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„Daciada“ in localități harghitene

si TÎNEKE !

-

Pe agenda organizației proprii a Frontului

Unității Socialiste de la clubul sportiv Progresul

-SPORTUL DE MASĂ IN ATENȚIA 
ÎNTREGULUI COLECTIV DE ANTRENORI

{Participați 
eu toții 
ia 
întrecerile 
etapei 
de iarnă

SIMION ISMAILCIUC (Melbourne, 1956)

„NOI, CEI DIN DELTA, 
AM RIDICAT STROCUL"

A- '

Simian Ismaiicluc, campio
nul nostru olimpic Ia Mel
bourne (canoe dublu, 1000 m, 
împreună cu Dumitru Alexe) 
a împlinit 50 de ani. Avea 26 
de ani in Australia. Nu era 
prea tinâr. „O, dacă Olimpia

Dc miinc, in Dalaiul sporturilor și culturii

ELITA HANDBALULUI ROMÂNESC 
IN FAȚA ULTIMULUI ASALT 

AL CAMPIONATULUI NAȚIONAL
Duminică, la ora amiezii, 

începe in Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală cel de al 
VI-lea turneu — ultimul — al 
Diviziei A la handbal mascu
lin. Timp de trei zile, cele 10 
formații divizionare vor da ul
timul asalt pentru constituirea 
unei ierarhii de onoare.

Practic, situația din fruntea 
clasamentului este lămurită. 
Steaua — distanțată la trei 
puncte de H.C. Minaur — poa
te fi considerată campioană 
virtuala. Ea mai are de jucat, 
în ordine, cu Universitatea 

ț Ciuj-Napoca, C.S.M. Borzești 
și Dinamo București, deci — 
practic — nu poate pierde zes
trea pe care și-a creat-o. Cum 
H.C. Minaur (va juca cu Di
namo Brașov, Știința Bacău

IA

COPII, TINERI Șl VIRSTNICI
SPUN „PREZENT !“ 

CHEMAREA IREZISTIBILĂ A ZĂPEZII
Covorul de r.ea a acoperit 

meleagurile harghitene, che- 
mlnd pe oamenii de diverse 
vîrste și profesii la startul în
trecerilor din cadrul etapei de 
iarnă a „Daciadei"

CA ÎNTR-O MARE FAMILIE 
UNITA

în Chilieni și Valea Slrim- 
bă, sate vecine, de unde au 
plecat performeri ai schiului 
românesc, există o tradiție a 
sărbătorilor de iarnă cind oa
menii acestor așezări, români 
Șl maghiari, se întilnesc, ca 
prieteni și tovarăși de muncă, 
în entuziaste întreceri sportive, 

g®

i . — ■

da ar fi fost cu măcar un an 
mai devreme !...”

Simion Ismailciuc și-a făcut 
o căsuță la Snagov, pe malul 
lacului. Vechiul pescar de la 
Chilia are nevoie de priveliș
tea apei. Cam toată vara șade 
la Snagov, muncește, intră în 
barcă, își ia undițele, pescu- 
iește._

— Cîți copii ai, Simioane?
— Păi, de cind nu ne-am vă

zut, mai am doi. Cu toții sint 
patru. Cel mare, Alexandru, e 
tipograf, are 23 de ani. E un 
copil care s-a năsaut după 
Melbourne. Al doilea, Simion, 
are 20 de ani, a fost în lotul 
olimpic, trage și el la canoe, 
dar a făcut o hepatită și s-a 
cam oprit. Poate că o să reia 
canoea, dar îmi pare ră» de 
pauza asta, pentru că ar fi fă
cut și el în canoe cam ce-am 
făcut eu. Seria a doua sint co
piii mai mici. Fetița e îa clasa 
a doua, iar prislea, Daniel, 
merge la toamnă la școală.

Ioan CHIRÎLĂ

(Continuare in pag. a 6-a)

și Politehnica Timișoara) este 
greu de crezut că-și va irosi 
avansul de cinci puncte pe 
care-1 are asupra lui Dinamo 
București, bătălia pentru cea 
de a treia treaptă a podiumu
lui se va da între Dinamo 
București și Știința Bacău, 
formații despărțite ■— în cla
samentul alcătuit după 15 eta
pe — doar de un punct.

în schimb, nu mai puțin de 
patru echipe sint angajate în 
lupta pentru evitarea retro
gradării. Un loc pentru... Di
vizia B este ocupat de Inde
pendența Sibiu, dar pentru ce
lelalte „candidează" Universi
tatea Cluj-Napoca, C.S.M. Bor
zești, Gloria Arad și Dinamo 
Brașov. Luptă acerbă in pers- 

dotate de această dată cu tro
feul „Cupa Fintina de sus". 
O tradiție ce ilustrează pasi
unea statornică a tinerilor și 
vîrstnicilor pentru schi și să- 
niuș. Printr-un efort colectiv, 
iubitorii sporturilor de iarnă 
de aici au reușit să-și creeze 
condiții optime de relaxare. 
Pe dealul Fintina de sus se 
află două trambuline de sări
turi, una pentru salturi plnă 
la 70 de metri și alta destinată 
începătorilor, cu o rază de 
acțiune pînă la 35 de m. Tot 
aici s-a amenajat un turn pen
tru arbitraj, o cabană complet 
renovată, iar culoarele pîr- 
tiilor de schi și săniuțe au 
fost lărgite, deoarece crește 
continuu numărul concurenți- 
lor. în acest cadru s-a des
fășurat primul concurs 
sportiv al anului, la care 
participat, după cum
spus iov. Antal Biigozy, preșe
dintele asociației sportive Ra
pid Chilieni, cu mic și cu

poli- 
au 

ne-a

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

FINAL CAPTIVANT 
ÎN DIVIZIA A 

LA BASCHET FEMININ
Și in ziua a doua a ultimu

lui turneu al returului campio
natului național de baschet fe
minin, desfășurat in sala Flo- 
reasca (in condiții organizato
rice remarcabile, asigurate de 
comisia municipală de speciali
tate), publicul a putut urmări 
jocuri de mare atracție, punc
tate cu captivante răsturnări 
de scor. In clasament, Politeh
nica C.S.S. 2 București conti
nuă să conducă ; cit privește 
calificarea in turneul final a 
celorlalte trei echipe, ea va fl 
decisă de meciurile de astăzi 
și mîine, în sala Floreasca.
■ UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 64—62 (38—29). Meci 
frumos, echilibrat, cu faze 
spectaculoase la ambele pa
nouri. Bucureștencele au avut 
un început lent, apoi au „am
balat motoarele", astfel că au 
dominat repriza secundă, pe 
care au și ciștigat-o. Victoria 
a revenit însă timișorencelor. 
care în min. 27 (52—53 și (Continuare in pag. a 3-a)

Unul dintre cei mai buni handbaliști ai noștri, Vasile Stingă 
(Steaua), șutind spre poarta băimărenilor

pectivă, in intîlnirile dintre 
formațiile direct implicate : 
C.S.M. Borzești — Gloria Arad 
(duminică), Dinamo Brașov — 
Universitatea Cluj-N a p o c a 
(luni) și C.S.M. Borzești — 
Dinamo Brașov (marți).

Acum, în plină iarnă, pri
mul contact cu membrii clu
bului sportiv Progresul Bucu
rești il iei înainte de a intra 
în frumosul parc cu platani. 
Echipe permanente continuă să 
lucreze — atit dimineața, cit 
și după-amiază — la degaja
rea zăpezii pe străzile Dr. Stai- 
covici, Dr. Lister, Costachi 
Negri. Sint antrenorii, tehni
cienii și sportivii acestui cu
noscut și îndrăgit club din Ca
pitală, „team“-urile care asi
gură căile de acces spre sălile 
de sport, dar și către centrele 
de pîine, de lapte aflate în 
apropiere. Sint comuniști de la 
clubul sportiv Progresul — cei 
pe care i-am găsit mereu în 
fruntea numeroaselor acțiuni și 
inițiative — dar și antrenori și 
tehnicieni care, luna trecută, 
s-au înscris în organizația pro
prie a Frontului Unității So
cialiste.

în Sălile de sport din peri
metrul dintre str. Dr. Staico- 
vici și str. Dr. Lister, aceeași 
activitate susținută, responsa
bilă. Aici, colectivele de spe
cialiști „degajează" căile de ac
ces spre marea performanță, 
făcînd „pirtie" către noile vic
torii. Printre făurarii viitoare
lor succese ale clubului se nu
mără și cei care au completat 
— printre primii — cererea de 
primire in organizația proprie 
a F.U.S. Ne referim îa maes- 
tra emerită a sportului Maria 
Alexandru, multiplă campioană 
europeană și mondială la te
nis de masă, la Melania Trăis- 
taru, maestră a sportului, an- 
trenoare la sărituri în apă, la 
Aurelia Butan (care pregătește 
tinerele handbaliste), la profe
sorii Stoicu Olteanu (antrenor 
la lupte greco-romane), Adrian 
Rusu (de la centrul de fotbal 
pentru copii) ș.a.

O frumoasă ima
gine asemănătoare 
unui balet : Iudith 
Gross aruncă la 
coș, Georgeta Si- 
mioană incearcă 
(dar tardiv) să o 
împiedice. Fază din 
meciul Universita
tea Timișoara — 

Progresul
Foto : 

Dragoș NEAGU

54—55) au trecut de un mo
ment mai dificil: Coșgetere : 
Gross 24, V. Chepețan 11, res-

Foto : Vasile POPOVICI-Craiova
De la acest ultim turneu al 

campionatului nu așteptăm 
însă numai rezolvarea proble-

Hristache NAUM

(Continuare în pag a 6-a;

„Frontul Unității Socialiste 
— ne spune tovarășul Ștefan 
Dorel Cioară, secretarul orga
nizației de partid, vicepre
ședintele clubului sportiv Pro
gresul București — este o grăi
toare expresie a participării 
tuturor oamenilor muncii 1* 
viața politică, economică și so
cială a țării. Acest cadru am
plu de participare dobindește 
acum o și mai mare extindere 
prin înscrierea unui mare nu
măr de tineri și virstnici in 
organizațiile proprii ale F.U.S. 
In acest context, crearea in 
cadrul clubului nostru a unei 
organizații proprii a F.U.S. 
sporește și mai mult eficiența 
participării conștiente și anga
jate a antrenorilor și tehnicie
nilor noștri 13 efortul general 
de edificare a prezentului și 
viitorului sportiv al țării".

Două sint obiectivele princi
pale pe care și-a propus să le 
înfăptuiască organizația proprie 
a F.U.S. de la clubul sportiv 
Progresul : intensificarea acti
vității sportive de masă și 
creșterea performanței. Reali
zarea primului obiectiv are în 
vedere atragerea a cit mai 
mulți tineri și virstnici la în
trecerile din cadrul marii com
petiții sportive naționale „Da- 
ciada".

în anul 1979 clubul sportiv 
Progresul a înregistrat succese 
notabile și în sportul de per
formanță. Anul Olimpiadei de 
la Moscova, însă, va fi hotă- 
rîtor în munca specialiștilor și 
sportivilor de la clubul Pro
gresul, deciși să pună în va
loare — în cadrul nou creat 
prin înființarea organizației 
proprii a F.U.S. — întreaga ca
pacitate și dăruire profesio
nală.

Vasile TOFAN

Duminică, iu Focșani

ROMÂNIA - FINLANDA
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN 

DE TENIS INDOOR
Joi noaptea, tîrziu, s-a În

cheiat in Sala sporturilor din 
Pancevo (lingă Belgrad), me
ciul de tenis Iugoslavia — 
România, din cadrul campiona
tului european indoor dotat cu 
„Kings Cup“. Meciul de dublu 
a dat loc unei dispute extrem 
de strînse care avea să decidă 
soarta întregii partide (reamin
tim că, la simplu : petkovici — 
Dîrzu 2—1 și Segărceanu — 
Ilin 2—1). Perechea română a 
Început bine jocul, cîștigind 
primul set cu 7—6, dar apoi 
oboseala și-a spus cuvîntul și 
cuplul iugoslav și-a adjudecat 
ultimele două seturi la mare 
luptă. Rezultat : Petkovici, 
Ilin — Segărceanu, Dîrzu 6—7, 
6—3, 7—5. Și, astfel, Iugosla
via cîștigă întîlnirea cu scorul 
general de 2—1. Păcat că tine
rii noștri tenismani nu s-au

(Continuare in pag. a 8-a)



„Topul Sportul” la săritura in lungime
> . ....... '

CURTEA DE ARGEȘ, RECORD: 
29 DE CLASE ÎN ÎNTRECERE!

Prezenți și la primele două 
ediții ale „Topului Sportul" la 
săritura în lungime (cu elan), 
elevii din orașul Curtea de 
Argeș (județul Argeș) au rea
lizat acum, la ediția a III-a 
a acestei frumoase acțiuni spor
tive de masă, desfășurată sub 
Însemnele „Daciadei", un re
cord de participare. Astfel, din 
Inițiativa Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport 
și cu sprijinul Inspectoratului 
școlar, la ediția de toamnă a 
„Topului Sportul" Încheiată 
recent (condițiile meteorologice 
îngăduind ca testul să fie con
tinuat cu mult peste ter
menul limită, preconizat, in 
principiu, 1 noiembrie) au 
fost prezenți reprezentanții 
claselor a IX-a, băieți și 
fete, din TOATE liceele, 
nu mai puțin de 29 de 
clase, ceea ce dovedește inte
resul 'major acordat de facto
rii locali cu responsabilități și 
atribuții în domeniul sportului, 
pentru cunoașterea stadiului de 
pregătire fizică a elevilor care 
au absolvit clasa a VIII-a„ mă
sura în care aceștia și-au în
sușit deprinderile de mișcare 
și perspectiva ca o parte din
tre ei să se dedice atletismu
lui, una din ramurile de sport 
cele mai accesibile și mai ne
cesare în dezvoltarea armo
nioasă a oricărui tînăr.

Prof. Emanoil Sterescu, ca
dru didactic de specialitate, are, 
la rîndu-i, merite deosebite în 
organizarea acestei acțiuni, prin 
colaborarea sa rodnică cu co
legii (și în special cu profeso
rii Vasile Arion, de la Liceul 
industrial nr. 1, Adrian Milcă, 
de la Liceul electrotehnic, 
Corneliu Pena, de la Liceul 
agro-industrial și Viorel Dia- 
eonu, de la liceul „Vlaicu 
Vodă“), totodată prin larga 
popularizare a „Topului", în u- 
nitățile de învățămînt.

După omologarea și centra
lizarea rezultatelor, iată, sîntem 
In măsură să consemnăm re
zultatele claselor și elevilor din 
Curtea de Argeș aflați pe... 
podium. Fetele au în frunte 
pe Mariana Mușat (IX F, Li
ceul industrial 1) cu 4,05 m, 
urmată de Nicoleta Cițescu 
(IX B, Liceul electrotehnic) eu 
4,00 m și Camelia Bîlici (IX D, 
liceul „Vlaicu Vodă") cu 3,98 m, 
Pe colective de clase, locul I 
este ocupat, de asemenea, de 
elevele Liceului industrial nr. 
1 — clasa a IX-a E — cu 3,60 
m. Pe locul 2, clasa a IX-a F 
a aceluiași liceu (3,58 m), iar 
pe locul 3 clasa a IX-a D a 
Liceului electrotehnic (3.45 m).

Băieții de la „industrial 1“

„STEREOTIPUL NORMAL" ÎNSEAMNĂ MIȘCARE ÎN FIECARE ZI
(Urmare din pag. 1)

reotlpuj de mișcare, adică obiș
nuința de a practica sistematic, 
zilnic, mișcarea Intr-una din for
mele el — gimnastica de dimi
neață,' la locui de muncă, mersul 
pe jos. înotul etc. — ar fi di
minuat intensitatea afecțiunii, 
datorită atit efectului său primar, 
cit șl efectului său psihogen. Nu 
suprasolicitarea de muncă duce 
la nevroze — cum greșit se mal 
crede — mai ales In activitatea 
cu precădere ' intelectuală- Munca 
făcută cu plăcere nu afectează 
sistemul nervos 1 în cazul în 
care, corelat, apar neajunsuri 
psiho-afective, apare si nevroza. 
Consecințele stării de nevroză 
stat legate de activitatea directă, 
fizică șl Intelectuală, a indivi
dului. Or, recîștlgarea capacității 
fizice și Intelectuale se face, ta 
principal, cu ajutorul mișcării. 
Mișcarea duce la cîștlgarea în
crederii față de capacitatea fizică 
a subiectului. Timpul afectat miș
cării deconectează problematica 
veșnic prezentă ta intimitatea 
lui. Alt aspect : mișcarea duce la 
restabilirea funcției motorii șl a 
funcțiilor sistemelor circulator (1 
respirator care, uneori, stat se
diul cenestezlllor, unor senzații 
legate de funcția cardiacă sau de 
cea respiratorie — înțepături în 
Inimă, nod ta gît etc. Starea eu 
eomponentă ușor euforică ee ur
mează efortului fizic întreține șl 
completează încrederea ta capaci
tățile care erau considerate dimi
nuate sau pierdute. Ca fond tera
peutic, noi apelăm și la crearea 
unei conduite normal necesare 
pentru habltațle, tncercînd să 
completăm ceea ee lipsește dta 
procesul educațional.

— Asta înseamnă că an om care 
face zilnic mișcare nu ajunge eă 
apeleze la serviciile dv. T

— Normal, așa este I
— Tovarășe doctor. Iarna, ea 

zăpadă șl ghețuș este spre bucu
ria copiilor Îndeosebi, dar se mal 
tattmplă să aducă șl necazuri-. 
Ce spune cazuistica dv. ta legă- 

au repetat performanța cole
gelor lor, situîndu-se în frunte 
și la individual (Ion Bunescu, 
IX F — 4,67 m, urmat de Dra- 
goș Văcălie, IX A, Liceul elec
trotehnic și Ion Sevar, IX D, 
același liceu — ambii cu 4,60 
m) și la echipe : 4,17 m (clasa 
a IX-a C). Pe locul 2, Liceul 
electrotehnic (IX A) cu 4,06 m. 
iar pe locul 3, liceul „Vlaicu 
Vodă" (IX A) cu 4,05 m.

Peste caracterul sărbătoresc 
al acțiunii (și faptul demn de 
subliniat că organele sportive 
locale au oferit cupe și di
plome elevilor și echipelor re
prezentative de clase situate pe 
primele locuri) se desprinde un 
neajuns semnalat, dealtfel,' și 
în cazul altor concursuri simi
lare : acela că elevii intră în 
liceu cu o pregătire fizică in
suficientă. Atletismul n-a ajuns 
incă (așa cum ar fi de dorit 1) 
o ramură de sport prioritară 
în rîndul elevilor. Una din ex
plicații : nu toate școlile ge
nerale dispun de amenajări 
pentru această disciplină (sau 
măcar de un sector de sări
turi). Cercul pedagogic al pro
fesorilor de specialitate care a 
analizat, în cursul lunii noiem
brie, aspectele legate de felul 
cum s-au desfășurat concursu
rile din cadrul „Topului Spor
tul" și-a propus, printre altele, 
să remedieze neajunsurile ivite, 
astfel ca la ediția de primă
vară a acțiunii minusurile con
statate acum să fie lichidate.

