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„Congresul nostru și compoziția sa 
constituie, de fapt, expresia înaltei 
democrații a societății noastre, a parti
cipării active a poporului la conducerea 
vieții noastre sociale și politice".

NICOLAE CEAUSESCU
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Manifestare a unității și coeziunii întregului popor, a hotăririi 

sale de a înfăptui neabătut politica partidului și statului 

de edificare a socialismului și comunismului în România 

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL II-LEA

HALTEROFILII OLIMPICI
AU TRECUT CU SUCCES
PRIMUL EXAMEN AL ANULUI
• La C.E. de la Belgrad se va face selecția pentru 
Jocurile Olimpice • Programul de pregătire și obiecti

vele sportivilor din lot

AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
; Șl UNITĂȚII SOCIALISTE 
*CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
urmărită cu viu interes și deplină aprobare, document de înaltă 
valoare, călăuză și program de acțiune pentru întregul popor

Joi, 17 ianuarie, au în
ceput in Capitală lucrările
celui de-al II-lea CongTes
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, in prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Român'*,  
președintele Frontului.

Acest forum național larg 
reprezentativ, moment de mar
cantă semnificație in viața po
litică a țării, expresie pregnan
tă a unității și coeziunii între
gului nostru popor, este primul 
eveniment politic de mare an
vergură organizat in perioada 
de după istoricul Congres el 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român. F.1 se desfășoară in 
atmosfera de puternică eferves
centă creatoare, de participare 
dăruită a tuturor oamenilor 
muncii in vederea înfăptuirii 
exemplare a hotăririlor Con
gresului partidului, a progra
mului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism. Congresul a fost 
precedat de o amplă activitate 
politică și organizatorică, des
fășurată pe temeiul propunerilor 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind îmbunătățirea organi- 
■țrii și perfecționarea întregii 
«ctivități a Frontului Democra- 
ției și Unității Socialiste, spo
rirea rolului său in viața so
cială a țării. Aceste propuneri 
s-au bucurat de aprobarea de
plină a tuturor oamenilor mun
cii, de adeziunea largă a mili
oane de cetățeni, 
individuali ai 
proprii ale 
mocrației și 
liste care 
preocuparea

ca membri 
organizațiilor 

Frontului De- 
Unității Socia- 
văd in ele 

permanentă a
secretarului general al partidu
lui pentru crearea unor struc
turi politico-organizatorice revo
luționare, capabile să răspundă 
necesităților noii etape de dez
voltare a patriei, însemnată 
contribuție Ia unirea, sub con
ducerea partidului, a forțelor 
întregului popor în marca operă 
de ridicare a României pe noi 
trepte de progres și civilizație. 

...Ora 9. La sosirea în marea 
sală a Palatului Republicii, 
care găzduiește lucrările 
Congresului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat sînt întîm- 
pinați cu urale și ovații puter
nice. într-o atmosferă de emo
ționant elan patriotic și revo
luționar, se scandează cu entu
ziasm „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul". Inima 
națiunii bate in acest ritm, 
ritmul unității și demnității. Cei 
prezenți dau din nou expresie 
sentimentelor de adincă stimă 
și prețuire față de partid, față 
de secretarul său general care 
iși dedică, neobosit, întreaga 
viață progresului țării, bună
stării poporului, creșterii presti
giului patriei socialiste în lume, 
bărbatul politic ale cărui iniția
tive deschid, de fiecare dată, 
pagini noi in istoria României.

Tovarășul Ștefan Voitec, in 

numele și din însărcinarea 
Consiliului Național, declară 
deschise lucrările celui de-al 
doilea Congres al Frontului U- 
nității Socialiste, organizat din 
inițiativa secretarului general 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In continuare, delegații au ales, 
in unanimitate, prezidiul Con
gresului, din care fac parte to
varășii NICOLAE CEAUȘESCU, 
Ilie Verdeț, Elena Ceaușescu, 
Iosif Banc, Virgil Cazacu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, 
Constantin Dăscâlescu, Corne
lia Filipaș, Alexandrina Găinu
șe, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Radulescu, Aneta Spornic. 
Ștefan Voitec, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, 
Ana Mureșan, Marin Vasile, 
Constantin Arseni, Teodora 
Avram, Constantin Baltă, Floa
rea Barbu, Radu Beligan, Maria
na Beliș, Imre Bencze, Doina 
Benea, Maria Bobu, Constantin 
Boștină, Maria Bradea, Petre 
Brincuși, Constantin Ciontu, 
Petru Ciubotaru, Simion Cotoi, 
Virginia Crețu, Cristina Darie, 
Aurelia Dănilă, Tamara Dobrin, 
Emil Drăgănescu, Mihai Dulea. 
Constantin Dumitru, Eduard 
Eisenburger, Ana Floroiu, 
Gheorghe Gal, Pantelimon Gă- 
vănescu, Ludovic Gyulai, Teo
dor Haș, Mineia Ianopol, Milan 
Iovanovici, Ion Irimescu, Elisa- 
veta Jicăreanu, Virgil Joica. 
Ladislau Kaparnyai, Eugen 
Kolcza, Petre Lungu, George 
Macovescu, Oswald Meltzer, 
Florica Marin, Florian Mican, 
Gheorghe Mihoc, Ștefan Mitu, 
Justin Moisescu, Genovica Mun- 
teanu. Andrei Neagu, Valeria 
Negoiță, Anicuța Panciu, Ma
riana Pandrea. Ion Pirvan, 
Valeria Petcu, Gheorghe Pe
trescu, Mihai Petrovici, Ion 
Popescu Puțuri, Petru Popi, 
Gheorghe Roșu, Ioana Sandu. 
Ion Sasu, Ileana Soimușan, 
Teodor Stan, Ion Șerban, Flo
rica Toma, Ana Turcu, Iosd 
Uglar, Gheorghe Vulpe.

Au fost alese, de asemenea, 
celelalte organe ale Congresu
lui : Comisia de validare și Se
cretariatul Congresului.

A fost adoptată apoi, în una
nimitate, ordinea de zi a Con
gresului :

1. Raport privind activitatea 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste de la primul 
Congres și sarcinile ce-i revin 
în realizarea hotăririlor celui 
de-al XH-lea Congres al P.C.R., 
a Programului P.C.K. de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

2. Programul de măsuri 
pentru organizarea și desfășu
rarea alegerilor generale de 
deputați in Marea Adunare 
Națională și consiliile populare.

3. Proiectul Manifestului 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste pentru campania 
electorală în alegerile generale 
de deputați pentru Marea Adu
nare Națională și consiliile 
populare.

4. Unele modificări ale Sta
tutului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

5. Alegerea președintelui 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste.

6. Alegerea Consiliului Na
țional al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

7. Conferința pe țară a Or
ganizațiilor Democrației și Uni
tății Socialiste de alegere a 
Comitetului Central.

In continuarea lucrărilor, a 
fost aleasă Comisia de redac
tare a proiectului de Rezoluție 
șl a celorlalte documente ale 
Congresului, comisie care il are 
ca președinte pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

De asemenea, a fost aleasă 
comisia care urmează să pre
gătească și să prezinte Con
gresului propunerile nominale 
de candidați pentru Consiliul 
Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. 
Această comisie ii are ca pre
ședinte pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

In aplauzele și ovațiile celor 
prezenți a luat cuvintul to
varășul' NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Democra
ției și Unitâții Socialiste.

Urmărită cu cea mai mare 
atenție, cu deosebit interes, ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost in dese rân
duri subliniată cu îndelungi 
aplauze, cu urale și ovații.

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a termi
nat. Cei prezenți au ascultat 
ultimele cuvinte ale discursului 
în picioare, aplaudind furtunos, 
ascultind cu emoție și iarăși *-  
plaudind, ovaționind „Ceaușescu 
și poporul”, constituindu-se în- 
tr-o adevărată inimă a inimii 
națiunii noastre.

Sala Palatului Republicii, în
cărcată de semnificați*  istoriei, 
pare acum o Cimpie a Liber
tății, una din pateticele și fier- 
bințile cimpii ale luptei noas
tre pentru libertate și democra
ție, luptă împlinită și in acest 
forum național.

★
în partea a doua a lucrări

lor ședinței de dimineață, con
duse de tovarășa Cornelia Fi
lipaș, s-a trecut la dezbaterile 
generale asupra problemelor 
înscrise la ordinea de zi, pre
cum și a documentelor difuzate 
în prealabil în scris delegaților.

în continuare, Congresul a 
votat în unanimitate compo
nența numerică a Consiliului 
Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. Din 
viitorul consiliu vor face parte 
537 membri.

După-amiază, lucrările s-au 
desfășurat in cele șase comisii 
de lucru ale Congresului.

Tot în cursul după-amiezii, a 
avut loe Conferința pe țară a 
organizațiilor democrației și 
unității socialiste.

Lucrările Congresului continuă.

Pregătirile „olimpicilor" la 
haltere au început odată cu 
primele zile a'.e noului an. 
După o perioadă de tratament 
și recuperare, efectuată in sta
țiunea balneoclimaterică Căciu- 
lata. cei 21 de sportivi care fac 
parte din Iotul olimpic au pă
șit din nou în săli, pentru a-ș: 
continua pregătirile cu— barele 
de oțel. Dar mai Înainte ei au 
trecut prin cabinetele medicale 
pentru a se vedea starea sănă
tății lor. îmbucurător, acest 
prim examen a fost trecut cu 
succes ! Toți componenții lotu
lui fiind apți de pregătire, la 
cotele cele mai înalte ale efor
tului. Desigur, vestea ne bucu
ră. pentru că printre aceștia se 
află și valoroșii noștri haltero
fili Ion Buta și Mircea Tuli 
(recent operat), performeri de (Continuare in pag. a 4-a)

Marian Grigoraș, primul halterofil al anului 1979, la antrenament, 
la început de an

SCHIORII ALPINI ÎN CONCURS
PE PÎRTIILE DIN POSTĂVAR

POIANA BRAȘOV, 17 (prin te
lefon). Joi dimineața a Început 
pe pîrtiile din Postăvar o nouă 
ediție a tradiționalei competiții 
de schi alpin „Cupa A.S.A. Bra- 
șov". La Întrecere sint prezenți 
cel mai bani specialiști ai genu
lui printre care și membrii lo
turilor naționale. In prima zi a 
avut Ioc slalomul uriaș disputat 
pe Pîrtia Lupului cu sosirea in 
Poienița Cristianului. Seniorii șl 
juniorii au avut cîte două man
șe (marcate de maeștrii sportului 
Gheorghe Bălan și Kurt Gohn), 
iar fetele una singură (trasată 
de Mircea Ene).

