
„Un moment hotăritor pe drumul înfăptuirii 
statului național unitar român l-a constituit 
unirea Moldovei ca Țara Românească, la 
24 ianuarie 1859, cînd au fost puse bazele 
statului român modern — România"

NICOLAE CEAUȘESCU

La aniversarea unirii Principatelor române

STRINS UNIȚI IN JURUL PARTIDULUI, 
AL SECRETARULUI SĂU GENERAL,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
In atmosfera de vibrant elan patriotic, de angajare plenară 

pentru înfăptuirea Programului partidului creată de Congresul 
al Xn-lea al Partidului Comunist Român și continuată, într-o 
consecuție logică, de Congresul al II-lea al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, unit mai strins ca oricind în jurul 
partidului, al tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, întregul nos
tru popor — români, maghiari, germani șj de alte naționalități, 
bărbați și femei — sărbătorește azi aniversarea unui eveniment 
de vitală însemnătate, Unirea Principatelor române — 
și Țara Românească — realizat la 24 ianuarie 1859.

Moment crucial în istoria patriei noastre, Unirea 
telor române este adine întipărită în conștiința și în 
de luptă ale poporului nostru. Ea reprezintă rezultatul . _
unui îndelungat proces istoric, reclamat cu necesitate de dezvol
tarea social-eeonomică a țărilor române și pregătit de lupta 
neistovită pentru unitate și libertate națională a zeci șî zeci de 
generații. început cu mult înainte de 1859, procesul legic de for
mare a stalului național unitar a fost continuat prin eforturile 
poporului român, care a reușit să infringă nenumărate obsta
cole, pină la realizarea deplină a statului național unitar român 
în anul 1918.

Principala, forță motrice în lupta pentru Unire au constituit-o 
masele largi populare de la orașe și sate, care n-au precupețit ni
mic pentru înfăptuirea ei. Așadar, Unirea, ca dealtfel toate marile 
noastre cuceriri istorice, a fost opera maselor populare, a întregii 
națiuni române, a cărei conștiință națională devenise o adevă
rată forță, pe care n-au putut-o infringe nici ingerințele pute
rilor străine antiunioniste, nici prigoana dezlănțuită de marii boieri 
separatiști și de caimacami reacționari — în Moldova, Unirea de 
la 1859 a fost unul din momentele în care poporul român a în
țeles că îșî.va crea statul său național nu prin bunăvoința străină
tății, ei prin acțiuni proprii, energice, hotăritoare.

Cum era și firesc, Unirea Principatelor a fost primită cu en
tuziasm în provinciile românești de peste Carpați, in Tran-

Moldova

Prineipa- 
tradițiile 
firesc al

(Continuare in pag 2-3)

De simbătă, pe pista din Sinaia,

CONCURSURI NON-STOP

De citeva zile, pe pirtia din 
Sinaia se desfășoară antrena
mentele celor mai buni boberi 
și sănieri din țară. Datorită e- 
forturilor deosebite ale maes
trului sportului Nicolae Neagoe 
(responsabilul bazei) și ale e- 
chipei sale, cei 1 500 m ai pis
tei au fost acoperiți cu un 
strat consistent de gheață, pe 
care coborîrile „curg“ neconte
nit, permițînd practicanților 
bobului și săniei pregătirea ne
cesară participării la competi
țiile sezonului. Acesta va fi 
inaugurat chiar la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, mai precis 
simbătă (de la ora 9), cînd vor 
avea loc întrecerile pentru 
„Cupa clubului sportiv orășe
nesc Sinaia" la bob 2 și la sa
nie. A doua zi se va disputa 
„Cupa Prahova" (în organiza
rea C.J.E.F.S.), de asemenea la 
bob 2 și 
de pauză, 
astă dată 
persoane, 
gramată — marți și miercuri — 
„Cupa federației" (4 manșe). 
La toate aceste concursuri vor

Ia sanie. După o zi 
o altă inaugurare, de 
pentru boburile de 4 
pentru care este pro-
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La clubul sportiv „Unirea" Focșani
li

UNDE I UNUL NU-I PUTERE", Șl AU PUS CU TOȚII 
UMĂRUL LA DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE

...Am poposit în zilele pre
mergătoare cinstirii aniversării 
Unirii la Focșani, la clubul 

„Unirea", care are 
de membri, mîndrin- 
a dat țării pe semi- 
Paul Copu, pe măr- 
Mircea Penteliuc și 
alții. Am căutat să 

ce constă tăria aces-

v*

nuLa FocșanL orașul aflat 
departe de Milcovul care pină 
în 1859 despărțea două provin
cii românești surori, Țara Ro
mânească și Moldova, cu 
aceeași 
cu 
nă, 
datini străbune și aceleași as
pirații, cuvîntul UNIRE a tre
cut, în anii socialismului, de la 
puternica 'stare de conștiință a 
celor care au înfăptuit-o, la 
starea de conștiință a întregii 
națiuni, la fapt. In zilele noas
tre, întregul popor — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — simt, realmente, 
efectele adevăratei uniri în
tr-o patrie socialistă mereu 
mai puternică și înfloritoare, 
realizată sub conducerea înțe
leaptă a Partidului Comu
nist Român, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pornind din orașul Focșani, 
unde monumentul din centru 
amintește de Unirea înfăptuită 
la 24 ianuarie 1859, iar străzile 
de acei străluciți bărbați care 
su pregătit-o și au făurit-o — 
Nicolae Băleescu, Alexandru 
Ioan Cuza, Mihail Kogălnicea- 
nu, Vasile Alecsandri și alții 
— și colindînd județul Vrancea,

și Moldova, 
origine daco-romană, 

aceeași limbă româ- 
cu aceleași obiceiuri.

întîlnești mereu cuvîntul UNI
RE : nume de comune, de sate 
și străzi, 
licee, de 
operative 
ca și de 
sportive.

Da. Și
ții sportive ! Și aceasta, pen
tru că și sportivii județului, 
vrednici strănepoți ai .Vrîn- 
cioaiei și ai feciorilor ei din 
legendele românești, cinstesc 
marele act al Unirii partici- 
pînd, alături de întregul po
por, la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră. Multe dintre 
echipele de fotbal, volei, hand
bal sau baschet poartă numele 
„Unirea", ca și amplele com
petiții organizate anume în 
cinstea marelui eveniment de 
la 24 ianuarie 1859.

de școli generale și 
întreprinderi și co- 

agricole de producție, 
cluburi și asociații

de cluburi și asocia-

sportiv 
peste 200 
du-se că 
fondistul 
șălui torul 
pe mulți 
aflăm în
tei unități de performanță.

— în faptul că am desfășu
rat o largă acțiune de selecție 
nu numai în Focșani, ci în în
treg județul Vrancea. Știind că 
așa cum spun versurile cunos
cute, „Unde-i unul nu-i pu
tere...”, ne-a declarat Ioan Mi
ron, președintele clubului, și 
am pus cu toții umărul la

Sever NORAN

(Continuare în pag. 2-3)

//CUPA FEDERAȚIEI" UN ULTIM TEST
AL HOCHEIȘTILOR ÎNAINTEA 

ÎNTRECERILOR OLIMPICE S3

De simbătă, frumoasa și... pretențioasa pistă din Sinaia va cu
noaște afluența numerosului public prezent, de obicei, la con
cursurile de bob, așa cum ilustrează imaginea de mai sus sur
prinsă la una din competițiile sezonului trecut. Foto: D. NEAGU

lua parte componenții lotului 
olimpic de bob (în frunte cu 
piloții Dragoș Panaitescu și 
Constantin Iancu), reprezen
tanți ai cluburilor și asociații
lor sportive (Ștefan Chițu — 
Poiana Cîmpina, Mihai Secui — 
Voința Sinaia, Dumitru Pascu 
— Telefericul Brașov, Valeriu 
Bănea — C.S.O. Sinaia ș.a.) ;

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

„Trofeul CarpaȚi“ la biatlon

CONCURENȚI DE VALOARE DIN 7 ȚĂRI
De miine, pe pîrtiile și po

ligonul amenajate în Poiana 
Mică a Brașovului va avea loc 
cea de a VIII-a ediție a con
cursului internațional de bia- 
tlon dotat cu „Trofeul Car- 
pați“. De la început trebuie săT 
spunem că la actuala ediție se 
înregistrează cel mai mare nu
măr de țări participante. Vor 
fi prezenți în competiție spor
tivi de valoare din Uniunea 
Sovietică, R. D. Germană, Un
garia, Cehoslovacia, Bulgaria, 
Iugoslavia șî România. Dintre 
competitori am reținut pe Tho
mas Scherf, Jurgen Grundler, 
Gerd Schulz, Michael Wiegandt 
și Andreas Tresselt (R. D. Ger
mană), Vladimir Cernev, 
Ghiorghi Fortunov, Angel Koi-

ceacov, Ivan Enev și Dimiter 
Nedev (Bulgaria), Molnar Ist
van, Szabo Gyorgy, Bardas 
Bertalon, Kiss Imre (Ungaria), 
Gheorghe Girniță, Ion Cimpoia, 
Ion ' ----- —
eisc 
sile 
dar,
Marion (România). După cum 
se vede, țara noastră v.a pre
zenta o echipă tînără, în care 
se menține doar „veteranul" 
Gheorghe Girniță.

Organizatorii au stabilit ur
mătorul program de desfășura
re a „Trofeului Carpați": vi
neri, ora 10 — cursa de 20 km, 
simbătă — cursa de 10 km, iar 
duminică — întrecerile de șta
fetă 4 x 7,5 km.

Stoian, Iosif Luțea, Fran- 
Foriko, Cornel Oltean, Va- 
Băjenaru, Gheorghe Ber- 
Gheorghe Duca, Simon

GALAȚI, 23 (prin telefon). 
Așteptată cu un justificat inte
res, cea de-a XVIII-a ediție a 
„Cupei Federației" la hochei a 
debutat azi (n.r. ieri) în mo
dernul palat de gheață din lo
calitate, unde peste 2 000 de 
spectatori au ținut să fie pre- 
zenți la etapa inaugurală a 
întrecerii. Runda a 
două meciuri total 
angajament și, în 
mult deosebite din 
vedere al dîrzeniei .
valorice. în prima partidă s-au 
aflat față în față cele două se
lecționate ale țării noastre a 
căror evoluție, fără orizont și 
mai mult de uzură, nu a avut 
darul să satisfacă, iar în cea 
de a doua s-au confruntat cele 
două echipe oaspe. Acestea au 
furnizat un joc alert, în viteză, 
plăcut. Dar iată amănunte de 
la aceste două partide.