In același timp, sîntem con
vinși că, asigurînd elevilor, 
pină în luna martie (cînd, in 
principiu, „Topul Sportul" se 
va relua, odată cu deschide
rea activității sportive In aer 
liber) o pregătire fizică mai 
exigentă și implicit mai eficace, 
profesorii de educație fizică 
din Curtea de Argeș vor avea 
satisfacția să constate că re
zultatele vor depăși cu mult 
cele înregistrate Ia ediția de 
toamnă. Prin practicarea con
tinuă a exercițiilor fizice, prin 
jocuri sportive sau activități 
de mișcare pe pirtii (relieful 
se pretează), elevii din clasele 
a IX-a ale liceelor din acest 
oraș vor fi in măsură să rea
lizeze, piin „Topul Sportul", 
un spor de calitate substan
țial. Startul, chiar acum, in 
vacanța de iarnă. Mult succes I

T. BRADEȚEANU
PJ5. Din municipiul Craiova 

am primit — prin intermediul 
Inspectoratului școlar al jude
țului Dolj — nu mai puțin de 
12 adrese din partea unor li
cee care doresc să la parte la 
„Topul Sportul".

tură eu „cllenții" cabinetelor de 
ortopedie, ta urma accidentelor 
așa-numite banale 7

— Frecvența cea mal mare o 
dau oamenii .meantrenațl", Indi
ferent de vtastă. Omul antrenat, 
care menține sau dezvoltă o func
ție osteomloartlculară, evită — 
prin capacitatea proprie de apă
rare — micile neajunsuri ta ur
ma accidentelor „banale". O arti
culație — să zicem, pentru că e 
cel mai adesea afectată ta ase- 
menfea cazuri — e menținută ta 
funcție prin suport mecanic — 
țesutul periarticular (capsula ar
ticulară, cu ligamentele) sl su
portul muscular. Mișcarea duce 
la creșterea forței și rezistenței 
țesutului capsular, prin solicitare, 
„antrenament funcție-organ". Tot 
mișcarea e aceea care apelează 
la cel de-al doilea factor de tro- 
fidtate articulară — mușchiul, ale 
cărui tonus șl reacție de con
tracție șl capacitate de rezistentă 
cresc datorită mișcării, înțeleasă 
ta accepția discuției noastre.

— Deci, ori cum o luăm, tot 
1* necesitatea practicării siste
matice a mișcării ajungem. Dar 
eei mal adesea este Invocată Sp
aa de timp.-

— Așa este, dar cred eă oa 
■ta* primul care vă răspunde eă 
• o falsă problemă, urmarea ne
cunoașterii efectelor nocive ne- 
bănulte ale vieții sedentare, noxă 
■ vieții moderne.

— Cu riscul să ne repetăm, vă 
rugăm să ne spuneți punctul dv. 
de vedere.

— stereotipul -de mișcare, pen
tru oare nu vom obosi să pledăm, 
nu este o cerință fantezistă, ceva 
ta plus decît normalul, el toc
mai normalul pentru omul zile
lor noastre.

— Așadar, cum vedeți acest 
^stereotip normal" 1

— La coborlrea din pat. dimi
neața, 10 minute de mișcare, pen
tru activizarea tuturor funcțiilor, 
toioslndu-se exerciții care duc — 
ta final — la modificări ale sis
temelor circulator si respirator. 
In orice anotimp, indiferent da

După primirea trofeelor la cea de a IlI-a ediție a Festivalului 
sportului muncitoresc de masă din Teleorman, sportivii de la 
I.P.T.E. s-au fotografiat in. fața Casei de cultură a sindicatelor 

din Alexandria

SPORTURI CÎT MAI DIVERSIFICATE
(Urmare din pag. 1)

25 de bucăți, care s-au dat la 
pomul de iarnă. Facem și 
schiuri, mai mult decît anul 
trecut, pentru că Ia noi „Da- 
ciada albă" crește ea bulgărul 
de zăpadă rostogolit pe covorul 
de nea proaspătă. La noi, aso
ciația sportivă „Automatica" a 
aplicat, ca să zic așa, o „teh
nică" nouă : facem cit mai 
multe sporturi, pentru toate 
gusturile. în acest fel, atragem 
oamenii pe terenurile de sport. 
Pînă Ia această dată, peste 40 
la sută din totalul oamenilor 
muncii sint angajați permanent 
in sport — dacă ii socotim și 
pe cei 400 care fac, eu regu
laritate, gimnastică la locul de 
mancă.

Tovarășul Alexandru Rădu- 
lescu, poreclit „japonezul", 
nu atît pentru fizionomia sa. 
cit pentru faptul că este cel 
mal bun jucător de tenis de 
masă, campion al „Daciadei", 
în cadrul „Cupei U.G.S.R.", in
tervine :

— Am auzit ce s-a spus, 
zice. Idealul nostru este să-i 
aducem pe toți tinerii — și a- 
vem aproape 90 la sută din e- 
fectiv tineri — pe terenurile 
de sport Pentru aceasta însă 
am hotărit să ne confecționăm 
și o bază sportivă complexă. 
Am amenajat și un miniclub, 
unde eu cu maistrul Stelian 
Palcu, șahist, ne petrecem a- 
proape tot timpul liber. Am fost 
nevoiți să dezafectăm un teren 
de sport, dar ne-am construit 
altul și sîntem gata să lansăm 
ridicarea unei popicării cu pa
tru piste...

Trecem prin secția de mon
taj, apoi la metrologie — unde 
aflăm că I.P.T.E. are echipă de 
handbal In campionatul jude
țean. echipă de care se ocupă 
Ion Nae, verificator la metrolo
gie. La ieșirea în curte, II !n- 
tllnim pe Marian Dobrică, cam
pion național de juniori la pis
tol calibru mare. A terminat 
lucrul și se Îndreaptă spre po

starea vremii, să facem exerciții 
care să prindă mase mari mus
culare, cu mobilizare articulară 
cit mal mare sl care să apeleze 
șl la creșterea forței de contrac
ție șl la rezistența de contracție.

— Ne-ați putea da o „schemă" 
pentru un om... grăbit ?

— Fie I Iată una : 15 flotări ta 
brațe, *0 de genuflexiuni șl 2 
minute alergare pe loc, pe vir
tual. în total — 5 minute 1 Mi
nimum necesar !

— Și pentru că paciențll dv. stat 
mal ales copiii...

— Organismul ta creștere este 
dlsarmonlc ta ce privește siste
mul ost eo articular, pe de o parte, 
și cel musculo-tendinos pe de al
ta. Decalajul dintre ele, în &■ 
voarea primului, e ta funcție de 
perioadele maxime de creștere : 
1—3, 5—8, 11—13 și 16—18 ani, atit 
la fete, cit șl la băieți- în aceste 
perioade mișcarea folosește ta 
primul rtnd completării dlsarmo- 
niel, ducînd in paralel la dez
voltarea musculară, atit sub as
pectul calității fizice, cit și al 
celei biologice. Consecințele dls- 
armonlel de creștere șl dezvol
tare afectează cel mal frecvent 
coloana vertebrală, avînd ca ur
mare dfozele, scoliozele, hlper- 
lordozele, care se pot preveni 
ușor prin două mijloace : 1) edu
cațional, creîndu-se conduita de 
habltațle legată de mișcare. Fa
milia să-l tavete pe copil eă, a- 
semenea spălatului pe dinți, di
mineața sl înainte de culcare, 
sint necesare și exercițiile fizice. 
Iar exemplul părinților, al fra
ților mal mari, rănita e o condi
ție a convingerii. Stereotipia cre
ată la vlrstele mici nu se va mal 
pierde toată viața ; 2) respecta
rea prin programa de tavățămint 
a orelor de educație fizică.

— Șl pentru că, iată, sîntem ta 
vacantă

— în vacanță, copiii să fie an
trenați la cit mal multă mișcare 
ta aer Uber, la sport, activitate 
tonică generală, temelie a dez
voltării lor armonioase, fizice și 
psihice, a succeselor la Învăță
tură în viitorul trimestru. 

ligonul de tir. Nu-i place să 
dea interviuri.

— Toți spun „voi realiza". 
Eu prefer, zice el zîmbind, să 
vorbesc la urmă.

Afară ningea cu fulgi mari, 
Pe lingă noi treceau tineri tn 
echipament sportiv.

— E meci de fotbal și tre
buie să profităm de teren, 
înainte ca zăpada să-l acopere, 
ne spune cineva. Nu vrem să 
avem nici o întrerupere în ac
tivitatea sportivă.

— Datorită acestei CONTI
NUITĂȚI ÎN SPORT, ne spu
ne secretarul asociației sporti
ve, sperăm să depășim cu mult 
proporția de 40 Ia sută, din 
totalul oamenilor muncii de la 
noi, care să participe SISTE
MATIC Ia activitatea sportivă. 
Este țelul nostru, pe care îl 
vom atinge și depăși tn a- 
cest an.

PRIMELE ANTRENAMENTE ALE
(Urmare din pag. 1)

guros program de pregătire, pen
tru ca Știința din Valea Jiului 
^să arate în viitorul sezon ce 
poate cu adevărat**. Suportul as
pirațiilor sale, ale ajutorului său 
L Dijmărescu, ale lui Ortelecan, 
Bucan sau Tudose î o atmosferă 
de lucru serios, fără nici un 
rabat la disciplină.
DUMITRU, DIN NOU LA FARUL

O noutate remarcabilă în lotul 
constănțenilor : Gheorghe Dumi
tru — internațional care nu- mai 
are nevoie de nici o recomandare 
— a fost repartizat, după absol
virea Institutului de științe eco
nomice din Timișoara, la Cons
tanța. Proaspătul licențiat se în
toarce, de fapt. în orașul afir
mării sale. In lotul echipei Farul, 
care a luat startul preparativelor la 
T Ianuarie, este reintegrat șl un alt 
internațional, Cornel Vasile, care 
a jucat o perioadă la Baia Mare. 
Vorbind despre jucătorii aflați la 
pregătiri, antrenorul Mihai Naca 
era vizibil satisfăcut de refacerea 
lui Bucos, avind, in schimb, două 
motive de îngrijorare : Burghelea 
a fost operat la genunchiul drept, 
iar Bezușcu a suferit de o apen
dicită rebelă, cu destule compli
cații.
LA STIINTA CEM1N BAIA MARE, 

ÎNTREG LOTUL ESTE VALID
După o scurtă vacanță, antre

norul Mitică Antonescu și-a re
chemat „trupa- la 5 ianuarie.

DIVIZIA A DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pag. I)

aportul Alexandrei Hegheduș 
(refăcută după un accident), 
care a contribuit alături de 
Ștefania Borș, Estela Tomescu, 
Tatiana Popescu și Rodica Un- 
gureanu la realizarea unei vic
torii muncite. Coșgetere : Borș 
23, Tomescu 16, Popescu 15, 
respectiv Simioana 13, Grecu 
13. ■ Arbitri : N. Constantinescu 
— I Breza (ambii din Bucu
rești).

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCU
REȘTI 80—50 (30—28). Meciul 
a început In nota de dominare 
a baschetbalistelor de la Olim
pia, care au condus pină in 
mln. 15 cînd Ilona Chvatal a 
avut o serie de Intervenții 
prompte și eficiente, Înscriind 
6 puncte consecutive. în felul 
acesta, Politehnica C.S.Ș. 2 a 
egalat, a luat conducerea și, 
treptat, s-a distanțat, obținînd 
o diferență concludentă. Coș
getere : Chvatal 18, Pîrșu 12, 
respectiv Iatan 21, Bîră 9. Ar
bitri : M. Maeran (Brașov) — 
St. Zatler (Cluj-Napoca).

MOBILA SATU MARE — 
CRIȘUL ORADEA 71—70 (53— 
38). Deși handicapate prin ta
lie față de adversare, sătmă- 
rencele (în special prin Suzana 
Keresztesi și Viorica Ciocan) 
au recuperat mai mult sub

UNII CLĂDESC,
După patru decenii de activi

tate sportivă (dintre care ulti
mele două consacrate pregătirii 
tinerilor scrim eri), antrenorul e- 
merit Nicolae Pufnei din Iași 
este obligat, de o afecțiune car
diacă, să pună capăt laborioasei 
sale îndeletniciri. Omul care cu 
15 ani în urmă a venit în orașul 
de pe B-ahlui pentru a reînnoda 
firul tradiției scrimei ieșene, por
nind aproape de la... nimic („nici 
sală, nici echipament, nici spor
tivi, doar ceva piese de arhivă, 
dovezi nostalgice ale primelor 
concursuri organizate cu peste un 
veac în urmă...1*) a descoperit și 
format pe cel mai mare sabrer 
român. Dan Irimiciuc și a pro
pulsat în performanță o echipă, 
cea a Politehnicii, care a talonat 
ani de-a rîndul (și chiar a În
vins) pe multipla campioană . a 
țării, Steaua. De la proba de 
sabie a extins, însă, aria muncii 
sale („scrima e frumoasă" dar 
nu ciopîrțită, ci unitară, Întrea
gă !“), punind temeiuri și unor 
echipe de floretă și spadă. Toate 
acestea s-au făcut cu o trudă 
fără preget. Nicolae Pufnei a fost 
antrenorul care nu ieșea din sala 
de antrenament decît după 12 
ore de lucru...

A muncit, așadar, o viață, eu 
pasiune cu devotament, cu pri
cepere. Este o trăsătură subliniată 
de toți cel prezenți la festivitatea 
pe care forurile sportive ieșene 
au organizat-o, sărbătorind cum 
se cuvine pe acest apreciat an
trenor. „Am dorit mult să las 
ceva în urma mea. Și, totuși, 
parcă nu mă îndur să mă o- 
presc...**.

Răzbătea din aceas-tă mărturisire 
a antrenorului sărbători^ o fră
mântare, o nemulțumire, o anu
mită neîm plinire. „Văd cum 
munca mea încep pe undeva, 
să se năruie ; antrenorii, colegii 
mai tineri nu mă înțeleg, nu 
caută să păstreze ceea ce am 
făcut eu mai bine. Ei uită că 
meseria noastră presupune un a- 
numit har. o chemare. Nu mă 
împac cu gîndul că, de pildă, cel 
care a preluat pregătirea echipei 
de sabie, antrenorul Hie Tudor, 
nu caută — cum se spune — să 
sfințească locul. Săptămâni întregi,
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DIVIZIONARELOR DE RUGBY
Toți jucătorii sint acum valizi, 
inclusiv De mi an și Moț — care 
au stat cu piciorul în ghips 14 și, 
respectiv, 10 zile, plus Dan Flo- 
rea (o mai veche boală ulceroa
să dîndu-i, recent, de furcă). O- 
biectivul declarat al băimărenilor: 
confirmarea ascensiunii din sezo
nul precedent. Iar primul prilej 
le e dat de etapa inaugurală, în 
care vor primi vizita constănțe- 
nilor (se anunță, de pe acum, un 
meci mare !). Echipa Maramure
șului are în proiect efectuarea 
unui turneu în Italia, adversare 
potențiale fiind formații de pri
mă mînă din peninsulă și tlouă 
selecționate ale unor cluburi frun
tașe.

NU VREȚI SA DEVENIȚ1 
ARBITRU î

Orice s-ar spune, tind e vorbo 
de rugby ajungem, aproape in
stantaneu, șl la problema arbi
trilor, una dintre cele mal spi
noase din rugbyul nostru. De 
data aceasta o facem pentru a 
reînnoi invitația adresată foști
lor jucători : ta luna februarie, 
comisia municipală București or
ganizează un nou curs pentru 
formarea de cavaleri al fluieru
lui. Să sperăm că ea va fi ono 
rată, spre binele rugbyului ro
mânesc 1

Șl incă o Invitație a comisiei 
bucureștene, pentru 15 Ianuarie, 
la analiza activității din perime
trul Capitalei in sezonul prece
dent.
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panou, ceea ce le-a permis 
lansarea a numeroase contra
atacuri, majoritatea fructificate. 
Drept urmare, tabela de scor 
Indica la pauză o diferență de 
15 puncte în favoarea forma
ției Mobila, situație, însă, cu 
care orădencele nu s-au îm
păcat Drept urmare, sportivele 
de la Crișul au aplicat în re
priza secundă o apărare mai 
agresivă, datorită căreia au re
cuperat din diferență, ajun- 
gînd să piardă (din nou !) la 
un singur punct și ratînd de 
foarte puțin victoria (mingea 
aruncată de Maria Varga, ta 
ultima secundă, s-a lnvîrtit pe 
inel și a căzut... în afara lui). 
O notă care nu îi face cinste 
internaționalei Diana Bălaș : 
ea a protestat permanent la de
ciziile arbitrilor, iar în mln. 33 
a avut, față de aceștia, o ati
tudine ireverențioasă, motiv 
pentru care a fost eliminată din 
joc, într-un moment decisiv 
al întrecerii, ceea ce ar fi pu
tut duce la pierderea partidei. 
Coșgetere : Bălaș 21, Keresztesi 
14, respectiv Szekely 18, Gri- 
goraș 17. Arbitri : C. Negu- 
lescu — C. Dumitrache (ambii 
din București). (Daniel DIA- 
CONESCU. coresp.).

RAPID — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 70—69 (30—30). 
Maria Csikos a înscris coșul 
victoriei cu 30 de secunde îna
intea fluierului final.
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SĂ FI BLOCAT ZĂPADA FLUXUL ARTICOLELOR SPORTIVE OE SEZON
SPRE MAGAZINELE DE SPECIALITATE ? Raid-anchetă in citeva magazine din Capitală 

și din alte orașe ale țării

A intrai în drepturi depline iarna, și odată cu ea 
au sporit substantial, cum era și firesc, cererile de 
articole sportive specifice sezonului. Pentru a sonda 
cum răspund nragazincle și raioanele de specialitate 
acestor justificate cerințe, reporteri și corespondenți 
ai ziarului nostru au efectuat un raid-anchetă în 
București și in diferite localități din țară. Iată con
cluziile constatate, cu promisiunea că vom reveni :

BKIRIAU PROVERBUL BUNULUI GOSPODAR APLICAT...
COMERȚULUI

Primele fapte constatate 
Ia puțina vreme după ce 
am titrat în magazinul 
„Olimpic* au fost absen
țele unor importante și, 
deci, extrem de solicitate 
articole dc sezon. Printre 
acestea, săniuțele și în spe
cial cele pliante (ușor de 
transportat din aparta
ment spre pîrtii sau chiar 
la... munte !). schiurile 
„Topaz* și «Olimpic* me
talice (prima marcă fiind 
relativ ieftină, a doua re
marcată pentru calitățile 
sale excepționale), bocan
cii de munte. „Cumpărăto
rii noștri — ne spunea 
responsabilul magazinului, 
Traian PașoI — nu se do
vedesc buni gospodari, a- 
dică să-și cumpere vara 
sanie, adică atunci cînd 
magazinul nostru era plin 
de sănii și iarna orice alt 
articol necesar... in ano
timpul estival. Cele 60 de 
săniuțe aduse deunăzi s-au 
terminat in... 3U de minute!** 
Sigur, exista un adevăr 
în a Eirma*. iile interlocuto
rului. Credem totuși că, 
cunosc înd acest adevăr, 
forurile de resort, comer
cial l.C.S. Magazinul uni
versal București, I.C.R.T.I. 
și I.D.M.S. ar fi trebuit să 
pregătească la r iodul lor tot 
...din vară cantități apre

LA „CABANA"
La magazinul „Cabana" 

din Piața Sf. Gheorghc, 
vinzâtoarele. de o amabi- 
lita’.e demnă de remarcat, 
sînt toate ocupate, pentrd 
că la ora cînd vizităm 
unitatea (ora 9 dimineața) 
au destui cumpărători. 
Foarte multi sînt tineri, 
iar cei mai mici sînt înso
țiți de părinți.

