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La Metalul Oțelu-Roșir

PASIUNEA PENTRU SPORT A MUNCIT0RIL8R-
NESTINSĂ CĂ VATRĂ OTELULUI

0 3 000 de membri în asociația sportivă • Succesul 
echipei de fotbal din care s-a lansat și Lereter • Locul 
| _ |a volei - in 10 din 11 ediții ale „Cupei Metalur

gistului**
Despre localitatea Oțelu-Ro- 

șa, situată intr-o zonă pito
rească — pe Valea Bistrei, Ia 
poalele munților Poiana Ruscăi 
— se poate spune că are o re
marcabilă personalitate. Bine
înțeles, inima care pulsează 
viață acestei așezări a oțelari- 
Jor bănățeni este întreprinde
rea Oțelu-Roșu, veche unitate 
economică, ale cărei sectoare — 
oțelârie, turnătorie, laminoare, 
trăgătorie bare oțel șa. — s-au 
modernizat mult în ultimii ani 
sau abia au luat ființă, ca re
prezentante ale tehnologici a- 
van^t,1 a sooali.smuhii-

Locuitorii liniștitului oraș lu
crează. in marea lor majoritate, 
in întreprinderea amintită, pe 
care, firește, o îndrăgesc. E 
iubesc, insă, deopotrivă, muzi

în GâLi
APLAUZE Șl FLORI 

PENTRU
La ora matinală la care a so

sit ieri trenul de Sofia, peroa
nele Gării de Nord au fost mai 
aglomerate ca de obicei. Nu
meroși iubitori ai voleiului, re
prezentanți ai cluburilor șl fe
derației, rude și prieteni ai vo
leibaliștilor reprezentativei noas
tre care a participat cu succes 
la puternicul turneu de califi
care pentru J. O. au ținut să-i 
întimpine pe „tricolori" cu fiori, 
aplauze și îmbrățișări pentru 
frumoasa lor comportare in 
Bulgaria.

La sfîrșitul acestor plăcute șt 
prelungite — în ciuA» frigului 
— momente sărbătorești, căpi
tanul echipei noastre Cornelii* 
Oros ne spunea că jn grapa 
a doua a J. O., alături de echi
pele Poloniei, campioana olim
pică, Braziliei, Iugoslaviei și 
Tunisiei, avem datoria să lup
tăm pentru o performanță de

Adnotări la turneul de calificare

UN SALT CU ADEVARAT SPECTACULOS 
AL VOLEIBALIȘTILOR PE SCENA OLIMPICĂ!

• Echipa României în formă de zile mari • Cea 
moi reușită prestație din ultimii ani • De la 50 
la 80 la sută», concentrare I • Blocajul, arma 
nr. 1 S înlocuitorul lui Tutovan * Exista șansa 
unei medalii olimpice ; totul pentru a o fructifica !

De la intrarea voleiului în 
famiLa sporturilor olimpice 
(1964, Tokio), echipa României 
a fost prezentă pe marea scenă 
pe... sărite : la Tokio și-a câș
tigat acest drept fiind atunci 
campioană a Europei ; la Ciu
dad de Mexico (1968) iși asigu
rase locul intre finaliste în 
1966. la Praga, prin obținere» 
poziției de vicecampioană mon
dială, dar nu s-a mai prezen
tat ; Ia Miinchen (1972) a evo
luat in urma unui turneu de 
calificare organizat, în ajunul 
J. O-, în Franța ; la Montreal 
(1976) nu a mai reușit să se 
califice ; iar acum, în această 
iarnă bogată, voleibaliștii ro
mâni au făcut, în ultimul mo
ment, cind puțini mai sperau 
— poate — intr-o astfel de 
performanță, un impresionant 
salt pe scena olimpică '80.

Saltul este cu adevărat spec
taculos, avînd în vedere faptul 
că grupa turneului de califica

ca Și dansul, teatrul și, mai 
ales, sportul. Dovezi in acest 
sens sint cele șase titluri de 
laureați și tot aiitea medalii de 
aur ciștigate la cea de a II'» 
ediție a Festivalului Național 
„Cintarea României", precum și 
faptul că țara întreagă îl cu
noaște pe oțelarul Niea A chim 
—din emisiunile de radio sau 
televiziune —: eu urnit inter
pret al doinelor bănățene. Șiw 
sport au reușit oșelarii inanu. 
1979 isprăvi de seamă, cea mai 
importantă fiind calificarea 
echipei lor de fotbal — Meta
lul Oțelu-Roșu. care activează 
ia Divizia C — în .șatsprcre-

Modesto FEMUULNi

(Coafiswre in pag. 2-3)
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Ieri, la sosirea

Delegația voleibaliștilor 
români la citeva minute 
după sosirea in Gara 

de Nord
Foto : Dragoș NEAGU 

răsunet". Iar secretarul respon
sabil al federației, Marin Pe
trescu, se arăta încrezător : „O 
să mai facem și alte surpri
ze». Cea mal dorită ? Medalia 
olimpică r

Așa să fie 1 Și, dacă se poa
te, de aur— 

re de la Pernik era cu mult 
mai tare decît cele ale C. M. 
din 1978 și C.E. din 1979, com
petiții în care echipa României 
nu reușea să se califice în res
pectivele turnee finale ale frun
tașelor. Dar, de data aceasta, 
in Bulgaria, echipa pregătită 
și aliniată de N. Sotir, FI. Ba- 
laiș și St. Tudor a întrecut 
așteptările, surprinzîndu-ne cu 
o formă de zile mari, cu o ne
potolită dorință de victorie, cu 
dăruirea, vigoarea și curajul 
care îi lipsiseră în anii tr<_- 
cuți. Și nu greșim dacă afir
măm că voleibaliștii noștri au 
făcut cea mai reușită compe
tiție a lor din ultimii 8—10 
ani.

Care ar fi, în esență, coor
donatele acestei frumoase iz-

Aurelion BREBEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Miercuri 30 ianuarie 1980 |

Pe o pîrtie din apropie- g 
rea casei, Nadia Comă- * 
neci ți fratele său A- 
drian, la o plimbare cu 

sania
9
â Foto : Virgil ONOIU — > 
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JN 1980 TREBUIE SĂ NE APĂRĂM 
POZIȚIILE FRUNTAȘE CUCERITE ANUL TRECUT
Ueasta este bttâflrea fermă a

Mai mult decît in anii pre
cedență, Des-a sportivă trăiește 

sub semnul gimnasticii. 
Am petrecut doar două zile in 
mijlocul lotului olimpic femi
nin de gimnastică, care se pre
gătește in acest frumos oraș, 
și ne-am dat seama că intra

Pcniru prima oara in echipa de „Cupa Daris"

JUCĂTORUL NR. 1 - UN TÎNĂR DE 18 ANI!
FLORIN SEGĂRCEANU : „Mă pregătesc intens pentru 

acest eveniment**
Pentru meciul cu formația 

Iugoslaviei, din turul II al 
„Cupei Davis", jucătorul nr. 1 
al echipei noastre este Florin 
Segăreeanu. Pentru prima oară 
in istoria participării României 
la „Cupa Davis" un tinăr de 
18 ani, cu o mică experiență 
in întreceri internaționale de 
seniori, este trimis în... linia 
intii a disputei ! „Această dată 
va trebui reținută — ne spu
nea antrenorul emerit Gheor- 
ghe Viziru, căpitanul nejucător 
al reprezentativei României. 
Hotărîndu-ne, împreună cu co
legul meu Alexe Bardan, să 
abordăm sezonul competițional 
oficial cu elemente tinere — 
lucru început cu Campionatul 
european pe teren 
acoperit, dotat cu 
„Kings Cup" — a- 
vem convingerea 
că este singura 
cale sănătoasă de 
a face ca tenisul 
românesc să se a- 
propie de piscu
rile pe care s-a 
mai aflat"...

în Sala de la 
complexul sportiv 
bucureștean „23 
August" se aude 
doar zgomotul min
gii lovite de Flo
rin Segăreeanu. 
Șeful de promoție 
al generației ti
nere de tenismâni 
— un autentic ta
lent — se antre
nează multe ore 
pe zi. Pe partea 
sa de teren se a- 
flă singur, iar de 
cealaltă parte a 
terenului sint An
drei Dîrzu și Du

Nadiei Comaneci, a echipei feminine de gimnastică a României
rea în anul olimpic, cu toate 
răspunderile care decurg din 
aceasta atit pentru colectivul 
de sportive, cit și pentru grupul 
de tehnicieni, este privită cu 
maximă responsabilitate, sint 
analizate și studiate pînă la 
cel mai mic detaliu toate mă
surile care pot contribui la 
buna pregătire a echipei care 
va reprezenta țara noastră Ia 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova.

„In fond, este absolut firesc 
să procedăm astfel, ne spune 
antrenorul emerit Bela Karoly, 
pentru că echipa noastră re
prezentativă va aborda exame
nul as— s„rre iii.- pe poziția de 
campioană a lumii și, deci, li
der al _ gimnasticii mondiale, 
poziție rivnită de cele mai bune 
echipe ale lumii. Un motiv ?n 
plus să ne pregătim foarte 
bine, să nu neglijăm nici un 
aspect care ar putea afecta ran
damentul gimnastelor noastre 
fruntașe, mai ales că ne-a ră
mas destul de puțin timp pînă 
la startul olimpie. încă din 4 

mitru Hărădău. Ei ii trimit 
mingi pe dreapta și pe stingă, 
îl „aduc" în fața fileului în- 
cercînd să-1 paseze. Dar Flo
rin este atent, reflexele îi 
funcționează bine, astfel că 
foarte puține mingi îl depă
șesc. „Meciul cu echipa Iugo
slaviei — ne spune el — va 
fi a doua mea participare în 
„Cupa Davis". Cu doi ani in 
urmă am jucat meciul de du
blu, alături de Andrei Dîrzu, 
la Praga. Am jucat și o par
tidă de simplu, cu Pavel Slozil, 
în fața căruia am pierdut, dar

Ion GAVRILESCU 

(Continuare în pag a 4-a)

Intre două antrenamente în sală, Dumitru 
Hărădău, Florin Segăreeanu ți Andrei Dîrzu 
îți desăvir$esc pregătirea fizică, alergînd prin 
zăpadă Foto : Vasile BAGEAC

ianuarie am reluat antrena
mentele cu efectivul complet 
(mai puțin Nadia Comăneci, 
care — ca urmare a acciden
tului suferit la campionatele 
mondiale de la Fort Worth — 
a beneficiat de un program 
special, mai ușor, de pregătire) 
și cu multe speranțe intr-o 
bună evoluție la Olimpiada din 
acest an. Ne preocupă, deopo
trivă, punerea la punct a e- 
xercițiilor impuse (aceleași, de 
fapt, de la trecutele campio
nate mondiale), dar mai ales a 
celor liber alese care, după 
cum știți, au fost hotăritoare 
pentru noi în cucerirea primu
lui titlu de campioană mondială 
pe echipe".

