
Blbliwteca Joi. Hunei Bevî

SALA

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV

D€ LECTURA RROLETARI DIN TOATE TARILE. UNIȚI VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT
j ANUL XXXVI - Nr. 9369 j 4 PAGINI - 30 BANI ] Vineri 11 ianuarie 1980 j

Mii de cetafeni și-au'manifestat sentimentele La îndemnul mobilizator al „Daciadei“

de adincă stimă și prefuire fafă de secretarul 
general al partidului,cel mai iubit fiu al fării

SPORTURI CÎT MAI DIVERSIFICATE, 
ATRACȚIE PENTRU TINERI Șl VÎRSTNICI

Joi. 10 Ianuarie, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a efectuat o 
vizită de lucru in municipiul 
Brașov, unde a analizat, impre- 
ună cu reprezentanții organelor 
locale, cadre de răspundere din 
instituții economice centrale, cu 
specialiști și muncitori din lo
calitate, problemele actuale și 
de perspectivă ale dezvoltării 
calitative a unor importante 
sectoare industriale.

în această vizită, secretarul 
general al partidului a fost în
soțit de tovarășii Emil Bobu, 
Nicolae Constantin și Ion Pâțaa.

Desfășurată sub semnul efer
vescenței creatoare generate în 
rindul colectivelor de muncă 
din întreaga țară de mobiliza
toarele hotăriri adoptate de is
toricul Congres al Xll-lea al 
partidului, care deschid pers
pective -insuflețitoare înfloririi 
multilaterale a patriei, vizita a 
prilejuit o analiză cuprinzătoare 
a modului in care s-au realizat 
prevederile primilor patru ani 
din actualul cincinal. In același 
timp această primă vizită de 
lucru din noul an s-a înscris 
ca un moment de marcantă 
semnificație in viața politică a 
țării, dominată de atmosfera de 
profundă angajare patriotică și 
civică, creată de perfecționarea 
activității Frontului Unității 
Socialiste, expresie pregnantă 
a preocupării constante a secre
tarului general al partidului 
nostru, pentru atragerea tuturor 
oamenilor muncii la elaborarea 
și aplicarea deciziilor ce privese 
dezvoltarea localităților și a 
patriei.

Iată temeiurile profunde pen
tru care oamenii muncii români, 
maghiari și germani din marea 
cetate industrială de la poalele 
Timpei au intîmpinat eu toată 
dragostea pe secretarul general 
al partidului, ale cărui repetate 
vizite in această parte a țării, 
ca dealtfel în oricare din jude
țele și localitățile patriei, au 
condus Ia dinamizarea dezvoltă
rii orașelor și satelor, cu recu
noștința profundă pe care în
tregul nostru popor i-o poartă 
pentru activitatea sa de o pil
duitoare energie și patriotism, 
consacrate binelui și prosperită
ții țării și a cetățenilor ei. (Continuare în pag. a 4-a)

PRIMELE ANTRENAMENTE ALE DIVIZIONARELOR A 
ÎNTR UN AN RUGBYSTIC DOMINAT DE „PREMIERA IRLANDEZĂ '

Chiar dacă balonul oval va mal 
■ta încă zile bune in magazii, 
echipele de rugby s-au șl reunit, 
cu glndul la sezonul ce debu
tează la 2 martie, prin etapa ini
țială a returului Diviziei A. Stat 
insă șl excepții : campionii, spre 
pildă, iși vor ura. reciproc, _La 
mulți ani și... la alt titlu 1“ abia 
astăzi, această aparentă lipsă de 
grabă în reluarea antrenamente
lor avindu-și explicația în tur
neul pe care Steaua l-a făcut, în

Instantaneu de la a doua ședință de pregătire a dinamoviștilor, 
de la care nu au lipsit Nica, Baciu, Constantin, Dărăban, Borș 

fi ceilalți jucători pe care contează antrenorul Ion Țuțuianu. 
Foto : Vasile BAGEAC

La intrarea în municipiul 
Brașov s-au adunat, în această 
frumoasă dimineață de iarnă, 
mii de cetățeni care au ținut să 
fie de față la sosirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru 
a-și manifesta cu putere senti
mentele de adincă stimă și 
prețuire față de cel mai iubit 
fiu al țării, satisfacția profundă 
pentru realegerea sa, la recen
tul forum al comuniștilor, in 
funcția supremă de secretar 
general al partidului, act de 
voință al întregului popor, che
zășie a înaintării neabătute a 
României pe calea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
spre comunism.

Pe mai multe pancarte erau 
înscrise urări de bun sosit, an
gajamente ale muncitorimii 
brașovene: ..Spre binele și fe
ricirea poporului, să ne trăițl 
mulți ani, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu!”, „Trăiască 
P.C.R.T, „Partidul — Ceaușescu 
— România"!, „Oamenii muncii 
acționează cu fermitate pentru 
îndeplinirea hotăririlor Congre
sului al Xn-Iea!"

O gardă constituită în cinstea 
secretarului general al parti
dului, comandantul suprem al 
Forțelor noastre armate, a pre
zentat onorul. S-a intonat Im
nul de stat al Republicii Socia
liste România.

După datina străbună, to
varășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să guste din piinea și 
sarea ospitalității românești.

în atmosfera manifestărilor 
entuziaste ale mulțimii, care 
poartă portrete ale secretarului 
general al partidului, flutură 
stegulețe roșii și tricolore, 
scandează : „Stima noastră și 
mîndria — Ceaușescu — Româ
nia !“, „Ceaușescu — la mulți 
ani !“, grupuri de copii și ti
neri, în frumoase costume 
populare locale, oferă buchete 
de flori, expresia recunoștinței 
poporului nostru față de bărba
tul care își dedică, neobosit, 
întreaga viață poporului țării, 
bunăstării poporului, creșterii 
prestigiului patriei socialiste in 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu prietenie manifes
tărilor entuziaste ale mulțimii.

ultima decadă a lui decembrie. 
In Franța (unde s-au mai aflat, 
pentru citeva zile, șl R.C. Grivlța 
Roșie și Rapid).

FILE DE CALENDAR 
RUGBYSTIC

înainte de a inaugura, la rin 
du-ne, serialul pregătirilor, să re- 
ținem citeva date. Mal întil : 2. 
11, 16, 19, 23, 26 martie, 20 apri
lie, 18, 25 mal, 1, 8, 15 și 21

Experiența entuziastului $1 Harnicului colectiv de
La ieșirea din Alexandria, 

pe șoseaua ce duce spre Zim- 
nicea, se află o întreprindere 
nouă, ca dealtfel toate între
prinderile mai mari din orașul 
reședință al Teleormanului. Se 
numește întreprinderea de pa
nouri și tablouri electrice sau, 
prescurtat, I.P.T.E. Este o uni
tate industrială modernă, care 
contribuie din plin la gene
ralizarea mecanizării, automati
zării și cibernetizării produc
ției, construind elemente și pa
nouri pentru automatizare.

Pe directorul acestei între
prinderi, inginerul Petre Ghe- 
vrec, l-am cunoscut cu citeva 
luni în urmă. Ia „Festivalul 
sportului muncitoresc” din ju-

Reluarea Diviziei A de baschet feminie

RAPID SI MOBILA - 
ÎNVINGĂTOARE LA LIMITĂ!

Ultimul turneu al returului 
campionatului național de bas
chet feminin a început ieri in 
sala Floreasca cu jocuri inte
resante, unele dintre ele înche
iate după dispute echilibrate, cu 
spectaculoase răsturnări de scor. 
Rezultate și unele amănunte :

VOINJA BRAȘOV—UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 64—57 
(27—29). Timișorencele au luat 
un start ambițios, cu intenția 
de a se revanșa pentru infrin- 
gerea la scor suferită în turul 
competiției. Datorită în special 
coșurilor înscrise de Rodica 
Goian și Marcela Bordea, „U“ 
a condus cu 29—17 (min. 15), 
după care însă, în mod cu to
tul surprinzător, nu a mai în
scris, pînă la pauză, nici un 
punct, în vreme ce brașovence- 
le s-au apropiat pînă la un coș. 
La reluare a fost rindul echi
pei Voința să domine și să 
conducă (55—43 în min. 35 ; re
marcăm evoluția Magdalenel 
Pali și Corneliei Petric, prima 
ducînd greul jocului, a doua 
punctînd în momentele decisi-

iunie, cind sînt programate eta
pele returului In campionatul pri
mei divizii. Primăvara competi- 
țională va consemna și citeva In- 
tilniri internaționale ale tricolo
rilor. Astfel, echipa națională joa
că la 13 aprilie cu Italia (tn de
plasare), la 30 aprilie cu Maroc, 
la Constanța, iar la 11 mai cu 
U.R.S.S., la București. Toate — 
partide în cadrul campionatului 
european de sub egida F.I.R.A., 
ediția 1979/80. Selecționata de ju
niori iși va încerca din nou șan
sele (ii dorim să o facă cu mal 
mult spor !> în competiția con
tinentală a speranțelor, găzduită 
de Tunisia.

Dar„clou“-ul anului se va pro
duce abia în toamnă, cind vom 
înregistra o nouă premieră pe 
terenurile britanice, de această 
dată în Irlanda. Si să nu uităm 
că, spre finele anului, reprezen
tativa noastră va primi vizita — 
și, implicit, replica — echipei 
..cocosului galic". Apropo, din 
1976, XV-Ie Franței și-a reSi- 
nodat șirul victoriilor. Va fi el 
Întrerupt in 1980 î Să sperăm 1

TITI IONESCU : „ȘTIINTA 
PETROȘANI VA ARATA CE 
POATE CU ADEVĂRAT 1"

Printre cel mal harnici în re
luarea antrenamentelor s-au aflat 
studențil-rugbyștl din Petroșani. 
Antrenorul emerit Dumitru-Titi 
lonescu a alcătuit un foarte rl-

Rubrică redactată de
Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2-3) 

deț, unde sportivii de la între
prinderea sa au cucerit trofeul 
pus în joc. După meciurile o- 
ficiale, directorul și Ion Tudor 
— secretarul comitetului de 
partid — au luat parte ca._ 
fotbaliști la meciul dintre echi
pa de tineret a întreprinderii 
și una din echipele de la „pa
nouri”.

Așa aveam să aflăm ce În
seamnă exemplul personal în 
activitatea sportivă și aveam să 
descoperim una din explicațiile 
creșterii substanțiale a activi
tății sportive la I.P.T.E.