— O pereche de ghete 
pentru fetițe, nr. 35 aveți? 
— cere un bărbat însoțit 
de două eleve cu matrico
le pe braț.

— Sigur că da ! răspun
de vinzâtoarea. Și una din
tre fetițe sare în sus de 
bacuric,

...Am căutat ia „Coco
rul-. la „Unirea*, la „Ma
terna- — completează ta
tăl — dar degeaba...

Fetița încearcă ghetuțele 
și este bucuroasă că-i vin 
perfect. Aflăm că tatăl se 
numește Constantin Ceaca- 
ran și lucrează la Casa de 
discuri „Electrecbrd**.

.și atmosferă șl la 
Numai la raf

turile cu hanorace, doi ti

ciabile de articole, pentru 
a le expune spre vinzare 
iama .’ Vizita la „Olimpic*, 
discuțiile purtate cu șeful 
magazinului și cu econo
mista I.C.R.TX, Pasionaria 
Popescu, au scos la lumi
nă și alte aspecte care, 
odată rezolvate, ar îmbu
nătăți substanțial atit can
titatea și calitatea mărfu
rilor din rafturi, cit și mo
dul de prezentare a aces
tora, în condiții civilizate, 
moderne. Printre acestea :
constituirea unui depozit
central rezervat numai ar
ticolelor sportive, râspîn-
dite acum in 18 (!)
centre de aprovizionare, 
fiecare in alt colț al Ca
pitalei; amenajarea unui 
magazin specializat numai 
in vînzarea articolelor 
sportive, modern, cu mo
bilier adecvat, în care cum
părătorul să găsească ori
ce ar dori in domeniul 
sportului ; în fine, dat 
fiind faptul că magazinul 
„Olimpic** și-a mărit nu
mărul de articole de la 
citeva sute, la înființare, 
acum 13 ani, la citeva mii 
în momentul de față, este 
neapărată nevoie ca loca
lul să fie restructurat și 
reorganizat în funcție de 
noua realitate. (Radu TI- 
MOFTE)

FĂRĂ HANORACE
neri — Viorica Voica șl A- 
drian lonescu — studențl 
la medicină, sînt nemulțu
miți.

— De ce nu aduceți șl 
hanorace îmblănite, cu fețe 
din foaie de cort ? Sint 
practice, se poartă... Le 
țineți pentru la vară ?

Ne adresăm vînzătoarel 
Lucica Mitan, care ține lo
cul șefului de unitate.

„Sintem bine aprovizio
nați (de către I.C.R.T.L
— n.n.) — ne răspunde, — 
pentru că ne-am îngrijit 
din vreme să avem artico
le de sezon : bocanci de 
schi, inclusiv din cei mai 
moderni, ghete cu patine
— toate numerele, costume 
de schi toate culorile, pu
lovere, rucsacuri, trenin
guri. Oamenii pleacă mul
țumiți. Doar hanorace din 
foaie de cort nu avem. Și 
am cerut mereu, dar...*

Desigur, răspunsul la a- 
cest „dar* este de așteptat 
de la I.C.R.T.I. Dacă nu 
sint pe piață acum, în plin 
sezon, la primăvară vor 
sta in rafturi. Și ar fi pă
cat 1 (Viorel TONCEANU)

„VOM AVEA- IN
La „Alpin", pe bulevar

dul N. Bălcescu, unitate 
mai mică, e drept, de cum 
intri ai senzația de belșug 
în aprovizionare. La prima 
vedere găsești de toate : 
patine, bocanci, și costu
me de schi, articole de 
îmbrăcăminte pentru ex
cursii, confecționate din 
lină sau material plastic, 
în culori diferite. „AM A- 
VUT o aprovizionare ex
celenta, cu sortiment va
riat — articole de îmbră
căminte, de practicare a 
sportului — aprovizionare 
care ne-a permis o fru
moasă realizare de plan Iu 
luna decembrie*.

Ne bucurăm, gindind că 
în acest magazin central 
vom afla „de toate**. Nu
mai că, sesizînd acel „am 
avut*, la timpul trecut, cu 
care și-a început interlo
cutorul nostru, șeful uni
tății, Ovidiu Badea, rela
tarea, insistăm și consta
tăm că „aprovizionarea 
perfectă a fost Înainte de 
vacanța elevilor*, acum al-

IAȘI: LA 300 PERECHI DE
Magazinul de materiale 

sportive din Iași are un 
nume-simbol: „Olimpic*. Ia 
aceste zile el este asal
tat de cei interesați să 
cumpere materiale de se
zon — articole pentru 
sporturile de iarnă. Din 
păcate, cei mai muiți plea
că dezamăgiți. Foarte 
muiți solicită schiuri, pen
tru că pîrtii sînt destule, 
chiar la marginea orașului. 
Dar dacă în magazin au 
intrat 300 de perechi de 
schiuri alpine, la acestea 
s-au adăugat doar... 60 de 
perechi de legături. Despre

PIIERU'REA CUC: APROVIZIONARE DE LA... SUCEAVA ! ?
De citeva minute ne a- 

flăm la magazinul „Sport* 
nr. 52 din localitate. Deși 
se apropia ora închiderii, 
afluența de public nu con
tenea. Printre cumpără
tori, do. tineri împachetau 
mai multe cutii cu bo
canci de schi. Ne-am a- 
propiat și am intrat în 
vorbă cu el. După pre
zentările de rigoare, Iosif 
Ilieș Kiss, șef de echipă 
la Salvamont Harghita, 
ne-a spus : „Spre deosebi
re de anii trecuți, magazi
nul nostru de sport este 
mai bine aprovizionat. Am 
găsit în rafturi mai multe 
articole decît al ii dată, dar 
după altele umblăm încă 
zile întregi și nu le gfr 
sim... Mă refer la bocanci 
pentru turismul de iarna, 
colțari (crampoane de mers 
iarna pe munte), piolețl 
(tiraăcop de zăpadă), apă
rători pentru bocanci, lu
cruri mărunte dar care ne 
sînt extrem de necesare în 
activitatea noastră și în 
turismul de iarnă*.

Stăm apoi de vorbă cu res
ponsabilul magazinului, Iu- 
liana Koracsony. „La în
ceputul iernii, ne explică, 
am avut în stoc sortimen

LOC DE „AVEM-
ta fiind situația, întrucit 
s-a vîndut marfă multă. 
„A fost spulberată**, ni se 
zice.

Și din ceea ce ne spua 
vinzătoarele, responsabilul 
unității, din răspunsurile 
date clîenților, aflăm că, 
din galantarele magazinu
lui „Alpin- lipsesc : săniu
țe (^Am vîndut vreo 200 
in iarna asta. Ieri am a- 
vui 30, care au dispărut 
ca nimic*) ; diferite nu
mere (cele mai căutate) 
din costumele de schi pro
duse la „Mureșul* din Tg. 
Mureș, patine de hochei 
(de la nr. 48 în sus), 
schiuri „Național* șl „Sa
fari* (producție internă) și 
mat ales schiuri, dimen
siuni medii.

„O să avem de toate — 
ne asigură responsabilul — 
Intrude am cerut la bază. 
Așteptăm*. Ne uităm afa
ră, zăpada-1 mare șl re
gretăm că auzim „vom a- 
vea" în loc de „avem*. 
(Modesto FERRAR1NI)

SCHIURI... 60 DE LEGĂTURI
bocanci de schi alpin nici 
vorbă, in schimb se găsesc 
ghete pentru schi fond, 
dar schiurile pentru fond 
lipsesc.

Un j»rup de copii solicită 
o peFeche de patine, mă
car una, pe care să o fo
losească cu schimbul. Șe
ful de unitate, Gavrilă 
Condrea, i-ar servi cu plă
cere dar... „Am făcut co
menzi pentru toate sortu
rile de materiale. Dar...*

Cine răspunde de co
menzile neonorate ? — în
trebăm. (D. DIACONES- 
CU — coresp.).

te variate de articole de 
sezon care și-au făcut un 
stadiu foarte scurt în raf
turi. In luna decembrie, de 
exemplu, am vîndut diver
se materiale și echipament 
sportiv în valoare de un 
milion șl mai bine. Și da
că puteam satisface toate 
cererile, am fi depășit și 
mai mult planul...* Să înțe
legem că ati avut un fond 
de marfă superior anului 
trecut, dar acum s-a epui
zat ? „Oferim și acum cum
părătorilor o gamă varia
tă de produse pentru ac
tualul anotimp, dar de cît- 
va timp I.C.R.T.I. și
I.C.R.M.  din Tg Mureș, ba
zele noastre de aprovizio
nare, nu ne mai onorează 
necesarul de marfă. Am 
fost nevoiți să apelăm la 
sucursalele de specialitate 
din Suceava (!) și Ora
dea (!), care ne-au satis
făcut mai prompt cererile. 
Absența unor articole ne 
sicile atît pe noi, cit și pe 
clienți !**

In carnet am notat, un 
adevărat serial de lipsuri: 
costume de schi pentru co
pii, bocanci de schi ptnă 
la numărul 44. schiuri (în 
rastel găsindu-se doar 4 

perechi, pentru sărituri),' 
bețe și legături, săniuU 
pentru concurs, crose de 
hochei, ghete șl patine de 
hochei numere mijlociii.

Și acum, , o altă pa
nere în temă. Secretarul 
C.J.E..F.S. Harghita. Vale
ria Pașcaau, cars a parti
cipat la perfectarea con
tractărilor pe anul în cura, 
ne-a declarat : .Ca toate 
că magazinul din orașul 
nostru a fost mai bine a- 
provizionat decît la anul 
trecut, am constatat că an
gajamentele furnizorilor nu 
au fost respectate in to
talitate, la ora actuală sim-

BRAȘOV: AȘTEPTĂM SCHIURILE
DE LA REGHIN ACUM, NU...

Pe meleagurile brașovene 
aprovizionarea cu articole 
de sport pentru sezonul de 
Iarnă s-a desfășurat, în 
linii mari. în condiții bu
ne, superioare perioadei 
corespunzătoare din anul 
trecut. Prin magazinul 
„Sport* (nr. 233). situat în 
centrul orașului, iubitorii 
sporturilor de iarnă au pu
tut găsi aproape tot ce au 
dorit. In același magazin 
— ca și în raioanele de 
specialitate din alte uni
tăți și Îndeosebi la cel 
din marele magazin uni
versal — s-au găsit în 
permanență schiuri de toa
te sorturile, săniuțe de 1 
și 2 persoane, costume de 
schi și scurte din relon 
pentru, toate vîrstele, ghe
te cu patine și chiar bo
canci de schi. Așa se și 
explică faptul că magazi
nul „Sport* — de pildă — 
a reușit să facă față ce
rerilor cumpărătorilor șl, 
ceea ce este important, ale 
unor cluburi șl asociații, 
chiar și din afara județu
lui, depășindu-și planul de

TIMIȘOARA: CUMPĂRĂTORI CARE N-AU AVUT
CE CUMPĂRA...

La magazinul 37, spe
cializat în materiale spor
tive, cumpărătorii intrau 
dar nu... cumpărau nimic ! 
„Aveți săniuțe pentru co
pii ?“ a întrebat muncito
rul Mihai Ene de la C.F.R. 
„Nu !* — a fost răspun
sul. „Dar ghete de patinaj 
aveți ?« „Nici !« Alături, 
Gheorghe Ițigan, elev la 
Școala de maiștri a xM.I.U.. 
solicită o pereche de schi
uri și bocancii respectivi. 
„Schiuri nu avem, dar a- 
vem bocanci din import, 
Ia 1400 de lei perechea...* 
Și elevul pleacă fără a 
cumpăra. Am cerut relații 
responsabilului de magazin 
Margareta Ianoșel. „Nu se 
găsesc în bazele I.C.R.M. și 
I.C.R.T.I., care ne apro
vizionează, nici săniuțe, 
nici schiuri, nici ghete cu 
patine, nici echipament 
sportiv de iarnă*, interlo
cutoarea ține să precizeze 

țlndu-se in toate unitățile 
de desfacere a articolelor 
sportive existente In judsfc 
• acută lipsă, Îndeosebi de 
materiale și echipament ne
cesare practicării discipti- 
nelor sportive de iarnă. 
Vom lua imediat legătura 
ca direcția comercială de 
pe lingă Consiliul popular 
județean, pentru a face de
mersurile cuvenite șl spe
răm că livrările de marfă 
se vor îmbunătăți, așa 
cum, dealtfel, am stabi
lit la semnarea contractelor 
cu delegații I.C.R.T.I. șl 
I.C.RAI. din Tg. Mureș". 
(Traian IOANIȚESCU)

Șl BOCANCII
LA VARĂ !

desfacere pe anul prece
dent.

Cu toate aceste rezulta
te bune, tovarășa Erna 
Htigel, șefa magazinului șl 
responsabila raionului d« 
încălțăminte, și Doina Bu- 
nea, responsabila raionului 
cu materiale sportive, nu 
sînt mulțumite fiindcă na 
au reușit să facă față tu
turor solicitărilor, deși 
prin I.C.R.M. șl I.C.R.T.L 
Brașov au fost aprovizio
nate cu tot ce exista în 
depozite. Am primit în a- 
ceastă perioadă, de la In- 
treprinderea de specialita
te din Reghin, cantități 
insuficiente, sub cele con
tractate, de bocanci de 
schi și schiuri „Combi* de 
1,40 și 1,50 m, ghete cu 
patine nr. 22 și 24, patine 
de hochei numere mari șl 
mai ales bețe de schi, care 
au lipsit complet. Conside
răm necesar ca forul de 
resort să determine între
prinderea din Reghin sâ-șl 
onoreze la timp obligații
le contractuale. Fiindcă la 
vară... (Carol GRUIA — 
corcsp.).

că s-au făcut depășiri la 
încasări de circa 20 la su
tă. Oare ce depășiri s-ar 
fi înregistrat dacă în ma
gazin ar fi existat și ar
ticolele solicitate în pre
zența noastră ?

Situație similară șl la 
Magazinul nr. 38, de ase
menea specializat. Elevii 
D. David (Șc. gen. 21) șl 
T. Goia (Șc. gen. 22) plea
că fără patinele și săniuțe- 
el solicitate. Raionul de 
articole sportive de la eta
jul 3 al magazinului Begâ 
nu avea nici el o soartă 
mai bună in privința să
niuțelor, care se găsiseră 
în rafturi doar în ziua de 
3 ianuarie. E adevărat, la 
aceste magazine există 
unele articole pentru copil 
și pentru sportivii de per
formanță, dar problema nu 
este nici pe departe, așa 
cum am văzut, rezolvată... 
(C. CREȚU — coresp.).

Vă invităm la

GIMNASTICA DE DIMINEAȚĂ-
IZVOR DE VIGOARE, 

VIOICIUNE Șl VOIE BUNĂ
a de dimineață câștigă tot mai muiți adopți în rindurile 

' *. și profesiilor, datorită efectelor sale binefăcătoare
<x rga armului. Tot mal multă lume se convinge că 5—10 mi- 

r . ~rustică de dimineață .dau vioiciune, vigoare, bună dispo
ziție.

- . a: -a ziarului, un grup de specialiști de la Institutul de
' ' - - - ă și Sport coordonat de prof. un±v. Gheorghe Ghișoiu 

' Hetu Calangiu-Tutan, lector univ. Carol Bed6, lector 
cr. Unstma Fozza și lector univ. Viorel Dimitriu) a pregătit pentru 
- • - • - - ; de exerciții, al cărui prim „episod* vi-1 prezentăm

Complexul de exerciții de gim
nastică la domicilia pentru toți 
urmărește formarea obișnuinței 
de a executa zilnic citeva miș
cări utile atft pentru pregătirea 
organismului in vederea activită- 
titor cotidiene, cit și pentru im- 
bi n..r-a condiției fizice gene
rale» prin mobilizarea articulații
lor și a musculaturii, prin stimu
larea marilor funcții ale organjs- 
tr.ului (card io-vascular, respira
tor, metabolism etc.), creând toto
dată o preocupare organizată 
pentru formarea ținutei corecte 
a corpului.

Prin -marea lor accesibilitate, 
exercițiile prezentate permit exe
cutarea programului de către toți 
membrii familiei, indiferent de 
virstâ sau sex.

în vederea realizării scopului 
urmărit, se fac următoarele re
comandări :

— exercițiile să fie executate 
intr-o ținută lejeră, iar încăperea 
unde se lucrează să fie aerisită ;

— programul să fie executai di
mineața. imediat după deșteptare 
(în timpul zilei — în pauzele de 
refacere) ;

— numărul de repetări și am
plitudinea execuției exerciți ii or să 
fie adaptate la posibilitățile fie
căruia ;

— după terminarea programului 
pot fi folosiți și alți factori de 
căldre, în funcție de posibilități 
și sezon (duș alternativ caid- 
rece, frecarea corpului cu zăpa
dă, alergare în aer liber etc.).

Executarea zilnică a acestor 
exerciții, împreună cu respec
tarea unul regim rațional de 
viață, va contribui la îmbunătă
țirea și menținerea unei stări 
optime de sănătate.

1. Din stând ; 1-2 : ridicarea
pe vîrfuri ridicarea brațelor 
prin lateral sus douâ batâi de 
palme (inspirație) ; 3-4 : ușoară 
îndoire a genunchilor cu cobo- 
rîrea brațelor prin lateral ?i douâ 
bătăi de palme în spate (expi
rați e).

2. Din siind depărtat cu bra
țele înainte cu palmele lipite ; 
1—2 x răsucirea trunchiului spre 
stingă cu brațele lateral, cu ar
cuire (inspirație) ; 3—4 : revenire 
cu brațele înainte >1 două bătăi 
de palme (expirație). Acela ji, 
«pre dreapta.

3. Din stînd depărtat ev bra
țele lateral ; 1 : inspirație pro
fundă; 2: îndoirea kstoralâ a 
trunchiului spre stingă cu bra
țele sus, bâtaia palmelor ex
pirație. Același, spre dreapta

4. Din stînd depărtat cu bn>
fele Înainte ; 1—2 : ridicarea bra
țelor în sus, cu arcuire în ex
tensie (inspirație) ; 3-4: îndoi
rea trunchiului înainte cu arcuire, 
mâinile la vîrfurile picioarelor 
(expirație).

5. Din culcat pe spate ; 1 :
(inspirație) ; 2 : ridicarea rapidă 
în șezînd, cu îndoirea genunchi
lor la piept și apucarea gambe
lor (expirație).

6. Din stînd (inspirație) ; 1 : 
(expirație) ; 2 : revenire în stînd 
folosite un scaun sau o masă.

brațele
Pentru sprijin pot fi

îndoirea genunchilor 
cu coborârea brațelor.

lĂNHABIf, ffBiHJARIf, 
MABTIf, LUNI 

PROPICE CUREI BALNLARE
Vizitând filialele ÎNTREPRIN

DERII DE TURISM HOTELURI 
șl RESTAURANTE BUCU
REȘTI din str. Mendeleev nr. 
14, Bd. Republicii fnr. 63. Bd. 
1348 nr. 4, Bd. N. Bălcescu iw. 
35 și Cal. Grivitei nr. 138 vă 
puteți reține biletul de trata
ment necesar refacerii sănă
tății dv. la :

Buziaș — pentru afecțiuni 
cardiovasculare și neurolo
gice centrale,

Că ciul at a — pentru afecțiuni 
ale aparatului locomotor

Eforie Nord — pentru a- 
fecțiuni ginecologice și der
matologice

Felix — pentru afecțiuni ale 
aparatului locomotor

Geoagiu — pentru afecțiuni 
ale aparatului locomotor

Govora — pentru afecțiuni 
ale aparatului locomotor

Herculane — pentru afec
țiuni ale aparatului locomotor

Olănești — pentru afecțiuni 
ale tubului digestiv șl rini
chiului

Sîngeorz Băl — pentru a- 
fccțluni ale tubului digestiv 
și rinichiului

Sovata — pentru afecțiuni 
ginecologice și ale aparatului 
locomotor

Tușnad — pentru afecțiuni 
cardiovasculare și neurologice 
centrale.

