
ȘEDINțA COMI I ETIil UI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.O.

în ziua de 5 februarie, sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului comunist Român, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței au fost 
dezbătute Raportul și proiectul 
Comunicatului cu privire la în
deplinirea Planului Național 
unic de dezvoltare cconomico- 
socială a Republicii Socialiste 

, România pe anul 1979.
Comitetul Politic Executiv a 

exprimat aprecieri deosebite în 
legătură cu activitatea desfășu
rată de intrcgul nostru popor, 
care, strîns unit în jurul parti
dului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a obținut în anul 1979 succese 
remarcabile in toate domeniile 
vieții economice și sociale, in 
înfăptuirea obiectivelor cincina
lului actual, importantă etapă a 
programului de construcție a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

în cursul anului 1979, anul 
Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, econo
mia românească a continuat să 
se dezvolte in ritmuri înalte, 
s-a accelerat procesul de mo
dernizare a producției materia
le, au fost accentuate laturile 
calitative ale întregii activități 
economice, s-a intensificat pro
cesul de dezvoltare armonioasă, 
echilibrată a tuturor județelor, 
s-au amplificai relațiile econo
mice externe și de cooperare în 
producție și tehnico-științifică 
ale României cu alte state. 
Succesele obținute in creșterea 
producției materiale și dezvol

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV 
AL CONSILIULUI NATIONAL 
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 

ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE

tarea generală a economiei na
ționale, repartizarea rațională a 
venitului național pentru fon
dul de dezvoltare și pentru 
fondul de consum au creat con
diții de aplicare în continuare 
a prevederilor programului do 
creștere a nivelului de trai ma
terial și spiritual al populației, 
în anul 1979 s-a trecut la apli
carea celei de-a doua etape de 
creștere a retribuției, s-au ma
jorai pensiile și alocațiile pen
tru copii, au sporit veniturile 
tuturor oamenilor muncii, s-a 
extins aplicarea săptăminii de 
lucru reduse.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat totodată existența unor 
deficiențe serioase în modul de 
îndeplinire a planului pe 1979. 
A fost criticată nerealizarea in
dicatorului producției fizice la 
o serie de produse importante, 
datorită în special unor între
ruperi nejustificate în funcțio
narea instalațiilor și mașinilor, 
precum și neintrării la timp in 
funcțiune a unor capacități noi. 
Comitetul Politic Executiv a 
atras foarte serios atenția mi
nisterelor și organelor econo
mice centrale asupra necesității 
ridicării răspunderii in condu
cerea activității de producție, 
indicind să se ia măsuri hotări- 
te pentru folosirea tuturor in
stalațiilor la parametrii proiec
tați, punindu-se ordine dc- 
săvirșită în asigurarea re
parațiilor capitale și a 
bunei întrețineri a acestora 
— ca parte componentă a pre
vederilor planului de stat. Co
mitetul Politic Executiv a cri
ticat, totodată, rămînerile în

(Continuare în vag. 2-3)
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în „Cupa Davis“ (zona europeană)

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI- 
CALIFICATĂ ÎN SFERTURILE DE FINALĂ 
După două zile, tenismanii noștri conduc 

cu 3-0 in partida cu Iugoslavia

ILIE NASTASE FLORIN SEGARCEANU

ZAGREB, 5 (prin telefon). 
Cînd a dat, după prima zi, 
titlul „Segărceanu răstoarnă 
pronosticurile..." ziarul local 
„Vecernji List’’ a caracterizat 
aproape întreaga întilnire de 
tenis dintre reprezentativele 
României și Iugoslaviei. Pre
zența tinărului Florin Segăr
ceanu la nivelul marilor jucă
tori aflați aici, Năstase și Fra- 
nulovici, a schimbat echilibrul 
presupus al întrecerii, incli- 
nînd net balanța în favoarea 
echipei țării noastre. Puțini 

au bănuit că Năstase și Segăr
ceanu pot forma un dublu o- 
mogen, de vreme ce ei nu ju
caseră niciodată pînă acum 
împreună. Dar după ce l-a 
văzut la simplu, Uie Năstase 
a cerut să formeze perechea 
cu cel mai tînăr membru al e- 
chipei. Șl miracolul debutului 
s-a produs: serviciile puterni
ce și plasate ale lui Năstase 
s-au însoțit eu retururile-bom-

Victor BANCIULESCU

(Continuare In pag. a 1-a)

la Arad, Intre 29 februarie

și 2 martie

CAMPIONATELE 
INTERNATIONALE 

DE TENIS DE MASĂ 
ALE ROMÂNIEI

Și-au anunțat participarea
sportivi din 9 țâri
Campionatele internaționale 

de tenis de masă ale României 
vor avea loc în Sala sporturi
lor din Arad, între 29 februa
rie și 2 martie. Și-au anunțat 
participarea sportivi din Bul
garia, Cehoslovacia, R.P. Chi
neză, Franța, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia și Siria.

în probele feminine s-au în
scris : R.P. Chineză și Iugo
slavia — cu cite două formații. 
Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, 
R.D. Germană și Polonia — cu 
cîte una. Țara noastră va ali
nia patru reprezentative, dintre 
care una de junioare. în con-~ 
cursul masculin : R.P. Chineză, 
Iugoslavia și Polonia — cu cîte 
două formații. Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, R.D. Germană 
și Siria — cu cîte una. Româ
nia va prezenta, de asemenea, 
patru formații, dintre care una 
de juniori.

Tragerea la sorți a fost efec
tuată în prezența delegatului 
U.E.T.T. (Uniunea europeană 
de tenis de masă), M. Kapeta- 
nicl (Iugoslavia), președintele 
comisiei tehnice a forului eu
ropean.