— Campionatul de fotbal al 
întreprinderii se desfășoară de 
citeva ori pe an și la el iau 
parte aproane 40 de echipe, a-

PROGRAMUL 
JOCURILOR DE 
AZI : sala Flo
reasca, de la ora 
9,30 : Progresul — 
Universitatea Ti
mișoara (în tur : 
62—53), Carpați — 
Politehnica C.S.Ș. 
2 (56—90) ; de la 
ora 15 : Olimpia — 
Voința București 
(74-64), Voința 
Brașov — Rapid 
(84—87), ,U“ Cluj- 
Napoca — Crișul 
(82-65).

O fazi dinamică 
din meciul Mobila 
— Crișul : Suzana 
Keresztesi arunci 
la coș ; o adversară 
încearcă să o îm

piedice
Foto : B. VASILE 
ve), dar să și cedeze din avan
taj (55—53 in min. 37). Pînă la 
urmă, Voința a avut capacita
tea de a obține victoria după 
un med atractiv, dar cu puține 
virtuți tehnice. Coșgetere : Pali 
19, Petric 16, Solovăstru 10, res
pectiv Goian 19, Gross 12. Ar
bitri : A. Atanasescu — I. Ni- 
colaev (ambii din București).

In viafa omului modern

„STEREOTIPUL NORMAL1 ÎNSEAMNĂ 
MIȘCARE IN FIECARE ZI

este de părere dr. CORNELIU BÂRSAN, coordonator al Dispen
sarului medical balnear Moneasa-Băi

Știam, din reclamele publicita
re, că Moneasa, cu liniștea el, cu 
aerul el curat, Înmiresmat de ce
tină, cu decorul mirific de sub 
muntele care o ocrotește, 'este un 
minunai loc de odihnă si așa 
aveam s-o cunoaștem tntr-un 
sfirșit de decembrie blind. Nu 
știam că Moneasa este șl un 
ideal loc unde sint tratate dife
rite afecțiuni motorii șl nevro
tice șt mal ales, că mișcarea 
reprezintă aci principalul medica
ment. Am aflat-o de la o fetită 
care mergea greu, sprijinită de 
mama ei, șl care ne-a spus că 
tn ziua aceea făcuse nu mai pu
țin de trei ore de gimnastică...

La „pavilionul 1“, acest izvor 
de sănătate și — am adăuga — 
de caldă omenie, stntem primiți 
de medicul dr. Corneliu Bârsan, 
incredibil de tinăr pentru cit am 
auzit că se pricepe tn nobila sa 
meserie. Șl dialogul se leagă fi
resc, de parcă ne-am cunoaște de 
cind lumea.

— Dragă doctore, o fetită su- 
rertndă de picioare ne-a spus că 
a făcut trei ore de gimnastică™

— înseamnă că e la început. 
Avem copil care fac nouă ore pa 
zt„

la L P. T. L Alciandria
dieă circa 600 de oameni — la 
care se adaugă încă pe atîția 
spectatori — ne spune tovarășul 
Gbeorghe Marinescu, președin
tele comitetului sindicatului, pe 
care l-am întîlnit în hala de 
montaj, discutind cu maistrul 
Ștefanei Belu, secretarul aso
ciației sportive.

— în fiecare zi e meci, pre
cizează maistrul Belu. Chiar 
cind e frig, dacă zăpada e 
mică. Cind zăpada mai... crește, 
organizăm concursuri de săniu
țe — am și confecționat vreo

Sever NORAN

(Continuare în pag. 2-3)

VOINȚA BUCUREȘTI—PRO
GRESUL BUCUREȘTI 66—54 
(33—27). Echipa Voința s-a pre
zentat fără Gabriela Strugaru 
(va absenta o perioadă mai în
delungată), dar a beneficiat de

D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

— Așadar, gimnastica este aid 
unul dintre mijloacele de trata
ment ?

— Kinetoterapla reprezintă N 
la sută din tratamentul aplicat 
de noi, atit în afecțiunile moto
rii. cit șl in cele nevrotice.

— La ce ajută atîta mișcare t
Doctorul Bârsan la o foaie da 

htrtle și schițează, pentru repor
terul bucuros că a descoperit 
tacă o pistă ta acest mare uni
vers pe care 11 reprezintă miș
carea, mecanismul intim al le
ziunilor motorii și al efectelor 
lor, tratate aci prtatr-o gamă lar
gă de procedee, printre care gim
nastica recuperatorle. dușurile 
subacvale, masajele, adesea cu 
urmări de-a dreptul miraculoasa 
și întotdeauna cu evidente ame
liorări.

— înțelegem, doctore, că tn a- 
fectiunile motorii mișcarea, știin
țific efectuată, duce la reeduca
rea mușchiului afectat de mala
die. Dar ta cazul nevrozelor î

— In 80 la sută din cazuri, ste- 
Interviu consemnat de

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2-3)



SPORTURI TEHNICO APLICATIVE I ISTORIA „DE AUR“ A ȘLAGĂRULUI
Pr intre constructorii de aeromodele I „SANIE CU ZURGĂLĂIu

CE SPLENDIDA JOACA SERIOASAI I
devenrt în patinajul ar- 
gimnastica ha sol un 

succes al sportivilor în 
mondiale. Publicul scan-

la 
aeromodele, 
zburat care 

largi, 
văzdu- 
alerga 
direc- 
„pasă-

Urmăream nu de mult, 
un concurs de 
micul aparat de 
se îndepărta în viraje 
cuprins parcă de beția 
hului. Jos, un tînăr 
peste cîmp, în aceeași 
ție, cu ochii țintă la 
rea” argintie, nu cumva să o 
piardă din priviri. „Ce joacă 
frumoasă !“ — exclamă cineva. 
Joacă frumoasă, iată una din 
fațetele aeromodelismului, așa 
cum apare el omului mai pu
țin avizat. Adăugind, insă, la 

aero- 
după 

din 
că 
lui

țin avizat. Adăugind, 
aceasta faptul că micul 
model a fost proiectat 
cele mai noi descoperiri 
domeniul aerodinamicii, 
s-a lucrat la construirea 
circa o mie de ore, folosin- 
du-se lemnul de balsa dar și 
fibra de sticlă și de carbon, și 
că tînărul care alerga peste 
cîmp este, de fapt, un cercetă
tor științific în domeniul aero
nauticii, ing. Cringu Popa, 
vom înțelege că „joaca frumoa
să” nu este altceva decîț un 
sport de înaltă ținută. Cringu 
Popa este unul din sutele, 
poate miile, de tineri, cărora 
„joaca” asta le-a determinat 
drumul în viață...

Mergem la Institutul națio
nal dc creație științifică și 
tehnică, una dintre cele mai 
prestigioase unități de cerce
tare în domeniul aeronauticii. 
Laboratoare, săli de studii, de 
proiectare și. ar putea părea 
surprinzător, o încăpere rezer
vată pentru sport : secția de 
aeromodelism „AVIA” IN-

CREST. înăuntru, un grup de 
tineri preocupați cu cele mai 
felurite treburi — unii pro
iectează, alții încearcă un mo
toraș care sună năprasnic, ci
neva asamblează un aparat de 
zburat de o formă cu totul 
deosebită. Sînt ingineri din 
institut, specialiști in aeronau
tică, și tehnicieni care practi
că in timpul libei 
lismul. De fapt, ei continuă 
activitate pe care au 
„de pe ci nd purtau 
pionierești" — cum 
ing. Petre Cucuianu. 
cătorul secției : ing. 
Cringu.

„Cum ai ajuns inginer, Crin
gu Popa ?” — il întrebăm pe

aeromode-
6 

început-o 
cravate 

remarca 
Condu- 

Popa

Rcjrorloj
la „AVIA" INCRESI

OAMENII VĂZDUHULUI.
CAVALERI Al CURAJULUI

tînărul zvelt brunet, pe chip 
cu un suris rămas parcă de 
pe vremea copilăriei. „Con
struind aeromodele — răs
punde. N-aș dori să pară o 
glumă. dar acesta-i ade
vărul ! M-am apropiat de teh
nică in joacă, prin aeromode
lism. proiectind, construind, 
căulind soluții noi, calculind. 
Am făcut liceul, apoi Faculta
tea de aeronautică..."

Acum, ca cercetător princi
pal într-un institut de mare 
importanță, Cringu Popa con
tinuă să caute soluții, să pro
iecteze. dar la alt nivel, fi
rește. $i el, și colegii de mun
că și de sport găsesc, însă, nu 
o dată, idei și rezolvări de 
probleme pentru aviația mare 
aici, in atelierul ,.aviației 
mict”. Nu este de mirare, așa
dar, că activitatea lor spor-

tivă este înțeleasă și sprijinită 
cu grijă și interes de 
conducerea institutului, 
osebi de directorul acestuia, 
dr. ing. Constantin Teodorescu.

Despre activitatea și succe
sele aeromodeliștilor de 
„AVIA" INCREST s-ar 
scrie mult. Vom nota 
Citeva fapte : numai in 
care a trecut ei au —. _
două titluri dc campioni bal
canici (Cringu Popa și Petre 
Cucuianu), unul de vicecam- 
pion (Dandu Petrescu), trei 
titluri de campioni republicani 
(C. Popa, D. Petrescu, M. Po
pescu), patru titluri de cam
pioni pc echipe, numeroase di
plome, cupe și medalii. Șapte 
dintre membrii secției sînt dis
tinși cu titlul de maestru al 
sportului (C. Popa, Gh. Popa, 
P. Cucuianu, A. Casian, D. Pe
trescu, M. Popescu, B. Ncagu). 
Și încă un amănunt semnifi
cativ : au Înființat și au con
dus o secție de aeromodelism 
pentru copii in cadrul Casei 
pionierilor și șoimilor patriei 
din sectorul 6 al Capitalei. 
(„Doar și pe noi nc-a crescut 
cineva, la fel — remarca ing. 
Cringu Popa. Ar trebui să 
existe o mai mare preocupare 
pentru aceste activități în r>n- 
durile copiilor. In documentele 
de partid se subliniază aceas
tă necesitate și ea se cere rea
lizată”).