Serii de 18, 20 de zile sau 
mai scurte.
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Jocurilor Olimpice de vară de la Moscova, 
apropie 

de 
sint 
de

Am pășit in anul marilor întreceri 
Olimpiadei albe de la Lake Placid

Dotele ceremoniilor de deschidere se 
f/ vertiginos : 13 februarie pentru sporturile 

iarnă, 19 iulie pentru cele estivale. Nu mai 
pină otunci decît 32 de zile, respectiv 189 
zile.

Am amintit aceste date pentru că știm cu 
emoție așteaptă startul sportivii ți 
cu cită curiozitate urmăresc apropierea < 
mentelor olimpice iubitorii de sport din 
noastră. Aci se află și rațiunea paginilor 
față, în care am încercat să oferim celor inte- 
resoti date orientative, informații generale, ta

la

cită 
tehnicienii, 

eveni- 
țara 

de

resoți date orientative, informații generale, 
bele statistice și imagini sugestive privitoare 
edițiile din 1980 ale Jocurilor Olimpice.

DUPĂ 48 DE ANI,

Marele complex sportiv de U 
multiple într-un perimetru resl 
„V. I. Lenin" (1), sala mică a e< 
înot descoperit (3), Palatul spori 
polivalentă (5).

Prezentarea bazelor pe care vor avea loc 
întrecerile olimpice de iarnă și de vară, progra
mele pe zile ale celor două Olimpiade din a- 
cest an, ca și celelalte informații, la care am 
odăugat simbolurile alese de gazde pentru 
Jocurile Olimpice de iarnă și de vară vor da po
sibilitatea cititorilor noștri să-și alcătuiască un 
documentar util în urmărirea întrecerilor spor
tive supreme din acest an.

Acum cînd intrăm, încet-încet, în vecinătatea 
imediată a celei de a XHI-a Olimpiade albe și 
a celei de a 22-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară, nu ne rămîne — în deschiderea acestor 
pagini — decît să reinnoim, în numele opiniei pu
blice sportive, urările de succes deplin în anul 
olimpic 1980 adresate sportivilor români I

DIN NOU LA LAKE PLACID
Acolo unde s-au afirmat Alexandru Papană și Ion Panțuru

Pentru a doua oară în istoria 
lor de 56 de ani, Jocurile O- 
limpice de iarnă vor fi găzdui
te de aceeași mică stațiune 
climaterică americană cu mai 
puțini locuitori decît partici
pant! olimpici 1 Intr-adevăr, 
Lake Placid, localitate din sta
tul New York, a mai organi
zat Olimpiada albă din 1932, 
rămasă în amintirea noastră 
prin performanțele bravilor bo- 
beri conduși de Alexandru Pa
pană ; așa cum aceeași pistă 
de bob de aci e legată de 
multe isprăvi ale echipajelor 
lui Ion Panțuru. Noua ediție 
olimpică la Lake Placid va 
cunoaște și noi baze sportive. 
Printre acestea, noul palat de 
gheață, botezat „Olympic 
Center" (puțind cuprinde 8500 
de spectatori), unde se vor 
disputa cele 35 de meciuri de 
hochei și își vor etala măies
tria artiștii gheții, în 11 reu
niuni (plus spectacolul demons
trativ al laureaților, înaintea 
ceremoniei de închidere). Apoi, 
nou e și ovalul înghețat artifi
cial, de pe bulevardul princi-

pal al stațiunii, cu o pistă de 
400 m pentru patinaj viteză.

Firește că ceva mai departe 
de localitate se află celelalte 
baze. La aproape 15 km, pe 
pantele muntelui Whiteface (nu 
prea înalt), se află pistele de 
schi alpin omologate : „Cloud- 
spin" — pentru coborîre (cu o 
diferență de nivel de 895 m) ; 
„Thruway" — pentru slalom 
uriaș (457 m) ; „Wilderness". 
„MacKenzie" șl „Mountain Run" 
— pentru slalom special (200 
m). Specialiștii săriturilor cu 
schiurile (inclusiv participanții 
la combinata nordică) vor uti
liza cele două noi trambuline 
(cu pistă <1? aterizare comună) 
din complexul numit Intervale. 
In jurul trambulinelor (de 70 
ți 90 m) sint tribune montate 
pentru 18 000 de spectatori. 
Probabil insă că cel mai popu
lat va 
de pe 
berg, 
vechea _ 
din America), lungă de 1557 m. 
avînd 16 curbe ; noua pistă de 
sanie, de 1000 m lungime (cu

fi centrul de recreație 
muntele Van Hoeven- 
unde sint concentrate : 
pista de bob (singura

BOBERI, SCHIORI Șl BIATLONIȘTI ROMÂNI 
IN PALMARESUL SPORTURILOR DE IARNĂ

Sportivii români au luat parte pentru prima oară la J.O. de iarnă 
la ediția a doua a competiției, în 1328, la St. Moritz. De atunci, ei au 
mai fost prezenți la alte 9 ediții ale întrecerii : 1932 Lake Placid, 1936 
Garmisch Partenkirchen, 1948 Saint Moritz, 1052 Oslo, 1956 Cortina 
d’Ampezzo, 1964 Innsbruck, 1568 Grenoble, 1972 Sapporo și 1976 Inns
bruck.

1
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Vn tablou al celor mai merituoase 

probeîn primele 8 locuri lă diferite 
următorului bilanț statistic :

★
rezultate, înțdegînd clasarea 

olimpice, se .......................înfățișează sub forma

16
33

15 curbe) ; pirtiile lungi de 
km și poligoanele de tir (cu 
ținte simultane) pentru biatlon; 
precum 
probele 
diști și 
poalele 
rondack
ga priveliște.

și lungile pirtii pentru 
nordice, pentru fon- 

ștafetele pe schiuri, ’a 
lanțului muntos Adi- 

care străjuiește întrea-
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★
Panțuru

PE CĂRĂRILE BAZ
DE LA LUJNIKI

Moscova — pentru prima 
oară capitală olimpică — be
neficiază de imensul avan
taj de a fi avut, atunci cînd 
a fost aleasă ca gazdă a J.O. 
majoritatea bazelor sportive 
necesare unei ediții a Jocu
rilor Olimpice de vară. Chin
tesența și simbolul acestor 
arene este complexul sportiv 
de la Lujniki. Dominat de
cunoscuta siluetă a universi
tății Lomonosov. Aici, pe
stadionul central „V. I. Le
nin" (cu 103 000 locuri in
tribune), vor avea loc pro
bele de atletism, finala tur
neului de fotbal și concursul 
hipic pentru Marele Premiu
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★
Dintre sportivii 

noștri care au con
curat la J.O. de 
Iarnă, cuplul Ion 
PanfUru — Nicolae 
Neagoe a fost sin
gurul care a cucerit 
o medalie (de bronz) 
la Jocurile de la 
Grenoble, pe pista 
de bob de la Alpe
d’Huez. Dealtfel, boberil au a- 
Vut, cam de fiecare dată, 
portări satisfăcătoare, 

»e și vede din tabloul 
Această privință, iată-i

*

Ion
Nicolae Neagoe 
Gheorghe Vilmcș 
Dumitru Hubert 
Alexandru Papană 
Ion Zangor 
Petre Hristcvici 
Gheorghe Maltei 
Alexandru Ionescu 
Ullse Petrescu
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tri (clasament Întocmit pe baza 
punctelor pe care le-au acumu
lat)

dintre sportivii
com- 

așa cum 
alăturat. In 
pe cei mai

★
Sin&ianul Ion Panțuru este lider _ ___________ _________ _

Udpările la competiția olimpică a gheții și zăpezii :
4 participări

Ion Panțuru — bob (1964, 1968, 1972, 1976)
3 participări

Dumitru Frățilă — schi fond și... bob (1948, 1952, 1956 — bob)
Gheorghe Vilmos — biatlon (1964, 1968, 1972)
Constantin Carabela — biatlon (1964, 1968, 1972)
Dan Cristea — schi alpin (1968, 1972, 1976)
Pentru o bună bucată de timp, cel puțin,

Panțuru nu va putea fi egalată de vreunul
căci cei mai mulți dintre cei cu 3 participări
tul de performanță. în schimb, după toate

noș-
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★
și în clasamentul marcind par-

la biatlon.
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0 TORTĂ, DE LA OLYMPIA
poziția fruntașă a lui 
dintre sportivii noștri, 
nu mai practică spor- 

__ ___c__________ t_ ___ ________ ,__ ________  probabilitățile, fai gru
pul celor cu 3 participări va intra, la jumătatea lui februarie, și 
boberui Dragoș Panaitescu, prezent La J.O. din 1972 și 1976.

★ ★
Ho-cheiștii noștri vor evolua la 

lake Placid în cadrul grupei 
„albastre*4, din care fac parte 
următoarele 6 formații : Cehoslo
vacia, Suedia, R.F. Germania, 
S.U.A., România și Norvegia. In 
grupa „roșie*4 vor juca următoa
rele formații : U.R.S.S., Canada, 
Finlanda, Olanda, Polonia și 
Japonia. Turneul olimpic de ho
chei se va desfășura acum după 
un alt sistem decît la ultimele 
ediții ale competiției. In cadrul 
celor două grupe se joacă după 
sistemul turneu, fiecare cu fie- 
care, alcătuindu-se clasamente

★
pentru ambele grupe, după care 
formațiile clasate pe locurile 3 
vor juca pentru stabilirea ocu
pantelor locurilor 5 și 6 ale cla
samentului final. Primele două e- 
chipe din fiecare grupă vor ju
ca, în continuare, astfel; 1 roșu 
— 2 albastru și 1 albastru — 2 roșu 
apoi 2 albastru — 2 roșu și 1 
albastru — 1 roșu.

Reamintim că la ediția prece
dentă, la Innsbruck, reprezenta
tiva noastră de hochei s-a clasat 
a 7-a, cîștdgînd întrecerile din 
cadrul seriei a n-a a competiției 
olimpice.

LA POALELE MUNȚILOR ADIRONDACK
A In conformitate cu 

regulile 6 și 63 din 
Carta Olimpică, în mod 
simbolic, 
pică va fi aprinsă di
rect de la razele soa
relui, la Olympia, ve
chiul sălaș al Jocuri
lor Olimpice. De Ia 
Olympia, flacăra va fi 
dusa la Atena de o 
ștafetă de alergători. 
Pe stadionul Panathi- 
naikos — gazda primei 
Olimpiade moderne — 
va avea loc o ceremo
nie tradițională. Apoi, 
de pe aeroportul Heli- 
nikon, un avion va 
transporta peste Ocean 
flacăra transformată în... 
lămpi de miner.

flacăra »Un>-

De la baza aeriana 
de ta Langley, în statul 
Virginia, pe țărmul A- 
tlanticului, o uriașa 
ștafetă o va transporta 
de-a lungul a 1600 km 
pînâ ta Lake Placid. 
Traseul ștafetei atinge 
cîteva centre 
portante : 
Washington, 
Philadelphia, 
New Yorkt 
bany de unde se bi
furcă pînâ Ia Lake Pla
cid. In orașul Jocurilor, 
flacăra va ajunge, din 
cele două direcții, în 
seara zilei de 8 februa
rie și va fi păstrată 
pînâ în ziua de 13 fe
bruarie, cînd ie va des-

foarte im- 
Yorktown, 
Baltimore, 
Princeton, 

Hudson, Al-

fășura ceremonia de în
chidere a celei de a 
XHI-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă.

• Calendarul marilor 
competiții internaționale 
dinaintea J.O. de la 
Lake Placid cuprinde : 
12—13 ianuarie, ic Oslo
— campionatele mon
diale feminine de pali» 
na] viteză ; 8-9 februa
rie, Keystone, Colorado
— campionatele mondia
le de patinaj 
probe de sprint, 
bați și femei.

Satul olimpic 
la Lake Placid va 
deschis din ziua 
29 Ianuarie.

vitezâ, 
băr-

de 
ti 

de

al Națiunilor, precum ți, fi
rește, tradiționalele ceremonii 
de deschidere ți de închidere.

In imediata apropiere a 
stadionului, pe Colinele lui 
Lenin, își vor disputa crosul 
pentatloniștii. In zona parcu
lui Lujniki, printre meandrele 
riului Moscova, la Palatul 
«porturilor (cu 13 000 de 
locuri) se vor întilni maeștrii 
yi artistele gimnasticii, pre
cum și originalii judoka. în 
sala mică a complexului (cu 
9000 de locuri) — ea și in 
sala polivalentă „Drujba" 
(3000) — se vor întrece volei
baliștii. în ordinea importan
ței, să amintim noua con
strucție a arenei acoperite 
„Olimpiiski", de pe bulevar
dul central Mira, care înglo
bează sala cu 18 000 locuri 
pentru box, sala cu 16 000 
locuri pentru baschet, precum 
și piscinele pentru înot și 
polo (11 000 locuri) și pentru 
sărituri în apă (6 000 locuri).
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628 DE LOCURI PE PODIUM IN 21 DE RAMURI SPORTIVE
fi u L i E I AUGUST

19 20 21 22 23 24 25 26 27 2i 29|30 3] 1 2 3
Ceremonia de 
deschidere 1
Atletism 1 1 1 1 i i 1 1 1
Canotaț 1 1 1 1 I 1 1 I
Baschet 1 1 1 t 1 1 1 1 i 1 i
Box 1 1 I 1 1 1 1 1 i 1 i 1 1
Caiac-Canos i 1 1 1
Ciclism 1 1 t 1 1 1 i
Călărie 1 1 1 1 1 t 1 1 1
Scrimă 1 1 1 • 1 • • « • 1
Fotbal . t 1 1 1 1 • 1 1 1 1
Gimnastică 1 1 1 t 1 1 -
Haltere 1 • • • 1 1 1 1 1 i
Handbal 1 • 1 • • 1 • 1 i 1 8
Hochei pe iarbă 1 F • 1 •T' 1 i 1 1 1 •

Judo 1 i 1 1 1 1 •

Lupte • i I • 1 1 i 1 1 1
Katatie • i 1 I 24 1 f L
Pentatlon modern C i 1 • 1
T i r 1 • 1 i 1 ii 1 !
Tir cu arcul .1 1 1 i 1
Volei 1 i ±! 1 i L •Ll i •

Yachtinq. i • i il 1 i ; 11 i
Ceremonia de 
închidere 1

d a Olimpiadă modernă se va desfășura,
oa£a ,ară socialkstâ> in capitala sovietică, Intre

oi 3- august- Pe Programul de concurs figurează aceleași
21 de ramuri sportive, ca și la ultimele două ediții ale J.O., spre 

de M<tntreal fiind introduse acum cîteva probe noi. Iată, 
urmează, sporturile și probSSe care vor avea loc la Moscova: 

ism : îoo m, 200 m, 400 m, 800 ni, 1500 m, 5000 m
maraton, no mg, 400 mg, 3000 m obst., 4X100 m, 4X400 m, 

. - _Plu’ înălțime, prăjină, greutate, disc, suliță, ciocan. 
decaHon, 20 km marș, 50 km marș (probă reintrodusă) la bărbați ; 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m. îoo mg, 4X100 m, 4X400 m, lun
gime. înălțime, greutate, disc, suliță, pentatlon la femei. Deci 38 
de probe, 114 medalii (836 puncte) ;
• baschet : 12 echipe la bărbați și 6 echipe la femei ; 2 clasa

mente, 6 medalii (44 p) ;
• box : 48 kg, 51 kg. 54 kg, 57 kg. 60 kg. 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 

kg, 81 kg, -r81 kg (a 12-a categorie, super grea, nu figurează
încă în programul olimpic !) ; 11 categorii, 44 medalii (209 p) ;
• caiac-canoe : K 1—500 m, K 2—500 m, K 1—1000 m, K 2—1000 m, 
t*1.000 m’ c 1—500 m’ C 2—500 m, c 1—1000 m, c 2—1000 m la

bârbați; K 1—500 m și K 2—500 m la femei; 11 probe, 33 medalii (242 p);
• canotaj : simplu. 2-bl, 2 f.c., 4-1-1 rame, 4 rame f.c., 8-J-l, 2 

vfele, 4 visle f.c. la bărbați ; simplu, 2 visle, 2 f.c., 4-pl rame, <4-1 
visle. 8-rl la femei ; 14 probe, 42 medalii (308 p) ;
• călărie : obstacole, dresaj și proba completă — individual ți 

echipe ; 18 medalii (132 p) ;
• ciclism : viteză, 1000 ni start de pe loc, urmărire individuală, 

urmărire echipe — pe velodrom, contratimp echipe și cursa de 
fond în bloc — șosea ; 6 probe, 18 medalii (132 p) ;

G fotbal : 16 echipe. 3 medalii (19 p) ;
O gimnastică : echipe, individual compus, paralele, sol, inele, să

rituri, cal, bară la bărbați ; echipe,, individual compus, sărituri, 
paralele, bimă și sol la femei ; 14 probe, 42 medalii (308 p) ;
• haltere: 52 kg. 56 kg. 60 kg, 67,5 kg, 75 kg, 82,5 kg. 90 kg, 100 kg 

(categorie nou introdusă), 120 kg, -f-110 kg ; 10 categorii, 23 medalii 
(220 p) :
• handbal: 12 echipe la bărbați și 6 la femei; 6 medalii (44 p);
• hochei pe iarbă : 12 echipe ia bârbați și 6 la femei (probă nou 

introdusă) ; 6 medalii (44 p) ;
• yachting: clasele Finn, 470, Olandezul zburător (FD). Tornado, 

Soling și Star (clasă nou introdusă, în locul 
clase, 18 medalii (132 p) ;
• judo : 60 kg, 65 kg. 71 kg, 78 kg, 86 kg, 95 J 

(la Montreal au fost alte categorii — 63 kg. 70 '. 
-r93 kg și open) ; 8 categorii, 32 medalii (152 p)

kg, 
kg,

_ . _ . _ ) i
• lupte : categoriile 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 kg,

82 kg, 90 kg. ioo kg. +ioo kg la greeo-romane și la 
categorii, 60 de medalii (440 p) ;
• notație: mot: 160 m, JW m, 109 m, 160C m, 4X230 m liber, 

100 m. 200 m spate, 100 m, 200 m fluture, 100 m, 200 m bras, 
400 m mixt și 4X100 m mixt la bărbați; 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
4X100 m liber, 100 ni. 200 m spate, 100 m, 200 m bras, 100 m, 
200 m fluture, 400 m mixt. 4X100 m mixt la femei; 26 de probe, 
78 medalii (572 p) ; — polo : 12 echipe, 3 medalii (22 p) ; — sărituri: 
trambulină și platformă la bărbați și femei; i probe, 12 medalii (88 p);

6 pentatlon modem: individual și echipe; 6 medalii (44 puncte);
• scrimă: floretă femei, floretă, sabie, ' "• • • • ■

8 clasamente, 24 medalii (176 p);
• tir : glonț — 60 f culcat. 3X40 f, 

arme de vinăloare — trap, skeetj mistreț;
• tir cu arcul : 30 m, 50 m, 70 m, 90

60 m și 70 m la femei ; 6 medalii (44 p)

spadă, individual și echipe;

pistol liber, pistol viteză ; 
7 probe, 21 medalii (154 p);

m la bărbați ; 30 m, 50 m,

• volei : 12 echipe la bărbați și' 8 La femei ; 6 medalii (44 p) ; 
în total, la J.O. de la Moscova se vor desfășura 203 probe, dintre 

rare 153 masculine si 50 feminine. Cu acest prilej vor fi acordate 
628 medalii (cu 17 mai multe decît la Montreal) și 4406 puncte (cu 
113 mai multe decît la J.O. din

cursurile de yachting vor avea 
loc in golful Tallin, de la 
Marea Baltică, iar meciurile 
preliminare ale turneului de 
fotbal se vor disputa fi la 
Leningrad, Kiev și Minsk.

