
La următoarele „mondiale" 
Să luați iar marele trofeu 
Cu toate... la mulți ani, mereu, 
Alături de medalii-n clăi,

Hăi, hăi, hăi I

<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

£

V. D. POPA

Si

k
Desen de AAZDO

Gimnastelor noastre, cam
pioane mondiale

trecut acel moment.A
Marea fericire-a clipei, 
Dar rămîne permanent, 
Aurul... echipei !

Celor mai buni fotbaliști ai 
anului 1979 -—

Azi cînd se încheie anul 
Și notăm sportivi model, 
Printre ei e Răducanu. 
Nu Necula, ci... Marcel

Echipei Universitatea Cra
iova, după Cupa cupelor

S-au convins europenii, 
Că nu-i glumă cu... oltenii

Și totuși, față de marile ra
tări din meciul cu Borus
sia...

Voi susține sus și tare 
Și cu mare cutezanță. 
Că studenții din Bănie
Parcă tot au o... restanță 

Comisiei de disciplină 
F.R.F.

în ’80 — fără ocol — 
lată care e cerința : 
Neavînd nimic „pe rol",
Voi să suspendați... ședința 

Unui arbitru de fotbal
Părtinitor preopinentul,
El ține cu... Regulamentul ! 

Vacanță fotbalistică
„Vin duminici fără fotbal /* 
Se aude-n toată țara.
— Ce oftați atît de parcă 
N-ar fi fost așa și vara ?

Lui Ilie Floroiu 
(1,52 m înălțime I)

Pe pistă-i unul din cei mici, 
Dar dacă altfel îl compari, 
In luptă cu atîți voinici. 
Atunci e unul din cei mari !

/
a

1

Echipei Rapid
Un giuleștean a exclamat : 
— Păi dacă merge tot așa, 
Rapidul nostru, garantat, 
Că n-are... haltă pînă-n „Au

La 33 de ani, Ilie Năstase 
cîștigă „Turneul campioni
lor* de la Hamburg 

In zborul ei irezistibil, 
înconjurînd mereu planeta, 
Și astăzi, după ani, racheta, 
Mai are încă... combustibil

Comentatorului sportiv Ion 
Ghițulescu, la transmisiu
nea nr. 1 000

Pentru-ale sale relatări 
Din meciuri, uneori contrarii, 
Ii adresăm felicitări,
Desigur, fără... comentarii

Echipei de lupte liberft 
Steaua, a 10-a oară cam
pioană a țării.

Nu se ascunde un mister 
In titlurile din bagaj : 
Cînd te ții tare la parter, 
în clasament ești la... etaj 1

Unui anumit „spectator* 
de fotbal.

Spectator „model", 
Vine cu* un litru. 
Vinul pentru el, 
Sticla pentru-arbitru !

Echipei U.T.A., actuala 
vizionara B

Nu știu, Doamnă, cum să 
Să-ți parvină urătura : 
Dacă nu dă roade Leac, 
Poate folosește... Cura !

Nedumerire
Eu unul, din păcate, 
Să înțeleg e greu 
Ineficacitate, 
Cind dai în... gol, mereu :

Virginiei
Umblind pe

Ruzici
Terra-n lung
la Ecuator,

di-

fac

?

și-n 
lat,

/ Z

• Noi 
început 
copios, 
satisfacție i 
două puncte.

cm preluat 
inițiativa și 
lăsind

chiar de la 
am dominat 

adversarului 
meschină a

doar 
celor

• De 
minunat 
propria

ce să nu aplaudam 
șl tehnic gol înscris în 

poartă ?

• O
nu necoarat o tragedie...

acest

fi fotbalul o artă, dar

• Un suporter 
devorat nu merge 
nici cînd se duce

dinamovist a- 
cu Rapidul, 
în deplasare.

Lui F.C. Argeș, excelent în 
finalul turului

O veste plină de lumină
Adie dinspre miez de toamnă. 
Că '
La

Argeșul vrea să-și revină 
matca sa de... campioană

//

de fotbal care 
pe ur-

A sosit „Vremea zăpezilor* 
în „Clipa* cînd la „Teatrul 
cel mare* s-a tras cortina 
peste prima parte (și ceva) a 
spectacolelor.
• STEAUA a cucerit „Ja

chetele galbene" văzîndu-și cu 
ochii acest „Vis de ianuarie*. 
• UNIVERSITATEA CRAIO
VA deși e „Nea Mărin mi
liardar*, n-a simțit „Gustul 
și culoarea fericirii*. Dar în 
„Drumul razelor de soare* 
spre „Ziua mult visată*, 
ține că nu e mare lucru 
prinzi o stea căzătoare* 
DINAMO, vine din urmă cu 
.Expresul de Buftea* la "