întrecerea a fost Interesantă șl 
a supus pe concuren ți unor se
rioase eforturi pe care majorita
tea schiorilor le-au trecut eu 
bine. REZULTATE TEHNICE: se
niori: 1. Ion Cavași (Dinamo 
Brașov) 2:32,5, 2. Alexandru Man
ta (A.S.A.) 2:34.4. 3. Gheorghe
Bucur (C.S.U. Brașov) 2:35.3. 4. 
Constanți.» Adorjan (A.S.A.) 
2:36,1, 3. Gheorghe Vulpe (C.S.U.

ȘASE SPORTIVI ROMÂNI
LA CAMPIONATELE

EUROPENE DE SANIE
în stațiunea italiană Valdaora 

(situată la 40 km de Cortina 
d’Ampezzo), pe o pistă betona
tă (înghețată artificial) avînd 
1227 m lungime, se vor desfă
șura, sîmbătă și duminică, În
trecerile campionatelor europe
ne de sanie (cite patru manșe 
in probele de simplu seniori și 
senioare, două manșe în proba 
de dublu seniori). în 1979, toa
te cele trei titluri au fost cu
cerite de reprezentanții R.D. 
Germane : Melitta Sollmann, 
Bans Rinn și Bernd Ober- 
hoffner — Dieter Ludwig.

Din țara noastră vor fi pre
zenți la Valdaora : Elena Stan, 
Maria Maioru, loan Apostol 
Cristinel Piciorea, Dan Comșa 
și Constantin Răducanu. 

clasă internațională. Apoi, tot 
în cadrul controlului medical 
s-a procedat și la cîntărirea 
sportivilor. Rezultatul a fost, 
de asemenea. îmbucurător, de
oarece aproape toți componen
ții lotului s-au înscris în limi
tele admise de regulament în 
ceea ce privește greutatea cor
porală pentru categoriile la 
care urmează să concureze, 
deși unii au încă un plus mi
nim (2—3 kg) care nu va con
stitui însă un impediment în 
pregătire și nici un efort deo
sebit pentru a slăbi, la timpul 
cuvenit, atit cit este necesar.

După aceste prime etape, ur
mează pregătirea propriu-zisă. 
Ce se va face acum ? Ne răs-

Pitești) 2:36.8. 6 Nicolae Stinghia 
(A.S.A.) 2:36,9; senioare: 1. Ma
ria Balast (M. Ciuc) 1:29,S. 2. Da
niela Un rop (Dinamo) 1:30,7, 3. 
Carmen Cosma (M. Ciuc) 1:31,2, 
I. Erica Codrescu (Dinamo) 1:32,1, 
5. Maria Manolache (Teleferic) 
1:32,3 6. Llzica Stroe (Teleferic)
1:33.5; junioare: 1. Judith Kacso 
(C.S.Ș. Petroșani) 1:36,7. 2. Blan
ca Marcu (Steagul roșu) 1:37,2» 
3—4 Daniela Tampa (Steagul ro
șu) și Ileana Vladislav (C.S.Ș. 
Petroșani) 1:37,9. 5. Della Bular- 
ca (Brașovla) 1:42,1, 3. Judith
Karda (C S Ș. Petroșani) 1:42,9r

Pini 1*  ora convorbirii clasai 
mentul in proba juniorilor nu fu
sese stabilit.

Azi, începe la Brașov

ULTIMUL ACT 
AL CAMPIONATULUI 

FEMININ DE BASCHET
Ediția a 31-a a campionatului 

naționad de baschet feminin sa 
încheie prin turneul final care 
se desfășoară, de astăzi pînă 
duminică, în Sala sporturilor 
din Brașov, cu participarea echi
pelor Politehnica C.S.Ș. 2, Rapid 
și Voința București, precum și a 
Selecționatei divizionare (forma
tă din jucătoare ale lotului olim
pic, care nu fac parte din cele 
trei formații calificate). Din 
punct de vedere al disputei în 
clasament, întrecerea are însem
nătate doar în ceea ce privește 
ocupanta locului secund (detlnut 
acum de Rapid), care va fi de
cis de rezultatul meciului dintre 
feroviare și echipa Voința. Cit 
privește pe studente, ele au acu
mulat victoriile necesare câștigă
rii campionatului. Turneul final 
prilejuiește ultima testare a lo
tului care se pregătește în vede-

(Continuare în pag. 2-3)



Sub egida „DACIADEI" TURNU MĂGURELE CONTINUĂ
SĂ FIE „IZVORUL" DE TALENTE AL TELEORMANULUI

Intre „cetățile chimiei româ
nești", Turnu Măgurele ocupă 
un loc de seamă. Pină acum 
se mindrea cu producția de în
grășăminte chimice, fiind cea 
mai mare producătoare din 
țară. De acum însă, orașul de 
la flancul de sud al Teleorma
nului va mai avea încă un 
motiv de mtndrie : așa cum 
arăta tovarășul XICOLAE 
CEAUȘESCU la Congresul al 
XII-lea, în cincinalul următor, 
în apropierea Combinatului 
chimie, se va realiza, pe Du
năre, hidrocentrala Turnu Mă
gurele—Nicopole, ceeas. ce va 
conferi localității, pe lingă pon
derea chimică, și una energeti
că în ansamblul economiei na
ționale.

Toate acestea le aflam de la 
inginerul Octavian Tabără, se
cretarul asociației sportive „Chi
mia", care ne oprise pe malul 
Dunării să ne arate locul pe 
unde se vor ridica digurile 
înalte și puternice care vor 
înlănțui apele lacului de acu
mulare.

— Dar nu numai cu realiză
rile industriale ne mindrim, a 
ținut să spună acesta, ci și cu 
cele sportive. Noi sîntem „izvo
rul" de talente al județului. 
Dar despre asia vă poate vorbi 
mai bine tovarășul Gruia, prim- 
vicepreșcdintele Consiliului o- 
rășenesc pentru educație fizică 
și sport.

Dumitru Gruia a fost, pină 
nu de mult, primul fotbalist 
de seamă al Teleormanului. A 
jucat Ia C.C.A., pe vremuri. 
Acum județul se mîndrește cu 
Fusulan, care joacă la Brașov.

— Tovarășul inginer are drep
tate, intervine Dumitru Gruia. 
Cei din Turnu au dat-o pe vo
leibalista Lucreția Mirea, care 
a jucat și Ia europenele din 
Franța, pe crosiștii juniori Ma
riana Gruia și Marian Mocanu 
— ambii au participat la crosul 
balcanic din 1979, cu rezultate 
foarte bune — pe Mihai Cioc, 
campion republican Ia judo — 
acum este la Brașov, dar a fost 
elevul Floricăi Ienciu. singura 
antrenoare de judo din țară ! 
Dacă-i vorba de „Daciadâ", a- 
poi e cazul să ne amintim de 
șahista Anica Dușmanu, care a

Echipa de volei Chimia Tr. Măgurele (antrenor M. Rută) a ciștigat 
„Cupa chimistului”, ediția 1979, desfășurată la Făgăraș

luat locul doi in finalele pe 
țară, ca și Viorel Fota — tot 
locul doi, dar la tenis de masă. 
Aceștia sînt doar virfurile '. A- 
vem și alții, mai tineri, care 
„vin din urmă", pentru a da 
județului nostru străluciri pe 
firmamentul sportiv.

Ne-am îndreptat spre clădi
rea transformată, prin munca 
neobosită a antrenorului Marin 
Ruță, într-o adevărată sală de 
sport : la parter se joacă volei, 
iar la etaj se face atletică grea.

— Dacă nu era tovarășul 
Ruță, ne spune Vasile Sofronie, 
secretarul adjunct al comitetu
lui U.T.C. de la Combinatul 
chimic, clădirea aceasta se de
mola, fiind deteriorată de cu
tremur. Dar Ruță s-a opus, a 
găsit meseriași și cu elevii săi 
a reușit ca prin muncă in afara 
programului să dea orașului 
nostru o sală de sport. Iată ce 
poate realiza un om cu multă 
ambiție și dragoste de sport. 
Datorită Iui echipa de volei a 
întreprinderii, este cea mai bu
nă în județ, a învins și pe 
Chimpex Constanța. Datorită 
Iui, Lucreția Mirea a ajuns in 
națională, iar Marcela Constan- 
tinescu și Mariana Mirea îi cal
că pe urme.

încetul cu încetul, aveam 
imaginea sportivă a orașului. 
Echipă de fotbal în Divizia B

— la Combinatul chimic, peste 
30 de formații își dispută de 
mai multe ori pe an întiieta- 
tea, ultima oară a ciștigat echi
pa atelierului uzinal de strun- 
gărie — și s-au pus bazele sec
ției de lupte, angajindu-se și 
un antrenor, I. Mareș, de la 
Slatina. Secția de atletism îl 
pregătește pe Marin Ciotec 
pentru J.O. din 1984 la mara
ton, iar pe Petrică Puranu la 
cros — „Pentru că la noi, pe 
malul Dunării, cresc oameni cu 
calități înnăscute pentru cros". 
Tot pentru J.O. din 1984, secția 
de judo ii pregătește pe Dorel 
Cioacă și Marian Gițeiu, secția 
de canotaj, nou înființată — 
pe Cornel Istrate și pe Marian 
Mitrică, iar cea de box — pe 
Alexandru Ulmeanu.

...Ne-am despărțit de gazdele 
noastre din Turnu Măgurele cu 
regretul de a nu putea vedea 
o fază din campionatul de fot
bal al întreprinderii chimice. 
Dar ningea și începuse să vis
colească. Am plecat însă cu 
convingerea că, într-adevăr, 
Turnu Măgurele a constituit 
„izvorul*  performanței teleor- 
mănene și că, pentru anul 
1984, cei din Turnu își vor 
onora angajamentele, dînd țării 
cit mai multe „talente olim
pice".

Sever NORAN

• CAMPIONATE • COM
SE REIA „CUPA ROMÂNIEI- LA HANDBAL FEMININ
Handbalul rămîne în actualita

te. După încheierea Diviziei mas
culine A, reintră in competiție 
echipele feminine. Ele vor con
tinua un concurs început cu 
două săptămîni in urmă, și anu
me „Cupa României*  “ 
cum in

După 
întrecut 
tlvează 
can de _
rindul handbalistelor din primul 
eșalon valoric să intre în scenă.