Este impresionantă și pildui
toare pentru mulți ălți sportivi 
fruntași viața colectivă, de a- 
devărată familie, a lotului, în
trajutorarea fetelor în tot ceea 
ce ele întreprind, fie în sala 
de gimnastică, fie la școală sau

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

Premieră pe pista

din Sinaia

C0B0RÎR1 
DE BOB-4 PENTRU 
„CUPA FEDERAȚIEI"

Pentru prima dată de la da
rea ei în folosință, pîrtia din 
Sinaia va fi gazda unui con
curs de bob pentru 4 persoane 
(este drept, anul trecut s-a 
desfășurat o competiție — „Cu
pa C.S.O.“ —, dar manșele
întrecerii au avut loc doar pe 
distanța de 1200 m din cei 
1500 m, cît măsoară întregul 
traseu al pistei). Deci, o pre
mieră (în același timp o... re
luare, curse de bob-4 nemai- 
disputîndu-se în țara noastră 
de mai bine de 20 de ani, găz
duite fiind pe atunci de pîr
tia din Poiana Brașov), pri
lejuită de „Cupa Federa
ției", competiție care va re
uni (astăzi și mîine, de 
la ora 9) 10 echipaje: două 
formate din componențit lotu
lui olimpic, opt alcătuite din 
boberi ai secțiilor Bucegi. Car- 
pați, C.S.O., Voința din Sinaia, 
Poiana Cimpina, A.S. Armata, 
Telefericul și Tractorul Bra
șov.

Tot astăzi și mîine, dar de la 
ora 11, se dispută și cursele 
de sanie din cadrul „Cupei Fe
derației".

© La campionatul european 
de bob-2 pentru tineret (Cor
tina d'Ampezzo, 2—3 februarie), 
vor lua parte și echipajele ro
mânești Al. Pandrea — Gh. 
Pcplea, V. Tuțuianu — N. Alc- 
eu, D. Mai'ianov — V. Radu
lescu. ’

O Roxana Bărtușică, Maria
na Carp și dublul D. Comșa — 
C. Răducanu vor participa, sîm- 
bătă și duminică, la campiona
tul european de sanie pentru 
juniori, găzduit de stațiunea 
suedeză Hammarstrand.



Nea Marin la patinaj
Selecția lotului olimpic de box

MĂI FRAȚILOR, E CEVA CE NU EXISTĂ!
Măi fraților, nu vă spu

sei ce pătimii duminică. îmi 
dedeasă Mitică al lui Rădu- 
lean 
vine 
nașa 
să-i 
primi la bloc nou, 
Vlăicii. Mă vorbii cu mu
ierea. că eu nu ies din 
cuvintul ei cînd îmi dă drep
tate. băgai tilvul ăl mare 
in butoi și trăsei o dimi- 
geană de zaibăr neînceput, 
luai custura și tăiai ca la 
doi metri de trandafir afu
mat de pe hornul vetrii și 
plecai cu noaptea in cap in 
gară la noi, la Băilești, să 
prinz trinul de 4,47. Cînd 
mă urcai in trin, dedei cu 
ochii de Ion al lui Mitu 
de la noi. ’Cea că se duce 
la Craiova, la finala pe ju
deț la șah, că el ii dovedi 
pe tofi ailanți din 
din comună, ca și 
soru-sa Ileana, mai 
an, care e acum 
pe-a 9-a la indus
trial. Vino, nea 
Mărine — zice 
zgimboiul — că e . . _
pong, să ne supții cu ga
lerie, că jucămr cu copii din 
toate comunele.

Acu, ce-mi făcui eu soco
teala ? Ia să dau o raită pe 
la sport, să nu-l iau pe nașu 
Pantelică din foaie. Și mă 
dusăi cu al mic la' Casa 
pionierilor. Gloată mare de 
copii, băieții intr-o parte, fe
tele inde ele in altă parte, 
mai mare dragul ! Prefe- 
soara Valeria Săndulescu, 
inginerul Butoi. Tudor Mi- 
rea, Bădici și un om eu 
părul alb, Blagoe Marco- 
vici, stătea intre ei și-i în
druma care și cum. Bag 
samă că era șah de import, 
că-i zicea sistem elvețian. 
Mă dusei pe fuga la Isti- 
tutul ăla de e cu porumbul 
cu griul și alte boabe. 
Mumă de mă făcuși, acolo 
erau și mai multi, și-și dă
deau unul la altul cu niște 
ouă de bibilică, că-i si spu
sei unuia Bălan, de trăgeau 
tofi de el, că dacă știam 
le aduceam eu niște ouă ca 
lumea, cu două gălbenușuri, 
să le nemere copiii mai 
lesne.

Mă mină un tovarăș de 
la sport să mă duc și în 
Parcul Poporului, la patinaj, 
că acolo 
xistă. Da 
că eram 
veniseră 
prefesori 
lopețile să facă — zicea — 
pîrtie pe gheată. Ricîiră o

?»

tilifon din Craiova că 
alde nașu Pantelică cu 
Reta de la București, 
vază partamentu de-l 

in Valea

școală fi

u

țiră ici, o tlră colo și vă
zură că nu merge. Aleseră 
un locșor așa, cit să doar
mă Corbea al meu, al de 
merge pe sirmă prin curte de 
juri că e troleibuz. „E cam 
mic“. iși dete unul cu pă
rerea. „Uas-că il parcurge 
de 100 de ori și tot aia de
vine', zisă al mai mare inde 
ei. Mă fraților, le zisăi, voi 
afi venit cam tirziu la 
treaba asta. „Ei, asta și cu 
tălică — sări al cu pălăria
— intirziarăm și noi o juma 
de oră". Nu, oameni buni, 
intirziarăti cu două luni, că 
îngheță apa. ninse, se topi 
zăpada și făcu cloțuri de 
nu le mai neteziți nici cu 
fierul de călcat... își fring 
copiii picioarele, se șotmă- 
nesc. „Da — zisă șeful lor
— nu mai e bună de 
Ba e bună, că uite 
ai de la

FOILETON

și ping-

e ceva ce nu e- 
nu-ș cum se făcu, 
singur pe lac. Ba 
intr-un tirziu trei 
cu trei băieți cu

DISPUTE DIRZE, ÎNCHEIATE CU MIJITE SURPRIZE

nimic", 
o taie 
cu to- 
o cari 

că

„teapeleu" 
poarele și 
la „Minerva", 
acu îngheață zai- 
bărul in dimigeană, 
dar la vară, la 
grădină...

Așa că plecarăm care în
cotro, iar aproape de poartă 
văzurăm venind pe prefe- 
soara Golubovici cu vreo 
șase codane de la școala ei, 
că primiseră notă telefonică 
să fie neapărat în parc. Păi 
patinele ? „Ce patine, nea 
Mărine — zice — ei noi 
sîntem ale mai prima la 
cros, n-avem treabă cu pa
tinajul...". Și făcură și ele 
cale-ntoarsă. De patinat tot 
am patinat, eu autobuzul, 
ci era polei, dar bag samă 
că duminica nu lucrează ai 
cu sarea...

Sara, cind să dau tiH- 
fon muierii că mai intirzii 
la Craiova, ce-mi aud ure
chile ?! Dintr-o cabină ală
turată, transmitea un cores
pondent că mai mult de 
50 000 de tineri și tinere 
din oraș și din județ au 
făcut sport de masă... că și 
patinaj... că Parcul Poporu
lui... și .nu-s mni ce, că 
nu-mi place să trag cu tt- 
rechea la ce vorbesc alții. 
Mi-am zis că, cit e ciubă
rul meu de tare, dacă-i dam 
toată dimigeana și tot nu 
putea corespondentul să vază 
una ca asta, că eram de 
șapte cu tofii și nici o așchie 
de patină.

Așa 
nătoși, 
nală !

CONSTANȚA, 29 (prin tele
fon). Prima reuniune de selec- 

. ție a lotului olimpic de box a 
continuat pînă luni seara tir
ziu, motiv pentru care n-am 
putut oferi cititorilor noștri a- 
mănunte de la disputele ulti
melor partide. O 
ce urmează.

Gala a oferit 
care au umplut 
Sala sporturilor 
meciuri dirze, presărate cu câ
teva mari surprize. într-uaa 
dintre ele fostul campion eu
ropean Simion Cuțov a cedat 
neașteptat de ușor în fața plo
ieșteanului Leontin Sandu. In 
primul rund am avut impresia 
că dinamovistul iși protejează 
adversarul, că el va obține o 
victorie facilă. Dar. incepind 
din repriza secundă, Sandu a de
venit mai îndrăzneț, a lovit 
mai mult și mai variat pe mă
sură ce forțele lui Cuțov în
cepuseră să scadă. Astfel. Leon
tin Sandu a realizat o victorie 
fără drept de apel (3—0). La 
semimijlocie. Constantin Ghin- 
dăoanu (Dinamo), în evident 
progres, a făcut dovada unei 
maturități deosebite, depășind 
un adversar redutabil in per
soana. gălățeanului Dumitru Bu
te. Tot cu o surpriza »-a în
cheiat și intilnirea dintre di
namovistul Gheorghe Simian 
(mijlocie mică), evohiînd pen
tru prima dată la această cate
gorie, care l-a depășit riar la 
puncte pe campionul națicaal 
Vasile Girgavn (Steaua). Cra- 
ioveanu! Marcel Sirba (mijlo
cie mică) a dovedit din nou o

facem în cele

spectatorilor, 
pină la refuz 
din localitate,

deosebită tenacitate, întrecin- 
du-1 la puncte pe băcăuanul 
Marinică Oatu, un sportiv bă
tăios și foarte incomod. Mijlo
ciul Valentin Siiaghi (Dinamo), 
intr-o bună dispoziție de luptă, 
l-a învins net la puncte pe 
campionul țării Gheorghe But- 
naru (Steaua), după ce l-a tri
mis și la podea în reprizele I și 
III. Numai indulgența (a se 
citi greșeala) arbitrului de ring 
V. Sibana a făcut ca partida să 
nu se încheie înainte de limi
tă, așa cum ar fi fost normal. 
Intilnirea semigreilor gălățenl 
Georgică Donici și Costică Chi- 
racu a fost una dintre cele a- 
plaudate la scenă deschisă. Me
ritele revin in egală măsură 
învingătorului — Georgică Do
nici — și Învinsului — Costică 
Chiracu, care au luptat cu deo
sebită 
nat și 
zat un 
tat, cu 
sumate 
val de 
perfect 
dat un 
indicat

tenacitate. Greii Ion Cer- 
Teodor Pirjol au reali- 
meci deosebit de dispu- 
faze rapide și clare, con- 
la un nivel tehnic des- 
ridicat. Partida a fost 
egală, dar cum trebuie 
învingător, arbitrii l-au 
pe Cernat...