Pe lingă toate bazele men
ționate, există o seamă de 
centre cu tradiție in sportul 
moscovit rezervate de astă- 
dată antrenamentelor candi- 
daților olimpici: stadionul de 
iarnă „Frații Znamenski", 
canalul Himki, vechile săli 
de jocuri ale clubului 
Ț.S.K.A,. arena de hochei pe 
gheață „Dinamo“, sala Pala
tului pionierilor, piscina des
coperită „Ceaika" etc. Spor
tivii vor avea acces la toate 
aceste baze prin intermediul 
unei linii de autobuze cu 
program fix, care face legă
tura cu Satul olimpic.

,r

Numeroase baze sînt 
concentrate în zona Krî- 
latskoe : pista de apă 
pentru întrecerile de ca
notaj și caiac-canoe (1), 
velodromul olimpic (2), 
circuitul pentru cursele 
cicliste de șosea (3) 
poligonul pentru 
cursurile de tir 
cui (4).

SATUL OLIMPIC, BLOCUL 17, SCARA A
în stingă rămine, îndrăzneț 

avlntată, săgeata simbolică a 
zborului inițial in Cosmos, iar 
în dreapta apare silueta ma
sivă și totuși elegantă a nou
lui hotel Cosmos (care va găz
dui pe reprezentanții televiziu
nii și radioului). Mașina se în
dreaptă spre sud-vestul capi
talei sovietice. Drumul dintre 
bulevardele Miciurin și Ver-
nadski urcă imperceptibil spre 
un platou. Părem a fi în afara 
Moscovei, și totuși nu sînt de
cît 15 minute de mers 
autocarul pină la Lujniki sau 
alte 20 pină ia pista de 
de ia Kiilatskoe. Dacă majori
tatea bazelor sportive se _ află 
in plin oraș, Satul olimpic 
este situat într-o zonă exteri
oară. Cele 107 hectare rezer
vate acestui „cantonament de 
pasaj" (care va deveni, după 
Jocuri, un nou cartier de lo
cuințe pentru moscoviți) oferă, 
prin chiar izolare, condiții i- 
deale de odihnă, de refacere, 
de pregătire.

cu
apă

Cele 18 blocuri de cite 
etaje fiecare sînt înșirate 
două rinduri, grupate cite 3 în 
formă de U, față în față, 
zone de verdeață la 
formînd ca un bastion compact 
al sportivilor olimpici : pe te
renurile de sport în 
concurență, aici — pe alei, la 
cantine, în sălile de spectacole 
— în deplină prietenie. cum 
se cuvine unor tineri ve.niți la 
o mare sărbătoare a prieteniei 
și păcii.

Directorul Satului olimpic, 
Ivan Holod, ne indicase vi
itoarea adresă a olimpicilor 
tricolori. Căutăm din ochi blo
cul 17, situat la extremitatea 
opusă intrării in Satul olimpic. 
E, firește, la fel cu toate cele
lalte. dar pentru noi ciștigă 
în importanță pentru că, aici, 
pe scara A, cu cele două as
censoare, vor circula sportivii 
români in timpul Jocurilor.

Apartamentele din blocuri 
sînt de cite două sau trei ca-

15 
pe

. . cu 
mijloc,

plină

mere, cu suprafețe variind In
tre 14 și 18 mp. Mobilierul, 
este simplu, modern, funcțio
nal. Dulapurile sînt încastrate" 
în perete, Fiecare apartament; 
este dotat cu bucătărie, baie^. 
toaletă, balconaș.

Dar viața celor 12 700 d«-
sportivi din lumea întreagă,. 
așteptați aici, nu se va duce 
doar între 4 pereți. Iată de 
ce Satul olimpic are cofetării 
(„Morojnoie” — cu înghețate,. 
„Kusski ceai” și un așa-numit 
,jnilk-bar“ cu specialități lac
tate), o sală de concerte cu 
1200 de locuri, două cinemato
grafe, bibliotecă, discotecă,' 
săli de dans, oficiu poștal etc. 
De asemenea, pentru „încăl
zire" sau ușoare antrenamente- 
există aici trei săli, trei pisci
ne, teren de fotbal cu 
atletism, terenuri de 
etc.

La 28 iunie, primii 
vor intra pe poarta 
olimpic.

pistă de- 
jocuri

osspețr 
Satului

ȘTAFETA FLĂCĂRII PE TERITORIUL ȚĂRII NOASTRE, DE LA GIURGIU LA ALBITA
ani la Moscova au fost în
registrate, în medie, urmă" 
toarele cifre : temperatura^ 
zilnica 18,2° C, maximă 
22,1* C, minimă 14,0® C « 
umiditatea relativă a aeru«- 
lui 22% ; vîntul, viteza zil
nică 3,4 m/s din direcții dl-* 
ferite, predominînd cele ditv 
Nord ; precipitații, cantita* 
tea medie 44,2 mm. La 1$ 
iulie, soarele răsare ?« ora 
4,12 șl apune la 20,59 (du-- 
rata zilei este deci de 16,47 
ore I). La 3 august, răsări
tul are loc la ora 4,38, 
apusul la 20,33.

In conformitate cu nor- 
C.I.O. privind 4reP* 

tul de participare la J.O., 
o tara poate fi 
tata de un numâr 
de 554 de sportivi, 
oare 353 * ’ 
zerve) și 
rezervei.

a Cu 
Moscova 
grese ale federațiilor inter
naționale la toate discipli
nele înscrise în programui 
olimpic. De asemenea, va 
avea loc obișnuita sesiune 
a Comitetului Internațional 
Olimpic.

reprezen- 
maxim 
dintre 

bărbați (și 22 re- 
167 femei (și 12

prilejul J.O., la 
vor avea loc con-

In drumul său spre 
Jocurilor, 

spre ora- 
olim-

orașul-gazdâ al 
mai corect spus 
șele gazda, flacăra 
pica va traversa și o bună 
parte a teritoriului țârii 
noastre, de la Giurgiu la 
Aibița, între 1 șl 5 iulie. 
Traseul trece, între altele, 
prin următoarele localități : 
București, Ploiești, Mizil, 
Buzău, Rm. Sărat, Focșani, 
Mărășești, Adjud, Bacău, 
Roman, Tg. Frumcs, lași și 
Răducânenî.

Bogatul Inventar de 
materiale folosite de spor
tivi la antrenamente și la

concursuri este asigurat fie 
din producția Interna so
vietici, fie din import. 
Intre altele, mănușile de 
box provin din Iugoslavia, 
saltelele de lupte ți tetami- 
urile de Judo din R.F. Ger
mania, barele paralele și 
trambu’inele de gimnastică 
din Olanda, discurile și 
greutățile din S.U.A., Fin
landa, Franța, Anglia, 
R.F.G., mingile pentru Jo
curi din Japonia, Franța și 
india etc.

< In ceea ce privește 
condițiile atmosferice, din 
luna iulie, in ultimii 90 de



© CAMPIONATE ® COMPETIȚII •
CONCURSUL

REPUBLîCAN DE PATINAJ 
VITEZĂ AL COPIILOR

MfEBCUREA CIUC, II (prin te
lefon). Vremea se menține aici 
prielnică reuniunilor de patinaj 
viteză, întrecerile ultimei zile a 
concursului republican al copiilor 
desfâșurindu-se in condiții mult 
mai bune ea plnă in prezent. E- 
voluind in pereche cu colegul șl 

rival. Viorel Mo
or-

prL*.Tpalul său 
ruzi (C.S.Șc. Triumf Buc.), 
lando Crist ea (antrenor Sz. De- 
raeni) a corectat recordul pe dis
tanța de 1 «90 m copii n. cu 
timpul de 1:40 9 (vx. — 1:41,23 — 
ii aparținea). Pe locul 3 s-a cla
sat Octavian Moga (C.S.M. Sibiu). 
Tot la aceeași probă, clujeanca 
Mihaela Timiș, lideră autoritară 
la categoria respectivi, a avut de 
data aceasta cele mai puternice 
adversare în brașoveanca Gabriel* 
Voina și localnica Andreea Koncx. 
La categoria mai mare, copil I 
(13—15 ani), Zsolt Zakarias (din 
M. Ciuc) a fost la un pas de a 
realiza un nou record La 1500 m

REZULTATE TEHNICE — copii I 
(1500 m) We ; 1. Simon* Todoruț 
(Viitorul Cluj-Napoca) 2:41,4, X 
Erzsebet Papp (Mureșul Tg. Mu
reș) 2:44.5. 3, Doina Ciolan
(C.S.Șc. Sibiu) 2:59,5 ; băieți : 1. 
Zs. Zakarias (C.S. .Șc. M. Ciuc) 
2:20,9, 2. I. Miklos (C.S.ȘC. M. 
Ciuc) 2:29.7, 3. C. Lang (Viitorul 
Cluj Napoca). 2:31.6. Copii II 
(100.9 m) —fele: 1. Mihaela Timiș 
(Viitorul 
Gabriela 
șov)

,CUPA ROMÂNIEI" LA PATINAJ ARTISTIC
B, fapt care a obligat organizatorii 
competiției de patinaj sâ progra
meze „figurile obligatorii14, „pro
gramul scurt" și cel de „libere", 
din cadrul „Cupei României", în 
spațiile libere lăsate de hocheiști. 
In asemenea condiții, vineri ia 
amiază, intre orele 12 șl 14, au 
evdluat la programul de școală 
doar sportivele din categoria ju
nioare n, iar restul abia aupă 
ora 18.

Sîmbâtă dupâ-amiază, de la ora 
14. patinatorii își vor disputa ln- 
tîietatea la „programul scurt", iar 
duminică dimineață de la ora 3 

.liberele-, (Gh. ȘTELASES-

Cluj-Napoca) 1:44,3, 2.
V-oina (Tractorul Bra- 

1:56.8, 3. Andreea Koncz 
(S.C. M. Ciuc) 1:58,9 : băieți : 1. 
O. Cristea (C.S. Șc. Triumf Buc.) 
1:40,9, 2. V. Moruzi (C.S.Șc. Tri
umf Buc) 1:46.9. 3. O. Moga
(C.S.M. Sibiu) 1U8.4.

Clasamentul general — 
— fete : 1. Simona
154,900 p. 2. Erzsebet 
158.983. 3. Eniko Korozsi 
Cluj-Napoca) 173.783 p ;
1. Zs. Zakarias 138,766
Lang 148.483 p. 3. I
p. Copii II — fele : 1. Mihaela Ti
miș 102,209 p, 2. Gabriela Voina 
114.909 p. 3. Adriana Panait 
(C.S-Șc. Sibiu) 116.550 p ; băieți: 
1. o. Cristea 99,350 p. 2. V. Mo
ruzi 1<M.95O p. 3. O. Moga 107,6M 
p. La categoria speranțe, pe pri
mele locuri s-au 
toș (C.S. Șc. M. 
și Andreea Gogan 
Buc.) 58,850 p.

S îmbăta s? dispută primele 
pro-be din cadrul „Cupei Româ
nie!" la seniori și juniori.

copii I 
Todoruț 

Papp 
(C.S.M. 
băieți : 

p, X C. 
Miklos 150.650

situat A. VI-
Ciuc) 56.550 p
(C.S.Șc. Triumf

Traian lOANIJESCU

»>
MIERCUREA CIUC, 11 (prin 

telefon). Decalate cu o zi din 
motive tehnice, întrecerile de pa
tinaj artistic 
României" _ 
amiază la patinoarul acoperit din 
localitate. La startul celor 7— 
probe din concurs (4 de juniori 
și 2 de seniori) s-au prezentat 35 
de sportivi și sportive, cele mal 
populate categorii fiind la juni
oare II (unde își dispută iniiieta- 
tea 12 patinatoare), urmate de se
nioare (cu 10 concurente).

La patinoarul acoperit din 
Miercurea Ciuc au loc simultan 
și jocurile de hochei din cadrul 
campionatului național categoria

„CUPA BRAȘOVIA LA SCHI ALPIN
POIANA BRAȘOV, 11 (prin te

lefon). Cea de-a treia zi a în
trecerilor de schi alpin dotate ca 
„Cupa Erașovia- a fost rezervată 
probei de slalom special pentru 
juniori și junioare. Pe un traseu 
marcat ' ’* ’
ti anul 
lâna 
schiori 
tințele 
antrenament, 
admiși si cîtiva sportivi și spor
tive de la categoria copii și acest 
fapt le-a oferit prilejul să dove
dească că ei si-au însușit bine 
element?'^ de tehnică a schi țiul 
modern.

Astfel, Anca Morarii (12 ani) 
a reușit să cîștige proba junioa
relor mici, învingînd schioare 
mai „virstniee" cu 4—5 ani. Apre
cieri frumoase șl pentru Liliana 
Ic him, Delia Parate și Snzana 
Naghi, care au luptat de la egal 
cu junioarele, deși ele mai au de 
concurat Încă doi ani la catego
ria copii.

dotate cu „Cupa 
au început vineri la

de
Mare 

Doamnei, 
și-au 

dobindite
La

lingă 
pină 

peste 
etalat 

in 
start

șase

cabana Cris- 
în Po- 

1N de 
euaoș- 

orele de 
au fost

Și la juniori au £os< prezențt 
eîțiva copil, care au lăsat o foar
te bună impresie. „Liderii* lor. 
Emilia n Focșeneanu și Ort vin 
Fruhn, s-au arăsat aproplați ca 
valoare de juniori, și doar virst* 
șt lipsa de experiență l-au privat 
de locuri foarte bune. Cîștigâto
rul probei. Dan Iliescu (16 ani), 
are calități deosebite și trebuie 
urmărit șl pregătit în continuare 
cu și mai mare atenție.

Rezultate tehnice : junioare II: 
L Ane* Moraru (Lie. Pr^deol) 
133.1, 2. Karin Kovacs < Brașov ia) 
103,7, 3. Bianc* Marcu (St. roșu) 
103.3 ; junioare I : L Judith Kacs® 
(Petroșani) 102.2. ~ — -
(M. Ciuc) 133,5, 
dreanu (Dinamo 
ni ori II : 1. Dan 
Bv.) 135,3. 2. N.
UX«. 3. F. Voine* CSkiaU) 1L3.3;

1. Zoit Balasz (M.
2. C. Bucur (Sinaia) 

Fusulan (St. roșu)

X Cslla Petres
3. Erica Co- 

Bv.) 104.3 ; ju- 
Iiiescu (Dinamo 
Petr ea (A-S.A.)

juniori I : 
Ciuc) 133,3, 
107,0, 3. “
107,1.

C.

Paul 1OVAN

„FLOTILA" ALUNECĂ PE ZĂPADĂ, 
CU GÎNDUL LA APELE SNAGOVULUI...

In aceste zile, în care zăpada a acoperit întreaga supra
fața a țării, 40 de caiaciști, ccnoițti fi caiacisfe se află la 
Predeal intr-un stagiu de pregătire al cărui scop îl consti
tuie asigurarea unei pregătiri fizice la cei mai inalți para
metri. Schiul nu putea lipsi din programul zilnic, astfel că 
padelele și pagaele au lăsat loc bețclor de schi.

Imaginea de mai sus. surprinsă de fotoreporterul nostru 
Dragoș Neagu. rd prezintă startul intr-una din seriile cursei 
contracronometru de 30 km pe traseul Predeal — Trei Brazi 
— Piriul rece — Forban — Predeal. Este greu si-i recu
noașteți. dar vă asigurăm că ,Jondiștii** de mai sus sint 
Ion Birlâdeanu, Gheorghe yi Toma Simionov, I.ipat Vara- 
biev și Gherasim Munteanu....

„FESTIVALUL ȘAHIST VILCEAN*
CALEWANEȘTI, 11 (prin tele

fon). „Simetria" se menține atit 
în turneul principal masculin, cit 
șl în acela feminin din cadrul 
„Festivalului șahist vilcean".

In întrecerea masculină, lideri 
sint maerele maestru Șubâ (în run
da a IV-a l-a învins pe Spulber, 
iar în runda a V-a a remizat cu 
Kertesz) și maestrul internațional 
Stoica, cu cite 4 p. Un punct 
și jumătate in aceste două run
de a realizat și marele maes
tru Ciocâliea. El a cîștigat cu 
albele în fața lui Mărășesco 
și a remizat, cu negrele. In Intil- 
nirea cu Szekeli. Dintre celelalte 
partide decise in rundele a iv-a 
și a V-a să menționăm victoria 
lui G hi ies cu La Spulber, a Iul 
Georgescu la Sincovicz, a Iul 
Stoica la Armas și a lui Stan ci u 
la Kapostasz. In rest, lntilnlrile

dintre fruntaș! s-au încheiat 1* 
egalitate. In clasament urmează: 
Cioeâltea, Ghiiesea și Kertcsx ca 
3’-, p și un pluton de șase jucă
tori cu cite 3 p.

In întrecerea feminină. după 
trei victorii consecutive. Marina 
Pogorevici a realizat două remize 
cu Emilia Zîatanova și I-ia Bog- 

Perevomic a re- 
Grosz șt a ciștl- 

Bâdici. Rezultatul 
înregistrat in tn- 
Jurcinska — Ua

Ga-

ELITA HANDBALULUI ROMANESC
(Urmare din pag. I) timp 

iirU

melor de clasament. El are 
menirea să arate spectatorilor 
și tehnicienilor progresul ge
neral valoric al handbalului 
nostru, amplificarea bazei de 
selecție pentru reprezentativa 
națională. Lupta pentru victo
rie trebuie susținută cu armele 
tehnicii, ale pregătirii la toate 
capitolele handbalului modern. 
Acest turneu este și un exa
men al muncii antrenorilor, al 
contribuției lor la creșterea 
nivelului acestui sport. Dispu
ta pentru un punct sau două 
nu trebuie să se constituie în- 
tr-o scuză a folosirii jocului 
dur. ncregulamcntar, într-o în
cercare disperată de a supra- 

, viețui oricum pe prima scenă 
a campionatului.

dispoziție handbaliștUor 
de trei zile, tehnicienii 
reuniți ia co.-pore, iar specta
torii — avem convingerea — 
sint gata să le ofere entuzias
mul lor. să-i susțină in încer
carea de a dovedi șl pe aceas
tă cale străduințele în ridica
rea măiestriei. Și, apoi, acest 
turneu ne va oferi și un derby 
de tradiție al handbalului ro
mânesc : Steaua — Dinamo 
București. Tocmai pentru că 
el nu mai poate influența dis
puta pentru cucerirea titlului, 
meciul poate să ne ofere un 
spectacol de înaltă calitate.

Așteptăm, deci, cu justificat 
interes turneul care începe 
mîine în Palatul sporturilor și 
culturii.

dan. Margareta 
mizat cu Maria 
gat la Mariana 
de egalitate s-a 
Uluirile Ana 
Bogdan, Mădâliaa Stroe — 
brie! a Oltean u, Maria Grosz 
Emilia Chiș. In clasament pe pri
mul Ioc se menține Marina Po- 
gorevid eu 4 p, urmată de Mari* 
Grosz. Lia Bogdan șl Margareta 
Perevoznic cu 3*^ p. Elena Radu- 
canu, Eleonora Gogâlea, Gabriela 
Olteana, Ilona Kurocsai cu 3 p. 