Iată componența grupelor eta
pei a n-a, precum și localitățile 
unde au loc
• Seria

riior).
Vineri

București
Știința _________
Cluj-Napoca ; sîmbătă 13 ia
nuarie : știința — Spartac, Con
fecția — Universitatea ; duminică 
20 ianuarie : Universitatea—Spar
tac, Știința — Confecția.
• Seria B — Brașov (Sala spor

turilor).
Vineri 1

București 
drotehnica
Buh uși ; 
Progresul 
drotehnica 
Zalău ; 
Textila Buhuși — Textila Zalău, 
Hidrotehnica — Progresul.
• Seria C — Craiova (Sala 

sporturilor).
Vineri 18 ianuarie : Universi

tatea Timișoara — Constructorul- 
Hunedoara, Constructorul Baia 
Mare — TEROM Iași ; sîmbătă 
13 ianuarie : Constructorul Bala 
Mare — Constructorul Hunedoa-

, aflată a- 
etapa a Il-a (principală), 
ce în prima etapă s-au 
doar formațiile care ac- 

în Campionatul republi- 
tineret categoria B, este

A
18

După primele concursuri de patinaj viteză ANGAJAMENTE DATE UITĂRII...
Primele concursuri de patinaj 

viteză rezervate juniorilor și se
niorilor ne-au produs constatări 
îmbucurătoare. Pista naturală, 
de dimensiuni olimpice, din 
Miercurea Ciuc, i-a triat pe con
cur enți după valoarea și pregăti
rile efectuate, o serie de tineri 
alergători, supuși unei atente 
pregătiri. reușind să obțină re
zultate la nivelul haremurilor in
ternaționale stabilite de forul de 
resort sau apropiate de recordu
rile naționale realizate pe pistele 
de peste hotare.

In mod deosebit ne-a impre
sionat evoluția tînărului brașo
vean Ion Opincariu (Tractorul 
Brașov), care a trecut de cîteva 
săptămîni la senionat, un băiat 
pe cit de modest, pe atît de am
bițios 9i serios in procesul de 
Instruire La sfirșitul săptămînii 
trecute, la primul său concurs 
oficial de seniori, el a reușit să 
obțină, pe un timp friguros, care 
a tăiat respirația concurenților, 
rezultate care l-au desemnat ca 
un învingător merituos în pro

bele de 3 (KM și 5 OM m cu 4:39,7 
și, respectiv, 8:13,2, cifre care re
prezintă al doilea timp înregis
trat la distanțele respective pe 
pistele din țară. Dintre alergă
torii cu vechi state de activitate, 
în evident progres s-a prezentat 
doar Mircea Vrînceanu (I.E.F.S. 
București), cîndva un fondist 'au
tentic, care se pare că s-a re
profilat pe distanțele scurte, 
deoarece a devenit noul campion 
al sprinterilor. El și-a onorat 
cartea de vizită și în cadrul „Cu
pei României", cînd a ciștigat 
cursa de 500 m cu un timp pro
mițător: 42,a.

Reprezentanții „noului val", 
cărora regulamentul le-a permis 
să participe alături de seniori la 
campionatul de sprint și la „Cu
pa României", au fost, în linii 
generale, la înălțime. Teodor Fa
raon eanu (I.E.F.S. București) și-a 
reconfirmat ascensiunea, profilîn- 
du-se ca specialist la probele de 
sprint, iar Arpad Szekelyi (Mu
reșul Tg. Mureș). Tibor Kopacz 
(S.C. Miercurea Ciuc), Adalbert

10 000 DE COPII PLEDEAZĂ PENTRU 
VIITORUL ATLETISMULUI TIMIȘOREAN

Lakatos și Sorin Anghel se a- 
nunță ca viitori poliatloniști de 
nădejde, rivalitatea dintre ei sol- 
dîndu-se, de fiecare dată, cu re
corduri personale sau republica
ne la categoriile respective. De 
asemenea, micii patinatori Orlan
do Cristea (C.S.Ș. Triumf Bucu
rești), Zsolt Zakarias (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc), Sințona Todoruț 
și Mihaela Timiș (ambele de la 
Viitorul Cluj-Napoca), aflați la 
vîrsta copiilor, și-au îmbunătățit 
performanțele de la un concurs 
la altul, fiind considerați de spe
cialiștii prezenți la Miercurea 
Ciuc ca autentice speranțe .ale 
patinajului viteză.

Bilanțul ar fi fost și mai bun 
dacă concursurile seniorilor și 
juniorilor nu ar fi scos la iveală 
o acută lipsă de patinatori la u- 
nele categorii. Să concretizăm: au 
luat parte, în total, 5 seniori, 2 
senioare, 3 junioare I și 5 ju
niori I. Și dacă stăm bine să 
judecăm, nici aceste cifre nu 
ilustrează în întregime situația 
reală deoarece au fost introduși, 
la senioare și junioare I, cîteva 

_ sportive care puseseră patinele 
în... pod. Oare cui folosesc aces
te improvizații ? Din păcate, pe
nuria de sportive fruntașe dăi
nuie de mai mulți ani, cu toate 
că baza materială s-a îmbunătățit 
simțitor în ultima vreme. Antre
norii și conducerile secțiilor vi
zate își propun cu... fermitate, 
de fiecare dată, să depisteze și 
să formeze patinatori și patina
toare de valoare, dar angajamen
tele lor au rămas (cu excepția 
secției I.E.F.S. București) doar 
simple promisiuni. Pină cînd va 
mai dura această situație ?

Traian IOANITESCU

întrecerile.
— Iași (Sala sportu-

ianuarie : Confecția 
Spartac București. 

Bacău — Universitatea 
sîmbătă 13

18 ianuarie : Progresul
— Textila Zalău. Hi- 

i Constanța — Textila 
sîmbătă 13 ianuarie :
— Textila Buhusi. Hi- 

i Constanța — Textila 
duminică 20 ianuarie :

ULTIMUL ACT AL CAM 
PIONATULUI FEMININ 

BASCHET
(Urmare din pag. 1)

DE

rea turneului de calificare (Var
na, în luna mai) pentru Jocurile 
Olimpice de la Moscova.

Astăzi, în ziua inaugurală, au 
loc, de la ora 18, partidele Ra
pid — Voința și Politehnica 
C.S.Ș. 2 — Selecționata divizio
nară.

Primele locuri înaintea întrece
rilor :
1. „Poli® C.S.Ș. 2 20 18 2 1635—1317 38
2. Rapid 20 16 4 1535—1335 36
3. Voința 20 15 5 1464—1304 35

Se dorește ca atletismul ti
mișorean să reînoade înde
lungata sa tradiție în perfor
manță. Un asemenea dezide
rat l-am mai auzit formulat, 
cu patos chiar (și nu o dată) 
de foarte mulți activiști și 
iubitori ai sportului din mu
nicipiul de pe Bega. Dar, la
tă, acum, o inițiativă comu
nă a C.J.E.F.S. Timiș, prin 
comisia sa de atle
tism, și a inspecto
ratului școlar jude
țean promite să 
readucă, mai net, 
în prim-plan un a-
semen a obiectiv și să-1 rea
lizeze.

Prima modalitate ar fi a- 
ceca a selecției ; adică ac
țiunea a început cu... începu
tul. răscolind. cu răbdare, 
metodic, unitățile de învăță 
mint din Timișoara. Profeso
rul universitar dr. Constantin 
Bucur, președintele comisiei 
județene de atletism, ținea 
să remarce : „Din toamnă, 
peste 10 000 de copii și tineri 
au trecut prin sita selecției, 
prin concursuri de tetratlon, 
prin intermediul diviziilor 
școlare de atletism, prin aler
gări de cros. Cifrele poate 

că nu spun mult. Dealtfel, 
nici nu sint definitive ; în 
primăvară, acțiunea va fi re
luată. Am descoperit. insă, 
mu’ți copii — pionieri și

școlari — dotați cu reale ca
lități pentru atletism, care au 
și fost îndrumați către uni
tățile specializate, Clubul 
sportiv școlar și Clubul spor
tiv Politehnica".

De la președintele comisiei 
de atletism a județului Timiș 
am aflat și unitățile de învă- 
țămînt cu rezultate meritorii 
în desfășurarea acestei ac

țiuni de selecție: 
școlile generale nir. 

. 18, 25, 15, 2, 27, li
ceele de materna ti- 
că-fizică nr. 2, 
,,N. Lenau", „C. D.

Loga", grupul școlar de chi
mie, cele industriale nr. 5 și 
nr. 8 ș.a. Am aflat totodată 
și colectivele de școli care 
s-au sustras acestei frumoase 
inițiative : liceele silvic și de 
muzică, clasele a IX-a și a 
X-a de la Școala generală 
nr. 22. Poate că acestea din 
urmă, in primăvară, nu se 
vor mai constitui în excepții 
nedorite...

Este, desigur, încurajator 
efortul timișorenilor de a 
readuce atletismul acolo unde 
a fost cîndva, motiv pentru 
care am și ținut să subli
niem inițiativa lor și să-i 
urăm deplină reușită !

Tiberiu STAMA

PE MICUL ECRAN
S1MBATA 19 IANUARIE, 

ora 13, în cuprinsul emisiunii 
„De la A la infinit" : „Tur
neul celor 4 trambuline" și 
fragment din spectacolul pe 
gheată al trupei patinatorului 
canadian Toller Craston ; ora 
16,30 : Rugby, Țara Galilor — 
Franța în „Turneul celor 5 
națiuni" (comentator — D. 
Tănăsescu).

DUMINICA 20 IANUARIE 
(pe programul II) ora 19,45: 
„Telerama-sport" (emisiune 
de D. Tănăsescu).

IJUNI 21 IANUARIE (pe 
programul TI) ora 17,40 : 20
de minute în compania echi
pei de baschet Harlem Globe 
Trotters.

ra. Universitatea — TEROM ; 
duminică 20 ianuarie : TEROM— 
Constructorul Hunedoara, Cons
tructorul Baia Mare — Universi
tatea.
• Seria D — Arad (Sala spor

turilor).
Vineri 18 ianuarie : Mureșul Tg. 

Mureș — Constructorul Timișoa
ra, Rulmentul Brașov — C.F.R. 
Craiova ; sîmbătă 19 ianuarie : 
Rulmentul — Constructorul, Mu
reșul — C.F.R. ; duminică 20 ia
nuarie : C.F.R. — Constructorul, 
Rulmentul — Mureșul.