Urmărind munca acestor en
tuziaști, ne aminteam de re
marca făcută la concursul de 
aeromodele la care ne refe
ream la început, și anume „Ce 
joacă frumoasă !“. Socotim că 
s-ar potrivi mai mult apre
cierea : Ce splendidă joacă 
serioasă

Viorel TONCEANU

către 
înde-

la 
putea 
doar 
anul 

ciștigat

I

Muzica a 
tistic și în 
„aliat" de 
competițiile 
deazâ, cîntâ și bate ritmul odată cu
derularea piesei muzicale, stimulînd 
vizibil pe sportivele-interprete. Nu 
ni se pare deloc exagerată afirma
ția că fundalul muzical contribuie 
azi în egală măsură cu efortul fizic 

reușita de ansamblu a unui

Compozitorul Richard Stein

I
I
I
I
I
I
I

Iubitorii aviației au 
marcat, desigur, apariția în 
ultima vreme in vitrinele 
librăriilor a cărții maestru
lui emerit al sportului la 
parașutism Gheorghe Iancu, 
„Sub cupola parașutei'' 
părită de editura 
turism”. Lucrarea 
sportiv de excepție, 
efectuat de-a lungul 
plarei sale „cariere" 
rașutist de înaltă 
manță peste 3000 de 
ziua și noaptea, de la mari 
și mici înălțimi, este o 
autobiografie. Fără preten
ția de a face literatură, 
Gheorghe Iancu își poves
tește faptele, multe dintre 
ele de-a dreptul senzaționale, 
faptele sale și ale colegilor 
de sport și - da vis, 3ar și 
evenimente care se consti
tuie ca file de istorie avia
tică. Autorul îi caracteri
zează pe parașutiști cu o 
simplitate emoționantă, „oa
meni curajoși, demni, mo
dești, muncitori, deosebit 
de conștiincioși, care se 
pregătesc cu rîvnă, sfidind 
permanent riscul, invingîn- 
du-1 cu o luciditate demnă 
de invidiat, controlindu-și 
fiecare gest, fiecare acțiu
ne”. Urmări ndu-1 pe Gheor
ghe Iancu în activitatea sa 
de-a lungul anilor, 
spune că pasajul de 
sus este, de fapt, un 
portret.

Răsfoind paginile 
„Sub cupola parașutei", fa
cem cunoștință cu un sport 
pe cit de spectaculos, 
atît dc greu, precum și cu 
o întreagă 
„cavaleri ai 
parașutiștii sportivi români 
ai ultimelor decenii.

ti- 
„Sport- 
acestui 
care a 
exem- 
dc pa
pe rfor- 
salturi,

am 
mai 

auto-

cărții

pc

generație 
curajului"

de

*) Sub cupola parașutei, 
ed. Sport-turism, 1979.

„FULGUL ZBURĂTOR"
La Tîrgu Mureș a fost des

chis sezonul concursurilor de 
aeromodele INDOOR (sau 
micromodele), cu competiția 
sugestiv intitulată ..Fulgul zbu
rător", organizată de Consiliul 
județean al organizației 
nierilor. Aflat la cea de 
ediție, concursul micilor 
struct ori di „aeronave" 
unit la start opt echipe, 
o serie de zboruri foarte fru
moase, in clasamentul pe e- 
chipe Pe primele trei locuri

pio- 
a V-a

con- 
a re- 
După

- LA A V a EDIȚIE
s-au situat : 1 Casa pionieri
lor și șoimilor patriei Tg. Mu
reș II — 4209 p, 2. Casa 
nierilor și șoimilor patriei 
Mureș I — 3818 p, 3. Casa 
nierilor și șoimilor patriei 
ghișoara — 3495 p.

La individual concursul 
fost ciștigat de G. Nemeș 
Mureș) — 1794 p, la 
și C. Rogoz (Sighișoara) 
1477 p, la uteciști.

pio-
Tg. 

plo-
Si-

a 
. (Tg. 

pionieri

C. ALBU coresp.

I
I
I
I
I
I
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paate afirma că in karting 
mai puternică asociație spor- 
din țară este Unirea Tricolor 
București. Renume binemeri- 
evident. intrucit secția de

Se 
cea 
ti vă 
din 
tat, .
karting — înființată de numai trei 
ani — a ciștigat in 1578 și 1979 
toate titlurile, pe echipe puse in 
joc. cucerind în această perioadă 
11 titluri (individual și pe eehkpe) 
de campioni republicani la viteză 
pe circuit, viteză în coastă și 
anduranță.

— După cum știți — ne spunea 
Otto Holtzmann, cel care 
președintele asociației încă 
la înființarea ei, In 1571 — 
rea Tricolor aparține a două 
Întreprinderi cu specific de 
sport auto : Intertrans și Trans- 
com. Tocmai acest specific ne-a 
sugerat, aș spune, o obligație ce 
ne revine și anume aceea de a 
ajuta la răspindirea acestui sport 
tehnico-aplicativ, kartlngrul, la 
popularizarea lui în rândurile co
piilor și tinerilor ,

De fapt, secția de karting a 
Unirii Tricolor — cu sportivi 
fruntași în această disciplină, cum 
sînt : Petre N Icul eseu, Eduard 
Cojoc, Emilîan Petrescu, Gheor- 
ghe Ostache, Mihaela Ceacu, Ke- 
nate Fuss, Udo Schwerak ș a. — 
este, unul centre ..copiii răsfătați* 
al asociației, foarte mul ți fiind 
aceia care țin să contribuie la 
succesele ei sportive. Merită a- 
mintirt în această direcție numele 
președintelui și cei al vice
președintelui secției — Petre Ursu, 
respectiv Dan Banciu, dar și al 
maiștrilor Petre Novitki și Ion 
Șerban, al căror ajutor în repa
rarea si pregătire* karturilor este 
deosebit ' de prețios.

Am văzut că secția de karting 
are acum un atelier propriu, bine

IE?™ ■SSES3B

este 
de 

Uni- 
mari 
tran-

dotat. Ni s-a vorbit și despre 
competițiile de masă inițiate ia 
această disciplină. Anul trecut, 
de pildă, în Capitală (unde nu 
există încă un kartodrom omo
logat, ci doar Improvizații), s-au 
organizat mai multe concursuri 
pentru copii și tineret și a fos-t 
înființată o cupă challange „U- 
nirea Tricolor44. Nu-i de mirare 
deci că unul din membrii a- 
sociației descoperit în aceste con
cursuri de masă — Daniel Radu 
— a ajuns campion al „Daciadei" 
la karting.

Obiectivele secției de karting 
Unirea Tricolor pentru anul 1980? 
Reeditarea succeselor din anul 
trecut în sportul de performanță 
și intensificarea activității in 
sportul de masă, prin organizarea 
mai multor întreceri iri cadrul 
competiției naționale „Dactada".

M. FR.

I
I
I
I
I

//

IQTO-PRONDSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 11 IANUARIE 1980

Extragerea I : 63 21 22 
1 85 59 44 84

Extragerea a II-a : 28 87 
68 15 26 82 43 48.

FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI : 1.165 597 lei din care 
386 197 lei REPORT LA CATE
GORIA 1.

34

81

Cițiu competiționol. lor, cșa cum 
ne-o demonstrează practic gimnastele 
noastre de performanță, una din 
„cheile" succesului in evoluția Emi
liei Eberle, de pildă, trebuie socotită 
ți melodia „Sanie cu zurgălăi". A- 
cele gimnaste capabile să îmbine 
armonios plastica corpului cu arta 
coregrafică, tehnica atletică cu poe
zia mișcării sugerată de muzică se 
bucură de mare succes. Nu întâmplă
tor, comentatoarea americană Kathy 
Rigby sublinia la recentele campio
nate mondiale de la Fort Worth ur
mătoarele : „Sanie cu zurgălăi este 
veritabilă melodie de triumf a gim 
na st ic ii românești". Dar, cine este 
creatorul acestei piese în stil’popu
lar care de peste patru 
înconjurul lumii ? Cum 
„Sanie cu 
semenea 
„biografie" 
românească 
solă ?

In vara anului trecut, 
mai exact la 13 iunie 
1979, compozitorul me
lodiei a împlinit 70 
de ani. Numele său : 
Richard Stein. Născut 
în orașul Roman, 
torul Săniei cu 
gălăi și-a făcut 
diile muzioale 
București și Paris.

mulți 
muzicii 

finisa

lumii ? 
zurgălăi" a- 

inegalată 
in muzica 
și univer-

ou- 
zut- 
stu-

lo

Deși pentru 
cunoscători ai 
a lucra și a 
timp de aproape doi 
ani la o simplă melo
die de gen ușor 
putea părea o 
gerare, un exces 
zel, totuși, 
istoric nu trebuie as
cuns și „nici minima
lizat : „Sanie cu zur
gălăi" s-a plămădit în 
anii de studii pe băn
cile Conservatorului, 
într-un lung proces de 
gestație creatoare. 
Modestia lui Richard 
Stein l-a împiedicat să 
o facă cunoscută pu
blic înainte de pără
sirea Conservatorului, 
astfel, că „Sanie cu 
zurgălăi" a văzut lumi
na tiparului abia In 1937 ic Editura 
bucureșteană „Ticu Eșanu". Timpul a 
demonstrat, că probitatea profesio
nală a compozitorului a fost răsplă
tită cu un succes fără precedent în 
muzica ușoară românească.

Membru al Uniunii Compozitorilor 
din 1936, Richard Stein a scris re
viste muzicale, piese instrumentale de

ar 
exa- 

de 
adevărul

I
I

estradă și de cameră, lieduri pe’ 
versuri de Emil Isac și bineînțeles 
multă muzică ușoară și de masă. 
Debutul de compozitor s-a produs tn 
1933 cu melodia, înregistrată de Vio
rica Vrioni pe discuri Columbia, in
titulată „Cîntecul tavernei". In ciuda 
multor succese imediate, dovadă și 
discurile realizate de Jean MoscopcL 
Petre Alexandru, Vasile Cristian ș.a., 
nici o piesă a lui Richard Stein nu 
a atins triumful popularității șlagă
rului „Sanie cu zurgălăi". Care este — 
pe scurt — „biografia" acestei melo
dii ce tinde să depășească seculara 
carieră a valsului „Valurile Dunării" 
de losif Ivanovici ?