în turneul candidați!or de ma
eștri. după cinci runde conduc 
LSvi și Hinru cu cîte 4 p. ur
mați de Tevlas 
•V» p.

La Oiinețtl se 
neul jucătorilor 
(M de concurențe ____ _
11 runde), iar I* Govora, un con
curs per.tn jucători și jucătoa
re de categoria a Il-a. cu 74 d« 
partid panți și 14 participante. 
Astfel, „Festivalul șahist vilcean" 
reunește aproape 360 de jucători 
și jucătoare, număf — fără în
doială — record-

T. N1COARA 
arbitru Internațional

„CUPA UNiRir 
LA ATLETISM

Sala de atletism a complexului 
sportiv de la „23 August" va găz
dui astăzi (de Ia ora 16) și mîine 
(d6 la ora 9.39) primul concurs 
din noul 
concursul 
Steaua și 
întrecerile 
seniori și

și .Utman cu

desfășoară t ar
de categoria I 
sistem elvețian.

sezon. Este vorba de 
organizat de clubul 

dotat cu „Cupa Unirii", 
sint rezervate atleților 
Juniori I.

Credem, de asemenea, că a 
sosit momentul să dispară ori
ce fel de ..aranjamente" intre 
echipe, că fiecare dispută tre
buie să fie ciștigată de cel

PROGR.LMVL DE MÎINE

Palatul sporturilor și cul
turii, de la ora 14, etapa a 
XVI-a : Independența Sibiu — 
Dinamo Bucurcștl ; C.S.M. 
Borzești — Gloria Arad ; Uni
versitatea Cluj-Napoca — 
Steaua ; Politehnica Timișoara 
— Știința Bacău ; H.C. Minaur 
Baia Mare — Dinamo Brașov.

care este intr-adevăr mai bun. 
Dealtfel, federația are datoria 
să vegheze la desfășurarea în 
condiții normale a acestor în
treceri decisive.

Un rol important în menți
nerea spiritului de echitate îl 
au arbitrii. Cavalerii fluieru
lui să fie și „cavaleri ai drep
tăți i“, oameni care să nu se 
lase influențați în nici un fel 
in aplicarea strictă a regula
mentului. Prea multe rezultate 
sint puse sub semnul între
bării. prea mulți sînt cei ne
mulțumiți de prestația unor 
arbitri pentru ca să nu se se
sizeze colegiul contrai, pentru 
ca arbitrii înșiși să riu-și facă 
un sever examen de conștiință.

Ultimul turneu al campiona
tului cunoaște cel mai nimerit 
cadru de desfășurare. Palatul 
sporturilor și cuiturii le stă la

Sportul

SiMBÂTA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust**, de la ora 16 : „Cupa 
Unirii", primul concurs al a- 
nuiul rezervat seniorilor și ju
niorilor I, organizat de Steaua.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 9,36 : Voința Bucu
rești — Carpați Sf. Gheorghe, 
Cri șui — Voința Brașov ; de 
la ora 15 : Olimpia — Progre
sul, Rapid — Universitatea 
Timișoara, Politehnica C.S.Ș. 2 
— Mobila Satu Mare, meciuri 
în cadrul Diviziei feminine A.

DUMINICĂ
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de la ora 9,89 : „Cupa 
Unirii*, concurs pentru seni
ori și juniori I, organizat de 
Steaua.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 8 : Carpați — Olim
pia, Universitatea Timișoara— 
Crișul, „U" CIuj-Napoca — 
Politehnica C.S.Ș. 2 București, 
Mobila — Voința București, 
Progresul — Rapid, meciuri in 
cadrul Diviziei feminine A ; 
sala Giulești, de la ora 9,15 : 
Rapid — Comerțul Lie. „Bo
lyai" Tg. Mureș. Academia Mi
litară — Chimia Craiova, me
ciuri în cadrul Diviziei mas
culine de tineret.

HANDBAL. Palatul sportu
rilor și culturii, de la ora 14: 
independența Sibiu — Dina
mo București, C.S.M. Borzești 
— Gloria Arad, Universitatea 
Cluj-Napoca — Steaua, Poli
tehnica Timișoara — Știința 
Bacău, JELC. Minaur Baia Ma
re — D’inamo Brașov, meciuri 
in cadrul Diviziei masculine A.

Prin amabilitatea Insti
tutului de meteorologie șl 
hidrologie, serviciul Preve
deri de scurtă durată, vă 
informăm că in stațiunile

EI SÎNT CAMPIONII NOȘTRI OLIMPICI
(Urmare din pag. 1)
— Te-ai rupt de canoe. 

Simioane ?
— S-ar spune că nu m-am 

rupt După cum știt am trai 
pină la 35 de ani. La 33 de 
ani am fost campion mondial, 
la Jaice. Am mai tras doi ani, 
dar cînd am văzut că m-a 
bătut Sidorov, mi-am zis că nu 
mai face. Mă învățasem să 
despic eu apa și nu se cădea 
să privesc într-o coadă de ca
noe. Atunci, in ’65, am devenit 
antrenor la Dinamo, pînă 
in ’71.

— Ai lucrat și cu promo
țiile mai tinere, deci.

— Cred că am și eu un pic 
de merit la Patzaichin, și nu 
numai la el. După ”72 m-am 
retras la Snagov. Uneori e 
greu să te înțelegi cu oamenii. 
Am avut unele discuții. Sînt 
păreri și păreri. Cîteodată nu 
ești de acord cu tot ceea ce 
spun antrenorii făcuți, adică 
antrenorii care n-au pornit de 
la barcă.

— Ai întrerupt, dacă nu 
mă înșel, vreo trei ani...

— Da. Atunci am ridicat că
suța, mi-am făcut un ponton, 
ca să am unde lega barca, am 
dat la pește mi-am învățat 
nevasta să gătească peștele, că 
ea e din Oradea și ardelenilor 
nu le prea place. Pînă la ur
mă, insă, face ciorba mai 
bine decît o făceam eu în bal
tă. Știe să gătească și știucă 
umplută, ceea ce nu prea știe 
multă lume.

j

— Pină la urmă, însă, tot 
ai revenit în barca antre
norilor.

— Am revenit. A venit Hu- 
țan prin ”75, a spus, „Hai, Si
mioane, să facem și noi o 
treabă, e nevoie și de expe
riența ta 1” am inceput să lu
crăm — eu, intre timp, am te
șit la pensie — și așa am lu
crat pină în primăvara anu
lui trecut.

— Ce-ați adus voi, pes
carii, in sportul canoei ?

— Ți-am spus de atitea ori. 
Ba am și scris. (Simion se ri
dică. scoate un ziar Ă/n bi
bliotecă și citește : „La noi, 
în caaoe, e lucru cu ridicata. 
Am auzit și eu că Iolanda Ba
laș s-a canonit într-o vreme 
cu 4000 și ceva de kilograme 
dtj, haltere pe zi. Așa mai în
țeleg și eu. L-am văzut P® 
Zatopek schimonosindu-se o 
viață întreagă pe pistă. Și as- 
ta-i o treabă la fel de cinsti
tă Am văzut în Australia cum 
4 din cei 8 americani ai schi
tului eiștigător au leșinat du
nă terminarea probei. Bravo 
lor ! înseamnă că au dat to
tul. Dacă stau să mă gindesc 
mai bine, canoea este atunei 
cînd. după, ce ai dat totul, 
rupi din tine, ea să mai dai 
încă puțin”).

— Muncesc și alții, Si
mioane.

— Muncesc dar, noi, cei din 
Deltă, am ridicat strocul. Aș 
vrea să-1 văd eu chiar pe 
Alexandru al meu dacă mai 
poate să ducă la tăvăleală cum 
a dus tat-su în copilărie, cînd

ieșea pe apă și cînd stropii se 
făceau bice in aer, și-i dădeai 
înainte. Pescarii sint obișnuiți 
cu munca grea. Chiar acum, 
ăștia tineri, cînd se duc în 
vacanță, acasă, in Deltă, tot 
nu stau. îi iau bătrinii Ia tă
iat stuf și la alte munci.

— Ce părere ai de cei 
care au venit după tine ?

— Patzaichin e cal de rasă. 
Asta-i și motivul pentru care 
„ține” de peste 12 ani. Cind 
spun rasă, mă gindesc că 
Patzaichin, chiar dacă stă o 
lună, nu se îngrașă. Asta-i 
mare lucru ! Nu mai trebuie 
să tragi de două ori pe atlta 
la reluare, ca să scapi de ki
logramele ia plus. Diba, în 
schimb, pune 4—5 kile pe el. 
Și asta nu e bine.

— Ce ne poate spune an
trenorul Ismailciuc ?

— Nu prea multe, pentru că 
nu prea știu să vorbesc in 
termeni tehnici. Eu cred că 
știu să mă uit în ochii omului 
și să-i spun, dintr-o privire, 
dacă e obosit sau nu. Mai știu 
să văd cum înaintează barca 
celui din față. Atunci e destul 
să strig : „Cade pe stingă, 
Ivane 1“ și totul se repară. 
Cred că la noi se trage prea 
mult pentru rezultat la o vir- 
stă fragedă. Din aceaslă cauză 
se pierd unii canoiști. Dacă 
ar fi lăsați, pe la 18 ani, să 
le vină și pofta de tras, de la 
sine, cred că numărul canoiș- 
tilor și caiaciștilor de valoare 
ar fi in mare creștere. Cel pu
țin asta este părerea unui ca-

montane șl în preajma lor 
grosimea stratului de ză
padă se prezintă astfel ;

Sinaia-Cota 1 500 61. cm
Predeal 70 cm
Vf, Omul 37 cm
Fundata 53 cm
Paring 60 cm
Semen ic 88 cm
Țarcu 22 cm
Pâltiniș-Siblu 60 cm
Vlădeasa 24 cm
Cuntu 70 cm
Bâlea Lac 110 cm
Lăcăuți 39 rm
Ceahlâu-Toaca B7 cm
Rarău 59 cm
Vf. Iezer 37 cm
Băișoara 60 cm

noist care a devenit campion 
mondial la... 33 de ani.

— Ce plaaurî ai, Simioa
ne ?

— Ca să-l aștept pe Daniel, 
e cam multișor, cu toate că 
a inceput să împingă și el bar
ca de la ponton. Va veni șl 
vremea lui. Deocamdată, tot 
nu pot să am astîmpăr. Acum 
mă ocup de flori. Cresc tube
roze, gladiole și lalele. Am 
procurat de la Arad lalele și 
gladiole Oscar, care sînt cele 
mai bune. Munca asta la flori 
îmi face o mare plăcere. Ți-am 
spus : nu pot sta locului. Ver
dețuri și fructe nu cumpăr 
niciodată. Acum e ceva mai 
greu, a dat zăpada asta mare 
și I.R.T.A. merge anevoie. Iar 
eu trebuie să fiu și la Snagov. 
și în Pajurei. Partea proastă 
e că a înghețat și lacul, așa 
că undițele se odihnesc cam 
de vreo două săptămîni, ceea 
ce înseamnă că și ceaunul se 
odihnește. Dar va veni ea pri
măvara, și o să înceapă să 
curgă sloiurile, și pîraiele prin 
zăpadă, și o să-mi pun ciș
mele de cauciuc, și o să devia 
marangoz, pentru vreo săptă- 
mină, că barca trebuie repa
rată și călăfătuită, și o să 
vină iarăși băieții „la moș Is- 
mailciuc”, că vin ei mereu, și 
Patzaichin, și Diba. și toți 
ceilalți, că tot e bine să te 
mai sfătuiești din cînd in 
cînd, ce și cum, și o să vină 
vara, și o să fiu foarte fericit 
dacă Patzaichin, și nu numai 
el, o să se urce pe podium, 
ba chiar pe locul cel de sus, 
care nu-i ca celelalte două, 
pentru că numai acolo sus se 
cintă imnul...



In „Cupa Brașovia" la schi I Divizia B

ÎNVINGĂTORII - DECIȘI
LA ZECIMI DE SECUNDĂ

in trei intrebări

I
I

POIANA BRAȘOV, 10 (prin 
telefon). — Cei aproape 300 
de concurenți veniți din toată 
țara la întrecerile de schi al
pin dotate cu „Cupa Brașo- 
via” au supus pe organizatorii 
competiției la un sever exa
men. Cursele desfășurate pe 
categorii de vîrstă (de la copii 
de 10 ani, pînă la juniori mari) 
au Început la ora 9 dimineața 
și s-au terminat odată cu lă
sarea întunericului.

Proba de slalom uriaș, dis
putată în ziua a doua, a fost 
extrem de spectaculoasă și in
teresantă, deși, valurile de 
ceață au creat concurenților 
destule dificultăți. întrecerile 
juniorilor și junioarelor mari 
au arătat un echilibru valoric, 
care a făcut ca învingătorii la 
ambele categorii să fie depar
tajați de următorii clasați 
doar de o zecime de secundă. 
Au _ cîștigat, de data aceasta, 
Judith Kacso și Sorin Baza
rea dar la următoarea cursă 
se pot situa pe primul loc Eri
ca Codrescu sau Cristinel 
Bucur, secondanții de azi.

La copii (născuți 1966—67), 
„ghinionistul” din prima zi, de 
la slalom special (cînd crono- 
metrorii au uitat să-l înregis
treze), Emilian Focșeneanu, a 
tăcut cursa de slalom uriaș 
lntr-un stil de autentic talent 
ți, cu o bună alunecare și o 
tehnică superioară in efectua
rea virajelor, l-a devansat pe 
al doilea clasat cu mai mult 
de trei secunde, ceea ce, ln-

tr-o probă de schi alpin, în
seamnă foarte mult.

Rezultate tehnice la slalom 
uriaș. JUNIORI MARI : 1. 8. 
Bazarea (A.S.A.) 1:56,0 ; 2. Cr. 
Bucur (Sinaia) 1:56,1 ; 3. C. 
Fusulan (Steagul roșu) 1:59,0 ; 
JUNIORI II: 1. D. Iliescu (Di
namo) 1:57,5 ; 2. N. Pesirea
(A.S.A.) 1:58,0 ; 3. D. Gureanu 
(Brașovia) 2:00,0 , —— - -
MARI : 1. Judith Kacso 
troșani) 1:14,1 
drescu ~' 
Ileana 
1:14,6; JUNIOARE II: 1. ‘Ju
dith Hollo (Miercurea Ciuc) 
1:14,0 ; 2. Bianca Marcu (Stea
gul roșu) 1:14,3 ; 3. Karin Ko
vacs (Brașovia) 1:15,2; COPII 
1:1. I. Chiosea (Dinamo) 
1:15,6 ; 2. F. Biro (Miercurea 
Ciuc) 1:15,8 ; 3. M. Frățilă
(Predeal) 1:20,8 ; COPII H 
Em. Focșeneanu (Teleferic) 
1:12,5 ; 2. I. Olah (Bălan)
1:15.8; 3. S. Șovăială (Dinamo) 
1:16,7 ;

Vineri se dispută „Cupa Su- 
linar" pentru copii și juniori, 
cu probe de slalom special și 
slalom uriaș.

Amînată din cauza lipsei de 
zăpadă, „Cupa Voința Sinaia* 
la probe alpine pentru copii, 
ce trebuia să se dispute în 
hzna decembrie, a fost reprogra- 
mată pentru zilele de 15 și 16 
ianuarie, in Bucegi.

JUNIOARE 
(Pe- 

2. Erica Co- 
(Dinamo) 1:14,2 ; 3.
Ladislau (Petroșani)

Paul IOVAN

republican de la Miercurea Ciuc

PATINAJULUI VITEZA CONFIRMA
jrin 

a 
ian,

14

500 
Dor- 
eon- 
■ofe- 
orul

localnic Zakarias progresează 
vizibil, de la un concurs la 
altul, fiind in actualul sezon 
autorul mal multor recorduri 
republicane.

Clujencele Simona Todoruț 
și Mihaela Timiș, precum și 
bucureșteanul Orlando Crist ea 
au confirmat bunele aprecieri, 
continuind să se impună cu 
autoritate în fața adversarilor 
lor. Cei patru viitori perfor
meri menționați și-au Înscris 
numele pe tabloul învingăto
rilor probei de 500 metri.

Cu toate că învingătorii pro
bei de sprint s-au detașat, ma
joritatea celorlalți concurenți 
au obținut și ei rezultate bune, 
recorduri personale, observta- 
du-se o mai bună frecvență 
in alergare și mai multă teh
nică In abordarea turnantelor, 
grație faptului că celor aproa
pe 220 de fete și băieți parti
cipant; la acest concurs repu-

1.

Pl

de Ia un elev

blican H s-au asigurat antre
namente și concursuri ritmice 
pe inelul de gheață din Mier
curea Ciuc de-a lungul vacan
ței de iarnă. Prin urmare, 
speranțele patinajului viteză 
cresc văztad cu ochii, ceea ce 
ne îndreptățește să sperăm că 
vom asista și in probele ur 
mătoare la Întreceri atractive.

REZULTATE TEHNICE : —
500 m — copii X — fete : L 
Simona. Todoruț (Viitorul Cluj- 
Napoca) 49,0, 2. Erzsebet Papp 
(Mureșul Tg. Mureș) 50,5, 3.
Enikă Korozsi (C.S.M. Cluj 
Napoca) 54,2 ; băieți : 1. Zs. 
Zakarias (C.S.Șc. M. Ciuc) 44,7, 
2. C. Lang (Viitorul Cluj-Na
poca) 47,6, 3. Zs. 
M. Ciuc) 48,5 ; 
fete : L Mihaela 
rol Cluj-Napoca) 
driana Panait (C.S.Șc. Sibiu) 
56,3, 3. Gabriela Votaea (Trac 
torul Brașov) 56,5 ; băieți : L 
O. Cristea (C.S.Șe. Triumf 
Buc.) 48,9, 2. V. Moruzi
(C.S.ȘC. Triumf Buc.) 51,5, 3.
O. Moga (C.S.M. Sibiu) 53,4.

Maicii (C.S.ȘC. 
copii n — 
Timiș (Viito-

49,8, 2. A-
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I
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I
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NU ROȘESC 
ORII CEI MARI?"...

Traian IOANIȚESCU I

lacție o scrisoare mal puțin obișnuită 
■-ftellpslt de la meciurile de fotbal din 
ți, o mică pledoarie pentru Întronarea 
sportivitate în rîndurile spectatorilor, 
r acelora care, parcă, plătesc biletul 
■mări un meci de fotbal, ci pentru a 
tă conținutul ei :

nd. 
dșl 
on- 
>înt 
■olii 
ate.