- • - gradul
care

I*,

SUS-
„Să

a-„j—-----
ceastă „Intîlnire de 
trei* • F.C. ARGEȘ, 
„A fost odată în clasa 
după o „Excursie ciudată*, 
aspiră și ea la un „Reportaj 
despre fericire*. Dar despre 
toate acestea „Vom mai vorbi 
Ia vară*... • F.C. BAIA MA
RE, care face pe „Șoimul*,

CAUT cheie cu tot zorul. 
Pentru a deschide... scorul

UN CLUB mai adâpostitor, 
Vrea inter... rătăcitor

ARTIȘTI căutăm mereu, 
Pentru... faultur’ î.. —

ADUCĂTORULUI
Pierdut... ocazie

în careu I

un pol, 
de gol

mare,VINDEM colivie
Pentru ,,păsări călătoare‘

STICLE de un litru, 
Vînd din stoc. Arbitru

DUPĂ noua suspendare,
Schimb... felul de comportare

ANTRENORI I dăm post stabil: 
Întîl martie - întîî april

încă nu știi dacă este 
nă sau vultur*, deși 
„Totul pentru fotbal*, 
mintindu-ne că e „O 
problemă de timp* • JIUL 
ne-a demonstrat că la înce- 

,Accident*, 
din 

ne-a

„Găi- 
face 
rea- 

simplă

put a fost doar un 
Iar acum se înfruptă 
„Ciocolată cu alune** 
A.S.A. TÎRGU MUREȘ 
dovedit că știe „Tactica aler
gătorului de cursă lungă* și 
ne-a asigurat cu „Un surin 
în plină vară* • S.C. BACAU, 
deși a avut „Mașina de Înti
nerit*, uneori, la „întoarce
rea acasă* era „Tatăl risipi
tor* • ” "
VILCEA, 
„Călcîiul 
pierdut ___ , __ T__.
se află în „Brațele Afroditei* 
•F.C.M. GALAȚI, revelația 
din „Toamna bobocilor*, a 
găsit un „Leac împotriva fri
cii* și aspiră la „Aurul lui 
Mackena* • SPORTUL STU
DENȚESC se complace în 
„Valsul absolvenților* în loc 
să prefere „Unde apa e lim
pede și iarba verde*, riscînd 
să piardă „Cursa* • F. C.

uneori,
era „____ ___

CHIMIA RÎMNICU 
după ce a 
lui Achile*, 

„Speranța* și

SCORNICEȘTI, pieeata 
„Satul cu arțari*, se află la 
„Prima iubire* în divizia A, 
numai că aici este „Ușa peri
culoasă de la balcon* • De 
la „Miza pe 13“ în jos, înce
pe „Vestul sălbatic* cu „P 
muri în cumpănă*. Se 
„împușcături in stepă* 
„POLI* TIMIȘOARA și 
POLITEHNICA IAȘI, 
de 
TE 
cu
• 
că

Din Tropice ______ ,
Atitea seturi cîte-ai luat, 
Nu are nici. .. ,,Bucur-Obor“

Sandei Toma, care a de
venit campioană mondia
lă la schif, cîștieînd nm-

văzut 
nu a 
acum

,Dru- 
aud 

$1 la 
la 

«Frați 
cruce" • C.S. TIRGOVIȘ- 
îngînă „Adio, dar rămin 

tine" tn „Cuibul iluziilor" 
„U“ CLUJ-NAPOCA știe 
„Uraganul vine de la Na- 

varonc" ‘ *
teamă" ! 
MARE 
nul", tn 
BUZĂU, 
upertate", 
chachos"..
o „Vacanță tragică", dar 
gea e lege" !
• Totuși, la mult așteptata 

„Intîlnire Ia sfirșitul Iernii", 
dar mai ales la adevăratele 
„Furtuni de vară", s-ar pu
tea să vedem „Parada sur
prizelor" că... „Oamenii rămin 
oameni" 1

Performanța ei unică, 
Foarte simplu se explică :
S-a grăbit din toată firea. 
Să vadă și ea... „sosirea" 1

Halterofilului Marian Gri- 
goraș, medalie de bronz la 
campionatele europene 
grăbesc să spun :

și spune : „Mi-e
• OLIMPIA SATU 
întrevede „Subtera- 
timp ce GLORIA 

cu „Certificat de pa- 
, șoptește „Adio, mu- 
.. Aceste echipe au 

........................ ,Le-

GREȘELI DE TIPAR
• A driblat tot ce i-a ie

șit în vale (cale), dar șutul 
lui a nimerit baba (bara).
• Ginerii (tinerii) jucători 

ai echipei au evoluat cu mult 
alean (elan).

• Rugina (regina) a atacat 
și ultimul pilon (pion).
• După ce a devenit lam

pion (campion), s-a culcat pe 
tauri (lauri) și nu a mai cîș- 
tigat nici o curcă (cursă).