în anul 1937 două firme comerciale 
din București au difuzat pe calea 
discului melodia „Sanie cu zurgălăi"". 
Columbia (cu Silvian Florin) și Litc- 
Record (cu Petre Alexandru). Astfel, 
compoziția lui Richard Stein o trecut 
granițele țării, cucerind meridianele 
lumii. Curînd au început „preluă
rile", apoi „prelucrările" și în stk- 
șit, definitivele însușiri de către di
feriți cîntăreți, compozitori și instru
mentiști străini. In repertoriul- cîntâ- 
reței Edith Piaf, melodia devenise 
„Johnny tu n’est pos un ange", ic» 
Les Paul a popularizat-o sub titlul 
„Johnny is the Boy for Mel". In Iugosla
via melodia românească a îmbrăcat 
0 nouă formulă litmică ; medium
swing. Poetul Dragomir Ristici i-a 
făurit un text inedit, publicînd-o in 
1955 la Subotița împreună cu alte 
piese sub titlul „3 Velika Slagera*’’^

Pătrunderea compozitorului român 
în anonimat s-a datorat în ultimul 
sfert de veac cunoscutei cîntârețe de 
muzică populară.... Maria Lătărețu. 
Renunțînd la refren și aplicindu-i 
alte versuri. Sanie cu zurgălăi a în
ceput a doua viață artistică. Discuri
le noastre Electrecord (EPC îO. tFC 
142 și EPE 052) i-au dat mediei 
impulsul internațional de ȘW'âi 
mondial. Cine își mai amintea, in 
ritmica vioaie a tălmăcirii Lătărețe!, 
de adevăratul creator al „Săniei cu 
zurgălăi ?“ Poate doar coregraful 
Pozsar Geza, cînd a făurit fundalul 
sonor al gimnastei Emilia Eberle

Așadar, Richard Stein c Drimit un
decenii face 

și-a făurit

I Silvian Florin
i a xj & a A

&tatev
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SANIE CU ZURGĂLĂI
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simbolic cadou din partea gimnas
ticii românești în anul împlinirii c 
șapte decenii de viață : gloria sono
ră a unei medalii de aur k> Fot 
Worth I Să sperăm, că „zurgălăi." 
ne vor înveseli și la viitoarea O •” 
piadă de Io Moscova.

ViOREL COSMA

RALIUL SALVAMONT '80
Raliul republican Salvamont, 

ediția a 10-a, va avea loc a- 
r.ul acesta între 14—18 ianua
rie în masivul Bucegi, în zona 
Clăbucet-Predeal. La competi
ția temerarilor alpiniști, care

vin în ajutorul turiștilor afla'; 
în primejdie pe munte, parti
cipă toate forrțiațiile Salva
mont din întreaga țară. Raliu), 
constă in probe de schi, orafctrt 
tare, exerciții de salvare etc.

DACIADA" IN LOCALITĂȚI HARGHITENE 
nea aglomerație. Pe pîrtiile de 
schi și la patinoarul natural 
au început să funcționeze cen
trele de inițiere și se fac pre
gătiri intense pentru Carna
valul pe gheață și pe zăpadă 
al pionierilor și șoimilor pa
triei, care va avea un farmec 
aparte, deoarece în 
au fost introduse o serie 
probe surpriză, pe care 
locui orul nostru nu a 
nici în ruptul capului 
dezvăluie.

DEBUT SPRE... 
IZVORUL DE SĂNĂTATE

Tn pitoreasca stațiune mon
tană Borsec, îmbrăcată în 
mantie albă, anul 1980 a debu
tat cu un veritabil program de 
schi, patinaj și turism — spor
turi de iarnă considerate pe 
bună dreptate un izvor de să
nătate — întreceri rezervate 
atît locuitorilor orașului, cit și 
celor veniți să-și petreacă aici 
concediul. Noua pîrtie de schi, 
dotată cu schi-lift, a fost pur 
și simplu luată cu asalt de iu
bitorii acestui frumos sport,

(Urmare din pag. 1)

mare, locuitorii celor două 
sate. în zilele următoare vor 
avea loc întrecerile „Cupei 
Rapid”, la care au fost invi
tați sportivi din mai multe lo
calități pentru a petrece îm
preună timpul liber la sfirșit 
de săptămînă, ca intr-o mare 
familie unită.

ÎN AȘTEPTAREA 
CARNAVALULUI... SURPRIZA
Dealul Fintina săracă, de la 

marginea 
Secuiesc, 
strat gros de zăpadă, a găz
duit concursurile i 
ale anului 
de fete și 
la startul 
niuțe, 50 . . _ .
nici au pornit în cursa de schi, 
iar zeci de copii și-au dat în- 
tîlnire pe patinoarul natural 
din incinta Liceului industrial. 
Profesorul Ladislau Uto, de 
la C.S.Ș., ne-a explicat că ba
zele sportive de iarnă n-au 
cunoscut niciodată o aseme-

orașului Cristurul 
beneficiind de un

inaugurale
1980. Aproape 200 

băieți s-au aliniat 
întrecerilor de să- 
de tineri și vîrst-

. program 
de 

inter- 
vrut 

să le

organizatorii întrecerilor — 
C.O.E.F.S., activul obștesc — 
înscriind pe foile de concurs 
peste 700 de participant i la 
schi și săniuțe. Pe patinoarul| 
natural, situat în inima sta
țiunii, alte zeci de fete și bă
ieți s-au distrat alcrgînd sau 
dansînd pe luciul gheții. Cei 
dornici de drumeții au fost în
credințați ghizilor, pornind 
spre Peștera de gheață, Peș
tera bufnițelor, Stîna din Că- 
liman sau Cabana Făgețel 
nici o cărare nerămînînd ne
străbătută. Primarul 
tov. Vasile Moșneag, 
format că astfel de 
vor avea loc, sub 
„Daciadei", la 
săptămînă.

fiecare

orașului 
ne-a in- 

acțiun 
impulsu 

sfirșit d<

★
numai j 
concursuri 

masă* ale noului sezon des'' 
șurate pe zăpadă _ sau yt 
gheată și care au însemnat ▼ 
primele succese ale unor aso 
ciații sportive. în următoarei 
zile sînt programte noi pre 
miere pe agenda etapei d 
iarnă a marii competiții nație 
nale „Daciada”.

V-am redat 
din primele

cîtev; 
d
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Pe teme actuale

FĂRĂ 0 DOCUMENTARE LA ZI
NU POȚI ȚINE PASUL CU MARELE FOTBAL

afirmă și tinărul
antrenor Mircea Lucescu

Zilele trecute, ne-a vizitat 
Ia redacție Mircea Lucescu. 
Singurul jucător-antrenor din 
fotbalul nostru. Ne vorbește 
despre el, despre familia lui. 
insistînd, firește, asupra lui 
Răzvan care, la 11 ani, se dez
voltă frumos, pe „linia tatălui 
său“, pasionat după sport, dar 
și dornic de a învăța carte, 
despre șansele Corvinului Hu
nedoara de a reveni pe prima 
scenă fotbalistică a țării. „Punc
tul care ne desparte de lider 
este ușor de recuperat și de 
depășit. Nu atit prin faptul că, 
in primăvară, jucăm cu Biho
rul acasă, ci prin aceea că fi
nalul stagiunii trecute a ară
tat echipa noastră într-o reală 
creștere valorică ; în raport di
rect proporțional eu progresul 
sensibil înregistrat de repre
zentanții tinerei generații".

— Cit de mult îl ajută 
pe cel mai tinăr antrenor 
din fotbalul nostru lunga și 
bogata-i experiență de ju
cător ?

— Sincer să fiu, mai puțin 
decît îmi închipuiam. $i asta 
pentru simplul motiv că în fot
bal apar, din cînd in cînd, 
lucruri noi. Intr-un fel ne pre
găteam noi, jucătorii, cu pu
țini ani în urmă, cu totul alt
fel o făceau fotbaliștii de peste 
hotare și din cauza aceasta ne 
depășeau mai mereu. Azi, cînd, 
cum-necum, s-a aflat și în fot
balul nostru ce secrete deți
neau adversarele noastre, ele 
au descoperit altceva, prinzind 
din nou avantaj.

— Și-atunci ? 
experiența unui 
tat internațional 
cum iți croiești drum in as
pra viață de

— Trccînd de 
documentare și mwia , .nu.» 
de la practică la teorie 'și îna
poi la practică. Am norocul cu 
un bun prieten din Hunedoara
— un profesor de filosofie pa
sionat de fotbal, pe numele lui 
Dan Cristea — care îmi pro
cură, tot timpul, ultimele nou
tăți in materie de instruire- 
antrenament. Studiez tot ce-mi 
cade în mină: manuale, reviste, 
ziare de specialitate. Am citit 
cu nesaț și cartea lui Menotti
— „Cum am cîștigat campio
natul mondial" — și pe aceea 
a lui Ștefan Covaci — „Fotbal 
total", sînt la curent cu diver
sele cicluri de antrenament a’e 
marilor echipe.

— La concret. Ce-i va
labil, in linii mari, in fot
balul de elită, pentru pe
rioada in eare ne aflăm ?

— Toată lumea pune accen
tul, pentru perioada pregăti
toare, pe factorul fizic, mai 
precis pe îmbunătățirea rezis
tenței generale și a forței. La 
început, echipele fac 
antrenament pe zi, 
treptat, ia trei lecții, 
sens, din declarațiile 
nilor reputați rezultă

duce o viață activă. Cu 
cuvinte, fotbalistul perfor- 

avînd conștiința valorii

ETAPA FORȚEI Șl A REZISTENȚEI
Cine iși face iarna car

Dacă nici 
fost repu- 
nu ajută,

antrenor ?
Ia teren la 

invers ; adkă

cite un 
ajungind, 
In acest 
tehnicie- 

-----_ —__ ,___ un lucru 
foarte irtf^ortant, demn de re
ținut șl pentru fotbalul nostru: 
adaptabilitatea organismului la 
efort se face relativ repede, 
întrucît în inter-sezon jucăto-

rul 
alte 
mer, 
lui, pregătește din timp, zi de 
zi, acasă sau la teren, urmă
toarea partidă. Chiar dacă ca 
are loc peste... trei luni.

— Ce se potrivește, din 
toate acestea, pentru fotba
lul nostru sau, ca să mer
gem mai mult la particu
lar, pentru Corvinul Hune
doara ?