>sul

rea

■ice 
eă 

co- 
Am 
la
ica 
ilul 
EA

ste
« 
re- 
ă a 
ită, 
tm- 
llte

51 
le- 
sați 
su- 
VI- 
Ică 
țCe

Zimbrul, Unirea, Intim" etc. 
etc. Nimic rău ta asta. Ml-ar 
place Insă să văd pe stadion 
și unele - extrase din codul de 
comportare civilizată a cetă
țenilor : „Spectatori, fiți a- 
lături de echipă prin însăși 
comportarea dv !“, „Specta
tori, fiți alătu 1 de echipă prin 
însăși atitudinea dv. civili
zați!", „Spectatori, luați ati
tudine și demascați-1 pe cei 
care produc dezordine pe sta
dion !“ eu De asemenea, ta 
pauzei’1 meciurilor s-ar putea 
anunța la stația de amplifi
care diferite cazuri de nespor- 
tlvitate din partea unor spec
tator de la meciurile ante
rioare. pentru a se prevenita 
viito- repetarea abaterilor. 
Vreau să vă spun, ta Înche
iere că eu clnd aud tot te
iul de cuvinte necuviincioase 
exprimate de anumiți speeta- 
■ • - • ■ - tn

ari
a 

să 
se 

desfă-

tori mă mut dintr-un loc 
altul. fac de nu știu cile 
ocolul stadionului pentru 
găsi un loc prielnic unde 
nu roșesc la tot ceea ce 
proferează în timpul '___
șurării unei partide. Ei, cel 
mari, care aud toate insultele 
adresate Jucătorilor, arbitrilor, 
de ce nu roșesc oare T«.

Infr-adevăr, de ce ?

1. CE A FOST ÎN TOAMNĂ ? 2. CE VA FI ÎN RETUR ?
3.CE AR TREBUI SĂ ÎNSEMNE EȘALONUL SECUND?

antrenorii N. Proca, N.Invitații noștri
Deși lama își arată tot mal mult 

colții, lumea fotbalului s-a pus 
serios în mișcare. De citeva zile 
șl divizionarele B au luat startul 
pregătirilor pentru „marile ma
nevre" din primăvară. Un bun 
prilej, deci, pentru ca, împreună 
eu antrenorii echipelor lidere ale 
celor trei serii, Nicolae Proca 
(F.C.M. Brașov), Nicolae Lupescu 
(Rapid) șl Enteric Jenei (F. C. 
Bihor), să facem o scurtă In
vestigație asupra eșalonului se
cund : 1. CE A FOST IN TOAM
NA 1 2. CE VA FI IN RETUR t 
3, CE AR TREBUI SA ÎNSEMNE 
DIVIZIA B ÎN PLANUL GENE
RAL AL FOTBALULUI NOSTRU? 
Iată răspunsurile primite de la 
cel trei tehnicieni :

• NICOLAE PROCA : L Din 
punctul meu de vedere, al fapte
lor petrecute în seria L a lost 
un tur disputat, aspru, în care 
flecare echipă s-a mobilizat la 
maximum împotriva Iul F.C.M. 
Brașov adversarii noștri realMnd, 
după opinia mea, jocurile lor 
cele mal bune. Valoarea, pe an
samblul seriei, e mai crescută 
decît acum 10 ani clnd îl con
duceam pe brașoveni la promo-

vare, fără a omite să spun eâ 
este încă mult loc de mai bine. 
Pot afirma că F. c. Constanța, 
C.S.M. Suceava, Delta Tulcea șl 
echipa noastră se apropie prin 
joc de nivelul cerințelor primei 
divizii. Ceea ce îngrijorează este 
faptul că unele formații se an
gajează peste limita forței de joc 
bărbătesc, punind mare preț pe 
duritate, pe atacuri la om, nu la 
minge, de intimidare, nu întot
deauna sancționate de arbi
tri. Apreciez că în tur echipa 
mea a avut, în generau o com
portare chiar peste așteptările 
noastre — ca urmare a unei bune 
pregătiri, a responsabilității cres
cute a jucătorilor, a ajutorului a- 
cordat de întreprinderea Steagul 
roșu șl de forurile locale • 2. 
Returul întotdeauna este foarte, 
foarte greu. Deși avem șase puncte 
avantaj, F.C. Constanța ar putea 
să ne dea peste cap toate calcu
lele • 3. Cred că eșalonul secund 
ar trebui să-și depășească actuala 
condiție, in sensul de a fi mai 
darnic cu producția unor jucă
tori de valoare pentru prima di
vizie — Cioacă, IamandL Prepe
liță fiind citeva exemple În
curajatoare. Cu mai multă pro-

Puncte de vedere INCONSTANȚA-UN SIMPLU CAPRICIU
SAU PUR Șl SIMPLU NON-VALOARE ?

Se știe că forma sportivă 
depinde de mai mulți factori. 
Am enumera dintre ei, fără 
pretenția de a epuiza lista : 
calitatea pregătirii, respectarea 
preceptelor vieții extraspor- 
tive, tonusul psihic. Forma 
sportivă este labilă, tocmai de 
aceea, dar adevărata valoare 
competițională (principiu vala
bil și in fotbal) este dată nu
mai de regimul cit mai con
stant al formei sportive.

Dacă se admite că* notarea 
fiecărui fotbalist divizionar A, 
în obișnuita casetă tehnică a 
fiecărei partide, reprezintă o 
oglindă cit de cit veridică a 
randamentului jucătorului res
pectiv, ce ne spune atunci o 
trecere în revistă a calificati
velor obținut^ după primele 19 
etape ale actualului campio
nat ? Că există fotbaliști oon- 
secvenți cu ei înșiși, dar lingă 
ei mai pot evolua și alții care 
sar cu dezinvoltură pe scara 
valorică de la o extremă Ia 
alta, trecind bineînțeles și prin 
vama mediocrității. Ei alcă
tuiesc categoria fotbaliștilor de 
crasă inconstanță, a oameni
lor pe care nu poți să te ba
zezi, a acelora care oricînd 
pot da peste cap eforturile co
lective sau încurca cea mai 
limpede schemă tactică.

Ne permitem să afirmăm că 
acești „campioni ai surprize
lor” care pot face naveta între 
„4* și „10” la distanță de ci
teva etape, derutînd, - - - - 
neseriozitatea, stat în 
instanță mai puțin utili Intr-o 
echipă, mai puțin reprezenta
tivi tatr-o generație, declt fot-

PE MICUL ECRAN
SIMBATA U IANUARIE, ora 

13, în cuprinsul emisiunii .De 
la A la infinit" : .Cupa Mon
dială" la schi alpin, .Turneul 
celor 4 trambuline", fragment 
din spectacolul pe gheață al 
trupei patinatorului canadian 
Toller Cranston și selecțlunl 
din finala C.M. de tenis, proba 
de dublu.

DUMINICA 13 IANUARIE, 
ora 18 : «Anul sportiv 1979“

Lupescu și E. Jenei
fesionalitate și muncă, cu mal 
puțin patriotism local, Divizia 
B ar putea contribui Ia crește
rea fondului valoric de jucători. 
Orașul Făgăraș ne-a oferit cu ge
nerozitate faptele sale pozitive.

• NICOLAE lupescu : 1. In 
prima parte a campionatului, 
Rapid a evoluat slab, fără gîn- 
dlre și forță de joc. Cînd am 

echipa, am căutat să 
i atmosfera de lucru ;. _» fle mai 

au venit 
numărul 
In seria 
care se 

să joace

friztad 
■ultimă

(partea a IV-a), emisiune re
alizată și prezentată de Cris
tian Țopescu ; ora 19,20 (pe 
programul n) : .Telerama 
sport", emisiune de Dumitru 
Tănăsescu.

MARȚI 15 IANUARIE, ora 
17.45: handbal masculin,
Steaua — Dinamo (transmi
sie directă de la Palatul 
sporturilor și culturii).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• DIN NOU LA LOTO 2. Du

minică 13 ianuarie se va desfă
șura prima tragere Loto 2 din 
ăoest an, după aceeași formulă 
simplă și atractivă care întru
nește sufragiile a tot mal nume
roși participant! : în cadrul a trei 
extrageri de cîte patru numere 
flecare, cu un total de 12 nu
mere din 75, se atribuie cîștiguri, 
pe șase categorii, de valori va
riabile și fixe. Participarea se 
tace pe bilete de 10 lei. comple
tate cu o variantă achitată sută 
la sută sau cu patru variante a- 
chitate ta cotă de 25 la sută ; 
indiferent de cota jucată, flecare 
Met are drent de cîștlg Ia toate 
extragerile. Așadar, astăzi și 
mîine stat ultimele zile pentru 
procurarea biletelor la prima tra
gere Loto 2 din noul an, care 
vă poate aduce frumoase satis
facții. Agențiile Loto-Prono- 
sport vă așteaptă pentru a vă 
încerca și dv. șansele. (Tragerea 
va avea loc la ora 16,30, ta sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. ■ dr. Stalcovlcl hr.

43 ; numerele câștigătoare vor fi 
televizate și radiodifuzate ta 
cursul serii).
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

LOTO de astăzi, 11 ianuarie, se 
televizează ta direct, tacepind de 
la ora 18.25
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
10 IANUARIE 1980. EXTRAGE
REA I : 4 34 21 44 2 0 ț EXTRA
GEREA a n-a : 18 42 26 20 22 38. 
FOND
798.932 
report

TOTAL DE CÎȘTIGURI :
LEI, din care 30.474 lei, 
la categorii L
CIȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 4 IANUARIE 1980. 
: 1 variantă 25% autotu-

2: 
cat. 3:

LOTO
Cat. 1 ......
rism Dacia 1300 ; categoria 
( variante 25% a 9.147 lei; ..
23 variante 25% a 2.386 lei; cat. 
4: 13,25 a 4.142 lei; cat. 5: 73,75 
a 744 lei; cat 6: 188,25 a 292 lei; 
eat. X: 979 25 a 100 lei. Report 
Ia cat. 1: 386.197 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300“ de la cat. 1, 
realizat pe un bilet jucat 25%, a 
revenit participantului ARDE
LEAN PASCU din Arad.

baliștii care nu sclipesc, dar 
nici nu coboară sub cote inac
ceptabile.

Este cazul să exemplificăm 
puțin : 
stantin

portarul vilcean Con- 
a fost notat astfel : 

8 (etapa I), 6 (II), 5 (IID, 9 
(TV), 6 (V), 4 (X), 8 (XI), 5 
(XII), 8 (XIII), ---------- ----
(XV) , 6 (XVII),
Pitaru (C. S. Tîrgoviște) 
(IV), 5 (IX), 8 (XII), 4 (XIV) ; 
Kaizer (Olimpia Satu Mare) : 
7 (II), 5 (III), 9 (V), 6 (IX) ; 
I. Constantinescu (F.C.M. Ga
lați) : 7 (I), 5 (II), 8----- "
(IX), 8 (X) ; Ciupitu 
(III), 9 . ...................
Crișan 
va) : 5
(XVI) ;
Mare) : 
(XI), 9...............................
(XVI), 8 (XVII).

Desigur că exemplificările 
pot continua. Punem 
punct, nu înainte de a-i 
ta pe cei în cauză să 
rască în viitorul sezon 
se înscrie adevărata lor 
loere : în zona insuficientului 
sau in aceea dorită nnanim a 
lui „bine” și „foarte bine” 1

4 (XIV), 7
10 (XIX) ;

8

(VII), 6 
(Jiul) : 5 
8 (XIX);

Craio- 
(XV), 8

Baia

(VII), 5 (XV),
(Universitatea
(I), 8 (III), 6 .

Terheș (F.C.
6 (I), 8(11), 5 (III), 8+ 
(XIII), 4 (XIV), 5

Insă 
invi- 
hotă- 
unde 

va-

Ion CUPEN

preluat < 
schimbăm _________  _
jucătorii au înțeles să 
responsabili șl. astfel, 
și rezultate mal bune, 
spectatorilor a crescut, 
noastră există echipe 
preocupă cu adevărat_ .______
fotbal : Progresul-Vulcan, Metalul 
București, Petrolul Ploiești. Rapid 
șl chiar Rulmentul Alexandria, 
ultima în pofida poziției precare 
ta clasament. Altele — din pă
cate — folosesc orice mijloace 
pentru a-și apropria punctele, 
joacă mai tare, apelează frec
vent Ia arsenalul antijocului, — 
toate contribuind Ia urițirea spec
tacolului sportiv, la scăderea pa
rametrilor calitativi ai competiției 
• 2. Anticipez un retur ' greu. 
Evident, cred în șansele echipei 
mele, sprijinite pe o temeinică 
pregătire pe care o vom face în 
această iarnă, deziderat pe care, 
ta mod îndreptățit. îl au și ur
măritoarele noastre pînă la locul 
cinci • 3. în mod obligatoriu, 
eșalonul secund trebuie să fie si 
marele rezervor al primei divizii, 
ceea ce, acum, nu prea este din 
multe motive obiective, dar și 
subiective.

• EMERICII JENEI : 1. A fost, 
dacă nu mă înșel, cel mai greu 
tur din cariera mea de antrenor, 
previzibil, dealtfel, pentru o echi
pă care coboară o treaptă com- 
petițională. Apreciez că multe 
jocuri din seria noastră, „seria 
de foc“ cum i se mai spune, au 
atins nivelul primei divizii, ex
plicabil și prin numărul mare 
de foste competitoare în primul 
eșalon : U.T.A., Corvinul, F.C.M. 
Reșița, C.F.R. Cluj-Napoca, că
rora li se alătură și această seri
oasă și ambițioasă Gloria Bistri
ța. Din păcate, calitatea compe
tiției este grevată de lupta oarbă 
pentru puncte a unor formații, 
ca și de faptul că în unele orașe.

sub presiunea unor spectatori» a 
serie de arbitri sînt mai puțin, 
fermi în aplicarea regulamentului 
de joc • 2. Va fi un retur greu 
de anticipat. O dorință am : să 
ne jucăm toți șansele corect, să 
cîștige cei mai buni. 3. In 
afara primului obiectiv de per
formanță — promovarea în Di
vizia A — eșalonul doi ar tre
bui să devină și mai pregnant o 
reală rampă de rodare și lan
sare a celor mai talentate ele
mente. Să recunoaștem că unele 
competitoare, unii antrenori, ' “ 
prea puțin pe acest plan, 
pentru creșterea valorică a 
balului nosiru, în general.

Anchetă realizată
Stelian TRANDAF1RESCU

tac 
vital 
fot-

de

PAVLOVICI E DIN NOU GOLGETER L.
Recordul absolut de efica

citate al sezonului trecut, în 
cele trej divizii, îl deține Mi
nerul Motru, echipă din Divi
zia C, pe locul 3 în seria a 
Vil-a. Și cum antrenorul ei 
este un fost golgeter, Cornel 
Pavlovici, faptul pare să de
pășească limitele simplei ta- 
timplări.

— Cum ai reușit, Pavea, să 
înscrii, cu echipa ta, 45 de go
luri în 15 meciuri ?

— Atacînd tot timpul ! A- 
casă și în deplasare, în virtu
tea adevărului învățat pe vre
muri, la Steaua, că „cea mai 
bună apărare este atacul". An
trenamentele noastre includ 
întotdeauna, și un joc la două 
porți, iar cam o jumătate de 
oră toată lumea exersează tra
sul la poartă ! Acasă, deviza 
a fost „cit mai multe goluri", 
ceea ce ne-a reușit, chiar și 
în disputele cu primele două 
clasate la ora aceasta (4—1 cu 
Dierna Orșova și 7—0 cu Mi
nerul Lupeni). Iar In depla
sare, am reușit 13 goluri în 8 
meciuri Și 3 puncte. Eficacita
tea echipei Minerul Motru se 
datorează jocului 
fensiv, dar și liniei de 
Turcaș-Gutuie-Laurențiu, 
jucători percutanți.

— Se spune că eșalonul 
treilea nu-i urmărit cu _ 
multă atenție de cei în drept, 
ultimul exemplu, al lui Cilean, 
fiind elocvent.

— Se spune și nu se greșeș
te ! Eu vă dau din echipa mea 
trei jucători care 
față în Divizia A ! 
centrali. Bălan și 
tacantul Laurențiu 
acum fără emoții 
pentru prima scenă I

colectiv o— 
atac 
trei

al 
prea

mîtaș fac 
Doi fundași 
Stere, ți a- 
pot susține 

examenul

4

— Se mai spune că în Di
vizia C, se joacă foarte tare 
sau, altfel spus, se joacă prea 
puțin fotbal !...

— Se joacă uneori chiar 
brutal, fapt tolerat și de arbi
traje, care prea favorizează 
gazdele, lăsînd jocul să depă
șească cu mult limitele regula
mentului. Uneori, însă, se joa
că și fotbal, iar ta seria noas
tră, unde sint alte trei foste 
divizionare B (C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin, Electroputere și 
Minerul Lupeni), nivelul va
loric este destul de bun. Din
colo de orice apreciere asu
pra Diviziei C, după trei ani 
de antrenorat, cred că acest 
eșalon reprezintă ,o piatră de 
încercare pentru orice antre
nor tînăr. Aici se călește șl 
el, odată cu elementele tinere 
talentate !

— Ce ginduri are acum, cel 
care în ediția de campionat 
1964—65 ciștiga titlul de golge- 
ter împreună cu Titi Frățilă ?

— Să fiu antrenorul-golgeter 
campionatelor noastre și, 
, ’ ‘ “ promovez
Minerul Motru în Divizia

al
In primul rînd, să
cu
B. Lucru greu, pentru că avem 
adversari de calibru — dintre 
ei Minerul Lupeni fiind can
didatul cel mai puternic — dar 
posibil de realizat întrucît am 
un program bun în retur. Pro
movarea ar fi o mare bucurie 
pentru mine, dar șipentru mine, dar și pentru 
inimoșii suporteri din Motru, 
20—30 dintre ei, elevi și mi
neri, nescăpînd un meci al 
echipei nici în deplasare. Iar 
cînd ne desparte un singur 
punct de lider, e normal «ă 
aspirăm la divizia secundă !

Mircea M. IONESCU



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV

(Urmare din pag. I)
îndreplîndu-se, în aplauzele și 
uratele neîncetate ale cetățe
nilor, spre zonele industriale 
ale orașului, unde a poposit, 
de această dată, la întreprinde
rea mecanică nr. 2 și uzina 
Tractorul, două unități de pri
mă mărime ale construcțiilor 
de mașini din țara noastră. _

Vizita în aceste unități — în
cheiată cu o analiză a activi
tății și perspectivelor de dez
voltare a două mari centrale 
industriale brașovene — s-a 
desfășurat in aceeași ambianță 
de fierbinte dragoste față de 
secretarul generai al partidului, 
salutat pretutindeni, in secțiile 
de producție ale fabricilor, ca 
și pe străzile bătrînului oraș 
transilvan, cu același entu
ziasm, cu aceeași bucurie ex
primată în numeroase gesturi 
spontane, de mare încărcătură 
emoțională, de oamenii muncii, 
mindri de a-1 putea saluta, 
primii din țară, in acest an, in 
mijlocul lor.

Campionatul european de tenis indoor

IUGOSLAVIA - ROMÂNIA 1-1
PANCEVO, 10 (prin telefon), 

în Sala sporturilor din locali
tate s-a disputat meciul de 
tenis Iugoslavia — România, în 
cadrul seriei secunde a grupei 
B din campionatul european 
indoor dotat cu trofeul „Kings 
Cup“. Cele trei partide au fost 
urmărite cu mult interes de un 
public format din aproximativ 
2000 de spectatori. Primul med

„Turneul campionilor" 

fAVORIJII ÎNViKGĂTORi 
îl PRIMI RUNDĂ

NEW YORK. 10 (A-erpres). — 
La „Madison square Garden" din 
New York, in prezența a peste 
10 000 de spectatori, au început 
întrecerile „Turneului campioni
lor- la tenis, la care participă 
primii 8 clasați în Marele Premiu 
FILT, ediția 1979. In primele par
tide. favorițil au obținut victorii 
scontate : Bjorn Borg (Suedia)— 
Roscoe Tanner (S.U.A.) 6—3, 6—3; 
Jimmy Connors (S.U.A.) — Jo
se Higueras (Spania) 6—3, 6—0 ; 
John McEnroe (S.U_A.) — Harold 
Solomon (S.U.A.) 6—3, 7—5 ; Guil
lermo Vilas (Argentina) — Vita» 
Gerulaitis (S.U.A.) 6—4, 6—7, 6—3.