MIC DICȚIONAR AUTOMOBILISTIC
AGENT DE CIRCULAȚIE = Dirijor cu ba
ghetă.. albă !
ATAȘ = Supliment de motocicletă.
CENTURA DE SIGURANȚA = Legătura CU... 
viața !
COPACI = 
pin dește î 
FRÎNA «= 
OGLINDA
,,ce>afă“ !
PARCARE
PIESE DE _______
SEMNUL EXCLAMĂRII = Atenție,
VITEZA -= Constrîngerea timpului, 
pînă la epuizare !
VOLAN ■» A cincea... „roată* 1

Peisaj care te însoțește și... te
Hățurile cailor... nărăvași ! 
RETROVIZOARE ■= Cel;Ochi în

= Rezervație pentru cai-putere I 
SCHIMB ------- -------- ‘...Piese de muzeu ! 

boboci ! 
uneori!...

Mă grăbesc să spun :
Rezultatul... smuls, e bun 1 

Participanților la Universi
ada din Mexic

Privind acum retrospectiv, 
Constat că și de-această dată, 
La dificilul test sportiv, 
S-au dus cu lecția-nvățată 1

Echipelor 
transferă jucători și 
mă nu-i folosesc

Dacă n-au loc în formații 
Și pe tușă stau stingheri, 
lată-mi sfatul : promovațl-i 
Ca arbitri - tușieri 1

Cînd la un concurs rezer
vat elevilor se folosesc 
și... neșcolari 

întreb pe concurentul Guță 
— Tu in ce clasă ești,

drăguță ? 
El foarte sincer îmi declară : 
în clasa zecea... tarifară !

Tot echipei noastre de 
gimnastică

Cu cei ce aur vor s-adune, 
E omenirea drastică.
Excepția ce se impune : 
Echipa de gimnastică !

Fotbaliștii de la Gloria Bu
zău au primit 43 de go

luri în 15 etape
Am văzut adeseori^ t 
Barem doi-trei... avocați

Echipei Jiul care a acu
mulat 30 de cartonașe

Destul de multe gesturi nărăvașe,
Vă-ngreunează în prezent 

baqajul.
Ce-ar fi să-i dați pe cei cu 

cartonașe, 
La... cooperativa „Cartonajul"

Lui Dan Cămătaru
Un fotbalist ce arc-un nume 
Cunoscut în toată țara, 
Nu știu, cum de la o vreme, 
Nimerește numai... bara 1

i

rt

VICTOR, BRAȘOV, 
mondiale 

medaliile 
Fetele

La 
de 

n-au 
noastre,

S. 
campionatele 
gimnastică, 
fost de aur. 
însă, da...

B. STAN, ARAD. Sport în 
aer liber, nu însemnează să 
jucați, cu vecinul, pe balcon, 
șah.

M. ADRIAN, REȘIȚA. Nu 
împărtășesc ideea dv., pre
cum că fotbalul a existat și 
în antichitate. Chiar dacă la 
Roma se spunea : „Aut
Cesar, aut nihil !*

G. MIHALA, GIURGIU. Pre
lungirile partidelor se fac pe 
aceleași terenuri, în continua
rea meciurilor. însă suporte
rii le fac la... restaurante,

dar riscă, la întoarcerea 
casă, să primească un 
tonaș roșu.

T. ALBU, GHIMPAȚI.

a- 
car-

_____ _ ___ . Nu 
văd’ nici o’ legătură între a 
fi stelist și a vă preocupa 
de astronomie. Se pare că 
faceți o confuzie. Găurile ne
gre din spațiile siderale nu 
provin de la șuturile trase 
de către un fotbalist de la 
noi sau de pe planeta noas
tră. Poate de pe altele...

D. OLARU, rZTZ^T- 
gimnastica feminină nu 
xistă probe de inele, 
gimnastele pot participa

PIC T RI

PITEȘTI. Tm 
• “ e-

Dar 
^XklkkiaO “ ••"'T-- la
proba de... verighete. Și încă 
cu succes !

L. GHEORGHE. IAȘI. Aveți 
dreptate. Săritorul în lungi
me Popesceanu nu r <'w’* 
primul în concurs, ci 
concurs. Este o mică 
rență !

ieșit 
din 

dife-

• Ce timp a „scos“ in prima cursă de ma
raton, soldatul grec ?
• La meciul pierdut 

asistat 1 111 spectatori, 
pe teren...

© Nu toți alpinlștii

de echipa noastră au
1 100 in tribune și 11

__  ___sint... trași pe sfoară
• Turul Franței la ciclism are și... retur 7
• In cursele de fond, unii cicliști aleargă 

numai... de formă.
• La yachting există si „clasa pesimist" 

sau numai... „optimist** ?
• Cei mai politicoși sportivi sint boxerii 

Se poartă cu mănuși, chiar și cu adversarii.
• Hocheiștii profesioniști foaci hochei pe 

bani... gheață.