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A — SELECȚIONATA 
DE TINERET 3—1 (0—0, 0—0, 
3—1). Partida, așa cum spu
neam, nu a avut conținut va
loric prea ridicat din cauza

programat 
diferite ca 
consecință, 

punct de 
și al cotei

faptului că ambele echipe au 
jucat fără concentrare, ratind 
mult, cu accentul pe acțiuni 
individuale. Aceste caracteris
tici au fost mai pregnante în 
primele două reprize, cînd am
bele echipe n-au fost lipsite de 
ocazii pe care, însă, le-au iro
sit uneori incredibil. în ultima 
parte, aflată în „criză de timp“, 
prima noastră garnitură și-a 
strîns rîndurile, a deschis sco
rul prin Nistor (min. 43) după 
care și-a mărit avantajul prin 
Cazacu (2—0 min. 50). Și toc
mai cînd credeam că scorul se 
va rotunji pentru a 
corect diferența de 
dintre cele două echipe, selec
ționata de tineret a redus sur
prinzător din handicap prin Vi- 
șan (2—1 min. 52). Au urmat 
cîteva momente de cumpănă, 
cînd secunzii au forțat pentru 
a obține 
în min. 
din nou,

exprima 
valoare

egalitatea, după care, 
55, Nistor a punctai 
stabilind scorul final.

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Patinatorii noștri înaintea „Olimpiadei albe"

DOI SENIORI Șl UN JUNIOR DEBUTEAZĂ

IN COMPANIA VITEZIȘTILOR DE ELITĂ
olimpică de la 

au fost înscriși
La probele 

Lake Placid 
și trei patinatori de viteză din 
țara noastră. Cine sînt acești 
sportivi cărora le revine mi
siunea de a reprezenta, în 
premieră, patinajul viteză ro
mânesc la prestigioasa con
fruntare a J.O. de iarnă ? An
drei Erdelyi, Vasile Coroș și 
Dezideriu Jenei, alergători 
care, pregătindu-se cu multă 
seriozitate, au reușit mai în- 
tîi să se impună in fața 
lecționerilor lotului reprezen
tativ, iar apoi să se apropie, 
încet dar sigur, de viteza ași
lor arenei marilor 
Dar mai bine să vă 
noștință cu cei trei 
olimpici.'

se-

competiții, 
facem cu- 

candidați

AreAndrei Erdelyi. 
de anj Și este electrician 
întreprinderea „Tractorul” 
Brașov. A început să practice 
patinajul la Cluj-Napoca, sub 
îndrumarea antrenorului Ște
fan Erdosl. Este apreciat pen
tru conștiinciozitatea cu care 
muncește, fiind considerat 
sportivul cu cea mai mare dă
ruire în procesul de instruire.

24 
la 

din

El a înregistrat un considera
bil salt valoric în ultimii 5 
ani, de cînd s-a transferat la 
clubul sportiv Tractorul Bra
șov, ascensiune care l-a con
sacrat ca un poliatlonist. Să 
lăsăm să vorbească, în graiul 
lor 
de 
de 
m
5 000 m — de la 9:45,0 
7:29,12 și 10 000 m — de 
20:38,0 la 15:29,89. A fost cam
pion absolut al țării și și-a 
înscris în palmares o serie de 
victorii pe probe în concursuri 
internaționale desfășurate 
Budapesta, Ulan Bator 
Inzell.

concis, cifrele : 500 
la 48,2 la 41,8 ; 1500 
la 2:42,0 la 2:05,59 ;
— de la 5:32,1 la 4:17,76 ; 

la 
la

Vasile Coroș.
ani („veteranul" lotului repre
zentativ) șl este profesor de 
educație fizică. Primii pași p® 
gheață i-au fost călăuziți de 
antrenorul Carol Gall din Tg. 
Mureș, iar acum face parte 
din secția I.E.F.S. București.

Traian IOANITESCU

(Continuare în pag. 2-3) __

Dezideriu Jenei, Andrei Er- 
delyi și Vasile Coroș (de la 
stingă la dreapta) înaintea unui 
antrenament pe pista naturali 
din Miercurea Ciuc.

Foto; Gh. ȘTEFĂNESCU



LA ANIVERSAREA UNIRII PRINCIPALELOR ROMANE PROPAGANDA PENTRU SPORT
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silvania și Bucovina, trezind noi speranțe 
de împlinire a aspirațiilor de libertate 
națională. în pofida rigorilor regimului 
habsburgic. manifestarea conștiinței unității na
ționale și dorința de eliberare s-au intensificat.

Memorabilele acte istorice înfăptuite în anii 
1859. 1877 și 1918 s-au succedat in mod legic și 
armonios, rcprezentînd etape de covirșitoare im
portanță in lupta poporului nostru pe drumul 
construirii României moderne, spre infăptuirca 
idealului secular de unitate și independență na
țională pentru care s-au jertfit zeci de generații 
de luptători și fără de care însăși existența pa
triei noastre nu ar fi fost de conceput.

Victoria revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialislă din August 
1944. inițiată, organizată și condusă de Partidul 
Comunist Român, și înfăptuirea construcției so
cialismului in patria noastră au înălțat pe noi 
culmi de strălucire și afirmare opera istorică 
Inaugurată la 24 ianuarie 1859. Abia în anii so
cialismului au fost rezolvate corespunzător marile 
probleme ale dezvoltării societății românești, asi- 
grurîndu-i-se înaintarea într-un ritm susținut pe 
calea progresului în toate domeniile și AU FOST 
ÎNFĂPTUITE PÎNA LA CAPAT LUMINOASELE 
IDEALURI PENTRU CARE AU LUPTA’f ȘI 
S-AU JERTFIT DE-A LUNGUL VEACURILOR 
FORȚELE ÎNAINTATE, CEI MAI BUNI FII AI 
PATRIEI. Prin munca avîntată, eroică a po
porului condus de partid, România este astăzi cu 
adevărat un stat unitar al oamenilor muncii de

Ia orașe și sate, fără deosebire de naționalitate, 
un stat suveran și independent, in plin avint pe 
calea edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului. încununare a is
toriei milenare de luptă a poporului român, a 
idealurilor și aspirațiilor sale cele mai nobile, 
conștiința unității și-a aflat în socialism condi
țiile optime pentru a se traduce in fapt, consti
tuind temelia puternică a societății noastre, cata
lizator al tuturor energiilor națiunii in înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului, in înflo
rirea fără precedent a patriei șl creșterea neîn
cetată a nivelului de trai 
poporului.

Intr-o unitate de granit 
ai conducerii sale, al 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, oame
nii muncii de la orașe și sate — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — depun 
eforturi mereu sporite in întreaga activitate eco
nomică și social-politică, aiestind convingător 
forța unificatoare și creatoare a principiilor ce 
călăuzesc noua noastră orînduire. Formele orga
nizatorice instituționalizate în ultimii ani pentru 
creșterea cantitativă și calitativă a participării 
maselor la conducerea vieții economice, obștești 
și de stat, rod al gindirii creatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, între care și noul cadru po
litic creat prin îmbunătățirea structurii și orga
nizării Frontului Democrației șl Unității Socia
liste, ridică pc un plan superior unitatea social- 
politică a întregului nostru popor și creează pre
mise pentru un nou șl puternic avint revoluțio
nar, pentru dobindirca unor noi și importante 
succese in viața economico-socială a României.

MATERIALIZATĂ lN FAPTE!

materia] și spiritual aJ

in jurul partidului și 
tovarășului Nicolae

De cum intri pe poaris 
Liceului “industrial nr 6 
din Satu Mare, uriașe pa
nouri, frumos stilizate, o- 
pera elevilor și profesori
lor, cu grafice, fotografii, 
rubrici de o mare diversi
tate tematică, miniaflșe 
„vorbesc" convingător des
pre multiplele preocupări 
ale colectivului de aici 
pentru organizarea lecții
lor, eficiența studiului in
dividual sau colectiv, mun
ca desfășurată în ateliere- 
le-școală, prezența ansam
blului liceului la diferite 
etape ale Festivalului Na
țional „Cîntarea Româ
niei" și, mai ales, despre 
participarea masivă a ti
neretului studios la între
cerile „Daciadei", acum la 
cele cuprinse în etapa de 
iarnă a marii competiții 
sportive naționale. -Panoul 
aflat la intrare mai are 
un... supliment, de fapt un 
perete întreg, la fel de as- 
pectuos și de convingător,

Sala polivalenta
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COMPETIȚII SPORTIVE DEDICATE ANIVERSĂRII UNIRII> _■
Din toate județele țării conti

nuă să ne sosească la redacție 
vești despre numeroasele Între
ceri sportive dedicate aniversării 
actului istoric al Unirii. Iată ci- 
leva din relatările coresponden
ților noștri :

D. Nemeș (Jiul) — Z. Nemeth 
(Cuprom) 1—6, 7—6, 6—3. între
cerile continuă. (S. IONESCU).

• BUCUREȘTI. Tn sala clubu
lui Steaua se desfășoară primul 
concurs de tenis al acestui an, 
competiție tradițională dotată cu 
„Cupa Unirii". Pe tablourile de 
concurs (băieți și fete) sînt în
scriși aproape 100 de concurenți. 
Din acest motiv, organizatorii .au 
fost nevoiți să-i supună pe te- 
nismanl la o probă de precali- 
ficare, de un singur set. In a- 
ceastă fază a competiției, tînăra 
jucătoare de la T.C.B. Ileana 
Trocan (15 ani) a întrecut-o cu 
T—6 pe Cristina Cazacliu (Steaua), 
jar Lunela Orășanu (Cimentul 
Deva) a dispus cu 6—4 de Dana 
Beleuță (Dinamo București). 
Miercuri dimineață au început 
întrecerile de pe tabloul mare al 
băieților. Iată rezultatele înre
gistrate : S. Popa (Dinamo Bucu
rești) — L. Ursuleanu (Progresul) 
€—2, 3—6, 6—2 ; B. Almăjan (Jiul 
Petroșani) — D. Caraeață (T.C.B.) 
•— 1, 6—3 ; Al. Sutd (Cuprom 
Baia Mare) — B. Puiu (Steaua) 
•—4, 7—6 ; B. Toma (C.S.Ș. 2
Constanța) — V. Novăceanu (Po
litehnica) 6—0, 1—0 abandon ; L. 
Țiței (Steaua) — L. Bukarești 
(Sănătatea Satu Mare) 6—2, 6—2 ;

• FOCȘANI. In sala de sport 
Confecția din localitate au avut 
loc Întreceri de șah, tenis de ma
să și popice dotate eu „Cupa 
Unirii". La aceste reușite concur
suri au participat un număr ma
re de elevi și oameni ai muncii 
din aproape toate asociațiile spor
tive din oraș, precum și din ju
deț. Cei mai buni : la tenis de 
masă — Claudia Bobocea (Fila
tura Focșani), Vasile Circel 
(I.R.E. Adjud) ; popice — Vasllica 
Banu, Enache Udrea 
la Confecția Focșani) 

Maria Darie (ICSMI 
Adrian Taragui (ABS
(V. MANOLIU).

Călărași, Suceava. Caracal, Pe
troșani, Buzău. Reșița, Tirgoviște, 
Drăgășani, Pitești, tn final, tro
feul a revenit la fete echipei 
C.S.Ș. Buzău, iar la băieți forma
ției C.S.Ș. Pitești. (I. FEȚEANU).