— Aproape totul dacă în
drăznești, dacă vrei să faci 
treabă. Anul trecut, de pildă, 
cînd am dat peste un ciclu de 
antrenament al lui Manchester 
United, în plină perioadă corn- 
petițională, mi-a fost teamă să 
nu-mi dau echipa peste cap. E 
un ciclu pretențios, cu o zi 
grea, marțea, de mare inten
sitate, incluzind, printre altele, 
un... 6 X 100 m — la 15—17 
secunde fiecare —, testele lui 
Fartlek (o probă de 12 minute, 
asemănătoare ,,Cooper“-ului) și 
Paarlauf, egal cu 6 X 200 m. 
Intre aceste teste sint prevă
zute exerciții relaxatoare pen
tru mobilitate și suplețe. Am 
învins însă frica și am reușit. 
Spre sfirșitul turului, cind o 
parte dintre partenerele noas
tre de întrecere dădeau semne 
de oboseală, 
proaspătă ca la 
sionind prin 
ment fizic.

— Chiar 
chiar

Corvinul era 
început, impre- 
marcle angaja-

și Radu Nun- 
și Dumitra-weiller, 

che ?
— Chiar 

am recurs 
dul de combativitate al în
tregii echipe ? La jocul da 
rugby : 10—10, pe o jumătate 
de teren. La început „distrac
ția" s-a soldat cu cîteva nasuri 
și buze sparte, deși cei mai 
mulți evitau grămezile. Acum 
fiecăruia ii place să intre la 
luptă acolo unde este mai greu. 
Apelînd pină și la rugby ca 
sport complimentar, se ințelege 
ce loc ocupă fotbalul — de
falcat pe compartimente, pe 
grupe de jucători și apoi re
compus — in cadrul pregăti
rilor zilnice. Lucrul la facto
rul fizic, antrenamentul teh- 
nico-tactic, fiecare in parte și 
toate împreună au drept scop 
însușirea perfectă a jocului, cu 
corolarul lui — eficacitatea în 
accepțiunea actuală a terme
nului. Cred că așa se explică, 
în ultimă analiză, faptul că, în 
toamnă. în afara portarului, 
toți ceilalți componenți ai e- 
chipei au înscris goluri ; probă 
clară a polivalenței pe care o 
vom dezvolta și mai mult în 
cadrul echipei.

— Se spun vorbe din CC 
in re mai frumoase despre 
tinerii jucători ai Corvinului.

— Și pe bună dreptate, în- 
trueit fiecare dintre ci a pro
gresat simțitor. Și Gabor, și 
Klein, și Colesniuc, și Andonc, 
și Lăcătuș, și Nicșa, și Petcu. 
și Văetuș. Ei duc greul în joc, 
dar să știți că nici noi, „bă- 
trînii", nu ne lăsăm mai pre
jos. Au fost situații, de pildă, 
in ceea ce mă privește, cînd,

și ei ! 
pentru 

combativitate

Știți la ce 
a spori gra- 

al * 
La jocul

in anumite momente ale me
ciului, am strins din dinți ca 
s-o scot cu bine la capăt. 
Vroiam să fiu tot timpul un 
exemplu, să-i conving pe toți, 
in felul acesta, 
este o chestiune de atitudine, 
de angajament 
onestitate. In acest spirit în
cerc să desăvirșesc cu tinerii 
Corvinului Hunedoara tot ceea 
ce a înfăptuit in perioada de 
juniorat inimosul antrenor Pă- 
trașcu, propulsîndu-i pînă acola 
unde le dă dreptul realul lor 
talent, spre culmile performan
ței sportive. Și dacă, cumva, 
cițiva dintre ei vor ajunge să 
îmbrace tricoul cu tricolor sa
tisfacția mea va fi cu atit mai 
mare, asta insemnind, intr-un 
fel, că — prin ei — eu voi 
avea... continuitate la echipa 
națională. Un ideal căruia i-am 
dedicat intreaga mea activitate 
de jucător.

G. NICOLAESCU

că fotbalul

exemplar, de

Bupd prima

Săptămîna care 
miine a marcat, 
spune, momentul de prolog al 
actualei perioade pregătitoare 
de iarnă. Un fed de „încăl
zire" care și-a propus întot
deauna, logic și ferm, rcadap- . .... ._ efOrt

tot
pro- 

de se
in care se urmărește, ca

se încheie 
cum s-ar

tarea organismului la 
De acum înainte, peste 
se intră în con ținutul 
priu-zis al instruirii 
zon, * ___ ___ _______ __
de fiecare dată în această pri
mă etapă a acumulărilor fi
zice, cu o durată de aproxi
mativ trei săptămîni. „încer- 

'carea bateriilor4 cu o bună 
parte din energia necesară a- 
nului competițional in curs.

Luna ianuarie este, deci, luna 
pregătirii fizice generale ne
specifice. " ;
trenament deosebit ’ de solici
tante, mai puțin atractive dar 
cu o mare pondere în reali
zarea unor indici fiziologici 
superiori pe care se barează. 
In continuare, întreg proce
sul instructiv cu conținut spe
cific fotbalistic. Acum, în ia
nuarie, se pune temelia pe 
eare se clădește, In săptămi
ni le ----- ’ L7Z, ------ ------
Ciul unei pregătiri 
vrea < " 
rin ț ele competiției. Altfel 
spus, zicala cu omul gospo
dar, care iarna iși face car 
se potrivește cum nu se poate 
mai bine și fotbalului nostru 
divizionar.

în practica instruirii, & face 
iama car înseamnă. de fapt, 
a lucra pentru îmbunătățirea 
a două dintre calitățile bio- 
motrice ale iucătorului de 
performanță : forța și rezis
tența. Și nu înseamnă a lucra 
oricum. Ci din convingere, 
pores ev crem și bine. “ 
că, așa cum am mai 
și cu alte împrejurări, 
•ne-am referit la lipsurile cro
nice ale fotbalului nostru re
prezentativ, forța și rezistența 
manifestate în dispute cu ad
versari din diferite eșaloane 
ale soccerului internațional 
sînt net deficitare și împie
dică valorificarea
tențe
Ne împiedică să fim cu ade
vărat competitivi. Anul 1979 a 
confirmat, poate mai mult 
ca oricînd, acest lucru, locul

____________________________________________

cu ședințe de an-

urmâioare. Întreg cdifi- 
_ _ care se

cit mai anroape de ce- 
• competiției.
zicala cu omul

care

Pentru 
spus-o 

cind

unor
tehnlco-tactice

po- 
reaie.

25 din 32 de echipe 
clasamentul european 
dealtfel cea mal ______ ,
treaptă valorică atinsă pL.” 
în prezent de fotbalul româ
nesc !

Forța și rezistența, calități 
fizice și cu valoare de simbol, 
trebuie să capete în procesul 
de pregătire a echipelor noas
tre divizionare dimensiunile 
pe care le impun jocul mo
dern, miza și duritătea com
petițiilor La care p “
obligațiile ce ne revin 
sfera obligațiilor 
nale. Nici un rabat, eț? 
instruirii nespecifice dui 
ceastă etapă a perioadei 
iarnă, în care s-a spus 
reu că se muncește bine, 
afirmație pe care nu au sus
ținut-o, de cîțiva ani încoace, 
comportarea jucătorilor și cu 
atît mai puțin rezultatele. 
Aceasta și pentru că — in 
■ rada unor eforturi remarca
bile în anumite momente ale 
pregătirii — conținutul aces
teia a fost insuficient, i_ 
portat La competiția in pers
pectivă. Pe de altă oarte, se 
mai poate vorbi și despre 
tendința de a se trece prea 
repede la joc, fără asigura
rea unui fundament fizic de 
calitate. O asemenea greșeală, 
pe care am mai semnalat-o 
și in alte rin duri și care se 
repetă, din păcate, și * 
ceastă Iarnă nu face 
decît să submineze 
real al pregătirii, în 
bul unei mai raDide 
In forma sportivă, Satisfac
ție de scurtă durată și scump 
plătită mai tîrziu, pe par
cursul anului, cînd insuccesele 
apar, firesc, ca un tribut inu
til al nerespectării uncir prin
cipii de bază ale instruirii.

De săptămînâ Viitoare, start 
în etapa acumulărilor fizice. 
Etapa forței și a rezistenței. 
Adevărații gospodari care Iși 
fac car acum, în plină iarnă, 
vor avea, fără îndoială, Ia 
vară și în toamnă, motive să 
spună că 
geaba, că 
în slujba

ocupat în 
marcînd 
scâzutâ 

pînă

participăm, 
—. .1 în
intern ațio- 

așadar, 
a- 
de

ra-

în a- 
aiteeva 
fondul 
schim- 
intrări

n-au muncit Oe- 
au fost, într-adevăr, 
performanței.

Mihai IONESCU

parte a campionatului de juniori lli

4000 DE JUCĂTORI INTR-UN START CU DREPTUL...
• Esenfialul dintr-o

Au existat destui sceptici care 
au afirmat, cu 6—7 luni in urmă, 
că un campionat de juniori IU. 
Ja startul căruia să se alinieze 
reprezentante ale tuturor asocia
țiilor din Divizia C. nu se va 

condiții. Argu- 
îndeosebi, nu
de echipe ra- 
corespunzătoa- 
lipsa unor an-

desfășura în bune 
mentele lor vizau, 
mărul prea mare 
portat la terenurile 
re existente, ca ți . 
trenori calificați care să se ocupe 
de pregătirea acestor echipe. Dar 
competiția s-a urnit și lat-o a- 
cum, la jumătatea drumului pe 
care ii are de parcurs, caracteri
zată succint :
• Angajind 132 echipe in între

cere, campionatul a pus in... miș
care un număr record de jucători 
foarte tineri (16—17 ani). Peste 
4 000 ! Este, indiscutabil, marele 
lui ciștig.
• Numărul redus de jocuri ne

disputate vine să demonstreze, de 
asemenea, că întrecerea a găsit 
ecoul necesar la conducerile aso
ciațiilor divizionare C, marea lor 
majoritate străduindu-se să pro
grameze partidele pe terenuri co
respunzătoare.
• Absența asistentei medicale la 

jocuri, numărul mare de abateri 
disciplinare si lipsa de preocupa
re a comisiilor județene, din cau
za cărora multe meciuri s-au dis
putat fără tușieri (1 ?). constituie 
grupul marilor deficiente ale 
competiției.
• Există și o serie de asociații 

care acordă o atenție minimă e-

„plingere" a lui Nâsturescu
chipelor lor de speranțe. lăsîn- 
du-le in voia soartei. Exemplele 
cele mai semnificative : C.F.B. 
Pașcani, Delta Tulcea, C.F.R. Ti
mișoara, Știința Petroșani.