Marți după-amiază a avut 
loc ședința Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste.

Cu acest prilej, a fost pre
zentată o informare privind 
stadiul pregătirilor pentru ale
gerea deputaților în Marea 
Adunare Națională și în consi
liile populare. Biroul Executiv 
a relevat cu satisfacție că în
treaga campanie electorală se 
desfășoară în conformitate cu 
prevederile Legii electorale, pe 
baza măsurilor stabilite de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. și sub semnul anga
jării însuflețitoare a oamenilor 
muncii, a tuturor cetățenilor 
patriei, în vederea înfăptuirii 

„CINE NU ÎNȚELEGE ROLUL GIMNASTICII ZILNICE
NU ȘTIE SA-ȘI PREȚUIASCĂ SĂNĂTATEA"

laid opinia unei muncitoare de la „Crinul", unde Gimnasticii ia locul de muncă
este un

Ca la un semnal, zumzetul 
metalic al „Triplocurilor" — 
mașinile de cusut electrice — 
a amuțit. Acele ceasornicului a- 
rătă ora 10. Și în clipa urmă
toare șase rînduri de femei — 
cîte rînduri de mașini are 
hala — se ridică în picioare, 
ca intr-un exercițiu de gimnas
tică. Zecile de chipuri de fete 
tinere și de femei cu firișoare 
de argint în păr sînt îndreptate
spre un anume loc : spre o 
tînără zveltă, urcată pe o masă 
de lucru.

„Gimnastica, fetelor !“, se 
aude vocea maistrei de schimb 
Lucia Dumitrescu. „începem : 
unu, doi, trei, patru...", conti
nuă fata urcată pe o masă de 
lucru — Florica Casîanu.

Muncitoarele de la întreprin
derea „Crinul" din Capitală — 
unde ne aflăm — încep repri
za de gimnastică la locul de 
muncă. Le urmărim ca într-un 
spectacol, în halatele lor gal
bene, cu părul strîns în baticuri 
și încercăm un sentiment de 
admirație. Nimeni nu greșește, 
nimeni nu .. mimează mișcarea, 
ceea ce dovedește că toată lu
mea este cu... antrenamentul la 
zi. Muncitoarele de la Crinul 
execută repriza obișnuită de 

hotărîrilor adoptate de Con
gresul al XII-lea al P.C.R. Ea 
constituie, totodată, o nouă și 
puternică manifestare a profun
dului democratism al societății 
noastre, a forței și unității na
țiunii noastre în jurul partidu
lui și al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Biroul Executiv a apreciat 
că, potrivit indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
consiliile locale ale F.D.U.S., 
sub conducerea nemijlocită a 
organelor și organizațiilor de 
partid, depun o intensă activi
tate politică și educativă pen
tru desfășurarea în bune con-

(Continuare in pag. 2-3)

fapt intrat In obișnuința 
gimnastică. Aceste harnice fete 
și femei care au pus ghivece cu 
mușcate la geamurile halei, 
care, pînă la ora 10 punct, au 
primit coșuri cu semiconfecții 
și au expediat coșuri cu pro
duse finite, fac exerciții de 
relaxare.

„La început n-au prea înțe
les ce înseamnă asta — ne (Continuare in doq 2-3)

Gimnastica la locul de muncă, moment de destindere, o bine
făcătoare cură de sănătate și voie bună Foto : Ion MIHAICA

In inima muntelui de sare de la Praid,

ARCAȘII ȚINTESC- 
CU BĂTAIE LUNGĂ-PUNCTE 

ÎN CONCURSUL OLIMPIC
Există, în locul în care 

ajungem, străzi laterale, 
kilometri întregi de străzi, 
care converg, toate, spre 
un bulevard principal, 
larg, pe care, cu mare 
ușurință, s-ar putea trasa 
mal multe benzi de circu
lație. Tot aici există și

cotidiană
spune președinta comitetului 
sindicatului, Ana Cocor — dar 
s-au convins repede. Am avut 
in acest sector 3, o fată, Elena 
Vlaicu, foarte inimoasă, care

Viorel TONCEANU

două săli de sport. Două 
săli aparte, însă, in care 
performerii caută, în pri
mul rînd, liniștea și... o

Radu TIMOFTE .

(Continuare In pag 2—3)

In inima muntelui 
de sare, arcașii 
țintesc decarii a- 
flafi departe, la 
90 de metri in 
/ațd...

Foto :
L SLAȘOMEANU

Sub puternicul impuls al „Daciadei”

DE LA FIECARE PROFESOR — 
CEL PUȚIN UN ELEV

ÎN SFERA PERFORMANȚEI!
UN OBIECTIV MAJOR PUS ÎN FATA CADRELOR DIDACTICE 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ, DAR CARE NU ESTE ÎNCĂ ÎNDE

PLINIT PE MĂSURA AȘTEPTĂRILOR
Problemă majoră, aflată per

manent pe agenda consfătuirilor 
profesorilor de educație fizică, 
cuprinderea tineretului studios 
în întrecerile „Daciadei" capătă 
în concepția, dar și — ceea ce 
este mai important — în munca 
practică, concretă, a dascălului 
de sport, un conținut mereu mai 
bogat. Intr-adevăr, profesorului 
în trening i se oferă, prin „Da- 
ciadă“, posibilitatea de a realiza 
in cadrul lecției de educație fi
zică, al activităților educative cu 
elevii și în concursurile înscrise 
in calendarul asociației sportive 
a școlii mult mai mult decît im
plică obligațiile sale stricte, de 
catedră, legiferate și cuprinse în

programă. Fiindcă nu poate fi 
vorba doar de asigurarea unui 
anumit grad de motricitate a 
colectivului clasei, de formarea 
unor deprinderi, de dezvoltarea 
gustului pentru exercițiul fizic, 
ci și de canalizarea aptitudinilor 
tineretului studios spre o ramură 
de sport, în perspectiva prezen
ței acestuia într-o suită de con
cursuri sau competiții in măsură 
să-l facă cunoscut cu mult pes
te „hotarele* unității de învăță-