Meciurile vor începe la ora 17, 
cu excepția celor din Sala spor
turilor din Brașov, care vineri și 
S—tă'-ă începe la ora 15,30,- la ora a ,30.

etapă, a Ill-a (se
va desfășura în zi- 
17 februarie, în să-

sîmbătă vor 
iar duminică 

Următoarea 
mifinală). se 
lele de 16 și ___ ____,_ ___
Iile de sport din Tg. Mureș și 
Cluj-Napoca.

O NOUĂ ÎNTRECERE. 
DE TIR

O nouă competiție de 
publican la tir pentru 
aer comprimat se va 
sîmbătă, duminică și luni, în'isa- 
la din parcul sportiv Dinamo din 
Capitală. Este vorba despre „Cu
pa F. R. Tir“, la care va fi per
misă participarea tuturor trăgă
torilor din țară, fără a fi nevoie 
de îndeplinirea unor haremuri 
speciale. întrecerile vor fi orga
nizate la pușcă și pistol la 10 
m, la toate categoriile de vîrstă, 
individual și pe echipe.

nivel re- 
arme cu 
desfășura

mia

3» 1
Bar
vînt 
mia.

tens 
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junio
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CAMPIONATUL REPUBLICAN 
SALA, JUNI

La Radioclubul județean din^ 
municipiul Timișoara a avut loc- 
timp de trei zile Campionatul re-*>  
publican de radiotelegrafie-sală: 
regularitate, recepție viteză și 
transmitere viteză pentru juniori 
mari și juniori mici, fete și bă
ieți. Competiția s-a bucurat de o 
bună organizare, întrecerile des- 
fășurîndu-se la un înalt nivel 
tehnic. Iată cîștigătorii (primii 
trei clasați). Proba de transmi
tere și recepție-regularitate — ju
niori mari: 1. Elly Lux (Timiș), 
2. Alexandru Hera (București), 3. 
Radu Irimescu (Prahova); juniori 
mici: 1. Karl Lux (Timiș), 2. Ma
nuela Ailincăi (Bacău), 3. Adrian 
Udrescu (București). Proba de

Florică Murariu, cel mai bun rugbyst al anului 1979:

99MUNCA POATE SUPLINI TALENTUL,
IN NICI UN CAZ INVERS"

1.
3.
juniio
2. K

Ce să spui, mai întîi, des
pre Florică Murariu ?

A fost primul rugbyst 
român chemat intr-o selec
ționată internațională. A in
trat în reprezentativă exact 
în ziua în care împlinea 21 
de ani și de atunci, de la 
28 martie 1976, aproape că 
nu a mai părăsit lotul. A 
marcat eseu Franței. A adu
nat pină acum 22 de tricouri 
cu tricolor, cinci dintre ele 
în meciuri cu echipa coco
șului galic, unul după parti
da cu Țara Galilor, din acel 
neuitat 6 octombrie 1979, 
„dată istorică pentru Mura
riu și echipierii săi" — cum 
titra, pe mai multe pagini, 
Miroir du Rugby. Recent, 
F.R.R. l-a considerat cel 
mai bun jucător al anului 
trecut, înaintea lui Ion_Con
stantin 
Tînărul 
emerit 
Steaua, 
niei.

Am putea începe însă și 
în alt fel. Vorbind, spre 
pildă, despre forța sa de in
teriorizare în preajma orică
rui meci, indiferent că tere
nul disputei este Olimpia 
sau Arms Park, iar adversa
ra se numește Vulcan sau 
Franța. La Montauban — ca 
să luăm drept punct de re
ferință cea mai recentă a- 
pariție a naționalei noastre 
— era dificil de abordat, 
pentru că în dimineața par
tidei orice dialog să fie de-a 
dreptul imposibil... „Nu intru 
niciodată in teren cu capul 
plin de scheme savante. Me-

decide numai in tc- 
ora și în ziua res- 
Dar jocul începe, 

mine, mult înaintea

și Mihai Bucos. 
ofițer este maestru 
al sportului și, cu 
campion al Româ-

ciul se 
ren, la 
peetive. 
pentru 
primului fluier. Nu mă mai
interesează aproape nimic, 
mă relaxez total, mă izolez, 
pur și simplu. Cu forțe 
proaspete și cu mintea lim
pede, schemele repetate Ia 
antrenamente îți apar clare, 
le alegi și le aplici în încleș
tare, unde se nasc ehiaiM^ 
uneori, soluții de a înainn|Bț 
ce păreau mai devreme ini-’ 
posibile".

Numărul 6 de la Steaua 
și din echipa națională este, 
mai întîi de toate, un jucă
tor zdravăn, tenace, fără 
complexe — indiferent de 
numele adversarului : „Cu
rajul este calitatea fără de 
care nu se poate ajunge 
rugbyst". Ceea ce înseamnă 
că Murariu e adeptul for
ței ? „Nicidecum ’ Rugbyul 
este un joc care fără fante
zie, fără tehnică rămîne o 
luptă lipsită de sens. De a- 
ceea, e bine să fie început 
cît mai devreme. Cu convin
gerea că mai întîi și întîi 
e necesară munca. Talentul 
— îl ai sau 
suplinit prin 
și invers, 
mult suflet. 
Eu zic că 
destule talente, care nu sînt 
însă lucrate ca lumea, nu 
avem suficienți antrenori și 
sprijinitori. Vedeți, puțini 
începători au șansa mea — 
care a venit însă tîrzior, pe 
la 17 ani — de a se forma 
cu un pasionat ca Traian

nu, el poate fi 
muncă. Dar nu 
Și mai trebuie 
multă dăruire... 

la noi există
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MARiLE SUCCESE 
VĂ AȘTEAPTĂ !

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă astăzi și mîine vânzarea bi
letelor pentru prima tragere spe
cială Loto din acest an, care va 
avea loc dunuiică 20 ianuarie. 
In cadrul a 8 extrageri și trei 
faze, cu un total de 75 numere, 
se atribuie autoturisme „Dacia 
1300" și „Skoda 120 L“, excursii 
pe rutele R.P. Bulgaria — Grecia, 
R.P. Bulgaria — Turcia s-au în 
R.D. Germană, cîștiguri în bani 
de 25.000, 5.000 lei etc.' Participa-.

LOTO PRONOSPORT IN
rea se face pe bilete de 5 sau 
16 lei varianta simplă, acestea 
din urmă avînd drept de cîștig 
la toate extragerile. Consultați 
prospectul acestei atractive tra
geri și jucați din vreme numerele 
preferate !

Tragerea va avea loc la ora 
16,30 în sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. Stai- 
covici nr. 42 (numerele cîștigătoa- 
re . urmează a fi anunțate în

cursul s 
ziune).

Trage**- ’ 
astăzi.^k 
vizeazJBI 
ora 18,25.

CIȘTI 
„LOTO

Categt 
autoturi



PROGRAM DUBLU
DOAR TEORETIC

prin

rugbyst, Mircea

Ca și la alte discipline 
(baschet hochei). Federația 
română de tenis de masă a 
luat. începînd de anul trecut, 
inițiatix a de a organiza între
cerile Diviziei A pe echipe 
prm jocuri duble — sîmbăta 
după -amiază și duminica di
mineața. Măsura a fost foarte 
bună Desigur, Ia baza ei a 
stat dorința de a dubla nu
mărul jocurilor pe care, le 
susține fiecare sportiv. Prac
tic însă, lucrurile nu se in- 
tîmplă așa. De ce ? Fiindcă 
dacă..........................după sistemul vechi se

OPINI /
toate cele 17 partide de
și, respectiv, cele 9 de

după actualul sistem in

jucau 
băieți 
fete, 
momentul cînd una din echi
pe ajunge La 9 și, respectiv, 
la 5 victorii, meciul ia' sfîrșit. 
Și cum foarte des există dis
proporții evidente între for
mații, scorurile de 9—0, 9—1 
șj 9—2 la băieți sau 5—0 și 
5—1 la fete sint frecvente, 
înseamnă că în două zile un 
jucător (-sau o jucătoare) sus
ține tot njmaî 4 sau maxi
mum 5 jocuri la băieți și 1 
sau maximum 
la fete în 
s-au făcut 
men tare cu 
remurile de

In truc ît in 
avea Ioc 
Diviziei A . _____ ___
gaților echipelor participante, 
supunem discuției completarea 
reglementării actualului sis
tem de desfășurare cu un a- 
mendament care să prevadă 

ambele zile a
17 și, respectiv, 

programului.
Chiar dacă victoria pe echipe 
nu mai poate fi influențată 
de partidele ulterioare, pen
tru că este vorba de un sport 
unde anual se întocmesc cla
samente individuale și se a- 
cordă clasificări sportive pe 
baza rezultatelor indviduale, 
sin tem convinși că jucătorii și 
jucătoarele vor lupta pentru 
a c iști ga, ținînd cont de po
sibilitatea unei clasări indivi
duale superioare.

Paul RADVANY

2 meciuri 
condițiile în care 
cheltuieli supii- 
depiasarea și ba- 
ar bitraj.
luna ianuarie va 

analiza întrecerilor 
în prezenta dele-
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0 problemă actuală $i importantă a fotbalului nostru, 

Pe carc-l dorim competitiv !n arena internațională

NE LIPSESC ÎNAINTAȘII CARE... SĂ MARCHEZE GOLURI
■» Soluții de rezolvare

Fotbalul nostru a ajuns să aibă fundași buni, 
mijlocași buni, numai înaintașii-de valoare, 
primii „oameni de gol", se numără pe 

degete. Chiar dacă am neglija repetatul semnal 
de alarmă al tehnicienilor „N-AVEM CINE SA 
MARCHEZE", meciurile din campionat și mai 
ales partidele internaționale dovedesc fără pu
tință de tăgadă că sintem martorii unei crize 
reale de marcatori. Problema este de mare ac
tualitate și de incontestabilă importanță pe 
drumul doritei afirmări a fotbalului nostru, care 
tinde de atîta timp să ajungă competitiv pe

arena internațională. Or, a fi competitiv fără a 
marca goluri (realizate cel mai adesea de înain
tași), iată o adevărată contradicție în termeni ! 
CUM SE POATE REZOLVA PROBLEMA OA
MENILOR DE GOL DIN LINIA ÎNT1I, aceasta 
este tema pe care ne propunem să o dezbatem 
„pe toate fețele" in coloanele ziarului nostru. 
„Deschizător de pîrtie" pentru această dezbatere 
I-am ales pe un celebru, cîndva, atacant român, 
pe vestitul om 
OZON.

de gol de acum 20 de ani TITUS

REPETAM DE SUTE DE ORI 
LOVITURILE LA POARTĂ CU BARATKY!

lor făcindu-nc și pe noi, 
înaintașii, să ne pierdem ca
dența (nu se poate, nu-i 
așa, rugby în 8 !...). Dar ce-a 
fost, a fost. Vom șterge cu 
buretele amintirea neplăcută 
dii^^lccembrie numai prin- 

’80 ireproșabil. Și să 
mWiergcm cu gindul tocmai 
la turneul britanic din toam
nă, înaintea jocurilor cu 
irlandezii trebuie să trecem, 
printre altele, de echipele
Italiei (știm, pc proprie
piele, cit de tare e acasă Ia 
ea ’.) și L’.R.S.S. Iar la ora 
revanșei cu Franța să in
trăm și, mai ales, să ieșim 
cu fruntea sus din teren".