în cea de a doua reuniune de 
selecție de miercuri seara sint 
programate un număr de 15 
meciuri. dintre care se des
prind : Daniel Rado — Gheor- 
rhe Brumă (muscă). Simion 
Cuțov — Carol Hajnal (ușoară). 
Mareei Sir ba — Gheorghe Si
mla* (mijlocie mică). Georgică 
Daniei — Dumitru Văleanu 
(semigrea) și Ion Cernat . — 
Vjarel Vasile (grea).

Mihai TRANCĂ

CAMPIONATE • C
EVOLUȚII NOTABILE ALE SCHI 

RODO
Dan F

valoroal 
Manta j 
Proba I 
rată pel 
pe corn 
cercări, 
schlorj 
bune : I 
merituof 
(locul 4 
CU1 7) 
au făcu 
ciabțtilo 

„CUPA STEAGUL ROȘU* 
Pe o vreme cîinoasă, cu ger, 

ceață și ninsoare a avut loe, la 
sfirșitul săptămînii trecute, „Cupa 
Steagul roșu" la schi alpin pentru 
copii și juniori. Au fost pre
zenți peste 100 de. tineri schiori 
din toate secțiile din țară. S-au 
disputat curse de slalom uri'aș 
și slalom special în care am ad
mirat eforturile depuse de spor
tivi. O impresie deosebită au lă
sat ZoK Balasz, Cătălin Fusulan, 
Dan Iliescu, Carmen Cosma, Eri
ca Codrescu, Dan Șuta, Ortvin 
Friihn, Dragoș Ghițoc ș.a. REZUL
TATE TEHNICE, slalom special, 
junioare mici : 1. Carmen Cosma 
(M. Ciur) 103.3, 2. Bianca Marcu 
(St. roșu) 106.3, 3. lutka Holio 
CM. Ciuc) 117.9 ; junioare mari : 
L Erica Codrescu (Dinamo) 96,4,
2. Csilla Petres (M. Ciuc) 100,6,
3. Iudit Kacso (Petroșiani) 104,5 ;as , —E D jjiescu (jj!.

2. D. Ghițoc (Di-
IN DIVIZIA A LA TENIS Dl
29 (prin telefon).

LA „CUPA
Zilele trecute, pe pîrtiile din sta

țiunea bulgară Pamporovo, a 
avut loc concursul interna
țional de schi alpin dotat cu 
„Cupa Rodope“. La întreceri au 
fost prezenți sportivi din mal 
multe țări, printre care și Româ
nia. Lotul sportivilor noștri, t<on- 
dus de antrenorul Kurt Gohn și 
compus din Ion Cavași, Dan 
Frățilă, Alexandru Manta și Vili 
Podaru, a înregistrat rezultate 
notabile. Astfel, în cursa de sla
lom special. Ion Cavași s-a clasat 
pe locul trei, iar Vili Podaru șl

3. 1________
juniori mici 
namo) 103,6,

ECHIPA FEMININA DE
IA TURNEUL DE EA

HXSDBU A ROMÂNIEI
rn (CEHOSEOLACIA)

că, să ne vedem să- 
la o adevărată fi- 

Machea, s-o face ?

MARIN
pt. conf. Mircea COSTEA

între două competiții oficiale 
interne _ .'
returul campionatului Diviziei 
A — activitatea handbalistică 
feminină și-a mutat activitatea 
în -arena internațională. între 
Tării ’n^?^ 
turi de formațiile naționale ale 
Cehoslovaciei (cu două echipe), 
Bulgariei, Danemarcei și Nor
vegiei, la turneul de la Cheb 
(Cehoslovacia). în vederea a- 
cestui eveniment, antrenorii e- 
chipei României, Eugen Barth* 
și Remus Drăgănescu, au con
vocat un lot de 19 jucătoare, 
urmînd ca în aceste zile, după 
terminarea perioadei de presă- 

' tire, să se stabilească asupra 
sportivelor care vor face depla
sarea la turneul amintit. Iată 
lotul handbalistelor convocate

.Cupa României" ți
la pregătire : Viorica I<»-Jeâ, 
Doin* Copoez și Angela Ciubo
tă — portari ; Niculin» Ssțsu, 
Marin* Bosi-Igorov, Ecaterină 
Marian, Rodie* Marian, Laris* 
Cazacu, Jerzicska Hajnal, Li
lian* Tomescu, Laurica Lupșor, 
Ghconriiița Mălai, Maria To- rox, —j Tnțanca
Ștefanovici, Elena Leonte, n- 
lofteia Călin, Elen* Ciubotarii 
și Eva Gaal — jucătoare de 
cimp. După cum se vede, față 
de lotul care a fost convocat 
pentru anterioarele concursuri 
internaționale („Trofeul Car- 
pați“, Balcaniadă), acum apar 
și nume noi : Avădanei — TE- 
ROM Iași, Leonte — Hidroteh
nica Constanța, Călin — Vultu
rul Ploiești, Ciubotaru — Tex
tila Buhuși.

CRAIOVA, ... ___ ___ _
Etapa turneu a Diviziei A la te
nis de masă a programat unul 
dintre ce!e mal așteptate meciuri 
din concursul feminin : Progresul 
Buc. — C.S. Arad II. Important, 
ca în flecare an, pentru configu
rația clasamentului. In cele peste 
trei ore de joc, cei prezent! au 
asistat la cele mai incredibile 
rezultate: Olga Nemeș — Liana 
Măcean 2—0 I; Mari* Alexandru — 
Magdalena Leszay o—2 ! ; viorica 
Dragu — Eva Ferenczi 0—2 ; 
Alexandru — Măcean 0—2; Nemeș 
— Ferenczi 2—o 1 ; Dragu
Leszay 1—2 ; Alexandru — 
renezi 1—2. Deci, Progresul 
C.S. Arad II 2—5, clar cum ? 
ria I U echipele feminine a 
venit formației C.S. Arad „ 
(5 0 CU C.S.Ș. Rm. Vilcea), Iar 
ta cede masculine formației C.S.M. 
(Jiui-Lde asemenea neîn-

'’o eale rezultate :

Fe

PASIUNEA PENTRU SPORT A MUNCITORILOR
(Urmare din pag. I)

cimile“ Cupei României (după 
ce a eliminat trei echipe de 
»C“ și două dc „B‘j.

Dar, despre pasiunea pentru 
sport a oțelarilor bănățeni, a 
celor care urmăresc prin sticla 
de cobalt cuptoarele în care clo
cotește oțelul, se pot spune lu
cruri multe și deosebit de in
teresante. De pildă, că în acest 
an A. S. Metalul va aniversa 
șase decenii de cînd aici aluat 
naștere o grupare sportivă mun
citorească, șase decenii de cînd 
«portul sălășluiește pe aceste 
locuri ,..ca la el acasă. „Da — 
ne spunea tovarășul Virgil Tar
la, unul din promotorii mișcă
rii sportive din întreprindere, 
secretar al Comitetului sindica
tului și vicepreședinte al aso
ciației sportive Metalul — dra
gostea pentru sport a oameni
lor muncii din întreprinderea 
noastră are rădăcini adinei și 
este imposibil dc măsurat. Pol 
preciza, de pildă, că asociația 
noastră are peste 3 000 de mem
bri și că toți sîntem ca o fa

milie. Ne cunoaștem bine și 
pentru că ne intilnim mereu pe 
terenuri practicind, cu predi
lecție, opt discipline : box, fot
bal, handbal, 
volei, tenis de 
primele patru 
prezenți și în 
formanță". De 
aflat la Oțelu-Roșu are prilejul 
să stea de vorbă cu mulți, foar
te mulți iubitori 
ajungînd pină la 
grete că nu poate 
tr-un articol decît 
ceea ce a aflat: 
participînd la tradiționala „Cu
pă a metalurgistului", formația 
Oțelu-Roșu^a cucerit locul I m 
zece din cele unsprezece edi
ții ale competiției. • Nume de 
fotbaliști lansați aici, care au 
activat cu frumoase rezultate 
în fotbalul de performanță : 
Lereter, Kotormany, Ț orcan,

natațic, popice, 
masă și șab, Ia 
dintre ele fiind 
sportul de per- 
fapt, reporterul

ai sportului, 
urmă să re- 
consemna in
cite ceva din 
• La volei,

Mehedințo. Nestorovici, Birău.
• Boxerii de la Metalul au 
fost apreciați in diverse gale 
organizate la Reșița, Timișoara. 
Drobeta-Tr. Severin, mulți din
tre ei fiind campioni județeni
• La loc de frunte se află tu
rismul. Așa se explică organi
zarea, aproape permanentă, de 
excursii spre locurile de inte
res turistic din țară sau cele 
locale, cum ar fi poienele ce 
poartă numele de Mărului, Bra
dului, Jgheabului • Tenisul de 
masă are foarte mulți adepți, 
iar dintre aceștia unii au de
venit campioni județeni • So
licitate intens sint popicăria și, 
in timpul verii, ștrandul. Ele 
abia fac față cererilor • Un 
mare impuls 1-» dat mișcării 
sportive marea competiție spor
tivă națională „Daciada", oa
menii muncii de la Oțelu-Roșu 
fiind prezenți la multe disci
pline. Cu multă seriozitate sînt 
organizate fazele dc masă, pe 
secții, ateliere, sectoare. • Nu-

me ale celor care lucrează în 
întreprindere și s-au 
organizatori, antrenori 
tivi : electricianul 
Dulghcru, lăcătușul 
Balint, tehnicianul
Trușcă, maistrul oțelar Gheor
ghe Becan, contabila Lucia Ho- 
mola, tehnicianul Ovidiu Arie- 
șan — antrenorul echipei de 
fotbal, strungarul Herman Az- 
zola...

înainte de a încheia aceste 
rinduri a sunat telefonul. Ne 
căuta Zeno Radu, corespondent 
al ziarului nostru în această 
întreprindere :

— Ați scris reportajul? Fiind
că ar fi bine să adăugați că 
circa 80 de schiori s-au între
cut duminică in cadrul „Dacia- 
dei albe" pe dealurile Jghea
bului. Sint oameni din atelie
rul mecanic și oțelăria electri
că. întreceri pe schi și săniuțe 
se vor organiza in continuare 
una chiar duminica viitoare...'

Am adăugat.

distins ca 
sau spor- 
Gheorghc 
Gheorghe 
Dumitru

ANUNȚ
„I.C.S.I.T.- FAUR Bucu

rești, cu sediul In Bd. 
Muncii nr. 256, sectorul 3, 
telefon 27.26.25 sau 27.70.40/ 
1706, încadrează pentru Fi
liala de Cercetare-Proiec- 
tare din Iași, In condițiile 
Legii 12/1971.
• ingineri mecanici ;
• tehnicieni normatori ;
O tehnicieni proiectanți;
• desenatori tehnici.
Relații în vederea înca

drării, la Biroul Personal 
al C.U.G. — Iași, șoseaua 
Ciurea nr. ld, telefon 
33473 — prefix 981.