Tiberiu ST AM A

(Continuare in pap. 2-3)
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în kcc minute despre...
o viața de profesor

în cadrul clubului s

PE DRUMUL DESCHIS
(Urmare din pag l)

urmă in îndeplinirea programu
lui de investiții in cursul anului 
1980, indicind să se concentreze 
forțele pe șantierele existente 
pentru lichidarea rapidă a tu
turor restanțelor. Totodată, gu
vernul nu va trebui să mai 
aprobe deschiderea de șantiere 
decît în condițiile asigurării 
tuturor mijloacelor necesare, a 
utilajelor, materiei prime și 
forței de muncă, astfel incit să 
se scurteze Ia maximum peri
oada de punere in funcțiune. 
S-a indicat, de asemenea, să 
se ia măsuri ferme pentru bu
na aprovizionare tehnico-mate- 
rială, reducerea consumurilor 
materiale, economisirea com
bustibililor, a energiei, recupe
rarea materialelor, creșterea 
productivității muncii, reduce
rea importurilor și îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de export.

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV AL CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

(Urmare din pag. I)

diții a campaniei electorale, 
astfel incit alegerile de la 9 
martie să reprezinte un moment 
politic deosebit în viața țării, 
să marcheze o și mai puternică 
afirmare a răspunderii patrio
tice a fiecărui cetățean în acti
vitatea consacrată înfăptuirii 
hotărîrilor Congresului al XII- 
lea al partidului privind pro
gresul și înflorirea continuă a 
României socialiste. Biroul Exe
cutiv a aprobat propunerile 
privind candidații Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste în alegerile pentru Marea 
Adunare Națională.

Biroul Executiv a dezbătut 
Raportul și proiectul Comuni

DE LA FIECARE PROFESOR-CEL PUȚIN UN ELEV
(Urmare din pag. 1)

mînt pe care o reprezintă. Așa 
cum s-a dovedit, „Dac iada" a 
impulsionat masele de tineri din 
școli spre o activitate sportivă 
susținută, creind o puternică 
emulație pentru împlinirea unor 
ambiții, firesc tinerești, de ur
care necontenită a treptelor mă
iestriei.

Este de salutat, de aceea, stră
dania unor dascăli de sport care, 
aflîndu-se nemijlocit în mijlocul 
elevilor, descoperă și formează 
talente, le îndrumă către activi
tatea sportivă de performanță. 
Uneori, demarajul în această 
direcție este atit de prompt, in
cit tinerii ating un anumit gx~ad 
de măiestrie chiar de pe băncile 
școlii.

Un elev aflat în clasa a XI-a 
a Liceului nr. 2 de istorie-filo
logie din București. Sorin Matei, 
a sărit recfent'la înălțime 2,ÎS m 
— nou record al țării la juniori 
II și juniori I, precum și cel mai 
bun rezultat pe plan național, 
după cel realizat de Adrian Pro- 
teasa, la seniori (2,21 m). For
mat la „clasa" prof. Eiisabeta 
Stănescu, Sorin Matei anunță o 
dispută deosebit de spectacul Ja- 
să. chiar în unitatea de învățâ- 
mînt în care se află, deoarece 
aceeași antrenoare pregătește un 
alt săritor de talent, pe Eugen 
Popescu... La Oradea, prof. Mi
hai Benea, după ce a călăuzit 
pașii spre performanță în lupte 
ai unor elevi în cadrul Clubului 
sportiv școlar din localitate, tn-

Duminică 10 februarie I960 NOI POSIBILITĂȚI
DE IPiriOASE SATISFACȚII

încercați și dv. 
șansa de a obține:
• AUTOTURIS
ME „Dacia 1300“
• MARI CÎȘTI- 
GURI ÎN BANI 
de valori variabile 
și fixe.
SIMPLU. AVAN
TAJOS : 3 extra
geri a cite 4 nu
mere, cu un total 
de 12 numere din 
75 ; se cîștigă si 
cu numai 2 nume
re dintr-o extra
gere 1
JUCAȚI DIN VREME NUMERELE PREFERATE ! Agenți
ile Loto-Pronosport vă așteaptă pînă «îmbată 9 februarie 
a.c.

Apreciind că realizarea obiec
tivelor stabilite pentru anul 
1980, ultimul an al actualului 
cincinal, impune o largă mobi
lizare de forțe, desfășurarea 
unei intense activități în toate 
domeniile, Comitetul Politic 
Executiv adresează tuturor co
muniștilor, tuturor oamenilor 
muncii, întregului popor, che
marea de a depune eforturi 
susținute pentru a asigura în
deplinirea în cele mai bune 
eondițiuni a sarcinilor stabilite, 
trecerea la o calitate nouă, su
perioară în industrie, agricul
tură, transporturi, știință, învă- 
țămint, în celelalte sectoare al? 
vieții economico-sociale, pentru 
realizarea cu succes a istorice
lor hotăriri ale Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit să fie dat publicității 
Comunicatul Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So

catului cu privire la îndeplini
rea Planului Național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România 
pe anul 1979.