RECORD MONDIAL DE SALÂ 
LA ARUNCAREA DISCULUI

BERLIN, 10 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs atletic, la 
startul căruia au fost prezențl 
component!! loturilor R. D. Ger
mane, Wolfgang Schmidt a stabilit 
cea mal bună performanță mon
dială pe teren acoperit în proba 
de aruncare a discului, cu 6629 
m (rezultat superior cu 3,60 m 
vechiului record al americanului 
Mak Wilkins, din 1977). Mar lies 
Gdhr-Olsner a ciștigat cursa de 
60 m plat, cu timpul de 7,14.

Alte rezultate, la feminin : 1 000 
m — Weiss 2:41,8 ; 60 mg — Gartz 
8,19 ; lungime — Heimann 6,29 m; 
masculin : 1 000 m — Beyer
2:23,2 ; înălțime — Huth 2,10 m ; 
5 0000 m — Kunze 13:43.9.

CEI MAI VALOROȘI SPORTIVI 
DIN ȚĂRILE MEDITERANEENE 
în urma unei anchete între

prinse de agenția „Tanjug", 
sprinterul italian Pietro Men- 
nea a fost desemnat drept cd 
mai bun sportiv meditera- 
neean al anului 1979. După 
cum se știe. Pietro Mennea 
deține recordul mondial în 
proba de 200 m, cu timpul de 
19,72.

Pe locurile următoare au 
fost clasați ciclistul francez 
Bernard Hinault, înotătorul 
iugoslav Borut Petricî și atle
ta italiană Sara Simeoni.

După vizitarea întreprinderii 
de tractoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a avut o intil- 
nire de lucru cu membri ai 
conducerilor acestei unități, 
întreprinderii de autocamioane 
din Brașov, centralelor industria
le de resort, institutelor de cerce
tări și proiectări de speciali
tate, ai conducerii Ministerului 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, in cadrul căreia an fost 
analizate modul cum se înfăp
tuiesc, in aceste importante 
sectoare, sarcinile de produc
ție și măsurile preconizate 
pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a obiectivelor 
prevăzute pentru perioada 
1981—1985 care să asigure 
in continuare dezvoltarea, 
diversificarea și modernizarea 
producției de tractoare și auto
camioane in paralel cu spori
rea eficienței pe ansamblul ac
tivității in aceste ramuri in
dustriale.

(înaintea meciului de dublu)
Ultimul set a ^ost la fel de 
dîrz : Ilin a condus cu 4—2, Se-

a adus față in față jucătorii 
nr. 2 ai celor două formații < 
Zoran Petkovici și Andrei 
Dîrzu. Victoria a revenit tenis- 
manului iugoslav, la capătul 
unei partide foarte disputate, 
dusă pînă la limita celor trei 
seturi, decise doar printr-un 
tie-break final : 6—4. 3—6, 7—6 
(7—4 în t-b.). în ciuda scorului 
aparent strins, trebuie spus că 
tinărul tenisman român a jucat 
sub posibilitățile sale, servind 
anemic și ratind multe retu
ruri. Al doilea meci a adus in 
terenul cu mochetă pe campio
nii celor două țări : Zoltan Ilin 
și Florin Segărceanu. De data 
aceasta, lupta a fost strinsă 
încă de Ia ir.ceput Primul set 
i-a revenit lui Scgărceanu cu 
7—6 abia după tie-break (7—4), 
pentru ca cel de al doilea set 
să și-l adjudece Ilin cu 8—4.

BASCHETBALISTELE ROMÂNCE, LOCUL I 
SI ÎN TURNEUL DIN FINLANDA 
3

După frumosul succes reali
zat în ultimele zile ale anului 
trecut, cind a cucerit locul I 
în turneul desfășurat în R. F. 
Germania, la Neustadt, repre
zentativa feminină de baschet 
a României a obținut o nouă 
victorie, de astă dată în Fin
landa, unde a terminat neîn
vinsă cele trei meciuri susți
nute și s-a clasat pe locul L 
Sportivele românce au jucat 
in ordine cu Danemarca (In 
orașul Porvoo) — scor final 
98—56, cu Finlanda (la Kuo- 
vola) — 91—76 și cu Polonia

0 AFLAT IN VACANȚA tn Anglia, Kevin 
Keegan, cei mal bun fotbalist european al 
anului trecut in ancheta revistei „France 
Football", a declarat că nu-și va prelungi 
contractul (care expiră Ia 30 iunie), cu 
clubul său actual S.V. Hamburg. Dar. nu 
se va întoarce nid la Liverpool, ci va ju
ca, probabil, in Spania, Ia Barcelona, mal 
ales că echipa spaniolă anunță „divorțul" 
său apropiat de austriacul Krankl. 0 ZIA
RUL francez „l’Equipe" publică un clasa
ment al atletismului mondial în 1979, prin 
acordarea de puncte pentru primele 20 de 
performanțe la flecare probă, băieți șl fete. 
Pe primele 5 locuri in ordine : U.R.S.S., 
S.U.A, R.D.G., R.F.G. șl Polonia. In acest 
clasament mondial. Ro nânla ocupă locul 10, 
iar intr-un clas-- ment european locul 9. 
0 ALERGĂTORUL vest-german Harald 
Schmid (recordman european la 400 m gar
duri șl 400 m plat) a declarat că la J.O. 
de la Moscova nu va participa la ambele 
probe. El va concura, se pare, numai la 
400 m deoarece la garduri — după cum de
clară antrenorul său Manfred Kinder —se 
teme de concurența negrului american 
Edwin Moses, 0 ECHIPA Internaclonal din 
Porto Alegre este noua campioană de fotbal 
a Braziliei, după oe a întrecut în meciul 
decisiv pe Vasco da Gama (2—0). De notat 
că în tur. la Rio de Janeiro, mternacional 
învinsese același adversar, tot cu 2—0. 
Aceste două echipe vor reprezenta Brazilia

la apropiata ediție a Cupei Libertadoree. 
Dacă tn Brazilia titlul a tost decis clar, tn 
Argentina — la schimb — River Plata a 
ciștigat greu (0—0 și 1—1) cu Santa Fă, 
obținlnd titlul grație golului marcat m 
meciul retur, susținut In deplasare 0 IV- 
BlTOBn BUGETULUI se pregătesc pentru

ediția jubiliară (80 de ani de la Înființare) 
a „Turneului celor 5 națiuni". Debutul 
competiției (19 ianuarie) programează, la 
Cardiff, o veritabilă finală : Țara Galilor 
— Franța 1 Galezil, mulțumiți de felul cum 
jucătorul lor de linia a treia Derek Qul- 
nnell a condus echipa tn recentul meci cu 
România, au decis ca acesta să fie căpitan 
de echipă in noua ediție a turneului, suc- 
cedind celebrului J.P.R. Williams. De ase
menea, au fost incluși în lot toți jucătorii 
care au evoluat contra tricolorilor români. 
Competiția se va încheia la 15 martie. 0

CLAIRE EVEBT, cea mal mică soră a lui 
Chris Evert, se anunță o demnă succe
soare a marii vedete a tenisului mondial. 
Ea a ciștigat recentul turneu „Orange Bowl", 
de la Miami Beach, la categoria 12 ani. 
0 DUPĂ ATITEA DISENSIUNI între WBA 
și WBC. forurile diriguitoare concurente ale 
boxului profesionist internațional, iată o 
conciliere în privința titlului de campion la 
toate categoriile : Evan-elista, Spinks, Tate 
șl Holmes sint cel 4 „semifinaliști" care 
concură la titlul suprem al „greilor". In 
orice caz, un lucru e cert : deocamdată n.u 
se conturează o mare figură care să domine 
categoria grea a boxului mondial, ca — 
ptnf nu de mult — Cassius Clay. 0 UN 
CIȘTIGATOB puțin scontat în tradiționalul 
„Turneu al celor 4 trambuline" la schi ! 
austriacul Hubert Neuper care învinge „ba
rajul a trei săritori din R.D. Germană, 
Glass, Weber și Ostwald, clasați in această 
ordine pe locurile următoare. Apropierea 
J.O. de la Lake Placid anunță, in conti
nuare. răsturnări în Ierarhiile consacrate în 
multe ramuri sportive... 0 NU ȘTIM cite 
recorduri sportive se vor bate la „Olim
piada albă", dar, In mod cert, se va stabili 
unul de... televiziune : schema transmisiilor 
cuprinde 50 de ore șl 30 de minute (In 13 
zile), față de recordul precedent : 43 de 
ore și jumătate, la Innsbruck. în 1976

Radu URZICEANU

BOBUIII PREFERA ANTRENAMENTELE PE
• La Sinaia se lucrează intens pentru înghețarea pistei betonate
• Evoluția boberilor români la „Cupa națiunilor* • Recorduri

pe pirtia de Ia igls

La Sinaia, lucrările de în
ghețare a pîrtiei betonate se 
află in plină desfășurare (ele 
se vor încheia pînă la 20 ia
nuarie, bineînțeles în ipoteza 
menținerii condițiilor atmosfe
rice favorabile), urmînd ca la 
terminarea lor să înceapă an
trenamentele și concursurile de 
bob cu participarea membrilor 
lotului olimpic. Aceștia se află 
deocamdată, in Italia, la Cor
tina d’Ampezzo, unde se pre
gătesc pe pista din localitate, 
în compania boberilor fruntași 
din R. D. Germană și Italia. 
Alți boberi candidați la po
diumul Jocurilor Olimpice de 
la Lake Placid se află la 
Saint-Moritz (sportivii din El
veția și din R. F. Germania), 
precum și la Lake Placid, unde 
reprezentanții S.U.A. și Cana
dei — toți foarte tineri — con
tinuă acomodarea cu dificila 
pirtie de pe Mount Van Hoe- 
venberg. După toate probabi
litățile, întrecerile pentru „Cupa 
națiunilor" (rezervate echipa
jelor de 4 persoane), disputate 
recent in Austria, la Igls, au 
fost ultimele găzduite de o 
pistă „nrioă“, de acum înainte 
protagoniștii bobului mondial 
preferind pirtiile „gigant" (di 
mai apropiate de profilul ce
lei de la Lake Placid), așa 
cum sint cele de la Sinaia, 

găreeanu a avut o senzațională 
revenire, conducind cu 5—4 și 
6—5, iar la 6—6. in tie-break, 
serviciul mai bun al jucătorulu 
român a hotărât soarta acestui 
med (7—4). Deci, in final: Ilin 
— Segărceanu 6—7, 6—4, 6—T, 
intr-o partidă care a evidențiat 
jocul modem al tenismanului 
român, venit mereu la fileu. La 
situația generală de 1—1, a 
urmat — decisiv — meciul de 
dubiu, care a opus perechile 
Din—Petkovici și Segărceanu— 
Dîrzu.

NICOLAE MOISE
Ziarul „Libertatea* — Pancevo

(Pînă la închiderea ediției nu 
ne-a parvenit rezultatul me
dului de dublu).

(la Kotka) — 87—74. Clasa
ment final : L România 6 p, 
2. Finlanda (victorie asupra 
Poloniei !) 5 p, 3. Polonia 4 p, 
4. Danemarca 3 p.

întreaga echipă română a 
avut o evoluție remarcabilă, 
dar în mod deosebit s-au evi
dențiat Doina Prăzaru-Matc, 
Mariana Bădinici (ambele prin 
eficacitate, recuperări și „ca
pace"), Ștefani» Borș (eficiență), 
Maria Roșianu (clarviziune și 
eficacitate) și Ecaterina Bradu 
(putere de luptă).

Cortina d’Ampezzo și Saint- 
Moritz.

Să revenim, însă, la „Cupa 
națiunilor*, competiție la care 
au luat parte sportivi din șapte 
țări (în ordinea clasamentului 
pe echipe : R. F. Germania 
65 p. Austria 50 p, R. D. Ger
mană 41 p, România 35 p. 
Italia 33 p, Anglia 21 p, El
veția 6 p). în clasamentul in
dividual primele trei locuri au 
fost ocupate de echipajele: 
R. D. Germană I (pilot Mein- 
hard Nehmer) 3:40,52, Austria I 
(Fritz Sperling) 3:40,77 și R. F. 
Germania I (Jurgen Hoffmann, 
locul 4 la C.E. de tineret de 
anul trecut) — 3:41,93. Cele trei 
echipaje ale României s-au 
clasat pe locurile 8 (Dragoș 
Panaitescu — Dorel Cristudor 
— Alexandru Mitrofan — 
Gheorghe Lixandru) — 3:44,58 ; 
10 (Constantin Iancu — Ion 
Duminicel — Dorn Franca — 
Nicolae Androne) — 3:45,46 și

SEBASTIAN COE Șl MARITA KOCH— 
CIȘTIGĂTORII „PANTOFULUI DE AUR AL EUROPEI"

Rezultatele anchetei ziarului
Tradiționala anchetă orgaru- 

zată de ziarul „Ceskoslovensky 
Sport* din Praga, pentru de
semnarea celor mai buni aler
gători de pe continent („Panto
ful de aur al Europei") are ca 
laureați ai ediției 1979 pe Se
bastian Coe și Marita Koch. 
Rezultatul nu este surprinzător 
întrucît, după rum se știe, cei 
doi atleți au fost desemnați de 
majoritatea anchetelor interna
ționale drept cei mai buni spor
tivi ai anului 1979.

La ancheta ziarului praghez 
au participat 225 de specialiști 
in atletism din 24 de țări de pe 
continent. Marita Koch, care 
cîștigă pentru a doua oară con
secutiv trofeul, figurează pe lo
cul întîi pe 205 buletine, iar 
Sebastian Coe (locul 11 în 1978) 
pe 200. Dar iată clasamentele 
primelor zece locuri :

Feminin : L Marita Koch 
(R. D. Germană) 2 211 p, 2. 
Grazyna Rabsztyn (Polonia) 
1489 p, 3. Marlies Gohr (R. D.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • In grupele sfer

turilor de finală ale Cupei cupe
lor (m) : Leiden (Olanda) — B.C. 
Caen 106—77 ; tn Cupa Korad 
(tn) : Juventud Badalona — Tolas 
(Turcia) 104—65 ; cibona Zagreb
— B.C. Badalona 120—9» ; Slenna
— Aspo Tours 95—85 : in „Cupa 
Liliana Ronehetti" (f) : Stade 
Francals—Vasas Budapesta 66—63; 
Agon DOsseldori — Algida Rom » 
66—72.

FOTBAL » La Tel Aviv : sel. 
Israel — Borussia Monchenglad- 
bach 6—2 (0—1) ; la Nantes : F.C. 
Nantes — F.C. Kaiserslautern 1—1 
(0—0).

HANDBAL • In' ziua a doua 
a competiției masculine din ca
drul „Cupei Mării Baltice" : R.D. 
Germană—Norvegia 18—16 (9—7) ; 
U.R.S.S. — R. F. Germania (B) 
23—13 (13—6) ; Danemarca — Po
lonia 22—18 (10—10) ; R.F. Ger
mania (A) — Islanda 18—12 (8—7).

HOCHEI • In turneul interna
țional de la Tokio, selecționata 
orașului Moscova a întrecut cu 
5—1 echipa olimpică a Canadei.

PATINAJ • La Oslo, meciul 
triunghiular masculin a fost ciș
tigat de echipa Norvegiei — 1S5.I 
p, urmată de U.R.S.S. — 109,5 p 
șl S.U.A. — Mp. Americanul

PIREU „GIGANT"
16 (Horst Graef — Constantin 
Obreja — Gabor Bara — 

.Gheorghe Peptea) — 3:49,34.
în legătură cu competiția de 

la Igls, ne-a furnizat citeva 
interesante amănunte prof. Pe
tre Foeșeneanu, vicepreședinte 
al F.I.B.T. : „A fost un con
curs reușit, in cursul căruia
s-au realizat și citeva recor
duri, ca, de pildă, al pirtiei
(R. D. Germană I : 54,27 in 
manșa a treia) și de start
(România I : 5,26 in manșa a 
doua). Trebuie să menționez 
că echipajul România I a a- 
vut cele mai bune starturi in 
toate cele patru manșe ; subli
niez, de asemenea, prestația 
promițătoare a pilotului Con
stantin Iancu, aflat la primul 
său concurs la bob-4. Cit pri
vește locul 16 al lui Horst 
Graef, el nu surprinde, deoa
rece actualul său vehicul (con
strucție personală) nu cores
punde cerințelor internaționale. 
Rămîne de testat in continuare 
bobul său de 2 persoane care, 
la probele de pină acum, nu 
a dat încă rezultate conclu
dente*. (D. STĂNCULESCU)

„Ceskoslovensky Sport" - Praga
Germană) 1 444 p, 4. Greta 
Waitz (Norvegia) 1 368 p, 5. 
Marina Makeeva (U.R.S.S.) 922 
p, 8. Ludmila Kondratieva 
(U.R.S.S.) 634 p, 7. Totka Pe
trova (Bulgaria) 623 p, 8. Niko- 
lina Ștereva (Bulgaria) 542 p, 
9. Maria Kulciunova (U.R.S.S.) 
537 p, 10. Svetlana Ulmasova 
(U.R.S.S.) 468 p.

Masculin : 1. Sebastian Coe 
(Anglia) 2175 p, 2. Pietro Me
nnea (Italia) 1952 p, 3. Harald 
Schmid (R. F. Germania) 1630 
p, 4. Steve Ovett (Anglia) 1 435 
p, 5. Thomas Munkelt (R. D. 
Germană) 629 p, 6. Jiirgen 
Straub (R. D. Germană) 543 p, 
7. Markus Ryffel (Elveția) 514 
p, 8. Marian Woronin (Polonia) 
333 p, 9. Allan Wells (Anglia) 
314 p, 10. Thomas Wessinghage 
(R. F. Germania) 276 p.

Premiile vor fi înmînate lau- 
reaților cu prilejul concursului 
care va avea loc, la Ostrava, 
la 2—3 iunie

Eric Helden s-a clasat primul 
in două probe : 1500 m — 1:59,85 
șl 5000 m — 7:21,40, iar norvegia
nul Frode Roenning a ciștigat la 
500 m, cu 38,96.

SCHI • Proba feminină de sla
lom special de la Berchtesgaden, 
a revenit schloarei franceze Per
rine Pelen, — 1:38,51, înaintea ita- 
llencel Claudia Girardi — 1:39,81. 
In clasamentul „Cupei Mondiale* 
continuă să conducă Annemarie 
Proll-Moser (Austria) cu 161 p, 
urmată de Marie-Ther&se Nadig 
(Elveția) 150 p și Hanul Wenzel 
(Liechtenstein) 147 p. • Slalomul 
special masculin de la Bad Wies- 
see (R.F.G.), in cadrul „Cupei 
Europei", a fost ciștigat de ita
lianul Paolo de Chiesa.

ȘAH 0 In turneul de la Has
tings, după 11 runde, continuă să 
conducă suedezul Ulf Andersson, 
cu 8 p, urmat de Nunn (Anglia) 
TVi P.

TENIS 0 în turneul feminin da 
la Cincinnati : Fromholtz — Stove 
6—3, 6—1 ; King — Shriver 7—5, 
3—6, 6—< ; Turnbull — Kyomura 
6—4, 6—3 ; Jordan — Jausovea
6—L 1—4.

VOLEI 0 In meci amical femi
nin. la Twlttstock : R. D. Ger
mană — Brazilia 3—0.