ANDREI AVARVAREL <3uj- 
Napoca : Știți că există o zi
cală care nu o dată s-a veri
ficat In practică : „niciodată
nu este prea ttrzîu*. Dealtfel, 
trebuie să vă spunem că nici 
fostul mare campion Constan
tin Grecescu n-a Snceput mai 
devreme aUettsmuL Referitor 
la relația dintre înălțimea pe 
care o aveți ți perspectivele 
dv. in complexa probă de 110 
m garduri, vă putem spune 
doar că în balanță cel ‘
mult cîntăresc calitățile 
tive pe care, le aveți, precum 
și munca pe care o depuneți 
la antrenamente. O să vă con
vingeți șl mai bine de aceste 
adevăruri atunci cind — după 
terminarea stagiului militar — 
o să începeți cursurile 
I.E.F S. Vă dorim succes I

SIMION PALCAU — Bucu
rești. Dreptatea este de ba* ea 
colegilor dumitale, care sus
țin că „medaliile decernate ia 
marile competiții europene și

mal 
na-

la

IALO
(inclusiv Jocurile O- 

nu sint din aur ma
șini doar suflate, au- 

se mai spune,
— SIMIONESCU — 

cazul 
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mon- 
Olim- 
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șani) 3:0J 
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9—0 CU I 
Unlv. Cra 
Craiova 11 
nln : PoJ 
C.S.Ș. r.j 
Spartac q 
t~..«. Arad 
greșul b J 
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Se- 
re- 
II,

Duminici 
Campionau 
viziri B. d 
rezultatele 
ponder.pl i 
București ■ 
Pnahova PI 
rești 1—3,

S-a încheiat „Cupa t’PA UNIRII" LA TEh 
tenis, competiție care s--a 
surat în sala „Steaua44 din Capi
tală. La fete a ciștigat Mariana 
Hadgiu (Cuprom Baia Mare) dis- 
rr.ontea in finală cu 7—6, 6—3 de 
Camelia Chiriac (TH.xamo Brașov), 
dupâ ce Învingă to ar ea fusese con
dusă cu 5—2 in primal set. Ma
riana Hadgiu — foarte bine da- 
satâ și în ,Top4*-u-l anului trecut 
— dorește să-și recucerească, du
pă cum ne spunea, un loe în e-

chipa națiq 
wtrenorulu 
taț2 .4ndr< 
nlca B’Jrd 
pus cu

Rezultai^ 
băieți î Ș.J 
(Steaua i 1 
M. Tăbâd 
rești)
— coresjTM

HOTĂRIREA FERMA A NADIEI COM
(Urmare din pag. î)

în cămin, dorința lor unanimă 
de a munci fără preget pentru 
perfecționarea continuă a mă
iestriei, pentru obținerea de 
noi succese care să strălucească 
în palmaresul gimnasticii ro
mânești. Am asistat, cu reală 
plăcere, la reîntîlnirea lotului 
cu Nadia Comăneci, 
cînd ea 
în sală, 
tuturor 
bită de 
lor pe 
ori le-a 
cu exemplul ei strălucit, spre 
mari și frumoase victorii.

„Ii simțeam lipsa și ne bucu
răm acum să lucrăm din nou 
împreună cu Nadia, ne spune 
Emilia Eberle, campioana mon
dială de la Fort 
fost o „echipă de 
și așa va trebui 
Jocurile Olimpice 
cova. Noi avem nevoie de Na
dia, iar ea are nevoie de noi 
și numai împreună vom puica 
învinge toate dificultățile care

in ziua 
și-a reluat pregătirile 
și am citit pe fețele 

fetelor bucuria deose- 
a o avea fn mijlocul 
colega care de atitea 
ajutat și le-a purtat,

.Worth. Am 
aur" in 19'9 

să fim și Ia 
de la Mos-

ne aștea 
petiUMJ 
least t- 
tâșit

W

a

pic. Xa

i.

Marta i

mondiale 
Hmpice) 
siv". Ele 
rite, cum

GHEORGHE 
Tulcea. Evident ca in 
handbaliștilor cam așa 
lucrurile — una a fost 
în meciurile ..Supercupei 
diale" și alta va fi la 
piada de la Moscova, 
cum sublimați și dv., „I 
să se contureze o mare 
chipă, care sa se ridice la ni
velul faimoasei reprezentative 
din care făceau parte Gațu și 
Gruia, dacă nu și mai sus". 
Sînt destule semne bune,

S. POPESCU — Sibiu. Răs
punsul este unul singur : in 
cazul cînd la executarea unui

penalty portarul se întoarce cu 
spatele spre jucătorul ------ -
tant, arbitrul va da 
rele decizii : a.
golului ; b. cartonaș 
pentru gestul nesportr 
tarului. Precizăm că, 
s-a marcat, nu sint 
regulamentare pentru 
loviturii de pedeapsă.

GHEORGHE TOPlRCEANU — 
București. Da, handbaliștH Ni- 
eolae Voinea și Măricel Voinea, 
de la H.C. Minaur Baia Mare, 
sînt frați.

IO AN JUDE — Hun ed os’" 
Deci, sînteți zidar constructor, 
practicați gimnastica de dimi
neață, jucați fotbal intr-o echi
pă din campionatul municipal, 
vă destinderi alergînd 30 de km

I execu- 
următoa- 
validarea 

galben 
iv al por- 

dacă nu 
temeiuri 

repetarea

pe zi, aveți 29 de ani, nu ap 
turnat niciodată și nu ați con
sumat alcool. Felicitări și să ia 
exemplu și alții de la dv.

L TEODORESCU — București. 
Cu siguranță că F.R.F. așa va 
proceda — va face diferențieri 
in sancționarea jucătorilor cu 
înclinații spre joc brutal, pentru 
că, cum bine știți, pe teren sînt 
faulturi și taulturi. Vă amintiți 
de „cazul Onuțan" șl urmările 
lui drastice ? Forul de speciali
tate ne asigură că așa vor păți 
toți acela care prin jocul lor vor 
scoate adversarul din competiție 
pe un timp mai îndelungat.

ANTON SCUTARIU — Iași. La 
sugestia dv., reamintim că în 
cadrul turneului final WCT de 
la Montreal, la sfîrșitul anului 
trecut Connors l-a învins greu 
pe Bie Năstase eu 4—6, 7—6, 
6—2, după ce tenismanul nostru 
avusese 4 mecibaluri în setul 
secund I

Stelian TRANDAFIRESCU

au
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Ion Cavași va încerca, în ca
drul .Cupei Dinamo", să con
firme startul bun din acest 

sezon
POSTĂVAR,
IONAL DE SCHI ALPIN

Brașov*  va avea la start schiori 
j din Bulgaria. Polonia, UruOTlaa 

Sovietică și România. După cum 
ne-au anunțat oganizatorii vor 
avea loc curse de slalom special, 
slalom uriaș și coborlre. Miercuri, 
pe prima porțiune a Pîrtiei Lu
pului, se va disputa slalomul u- 
riaș. Joi. pe dificilul traseu de 
sub teleferic va avea loc proba de 
slalom special, iar vineri, in ulti
ma zi a competiției, spectacu- 
loas^iursă de coborire pe Psrtia 
Lupului. La întreceri vor fi pre
zent! cei mai buni schiori ro
mâni, printre care Ion Cavași,

• I JOCURI PE AGENDA LO
TULUI DE JUNIORI. Timp de 
două săptămîni. lotul reprezen
tativ de juniori s-a pregătit în 
condiții foarte bune la cabana 
Voina. Șl, așa cum era prevăzut 
in programul judicios întocmit 
de antrenorul Ion Nunweiller, 
urmează să se desfășoare, in pe
rioada 30 ianuarie — 10 februa
rie, un turneu de opt jocuri fci 
vestul țării. Acest turneu începe 
astazi cu partida susținută în 
compania liderului seriei a v-a
a campionatului republican de 
juniori. C.S.S. Timișoara. JMiiQP- 
wni formația de juniori a 
U.M.T.-ului,* iar vineri echipa de 
juniori C.F.R. Timișoara, fn con
tinuare, lotul va mai mtilni pe 
divizionara C C.F.R. Timișoara

Alexandru Manta, Dan Frățilă, 
Alin Năstase, Gheorghe Vulpe,
Virgil Breslei, Gheorghe Bucur,
Dorin Dinu, Csaba Portlk, Mihai 
Biră, Vili Podaru, Zolt Balasz ș.a.

INERET LA VOLEI
biai — A.S.S. U. Craiova 3—«,
C.S.Ș. Suceava — Ceahlăul P. 1 
Neamț 1—3, C.P.B. — Flacăra Ro- I 
șie 0—3, Metalotehnlea Tg. Mu- * 
reș — G.I.G.C.L. Brașov 3—0, Al
batros Constanța — Confecția I 
București 3—1, „U“ CluJ-Napoca I
— Constructorul Arad 3—0, Brai- ■ 
conf Brăila — Penicilina n Iași 
3—0 ; Masculin : „U“ Cluj-Napoca I
— 7 Noiembrie Sibiu 3—1, Didac- I 
tlca Victoria Zalău — Strungul ■ 
Arad 3—0, Electroputere Craiova
— I.O.R. București 3—1, Motorul I 
Bala Mare — A.S.U. Oradea 3—3, I 
A.S.A. Marina Constanța — * 
PECO Ploiești 3—0, Steaua H — _

L ‘Mîndr’icT'c. 1 
Toader, C. Albu, G. Tamaș, C. . 
Popa, C. Popovici, I. Baltag. M. I 
Radu, N. Străjan, V. Săsăranu). ■

| Dialog de sezon cazan: „PRIMĂVARA 
I A... SURÎS MERER SPORTULUI STUDENȚESC"

Paul Cazan*  fundaș central al 
I divizionarei A Sportul studențesc, 

este, la aproape 28 de ani, așa 
cum dealtfel îl cunoaștem cu 
toții : un jucător ambițios, e- 

Ixemplu în pregătire, gata orlcînd 
să se sacrifice intereselor echi
pei sale. Deși joacă în formația 
alb-negrilor din 1972, n-a avut 

Iîncă, ne mărturisește din capul 
locului, șansa interviului. I-o 
acordăm, rugîndu-1 — mal in 
glumă, mai în serios — să ne 

I scuze pentru... întîrziere.
t — Cum întrevezi returul cam- 
■ pionatului prin prisma echipei la 

care activezi ?
I — A devenit o tradiție ca Spor- 
I tul studențesc să aibă o com- 
■ portare superioară în sezonul 

de primăvară. Explicația ține de 
I faptul că în prima perioadă pre- 
I competițională de iarnă noi ne 
I pregătim susținut. Aștept un re

tur bun al echipei noas- 
Itre, cu jocuri de calitate și re

zultate corespunzătoare, care 
să aducă din ce in ce mai mulți 
spectatori la stadion.