Nu am vorbit numai de 
rugby. Florică Murariu are 
și alte preocupări și mai 
ales și mulți prieteni. Mai 
întîi familia — tatăl, coope
rator în comuna botoșănea- 
nă Mitoc, mama și cei 4 
frați, muncitori cu toții —, 
apoi colegul Sorin Fuicu 
G,de fapt, întreaga lui fa
milie"), pe care ar vrea să-1 
revadă in națională, hand
balistul Vasile Stingă, cu 
toate că e din cealaltă parte 
de țară, din Hunedoara, bas
chetbalistul Gheorghe Oczc- 
lak, alt 
Paraschiv.

Orice ar 
vorbă de 
toate..".

fi insă, „cînd e 
rugby uit de

Geo RAEȚCHI

9 • 2 variante 100% 
. și 5 variante 25% 
; categoria 3 : 17.75 
; categoria 4 : 28,50 

categoria 5 : 127,25 
categoria 6: 271,75
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___ „___ _ _ a 
categoria X : 1.574,75

tegor.a
28.886 lei 
7.221 lei ; 
5.289 lei ; 
3.294 lei;
738 lei ; i
345 lei ; 
a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 
472.661 lei.

Autoturismul ..Dacia 1300“ 
jucat la categoria 1 pe o va
riantă 25% a fost obținut de 
STOICU IOAN d:n Timișoara.

I
I
I
I
I

REP. : Ce părere aveți de oa
menii de gol din fotbalul nos
tru?

T. OZON : La acest capitol e 
secetă mare în ultimii ani...

REP. : Din ce cauză, după 
părerea dv. ?

T.O. : Cauzele sint ele mai 
multe, dar eu am să mă opresc 
mai ales la două cauze princi
pale. Este vorba de o proble
mă a jucătorilor de acest tip 
și este vorba — mai ales — de 
o problemă a antrenorilor. Cit 
privește atacanții de gol, eu 
cred că numărul lor a scăzut 
foarte mult — și calitatea lor 
și mai mult — pentru că ju
cătorii din linia I se cam trag 
înapoi. E mai comod în spete, 
în față, șocul e mereu foarte 
aspru, nu te iartă nimeni, se 
joacă pe spații mici, n-ai timp 
uneori să răsufli că și ești 
culcat la pămînt de apărătorii 
adverși. Din fața acestei vieți 
mai grele, mulți jucători au 
tendința să se retragă spre 
mijlocul terenului, încă de la 
vîrsta junioratului.

REP. : Și ce fac antrenorii ?

T.O. : Ce să facă ? Nu prea 
fac... Nu reacționează. Obse
dați de ideea de a nu pierde 
meciurile — nu de aceea de 
a le cîștiga ! —, obsedați de te
oria aceasta modernă a sarci
nilor duble, antrenorii cam 
pierd din vedere că LE DIS
PARE ATACANTUL DE GOL, 
ceea ce face că adeseori mun
ca — oricît de bună ar fi ea 
în teren — se pierde în fața 
porții, nu „cade" nicicum go
lul și strădaniile tuturor sint 
de pomană.

REP. : Credeți, oare, că an
trenorii îi pregătesc la antre
namente pe atacanții de gol 
așa cum s-ar cuveni ?

T.O. : Ajung și aici. Părerea 
mea este că la acest capitol se 
lucrează mult prea puțin, iar 
în unele locuri deloc. Să nu se 
supere confrații mei pe mine, 
dar avem mulți antrenori buni 
teoreticieni și foarte puțini 
practicieni... La toate nivelele. 
De la copii la Divizia A.

REP. : Tovarășe Ozon, ca să 
nu teoretizăm și noi, acum, in 
ziarul „Sportul", baideți să re
luăm „rețeta de fabricație" și 
eventual traseul consacrării u- 
nui mare atacant din trecut. 
De-pildă, ce-ați zice de... Titus 
Ozon ? Cum a ajuns el mare 
înaintaș ? Mare golgeter ?

T.O. : Păi, s-o luăm de la în
ceput. Cînd eram puști, in 
Obor, după antrenamentele cu 
băieții trăgeam la poartă pînă 
se întuneca și nu se mai ve
deau barele... Apoi am avut 
doi maeștri cum nu mai există 
astăzi. Pane -Cîrjan și Gyussy 
Baratky. Primul mi-a discipli
nat jocul. „Golul înainte de 
toate!" — spunea nea Fane. Și

era vai de mine dacă făceam 
vreo „floricică” în plus și nu 
marcam. Nu știam cum să fug 
de nea Fane. Marcam, eram 
iertat și pentru floricică... Apoi 
a venit Baratky. Profesorul 
meu universitar în lovirea 
mingii. Mă uluise de prima 
oară cînd l-am văzut, eram co
pil pe atunci, la un meci Ra
pid — Venus, pe ANEF. A 
bătut o lovitură liberă de la 
vreo 20 de metri, mingea ve
nea cuminte spre... II Dio — 
David, care ridicase liniștit mii- 
nile să o culeagă, cînd, aproa
pe în fața mîinilor lui, mingea 
a... cotit-o la vinclu. Gol !

intași care ar putea ajunge va
lori dacă ar fi promovați la 
timp. O promovare frînată și 
adeseori oprită de localnici, 
care „țin * cu dinții" de talen
tele lor și le îngroapă în a- 
nonimat. Un exemplu ? Vestitul 
golgeter Ciocan de la Bistrița, 
care a marcat an de an — 
pînă la vîrsta de 36 de ani — 
zeci de goluri in ,.B“. A ră
mas o valoare locală. Poate că 
promovat la timp ar fi ajuns 
o valoare națională. Ce mai 
ziceți de Terheș sau de Cioacă, 
de la Iași ? Dacă rămineau în 
Divizia B, cine ar fi știut de 
ei ? Eu cunosc și acum un a- 
tacant de mare perspectivă. 
Iordache, care stă ..ascuns" la 
Focșani. Marele public de la 
noi nu știe ce valori zac în 
provincie, la echipe mici. 
2) Cred, de asemenea, că ar fi 
foarte interesant și foarte util 
să fie periodic convocați la 
București, la testări, la trialuri 
— poate o dată Ia două luni — 
atacanții de valoare semnalați, 
descoperiți în diviziile inferi
oare. S-ar urni căruța ! Așa, 
degeaba ne tot plîngem că nu 
are cine să marcheze. Golurile 
nu cad din cer I

Marius POPESCU

Dialog de sezon
VA MAI FI „POLI-... 

FRUNCEA?
• Scurt intervid cu llie Girleanu

Locul slab, al 13-lea. ocupat la 
sfîrșitul stagiunii trecute, față de 
lotul pe care îl are la dispozi
ție a nemulțumit și pus pe gin- 
duri conducerea clubului, pe bă
nățenii care țin la această echi
pă altă dată... fruncea. Ce pun. 
la cale timișorenii pentru redre
sarea situației ?

Aflăm cîte ceva, în acest sens,’ 
de la llie Girleanu, fost interna
țional și golgeter al Politehnicii 
în anii ’54—’63, membru al comi
siei tehnice, de curînd înfiin
țate : „Sintem hotărîți să întro
năm o disciplină perfectă, egală 
pentru toți jucătorii. Ne dăm 
seama că altfel nu vom reuși 
îmbunătățirea situației. Avem 
girul clubului și al organelor 
locale care nc-au promis întreg 
sprijinul".

— Lotul va cunoaște rema
nieri ?

— Da. în Iotul care a început 
pregătirile de iarnă au fost 
incluși și cițiva din foștii ju
niori ai lui „Poli*  care erau îm
prumutați la alte echipe. Este 
vorba de Chiliovsclii, portar la 
Electromotor. Ștefanovici, înain
taș la U.M.T.. Șuba, de la Tex
tila Timișoara, Manea, Unirea 
Tomnatic, ambii mijlocași. Toți, 
în frunte cu antrenorul ion to
nes cu, sintem convinși că numai 
prin lărgirea lotului pot fi cu
mințite unele vedete cu toane.

— Mehedințu ?
— Deocamdată el este sancțio

nat disciplinar. De el depinde 
dacă se va încadra din nou în 
colectivul nostru sau va pă
răsi echipa care l-a consacrat.

— Alte măsuri ?
— Banatul, leagănul fotbalului 

românesc, are și acum talente, 
dar ele trebuie descoperite și 
apoi crescute cu răbdare. în 
acest sens, am întărit activitatea 
centrului de copii, incadrîndu-1 
CU mai mulți antrenori : Mano- 
lache, Florescu, Iiodo. foști ju
cători ai lui ..Poli". Cu echipa 
de juniori republicani lucrează 
Mițaru.

Gheorghe GLISICI

MECIUL COLUMBIA - SELECȚIONATA 
DIVIZIONARĂ A ROMÂNIEI A FOST AMINAT

Mamă, ce gol ! Eu' eram pitic, 
strecurat chiar în spatele porții 
lui Mircea David, și am rămas 
cu gura căscată... Peste ani, 
ne-am reîntîlnit la Dinamo. 
Baratky — antrenor, eu — ju
cător. M-a învățat, cred, tot ce 
se poate învăța despre lovirea 
mingii. .,Rist“ la mijlocul ba
lonului, in stingă lui, în dreap
ta lui, „pălmuirea" balonului 
peste zid etc. etc. etc. Mare 
profesor de fotbal a fost 
Gyussy Baratky ! Alb la păr 
ca nins, dar lovea mingea ea 
la biliard... Eram fermecat de 
personalitatea lui și țineam 
foarte mult la el. Cred că și 
el ținea la mine, pentru că lu
cram unele lovituri de sute de 
ori...