Nu încape îndoială că pe mar
ginea primei părți a campionatu
lui nr. 3 al juniorilor (alăturat 
prezentăm primele trei clasate în 
fiecare serie) se pot face alte 
multe si semnificative conside
rații. Esențialul rămine, insă, fap
tul că această vastă competiție A 
PORNIT LA DRUM CU DREP
TUL. că ea creează posibilitatea 
angajării in CONCURS a undi 
număr foarte mare de juniori, 
gr&bindu-le in acest fel ascensiu
nea pe treptele lotbalului. Totul 
este ca această întreceri să nu 
devină un scop in sine si. în a- 
ceastă privință, demnă de subli
niat ni se pare... plîngerca lui 
Nâsturescu, actualul antrenor al 
divizionarei C din Caracal.

Toată toamna, fostul jucător al 
Rapidului a implorat ajutor pen
tru a-1 determina pe antrenorii 
echipelor de juniori din Caracal, 
șl cu precădere pe cei ai clubu
lui sportiv școlar, să-i lase pe 
cei mai talentați dintre jucători 
să fie legitimați la echipa de 
seniori. El ne spunea că nu-și 
poate explica opoziția înverșunată 
pe care o intîmpină din partea a- 
cestora. Firesc să nu iși poată 
explica, o astfel de atitudine 
fiind de neînțeles, tocmai pentru 
că este in contradicție cu RAȚIU
NEA competiției : DEPISTAREA

in-

UNOR JUNIORI DE REAL TA
LENT, PENTRU X IT PROMO
VAȚI RAPID LA ECHIPELE DE 
SENIORI. Acest scop — generos, 
de mare importantă pentru vii
torul fotbalului nostru — trebuie 
să primeze In fața oricărui 
teres meschin, insignifiant.

Laurențiu DUMITRESCU
PRIMELE TREI CLASATE LA 

Încheierea TURULUI. Seria I; 
Foresta Fălticeni 26 p, Șiretul Bu- 
cecea 24 p, Laminorul Roman 
23 p ; Seria a n-a : Letca Bacău 
27 p. Petrolul Moineștl 24 p, Ni
cotină Iași 20 p ; Seria a IU-a s 
Prahova Ploiești 26 p, Chimia 
Brazi 25 p. Otelul Galați 23 p ț 
Seria a IV-a: Dacia Unirea Brăila
26 p, Chimia Brăila 25 p. Elec
tronica Constanța 20 p ; Seria a
V- a : Luceafărul București 30 p, 
Flacăra roșie București 29 p. Da
nubiana București 27 p ; Seria a
VI- a : Dacia Pitești 23 p. Progre
sul Pucioasa 22 p, Progresul Co
rabia 20 p ; Seria a VH-a : Mine
rul Motru 24 p. Dunărea Calafat 
23 p. Electroputere 22 p ; Seria 
a VHI-a : Minerul Deva 27 p. Mi
nerul Oravița 24 p. Gloria Reșița 
22 p : Seria a IX-a : Voința Ora
dea 25 p, T.C.E. Cluj-Napoca 24 p,’ 
Victoria Ineu 22 p ; Seria a X-a : 
Lăpușul Tg. Lăpuș 23 p. Minerul 
Baia Sprie 22 p, ' ‘
22 p ; Seria a Xl-a:
27 p, c.I.L. Blaj 21 
biu 21 p î Seria a 
Sf. Gheorghe 24 p, 
nești 23 p, Metrom

C.I.L. Slghet 
Metalul Aiud 
p. I.P.A. Sl- 
xn-a : Oltul 

Torpedo Zăr- 
Brașov 23 p.

Cărți sportive noi 
POVESTEA LUI „IL DI0‘

Sînt cărți ale căror titluri au 
darul de a invita la lectură. (Cind 
Radu Tudoran iși intitulează ul
timul volum „La nord de noi în
șine44, presimți că subiectul are 
ceva interesant, înainte chiar de 
a afla că e vorba, din nou, de 
stufosul său carnet de bord după 
un voiaj scandinav). Dintre căr
țile pomenite face parte., și re
centa operă a fecundului răscoli
tor de biografii sportive care este, 
nedezmințit, George Mihalache. 
După „De ți-ar spune poarta 
mea...“, inspiratul cupletist navi
ghează iarăși în lumea „îngerilor 
păzitori" și ne oferă de astă-dată 
amintirile Iui Mircea David, cele
brul portar ai echipei, naționale 
de fotbal, sub titlul atît de evo
cator pentru eroul meciului Ita
lia — România de la Roma (apri
lie 1940) : «„II Dio" și „diavolii44 
din fața porții...» (Ed. Albatros, 
București, 1979). Pentru cititorul 
de o anumită vîrstă, rememora
rea epocii lui C.A.O., Ripensia, 
Rapid sau Venus, a lui Bodola, 
Sfera, Bindea, Baratky, Humis, 
Dobay sau Ploeșteanu are far
mecul poveștilor la gura sobei, 
Iar tînărului curios de întîmplări 
de altădată i se servește aproape 
o lecție morală în dulcele înve

liș al unei narațiuni antrenante, 
cu momente care — în ciuda a- 
parenței lor romantice — trans
mit simțăminte și moșteniri de 
preț în viața noastră sportivă : 
dăruire, entuziasm, seriozitate. 
Așadar, pentru frumoasa și in
structiva istorie â portarului și 
omului Mircea David, să-i fim 
recunoscători autorului t (vib)

VIRGIL BACIU — Giurgiu. Li
niile terenului de fotbal fac parte 
din suprafețele pe care ele le 
delimintează. Ca atare, potrivit 
regulamentului, o infracțiune 
săvîrșită pe una din liniile care 
delimitează suprafața de pedeapsă 
trebuie sancționată cu o lovitură 
de la 11 metri. în nrartică, însă, 
lucrurile nu se intimplă aproape 
niciodată așa, arbitrii „muțind" 
locul unde s-a produs infracțiu
nea înaintea liniei și die tind, 
deci, lovitură din afara’ careului, în

loc de penalty. Nu e regulamen
tar, firește, dar, vorba aceea, nu
mai arbitru de fotbal să nu fii ! 
Un amănunt interesant : lovitura

de la 11 metri, introdusă In regu
lament în anul 1890r se putea a- 
eorda DUPĂ CE ERA CONSUL
TATA ȘI ECHIPA ADVERSA ! 
Dacă și as-tăzi ar fi în vigoare 
această clauză, lovitura de la 11 
metri ar dispare cu desăvîrșire 
de pe terenurile noastre de fot
bal, spre fericirea arbitrilor.

NELU MARIAN — Iași. Exece- 
lent catrenul dv. intitulat „Dilema 
unui antrenor44 *

Să Ie fiu „dădacă" ?
Nu cred că e bine 
Să nu fiu ? Și dacă 
Merg și fără mine ?

AUREL POPA — București. 
Județul Botoșani n-a avut nicio
dată o echipă de fotbal în Divi
zia A. Dar nu e timpul pierdut. 
Au fost in „A" si orașe mai mici. 
Bradul, de pildă !

aurel cocoș — Galați. în
trebarea dv. privitoare la viteza 
pe care o poate atinge un ci
clist nu este clară. Nu stlm la 
ce vă referiți : la probele de 
contratimp, la cele cu ..antrena
ment mecanic*4, la coborîre ? La

coborî re în pluton, de pildă, pe 
anumite porțiuni un ciclist poate 
„zbura*4 cu <30—100 km pe oră. 
Reveniți, deci, cu precizările ne
cesare și veți primi răspunsul 
dorit

Ilustrații : N. CLAUDIU



La turneul de calificare pentru J.O.

REPREZENTATIVA MASCULINĂ DE VOLEI A ROMÂNIEI
Azi, la București

REUNIUNEA COMISIEI DE ADMITERE 
A SPORTIVILOR LA JOCURILE OLIMPICE

La Sofia a avut loc tragerea 
la sorți a grupelor Turneului 
de calificare pentru J.O. la 
volei masculin ce se va des- 
fășura între 20 și 27 ianuarie 
la ’ Sofia și Pernik. Dar sorții 
au... concentrat cele mai va
loroase echipe in grupa a 2-a, 
din care face parte și repre
zentativa României, în timp 
ce grupa I cuprinde formațiile 
mai modeste ! Iată, dealtfel, 
componența acestor grupe : 
Bulgaria. R. D. Germană, Ca
nada, S.U.A., Mexic (grupa I, 
Sofia) ; Coreea de Sud, Ceho
slovacia, Ungaria, Japonia, 
România (grupa a 2-a, Pernik).

In grupa cea
Conform regulamentului, pri
mele două clasate în fiecare 
grupă se vor califica pentru 
turneul final, programat în sala 
„Universiada11 din Sofia, în ur
ma căruia obțin calificarea la 
J.O. echipele clasate pe locu- 

' rile 1 și 2. Reprezentativa
României — care va întilni în 
ordine, în grupă, formațiile 
Ungariei, Cehoslovaciei, Japo
niei și Coreei de Sud — are 
o misiune extrem de dificilă.

La feminin, din cauza în-

C.E. DE TENIS INDOOR

MAI PUTERNICĂ!
scrierilor mai puțin numeroase, 
turneul de calificare (găzduit 
de localitatea Pazargic, la circa 
120 km de Sofia) se desfășoară 
pe o singură serie de S echipe, 
între 20 și 24 ianuarie. Repre
zentativa României va întilni, 
pe rînd, echipele Bulgariei, 
R.P.D. Coreene, Mexicului, Un-, 
gariei și Braziliei. Prima cla
sată se califică pentru J.O.

★
A început turneul de volei 

juniori de la Sofia. în prima 
zi : România — Bulgaria B 
3—0 (6, 4, 13), Bulgaria A — 
Ungaria 3—0, Spania — Po
lonia 3—1.

Azi are loc, la București, 
reuniunea Comisiei de admi
tere a sportivilor la Jocurile 
Olimpice, organism al Comite
tului Internațional Olimpic.

Comisia este alcătuită din 
Willy . Daume, membru al 
C.I.O., președintele Comitetu
lui Olimpic al R.F. Ganiania,

Peter Talberg, membru al 
C.I.O. pentru Finlanda, și A- 
lexandru Șiperco, membru al 
C.I.O. pentru România.

Comisia C.I.O. are pe agen
da de lucru rezolvarea unor' 
probleme legate de atribuțiile 
acestei Comisii.