BE-Au colaborat : Jack
RARIU, Cornel BIANU, Titi 
FILIPIDESCU, Traian GRA- 
DUS - Pitești, Titi GHEOR
GHIU - Vaslui, Nelu MA
RIAN - Jasi, D C. MAZILU, 
D - ...........
cea și Nelu 
Ploiești, Dan PRECUP. 
strațu : N. <-----------
Costin GEORGESCU.

MORARU-SLIVNA,
QUINTUS

CLAUDIU

Mir-

Hu
și



ANCHETA INTERNAȚIONALĂ Sportul '79
natație (m), Iar ce! din R.D.G. la înot 
(0.

j Nadla Comăneei, Emilia Eberle, 
chipa de gimnastică feminină, cîțiva 

luptători, canotori și calaclști.

Anglia : SUNDAY TELEGRAPH
1 Senzaționala sultă de recorduri
1 mondiale a domlfondistulul britanic 

Sebastian Coe care, în trei alergări me
morabile (două la Oslo șl una la Ziirich), 
a stabilit noi recorduri mondiale în pro
bele de o milă. 800 m și 1 500 m, deve
nind astfel primul atlet din lume care 
deține concomitent aceste ■ trei recorduri.

O Sebastian Coe șl Martina Navratl- 
— Iova (tenis).
q Sebastian Coe (Anglia), Steve O- 
° vett (Anglia), Alberto Juantorena 

(Cuba), Ed Moses (S.U.A.), Daley
Thompson (Anglia) — atletism, Nadla 
Comăneei (România) — gimnastică, Kiyo- 
to Katzukl (Japonia), Nell Adams (An
glia) — judo.

A După frumoasa victorie a echipei 
feminine de gimnastică la C.M. de 

la Fort Worth, performanța va putea fi 
repetată la J.O. de la Moscova. Sperăm 
că și Nadla va fi in plenitudinea forțetor.

Austria :
A.P.A. (Austria Presse Agentur)
-i Recordurile mondiale ale lui Se- 
J bastian Coe pe 800 m, 1 500 m și o 

milă.
2 Sebastian Coe și Annemarie Moser- 

Proll (Austria) care a cîștigat de 6 
ori Cupa mondială la schi.

q Sebastian Coe șl Nadia Comăneei, 
° pe care sperăm s-o vedem aptă de 

concurs la J.O. de la Moscova.
A Echipa de gimnastică și Nadia Co- 

mânecL

Bulgaria : NARODEN SPORT
1 Spartachiada popoarelor din U.R.S.S.
9 lanko Rusev (Bulgaria) — haltere 
“ și Marita Koch (R.D.G.) — atletism, 
q Vladimir Salnikov (U.R.S.S.) —

înot, Sebastian Coe, Alberto Juan
torena (Cuba), Wolfgang Schmidt (R.D.G.), 
Mac Wilkins (S.u.Â.) — atletism, Teo
filo Stevenson (Cuba) — box.

A Nadia Comăneei, Emilia Eberle, I- 
van Patzaichin. Vasile Dîba, Ște

fan Rusu, 
ciu.

Vasile Dîba, Ște-
Nicu Gingă, Carmen Buna-

Cehoslovacia :
CESKOSLOVENSKY SPORT
1 a) Spartachlada popoarelor din
1 U.R.S.S., o mare competiție la care 

au luat startul milioane de concurent!, 
finala constituind pentru toți sportivii 
participant! o repetiție generală în ve
derea Jocurilor Olimpice de vară.
b) „Universiada" de la Mexico, care a 
înregistrat rezultate excelente în între
ceri desfășurate la un înalt nivel tehnic.

9 Sebastian Coe pentru fantasticele 
“ sale recorduri mondiale și Marita 

Koch care a uimit lumea 
țele ei la 200 și 400 m.

q Ne vom limita doar
° voriți : Marita Koch, 

son, Vladimir Salnikov, 
hemiah (S.U.A.) 
mâneci.

j Echipa feminină de gimnastică, 
dia Comăneei, Sanda Toma, <

pentru 
sale recorduri mondiale 

prin performan-

la marii fa- 
Teofllo Steven- 
Reynaldo 

atletism, Nadia
Ne- 
Co-

, Na- 
__ __________ , _____ cîțiva 

luptători, trăgători, caiaciștl șl can oiști
pe care e greu să-i numim de oe acum.

Elveția :
S.I.Z. (Sport Information - Zurich)

•1 Concursul Internațional de atletism 
dial pe ÎHiiif TS1"11- 111 .cursul căruia Se-——-1..1 mon-

Sebastian Coe și Marita Koch.
3 Sebastian Coe, Marita Koch, Nadla 

Comăneei, Teoftlo Stevenson, echipa 
masculină de handbal a U.R.S.S., Yasuhtro 
Yamashita (Japonia) — judo, echipajele 
de 4-f-l șl 8+1 ale R. D. Germane 
canotaj academic.