Patinoarul artificial

(ambii de 
; șah —
Focșani), 
Vrancea).

• PITEȘTI. Peste 300 de pio
nieri și elevi au luat startul în
tr-un atrăgător concurs de schi 
și săniuțe desfășurat în „Triva- 
le". Trofeul pus în joc — „Cupa 
Unirii** — a fost cucerit la să
niuțe de Mariana Sărăcuț (Șc. 
gr. nr. 13) și Ion Remuș (Șc. gr. 
nr. 3), iar la schi de Lăcrimioara 
Vorovenci (Lie. N. Bălcescu) și 
Octavian Ciortan (Lie. ind. nr. 1). 
Tot la Pitești, Sala sporturilor a 
găzduit o reușită întrecere de 
handbal rezervată juniorilor mari, 
la care au participat 6 echipe fe
minine — din Reșița, Vîlcea, Dră- 
gășani. Buzău și Pitești fC.S.Ș. 
și „Dacia") și 9 masculine —

• REȘIȚA. Asociația „Priete
nii munților" din Reșița a orga
nizat, pe Semenic, o frumoasă 
întrecere de schi (slalom și fond) 
cu participarea a peste 100 de 
sportivi. S-au impus : slalom : 
Caria Wintager, Ervin Kostner 
(cat. pînă la 10 ani). Dona Băn- 
ciulescu, Robert Krubl 
ani), Cristina Călin eseu, 
gang Jung (12—14 ani), Gabriel 
Agardie (cat. peste 14 ani) ; 
Hanelore Hemek, Zeno Dan, Ga
briela Tușcan și Cristian Rausch, 
în noua sală polivalentă din lo
calitate, Clubul sportiv muneito- 
rescu Reșița a organizat un tur
neu de handbal masculin dotat cu 
„Cupa Unirii**. Pe primul loc în 
clasament — C.S.M. Reșița (28— 
19 cu Sideful Jimbolia, 20—13
cu Gloria Reșița, 13—11 cu Ti
mișul Lugoj). (D. GLiAVAN).

(10—12 
Wolf-

; fondc

• SINAIA, tn Poiana Popicâ- 
riel s-a desfășurat, ' ’ ’
„Cupei Unirii-, un 
schi (probe alpine) 
ror sportivilor din 
și celor veniți aici __ _______
Printre Învingători : Claudia Ni- 
țoiu, Cezar Aldea (cat. 7—10 ani), 
Adriana Neagoe, Gelu Pavel (11— 
14 ani). (V. FELDMAN).

In cadrul 
concurs de 
deschis tutu- 
oraș, precum 

la odihnă.

în spațiosul hol de la e- 
tajul I al clădirii liceului, 

în cadrul panourilor de 
Ia liceul sătmărean se află 
multe rubrici, chenare, 
grafice și fotografii pri
vind sportul, cel de masă 
cu precădere, oglindind o 
activitate la care partici
pă toți elevii (și sînt pes
te 2 000 !) concretizată prin 
întreceri atletice, de volei 
sau gimnastică. Sînt con
semnate zeci, poate • sute 
de nume de elevi din toa
te clasele, fruntași in di
verse concursuri și com
petiții sau în organizarea 
unor acțiuni sportive - și 
chiar de cadre didactice, 
profesori de specialitate, 
dar și de la celelalte ma
terii, aflați nemijlocit iii 
perimetrul activității spor
tive, pentru că doresc să 
trăiască bucuria mișcării 
în aer liber și să se afle 
tot mai aproape de tine
rii pe care îi instruiesc și 
îi modelează.

Nu vom consemna nu
me. Ar fi foarte multe. 
Cum să deoartajezi pasi
unea, spiritul de dăruire 
pentru ‘ snort. activitate 

cotidiană înțeleasă tot mai 
bine de întregul colectiv 
ca o necesitate ?!

Sigur, liceul sătmărean 
reprezintă o unitate de în- 
vățămînt de prim rang și 
în privința dotărilor. Cla
sele, atelierele, sălile de 
gimnastică. spațiul de 

curte, cu pistă de aler
gări, circulară, de 200 de 
metri, printre alte amena
jări — totul arată ca o ex
poziție. Am văzut și alte 
școli dispunînd de condi
ții asemănătoare, dar pa
siunea, spiritul gospodă
resc și hărnicia se află 
aici mai a^asă ca oriunde...

Ti beri u STĂM A

DOUA NOI SI IMPORT AN
9

PE HARTA SPORTIVĂ
Mișcarea sportivă din Reșița 

și-a îmbogățit zestrea materia
lă cu două obiective de mare 
interes și utilitate : o sală po
livalentă și un patinoar arti
ficial.

înălțată în Piața 1 Decembrie 
1918, sala polivalentă se află 
în centrul civic al municipiu
lui, integrîndu-se armonios în 
arhitectonica de ansamblu. Con
structorul sălii este șantierul 
106 al I.J.C.M. Caraș-Severin, 
iar la lucrările de finisare au 
fost prestate zeci de mii de ore 
de muncă patriotică de 
elevi, studenți, oameni ai 
cii din întreprinderile și 
tuțiile „Cetății de foc“.

Sala poate găzdui 
sportive (handbal, volei,

către 
mun- 
insti-

jocuri 
ba?-

LA CLUBUL SPORTIV „UNIREA" FOCȘANI
(Urmare din pag. I)

dczvoltarca sportului. Am reu-' 
țit să dăm noi valențe talen
tului tinerilor, pentru a ne re
prezenta țara in marile com
petiții, așa cum și celelalte ju
dețe, în numele Unirii care le 
leagă indestructibil, și-au adus 
contribuția lor Ia 
tențialului sportiv 
socialiste.

Lucrările celui
Congres al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, im
portantele hotărîri luate prin 
voința unanimă a tuturor, re
alegerea în unanimitate a to
varășului Nicolae Ceaușescu

creșterea po- 
al României

de-al II-lea

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
O PRONOSTICURI, PRONO

STICURI... In sprijinul partici- 
panților la atractivul concurs 
Pronosport de duminică 27 Ia
nuarie 1980, redăm — ca sursă 
suplimentară de inspirație — 
pronosticurile apreciatului coor
donator al emisiunilor radiofoni
ce. „Sport și muzică", Gheorghe 
Minoiu : 1. Bologna — Roma 1. 
X ; 2. Catanzaro — Ascoli 1 ; 
3. Lazio — inter X ; 4. Milan — 
Cagliari 1, X ; 5. Napoli — Fio
rentina 1 ; 6. Pescara — Juventus 
X ; 7. Torino — Avellino 1 ; 8. 
Udinese — Perugia 1, X ; 9. Bhri 
— Sampdoria 1 ; 10. Cesena — 
Spăl X ; 11. Monza — Lanerossi 
1, X, 2 ; 12. Taranto — Como X, 
2 ; 13. Verona — Palermo 1.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGERE< PRONOEXPRES DIN 
23 IANUARIE 1980. Extragerea I : 
9 42 40 3 41 43 ; extragerea a 
n-a ; 22 14 23 31 & ’6. Fond to
tal de cîștiguri : 1.093.290 lei, din 
care 175.895 lei report catego
ria 1.

a AȚI JuCAT NUMERELE PRE
FERATE . e Astăzi este ULTIMA 
Zi pentru procurarea bilețel or la 
tragerea obișnuită Loto de mîine, 
25 ianuarie 1980 care se va tele
viza în direct începînd de la ora 
18,25. M Agențiile Loto—Prono
sport continuă vînzarea biletelor 
pentru atractiva tragere Loto 2 
de duminecă 27 ianuarie 1980. la 
care se pot obține autoturisme 
„Dacia 1300“ și importante clș- 
tigurî în bani de valori variabile 
și fixe.

ca președinte al acestui forum 
național au avut și la Focșani 
și în județul Vrancea un pu
ternic și atotcuprinzător ecou.

— Cuvînlul „Unire" înseam
nă pentru noi unitate in ac
țiune, in indepiinirea hotăriri- 
ior Congresului al XII-lea al 
P.C.R., unirea tuturor cetățeni
lor din România — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — in jurul to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
ne spunea Stere Bataragă, se
cretar al C.J.E.F.S. Vrancea, 
care de peste 30 de ani lucrea
ză în domeniul sportului. Ju
dețul nostru s-a dezvoltat din 
punct de vedere industrial, cul
tural și sportiv, se afirmă pe 
toate planurile. Iată, aici, la 
Focșani, avem o bază sportivă 
excelentă clădită in ultimii 
ani : sală de sport polivalentă, 
stadionul „Unirea", bazin de 
înot, patinoare, popicării, săli 
unde se joacă tenis de masă 
și șah. Iar rezultatele incep să 
se vadă : avem sportivi în lo
tul olimpic al țării — pe Ion 
Cemat (box) și Marian Zamfir 
(judo) — iar in loturile de ju
niori — pe Gabriela Coteț și 
Carmen Ciortan Ia 
lungime, pe Mihai

100 m, pe Daniela Toader la 
tir. In cadrul „Daciadei albe", 
in plină desfășurare, o mulți
me de
Tulnici, Vidra, Neruja, 
Paltin și altele — au 
pat cu succes Ia „Cupa 
și se pregătesc să ia 
Ia „Festivalul zăpezii", 
greșul F.D.U.S., încheiat cu cî- 
teva zile in urmă, a dat un 
puternic impuls unirii tuturor 
forțelor pentru indepiinirea ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lea 
al P.C.R., ca și pentru ridicarea 
gloriei sportive a județului 
Vrancea, a întregii țări.

_ Am văzut, în aceste zile, 
orașul Focșani, așezat nu de
parte de Milcovul care pînă a- 
cum 121 ani despărțea două 
provincii surori. Am văzut a- 
poi comune și sate vrincene, 
poposind la Unirea-Odobești, 
în comuna legendarului Ion 
Roată, și în altele. Iar In 
gînd ne-au răsunat versurile 
poetului :

„Am scris,

comune vrincene —
Miera, 

partici- 
Unirii** 
startul 

Con-

Mai trainic

CONCURSURI NO N-S TOP DE BOB Șl SA NIE
(Urmare din pag I)

la sanie, de asemenea, frunta
șii sportului respectiv, printre 
care Gheorghe Dumitrescu — 
A. S. A. Brașov, Crisiinel Pi- 
ciorea — C. S. Ș. Sinaia, Elena 
Stan și Maria Maîoru — C.S.O. 
Sinaia, Carmen Popovici — 
C.S.U.-I.E.F.S. etc.

stantin Răducanu 81,488. La 
întreceri au luat parte sportivi 
din Austria, Cehoslovacia, El
veția, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Italia, Iugo
slavia, Norvegia, Polonia, 
România și U.R.S.S. Au luat 
startul 20 de concurente și 34 
de concurenți la simplu, 15 e- 
chipaje

chet, ten: 
box, într 
haltere, 
vestiare, 
pentru 
pentru tr 

Al doi
Reșița 
materială 
noarul ar 
ca Bîrzav 
instalabil» 
rul areX 
tocuri. D» 
ra, la 1 
copiii Re 
patineze.