REP. : Cine mai face acest 
lucru azi ? Ce antrenori și ce 
atacanți ?

T.O. : Răspunsul îl avem la 
meciuri...

REP. : înțeleg din ce spuneți 
că antrenorii și atacanții noștri 
trebuie să se întoarcă cu toată 
angajarea Ia munca specifică 
de pregătire a „omului de gol". 
Vă gîndiți și la alte măsuri în 
direcția sporirii valorii atacan
tului de gol și a apariției cit 
mai multor asemenea jucători?

T.O.: Aș avea două propu
neri concrete. 1) Arbitrilor și 
observatorilor de „B“ și „C“ 
să li se ceară să semnaleze a- 
tacanții înzestrați pe care îi 
văd la joc. în eșaloanele infe
rioare se pierd încă destui îria-

Meciul de fotbal dintre echi
pa Columbiei și Selecționata 
divizionară a țării noastre, care 
urma să se dispute miercuri 
seara, cu începere de la ora 21 
(ora Bucureștiului, 4 dimineața)

la Caii, a fost ămînat — din 
cauza timpului nefavorabil — 
pentru joi la aceeași oră. în— 
trucît la ora închiderii ediției 
nu am fost în posesia rezulta
tului, il vom publica în ziarul 
nostru de mîine.

la reluarea acihitfiții, printre divizionarele A

LA MINUS 20 DE GRADE, ZĂPADA SFÎRÎ1Â 
SUB BOCANCII JUCĂTORILOR BÂIMĂRENI

SPORTURI DE IARNĂ, ODIHNĂ Șl VACANȚE
In stațiunile Bușteni, Si

naia, Predeal, Semenic, Du- 
rău și Borșa se pot pe
trece zile de vacanță la în
ceputul anului 1980. Zăpada 
abundentă asigură pirtiilor 
de bob, schi și săniuș „ma
terie primă” din belșug, sa
tisfacțiile amatorilor spor
turilor de iarnă fiind de
pline.

Serii de cel puțin trei 
zile — cu plecări în orice 
zi — se pot reține de la 
filialele întreprinderii de 
Turism, Hoteluri și Res
taurante București din str. 
Mendeleev nr. 14, Bd. Re
publicii nr. 68, Bd. 1848 nr. 
4, Bd. N. Bălcescu nr. 35 
și Cal. Griviței nr. 130.

Vacanță plăcută !

Complexul B.T.T. Șuior este 
de fapt noul punct turistic al 
Țării Maramureșului. Aici am 
găsit instalat „statul major” de 
pregătire a echipei antrenate 
de Viorel Mateianu și Traian 
Ivănescu. Reporterul a poposit 
la complex în după-amiaza a- 
ceea cu seînteieri dc zăpadă, 
cînd termometrul indica minus 
20 de grade. La o astfel de 
temperatură, suprafața îngheța
tă a terenului de sport din 
apropierea cabanelor sfirîia 
sub bocancii fotbaliștilor.

Cu căciulițe multicolore de 
lină pe cap, blindați cu tre
ninguri, bluze și pantaloni de 
fîș, i-am identificat cu dificul
tate pe Roznai, Condruc, Mure- 
șan, Borz, Arictu, P. Radu, 
Frank, Molnar, Feher, Sepi, 
Bălan, Deac, Hoffmeister, Buz- 
gău, Ciohan I... Lipseau Koller 
și Terheș, plecați în turneul 
sud-american, Sabău era la... 
Rontgen, tratindu-și o recidivă 
la genunchiul drept. Era aștep
tat noul legitimat de la C.I.L. 
Sighet, Ciohan II (frate cu Cio
han !).

Antrenamentul are un tempo 
îndrăcit. Se aud sacadat lovi
turile mingilor în panourile 
speciale, unde cupluri de jucă
tori perfecționează, cu ambele 
picioare, lovirea balonului, 
stopul, preluarea, pasa ; alții, 
într-o amețitoare morișcă, tot 
cu balonul, desenează viitoare 
trasee de dizlocare a apărărilor, 
de scoaterea adversarului din 
joc. Repetările se țin lanț, 
exercițiile se fac cu migală și 
tenacitate de zeci de ori, fără 
ca cineva să pară obosit și nici 
plictisit. Și antrenorii insistă : 
„Mai rapid, mai rapid, mai 
rapid". Deducem din cele vă
zute intențiile lui F.C. Baia 
Mare pentru sezonul de primă
vară. Ceea ce echipa parcurge, 
în prezent, nu sînt altceva decît 
punți de plecare de la neîm- 
plinirile sale din toamnă. Des
chidem o fereastră de discuție

în această direcție și întrebăm 
pe cîțiva jucători : „Ce credeți 
că î-a lipsit echipei băimărene 
în tur Răspunsurile sînt
precise și interesante : „N-am 
avut forță de atac și o idee 
tactică mai unitară*  (Hoffmeis- 
ter) ; „Disciplina tactică a fost 
uneori încălcată, mai ales în 
faza de apărare*  (Ariciu) ; 
„Ne-a lipsit mobilitatea din tu
rul campionatului trecut, frec
vența și precizia Ia finalizare" 
(Condruc) ; „N-am avut percu
ție pe măsura inițiativei avute 
în joc, poate că nici acea dina
mică planificată*  (Roznai). Dis
cutăm și cu antrenorul V. Ma- 
teianu : „Am atacat de la în
ceput simultan toți factorii an
trenamentului, așa cum am 
făcut-o întotdeauna, cu mijloa- 
ce specifice fotbalului. Noi 
muncim cu mingea în perma
nență și... nu ne jucăm cu ea".

— Și pregătirea fizică gene
rală, forța cum le realizați ?

— Pregătirea tactică este a 
noastră, a antrenorilor și prin 
ea, cu mijloace specifice, obți
nem indici buni de pregătire. 
Jucătorilor le lăsăm perfecțio
narea tehnică și pregătirea fizi
că pe care o realizează in con
diții destui dc bune.

— Ce vrea F.C. Baia Mare 
în primăvară ?

— Tot planul nostru țintește 
mărirea dinamicii de joc într-o 
idee unitară.

— Necazuri ?
— Nici unul. Conducerea clu

bului ne-a asigurat toate con
dițiile pentru o bună pregătire. 
Avem un program dens de 
jocuri de verificare. Nouă ne 
rămine MUNCA.

Așadar, F-C. Baia Mare nu 
se mai vrea doar plăcută la 
vedere, dorește să devină mai 
„colțoasă", mai agresivă la 
poartă pentru a întări ideea că 
se poate face mai mult in fot
balul nostru.

Stelion TRAiJDAFIRESCU
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Azi, in Capitală

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ SECUNDĂ ÎNTlLNEȘTE 
ECHIPA DE HOCHEI S.K. URITSKI KAZAN
Astăzi, patinoarul artificial 

„23 August" găzduiește primul 
din cele trei jocuri pe care le 
va susține in Capitală. înaintea 
participării sale la „Cupa Fe
derației", echipa sovietică S.K. 
Uritskl Kazan. în acest _ prim 
joc, oaspeții sovietici vor întîlni

în C. E. de tenis indoor

ROMÂNIA - BULGARIA 1-2
FOCȘANI, 17 (prin telefon). 

Meciul de tenis România — 
Bulgaria contind pentru cam
pionatul european „indoor" 
(seria a 2-a, grupa B) a debu
tat în sala de sport „Vrancea", 
în fața a 1 000 de spectatori, 
cu o neașteptată și severă în- 
frîngere a tînărului Andrei 
Dîrzu în fața rutinatului Bo- 
jidar Pampulov. Jucătorul 
nostru nu a rezistat ritmului 
normal pe care-1 impune ser
viciul propriu deeît timp de 8 
ghemuri (4—4 în primul set), 
după care a pierdut toate opt 
jocurile și astfel — mult prea 
repede, într-o oră și 10 minu
te — și partida inaugurală. 
Rezultatul Dirzu — B. Pampu
lov 4—6, 0—6 ne scutește de 
alte comentarii.

Cu totul altă înfățișare a a- 
vut meciul care a opus pe 
campionii României și Bulga
riei. Cu o siguranță mult mai 
accentuată, cu un serviciu 
foarte bun și retururi puter
nice, lui Florin Segărceanu 
i-au fost suficiente două 
breakuri în primele 5 ghemuri 
pentru a lua un avans hotărâ
tor. Liubcn Ghenov, surprins 
de forța de joc a tinărului te- 
nisman român (18 ani), a în
cercat tot ce ii stătea în pu
tință — dar nu a reușit — sâ-1 
împiedice in marșul său impe
tuos spre victorie. Astfel, Se- 
gărceanu cîștigă primul set cu 
6—2 și repetă absolut identic 
desfășurarea ghemurilor și în 
setul secund, realizind, doar în 
55 minute, o victorie pe cit de 
netă pe atit de frumoasă. 
Deci : Scgârccanu — Ghenov 
6—2, 6—2.

-• Meciul de dublu urma să de
cidă soarta intregii intilniri. 
Cu o formație inedită in a- 
ceastă competiție — Florin Se- 
gărceanu și Jean Bircu —, e- 
chipa României a abordat di
ficila confruntare cu reduta
bilul cuplu bulgar al frați
lor gemenj Bojidar șj Matei

IN COMPETIȚIILE EUROPENE
în „Cupa Cupelor" la baschet 

masculin, s-au disputat două 
meciuri din cadrul sferturilor 
de finală : Barcelona — Zadar 
(Iugoslavia) 120—86 ; Panathi- 
naikos Atena — Parker Leiden 
(Olanda) 88—86. Iată rezultatele 
înregistrate in celelalte compe
tiții europene : „Cupa campio
nilor europeni" (masculin) : 
Bosnia Sarajevo — EBBC den 
Bosch (Olanda) 78—76 ; „Cupa 
Koraci" : Hapoel Tel Aviv — 
ASPO Tours (Franța) 108—83 ;

TELEX • TELEX
ATLETISM • Federația din 

Polonia și-a depus candidatu
ra de a organiza in anal 1982 
C.M. de cros Pentru organizarea 
acestei competiții mai figurează 
federațiile c» specialitate din A- 
ustralia. Canada și Elveția.

CICLISM • Cicliștii italieni se 
pregătesc intens in vederea C.M. 
de ciclo-crcs care vor avea loc 
în zilele de 26 și 27 ianuarie la 
Vetzikon (Elveția). Din echipa 
italiană fac pane la amatori Vi
to di Teno. campion al lumii. 
Franco Vagneur. Paolo Căpitani, 
iar la profesioniști Antonio Sa- 
Tonni. Giuseppt Fatato etc.