A Echipa feminină de gimnastică, 
dia Comăneei. Ivan Patzaichin. tre Capusta.

Franța : L'EQUIPE
1 Recordurile mondiale ale lui 

bastian Coe.
O
" Sebastian Coe și Marita Koch.
q Marita Koch. Steve Ovett, Vladimir 

. . Salnikov, Philippe Riboud (Franța) 
și Aleksandr Romankov (U.R.S.S.) — scri
mă, Annemarie Moser-Prvll, Ingemar Stenmark (Suedia) — schi. S

A Nadia Comăneei, Emilia Eberle, e-
chipa feminină de gimnastică. Ria 

Florolu — atletism

R. D. Germană :
DEUTSCHES SPORTECHO

1 Spartachiada popoarelor din U.R.S.S.
O

Sebastian Coe șl Marita Koch..

la

Na- 
P»-

SO

Tradiționala anchetă internațională a ziarului nostru vizează, firesc, 
se încheie, bogat în evenimente de amplă rezonanță în lumea 

precum și evenimentul 
de pe acum interesul

major al anului care vine și care po- 
opiniei publice sportive,

un record de participare

Jocurile Olim-

la ancheta

anul care 
sportului, 
larizează 
pice 1930.

înregistrăm cu acest prilej
noastră, 19 țări din Europa răspunzînd, prin publicații de specialitate și 
agenții de presă, la întrebările următoare :

1. CARE A FOST CEL MAI SPECTACULOS EVENIMENT AL 

ANULUI 1979 ?

2. CINE SINT, DUPĂ PĂREREA DV., SPORTIVUL Șl SPOR
TIVA NR. 1 ÎN „TOPUL" ANULUI CARE SE ÎNCHEIE ?

3. PRIN PRISMA ULTIMELOR REZULTATE, NUMIȚI-NE 
CITIVA MARI FAVORIȚI Al OLIMPIADEI 1980 ?

4. CE ȘANSE DE MEDALII ACORDAȚI SPORTIVILOR RO 
MÂNI LA J.O. DIN ANUL URMĂTOR ?

q Aleksandr Ditiatin (U.R.S.S.) — gtm- 
°nastică, Larry Myrricks (S.U.A.) — 

atletism, Teofilo Stevenson.
A Gimnastele românce, pe echipe 
a individual, Eva Zorgo-Raduly — 

letlsm.

91
ait-

R. F. Gșrmania :
S.I.D. (Sport Information Dienst)

1 Cupa mondială la atletism, desfă-
1 șurată la Montreal.

2 Sebastian Coe șl Marita Koch.

3 Marita Koch pe 400 m, echipa mas
culină de handbal a U.R.S.S., echipa 

de călărie dresaj a R.F. Germania, Îno
tătoarele sovietice în probele de bras.

A Nadia Comăneei. Dan Grecu, alergă- 
w toarele în probele de semlfond.

Grecia : ATHLETIKI IHO
i Cele trei recorduri mondiale ale iui 

-*■ Sebastian Coe.
2 Sebastian Coe și Marita Koch.
qNu putem da un răspuns exact, de- 

oarece în intervalul pînă la J.O. se 
pot schimba multe în ierarhiile valorilor 
mondiale.

4 Echipa feminină de gimnastică, Na
dia Comăneei, Dan Grecu — favorit! 

oentru medalii de aur.

Italia.: GUERIN SPORTIVO
1 Recordurile lui Pietro Mennea la trt-
* letlsm, realizate In cadrul Universia

dei de la Ciudad de Mexico.
O Pietro Mennea și Annemarle Mosser- 
- Prdil.
3 Sebastian Coe, Pietro Mennea, Anne

marie Moser-ProU, Ingemar Sten-
4 Nadla Comăneei.

Reynaldo Nehemlah, Udo Beyer (R.D.G.), 
Eveline Jahl, Ruth Fuchs (ambele R.D.G.) 
— atletism, Nadia Comăneei.
' A Echipa feminină de gimnastică, Na- 

dia Comăneei, Ion Dralca, Ivan Pat
zaichin, Iile Floroiu, echipele de scrimă.

Polonia :
PRZEGLAD SPORTOWY

1 Spartachiada popoarelor din U.R.S.S.
2 Sebastian Coe șl Marita Koch.
q Marita Koch, Sebastian Coe, Edwin 
xJ Moses și Barry Myrricks, Minus Yf

ter (Etiopia) — atletism, Teofilo Steven
son, Josd Gomez (Cuba) — box, lanko 
Rusev, Jurik Vardanian (U.R.S.S.) — hal
tere, Aleksandr Dttlatln.

A Echipa feminină de gimnastică, Na- 
dia Comăneei.