Biroul Executiv a evidențiat 
necesitatea ca toate consiliile 
locale, organizațiile democrației 
și unității socialiste să acțio
neze ferm pentru mobilizarea 
maselor de oameni ai muncii, 
a tuturor forțelor națiunii, în 
vederea îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor de plan pe 1980 și 
a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă, a prevede
rilor actualului cincinal.

în spiritul orientărilor și sar
cinilor cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

tr-o etapă calitativ superioară, l-a 
transferat la divizionara A în
frățirea. Este vorba de Teodor 
Dejeu, loan Fildan, Dragoș Zuz 
și Nicolae Caciora, dar, cum ți
nea să remarce prof. Bujor 
Mera, președintele C.J.E.F.S. Bi
hor, „aproape întreaga echipă a 
înfrățirii este creația antrenoru
lui Benea, un om de ispravă, 
care face cinste mișcării sportive 
bihorene și asemenea căruia am 
dori să avem cît mai mulți".

Intr-un oraș cu , o vocație spor
tivă relativă, cum este stațiunea 
Călimănești (județul Vîlcea), 
prof. Florea ștefan, după ce a 
format generații întregi de atleți, 
gimnaști și handbaliști, campioni 
pe județ, a scos la iveală un 
mare și viguros talent, pe Ion 
Duminicel, selecționat în lotul 
olimpic, component al bobului 
de 4 care va evolua la Lake 
Placid. Chiar și In condițiile u- 
nei așezări din mediul rural, 
cum este comuna Mănăstirea 
(județul Ilfov), apariția unor 
elevi cu frumoase posibilități de 
afirmare în performanță poate 
deveni o realitate cînd profeso
rul de educație fizică manifestă 
pasiune, pricepere și dragoste 
pentru copii. Altfel, cum ar fi 
putut prof. Teodor Soviani să 
Îndrume către mari cluburi pt 
cano îs tul Benone ' Tămîrgean 
(fost la C.N.U., iar acum In ve
derile clubului Steaua) sau pe 
dteva foarte tinere voleibaliste, 
In frunte cu Mirela Gheorghi- 
nete, Lenuța Lazăr și Lizica Pas
cale, toate — deși la vîrsta de 
numai 12 ani — de peste 1,67 

A apărut nr. 1/1980 al revistei 
„EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT"

Din sumarul acestui interesant numir spicuim :
• „Organizarea pe grupe și ramuri sportive a lecțiilor de edu

cație fizică*4, de asist, univ. Mircea Alexei și prof. Ioan Uțiu;
• „Cum se pregătește o echipă campioană**, de prof. Con

stantin Dîrjan și prof. Mircea Iofciulescu;
• „Rolul ingrăditorilor de mișcare și al reglatorilor de di

recție în formarea corectă a deprinderilor atletice", de prof. 
Dumitru Gârleanu;
• „învățarea motrică, cu referiri la învățarea exercițiilor din 

atletism** (II), de conf. univ. Tiberiu Ardelean ;
S „Criterii asențiale privind evaluarea activității antrenorului", 

de psiholog Maria Șerban ;
@ „Organizarea centrelor de copii și juniori la rugby", de 

antrenor Alexandru Camabel;
@ „Rugbyul în România" (I), de antrenor Dumitru Manoileanu.

★
Procurați-vă de urgență acest nou număr al revistei „Edu

cație fizică și spart**, revista tuturor specialiștilor domeniului, 
caro s-a pus în vînzare la centrele de difuzare a presei din Ca
pitală și din țară. IMPORTANT DE REȚINUT: cel mai sigur 
mijloc pentru a avea o colecție completă a revistei „Educație 
fizică și spart", prin primirea ei la domiciliu, este ABONA
MENTUL pe anul în curs.

ciale, Comitetului de Stat al 
Planificării și Direcției Centra
le de Statistică, privind înde
plinirea Planului Național unic 
de dezvoltare economico-socia- 
iă a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 19*9.

In continuare. Comitetul Po
litie Executiv a luat în discuție 
propunerile de măsuri privind 
organizarea unor activități de 
prestări de servicii in condițiile 
retribuirii pe bază de cotă-parte 
din încasări, menite să asigure 
rentabilizarea unităților cu un 
volum redus de activitate și a-, 
tragerea, inir-o măsură mai 
mare, a meseriașilor la satisfa
cerea populației cu diferite 
servicii. Măsurile privitoare la 
organizarea acestor activități 
vor fi reglementate prin Decret 
al Consiliului de Stat.

In continuarea ședinței, Co
mitetul Politie Executiv a solu
ționat probleme curente ale 
activității de partid și de stat 

la Congresul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste și 
ținînd seama de propunerile și 
observațiile făcute de delegații 
la Congres, Biroul Executiv a 
aprobat Rezoluția Congresului 
al II-lea al F.D.U.S., al cărei 
text va fi dat publicității.

în încheierea ședinței, a fost 
discutat și aprobat planul de 
activitate al Biroului Executiv 
al Consiliului Național al 
F.D.U.S. pe primul semestru al 
acestui an, care prevede acțiuni 
de masă pentru antrenarea oa
menilor muncii, a tuturor ca
tegoriilor de cetățeni, în vede
rea transpunerii în viață a 
istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

m (!), în curs de transferare la 
unul din cluburile sportive șco
lare din București ?