PE GHEATĂ a
ÎNTRECERI DE SLALOM

9 Proba feminină de slalom u- 
riaș desfășurată la Berchtesgaden 
a fost ciștigată de schioara Hanni 
Wenzel (Liechtenstein) cu timpul 
de 2:11,72 in două manșe. Pe lo
cul doi s-a clasat Perinne Pelen 
(Franța) — 2:12,64, iar pe locul

(Urmare din vag. 1) 
concentrat ceva mai mult și 
nu au perseverat în mo
mentele cu adevărat bune 
pe care le-au avut și care — 
în cazul victoriei — le-ar fi 
netezit calea spre șefia seriei a 
2-a a grupei B. în această 
serie, la Sofia, s-a înregistrat 
o surpriză care face din te- 
nismanii finlandezi principalii 
candidați la postul de lideri 
necontestați : Bulgaria — Fin
landa 1—2 (Liubomir Petrov — 
Leo Palin 3—6, 6—7 ; Bojidar 
Pampulov — Matti Timonen 
6—3, 6—2 : B. Pampulov, Pe
trov — Palin, Berner G—4, 5—7, 
4—6). Aceste rezultate anunță 
o confruntare extrem de inte
resantă, duminică, in Sala

sporturilor din Focșani, in
tre echipele României și Fin
landei. Tinerii noștri tenismani 
au nevoie neapărat de victorie 
pentru a mai putea concura la 
cîștigarea seriei, al cărui cla
sament arată, la ora actuală,

SI PE ZĂPADĂa
trei — Claudia Giordani (italia) 
— 2:13,22.

â „Cupa Europei» la schi a 
programat pe pîrtia de la Kirch
berg (Austria) o probă masculină 
de slalom uriaș, în care victoria 
a revenit sportivului austriac 
Christian Orlainsky, cronometrat 
în două manșe cu timpul de 
3:18,17. L-au urmat J. Gaspoz (El
veția) — 3:19,19 și J. Kuralt (Iu
goslavia) — 3:19,21.
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astfel :
1. Finlanda
2. Bulgaria
3. Iugoslavia
4. România
5. Olanda

2205—14
211 3—3 2
2112—42
101 1—2 0
101 1—2 0

P.czultate din celelalte serii : 
grupa A, seria I : Suedia — 
Cehoslovacia 2—1, R. F, Ger
mania — Anglia 3—0 ; seria a 
Ii-a : Ungaria — U.R.S.S. 
2—1 ; Austria — Franța 2—1 ; 
grupa B, seria I : Polonia — 
Danemarca 2—1 ; seria a IlI-a : 
Irlanda — Italia 2—1.

DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ
(Urmare din pag. 1)

pectiv Fușcașu 18, Hagiu 17. 
Arbitri : M. Măieran — C. Că
lin.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — CARPAȚI SF. 
GHEORGHE 104—30 (51—14). 
în disputa extremelor clasa
mentului, studentele au făcut 
un „galop de sănătate11 în fața 
unei formații care, oricum prea 
„subțire11, s-a prezentat și fără 
două titulare de bază. Coșge- 
tere : Pîrșu 22, Filip 19, Fo- 
tescu 13, respectiv Csiki 7, 
Kalakatroni și Mark cite 6. Ar
bitri : Șt. Zatler — C. Dumi- 
trache. (Daniel D1ACONESCU, 
coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 61—60 (32—34).
Olimpia a fost la un pas de a 
reedita surpriza realizată în tu
rul competiției, eînd a cîștigat în 
fața Voinței. Intr-adevăr, ieri, 
Olimpia a dominat mai mult, da
torită faptului că a năstrat dis
ciplina de joc indicată de antre
norul D. Pâraschivescu și pentru 
că a aruncat la coș destul de 
precis de la distanță, corfHucînd 
ca atare cu 4—5 coșuri pMă spre 
finalul primei reprize. Apoi 
a fost riadul Voinței să 
aibă inițiativa și să ia con
ducerea, Ștefania Giurea, Esteta 
Tomescu. Alexandra Hegheduș și 
Tatiana Popescu adueîndu-și al 
portul principal. Dar, ajunsă la

TELEX 9 TELEX

49—42 (min. 30), Voința a ,,o- 
bosit», nu a fructificat situații In 
șir, permițînd formației Olimpia 
să revină, să egaleze (oO—50 în 
min. 33) și chiar să ia con Cu
cerea. Intr-un final dramatic 
Hegheduș a înscris coșul care a 
adus victoria echipei Voința; în 
ultima jumătate de Iminut O- 
limpia a ratat atacul prin care 
ar fi putut obține succesxfl. Coș- 
getere : Borș 23, T. Popescu ii, 
Tomescu 9. respectiv Iatan 16, 
Pană 14, Tarantino 12. Arbitri: Em. 
Nicoles cu — I. Nicola ev.

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
BRAȘOV 78—73 (34—36). Din nou 
a partidă aprig disputată, de mare 
spectacol. Tînăra echipă brașovea- 
nă a folosit permament apărarea a- 
gresivă pe tot terenul, datorită 
căreia a „smuis“ multe mingi ex
perimentatelor lor adversare. Din 
păcate pentru ele, baschetbalistele 
de ia Voința au pierdut prea ușor 
baloanele cîștigate cu trudă, prin 
aruncări executate cu ușurință, 
pripit; de aceste greșeli au pro
fitat feroviarele, superioare (prin 
Mariana Bădinici și Maria Csi- 
kos) la recuperări. Formația 
Rapid, fără a excela, are meritul 
că a rezistat presiunii partenere
lor lor de întrecere (din rândul 
cărora s-au remarcat Magdalena 
Pall, Camelia Solovăstru și Doina 
Iftimie) și pentru că și-a valori
ficat în final plusul de maturi
tate compel ițională. Coșgrâere : 
Bădinici 21, Chiraleu 20, respectiv 
Pan 21, Iftimie 20. Arbitri : I.
Grigore și șt. Zatler. (D. STAN- 
CULESCU).

UNIVERSITATEA CLUJNAPO- 
CA — CRIȘUL ORADEA 81—62 
(45—31).

NEW YORK, 11 (Agerpres). —
Au continuat întrecerile „Turneu
lui campionilor» la tenis. Intr-una 
din partidele derby ale competi
ției, Bjorn Borg l-a întrecut cu 
3—6, 6—3, 7—6 pe Jimmy Connors. 
Și celălalt favorit al turneului.

John McEnroe, a terminat învin
gător. cu 6—2. 6—3, în fața lui 
Guillermo Vilas. In celelalte parti
de : Vitas Gerul aitis — Harold 
Solomon 6—1, 7—6 ; Roscoe Tan
ner — Jose Higueras 7—5, 6—4.

VITEZIȘT1] LA INNSBRUCK
• In concursul international de 

patinaj viteză de la Innsbruck, 
canadianul Gaetan Boucher a câș
tigat două probe : 1 500 m in
2:00.23 și 1 000 m — 1:18,07, iar 
patinatoarea Christa Rothenbur
ger (RJ5. Germană) s-a situat pe 
primul loc la 500 m — 42,47 șl 
1 (WO m — 1:28,14.
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CRETE WAITZ ALEARGĂ CA ZATOPEK...
DAR VA FI, VREODATĂ, CAMPIOANĂ OLIMPICĂ ?
In ancheta ziarului „Ceskoslo- 

vensky Sport» pentru desemnarea 
celor mai buni alergători și a- 
lergătoare de pe continent In a- 
nul care s-a încheiat, 225 de spe
cialiști 
dista 
pe locul 
Grazyna 
lies Gohr. Cu 
mini în urmă, 
chete, care își _ 
stabilească cele mai bune spor
tive ale anului preolimpic, acor
dau lui Waitz locul al doilea —

semifon-
____  Waitz 
după Marita Koch, 

Mar- 
săptă-

• an
să

o așează 
norvegianeă

4, ‘ ”
Rabsztyn și 

cîteva j 
însă, alte 
propuneau

pe 
Grete

după Koch — înaintea tuturor 
stelelor din celelalte sporturi, in
clusiv din atletism (cu toate pro
bele sale)...

Cum se explică această dife
rență de apreciere ?

Se cuvine să prezentăm mai 
întîi atuurile semifondistei nor
dice, performanțele sale din se
zonul trecut. Campioană mon
dială la cros pentru a doua oara 
consecutiv, în martie, Grete Waitz 
nu s-a făcut remarcată apoi în 
sezonul de pistă decît cu un 
8:31,8 la 3 000 m, cel mal bun 
rezultat mondial al anului și al 
doilea din toate timpurile. In oc
tombrie. însă ea se clasează 
prima în clasamentul feminin al 
maratonului de la New York cu 
un timp excepțional : 2 ore 27 
minute și 32 de secunde, fiind 
prima femeie care aleargă clasi
ca distanță de 42,195 km în 
mai puțin de două ore și jumă
tate ’.

Acest rezultat i-a impresio
nat, iată, mai mult pe gazetarii 
sportivi de „tip universal» decît 
pe specialiștii atletismului (antre
nori, statisticieni, ziariști). Ca 
participant la ancheta pragheză, 
nu voi subscrie la aprecierea ex- 
perților in atletism, dind drep

tate „nespecialiștilor». 2 ore și 
27 de minute la maraton este 
ceva extraordinar, cu atît mal 
mult cu cit performanța — a- 
propiată de ceea ce reușea Za- 
topek cu mai puțin de trei de
cenii in urmă — a fost obținută 
fără o pregătire de maratonist.

Este adevărat, Grete Waltz 
(născută Andersen, 1,72 m înăl
țime, 53 kg) are calități deose
bite pentru alergările lungi. Din 
păcate, atletismul feminin de 
pistă se oprește La 3000 m. Dis
tanță insuficientă pentru a face 
din Grete o alergătoare invinci
bilă. așa cum ar fi, să spunem, 
într-o probă de 10 000 m. In 
1978, la campionatele europene 
de la Praga, a condus 2 800 m 
din traseu, dar a fost întrecută 
ușor de Ulmasova și Mărășescu. 
In vara trec -tă, la Cupa • Mon
dială de la Montreal, a intrat In 
ultimul tur cu peste 15 m avans 
față de Ulmasova, dar a pierdut 
din nou.

Generoasă în efort, precum un 
Clarke sau Bedford — in orice 
cursă poate fi văzută In fruntea 
plutonului — Greite Waitz își 
află recompensa în alergările de 
cros (a căror distanță depășește, 
în general, 4 km) în care a 
obținut, în ultimii 2—3 ani, un 
șir (neîntrerupt) de victorii., cu 
adevărat impresionant. Șl acum, 
lată, în maraton, care i-a adus 
onoruri pe care pista i le refu
zase...