I— Apropo de spectatori, cum 
explici numărul extrem de re
dus de suporteri care asistă la 
meciurile Sportului studențesc T

I— Sincer vorbind, echipa noas
tră a a minat sau. mai bine-zls, 
a neglijat jocul spectacular, co
lorat cu fantezie In atac. Adică 

■ un joc ca de pildă cel al echipei

TURNEE INTERNAȚIONALE
• ECHIPA DE TINERET A 

PLECAT In egipt. Lotul repre
zentativ de tineret al țârii noas
tre, antrenat de Cornel Drâțușin 
șl Ion Voiea, a plecat ieri dimi
neață in turneu — in Egipt — 
pentru trei Jocuri de verificare. 
Reamintim că meciurile sint pro
gramate în zilele de 1, 3 și t fe
bruarie.
• F.C. BAIA MARE, PATRU 

Steaua, la care spectatorii vin 
mereu la gîndul că vor gusta 
fenta și driblingul lui Marcel Ră- 
ducanu sau pasele... teleghidate 
ale lui Dumitru. în plus, cînd o 
echipă nu are un stadion propriu, 
pe care să-și susțină meciurile, 
e normal să nu se nască, să le 
zicem, nuclee de suporteri. Atunci 
cînd stadionul Politehnica va fi 
în totalitate reamenajat și omo
logat pentru jocurile oficiale sint 
sigur că vom deveni o adevă
rată echipă de cartier cu tradi
ție, cu publicul nostru din „Re- 
gie" care va fi, zi de zi, alătari 
de Sportul studențesc.

— Care sint speranțele tale de 
viitor ?

— Și pe mine, ca și pe ceilalți 
jucători, mă preocupă, în mod 
special, îmbunătățirea jocului în 
atac, care să se reflecte în mări
rea eficacității, ca și in desfășu
rarea unui joc mai pronunțat co
lectiv. Speranțele mele ea și ale 
tuturor coechipierilor se îndreap
tă spre cucerirea Cupei Româ
niei. Vom lupta din răsputeri 
pentru obținerea acestei perfor
manțe care ar reprezenta și un 
omagiu adus fostului nostru co
leg de echipă, Aurică Rădules- 
cu, finalist și el. anul trecut, in 
meciul cu Steaua...

Gheorghe NERTEA

JOCURI IN' RT>. GERMANA. 
Ieri dimineață, F.C. Baia Mare a 
plecat Intr-un turneu (2» ianua
rie — 13 februarie) In R.D. Ger
mani unde va susține patru 
)«w. de pregătire în compania 
echipelor Dinamo Dresda, F.C. 
Macdeburg. Empor Rostock și a 
unei formații din liga a doua, 
care va fi desemnată la fața lo
cului.

ȘTIRI • ȘTIRI
(3 februarie), divizionara de ju
niori Politehnica Timișoara (4 
februarie), F.C. Scornicești (6 fe
bruarie). F.C. Bihor (8 februarie) 
și UJW. Timișoara J10 februarie).
• „CUPA F.C. ARGEȘ- LA MI- 

NffOTBAL. A 5-a ediție a „Cu
pei F.C. Argeș**,  competiție de-

în anii 
Participă 
București, 
Politehnica

wwk--n ii 
organizată în zilele de 3 și 4 fe
bruarie m Sala sporturilor din 
PM-stj Se va juca non-stop, la 

categorii de vîrstă, cu e- 
chipe alcătuite din copii născuți 
~ anii 1964—1965 și 1965—1966. 

cluburile : Dinamo
Corvin ul Hunedoara, 

Timișoara, Chimii

la reluarea activității, printre divizionarele

IĂ S.C. BACĂU, MULȚI KILOMETRI (zilnic), 
PENTRU CÎTEVA MINUTE ÎN PIUS

DE MARCAJ STRICT
în această lamă aspră, cu 

mercurul termometrelor stabilit 
multe zile la rind la —15 sau —20 
grade, S.C. Bacău a luat al 
17-lea start al său la Slănic Mol
dova. Confirmă acest lucru se
cundul Nicolae Vătafu, brașovea
nul stabilit — mai întîi ca jucă
tor, apoi ca antrenor — pe me
leagurile Bacăului O singură da
tă a fost... trădat Slănieul Moldo
vei în favoarea Buștenilor, dar 
excepția de la regulă a întărit 
și mal mult convingerea tehnici
enilor și jucătorilor băcăuani că 
nicăieri nu se află condiții mai 
bune ca In retrasa „Perlă a Mol
dovei**.  Și, odată sosită acolo, 
incepind pregătirile pentru viito
rul sezon, echipa și-a propus 4 
obiective clare : 1. Mărirea capa
cității de efort a tuturor jucăto
rilor, 2. îmbunătățirea tehnicii de 
joe, X. Exersarea unor procedee 
ta condițiile unui marcaj sever, 4. 
Menținerea la un nivel constant 
ridicat a potențialului de Joc al 
lotului. Și, în cele două săptă
mâni cît a stat la Slănic Moldo
va G,unde i-a muncit mult și 
bine și foarte disciplinat* 4 — a- 
firmă Baril Marian, antrenorul 
trimis de federație să suprave
gheze pregătirile divizionarelor A 
prezente aici) s-a lucrat intens, 
cu o mare ambiție și cu o anu
mită înverșunare pentru realiza
rea cu precădere a primului o- 
biectiv. Certifică acest lucru cele 
13 antrenamente in aer liber și 
cele 8 circuite de sală, acestea 
din urmă neflind cu nimic mal 
prejos decît cele ale... lotului re
prezentativ de haltere, prezent și 
el în această perioadă Ia Slănic 
Moldova. Cel mal greu a fost 
pentru Chitaru. Cărpucl, Mtadrl- 
lă și C. Solomon, deoarece ei 
s-au prezentat la start cu citeva 
kilograme peste greutatea norma
lă. Dar, după primele an tren a-

Rm. Vilcea, C.S.Ș. Sinaia, C.S.Ș. 
Pitești, F.C. Argeș și Politehnica 
Iași.
• AZI VA AVEA LOC PRI

MUL MECI INTERNAȚIONAL al 
anului In Capitală. Divizionara B 
Mecanica fină București va întîl- 
nl, de la ora 14, pe stadionul ei 
($os. Gării Cățelu — Pantelimo-n, 
autobuzele 122 R, 65 sau tram
vaiul 28), formația XuJtroriS Dimav 

CÎND LENEA SE ÎNTÎLNESTE
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CU IGNORANȚA, VICIUL

A

mente, cei „patru grei" au re
venit deja pe... linia de plutire. 
Iar în ziua de 22 ianuarie, la 
probele de control (3 X 1.600 m, 
3 X 800 și 3 X 400) cine credeți 
că s-au aflat mai tot timpul in 
fruntea plutonului ? Tocmai Chi
taru și Cărpuci, cărora li s-a a- 
lăturat și Andrieș. Dealtfel, este 
interesant de subliniat că, deși 
porțiunea de șosea pe care s-au 
alergat cei 1600 m s-a aflat în 
ușoară pantă, deși alergarea a 
fost stinjenită și de circulația cî- 
torva mașini, toți cei 23 de ju
cători băcăuani (Mangeac, Ur- 
sache și Minclrilă — portari ; An
drieș, Panaite, Elisei, I. Solomon, 
C. Solomon, Catargiu, Borcea, 
Lunca și Dumitrașcu — fundași ; 
Cărpuci, Vamanu, Soșu, L. Mol
dovan, Pant și Ghioane — mijlo
cași ; Chitaru, Verigcanu, Soi- 
man, Botez și Antohi — înain
tași) au fost cronometrați sub 
timpul cerut de barem (6 mi
nute).

Aceste probe au venit să con
firme cu valoare de argumente 
ceea ce antrenorii Traian lones- 
cu și Nicolae Vătafu încercaseră 
să ne explice cu mult înaintea 
declanșării cronometrului : că ju
cătorii băcăuani aleargă foarte 
bine, majoritatea lor fiind ti
neri.

Mai greu va fi cu... mingea, cu 
controlul ei în condițiile marcaju- 
luL „In meciurile disputate in 
toamnă — sublinia Traian lo- 
neseu — echipa a făcut un mar
caj sever doar 15 minute. Ca re
zultatele noastre, și nu numai 
ale noastre, să se apropie de sfe
ra performanței trebuie să a- 
jungem la cel puțin 25 de minu
te de mareaj-scai, ținînd cont că» 
ta rest, ne aflăm mai mult noi 
in posesia mingii. Pentru reali
zarea acestui obiectiv ne zbatem 
noi, aici, Ia Slănic Moldova îa

Va reuși Sport club ? Răspun
sul îl va da returul campionatu
lui. Un răspuns care depinde în 
foarte mare măsură de modul 
cum se va îndeplini acel al 4-lea 
obiectiv pe care și l-a propus e- 
chlpa : menținerea pe parcursul 
perioadelor care vin a rezerve
lor acumulate în sala do sport a 
stațiunii șl sub gerul aspru al 
Iernii, pe aleile Slănicului, în 
care băcăuanii au poposit pen
tru a 17-a oară...

Laurențiu DUMITRESCU

|l FEMININE DE GIMNASTICĂ
B- fi bine apreciate de arbitrajul 
B- internațional al viitoarelor în- 
B- treceri.
B*>  Nadia, căreia îi împărtășim 
Bl încă de la sală marele interes
Ba al cititorilor noștri pentru ae-
B‘. tivitatea ei sportivă și pentru
B- pregătirile pe care le efec-
B- tucază în vederea evenimente-
Bt, lor competiționale ale acestui
B- ar '*»►  cu deosebire, Jocurile
Bt, Olimpice de la Moscova, ne
B, roagă să discutăm acasă : „Știți
Be — spune ea— acolo putem sta

mai pe îndelete de vorbă, iar 
in ambianța familiei mă simt 

i, întotdeauna excelent și parcă
îmi vine mai ușor să povestesc 
fapte și intîmplări din viața 
mea“. Și iată-ne, peste puțin 
timp, stind de vorbă, pe înde- 

i, lete, cum spune Nadia, în casa
a de pe strada Barbu Delavran-
u cea, reconstituind perioada de

după campionatele mondiale 
ă din Statele Unite și „punctînd“

ii citeva momente de mai mare
interes din activitatea Nadiei și 

e din planurile ei pentru acest an.
in — In foarte multe scrisori 
ă sintem întrebați, la redacție,
!- despre accidentul pe care l-ai
1- avut la mina stingă și care
ă ți-a răpit șansa de a cuceri
i- anul trecut titlul de campioană
e. absolută a lumii. Cum se pre
ta zintă situafia acum ?
1- — Imediat după înapoierea
a, din America m-am deplasat la
și spitalul Elias din Capitală, unde
ai am beneficiat de o îngrijire
le excelentă, care mi-a îngăduit
a- ca într-o perioadă relativ
i), scurtă să mă refac pe deplin,
1- astfel că, de la 15 ianuarie,
la am primit din partea medicilor
>- permisiunea de a relua acti-
n, vitatea de efort, bineînțeles în
e- mqd treptat. Am urmat un
in program special de exerciții
)e pentru reacomodarea mîinii,
cu așa îneît astăzi nu mai resimt
se nici un fel de durere și pot
la răspunde oricărei solicitări. Sînt

deosebit de bucuroasă că am 
putut să revin în sală, alături 

re de antrenorii și colegele mele, 
au cărora le-am simțit foarte mult 
de lipsa în perioada din urmă, în 
o- care antrenamentele mele au
or constat în pregătire fizică gc-

Pe banca de odihnă, componentele echipei noastre: Nadia. 
Rodica, Emilia, Anca, Melita, Marilena, Dumitrița

ESTE Șl EL PE-APROAPE...

nerală pe zăpadă, plimbări cu 
sania sau cu schiurile.