Unul din dezideratele sublinia
te de fiecare dată In consfătui
rile cadrelor didactice de edu
cație fizică este ca fiecare pro
fesor de specialitate să propulse
ze, prin intermediul „Daciadei", 
CEL PUTIN UN ELEV ÎN ARIA 
PERFORMANȚEI. Exemplele
prezentate aici depășesc cu mult 
acest... barem, convențional desi
gur. Sint însă, din păcate, și 
destui profesori care nu realizea
ză nici măcar acest minim posi
bil, de cele mai multe ori nici 
chiar obligațiile-limită incluse tn 
programă. Motive, justificări gă
sesc repede, cel mai adesea re
zultatele slabe ale muncii fiind 
puse pe seama condițiilor. 
„N-avem sală, n-avem vestiar, 
n-avem materiale de calitate su
perioară, n-avem...".

Sigur, este mult mai ușor să 
te lamentezi, să acuzi condițiile 
(toți profesorii-antrenori amintiți 
mai sus nu au dispus de „con
diții speciale" !) decît să îmbraci 
treningul (unii dintre cei în cau
ză pot fi văzuți Ia lecții în ținu
tă de stradă 0, decît să organi
zezi lecții pline de dinamism 
care să atragă copiii, tineretul, să 
nu aștepți să sune clopoțelul 
pentru a dispărea din sala de 
sport, pentru o șuetă cu colegi 
de la alte catedre... Este greu, 
desigur, să propulsezi în perfor
manță cel puțin un elev, un tl- 
năr, dacă ta, profesor de sport, 
nu ai chemare, nu ai har pentru 
meseria aleasă !

IDEEA DE A PREGĂTI
COPIII PENTRU VIAȚA. 

PENTRU MUNCĂ"
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pe 
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b 
s- 
ti 
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Există, la Tr. Măgurele, 
profesor de educație fizică 
care l-au iubit toți cei care 
absolvit școala în ultimele trei 
decenii, aici. Numele său este 
Sebastian Caragea. Peste un 
an sau doi, acest om, despre 
care mulți spun că este me
reu tînăr, va ieși la pensie.

Pe mereu... tînărul profesor 
Caragea l-am găsit în mica 
sală de sport a Școlii generale 
nr. 1. Conducea o lecție de 
gimnastică, • iar elevii săi exe
cutau cu grație mișcările. Am 
așteptat să termine lecția, apoi 
l-am invitat să stăm de vorbă.

— Știm că ați fost profeso
rul a mii și mii de elevi din 
Turnu. Ce amintiri aveți des
pre ei ?

— Unii au ajuns sportivi 
buni, ba chiar foarte buni, cum 
au fost voleibalistul Davila Plo
con, fotbalistul Gheorghe Fu- 
sulan, gimnasta Ioana Marinei. 
L-am avut elev și pe Gheor
ghe Lambrache, care-i tenor la 
operă acum, dar pe cind era 
elev aici se situa aproape de 
rezultatele atletului Gheorghe 
Zîmbreșteanu. Au fost și alții.

— După cîte se spune, 
Turnu sporturile au început 
au continuat cu dv.

— E prea mult spus ! Or 
inceput cu mine, unele, dar 
cum se continuă cu atiția 
atîția oameni de nădejde ! 
ce mă privește, prin 1952 am 
Înființat aici o echipă de gim
nastică sportivă, cu care am 
cîștigat campionatele naționale 
in 1955 și 1956 ; am participat 
de 19 ori la aceste campio
nate. Apoi am înființat hand
balul și am dat-o pe Cornelia 
Cula Nohanu, care activează Ia 
Rapid. Mi-â plăcut și voleiul. 
Am făcut echipe de volei care 
au jucat în „B“ și la juniori. 
Apoi am Înființat o echipă de 
minibaschet, cu care am ciști- 
gat locul doi pe (ară, după 
bucureșteni.

— Ați făcut acest lucru cu 
un scop anume ? De pildă, 
pentru a cîștiga medalii ?

— A, nu, tovarășe ! Preocu
parea mea a fost dezvoltarea 
generală a copilului ! Să-I pre
gătesc pentru viață, pentru 
muncă. Am trăit in mijlocul 
copiilor, le-am cunoscut sufle
tul, le-am dat dragostea mea 
de profesor și am primit... dra
gostea lor pentru sport.

Pentru cele trei decenii de 
viață profesorul a vorbit doar 
zece minute. A reușit însă, prin 
cuvintele Tui despre dragostea 
pentru elevi, să spună totul.

Sever NORAN

„CINE NU ÎNȚELEGE ROLUL GIMNASTICII ZILNICE
NU ȘTIE SA-ȘI PREȚUIASCĂ SĂNĂTATEA

(Urmare din pap. 2)

le-a învățat să prețuiască miș
carea. O avem și acum, dar nu 
mai conduce repriza de gim
nastică pentru că așteaptă o. . 
fetiță. Dar, iat-o, face și ea 
mișcări".

Cele cinci minute de gimnas
tică s-au încheiat. Muncitoa
rele de la Crinul desfac șervete 
albe cu gustarea de la ora 10. 
Ne apropiem de mese și le

AVALAN

SE AFIRMĂ ÎN

atinge o asemenea 
oamenii care mun- 

spor- 
- au

succese ale sportului 
Este suficient să a-

SP

(Urmare din pag. 1)
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Cunoscută atit în țară, cit șl 
peste hotare pentru apreciatele 
locomotive Diesel electrice pe 
care le produce, firma marii În
treprinderi craiovene Electropu
tere este prezentă și în domeniul 
sportului de performantă cu cre
ații de primă mărime ! Cele 9 
secții ale clubului (box, lupte 
greoo-romane, scrimă, volei, rug- 

șah și orl- 
prezente cu 
în campio- 
de Divizia 
oferind, în

by, fotbal, handbal, 
entare turistică) sint 
sportivi sau echipe 
natele naționale, fie 
A, fie de Divizia B, 
același timp, o serie de elemente 
talentate unor loturi reprezenta
tive.