Aștepți 
speranță, 
de curte» 
aducă o 
tă la creț 
calitativă 
pentru a 
valoare. S 
întrecerile

Doru D

1
r

la dublu.

săritura în
Căpățină la

(Urmare din pag. I)

în cei peste 15 ani de activi
tate competițională s-a spe
cializat în probele de sprint, 
fiind multiplu campion repu
blican pe distanțele scurte. 
Dotat cu calități deosebite de 
sprinter, a fost primul patina
tor român care a coborît în 
cursa de 500 m sub 39 secun
de, stabilind recordul națio
nal pe această distanță cu 
38,88. La 1000 m, unde în 
urmă cu cîțiva ani era crono
metrat cu 1:36,7, cel mal bun 
timp al său este acum de 
1:19,39. A cîștigat concursuri 
la Budapesta, Alma Ata, Ber-

LUnouă participare româ- 
la o competiție de an-

• O 
nească 
vergură. Ne referim la echi
pajul Horst Graef — Gabor 
Bara, care, cu bobul „Donald 
2", va lua startul, sîmbâtă și 
duminică, în cele patru manșe 
ale campionatului european de 
la Saint Moritz.

• în cadrul campionatelor 
europene de sanie, desfășurate 
în stațiunea Valdaora 
sportivii români s-au 
pe următoarele locuri : 
senioare 
Sollmann 
153,215) : 
159,243 ;
160,809 ; simplu seniori (cîștigă- 
tor Karl Brunner — Italia cu 
180,792) : 18. Ion Apostol
190,588 ; 29. Dan Comșa 195,712; 
dublu seniori (cîștigători Hans 
Rinn — Norbert Hann, R. D. 
Germană cu 77,100) : 11. Ion 
Apostol — Cristinel Piciorea 
80,510 ; 12. Dan Comșa — Coa-

(Italia), 
clasat 

simplu 
Melitta

CUR

(cîștigătoare
— R. D. Germană cu

Elena Stan
Maria Maîoru

11.
13.

pe?— 
HOTh 
B.vs Ii 
str. M 
Reîr_- 
nr. 4. 
33 S 
vă ptt 
tratam 
sâDâtt

Buzh 
țiuni 
neuro:

Căc’t 
ți un: 
motor:

Efori 
fecțiua 
derrr.a:

• „Trofeul Carpați", compe
tiție internațională la bob 2, 
programată să se desfășoare la 
Sinaia, în zilele de 16 și 17 
februarie, promite o partici
pare record, deoarece competi
ția respectivă va întruni majo
ritatea boberilor care nu vor 
concura la Jocurile Olimpice de 
la Lake Placid.

vom scrie pe 
steag Unire 
— timp și 

îndemn, 
zidire 
liber și 

demn".

azi

In care ridicăm 
De brav popor,

■JH

PATINăTOIÎli NOȘTIIi IUIAINTEA „OLIMPIADEI ALBE"
lin. și s-a situat pe locul 17 
tn clasamentul general la cam
pionatele mondiale de sprint, 
disputate în 1979 (din 31 de 
concurenți).

Dezideriu Jenei. Mezinul 
micii noastre echipe de vite- 
ziști a împlinit 19 ani și este 
student în anul I la I.E.F.S., 
unde activează acum și ca 
sportiv. Fiu al unor părinți 
îndrăgostiți de sport, el 
practicat mai întîi înotul 
gimnastica, dar antrenorul Va- 
sile Boldiș din Cluj-Napoca. 
care l-a descoperit în plină

a
Și

de 500 m la 
de la Gre- 
cărora s-au

gheață". Progresînd 
(500 m — de la 46,2

vară în timp ce alerga pe pa
tine cu rotile, i-a întrezărit 
un viitor mai frumos pe „i- 
nelul de 
continuu
la 40,64 ; 1 000 m -— de la
1:30,0 la 1:22,4 ; 1 500 m — de
la 2:28,0 la 2:08,51 ; 3 000 m
— de la 5:51,2 la 4:31,76 Și
5 000 m -- de la 8:45,0 la
7:45,8), el a devenit campion 
și recordman de juniori șl a 
urcat pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului laureaților la 
concursurile de la Karl Marx- 
Sțadt, Budapesta și Zakopane, 
iar anul trecut a sosit pe lo-

cui 12 în cursa 
C.M. de juniori 
noble, la startul 
aliniat 54 de tineri viteziști.

Nu putem încheia scurta 
prezentare a celor trei candi
dați „olimpici” fără 
numele antrenorului 1 
Dan Lăzărescu, fost 
de patinaj, care de i 
a pornit cu hotărîre ! 
neală să escaladeze, 
cu elevii lui, culmile 
manței, avînd drept punct fi
nal J.O. de iarnă de la Lake 
Placid, unde se va reuni elita 
patinajului viteză din lume. 
Le dorim tuturor ca eforturile 
depuse să fie încununate de 
succes !

a aminti 
lor, ing. 
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Să scoatem in prim-plan o verigă importantă In procesul de producție fotbalistică

s CONDUCĂTORII DE ECHIPE Șl DE CLUBURI
După cum se știe, după cum se vede, 

după cum recunosc tehnicienii înșiși, fot
balul nostru nu duce lipsă de teorii și de 
teoretizări. Dimpotrivă. De la teorii cu 
pretenții mari pînă la... teoria chibritului, 
nimic nu scapă celor dispuși la infinit să 
explice în loc SA PUNA MÎNA (și capul 
la contribuție) ȘI SĂ FACĂ EI CEEA CE 
TREBUIE FĂCUT. Dacă în economie s-ar 
proceda la fel, teoretizindu-se la nesfîrșit, 
nu s-ar mai îndeplini niciodată planurile 
de producție. Pentru a nu mai naviga fără 
busolă intr-un domeniu al întîmplării, con
siderat de unii ba artă, ba și sport și artă, 
ba joc „privilegiat”, ne propunem să tra
tăm, în această rubrică, fotbalul ca pe un 
proces de producție, folosind — cit se poa
te — criteriile din producție. Iată, în cele 
ce urmează, o problemă de producție a 
fotbalului. Tehnicienii țioștri susțin că ho- 
tărîtoare în calitatea fotbalului prezentat 
Pe teren este RELAȚIA JUCĂTORI — AN
TRENORI — CONDUCĂTORI DE ECHIPE, 
DE CLUBURI. Animați de dorința de a-i 
îmbunătăți considerabil randamentul, vom 
analiza această relație pierind de la veriga 
care le coordonează și le stăpînește pe ce
lelalte două, vom începe cu conducătorii de 
echipe și de cluburi de fotbal.

Antrenorul Gheorghe Constantin, unul 
dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a 
avut vreodată România, un tehnician de 
recunoscută capacitate, ne spunea de curînd 
că „fotbalul nostru nu merge din cauza 
conducătorilor 
(Constantin nu 
Steaua, aflată pe

nostru
de secții și 
se referea, 
locul întîi în

de cluburi, 
bănuim, și la 
campionat). Ei

sînt primii vinovați dc nereușitele de pină 
acum, nu antrenorii, nu jucătorii".

Așa să fie ? Poate că da. Poate că nu. 
Să vedem ce spun și alții.

Oricum,' vrem să precizăm că opinia lui 
Constantin nu este singulară. Multe voci 
au susținut și susțin că la cirma a destule 
echipe și cluburi se află și' oameni puțin 
pricepuți, folosiți in fotbal de ieri, alaltă
ieri, cu o contigență limitată in acest 
meniu sau pur și simplu nechemați, 
varăși de muncă nepotriviți la locul 
care-1 ocupă. Acești oameni greșesc 
două feluri, acționînd (fără competență) 
neacționind...

Problema este departe de a fi lipsită 
de interes. Deși nu marchează goluri pe 
teren, conducătorul de echipă, de club este 
un factor determinant in închegarea unei 
echipe puternice, contribuind la conturarea 
personalității ei (cînd el însuși are per
sonalitate), hotărînd o politică a cadre
lor, urmărind dezvoltarea schimbului de 
mîine, asigurind calitatea ridicată a pre
gătirii prin controale sistematice etc.

Care este situația reală a conducătorilor 
noștri de echipe și cluburi, ce calități și ce 
lipsuri au ei și munca lor și ce trebuie 
făcut CONCRET pentru consolidarea a- 
cestei importante verigi in procesul de 
producție fotbalistică ? — iată la ce în
cearcă să răspundă suita de materiale 
(interviuri, considerații ale tehnicienilor 
etc.) care începe azi cu un interviu cu 
Petre Libardi, ieri jucător, azi conducător 
la'Jiul Petroșani.

Marius POPESCU

Punctul ne /

jucători, ca- 
câ nu-și închl- 
necunoscute a-

CE-AR fl SĂ ÎNVĂȚĂM
Șl REGULAMENTUL JOCULUI 01 FOIBĂl?!?

UN CONDUCĂTOR DE CLUB ARE PROBLEME MULT MAI SERIOASE
DECÎT PLATA CHIRIEI JUCĂTORILOR SAU CUMPĂRAREA UNEI „YALE" ..

— Petre Libardi, dumneata 
reprezinți un caz interesant in 
fotbalul nostru : ai fost jucător 
de performanță, ai activat și 
ca antrenor, iar acum ești pre
ședintele activ al clubului Jiul...

— Am fost 13 ani jucător la 
Jiul, deși am jucat și la Di
namo Pitești, intr-un meci de 
Cupă (eu fiind de origine mus- 
celean), am jucat de trei ori 
în echipa națională, am fost 
trei ani antrenor la Victoria 
Călan șj Minerul Lupeni, iar 
din octombrie ’78 sînt 
ședințele Jiului...

Dintre aceste trei 
voiam să te întreb, 
cea mai dificilă ?
Fiecare e grea in 
Dar, peste toate, cea de

pre-

taze, 
este

ipos- 
care

felul
ei !
președinte de club mi se pare 
cea mai dificilă. în funcția a- 
ceasta trebuie să răspunzi de 
toate problemele, mari și mici,- 
cele de care se cuvine să răs
pundă un conducător, dar, din 
nefericire, șj de cele care nu 
se cuvine...

— în fotbalul nostru, pro
blema conducătorului este o... 
problemă ! E un avantaj 
tru un conducător faptul 
fost jucător și antrenor 
e un handicap ?

— E un mare avantaj! 
tru că eu cunosc acum 1 
legile scrise și nescrise 
jucătorului și antrenorului 
— între altele • 
„tras Pe sfoară". __  ____
că nu-mi imaginam ca jucător 
și antrenor ce delicată, ca să 
nu zic complicată, este func
ția de conducător de club. 
Dacă aș fi intuit măcar, pe
vremea cînd eram căpitan de 
echipă și, apoi, antrenor, aș
fi ajutat mai mult pe cej din 
conducerea clubului.