Grete Waitz nu va fi, probabil, 
niciodată campioană olimpică, 
mai ales că la Moscova cea mal 
lungă distanță măsoară 1500 m. 
La Los Angeles, cînd își va face 
debutul olimpic proba de 3 000 m, 
Grete va avea 31 de ani și este 
greu de crezut că la această vîrs- 
tă finișul el se va îmbunătăți.

Istoria atletismului îi va păstra 
însă numele la loc de cinste, ca 
pe acela al unei deschizătoare de 
drumuri. Pentru că, vrînd-ne- 
vrîiid, maratonul va ajunge 
cîndva și probă olimpică femi
nină, chiar dacă ne vine greu 
să ne obișnuim cu ideea.

Vladimir MORARU

BASCHET • Rezultate din tur
neul final al „Cupei campionilor 
europeni» (masculin) : Bosnia Sa
rajevo — Real Madrid 98—96 
(48—48) : Den Bosch (Olanda) — 
Partizan Belgrad 91—65 ; Maccabi 
Tel Aviv — Sinudyne Bologna 
100—73. La feminin : Sparta Pra- 
ga — Steaua Roșie Belgrad 76—54; 
Beijerland (Olanda)—B.S.E. Buda
pesta 85—72 ; T.U.S. Leverkusen
— Torino 52—71 ; U.C. Clermont 
Ferrand — Minior Pernik 62—64.

CICLISM © Anul ciclist inter
național a fost deschis Ia Auber- 
villiers cu o cursă de ciclocros in 
perechi, ciștigată de cuplul ita
lian format din frații Giuseppe 
și Antonio Saronni (18.400 km în 
1 h 00:52). Perechea franceză Hi
nault — Ricci a ocupat locul 
opt, Ia peste 4 minute de învin
gători.

HANDBAL • Finala „Cupei 
Mării Baltice» se va disputa la 
Kiel (R. F. Germania) între se
lecționatele U.R.S.S. și R.D. Ger
mane, ciștigâtoarele celor două 
grupe preliminare. în ultimele 
meciuri preliminare : U.R.S.S. — 
Danemarca 23—17 : islanda — Nor
vegia 21—15; R. D. Germană
— R. F. Germania (A) 15—15 ;
Polonia — lî. F. Germania (B) 
22—22.

ȘAH • în runda a 12-a a tur
neului de la Hastings, englezul 
Nigel Short (14 ani) l-a învins 
pe Ulf Andersson. In clasament 
conduc Andersson (Suedia) și 
Nunn (Anglia), cu cite 8 p.

TENIS $ In „optimile» turneu
lui. de ia Perth (Australia) : 
Faigl — Letcher 3—6, 6—3, 6—4 ; 
Delaney — Whilecross 6—1, 6—3; 
Hampson — Fischer 7—6. 7—6 9 
In turneul feminin de la Cinci
nnati (Ohio): Chris Evert-Lloyd
— Terry Holladay 6—0, 6—6,
Diane Fromholtz — Marita Re
dondo 6—2, 6—1.

RETROSPECTIVE 1979 țqt NOUA ZEELANDĂ, DAR... NU Șl INVINCIBILĂ !
Dacă anul 1978 a fost, incontes

tabil, al rug by ui ui neo-zeelandez 
— care a suferit doar o mică (și 
nesemnificativă) înfrângere în 
fața unei selecționate de pro
vincie irlandeze în cadrul lungu
lui său turneu european, în care 
a întîlnit și învins toată elita 
continentală — în 1979 „puterea» 
a fost împărțită formîndu-se, 
metaforic vorbind, un „triumvi
rat» (care de-a lungul a 365 de 
zile a domnit asupra lumii rug- 
byului) alcătuit din Noua Zee
landă, Țara Galilor și Franța. 
Care dintre aceste team uri a 
fost mai bun ? Greu de răspuns 
exact la această întrebare. To
tuși...

Desigur, Noua Zeelandă ră mi
ne... Noua Zeelandă, cu al său 
rugby atît de spectaculos și efica
ce, în continuă mișcare, de 
imens angajament și de mare 
tehnicitate, care stimește pretu
tindeni unde se produce una
nimă admirație. RugbyștM Aii 
Blacks, adevărați campioni mon
diali neîncoronați, au suferit însă 
în emul care s-a încheiat trei 
semnificative înfrângeri. Să le 
reamintim, pe rînd. După un 
Christchurch triumfal (23—9 îm
potriva Franței !) a venit acea 
neprevăzută victorie de la 
Auckland a trupei magistral con
dusă de Jean-Pierre Rives (24—19), 
înfrângere dureros acuzată ■ de 
către XV-le lui Graham Mourie, 
celebrul all black de la Taranaki, 
în acea zi de 14 iulie rugbyștii 
francezi jucau cel mai frumos 
meci din lunga lor carieră in
ternațională și — așa cum s-a

exprimat entuziasmată presa 
franceză, pedalînd pe faptul că 
succesul coincidea cu chiar ziua 
națională a Franței — cucereau 
„ultima lor Bastilie», pentru că, 
oricît ar părea de bizar, repre
zentativa „cocoșului galic» nu re
ușise niciodată să învingă în vreun 
meci-test Noua Zeelandă la ea 
acasă. Peste numai două săp
tămâni (la -28 iulie) AII BlacKS 
pierdeau din nou. De data asta 
pe Sydney Cricket Ground, unde 
^cangurii» îi infrângeau intr-un 
test (12—6). Altă zi istorică, 
fiindcă din 1934 nici o echipă 
australiană nu a cîștigat vreun 
meci în fața rugbyștilor neo
zeelandezi. Dacă acestor două 
insuccese răsunătoare le vom a- 
dăuga și înfrângerea de la Otley, 
din luna noiembrie, unde o ser. 
lecționată a Angliei de Nord 
cîștiga cu 21—9 (!) în fața XV-lui 
de la Antipozi și faptul că la 
Londra, pe Twickenham, 75 000 
de spectatori erau pe punctul de 
a exploda de bucurie rând „e- 
chipa trandafirului» s-a apropiat 
spectaculos de la 0—16 pînă La 
9—10, treeîndu-i pe oaspeți prin 
toate „chinurile iadului», vom 
remarca lesne că neo-zeelandezii, 
în ciuda unor prestații splen
dide (dintre care aceea de la 
Edinburgh, 20—6 cu Scoția, va 
intra, desigur, în antologia par
tidelor magnifice) nu mai sînt 
astăzi, nici pe departe, echipa 
invincibilă din anii trecuți.

Țara Galilor, în ceea ce o pri
vește, domină rugby ul european 
de cîțiva ani. deși nu cu auto
ritatea din trecut, cînd un Phill 
Bennett, Gareth Edwards, JPR

Williams, Melvyn Davies sau 
Terry Cobbner erau eroii unei 
echipe cvasiinvincibile. E drept, 
„diavolii roșii» au avansat aJte 
cîteva vedete de prim rang, cum 
ar fi Derek Quinnell, noul căpitan 
de echipă, Paul Ringer, Jeffrey 
Squire, Terence Holmes, Steven 
Fenwick, ciștigind pentru a treia 
oară consecutiv Turneul celor 5 
națiuni, dar nu de o manieră 
ătît de convingătoare, ei fiind 
învinși la Paris, pe Parc des 
Princes, cu 14—13, după ce ce
daseră chiar pe Arms Park din 
Cardiff cu un scor asemănător 
(12—13) în fața XV-lui Noii Zee- 
lande.

Iată de ce socotim că XV-le 
Franței, care in W79 i-a Învins 
pe cei doi „mari» antecitațf, me
rită (deși nu a cîștigat decît 
„Cupa FIR A», campionat organi
zat pentru echipele continentale, 
ocupînd locul doi în clasamentul 
Turneului celor 5) să fie plasat 
pe același plan cu Noua Zee
landă și Țara Galilor. Echipa 
Franței, a cărei actuală putere de 
exprimare XV-le țării noastre a 
resimțit-o din plin, are la ora de 
față nu numai înaintași reduta
bili (Rives, Joinel, Haget) ci 
și o linie de treisferturi cu fan
tezie, căreia îi place teribil să 
joace (Gallion, Caussade, Ber- 
tranne, Codoraiou, Gourdon, 
Costes) și un fundaș (Aguirre) 
socotit cel mai bun de pe ambele 
laturi ale Canalului Mînecli.

Lupta pentru supremație va 
începe din nou, în 1980, chiar ta 
16 ianuarie, la Cardiff. Țara Ga
lilor va da replica rugbyștUor 
francezi. Cel ce va învinge pe

Arms Park va fi automat inves
tit cu titlul, neoficial desigur, de 
șalanger la „coroană» deținută 
deocamdată tot de Noua Zee
landă.

Nu putem să încheiem seurta 
noastră retrospeefivă fără a su
blinia că aspectul cel mai preg
nant al anului 1979 este univer
salizarea rugbyului. Procesul da 
proliferare a jocului cu balonul 
oval a devenit ireversibil. Iată, 
una după alta intră (alături de 
țările britanice și Franța) 
concertul internațional mai întîi 
Argentina, care, după ce in 1978 
a jucat oficial în Marea Britani» 
și Franța, obținînd rezultate bu
ne, a debutat în 1979 intr-un test 
la Wellington (18—6 pentru. Noua 
Zeelandă), primind apoi vizita 
XV-lui Australiei (24—13 și 12r-17 
in cele două teste la Buenos 
Aires), apoi Japonia, Canada» 
s.u.A. (care au trecut șl ele Hț 
rugbyuJ clasic), Italia (care în 
1980, sub conducerea Iui Pierr» 
Villepreux, va întreprinde pri
mul său turneu oficial In Noua 
Zeelandă). U.R.S.S. Toate au 
pășit în „înalta societate» a rug
byului. Ne face deosebită plăcere 
să constatăm că România s-a 
înscris în circuitul marilor valori 
mondiale. După reușitul lor tur
neu de la Antipozi, din 1975, la- 
tă-i după patru ani pe rugbyștii- 
românl cucerind publicul brita
nic prântr-o comportare admira
bilă într-un test m'emorabil pe 
Arms Park, 12—13 cu Țara Ga
lilor !

Dimitrie CALLIMACHI
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