— Și nu ți-a fost urit să te 
plimbi singură cu sania ?

— Cum singură ? Adrian, 
fratele meu, n-a acceptat nici 
în ruptul capului să mă lase 
singură. Deși tovarășul antre
nor .Iosif Golombos, cu care el 
face tenis la asociația sportivă 
„Cimentul", îi lăsa cam puțin 
timp liber, Adi, împreună cu 
alți colegi ai săi și chiar cu 
prieteni de pe stradă, m-au în
soțit în excursiile mele pe ză
padă. Și pentru că veni vorba 
despre Adi, îmi face plăcere 
să 'vă spun că este un bun 
jucător de tenis (al 4-lea în 
echipa sa) și, cu prima oca
zie, îl voi recomanda lui Ilie 
Năstase, un mare sportiv și 
campion, care-mi urmărește cu 
mult interes activitatea și re
zultatele.

— Cum abordezi anul com- 
pelițional 1980, ce obiective ma
jore îți propui ?

— Pentru mine, 1980 este un 
an foarte important, atit sub 
aspect sportiv, cît și profe
sional. Spun aceasta deoarece 
la Jocurile Olimpice de la 
Moscova echipa noastră va tre
bui să-șl apere poziția de pri
ma reprezentativă din lume și 
va trebui, de asemenea, să re
petăm succesele individuale ob
ținute atit la precedenta Olim
piadă de la Montreal, cît și 

la campionatele mondiale de la 
Fort Worth. Se înțelege că-mi 
doresc foarte mult să fiu să
nătoasă, să mă pot pregăti 
bine, astfel incit să-mi aduc și 
eu contribuția, cu citeva me
dalii, la zestrea „de aur*  a de
legației noastre. Doresc ca in 
felul acesta să răsplătesc con
dițiile minunate pe care parti
dul și statul nostru le asigură 
dezvoltării sportului, grija pă
rintească pe care personal to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu le 
poartă tinerei generații, pentru o 
dezvoltare armonioasă, multila
terală. Pe plan profesional, do
resc să termin cu bine clasa a 
XU-a, să susțin cu succes e- 
xamenul de bacalaureat și apoi 
pe cel de admitere la facultate, 
în speranța că, peste cîțiva ani, 
voi putea deveni și eu o bună 
antrenoare de gimnastică.

— Care dintre evenimentele 
sportive ale acestei prime luni 
a anului 1980 te-au impresionat 
in mod deosebit ?

— Desigur, succesele echipe
lor reprezentative de volei ale 
țării noastre, care, într-o com
panie foarte grea, au reușit să 
obțină calificarea pentru tur
neele olimpice de la Moscova. 
De ce să nu spunem, este un 
semn bun pentru olimpicii ro
mâni și ne mobilizează și pe 
noi, gimnastele, pentru o pre
gătire exemplară.

Un minut 
de ETICA

Un oraș întreg, am numit Drâ- 
gășanii (aproape 20 000 de locui
tori), a fost, in toamnă, cu îni- 
mc alături de cei 20 de fotba- 
Hfti, componenții divizionarei 
..C" Unirea. Oamenii au palpitat 
ia fiecare meci, ou suferit pentru 
echipă, dar nemeritat, fiindcă, 
iotă, n-ou prea avut pentru cine... 
BilonțJ in tur al celor de Ic 
Unirea Drăgâșani este cu totul 
nesemnificativ : 12 puncte din 15 
meciuri, și poziția a 14-a în cla
sament Premise, deci, pentru 
părăsirea scenei competiției. N-a 
fost prea dificil să aflăm cauzele 
acestei comportări,- chiar din gura 
,,eroilor", într-o analiză ad-hoc 
convocată de însuși 
primarul orașului, un 
mare pasionat pentru 
sport. Gheorghe Suciu.

„Ne-am pregătit 
pe apucate, nicio-

- dată n-cm efectuat mai mult 
de trei antrenamente pe sâptă- 
minâ" (N. Roman, căpitanul e- 
chipei) ; „De S ani ne zbatem in 
coada clasamentului, fiindcă nu a- 
vem o pregătire fizică și tehnică" 
(L. Enoche) ; „Au fost rare oca
ziile in care la pregătire a fost 
prezent întregul lot" (Gh. Vlad); 
„Ne lipsește • idee de jac, fie
care octionează cum crede" (Gh. 
Pasă) ; „Dispunem de un lot 
subțire, noii veniți sini departe de 
valoarea celor plecați**  (Em. Predi
ce) ; „Nu știm încă ce este un 
antrenament metodic, lucrăm după 
ureche" (V. Duță) ; „Biroul 
de secție n-a analizat nicio
dată, din proprie inițiativa, 
comportamentul echipei, condițiile 
de pregătire, aspecte legate de 
viața personală a fotbaliștilor" 
(Gh. Stoica n, prim-vicepreședinte 
ol C.O.E.F.S.).

• JUCAȚI DIN VREME NU
MERELE PREFERATE ! Tradițio
nalul șl atractivul sistem de joc 
Loto îșl dovedește din plin avan
tajul. Astfel, la primele trei tra
geri din noul an,, in afară de nu
meroasele ciștiguri substanțiale în 
bani s-au atribuit nu mai puțin 
de CINCI AUTOTURISME „Dacia 
1300“ ; trei dintre acestea au fost 
obținute la categoria I a tra
gerii dini 18 ianuarie, pe bilete 
achitate în cotă de 25 la sută, 
de participanții Rizeanu Maria 
(București). Constantin Cîrian 
(com. Nehoiu, jud. Buzău) și 
Munteanu Gh. Ion (corn. Stăni- 
lești, jud Vaslui).

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
„PRONOSPORT- DIN 27 I.ANUA-

Jenantă situație, chiar daca nu 
s-a spus_ totul, anume faptul cu 
unii jucători alegeau ca loc de 
destindere, după antrenament sau 
meci, circiuma, crama. Iar an
trenorul (D. Lovin) a încurajat a- 
semenea... inițiative, cîteodctă 
le-a și patronat. Lenea dovedită 
la pregătire s-a intilnit cu igno
ranța (fotbaliștii de la Unirea 
n-au găsit timp pentru completa
rea studiilor sau pentru a urma 
un curs de calificare într-o mese
rie), lâsind astfel cale liberă vi
ciului, parazitismului, lată rea
litatea I

Am înțeles, însă, din cuvintele 
primarului Gh. Suciu, ca om de 

partid înainte de toa
te, că nu este dispus 
să mai tolereze ase
menea stări de lucruri. 
Prompt, s-a și trecut 
la îmbunătățirea 

climatului : a fost numit un alt 
antrenor, prof. Dumitru Anescu 
(fost la Chimia Rm. Vîlcea, cîș- 
tîgătoare a „Cupei României", 
cel car„ a promovat cu echipa 
din Scornicești în prima divizie), 
oare urmărește îndeaproape pro
blemele de viața ale jucătorilor, 
școlarizarea sau încadrarea lor 
reală în producție, îmbunătățirea 
condițiilor de pregătire (echipa
ment, recmenajarea stadionului 
etc.). Mai rămîne însă o proble
mă importantă de rezolvat : ale
gerea unui birou de secție, alcă
tuit din oameni pasionați dar și 
corecți, integri. Adică ce a lipsit 
aproape în totalitate unora din 
vechiul birou. Intr-o bună mă
sură, tarele echipei.s-au format și 
s-au manifestat și datorită spiri
tului concesiv, lipsei de exigență 
dovedite de însuși președintele 
biroului secției, Ion Răduț...

rberiu STAMA

LOTO-PRONOSPORT INFOlwEAZÂ
RIE 1980. Cat. i (13 rezultate) : 
5 variante 25% a 34.552 lei ; Cat. 
2 (12 rezultate) : 28,25 variante a 
7.338 lei • Cat. 3 (11 rezultate):
396 variante a 785 lei. Clștigurile 
de categoria 1 au fost obținute 
prin variante jucate 25% de că
tre : IOSIF MARIAS din Baia 
Mare ; ALEXANDRU MINCU- 
LESCU din Tg Mureș ; GAVRIL 
PURDE din Zalău ; AURICA PRI
BOI din Alexandria și CONSTAN
TIN BOARU din București.

a TRAGEREA PRONOEXPRES 
de astăzi, 30 ianuarie 193-0, se te
levizează în direct incepind 'de 
la ora 18; 20.



După două decenii de activitate,

CONftDERAIlA EUROPEANA, PRINCIPALA
PROMOTOARE A TIRULUI MONDIAL
Convorbire cu prof. Gavrilă Barani, 

cestui organism
președintele a

VA DEȚINE ÎNOTUL ROMÂNESC 
PRIMA SA MEDALIE OLIMPICĂ?

• Sportive din numai 5 țări pe „podiumul" anului 1979 
• Cu „punctele" obținute de Carmen Bunaciu, România se si
tuează inaintea R. F. Germania, Marii Britanii, Canadei și O- 
landei I • Doar trei noi recorduri mondiale în anul trecutlandei ! • Doar trei noi recorduri mondiale in anul

8:24,70 — 800 m), Mary-

De curînd, lumea tirului a 
sărbătorit jubileul a 20 de ani 
de activitate a Confederației eu
ropene de tir. Aniversarea ne-a 
prilejuit o interesantă discuție cu 
prof. Gavrilă Barani, președintele 
acestui tor.

— V-am ruga, pentru înce
put, să treceți In revistă prin
cipalele realizări ale Confede
rației europene de tir tn cele 
două decenii de activitate.

— Acești 20 de ani constituie, 
cred, pentru tirul de performan
ță, cel mai fructuoși din Întrea
ga perioadă 1896—1979 (adică de 
cind acest sport este disdnlin i 
olimpică), ca urmare a faptului 
că 
din 
au 
au . _ ___________ _______
internațional contemporan. Avem 
astăzi 41 de federații naționale, 
afiliate la organizația continen
tală. Datorită acestui fapt a fost 
posibilă organizarea a 60 de 
campionate europene de către 2â 
dintre aceste organisme națio
nale. La campionatele mondiale, 
trăgători din 18 țări europene au 
stabilit 133 de recorduri ale lu
mii, iar majoritatea 
medalii

asociațiile, federațiile de tir 
Europa, marile personalități 

lansat multe inițiative care 
condus la dezvoltarea tirului

____ celor 309 
dob indite de trăgătorii 

din vechiul continent, de-a lun
gul celor 21 de ediții ale Jocu
rilor Olimpice, au fost 
în ultima perioadă. O 
remarcabilă o constituie 
ducerea de către C.I.O. 
noi probe pentru arme 
comprimat și unele feminine. în 
programul Olimpiadei din 1984.