Portugalia : A BOLA
1 Recordul mo-ndlal pe 110 m.g. reaU- 
1 zat de Reynaldo Nehemlah.
9

Sebastian Coe și Marita Koch.
q Cei trei sportivi indicați la răspun- 
° șurile 1 și 2.
a în clasamentul neoficial pe națiuni» 

România poate ocupa locul 5.

Spania : LA VANGUARDIA
1 Jocurile sportive mediteraneene
1 la Split.
9 Sara Simeon! (Italia) — at/ctism 

Pietro Mennea.
q Sportivii țării gazdă sini mari
° voriți la gimnastică Tm). cir’ 

fotbal, haltere, lupte, cei

de

si

l fa
ini) , ciclism, 
din S.U.A. la

Iugoslavia : SPORTSKE NOVOSTI
1 a) Jocurile sportive mediteraneene de 

la Split.
b) Victoria Iul Bjorn Borg în finala de 
tenis de la Wimbledon.
c) Recordurile mondiale ale Iul Sebastian Coe.

2
— Sebastian Coe șl Marita Koch.
3 Pietro Mennea, Sebastian Coe, Rey- 

naldo Nehemlah, Marita Koch, Gra
zyna Rabsztyn (Polonia) — atletism, e- 
chipa masculină de handbal a U.R.S.S., 
echipa masculină de baschet a S.U.A., 
mal multe echipaje de canotaj din R.D.G.

A Echipa masculină de handbal, Ivan
Patzaichin, echipa feminină de gim

nastica. Nadla Comăneei, Emilia Eberle.

Norvegia : Agenția N.T.B.
1 Sebastian Coe pentru recordurile ex- 

cepțlonale In probele clasice de 800 mșl 1 500 m.
2
" Sebastian Coe șl Marita Koch.
3 In afară de sportivii menționați la 
'-' răspunsurile 1 șl 2 vom adăuga pe 

Steve Ovett, Henry Rono (Kenya), Pie
tro Mennea. Harald Schmidt (R.F.G.),

HOCHEI • La Helsinki au în
ceput întrecerile celei de-a 5-a 
ediții a campionatului mondial

de hochei pe gheată rezervat e- 
chipelor de tineret (jucători
pînă la 20 de ani). In 'partida 
inaugurală, selecționata U.R.S.S.. 
deținătoarea titlului, a învins cu 
scorul de 6—0 (1—0, 3—0, 2—0) e- 
chipa Elveției. Alte rezultate : 
Cehoslovacia — S.U.A. 7—3 (1—X 
1—1. 5—1) : Suedia — r.f» Ger
mania 5—1 (l—o, 2—1, 2—0) ; Fin
landa — Canada 2—1 (1—0,
—1 1—0). • La Davos,

în turneul internațional „Cu
pa Spengler" : E.G. Dusseldorf 
(R.F.G.) — A.I.K. Stockholm
(Suedia) 3—2 (1—1, 1—o, 1—1) 
• Echipa sovietică Torpedo 
Gorki, aflată în turneu în S.U.A.. 
a jucat la Omaha (Nebraska) ou 
selecționata olimpică a țărli-gaz- 
dă. Hocheiștll americani au ob
ținut victoria cu scorul de 5—1 

1» 2—0, 1—0). 0 La Berlin, în

Panini

Suedia : A.G.S.
(Agenția Telegrafică Suedeză)

1 Finala Borg — Tanner a tu.rneulu.1
1 de la Wimbledon, in care Borg, mal 

aproape ca orlcînd de o înfringere, a fost 
capabil de o senzațională revenire.

o Numărul 1 al anului — Sebastian 
“ Coe, prin cele 3 noi recorduri mon

diale pe distanțe medii.
q Mari favoriți ai ediției de vară a
° J.O. : la atletism — Sebastian Coe, 

Raynaldo Nehemlah, Marlies Goehr, Ma
rita Koch, Vilma Bardauskiene (U.R.S.S.). 
Ruth Fuchs, Grazyna Rabsztyn, la gimnas
tică — Nadia Comăneei șl echipa fcml 
nină a României, echipa 
Uniunii Sovietice, 
bulgari, luptătorii 
mărșăluitorii mexicani, 
ricanl, din R.D.G. șl sovietici.

4 Am vorbit deja de Nadla Comăneei 
șl echipierele el, de luptătorii ro

mâni, dintre care amintim pe Constantin 
Alexandru, Nicu Glngă, 7' " 
Gheorghe Ciobotaru, Ion Dralca, Roman 
Codreanu. România poate să ce c— 
lă Moscova pe primul loc pe națiuni 
lupte greco-romane. Șanse hune au 
asemenea, caiaciștii șl canoiștii români.

Turcia : MILLYET
1 A treia victorie consecutivă a Iul
1 Bjom Borg la Wimbledon.
2
qMiruts Yfter, Sebastian Coe. 