FOTBAL • Echipa Steaua Roșie 
Belgrad și-a continuat turneul in 
Australia, jucind la Adelaida, In 
compania unei selecționate a 
Australiei de Sud. Fotbaliștii iu
goslavi au obtinut victoria cu 6—0 
(C—0)

TENIS ? in turneul de ia Bir
mingham (Alabama): Amritraj — 
Fleming 6—3, 7—6; Gerulaitis —
Scanlon 4—6, 6—2, 6—3; Mottram 
— Smith 6—3, 4—6. 7—6. £n pri
mul tur al prorei de dublu, pe
rechea Ilie Năstase (România) — 
Jose Luis Clerc (Argentina) a în
vins eu 7—5 7—6 pe Dibbs
(S.U A.) șe N* *ah  (Franța) • In 
turneul feminin de la Kansas City, 
Martina Navratilova a Invins-o cu 
6—3. 6—1 pe Vima Jausovec.

• La Arosa (Elveția), proba fe
minină de slalom uriaș a fost câș
tigată de Hanni Wenzel (Liech
tenstein). cu timpul total de 
2:18,15. Au urmat in clasament 
Mărie Therese Nadig (Elveția) — 
2:18,44 și Perrine Pelen (Franța) 
— 2:19,33. Ca urmare a acestui 
succes, Hanni Wenzel și-a con
solidat poziția de lideră in „Cu
pa Mondială", totaiizlnd 222 punc
te. Ea este urmată de Anne Ma
rie Proell-Moser (Austria) — 203 
p și Marie Therese Nadig (Elve
ția) — 179 p.
• Concursul internațional de

schi de ia Charmey (Elveția) a 
programat o probă masculină de 
slalom special. în care victoria 
a revenit norvegianului Knut 
Johannsen cu timpul de 90,2. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Aleksandr Zirov (U.R.S.S.) —
99,53 și Petar Popanghelov (Bul
garia) — 90,73.
• In cadrul ..Cupei Europei" la

schi ■ In localitatea austriacă fhn- 
terstofer s-a disputat o probă fe
minină de coborîre care a fost 
clștigată de Elisabeth Kirchler 
(Austria) cu timpul de 1:37,28. 
Au urmat in clasament Erika 
Gferer (Austria) — 1:37,40 si
Claudia ZoitJ (Austria) — 1:37.49. 
In urma acestei probe, in clasa-

Alte rezultate: Virginia Wade — 
Sylvia Hannika 5—4. 6—0; Evonne 
Goolagong - Stacy Margolin 6—7, 
6—1. 7—5; Sue Barker — Marita 
Redondo 6—3. 7—5. 

selecționata secundă diviziona- 
ră, de fapt un lot de tineret. 
Meciul va începe la ora 17 (ar
bitru de centru Gh. Mureșea
nul, urmînd ca mîine și dumi
nică. S.K. Uritski Kazan _ să 
evolueze în compania primei 
noastre selecționate divizionare.

Pampulov, reușind un prim 
break și conducind cu 5—4 în 
setul de început. Dar cuplul 
bulgar își revine puternic, 
face, la rîndu-i, un break, re
stabilește egalitatea la 5—5 și 
6—6, obligînd la un tie-break 
pe care il cîștigă detașat (7—1). 
Rutinații frați Pampulov pro
fită de deruta jucătorilor noș
tri și iau repede conducerea 
în setul secund, reușind prin 
două break-uri să-și adjudece 
victoria.- Rezultat : Segărcea- 
nu, Bircu — B. Pampulov, M. 
Pampulov 6—7, 2—6. în final, 
echipa Bulgariei cîștigă întîl- 
nirea cu 2—1.

Duminică, la Scheltendam 
(Olanda), echipa României 
susține ultimul său meci din 
grupă, intilnind reprezentativa 
olandeză.

Victor BÂNCIULESCU

HAlTtROHLII OIIMPICI
(Urmare din pag. 1)

punde unul dintre antrenorii 
lotului. Ștefan Achim : „Etapa 
pregătitoare a marii perfor
manțe prezintă o importanță 
deosebită, deoarece in această 
perioadă, ochii noștri trebuie 
să fie foarte atenți la pregă
tirea fizică generală, la mobili
tatea sportivilor. Primul punct 
se referă îndeosebi la pregăti
rea organismului in vederea an
trenamentelor cu greutăți mari, 
care se vor face zilnic. îndeo
sebi pentru a evita eventuale 
traumatisme și accidente. In 
ceea ce privește mobilitatea, ea 
are un atu esențial, care condi
ționează marile performanțe la 
„aruncat” și îndeosebi la 
„smuls”.

Lotul sportivilor care se pre
gătesc pentru cele mai impor
tante evenimente ale anului 
este numeric mai mare ca altă-

INTERCLUBURI OE BASCHET
Mestre (Italia) — Standard 
Liăge 103—82 ; Rieti (Italia) — 
Badalone (Spania) 84—78 ; Co- 
tonificio (Spania) ■— Wolfen- 
biittel (R.F. Germania) 81—64 ; 
Cibona Zagreb — Orthes (Fran
ța) 84—79 ; Ollmpiakos Pireu — 
Tofas Bursa (Turcia) 94—49; Ju- 
goplastika Split — Valladolid 
(Spania) 114—95 ; „Cupa Liliana 
Ronchctti" (feminin) : Slavia 
Sofia — Stade Franțais 68—55 ; 
KKV Belgrad — Merelbeke 
(Belgia) 87—62 ; Maritza Plov
div — DJK Dusseldorf 81—44; 
Mooting Zagreb — Spartakus 
Budapesta 84—78 ; Fiat Torino 
— Steaua Roșie Belgrad 81—79; 
Sparta Plaga — TUS Lever
kusen 88—63.

• ..CAMPIONUL CAMPIONILOR- teni
sului este Bjorn Borg. Pentru prima oară 
recunoscut oficial din seara de 13 ianua
rie, cind la Madison Square Garden din 
New York lua sfirșit Masters-ul, ultimul 
act al sezonului ’79 în sportul cu racheta. 
Borg n-a rătat de data aceasta șansa ce 
i se oferea pentru a treia oară tn cinci 
ani, A mai fost finalist în 1975 la Stoc
kholm (învins de Năstase, autorul unui 
„record- greu de întrecut al competiției : 
4 victorii !) și în 1977 la prima ediție new- 
yorkeză a „Turneului campionilor" (învins 
de Connors). Așadar, succes Îndelung aș
teptat și nu fără emoții cucerit, dacă ne 
gîndim că blondul supercampion a avut 
nevoie de trei tie-break-uri pentru a se 
departaja de principalii săi rivali de azi. 
McEnroe și Connors. • ALTE SPECTA
CULOASE EVENIMENTE într-o primă 
săptămină ..plină" a anului sportiv. Așa 
a fost detronarea surprinzătoare pe inelul 
de gheață de la Hamar (Norvegia) a fostei 
campioane mondiale, americanca Beth 
Heiden. Mai bătrînâ cu 4 ierni decît sora 
lui Eric, patinatoarea sovietică Natalia 
Petrușeva (24 ani) devine vitezista nr. 1 a 
lumii și o amenințare iminentă pentru di
nastia Heiden la apropiata Olimpiadă „at- 
home" a acestora. • DREPT COMPEN
SAȚIE, Eric Ileiden mai bate două recor
duri mondiale (de altitudine) pe pista de 
la Davos, cu cifre de domeniul fantasticu
lui : 1 000 m — 1:13.60 și poliatlon sprint 
— 150,255. O FIINDCĂ TOT VORBIM de

recorduri neoficiale, sâ subliniem și pe 
acela al Măritei Koch la 100 m plat indoor, 
deci cu tumantâ. Excelenta atletă din 
R.D. Germană aduce cea mai bună per
formanță mondială de sală la 15 sutimi de 
incredibila cifră a celor II secunde, altă
dată certificînd măiestria în sprintul mas
culin. Ce poți să mai spui • • START 
FURTUNOS și în serialul de Grand

Prix-uri al automobiliștilor de formula 1 
pe circuitul „Altamira" de la Buenos 
Aires. Pe podiumul primilor laureați, nu
mai surprize : australianul AI Jones (pe o 
mașină cu nume de șaradă ,,Saudi- 
Williams'*),  brazilianul Nelson Piquet și 
finlandezul (!) Keke Rosberg. Unde sint 
vedetele de altădată ? în pluton, sau la 
standurile de reparații, vedeți bine. • SA 
NU UITAM BOXUL, nobila artă a mănu
șilor. Și în speță pe Roberto Duran, fostul 
„ușor" panamez, care ține să-și creeze 
aceeași cvasi-invincibilitate (scor 62—1 !)

și la noua sa categorie, cca a seml-mijlo- 
ciilor. El l-a învins pe ugandezul 
Nsubugu prin k.o. 5 la Las Vegas și are 
acum bursa asigurată pentru confruntarea 
cu Ray „Sugar*  Leonard, supercampionul 
nord-american, deținător al centurii. • DE 
REȚINUT o ierarhie de moment în hand
balul masculin, înregistrată în „Cupa Mă
rii Baltice” (la care, firesc, n-au fost pre
zenți handbaliștii români) : 1. U.R.S.S.,
2. R.D. Germană, 3. R.F. Germania (cam
pioana mondială „en-titre*).  • ȘI UNA 
PENTRU o LUNA ÎNTREAGA, decembrie 
trecut, cu care ne-a obișnuit redacția con
fratelui cehoslovac „Sport" — Bratislava. 
Printre cei mai buni sportivi din țările 
socialiste în ultima perioadă a anului în
cheiat se numără, bineînțeles, gimnastele 
echipei României, campioană mondială. Elp 
ocupă un loc trei, după Aleksandr Ditiatin 
și Nelli Kim, campionii variantei indivi
duale a sportului stâpînirii perfecte în 
mișcări. 9 MIHNEA CEL BUN — este 
Mihnea Năstase se înțelege — n-a vrut să 
se întoarcă fără o victorie deplină din pe
riplul tenisistic întreprins pe trei conti
nente, alături de cele mai tinere și promi
țătoare ..rachete". Mihnea al nostru (al 
treilea Năstase din tenis, după taică-său 
Constantin și unchiul din zenit, Ilie) cu
cerește la Stuttgart trofeul ,,Hetzel H.H." 
acordat învingătorului unui interesant tur
neu internațional pentru copii (12 ani) 
Asa da !