înființat în 1965, clubul sportiv 
Electroputere — unitate de per
formantă în sistemul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor — șl-a a- 
dus destul de repede contribuția 
la unele 
românesc. __  ____r___ ____ ___
mințim, in această privință, fap
tul că multiplul campion o- 
llmpic, mondial șl european 

- Gheorghe Berceanu (el a fost 
descoperit șl format de antreno
rul emerit Ilie Marinescu) șl-a 
început strălucita-i carieră la 
Electroputere. Numeroși altl 
sportivi au urcat pe podiumul 
unor întreceri de prestigiu, bo
xerul Ion Joita, de pildă, cuce
rind, în 1978, titlurile de campion 
european și campion balcanic de 
juniori (cat. 81 kg).

Pentru a 
notorietate, 
cesc la clubul praiovean - 
tivi, tehnicieni, activiști 
depus multă pasiune, B-au stră
duit să fie la curent eu tot ce 
este nou în domeniul lor. Aici 
Be află, după opinia noastră, ex
plicația succeselor. Vom stărui. 
In această privință, asupra a trei 
dintre discipline — boxul, lup- 

ARCAȘII TINTESC7 1

unul care... coboară 
de la suprafața pă- 
la lumina zilei. De 
sâptămînă, un grup 
antrenorii lor apasă 

sâ

tele greco- 
ele fiind 
olimpice, 
(este drep 
tlvitate g 
tere, cu 
diferite, c 
acțiune) n 
mina 
chiar a 
tină expert 
le pune a 
pacitatea s 
ci este 
norii care 
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acesta el 
Marinescu 
mane ; m 
antrenor 
început a 
hai Go>an 
Ghinju — 
vire dar 
sportivilor 
form antei, 
ceea ce se 
plina resp 
mai aprop 
depărtat, 
billtățile 
spunem c 
în pregătlr 
neori chi 
vansațl 
eepători. 
spunea p 
vicepreșed 
troputere 
cînd să 
eșalonul 1 
performant 
cunoștință 
tivului".

Dealtfel, 
a munci 
în cadrul 
pale. Antr 
l-a promo 
I pe tină

atmosferă fără curențl. Aid nu 
bate vintul, iar pe kilometrii de 
drumuri nu circulă mașini. Pur 
șl simplu pentru că aici se 
junge cu liftul. Șl nu cu orice fd 
de lift, d cu 
170 de metri 
mlntulul, de 
trei ori pe 
de sportivi șl 
pe butonul de coborire. ca.
urce din nou după 6 ore Au huse 
lungi, aninate pe umeri. Numele 
lor sint : Aurora Chin, Terezia 
Preda, Andrei Berki, Aurel Robii, 
Victor Stănescu. El constituie lo
tul dimple de tir cu arcul. Iar 
antrenorii care-1 însoțesc se nu
mesc Iosif Matei și loan Slașo- 
meanu.

... De trei ori pe săptămînă, în 
sala de tir cu' arcul din salina 
Prald (pentru că aici mai există 
o sală pentru concursuri', avia
tice : micromodele, bineînțeles), 
săgețile îșl încep plutirea, urmă
rind cu încâpățînare, undeva de
parte. la 90 de metri în față, cer
cul decarilor. De trei ori pe săp
tămînă la 170 de metri adîncime, 
la adăpostul oferit de plntecul

urâm poftă bună. Una dintre ele 
— se numește Lia Andrași — 
ne invită să gustăm dintr-o 
plăcintă cu mere „gătită arde
lenește".

.Cum apreciați dv. această 
gimnastică ?“, o întrebăm.

„Să știți că multe femei, cînd 
au văzut cum se simt după 
mișcările acestea, fac gimnasti
că și acasă, dimineața, cînd se 
scoală. Eu am trei copii mari 
și un nepoțel. Ei, șl cel mic 
îmi zice dimineața : -Mămăică, 
gimnastica, mămăică !»“

Elena Vlaicu, cea care aș
teaptă în curînd o fetiță (pen
tru că asta-și dorește), ne spu
ne : „Cine nu înțelege rolul 
gimnasticii zilnice nu știe să-și 
prețuiască sănătatea. Mai ales 
noi, mamele, chiar cînd aștep
tăm copii..."

Pauza s-a încheiat. „Triplocu- 
rile" își reiau zumzetul lor me
talic, parcă mai harnice. La 
plecare stăm de vorbă cu pre
ședintele asociației sportive 
Crinul, Anghel Paulian, un 
mare sufletist — ca să folosim 
un termen adecvat activiștilor 
obștești. „Gimnastica la locul 
de muncă — ne spune — a sti
mulat gustul muncitoarelor pen
tru mișcare. Se practică hand
balul și șahul, tenisul de masă 
și voleiul, multe dintre fete 
iubesc turismul. -Daciada» ne 
oferă un larg cadru de partici
pare la acțiunile sportive. Și, 
aș adăuga, un factor dinamiza
tor al acestei activități il con
stituie chiar tovarășul director 
al unității, Claudiu Olărăscu, 
fost sportiv de performanță".
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PERFORMANTĂ I ™ conducător de fotbal trebuie să fi jucat fotbal /
în scurtă vreme, a obținut un 
„bronz44 la campionatele indivi
duale ale juniorilor la box, ’ iar 
mai recent a cîștigat un concurs 
de selecție, acum fiind compo
nent al lotului național de juni
ori care se pregătește pentru 
C.E. din acest an. Oferim un 
asemenea exemplu și din secția 
de lupte greco-romane : antreno
rul principal Ilie Marinescu și 
colegul său Dănu| Anghel (aces
ta din urmă a fost sportiv în 
secție, apoi și-a făcut studiile la 
I.E.F.S. ?i a revenit la clubul 
care l-a crescut) i-au acordat 
deplină încredere tânărului Du
mitru Manolea. promovat in lo
tul de Divizia A (cat. 62 kg.), 
în sfîrșit, încă un exemplu, poa
te cel mai spectaculos în pri
vința perspectivei : antrenorul
Paul Ghinju l-a introdus în e- 
chipa de Divizia A. la spadă, pe 
Castel Filimon, un tânăr cu o 
înălțime de 1,94 m și care, după 
afirmațiile reputatului tehnician, 
constituie c autentică valoare 
pentru spada românească.