Juantorena, Edwin Moses, 
Koch, Sara Simeon!, Rosemarie 
mann (R.D.G.) — atletism, Nadia 
neci, Emilia Eberle, Aleksandr 
Nell Kim (U.R.S.S.) — gimnastică, Tracy" 
Caulkins (S.U.A.) — înot, mai mulțl lup
tători sovietici.

A Echipa feminină de gimnastică, mal
* mulțl luptători de la greco-romane, 

sportivi de la caiac-canoe, tir, scrimă, ca
notaj.

Ungaria : NEPSPORT
1 Spartachiada popoarelor din U.R.S.S.
1 care a constituit o repetiție generală 

înaintea Jocurilor Olimpice.
2 Sebastian Coe și Marita Koch.
q Echipa de polo a Ungariei și numt- 
° roși sportivi care au cîștlgat titlul 

de campioni mondiali si europeni în 1975.
4 Nadia Comăneei, Emilia Eberle, e- 

chipa feminină de gimnastică, Cons
tantin Alexandru, Ivan Patzaichin, Va- 

- sile Diba
Uniunea Sovietică : 
SOVIETSKI SPORT

i Spartachiada popbarcior din U.R.S.S., 
x la care, în faza inițială, au partici

pat 100 de milioane de oameni! In între
cerile finale s-au aliniat la start, ca *“■** 
tați, în afară de sportivii sovietici, și 
de concurenți din 84 de țări.

9
Sebastian Coe și Marita Koch.

3 Favoriți sînt mulțl, dintre care 
cita doar cîțiva : Sebastian Coe,

_____ femi- 
masculină a 

halterofilii sovietici si 
români și sovietici, 

Înotătorii ame-

Ștefan Rusu,
să se claseze

...7 l La 
bune au de

Pietro Mennea și Marita Koch.
Alberto

Marita 
Acker- 
Corn ă- 

Ditiatin,

invl-
2 300

vt>m
________ ______  . .. . Ma

rita Koch, Detmar Mogenburg (R.F.G.) — 
atletism, Evelyn Ashford (S.U.A.) '— atle
tism, Vladimir Salnikov, Etna Kașuite 
(U.R.S.S.) — înot.

4 Carmen Bunaciu are mari șanse, ca 
și toate gimnastele românce. Păcat 

că la campionatele mondiale de la Fort 
Worth. Nadia Comăneei a avut neșansa 
de a fi fost accidentată, dar sperăm că 

să-și poată arăta Întreaga mă-la J.O. ea 
ies trie.

Kăspunsurile primite prin telex d« la 
tizârl pe marginea fiecăreia dintre cele 4 î. 
prin intermediul acestor răspunsuri, un real 
cumpăna dintre anul preolimpic șl cel care

I
lncepînd cu senzaționalele perfor

manțe individuale ale anului 1979, 
ca de pildă suita noilor recorduri 
mondiale ale atletului Sebastian Coe, sau 
cea de a treia victorie consecutivă la 

Wimbledon a lui Bjom Borg, șl terminînd 
cu marile competiții sau treceri în revis
tă ale anului, ca da exemplu Cupa Mon
dială atletică de la Montreal, Jocurile 
Mediteraneene de Ia* Split, Universiada 
de la Mexico sau Spartachiada popoare
lor din U.R.S.S., răspunsurile primite sînt 
ecourile evenimentelor de vîrf ale a- 
nului 
nai.

interlocutorii r_.. ........
întrebări. Ancheta ziarului nostru a devenit, 

.1 panoramic sportiv internațional, acum, la 
va încununa campionii olimpici ai ediției 1980.

3
are la această oră cîțiva mari favoriți,
multe se mai pot schimba în anul olim
pic. Ne bucură, insă, că în largul evantai
a| pronosticurilor, și-au făcut loc, cu si
guranța rezultatelor de certă valoare in

și mulțî sportivi români, ci-

noștri ne permit unele sinte-

Așa cum, dealtfel, ne-au precizat 
unele râspunsuri, dincolo de fap

tul că fiecare disciplină olimpică își

ternaționaiâ. ț’
tați apoi ți la ultima întrebare...

evenimentelor de vîrf ale 
1979, în lumea sportului i n terna țîo-

2 Rar ni $-a întîmplat, în ultimul de
ceniu, ca. în tradiționala noastrâ 
ancheta răspunsurile la o aseme- 

întrebare sâ întrunească cvasl-unani-nea
mitatea adeziunilor. Este vorba de desem
narea pe primele locuri ale „Topului 1^79" 
a celebrei sprintere Marita Koch (R.D.G.) 
ți a semifondistuluî englez Sebastian Coe 
(recent intrat în circuitul mondial al ma
rilor valori).