— Tirul feminin s-a dez
voltat și el foarte mult in 
ultimii 15—29 de ani. In ee 
direcții ?

— înființarea. în 1973. din Ini
țiativa României, a Comitetului 
feminin al C.E.T. a însemnat un 
nou impuls dat tirului feminin, 
astfel că femeile s:-au srhwro-. 
definitoriu statutul de perfor
mere. Dacă pină în 1973 dez
voltarea cantitativă — si ca arie 
geografică — șî calitativă a ti
rului feminin a necesSat înfiin
țarea Comitetului înainte amintit, 
după această perioadă accesul 
femeilor în tirul de performanță 
a depășit treotat stadiul simplei 
acceptări in Cor.c^rsurlLe 
line. pînă la admiterea protxSoc 
specifice de pîs*ol standard, pus
ei standard 3X2t f și pușei 
10 m, în programul Olimpiadă 
de la Los Angeles.

— România a fost In per
manentă inițiatoare S» parti
cipantă la diferite acțiuni ce 
au dus spre continua dezml- 
tare a tirului. Vă re< al ne 
amintiți unele dintre el a.

cucerlta 
realizare 

intro- 
a unor 
cu aer

ECHIPA DE „CUPA DAVIS-

in momentul respectiv soarta 
meciului era decisă ia favoa
rea adversarilor noștri. Așa că 
la Zagreb consider că-mi voi 
face debutul ca jucător de sim
plu. Doresc să fiu la ini iți nara 
încrederii și mă pregătesc ca 
multă responsabilitate pentru 
acest mare eveminent din viata 
mea*.

Partenerii de echipă ai Iui 
Florin Segărceanu sint Andrei 
Dirzu. Dumitru Hârădâu și 
Marian Mîrza. Alternează și ei 
antrenamentele specifice — cu 
accent pe lovitura de serviciu, 
returul de serviciu și voleu — 
cu pregătirea fizică. Stadionul 
„23 August" este chiar lingă 
sală, astfel că toți patru, ne- 
luînd in seamă stratul gros de 
zăpadă, care încă mai acoperă 
pista, fac multe tururi de sta
dion.

Cînd apar aceste rînduri. e- 
chipa noastră tace ultimul an
trenament, apoi va pleca la 
Jagreb. După cum s-a mai a- 
hunțat, intîlnirea Iugoslavia — 
România va avea loc in zilele 
de 4, 5 și 6 februarie.

ATLEîISM e In ultima zi a 
campionatelor ..indoor- ale
R. D.G., Marii es Goehr-Olsner a
stabilit ea mai bună performanță 
mondială la K0 yarzi plat. cu 
10,29 (ea deține si recordul mow
dial. in aer liber. 100 m plat, cu 
10.88). Jte rezultate : masculin : 
20 km iparș Weigel — lh 20:40 
(cea mai bună performanță mon
dială); feminini săritura în înăl
țime : Ackermann — 1.93
greutate • Slupianek — 20.75 
• La Portland Oregon
S. U.A.). atleta sovietică Katia
Smirnova a proba de 60
mg ci 7,9. iar Mike Boit a oci» 
pat primul loc în cursa de 1 000 
yarzi. Cu 2:09 5

FOTBAl A La Canberra : 
Australia — Cehoslovacia 0—1 
(0—2). Golurile au fost înscrise 
de Jurkemic. Vizek. Kozak și 
N eh oda. O Rezultate din turneul 
internațional pe teren acoperit de 
la Moscova : T.S.K.A. Moscova —

m : 
m

română de tir a— Federația ______ _
făcut parte dintre cele 9 fede
rații care au fondat Uniunea in
ternațională de tir, In anul 1907, 
și s-a numărat, mai tlrziu, prin
tre Inițiatoarele primei organiza
ții continentale a U.I.T., Confe
derația europeană de tir. Repre
zentanți al F.R. Tir au inițiat și 
organizat primele comitete tehni
ce. de arbitri, medicale, tn ca
drul C.E.T. și UJ.T. Tot repre
zentanți al tirului din România, 
aflațl tn prezidiul C.E.T. șl tn 
Comitetul feminin al C.E.T.. au 
inițiat și susținut Introducerea 
probelor feminine de tir tn pro
gramul J.O.

— Caracterisucă tendințetor 
actuale de dezvoltare a tiru
lui mondial ti este, tn primul 
Tind, punerea acestei disci
pline pe baze științifice cit 
mal largi. Ne puteți analiza 
acest fenomen 7

— Intr-adevăr, am căutat să 
Încurajăm cooperarea laterdlsci- 
plinară pentru progresul tirului. 
In cadrul unor sesiuni si confe
rințe tehnico-științifice. Ia care 
au fost prezentate o seamă de 
referate. ——  ----------— —
cea mai _
reușit să reunim eforturile unor 
oameni de știință din domeniile 
fiziologiei, biochimici, pedagogiei, 
psihologiei, ciberneticii. Aportul 
substanțial al acestor discipline 
a condus spre fundamentarea ști
ințifică a tirului de performanță, 
fapt care a permis o dinamică 
continuă a rezultatelor. Tot ast
fel a fost posibilă alcătuirea do
cumentației necesare pentru ad
miterea probelor feminine ia J.O.

— Dețineți și funcția de 
prim-vi ce președinte al UXT. 
V-am ruga, tn această can
tate. să ne schițați eiteva 
dintre principalele momente 
dLu viitorul tirului mondial.

— Cu ocazia Congresului U.LT. 
ce va e găzduit la luna februa
rie 1886 tn Mexic, se vor Îmbu
nătăți radical statutul și regula
mentul general al OJ.T. slseaor 
■ndiflra regulamentele tehatee. 
Cu ocazia CM. dm 1MZ. da Ve
nezuela. va fl cei de-al
n-lea eoctgrcs al UJ.T
de la care așteptăm elaborarea 
—a "■ t“- oferite de diferi
tele șttinte. care sa an— — 
progres și mai substanțial ai ti-

studii șl cercetări de 
mare importanță, am

Pentru înotul feminin mondial. 
1979 a fost un an destul de li
niștit, lipsit de recorduri specta
culoase sau de apariții miracu
loase ale unor tinere talente, 
vecinătatea marilor 
Protagonistele celor 
cedee s-au antrenat 
să ne atragă atenția 
dai. toate incercind 
ze atuurile pentru 
cere olimpică de la Moscova.

Este drept, campioanele pisci
nelor nici nu au avut In anul 
trecut prea dese posibilități de 
a-și proba talentul. Sportivele 
din S.UA au preferat, pentru 
testele de verificare. Jocurile 
panamericane $1 „Cupa mondia
lă-, competiție organizată pentru 
prima oară, la Tokio. In timp ce 
înotătoarele din R.D. Germană 
s-au gtndit mai mult la „Cupa 
Europei". In aceste condiții, ta
bela recordurilor lumii nu a su
ferit dedt trei modificări și a- 
cestea datorită americancelor 
Cynthia Woodhead (136 23 Ia 
2M m liber). Mary T. Meagher 
(ZS7.Si la 2M m fluture) si so
vieticei Lina Kaciuslte (1:21.36 la 
2B8 m bras).

Alcătuind — pe baza retor mai 
bune performanțe în bazin de 
56 m — noile ierarhii tn cele 12 
probe clasice individuale si cele 
două de ștafete, nu vom observa 
modificări esențiale. S.U-A. și 
R.D. Germană domină autoritar 
listele celor mai valoroase înotă
toare ale anului, chiar dacă tn 
acestea nu am introdus deck cei 
mult trei sportive dlntr-o singură 
țară, adică aricea cite au dreptul 
de a lua startul la J.O. Clasa
mentele sui-generis alcătuite pe 
sistemul olimpie (tn finala unei 
probe pot lua startul opt concu
rente sau ștafete, dar nu punc
tează decit primele șase) sub’l-

. in
campioane, 

patru pro- 
asiduu, fără 
în mod spe- 
6ă-și păstre- 
marea între

niază șl mal bine situația exis
tentă :

9 la medalii:
2. R-D.
U.R.S.S.
0—1—1 ;

1. S.U.A. 10—6—5: 
Germană 2—5—5 ; 3. 

2—2—2 ; 4. ROMANIA
»—x—x ; 5. Canada 0—0—1.
• la puncte : 1. S.U.A. 143 p ; 

2. R.D. Germană 80 p; 3. U.R.s.Sr- 
35 p; 4. Australia 10 p, 5. ROMA
NIA 9 p ; 6—7. R.F. Germania si 
Marea Britanie cite 8 p ; 8. Ca
nada 7 p ; 9. Olanda 4 p ; 10. 
Noua Zeelandă 3 p ; 11. suedia 
1 D.

Ceea ce ni se pare deosebit de 
interesant de remarcat, țlnlnd 
cont de tradiție, de dezvoltarea 
acestui sport pe întreg cuprinsul 
unei țări, este prezența României 
— pentru prima oară — in aces
te clasamente. Ipotetic vorbind, 
dacă vom lua In considerare cele 
mai bune performanțe ale lui 
1979. vom vedea că posibilități de 
a urca pe podiumul olimpic, la 
Moscova, nu au deci! sportivele 
celor 5 țări (din cele IU afiliate 
la F.I.N.A.), printre care șl 
România, iar cu punctele acumu
late de Carmen Bunaciu — 
..bronz- la 100 m spete și .ar
gint- la 200 m spate — țara 
noastră depâseș.e țări (R.F. Ger
mania. Marea Britanie. Canada, 
Olanxla. Suedia) in care dezvol
tarea, Înotului este incontestabil 
superioară, ca să nu mal vorbim 
de acele țări (Franța, Italia, Un
garia, Japonia. Cehosovacia) care 
nici măcar nu punctează !...

Cine sînt favoritele întrecerilor 
olimpice din vară 7 In domeniul 
craniului, crima sansă anartlne 

nocd-americanceior. Cynttiia Wood
head (55.63 — 100 m si 1:58.53 — 
200 m) este amenințată doar de 
reprezentantele R.D. Germane, 
campioana lumii Barbara Krause 
(55.70 șl 2:00,68) st Karen Met- 
schuk (55.Si). In cursele mai 
lungi, Kim Linehan (4:07,12 —

4.

400 m șl , ...__ _
beții Linzm-eier (4:10,27 șl 8:29,56) 
șl din nou Woodhead (4:09,59 și 
8:29,59) alcătuiesc un trio pe care 
doar australianca Tracey Wick
ham (4:12,70 si 8:36,39), încă re
cordmană a lumii în ambele pro
be. îl poate ataca.