Intr-o fericită îmbinare, 
cesul instructiv se desfășoară pa
ralel cu cel de învățămînt, mai 
mult de 75 la sută dintre spor
tivii de la Electroputere fiind 
elevi. Este un aspect la care pre
ședintele clubului, inginerul Ma
rin Năstasie, tine foarte mult. 
Pentru că. oricît de valoroși ar 
fi unii dinta-e sportivi, nu 11 se 
îngăduie nici o abatere de la 
disciplină, sau dacă greșesc sint 
pe loc sancționați sever, cum a 
fost cazul cu un lot de 4 bo
xeri care, recent, au fost scoși 
din activitatea sportivă. Le-a ră
mas, desigur, 
a reveni în 
colectivul va

_ rită din nou

I
I
I
I
I
I
I

pro- I
I
I
I

UNUI ANTRENOR
DE JUNIORI

deschisă calea de 
arenă atunci cînd 

considera că ei me- 
această cinste...

Ion GAVRILESCU

I
I
I

CONCURSUL OLIMPIC I

— Remus Cimpeanu, faci 
parte, alături de Libardi, 
Barbu, Stoenescu, și exem
plele nu s-au epuizat, din 
categoria conducătorilor de 
club proveniți dintre jucă
tori. Trecutul de jucător ți 
se pare o necesitate ?

— Fără să fi 
indiferent Ia ce 
fi simțit tricoul 
re, privațiunile 
balist, dar și

jucat fotbal, 
nivel, fără să 
Iac de sudoa- 
vieții de fot- 

satisfacțiilc ei, 
nu poți fi un bun conducător 
de fotbal. Căci conducătorul 
de fotbal nu este numai 
organizator administrativ, 
echilibrează anumite relații în
tre jucători și cei din jurul 
său. Plăcerea de a juca fotbal 
este contrabalansată întotdeau
na de responsabilități impor
tante : conștiința de a repre
zenta o instituție, un praș, po
vara popularității. Sacrificiile 
s-au întețit și ele. dar un con
ducător trebuie să discearnâ 
greșelile inerente, eu atit mai 
mult cu cit, acum 20 de ani, 
să zicem, o culcare mai tîrzie 
nu era considerată, ca astăzi, 
o abatere gravă. Părerea mea 
este că față de nivelul efortu
lui pretins și depus chiar, con
știința jucătorului a rămas, to
tuși, in urmă. Generația doc
torului Luca. de pildă, putea 
participa vinerea la o aniver
sare, fără complexul vinovă
ției. Astăzi nu mai este posi
bil așa ceva, dar tentația ră- 
mine în picioare. La modela
rea conștiinței fotbalistului, cu 
simț pedagogic, poale partici
pa numai un conducător 
a trecut. Ia rîndu-i, prin 
asemănătoare.

club și conducători de club de 
fotbal. Eu fac parte din prima 
categorie, dar ideal ar fi să 
fac parte din a doua. Ideal ar 
fi ca să dispară ingerințele in 
atribuțiile unui conducător. 
Aceasta presupune ca persoa
ne cu responsabilități, devota
te șj competente în domeniul 
lor de activitate să accepte că 
aceste calități nu presupun 
automat și pricepere fotbalis
tică. Ideal ar mai fi ca mem
brii secțiilor de fotbal să

— Dar 
tor ?

conducător-jucă-

relație ar trebui 
efortul conducă- 
asigur^ cele mai 

pentru intuire 
în realitate, re-

un 
El

care 
faze

— Această 
tradusă prin 
torului de a 
bune condiții 
și competiții, 
lația capătă și forme mai pu
țin abstracte. Ușa conducăto
rului se deschide la intervale 
scurte și fotbalistul solicită a- 
cestuia să se ocupe de școala 
copilului, de serviciu] soției, 
de întocmirea unei cereri ba
nale și înaintarea către orga
nul respectiv etc 80 la sută 
din timpul conducătorului este 
ocupat de soluționarea acestor 
probleme individuale, cele mai 
multe minore.

Echipele noastre de fotbal 
au pășit, de mai bine de o 
săptămînă, în perioada jocu
rilor amicale ; perioadă al 
cărei principal scop îl con
stituie stabilirea formațiilor 
de bază cu care vor fi abor
date competițiile. Și fiecare 
caută să întocmească, pentru 
realizarea acestui obiectiv, 
programe adecvate de jocuri.

ADECVAT este cuvîntul cel 
mai potrivit, deoarece antre
norii sînt OBLIGAȚI să res
pecte o serie de principii de 
bază ale instruirii. Este re
comandabil, de exemplu, ca 
primele meciuri de verificare 
să fie angajate cu formații de? 
valoare apropiată și apoi, 
treptat, cu echipe din ce In 
ce mai puter»Mo* Foarte bun

Relațiile cu F.R.F. ?

norma de participare olimpică 
stabilită de FIT A, trecînd astfel 
examenul admiterilor la J.O.