Radu VOIA

SCHIMBĂRI MARI (unele puțin scontate) ÎN IERARHIA
LUPTELOR GRECOROMANEMONDIALĂ A

Pentru luptători, anul 1979 a 
îost bogat în competiții inter
naționale, întrecerile continen
tale și cele mondiale constitu
ind examene pe baza cărora se 
pot stabili ierarhiile anului în
cheiat. In același timp, compor
tarea reprezentanților diferite
lor țări in ultimul an dinaintea 
Jocurilor Olimpice ne oferă po
sibilitatea să anticipăm ce per
spective au fruntașii luptelor la 
viitoarele confruntări de la 
Moscova. Azi. ne vom referi la 
stilul greco-romane.

Campionatele europene de la 
București (luna aprilie) au con
firmat saltul valoric înregistrat 
de reprezentanții scolii româ
nești de lupte greco-romane, 
echipa țării noastre clasîndu-se 
pe primul loc cu un total de 
41 Duncte. Și astfel, luptătorii 
români și-au păstrat poziția 
fruntașă in Europa, cucerită la 
precedentele întreceri continen
tale, depășind echipele U.R.S.S. 
(40 p), Bulgariei (29.5 p). Un
gariei (27 p). Poloniei (23 p). 
Suediei, R.F.G.. Turciei, Ceho
slovaciei etc. Cu un număr de 
șapte medalii. între care trei de 
aur (Constantin Alexandru, 
Ștefan Rusu, Ion Draica). două 
de argint (Nicu Gingă. Roman 
Codreanu) și două de bronz 
(Petre Dicu. Vasile Andrei), 
luptătorii români s-au dovedit 
adversari redutabili pentru toți 
partenerii lor de. întrecere. 
Sportivi ca A. Bozin (U.R.S.S.), 
P. Hristov (Bulgaria). S. Bora

Al) IRLCUT CU SUCCES
dată, tocmai pentru ca selec
ția să devină cit mai riguroa
să. Obiectivele „apogeu*  ale a- 
nului sint cunoscute.. Primul 
examen îl vor constitui între
cerile din cadrul campionatelor 
europene de la Belgrad (25 a- 
prilie —- 5 mai), cel mai im
portant criteriu de selecție 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Moscova.

„Prin prisma rezultatelor din 
capitala Iugoslaviei — spunea 
antrenorul coordonator Lazăr 
Baroga — ne vom putea în
drepta ochii asupra lotului pe 
care-1 vom deplasa la Moscova. 
Am selecționat, deocamdată, un 
lot lărgit, cu mai mulți spor
tivi la o categorie, tocmai pen
tru a-i stimula în obținerea u- 
nor rezultate competitive pe 
plan internațional*.

Intr-adevăr. urmărind, numă
rul sportivilor din Iot repartizat 
pe categorii vom constata că 
la „cocoș*  sint prezenți 4 spor
tivi, la „pană" și Ia „ușoară" 
cite 3 etc. Citeva nume, care 
au adus unele succese halte- 
rofiliei românești în ultimii 
ani, sint edificatoare : Ion Buta, 
Virgil Dociu, Marian Grigoraș, 
Dragomir Cioroslan. Ion Bătaș. 
Mircea Tuli. Vasile Groapă, 
Gh. Maftei și Marin Parapan- 
cea. alături de foarte tinerii 
Vasile Cocioran, Teodor Popa, 
Gelu Radu. Eugen Chivu. Pa
vel Petre, Ilie Vasile. Dumitru 
Petre ș.a.. și aceștia cu fru
moase perspective. Desigur, 
unii au mai multă experiență, 
dar toți sint an mați de dorin
ța de afirmare in acest an o- 
limpic. care nu poate fi valo
rificată decît pnntr-o totală 
abnegație și o disciplină exem
plară. Muncind cu elan și fără 
preget, ei pot avea satisfacții 
deosebite, spre mindria spor
tului eu haltere din țara 
noastră.

Ion OCHSENFELD 1

(Turcia) — la 48 kg. L. Racz 
(Ungaria), K. Borisov (Bulga
ria) — la 52 kg. A. Supron (Po
lonia), Al. Aliev (U.R.S.S.), H. 
VVehling (R.D.G.). I. Staikov 
(Bulgaria) — la 68 kg. J. Dol- 
gowicz (Polonia), T. Alhazava 
(U.R.S.S.), M. Hegedus (Unga
ria) — la 82 kg, Al. Kolcinski 
(U.R.S.S.). J. Rovnyai (Ungaria) 
— la +100 kg, clasați de mai 
multe ori pe locuri fruntașe în 
marile competiții internaționa
le, au fost obligați să. se recu
noască învinși în fața unor re
prezentanți ai țării noastre, 
foarte bine pregătiți cum au 
fost C. Alexandru (4g kg), N. 
Gingă (52 kg). Șt. Rusu (68 kg),

Retrospectivă 1979

I. Draica (32 kg). R. Codreanu 
( + 100 kg).

Cum principalele forțe ale 
luptelor libere erau concentrate 
pe continentul nostru, cei mai 
mulți specialiști erau tentați să 
aprecieze că întrecerile mon
diale de la San Diego (luna 
august) nu vor aduce schimbări 
substanțiale în clasamentul pe 
echipe. Totuși, competiția su
premă s-a încheiat cu rezultate 
mai puțin scontate. O surpriză 
de proporții a constituit-o evo
luția luptătorilor unguri, de trei 
ori prezenți pe prima treaptă a 
podiumului de premiere : L. 
Racz (52 kg). I. Toth (62 kg) și 
F. Kocis (74 kg), iar N. Nowarji 
a cucerit medalia de argint la 
90 kg. Cu un total de 31,5 p, 
echipa Ungariei s-a clasat pe 
locul 2. după U.R.S.S. (43 p). 
dar înaintea Bulgariei (26 p), 
S.U.A. (17 p). R.F.G. (16 p), 
României și Poloniei (cite 15 p). 

întrecerile mondiale de la 
San Diego au fost mult mai e- 
chilibrate decît se așteptau spe
cialiștii, titlurile d.e campioni 
fiind împărțite între Ungaria 
(3), U.R.S.S. (C. Șerikov — la 
57 kg, G. Korban — la 82 kg 
și N. Balboșin — la 100 kg), 
România (C. Alexandru — la 
48 kg), Polonia (Al. Supron — 
la 68 kg), Suedia (Fr. Anders
son — la 90 kg) și Bulgaria (Al. 
Tomov — la +100 kg).

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
u

HANNI WENZEL
SE DISTANȚEAZĂ

Dacă din partea reprezentan
ților țării gazdâ era de aștep
tat ca ei să atace pozițiile frun
tașe la unele categorii (luptăto
rii din S.U.A. au și cucerit trei 
medalii : A. Kuzu — locul 2 la 
62 kg. B. Rheinans — locul 3 
la 100 kg și B. Wolker — locul 
3 la +100 kg), a surprins per
formanța sportivilor din R.F.G., 
care au obținut trei medalii de 
bronz, totalizînd 16 puncte, re
zultat inedit în ultimii ani. Ca 
și la edițiile precedente, la ca
tegoriile mici, luptătorii japo
nezi și-au înscris de două ori 
numele pe lista medaliaților.

înainte de a discuta despre 
perspectiva întrecerilor olimpi
ce de lupte, trebuie să facem 
precizarea că aceste mari 
schimbări în ierarhia mondială 
a stilului greco-romane _ s-au 
produs nu numai datorită creș
terii valorice a unora dintre 
adversarii reprezentanților noș
tri. ci și ca urmare a faptului 
că sportivii români — aflati 
printre principali candidați la 
medalii — n-au reușit să se 
prezinte la întrecerile de la 
San Diego în cea mai bună for
mă sportivă, așa cum au fost, 
de pildă. în anul 1978. la Ciu
dad de Mexico. Cu condiția ca 
luptătorii români să concureze 
la turneul olimpic la adevărata 
lor valoare. C. Alexandru (48 
kg). Ștefan Rusu (68 kg) și I. 
Draica (82 kg) păstrează sanse 
de a cuceri medaliile de aur 
la J.O. 1930. Ei si-au învins 
multe ori principalii adversarii 
C. Alexandru. în special, n-a 
suferit în ultimii doi ani nici 
o înfrîngere la C.E. sau C.M. 
Deși a avut evoluții inconstan
te. N. Gingă (52 kg) i-a depă
șit printre alții și pe primii cla
sați la San Diego (L. Racz — 
Ungaria și K. Fatkulin — 
U.R.S.S.), rămînînd în conti
nuare în lupta pentru un loc 
fruntaș la categoria sa. Cu șan- 
sc de a urca pe podium concu
rează si P. Dicu (90 kg). V. An
drei (100 kg) și R. Codreanu 
(4-100 kg), la categoriile domi
nate. de multă vreme, de F. 
Andersson (Suedia). N. Balbo- 
șin (U.R.S.S.) și Al. Tomov 
(Bulgaria) sau Al. Kolcinski 
(U.R.S.S.).

Mihai TRANCÂ

mentul general al ..Cupei Euro
pei^ la coborîre pe primul loc se 
află Erikr1 Gferer cu 35 p. urma
tă de Elisabeth Kirchler — 26 p.

C.M. DE PATINAJ ARTISTIC 
(JUNIORI)

• La Megeve (Franța) au în
ceput campionatele mondiale de 
patinaj artistic rezervate juniori
lor, la care participă sportivi și 
sportive din 21 de țări. După 
desfășurarea exurcițiilor impuse 
In clasament pe primul loc se 
află elvețianul Oliver Hoener cu 
36,34 puncte urmat de Vitalie 
Egorov (U.R.S.S.) — 36,34 p și
Aleksandr Fadeev (U.R.S.S.) —
36,76 p

PROGRAMUL 
HOCHEIȘTILOR VEST-GER^^^
• înaintea J.O. de la Lakcr'TCa^ 

cid. selecționata olimpică de ho
chei pe gheață a R.F. Germania 
va susține mai multe jocuri in
ternaționale cu caracter de veri
ficare. Astfel, hocheiștii vest-ger
mani vor întîlni la 30 și 31 ia
nuarie -a Garmisch-Partenkirchen 
selecționata U.R.S.S.. campioană 
a lumii. La 2 februarie. reprezen
tativa R.F Germania va pleca tn 
S.U.A. unde va susține trei parti
de în compania unor echipe de 
club.
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