— Cum ?
— Prin sprijin și, în 

rînd, prin respect. Mai 
aș fi fost eu exemplu 
fi angajat și pe colegi 
zolvăm noi ceea ce trebuie să 
rezolvăm noi.. și nu alții 1...

— In relația jucător-condu- 
cător de club, care este punc
tul nevralgic ?

— E un punct nevralgic ge
neral în fotbalul nostru, din

pen- 
că a
sau

Pen- 
toate 

ale 
I Și 

nu pot fi 
Adevărul e

primul 
exact, 

Și i-aș 
să re-

cite îmi dau eu seama. Jucă
torii nu-i înțeleg mereu pe 
conducători, dar solicită me
reu să fie înțeleși, ascultați, 
ajutați. Jucătorul așteaptă de 
la conducător și antrenor să 
1 se rezolve toate problemele, 
inclusiv nimicurile. Ar fi ati
tea exemple, la Eecare club 
cred !

— Ca să-i „stimulăm” și pe 
alții să devină autocritici, să 
punem „punctul pe i“ în ca
zul Jiului. Deci, concret, care 
sînt nimicurile de care amin
teai ?

— Concret. Moise și Bucu- 
rescu aproape că ne cereau să... 
învățăm noi in locul lor, Stoi- 
chiță, Bucurescu, P. Grigore 
așteptau să le plătim noi, cei 
din conducerea clubului, chi
ria, altul a dat telefon să 1... 
se cumpere o ,.yală“ și așa 

' mal departe Din fericire, a- 
ceste exemple sînt de dome
niul trecutului, ceea ce nu 
înseamnă că Jiul a rezolvat 
problema. încercăm acum, In 
numele unei munci susținute, 
de perspectivă, să formăm o 
nouă conștiință a jucătorului, 
o nouă atitudine față de fot
bal și de viața extrasportivă, 
o morală care să respecte con
diția fotbalistului, a antreno
rului și a conducătorului, să 
se pună pe prim-plan datoriile 
jucătorului, eforul nedrămuit, 
conștiinciozitatea, respectul 
față de muncă. Cred că ulti
ma toamnă însorită a Jiului 
trebuie legată și de această, 
cit de cit, schimbare de optică

— In relația antrenor-con- 
ducător. care e secretul suc
cesului ?

— Și aici respectul este le
gea fundamentală. Imixtiunea 
conducerii în treburile antreno
rului nu trebuie să existe ! Și 
nici invers. Antrenorul trebuie 
lăsat să-și rezolve problemele 
tehnice, iar eu, conducător, 
trebuie să-i asigur cadrul de 
lucru cit mai propice, 
m-am amestecat în munca an
trenorului, ceea ce nu 
seamnă că nu l-am urmărit 
foarte atent, pentru ca, la 
momentul necesar, să interve
nim prompt, iar la momentul

De La bun început vom face 
propunere: la testele de 

control ale jucătorilor dinain
tea Începerii unui sezon să fie 
inclusă și proba teoretică pe 
tem., cunoașterii regulamentu
lui jocului de fotbal. De ce 7 
întrebarea nici n-ar mai tre
bui pusă dacă ar fi să ne 
ghidăm după „cavalerii fluie
rului", care se pling adesea 
de necunoașterea unor pro
blem r elementare din regula
ment de către .Actorii" din 
prima scenă ; și chiar dacă ne 
ghidăm după mărturisi
rile proaspeților arbitri pre
vestiți dlntrc ' —
re susțin 
puiau cite 
vea jocul pentru eL Depășind 
aspectul pur teoretic al pro
blemei. să ne oprim la două 
exemple demne de... Urzica în- 
tUnit * doar în ultimul sezon.

„Primul s-a petrecut Ia 
Leeds La un moment dat, cel 
mai bun jucător din teren, 
tinăru. și talentatul fundaș 
Bumbescu, a fost accidentat 
de un atacant englez. Coechi
pierii l-au scos în spatele 
porții jocul s-a reluat, medi
cul l-a acordat îngrijirile me
dicale necesare șl după aproa
pe două minue, Bumbescu s-a 
ridicat să între în teren. Tu- 
șieru’ l-a făcut semn arbitru
lui de centru, „centralul" a 
încuviințat printr-un gest al 
miinii intrarea craioveanulul 
în teren, dar Bumbescu In 
loc să între pe acolo, pe lin
gă poartă, a mers pe tușă 
pînă la... centrul terenului, 
in timp ce coechipierii îi stri
gau să între mai repede, iar 
spectatorii zîmbeau. Bumbescu 
confundase intrarea unui ju
cător care 11 schimbă pe altul

(fapt care, intr-adevăr. tre
buie să. se producă pe La cen
trul terenului) cu simpla re
venire în joc a celui care, ac
cidentat, a părăsit pentru un 
moment suprafața de joc. Din 
fericire, eroarea Iul n-a avut, 
atunci, urmări nefaste pentru 
echipă 1

...Ai doilea exemplu „clasic" 
s-a înregistrat în finalul toam
nei, ia Buzău. Arbitrul clu
jean V. Topan. a cerut de 
două ori repetarea unor lovi
turi libere indirecte dictate 
pentru surprinderea buzoienl- 
lor în ofsaid. Șl Sameș (cel 
mai bun jucător al anului tre
cut, după ancheta ziarului 
nostru 1) și FI. Marin (jucă
tor cu o bogată experiență 
competițională) voiau să exe
cute lovitura liberă Indirectă 
din... jumătatea de teren a 
buzoienilor. Ignorînd un element 
de abecedar în virtutea că
ruia „ici un adversar nu poate 
fi surprins în ofsaid în... pro
pria jumătate de teren ! Șl 
exemole ar mal fi ! Generate 
de neglijența față de regulile 
simple ale regulamentului, 
dar mai ales de necunoaște
rea acestuia.

Concluzia care se Impune 
este una singură : stimați an
trenori, în această perioadă de 
pregătiri, cind nu mai 
teți .robii" rezultatelor 
duminică, faceți și ore de 
lucrare a regulamentului 
cului de fotbal. Am avea, 
fel, în primăvară, mal • puține 
cartonașe, cursivitatea jocului 
ar crește șt de ce nu am 
putea avea în viitorul apro
piat mal mulți arbitri prove- 
nlțl din rîndul jucătorilor 1

M. BĂTRÎNU
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analizelor să putem discuta 
cunoștință de cauză.

— Ce ceri jucătorilor de 
tăzi ai Jiului ?

— Disciplină, seriozitate
teren și în afara lui, ambiția 
marii performanțe. Cred la 
ora actuală că Jiul poate a- 
junge o echipă bună. Există 
un suflu nou, o ambiție in 
plus, simt cîțiva jucători jin- 
duind după marea performanță. 
Toți factorii trebuie să contri
buie la dezvoltarea acestor 
premise favorabile.

— Un factor determinant 
al progresului în fotbalul nos
tru este antrenorul, f" 
cci doi antrenori ai 
care sînt pretențiile ?

— în primul rînd, 
muncă neobosită ca în 
de toamnă, cu corectarea gre
șelilor semnalate uneori. Și, 
în mod special, lor le cer șă 
se bată pentru locurile din 
față, ei fiind primii psihologi 
ai echipei. A trecut „vremea 
suferințelor”, Jiul a tremurat 
prea mulți ani pentru evitarea 
...subsolului. Antrenorii tre
buie să creadă primii că ridi
carea ștachetei e pe măsura 
posibilităților.

— Petre Libardi, dar pre
ședintelui de club, dumitale a- 
dică, ce-ți ceri ?

— Să fiu mereu nemulțumit, 
în sensul creator al cuvintului, 
să fiu apreciat și în funcția 
de conducător de club, așa 
cum am fost ca jucător și, 
gînd bine definit, să contribui 
și eu la saltul Jiului, al echi
pei mari, dar și al juniorilor !

Față de 
Jiului,

aceeași 
sezonul

Mircea M IONESCU

• UN MECI ROMANIA — O-
LANDA IN IUNIE ? în aceste 
zile, federațiile de speciali
tate din cele două țări duc 
tratative pentru contractarea unui 
meci amical între echipele națio
nale ale României șl Olandei. De 
acord ca jocul să se dispute la 
4 iunie ' . - - .
stabilit 
șurare : 
dam 1
• S.C 

SIMBATA, 
joc al celor două formații în a- 
ceastă perioadă de pregătiri va 
avea Io- sîmbătă, la Bacău, de la 
ora 15,.. pe terenul din „Parcul 
Libertăți’
• STEAUA

CEȘTI, -------
REȘTI. 
Steaua.
ora 11, , _ _ _____ ______ , _____
tidă amicală cu F.C. ScorniceștL

• PLENARA COMISIEI MUNI
CIPALE BUCUREȘTI. Mîine. la 
ora 17 în sala I.S.B.. din str. 
Berzei, va avea loc plenara com>

ȘTIRI • ȘTIRI

cele două faruri n-au 
încă locul lui de desfă- 
Bucuxești sau Amster-

BACAU — DINAMO, 
LA BACAU. Primul

F.C. SCORNI- 
LA BUCU- 
clasamentului,

SLMBATA
Liderul 

va susține sîmbătă, de lă 
pe propriul teren, o par-

clpă conducători de cluburi și 
secții, antrenori și instructori al 
echipelor bu.ureștene din toate 
eșaloanele competiționale.
• MECIURI AMICALE a A.S.A. 

TG MUREȘ — METALUL SIGHI
ȘOARA 2—1 (2—1). « TRACTO
RUL BRASOV — SPORTUL STU
DENȚESC 0—1 (0—1). a ENER
GIA GH. X3HEORGHIU-DEJ — 
PROGRE3UL BRĂILA 1—0 (0—0). 
selecționatei noastre divizionare

slel municipale de fotbal din ca
drul C.M.E.F.S. București. Va fi 
analizată cu acest prilej activita
tea desfășurată în anul 1979 și 
vor fi dezbătute măsurile pentru 
îmbunătățirea acestei activități în 
noul sezon competfțional. Parti-
• PROIECTATELE MECIURI ale ____________ _______

în Columbia, cu echipele de club Deportivo și Medelin, au fost con
tramandate. în privința programului viitor al jucătorilor noștri, ei 
vor pleca sîmbătă în Brazilia, unde, așa cum s-a mal anunțat, vor 
susține mal multe partide.

Steaua și-a încheiat „perioada 
Brașov- prin jocul de miercuri 
cu Poiana Cimpina. Au fost 12 
zile de lucru „prin nămeți", In 
care echipa bucureșteană a resim
țit lipsa unui teren de antrena
ment bine pus la punct. Deși e- 
xistase o înțelegere cu „Metrom**, 
în vederea obținerii terenului de 
joc al echipei brașovene, con
tractul nu a putut fi onorat, deo- 
rece zăpada de pe teren, aflată 
în cantități mari, n-a fost înde
părtată In aceste condiții, Steaua 
a dispus de un bun teren de an
trenament doar în ultimele 5 zile, 
cînd a putut folosi terenul „Trac
torul". în aceste condiții, bucu- 
reștenii au fost zilnic în Poiana 
Brașovului pentru o pregătire 
fizică intensivă și au dublat an
trenamentele cu ședințe în sală, 
cînd a fost folosită și mingea.