4
șî coechipierele lor din reprezentativa de 
gimnastică a României (cel mai mult ci
tate I), Dan Grecu cy „inelele” lui, re
prezentanții atletismului: Eva Zorgo-Raduly 
și llîe Floro.u, purtătorii de drapel ai 
flotilei de caiac-canoe: Ivan Patzaichin și 
Vasile Dîba, înotâtoarea Carmen Bunaciu, 
luptătorii Constantin Alexandru, Ion Drai- 
ca. Ștefan Rusu, Nicu Gingă, canotoarea 
Sanda Toma, precum și cîteva echipe 
(handbal, scrimă etc.) care împreună — 
așa cum opiniază unul dintre răspunsuri 
- pot situa România pe unul din locu
rile fruntașe la J.O. în clasamentul neo
ficial pe națiuni.

...unde se regăsesc asemenea cam
pioni olimpici, mondiali și europeni 
co Nadia Comăneei, Emilia Eberle

TELEX » TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
meci contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni", .echipa locală 
Dynamo a terminat la egalitate : 
5 5 (1—1, 1—iț 3—3) cu formația 
suedeză Modo A.I.K. Oernsko- 
eldswik.

PATINAJ ARTISTIC « Proba 
individuală masculină din cadrul 
concursului de la Leningrad a 
revenit campionului mondial 
Vladimir Kovalev (U.R.S.S.), cu 
193,08 p. Pe locul secund s-a si
tuat coechipierul său Igor Bo
brin — 188,32 p.

PATINAJ VITEZA ® Proba 
masculină de 500 m din cadrul 
concursului internațional de pati
naj viteză (sprinteri) de la Inzell 
a revenit olandezului Lieuwe de 
Boer, cu timpul de 38,95. In pro
ba similară feminină, învingă
toare: Haitiske Valentijn (Olanda)

— 43,20. • Concursul masculin 
de patinaj viteză (sprinteri) des
fășurat Ia Alma Ata s-a încheiat 
cu succesul Iul Aleksandr Korni
lov, care a totalizat 152,195 p. Re
zultate tehnice : 500 m : Medeni- 
kov — 37,73 ; 1000 m : Baturin - 
1:16,03.

SCHI • Primul concurs din 
cadrul „Cupei Mondiale" la să
rituri cu schiurile s-a desfășurat 
pe trambulina de la Cortina 
d’Ampezzo (Italia)' și a fost ciș- 
tigat de-sportivul austriac Anton 
Innauer, cu 250 p (sărituri de 
88,5 m și 88 m). Pe locurile- ur
mătoare s-au clasat compatrloțli 
săi Hubert Neuper — 243,3 p și 
Alfred Croyer — 240,7 p. Urmă
torul concurs se va disputa la 
30 decembrie, pe trambulina de 

la Oberstdorf (R.F.G.).

ȘAH O După șapte runde, in 
campionatul european pentru ju
niori care se desfășoară în „sis
tem elvețian" la Groningen (O- 
landa) continuă să conducă Cer- 
,nin (U.R.S.S.), cu 6 p. Șahiștul 
român Adrian Negulescu, care în 
runda a 7-a a Întrerupt partida 
cu Elyoseph (Israel), se află pe 
locul cinci, cu 4 p (1).

TENIS • In turul II al cam
pionatelor internaționale ale 
Australiei, care se desfășoară in 
aceste zile la Melbourne, Guiller
mo Vilas l-a eliminat cu 6—4, 
6—2, 6—4 pe Alvin Gardiner, iar 
Syd Ball a dispus cu 7—5, 4—6, 
6—4, 6—3 de Hank Pfister. Alte 
rezultate : McNamara — Delaney 
6—3, 7—6, 6—4 ; Edmondson — 
Mitchell 6—2, 6—2, 6—1 ; Dibley

— Fisher 6—3, 3—6, 7—5, 
Roche — Masters 7—5, ‘ 
Rezultate înregistrate în 
tur al probei de simplu 
Hanna Mandlikova — 
Walker 6—1, 6—2 ; Pam 
cross — Mimmi Wlkstedt
6— 2. 6—3 ; Renata Tomanova —
Nerida Gregory 7—6, 7—5 ; Mary 
Sawyer — Virginia _ '
0—6, 6—2, 6—4.
internațional de 
tru copil (12 ani) 
Washington a continuat 
turile de finală, in care 
român Mihnea Năstase 
vins net pe americanul ___ „
Comfort : 6—1, 6—1. In celelalte 
partide : Antonio Padovanl (Ita
lia) — Max Osherov (Israel) 6—l, 
1—6, 6—4 ; Bruno Oresar (Iugo
slavia) — Gilad Bloom (Israel)
7— 5, 6—2 ; Sergio Ribeiru (Bra
zilia) — Richard Benvin (S.U.A.) 
7—5, 4—6, 6—2.

6—0 ; 
6—2. 7—6. 

primul 
femei : 
Jenny 
Whyt- 

5—7,

a 
tenis 
de

Ruzicl 
Turneul 

pen- 
la Port 
cu sfer- 
jucătorul 

1-a in
Craig
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