Linda Jezek (63,12 — 100 m șl 
2:14,27 — 200 m), Sue Walsn 
(62,78 șl 2:16,15), Libby Kinkead 
(63,80 și 2.16,79), de numai 14 ani, 
din S.U.A., Cornelia Polit (64,02 
și 2:15,76) din R.D. Germană, au- 
stralianca Lisa Forrest X2:15,85), 
sovietica Larisa , Gorceakova 
(2:15,90), olandeza Monique B06ga 
(63,81) și, firește. Carmen Bunaciu 
(63,35 șl 2:14,52) — iată o primă 
șl serioasă selecție în rindul ce
lor care rîvnesc la medalii, in 
probele de spate. Practic, nu ve
dem cine ar putea rivaliza la 
Moscova c*u tandemul sovietic 
Lina Kaciusite (1:10,68 — 100 m 
si 2:28.36 — 200 m) —lulia Bogda
nova (1:10,52 șl 2:32,01) In pro
bele de bras. Situație oarecum 
identică La fluture, unde Mary 
T. Meagher este de pe acum se
rios distanțată (59,71 — 100 m și 
2:07,01 — 200 m) de viitoarele 
adversare, Jill Sterkel (60,53) din 
S.U.A., Andrea Pollack (60,52 si 
2:11,23) și Heike Dăhne (2:10,68) 
din R.D. Germană.

Pentru proba de 400 
(cea de 200 m mixt nu 
in programul olimpic). 
Mariana Paraschiv d

Ruda TWOFTE

StSIlStX $1 BILMLMÂ (O'IISIEI EXECETITE A C. I. 0
NEW YORK, » (Agerpres). 

— înaintea începerii Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Take 
Placid va avea loc sesiunea 
Comitetului olimpic interna
țional (10—12 februarie), pre
cedată de reuniunea Comisiei 

piadei albe va fi inaugurată 
in ziua de 13 februarie.

înscrise în program întreceri 
de schi alpin și schi fond,
patinaj artistic și
naj viteză, biatlon, 
turi de la trambulină, hochei 
pe gheață, săniuțe. Tn total se 
vor acorda 114 medalii olim
pice. Sportivii români vor 
participa Ia competițiile de 
hochei pe gheată, patinai vi-

pati- 
sări-

m mixt 
figurează 

_ _ ... In care
Mariana Paraschiv deține al 
14-Jea rezultat (4:56,99), iar Irinel 
Pănulesou (5:01,08) .al 24-lea, re
ținem două mari favorițe, pc- 
Petra Schneider (R.D.G.)^iicfiM 
mal rapidă tn 1979 cu 4:43,62, șl 
Tracy Caulkins (S.U.A.), încă re
cordmană a lumii (cu 4:40,83). In 
mare progres — tînăra englezoai
că Sharon Davies (4:47,67). Pen
tru cursele de ștafetă — ordinea 
triplă posibilă : 1. S.U-A., 2. R.D. 
Germană, 3. Canada (sau 
U.R.S.S.).

Nu excludem, firește, posibil:- 
tatea unor surprize, tn iulie, la 
Moscova, dar, tn Unii mari, prin
tre sportivele mai sus amintite va 
trebui să le aflăm pe viitoarele 
laureate olimpice.

Adrian VASILIU

3.

TENISMANI ROMANI
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UN SALT CU ADEVĂRAT SPECTACULOS AL VOLEIBALIȘTILOR

PESTE HOTARE
In primul tur al turneului de la

- S-C^A^ 
Alte rezultate : Dibbs (S.U.A.) — 
Walts (S.U.A.) 5—7. 7-6. 6—1 ;
Gunthardt (Elveția) — Vijay 
Amritraj (India) 2—6, 6—3, 6—3 ; 
Mottram - 
(S.U.A.)

. 5-7.
(Elveția)

execuțiile de

R.S.S. 
la lupte

U.R.S.S.

TELEX • TELEX
Akademir Sofia 3—6 <!—•). lor- 
pedo Moscova — Kairat Alma Ata- 
3—2 (2—1).

LUPTE a La Tbilisi : 
Gruzina — S.U A. i—3. 
libere.

polo • La Moscova :
— Ungaria 8—7 (2—3. 2—2, 2—2.
2—0).

SCHI a Proba mi-sculină de 
coborîre dl^outată la Haus (Aus
tria) a revenit au.-tri<»cuîui Dieter 
Amann, ld clasamentul general 
al ,,Cupe’ Europei* continuă să 
conducă S. Kerschbaumer (Italia)
— 115 p. urmat de H. Nachbauer 
(Austria) — 93 p t Cursa fe
minină de 5 km din cadrul „Cu
pei U.R.S.S.* 1? schl-fond a re
venit campioanei olimpice Raisa 
Smetantna — 15:43,22. urmată de 
Nina Roceva — 15:43,99. In proba 
masculină de 15 km. pe primul loc

i pri
de Ia

multi- 
pe un

Desigur, am notat și o serie 
de deficiențe : lipsa concentră
rii in meciurile mai ușoare (cu 
Ungaria și S.U.A., deși 
gate cu 3—0), preluarea 
gură la mulți jucători, 
trebuie astfel „acoperiți*, 
tea trebuind reduse cit 
mult in perioada de pină la 
J. O. pentru ca echipa Româ
niei să obțină un rezultat va- 
loros. eare-i stă in putință. în 
grupă cu Polonia, Iugoslavia, 
Brazilia și Tunisia, echipa 
României este datoare să se ca
lifice in semifinale și, deci, să 
lupte pentru prima medalie o- 
limpică a voleiului românesc. 
Dacă reprezentativa noastră a 
Întrecut așteptările, făcind un 
spectaculos salt de ultimă oră 
pe scena olimpică, ea poate și 
este datoare să confirme acest 
salt printr-o medalie...

cîști- 
nesi- 
care 

aces- 
mai

Nikolai Bafukovs-a situat
(49:15.za

SCRIMA a La Legnano s-a dis
putat ..Trofeul Carroecio- la spa
dă. Pe primul loc. elvețianul 
Miche- P^ffet campion moodial 
de juniori, cu 4 victorii urmat 
de Pusch (R.F G.) — 3 v și
Karagian (UJl ->^.) - 3 v. •
In fina-3 turneului internațional 
de sabie de la Moscova : U.R.S.S. 
— Italia 9—3 Pe locul treL se
lecționata R.D Germane.

ȘAH Cu două runde înain
te de încheierea turneului de la 
Wijk aan Zee «Olanda), pe pri
mul ioc se află Yassir Seirwan. 
cu 9 p. uinaat de Browne — 
8*/i p. Korcinol 7<,> p. Alburi. 
Timman si Biviasls cu cite 6 p. 
In runda a 11-a : Korcinol — 
Sigurjenssor 1—0. Blylasis — 
Kovacevici 1—9 Browne — Sunie 
1—0 ; partidele Ligtemik — 
Seirawan ri Alburi — Timman 
s-au terminai remiză.

‘(Anglia) — Mitchell 
,______ , 7—5, 6—1 ; Scanlon
(S.U.A.) — Montano (Mexic) 6—4,
6—2.

La Seattle (S.U.A.). Virginia 
Ruzicl a întrecut-o cu 6—4, S—1 
pe Ruta Gerulaitis (S.U.A.). Alte 
rezultate : Virginia Wade (An
glia) — Caroline Stoll (S.U.A.)
7—6. 7—5 ; Hanna Mandlikova 
(Cehoslovacia) — Anne smith
(S.U.A.) 8—3, 8—2 ; Tracy Austin
(S.U.A.) — Marie Piatek (S.U.A.)
&-#. 6-1.

★
In primul tur al turneului inter» 

național pentru tineret de la Ka
towice (Podonia), jucătorul 
Vaslle Sălăjean a clștigat 
6—3 în fața polonezului Mares 
Novak. In proba feminină, Li
liana Pop a întrecut-o cu 6—2» 
6—1 pe Anita Sitko (Polonia).

Alte rezultate : masculin : Pisa- 
cek (Cehoslovacia) — Kaljarus 
(Polonia) 6—2, 6—3 ; KUjanowski 
(Polonia) — Ryba (Cehoslovacia) 
3—6, 6—3, 7—5 ; feminin : Dora 
Ranghelova (Bulgaria) — Hanna 
Satkowska (Polonia) 6—1. 6—1.

RINGUL CU GRATII
predecesor ilustru Sonny Liston, care 
spre titlul mondial tot la închisoare 
putaa să aibă sfirșitul în ring al aces- 

‘ pentru că
__________________ ___ _____ „Tipul este un adevărat monstru*, a 
declarat îngrozit tatăl fostului deținător al centurii la cate
goria semigrea. Mike Rossman. „îi voi interzice fiului iheu să 
ooxeze cu el, pentru d ar fi un masacru...* Se spune că nu este 
primul boxer profesionist dincolo de gratii, dar că James Scott 
— deținutul nr. 57735 de la Închisoarea Rahway (New Jersey) — 
va c primul care va face carieră în acest decor fără perspectivă. 
Se spune că in cei 30 de ani al săi — din care 20 întovărășiți 
cj bătaia — a foiosit pumnii mal mult în viață decît în ring, 
de Ia vlrsta de 13 ani cotindind casele de reeducare și închiso- 
riîe. devenind b:xer profesloni'st în scurtul răgaz dintre două 
ocndarr.nări. Intre 1974 și 1975 Se spune că nerespectln-d angat-a- 
mentui luat In fața justiției in 1974, cînd a fost eliberat pe 
euvint, fund din nou arestat la mai puțin de un an pentru atac 
arma:. . afacerea- lui se poate solda cu o condamnare la 45 de 
ani detenție. Se spune că această perspectivă nu-1 împiedică pe 
Scott să se antreneze cu asiduitate șl că. învmglndu-1 recent pe 
Eddie Gregory — tot in ringul din incinta închisorii I — a 
devențț un șalanger redutabil al campionului Martin Johnson. Se 
spune că adversarii din ring declară : ..Este un asasin*, dar gar
dienii pretind că este ..deținutul cei mal blind și politicos*. Se 
spune că datorită fap ului că l-a întîlnit In închisoare pe Dic
ker». cel care avea să-1 devină manager (șl el condamnat pen
tru atac cu mîna înarmată...), a început să-1 adore pe Shakes- 
P?e°nu se spune. însă, este că lumea boxului profesionist de 
peste Ocean este de multe ori încercuită de gratii. Gratiile ba
nilor necinstiți, ale lipsei de scrupule, ale violenței și delievenței. 
Există ringuri cu gratii în loc de corzi. La propriu și la figurat.

Paul SLAVESCU

be spune ca ar avea un 
și-a început ascensiunea 
fiind. Se spune că nu va _ 
tuxa — marteiat în 1964 de celebrul Cassius Clay 
lovește formidabil de tare.
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