In perioada de pregătire de la 
Brașov, Steaua a avut în lot 17 
jucători. Au lipsit internaționalii 
Iordache, Sameș și M. Răducanu. 
De asemenea, Agiu a făcut doar 
cîteva antrenamente, ei resimțin- 
diu-se apoi după accidentarea din 
meciul cu Nantes. La no-utăți, să 
notăm participarea la pregătiri a 
portarului Windt și a înaintașului 
Puchea, fost la Mecanică fină. 
Portarul N. Răducanu nu mai 
face parte din lotul liderului.

Care ar fi bilanțul acestei pri
me perioade de lucru ? O primă 
concluzie capătă o valoare gene
ralizatoare. „Este vorba — așa 
cum declară antrenorul Constan
tin — de întărirea ideii că pregă
tirea fizteă în fotbal trebuie să 
se facă aproape exclusiv prin 
specificul fotbalului. Iată. de 
pildă. în cursul unei ședințe de 
pregătire la Poiană, in care au 
abundat alergările și exercițiile 
fizice, medicul lotului nostru a 
înregistrat starea de participare a 
tuturor jucătorilor Ia acest efort, 
într-o altă zi. cînd am hotărît 
să apelăm cu precădere la mij
loacele fotbalului, tot pe parcur
sul a 90 de minute, ne-am dat 
seama că participarea Ia efort a 
jucătorilor ~ fost cu 25 Ia sută 
mai intensă. Mie mi se pare 
foarte firesc acest lucru. Alerga
rea doar atletică, prelungită din
colo de realizarea necesarei adop
tări Ia efort, nu are nici o legă
tură cu fotbalul. în schimb, un 
antrenament în care să se apelez»? 
la mijloacele fotbalului solicită 
mult ma; mult prin sprinturile 
neîntrerupte, prin răsuciri, prin 
contre, prin demarcări scurte, 
prin reveniri, atacuri de depose
dare. sărituri la cap etc. etc. Bi
neînțeles că nu e vorba de orga
nizarea unui meci, ci de condu
cerea unui antrenament special 
care să vizeze pregătirea fizică 
prin miWoacele snecifîce fotbalu
lui Ca că nu mai vorbim de fap
tul că Fotbalul este un sport în 
care nu-tt noti nermite luxul de

IN ATENȚIA CUMPĂRĂTORILOR DE AUTOTURISME DACIA 1300
Magazinele I.D.M.S. livrează in devans autotu

risme DACIA 1300 după cum urmează :
Magazinul din Timișoara livrează celor progra

mați pînă la 15 mar.- 1980.
Magazinul din Bac... livrează celor programați 

pină la 15 aprilie 1980
Magazinele din Brașov și Reșița livrează celor 

programat» pînâ la 30 mai 1980.

Magazinele din București și Iași livrează celor 
programați pînâ la 15 iunie 1980.

Magazinul din Cluj-Napoca livrează celor pro
gramați pîna ia 30 lume 1980.

Magazinele din Pitești șl Baia Mare livrează 
celor programați pînă '.a 31 Iulie 1980.

Aceste devansuri sînt valabile și operează pînă 
la 31 ianuarie 1980.

a abandona mingea. Un jucător, 
in timpul unui meci, e ca un au
tomobil care circulă intr-un oraș 
foarte aglomerat, cu zeci, sute șî 
mii de opriri, cu evitări de pie
toni, cu frmări bruște, cu dema-' 
raje iuți etc. etc. în schimb, aler
garea atletică este ca o cursă de 
automobil pe autostrada București 
— Pitești, în care nu faci decît 
să privești acul vitezometrului. 
Aș spune chiar că a face pregă
tire fizică fotbalistică prin inter
mediul alergării monotone, ații 
de sugestiv exprimată negativ 
prin testul Cooper, e ca și cum 
ai obliga un pianist să alerge in 
jurul pianului, împiedecîndu-1 să. 
se atingă de claviatură**.

Steaua este deci, convinsă de 
faptul că pregătirea fizică a fot
balistului chiar în această peri
oadă. trebuie să se facă într-un 
mod mai serios decît pînă acum, 
deci și cu mijloacele fotbalului. 
Vasile Zavoda adaugă : „Pregă
tirea fizică de Ia catedră, doar cu 
mijloacele atletismului și ale gim
nasticii, e o treabă mult mai 
simplă. E foarte ușor să spui că 
„astăzi vom alerga 4 000 m, apoi 
vom face 3 bucăți de cite 1600, 
4 bucăți de cîte 800, atîtea și atitea 
de 400 etc., etc. Mult mai greu și 
mai serios este să concepi un an
trenament în care mijloacele fot
balului, atît de stimulative pentru 
jucători și ațît de eficace, să fie 
incluse în mod creator în cadrul 
unui schimb permanent între teo
rie și practică. Sîntem 
că pregătirea fizică privită 
va da rezultate mult mai 
decît pînă acum**.

Ce dorește Steaua pentru sezo-’ 
nul care înce» e ?

Răspunde tot Constantin :
„1. Vrem să mărim productivi

tatea atacului. Sîntem e adevărat, 
echipa cv cele mai multe goluri 
marcate, dar eu cred că ratăm 
încă prea mult Pregătirea fizică, 
tactică ne aduce mari ocazii de 
gol, dar noi marcăm cam 2 go
luri din 20 de ocazii. Motivul ? 
Imperfecțiunile tehnice La finali
zare, ceea ce impune ca acum să 
facem un efort special în direc
ția ast..

2. în cadrul unei ultime sedtrțe 
cu antrenorii, s-a spus că echi
pele care au urmat indica;ule 
FJiJ. au avut și evoluțiile cele 
mai bune citate fiind Universi
tatea Craiova, F C. Argeș, F.C. Baia 
Mare și Dinamc. Stăm și ne în
trebăm cum d, a reușit Steaua 
să termine pe .ocul I fără să 
presteze un joc care să întru
nească aprobarea tehnicienilor și 
asta după ce timp de un an s-a 
spus peste tot că Universitatea 
Craiova are cel mai bun lot din 
țară

3. Avem de rezolvat problema 
acțiunilor ofensive ale fundașilor 
laterali. Participarea lor este deo
camdată sub 
ției, ceta ce 
poi.

4. Avem de rezolvat ieșirile li
niei de mijloc din apărare, în- 
tr-un mod mai organizat și mal 
cursiv prelungind aceste acțiuni 
pînă în faza de finalizare.

5. Avem de rezolvat multe, cu 
condiția de a munci mai mult 
și mai serios ceea ce înseamnă 
a apel? tot mai mult la specifi
cul fotbalului*.

loan CHIRILĂ

semnul 
ne trage

convinși 
■' astfel 

bune

improviză
rii uit îna-



Turneele de calificare pentru J. O., la volei

UN NOU Șl FRUMOS SUCCES AL ECHIPEI FEMININE
PAZARDJIK, 23 (prin tele

fon). După victoria-surpriză 
a Braziliei în meciul cu 
Bulgaria, rezultat care — coro
borat cu celelalte — a adus re
prezentativa noastră într-o si
tuație bună, ea s-a aflat, la 
capătul celei de a treia zi, pe 
primul loc în clasament la e- 
galitate de puncte (5), dar cu 
un setaveraj superior (7:3), 
înaintea principalelor contra
candidate — Brazilia (8:4), 
R. P. D. Coreeană (6:3) și Bul
garia (7:6). Iată de ce, două 
dintre întîlnirile de azi (n.r. — 
miercuri) au fost așteptate eu 
deosebit interes : România — 
Ungaria și R. P. D. Coreeană 
— Brazilia, dat fiind faptul că, 
în cea de a treia întîlnire, Bul
garia era net favorită în fața 
Mexicului.

Echipa noastră a abordat 
meciul cu Ungaria — meci cu 
o miză deosebită — într-o sta
re de crispare, care a permis 
adversarelor să se detașeze în 
primul set, avînd în vedere

ECHIPA NOASTRĂ MASCULINĂ DOREȘTE SĂ INTRE 
FĂRĂ iNFRiNGERE!
lui prestat de ei și despre ma
turitatea lor tactică. Aceste 
atuuri au fost subliniate fără 
rezerve și de presa bulgară 
(dealtfel meciul România — 
Japonia a fost înregistrat de 
T.V.), dar și de publicul locai, 
care a aplaudat în dese rinduri 
evoluția românilor. Se pare că. 
de data aceasta, colectivul teh
nic — N. Sotir, FL Balaiș și 
ȘL Tudor, ajutați de dr. P. 
Bendiu — a asigurat, pornind 
de la concluziile reieșite de ’a 
C.E. din 1979, im program de 
pregătiri adecvat, conducînd 
sextetul român la o formă co
respunzătoare, care îi dă stabi
litatea psihică necesară in e- 
xamenele dificile.

Meciul de joi (miercuri, e- 
chipa noastră a avut zi -libe
ră), ultimul de la Pernik al 
sextetului român, se anunță di
ficil, deoarece echipa Coreei 
de Sud (care împreună cu for
mația României este virtual ca
lificată in turneul final) este un 
adversar redutabil, iar rezulta
tul se va lua în considerație 
turneul final, de la Sofia.

Voleibaliștii noștri ne-au a- 
sigurat că vor face totul 
să cîștige și în acest ultim 
meci, astfel ca să intre în 
turneul final, de la Sofia, fără 
nici o înfrîngere.

Din grupa de la Sofia, mai 
ușoară, Bulgaria este virtual 
calificată, cea de-a doua echi- 

. pă fiind, probabil, S.U.A., ca 
urmare, îndeosebi, a victo
riei surprinzătoare asupra R.D.G.

Aurelian SREBEANU

IN TURNEUL FINAL
PERNIK, 23 (prin telefon). 

Parcă niciodată în ultimii ani 
nu ni s-a părut echipa mascu
lină de volei a României ca 
acum, mai sigură de sine și 
mai hotărită să se reinstaleze 
în rîndul elitei internaționale. 
Cele două succese de prestigiu 
și răsunet obținute împotriva 
unor formații de primă mînă 
în voleiul mondial, pe care re
prezentativa noastră nu mai 
reușise să le întreacă de ani și 
ani (pe Japonia de la C.M. din 
1966, iar pe Cehoslovacia de la 
J.O. din 1972) reprezintă o do
vadă concludentă în acest sens. 
Semnificația acestor victorii 
depășește faptul în sine, indi- 
cînd că este vorba de o pre
gătire mai bine gindită, în mă
sură să satisfacă exigențele ac
tuale impuse pe plan interna
țional. Să notăm că volei
baliștii noștri au obținut cîștig 
de cauză atît în fața unor re
prezentante ale voleiului euro
pean (Ungaria și Cehoslovacia), 
cit și asiatic (3—1 cu Japonia).

De la o zi la alta, am con
statat creșterea cotei aprecieri
lor la adresa echipei noastre 
din partea unor personalități 
marcante ale lumii voleibalisti- 
ce prezente în sala Minior din 
Pernik (cehoslovacul Kozak 
japonezul Matsudaira, sovieti
cul Cesnokov, polonezul Skiba 
și mulți alți tehnicieni), care 
ne-au vorbit admirativ mai a- 
les despre potențialul ridicat și 
puterea de concentrare de care 
au dat dovadă voleibaliștii 
români, despre calitățile jocu-

„CUPA FEDERAȚIEI" -
(Urmare din pag. 1)

Să subliniem faptul că în a- 
cest meci antrenorul principal 
al formației noastre, prof. Șt. 
Ionescu, a rulat tot lotul, „o- 
dihnind» jucătorii mai valo
roși : portarul Valerian Nete- 
du, iar primul cvintet, Antal, 
Gali, Axinte, Tureanu și Costea, 
fiind utilizat numai în prima 
repriză. A arbitrat foarte bine 
Naum Reznikov (U.R.S.S.), aju
tat la cele două linii de O. 
Barbu și FI. Gubernu.

CEHOSLOVACIA (tineret) — 
S. K. URIȚKI KAZAN 5-4 
(1—1, 1—1, 3—2), la capătul
unuia dintre cele mai frumoase 
meciuri văzute la Galați, în 
care s-a jucat deschis, ofensiv, 
cu foarte multe combinații 

. spectaculoase. După două re-

ATLETisM A In concursul în 
aer iber la Christchurch (Noua 
Zeelandă) : 5 000 m — Mike
McLeod (Anglia) 13:25,7 ; Henry 
Bono (Kenya) 13:25,7 ; 1 500 m
— John Walker (Noua Zeelandă) 
3:36.4 ; suilță — Ferenc Paragl 
(Ungaria 86,54 m.

AUTO c După 6 probe speciale 
în clasamentul general al „Raliu
lui Monte Carlo** conduce vest- 
germanm Walter Rohrl (,,Fiat“) 
urmat de francezul Bernard Dar- 
niche („Lancia Stratos") și sue
dezul Bjorn Waldegaard (,,Fiat“). 
Finlandez u Hannu Mlkkola a 
abandonat.

BASCHET a în grupele sfertu
rilor de finală ale Cupei cupelor 
(m) : B.C Barcelona — Emerson 
Varese 70—68 (34—34), B.C. Caen
— Panathinaikos Atena 84—82
(3a—46'

FOTBAz. 0 în c.E. de tineret, 
la Cortina : Spania — Olanda

B.C.

REZULTATELE MECIURILOR DE MIERCURI
FEMININ S România - Ungaria 3-2 (-5. 7, -13, 13, 5) ; Bulgaria -

Mexic 3—0 ; (Marți, R.P.D. Coreeană — Ungaria 3-0).
MASCULIN : R.D.G. - Canada 3-1 ; S.U.A. - Mexic 3-1. Ungaria - 

Cehoslovacia 1—3 ; Coreea de Sud — japonia 3-2.
PROGRAMUL JOCURILOR DE ASTĂZI

FEMININ ; Ungaria — Mexic : România — Brazilia (ora 18) șl Bul
garia — R.P.D. Coreeană.

MASCULIN : Seria I (Sofia) : Canada - S.U.A. ; Bulgaria - R.D.G. 
Seria a Ii-a (Pernik) : Japonia — Ungariei și România — Coreea de 
Sud (ora 17).

faptul că atacul nostru nu a- 
vea forță de pătrundere, iar în 
linia a doua preluările nu au 
fost totdeauna bune. Odată 
trecut acest moment, echipa 
României a dat semne de reve
nire și, practicind același joc 
bun din zilele trecute, a de
pășit fără dificultate apărarea 
la fileu și în linia a doua a 
adversarelor, făcînd inutile e- 
forturile jucătoarelor Szallany 
Bellane, Szegedy Laszlone și 
Kuszegy Bemadet Drept ur
mare, sextetul nostru și-a ad
judecat setul al doilea. Român

in

ca

UN ULTIM TEST AL HOCHEIȘTILOR

pentru învin- 
2, Savran și 
echipa sovie- 
Laszlo Shell 
la cele două

prize egale, se părea că la în
ceputul reprizei a treia, cînd 
sovieticii au marcat două go
luri intr-un minut și jumătate 
(min. 42, 4—2 
Urițki), soarta 
decisă. Dar 
cehoslovaci au 
pede (min. 45, 
să înscrie golul victoriei cu 3 
minute înainte de final. Au în
scris : Metlicka, Lala, Dudacek, 
Horava și Bașek 
gători și Salahin 
Kudriașov pentru 
tică. A condus 
(Ungaria), ajutat 
linii de M. Presneanu și Șt. 
Enciu.

Programul de joi : ora 16, 
Selecționata română de tine
ret — S. K. Urițki Kazan ; 
ora 18,30, România A — Ceho
slovacia tineret.

pentru S. K. 
meciului fusese 

tinerii hocheiști 
egalat foarte re- 
4—4), pentru ca

TELEX • TELEX
0—2 (0—0). • In semifinalele
„Cupei ligii engleze» : Nottingham 
Forest — Liverpool 1—0; Swindon 
Town — Wolverhampton 2—1.

LUPTE • La Ordjoinikidze, în 
meci de lupte libere : U.R.S.S. — 
S.U.A 8—2.

PATINAJ a La Goteborg au 
început C.E. de patinaj artistic. . 
tn proba Individuală masculină, 
după figurile Impuse, pe primele 
locuri se află Kovalev (U.R.S.S.) 
— 42,72 p. Hoffmann (R.D.G.) — 
42,18 p șl Cousins (Anglia) 42,16 p. 
După programul „scurt» în pro
ba de perechi conduce cuplul so
vietic Irina Rodnina — Aleksandr 
Zaițev ci 41,92 p.

ȘAH • După 4 runde în C.E. 
pe echipe conduce U.R.S.S. — 
18*/2 p (2), urmată de Iugoslavia

să 
De

cele au avut conducerea și în 
cel de-al treilea set (11—8) dar 
finalul ceva mai slab a dat po
sibilitate echipei adverse 
recupereze și să cîștige.
aici încolo, însă, echipa noas
tră revine ferm, depășind o 
adversară care făcea din ce în 
ce mai greu față viguroaselor 
atacuri ale Victoriei Banciu 
(cea mai bună de pe teren), 
ale Irinei Fetculeț (cu cel mai 
periculos atac) și Iulianei E- 
nescu (care a punctat inteli
gent șj decisiv). Reprezenta
tiva noastră a ciștigat cu : 
3—2 (—5, 7, —13, 13, 5), rea- 
lizînd o prețioasă victorie, care 
o menține printre cele mai 
bune formații ale turneului. 
Antrenorii N. Roibescu, N. 
Humă și O. Solomonov au 
utilizat în acest meci următoa
rele jucătoare : Mariana Iones
cu (Crina Georgescu), Doina 
Săvoiu. Iuliana Enescu, Irina 
Petculeț, Victoria Banciu și 
Victoria Georgescu (Elena Do- 
broschi).

Succesul este deosebit de 
prețios, dar pe fetele noastre 
le așteaptă in ultima zi, joi, o 
întilnire extrem de dificilă, 
cu Brazilia, care a demonstrat 
aici că locul 7 la mondiale s-a 
datorat unor calități deosebite.

Emanuel FANTANEANU

GHEORGHE ZAHAR!A A CIȘTIGAT CROSUL „IVAILO-80"
In calendarul alergărilor pe te

ren variat. „Crosul Ivailo orga
nizat anual de forul atletic din 
Bulgaria, se bucură de un fru
mos renume. Anul acesta, la 
„Ivailo—80**, desfășurat la Veliko 
Timovo, au fost prezenți nume
roși concurențl, între care și ci- 
țiva alergători din țara noastră. 
Despre întrecerile de duminica 
trecută ne-a relatat antrenorul 
brăilean prof. Romeo Buzoianu, 
care i-a condus pe atleții noștri : 
„Concursul a avut.Ioc pe un tra
seu greu, în condiții dificile dato
rită stratului mare de zăpadă. In 
principala cursă a competiției, 
cea a seniorilor, pe 10 000 metri, 
alergătorul ploieștean Gheorghe

TENISUL MONDIAL ARE 
DOI CAMPIONI DISTANTATI

In acest ultim sezon '79 s-au 
cristalizat mai bine, decât în cele 
precedente, ierarhiile tenisului in
ternațional. Foarte distanțat ter
mină în frunte Bjorn Borg, risi
pind prin recenta sa victorie din 
Masters-ul de Ia New York și ul
timele urme de îndoială asupra 
superiorității sale. Lnvingînd sub 
cupola veșnic .tînărului Madison 
Square Garden pe McEnroe, Con
nors și Geruiaitis (notați aci în 
ordinea diferențelor de scor), deci 
cei trei principali oponenți ai 
săi, toți americani, blondul su- 
percampion al nordului convinge 
și pe cei mai sceptici că trebuie 
să-1 accepte pe prima treaptă a 
podiumului, indiferent de obiec
țiile privitoare la maniera sa de 
joc. Fie și coasiderîndu-T doar ca 
un „rău necesar**. In sensul că 
vor trebui găsite arme noi — tac
tice mai ales — pentru a-i stră
punge armura regularității și a 
forței în retururi. Jimmy Connors 
a arătat că nu mai este capa
bil de asa ceva, John McEnroe 
(21 ani) are însă timp ca să și 
le perfecționeze.

Aceștia, mai sus menționați, 
sînt jucătorii care au ieșit în e- 
vidență la capătul celor 12 luni 
și mai bine (fiindcă anul tenisu-

— 18 p (3), Ungaria 15 p (2). In 
runda a 4-a : U.R.S.S. — Bulga
ria i'/i—l'h (2), Ungaria — Ceho
slovacia 3>/2—2’Â (2), Anglia — Is
rael 3—2 (3), Iugoslavia — Sue
dia 3‘/2—2' 1 (2).

TENIS a Rezultate mai impor
tante în turneul feminin de la 
■Chicago : Rene Richard (S.U.A.)
— Lucia Romanov 6—1), 6—1, Mima 
Jausovec — Barbara Jordan 6—3, 
6—2, Dianne Fromholtz — Rose
mary Casals 7—6, 6—I 0 în tur
neul de la Philadephia 
tur) Gunthardt (Elveția) — Hie 
Năstase 0—6, 6—4, 6—1, McEnroe
— Teacher 6—4, 6—3, Solomon — 
Kleege 6—4, 6—2.

YACHTING a După patru regate 
la clasa „soling" din cadrul C.M. 
care se desfășoară la Ponce 
(Porto Rleo) pe primul loc se 
află americanul Robbie Haines 
cu 35 p, urmat de brazilianul 
Vincent Drunn — 47,7 p.

(primul

ROMANII-0 MARE NAȚIUNE SPORTIVĂ> ~ - ---------- .
aiirmfl Willi Daumc. membru al €.1.0

Șiperco) 
un in-

de lu- 
reclamat 

ce 
in

seama
v-au 
București, 

întrevedeți
definiției ama-

Membru al C.I.O. de aproape 
30 de ani și președinte al Co
mitetului olimpic al R.F. Ger
mania, organizator al J.O. 1972, 
Willi Daume este — după cum 
se vede — foarte bine plasat 
pentru a putea aprecia cu 
competență realitățile lumii 
olimpice. Iată de ce am profi
tat de prezența sa la București
— unde a condus lucrările Co
misiei de admitere a C.I.O. 
(din care face parte și delega
tul român Alexandru
— pentru a-i solicita 
terviu.

— Ținînd 
crările care 
prezența Ia 
perspective 
ameliorarea 
torismului ?

— Comisia noastră trebuie să 
pregătească o nouă regulă 26, 
consacrată eligibilității candi- 
daților olimpici, mai bine cu
noscută sub numele de regula 
amatorismului. întrucît e vor
ba de modernizarea acestei re
guli, plec de la un punct de 
vedere personal, potrivit căruia
— stă la îndemîna oricui s-o 
constate — sportul intră, pe zi 
ce trece, în sfera unor afaceri 
(echipament, aparataj, turism, 
TV, publicitate, construcții 
sportive) care, toate, implică 
cneltuieli de milioane, dar și 
profituri. Chiar C.I.O., cînd 
încheie cu televiziunea un con
tract de peste 250 de milioane 
de dolari, anunță, de la sediul 
său din Lausanne, un nou re
cord... olimpic ! Ca urmare, 
trebuie să-i ajutăm pe spor
tivi să facă toate eforturile și 
sacrificiile pe care le implică 
marea performanță, fără a-i 
obliga să accepte compromisuri, 
vînzîndu-și faima sportivă 
pentru avantajele oferite de 
firme comerciale. Iată de ce, 
pentru a crea mijloace de sus-

Zaharia, de Ia Prahova (n.n. an
trenor Alexandru Mazilu) a avut 
a comportare deosebită. Campio
nul nostru de cros s-a adaptat 
foarte bine condițiilor întrecerii 
șl a ciștigat cursa la capătul u- 
nei dispute aprige cu atleții bul
gari. El a arătat o bună pregă
tire, care-1 recomandă pentru vi
itoarele competiții interne și in
ternaționale de cros din acest se
zon*.

lată acum cîteva dintre rezul
tatele înregistrate : juniori — 
5 000 m : 1. stolanov (Bulgaria) „ 
5. Emil Stănilă... 8. St. Peptenar ; 
junioare — 1 500 m î L Valentina 
Tutulova (Bulg.)... 5. Mia Gologan ; 
senioare — 3 000 m : Vanta Hrts-

a
Iul are acum 13 luni, ianuarie 
fiind factor comun) de competi
ții non-stop. Pentru ceilalți, ar 
fi puține lucruri de spus. Even
tual, doar că argentinianul Vilas 
demonstrează o oarecare revenire 
„în mînă» său că primele înnoiri 
importante ale tabelului nostru de 
10 evidențiați sînt Pat Duprt 
(surprinzător semifinalist Ia Wim
bledon) și Victor Pecci (finală 
la Roland Garros, după victorie 
asupra lui Connors).

Mat jos am grupat principalele 
momente ale sezonului, care, fun
damentează șl ordinea din clasa
ment :
• Philadelphia (22—28.1) : Con

nors — Ashe 6—3, 6—4, 6—1. a 
Boca Raton (12—18.H) : Borg — 
Connors 6—2, 6—3 0 Porto Rico 
(20—25.11) : Connors — Geruiaitis 
6—5, 6—0, 6—4 a Rotterdam (2— 
8.IV) : Borg — McEnroe 6—4, 6—2 
• Monte Carlo (9—15.IV) : Borg 
— Geruiaitis 6—2, 6—1, 6—3 a Las 
Vegas (23—29.IV) : Borg — Con
nors 6—3, 6—2 • W.C.T. Dallas 
(1—6.V) t McEnroe — Borg 7—5, 
4—6, 6—2, 7—6 a Roma (a—27.V): 
Geruiaitis — Vilas 6—7, 7—6, 6—7, 
6—4, 6—2 0 Roland Garros (28.V— 
11.VI) : Borg — Pecci 6—3, 6—1, 
6—7, 6—4 a Wimbledon (25.VI— 
7.VII) : Borg — Tanner 6—7, 6—1, 
3—6, 6—3, 6—4 0 Indianapolis 
(6—12.VHI' : Connors — Vilas 
6—1, 2—6, 6—4 a Toronto (13—
19.VIH) ■ Borg — McEnroe 6—3,
6— 3 0 Flushing Meadow (28.VHI 
—9.IX) : McEnroe — Geruiaitis
7— 5, 6—3, 6—3 a „Cupa Chalange»,
Montreal (4—9.XID : Borg — Con
nors 6-4, 6—2, 2—6, 6—4 0 Tokio 
(30.X—4.XI) : Borg — Connors 
6—2, 6—2 0 Melbourne (24.XII— 
2.1) : Vilas — Sadri 7—6, 7—6. 6—3, 
6—2 0 Masters ’79. New York
(10—14.1) : Borg — Geruiaitis 
6—2, 6—2.

Foarte asemănătoare este situa
ția din tenisul feminin. Aici, o 
jucătoare ajunsă la apogeu accede 
convingător la primul loc, urmată 
de o „copilă-minune** care-i poate 
fl singura rivală de temut In 
anul ce începe. NUmele lor sînt 
în fruntea listei. A obosit cam 
repede Chris Evert, devenită 
Lloyd, pe care căsnicia o face 
parcă să uite că a fost și ea o 
campioană foarte precoce. încet, 
dar constant, ' ea coboară spre

ținere a sportivilor fruntași, 
mijloace de asistență pentru 
a le asigura nevoile educațio
nale și viitorul profesional, 
este nevoie de o nouă regulă, 
în interesul adevărului și al 
echității. în acest sens, am fă
cut progrese însemnate Ia 
București și vom supune Co
misiei executive C.I.O. un pro
iect care, credem, va fi adop
tat după Jocurile de la Mos
cova.

va 
or- 
am
si
de

— Intrucit ați vizitat de 
cîteva ori bazele olimpice 
de la Lake Placid și Mos
cova, cum apreciați desfă
șurarea viitoarelor Jocuri, 
de iarnă și de vară ?

— în epoca pregătirilor, or
ganizatorii de la Lake Placid 
au fost adesea criticați, dar 
probabil ca și în 1960 (la 
Squaw Valley), cînd au existat 
suspiciuni similare, totul 
ieși bine. Cu Comitetul de 
ganizare de la Moscova 
avut contacte strînse. Sînt 
gur că vom avea Jocuri 
vară reușite.

— între comitetele olim
pice ale țărilor noastre e- 
xislă vechi relații de cola
borare. Cum apreciați dez
voltarea acestora în ulti
mii ani ?

— Mijloacele noastre de co
laborare au fost întotdeauna 
bune și sper ca ele să se îm
bunătățească mereu. Cred că 
putem intensifica relațiile 
noastre bilaterale prin înmul
țirea întîlnirilor între sportivi. 
Personal, port un mare res
pect sportului românesc. Cred 
eă românii sînt o mare națiu
ne sportivă. Mă bucur de pe 
acum pentru succesele lor 
olimpice viitoare — poate ceva 
mai mici iarna, dar cu sigu
ranță mari la vară !

Victor BĂNCIULESCU

tova (Bulg.) 10:25,6, Olga Foca 
16:52,4; seniori — io ooo m: 
1. Gheorghe Zaharia 29:06,5, Z. 
P. lordanov (Bulg.) 29:47,3.„ 7. 
Gh. ’Neamțu 30:36,2... 26. i. Cră
ciun 34:12,0 etc.
• Din programul 

viitoare de cros reținem următoa
rele date : 24 februarie — con
cura republican de selecție la 
Băile Felix, 2 martie — etapa d« 
zonă a campionatelor republicane 
(Baia Mare, Vaslui, Sf. Gheorghe, 
Reșița, Drobeta Tr. Severin, 
București), 6 aprilie — campio
natele republicane, lin alde, la 
Craiova. Ediția dtn acest an a 
„Crosului balcanic» se va desfă
șura la 23 martie, la Craiova.

competițiilor

CLASAMENTE 1979
FEMININ
1. Martina Navratilova
2. Tracy Austin
3. Chris Evert-Lloyd

> 4. Evonne Goolagong
5. Wendy Turnbull
6. Dianne Fromholts
7. Billie Jean King
S. Virginia Wade
9. Regina Marsikova

10. Kerry Reid

MASCULIN
1. B. Borg
2. J. McEnroe
3. J. Connors
4. V. Geruiaitis
5. R. Tanner
6. G. Vilas
7. H. Solomon
8, E. Dibbs
9. P. Dupre

10. V. Pecci 1

mijlocul clasamentului, încheind 
o perioadă de superioritate oare 
a lost mai scurtă decît cele ale 
ilustrelor sale predecesoare, Mar
garet Court și Billie Jean King.

Cîteva stop-cadruri : 0 „Avon», 
New York (21—25.ni) ; Navrati
lova — Austin 6—3. 3—6, 6—2 0 
Roma (6—13.V) : Austin — Han- 
n-ika 6—4, 1—6 6—3 0 Roland
Garros (23.V—ll.vi) : Evert — 
Turnbull 6—2, «—0) a Wimbledon 
(25.VI—7.VU) : Navratilova — E- 
vert 6—4, 6—4 0 San Diego
(30.VH—6.VHI) : Austin — Navra
tilova 6—4, 6—2 a Flushing Mea
dow (28.VIH—9.1X) : Austin — 
Evert 6—4. 6—3 0 Stuttgart
(5—11.XL* : Austin — Navratilova 
6—2, 6—0 a Brighton (19—25.XI): 
Navratilova — Evert 6—3, 6—3 • 
„Turneul campioanelor», Lando- 
ver (2—6.1) : N-avratilova — Aus
tin 6—2, 6—1.

în încheiere, nu putem trece 
cu vederea faptul — evident re
gretabil — că tenisul nostru nu 
mal esU prezent în cele douâ 
clasamente mondiale ale primelor 
10 locuri. Așteptăm revirimentul 
și poate că foarte tinerii noștri 
campioni. Florin Segărceanu și 
Lucia Romanov, ni-1 vor oferi 
curînd. Recentele lor afirmări 
(printre care victoria Luciei Ro
manov asupra americancei 
Margolin este cea mai de 
sînt o promisiune în acest 
Pînă în ianuarie viitor, 
speranțe pot fi împlinite !

Radu VOIA

stacy 
preț) 
sens, 

multe