E posibilă ^atingerea acestui o- 
biectiv 7 Terezia Preda preia șta- . 
feta răspunsurilor : ;

— Anul trecut. Andrei Berki, 
Aurora Chin și eu am îndeplmit 
o dată baremul, particip în d la un < 
singur concurs oficial și nu văd 
nici un impediment în a-1 înde- | 
plini de încă 3 ori, de vreme ce 
valoarea lui este de 1050 p, lase- ■ 
nioar»? și noo p, la seniori, iar 
noi tragem în mod obișnuit 1100— | 
U50 p și, respectiv, 1150—1200 p.

Caruselul cifrelor și al raționa- i 
mentei or logice bazate pe ele
deschid, tntr-adevăr, drumul celor | 
3 arcași români spre c im pul con
cursului olimpic. Și tot ele acordă ; 
șanse chiar și pentru cucerirea, 
de puncte olimtice, părere avan- | 
sată intr-o discuție pe această te
mă și de către unul din cel doi î 
antrenori ai lotului, iosif Matei. 
Opinăm insă la rîndui nostru că, | 
deși realitatea cifrelor este evi
dentă îr a demonstra o anume i 

• valoare a arcașilor noștri frun- I 
tași, repetarea lor în condițiile de | 
mare concurs, cum va fi cel de 
la Moscova, va fi, desigur, cu | 
mult mai dificilă... |

— Este adevărat și ținem seama | 
de aceasta în pregătire. Ne ba- 

pe principiul că cea mal I 
pregătire psihică este pre- I 

gât ir ea tehnică fără reproș ; dacă I 
arcașul știe că e pregătit perfect, , 
că nu poate pierde și că e sigur 
că va trage în decar, emoțiile vor 
fi cu atit mai diminuate. Are 
trac numai cel care nu e antre
nat și tot el obosește cel mai re
pede. Adică, In loc să declanșeae 
tn 7—8 secunde, cum este nor
mal, un arcaș nesigur pe el va 
căuta mereu decarul și... 
va găsi decît accidental.

... Tuburile de neon s-au 
în salina de la Praid. Liftul 
urcă mereu, și cei 5 arcași 

-'preună cu antrenorii lor 
tăcuți. Reporterul încearcă 
gătură între cele 6 ore de 
maxim, de concentrare, de 
țări, de exerciții petrecute 
ttna de la Praid și rezultatele 
viitoare ale celor 16 ore de con
curs olimpic. Teoretic, consecin
țele ar trebui să fie favorabile, 
iar practic, asta ar Însemna 
punctele olimpice de care 
vorbise antrenorul I. Matei 
putea deveni realitate ..

nu-1

stins 
urcă, 

îm- 
sînt 

o le- 
efort 
cău- 

tn sa-

că
ne
ar

ORT INFORMEAZĂ
IEI

•to, 
rie

rămîne decit să vă reamintim că 
ASTAZI șl MÎINE sînt ULTI
MELE ZILE pentru procurarea 
biletelor la tragerea Loto de vi
neri 8 februarie 
poate aduce și 
asemănătoare.

★
Tragerea Pronoexpres de as

tăzi, 6 februarie 1980, se televi
zează în direct începînd de Ia

a.c., care vă 
dv. satisfacții

zează în direct 
ora 17,55.

CÎȘTIGURILE 
TRONOSPORT

CONCURSULUI 
DIN 3 

BRUARIE 1980
FE-
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— Să înțelegem 
. conducător trebuie 

tolerant ?

că 
să

un 
fie și

— Pînă la limita 
nu-și pierde respectul în 
jucătorilor. Un conducător tre
buie să se ferească să fie „dus 
de nas" de jucători. Ca de 
exemplu ; un jucător solicită 
coborirea exigenței la antrena
ment, invocînd asprimea pro
gramului școlar. Dar eu știu 
din proprie experiență că se 
poate îmbina perfect cartea și 
fotbalul, deci concesia 
realizează.

— Cum s-ar putea 
zenta cadrul ideal 
un conducător ?

in care 
ochii

nu se

repre- 
pentru

— Exista două categorii de 
conducători : conducători de

ȘTIRI

ble 
nte

25 
ea 
ar
de 
hi
ene

2
48

Categoria I (13 rezultate) 
variante 100°., a 12.039 lei și 
variante 25% a 3.010 lei.

Categoria a Il-a (12 rezul
tate) 258 variante ă 784 lei.

Categoria a 111-a (11 rezul
tate) 2116,75 variante a 143 lei.

I
I

debarasez* mentalitatea
,jnicrobiștilor”. • înainte de a 
uza cu voluptate de dreptul de 
„veto"*, ei ar trebui să facă 
eforturi dc a înțelege in pro
funzime fenomenul fotbalistic 
și de a dilata timpul personal 
afectat echipei. Astfel ajutorul 
colectivului ar fi mai eficient, 
care colectiv nu are decit să 
înlocuiască conducătorul dacă-1 
socotește necorespunzător.
Deocamdată, lucrurile stau așa: 
HOTARIR1LE SlNT COLECTI
VE ȘI RESPONSABILITATEA 
ESTE PERSONALA,

— Care este relația con- 
ducător-antrenor ?

SINGURUL LUCRU SI
GUR ESTE NESIGURANȚA ! 
Există o instabilitate care gre
vează, în ultimă instanță, ca
litatea fotbalului nostru, insta
bilitatea formulei competițio- 
□ale. instabilitatea regulamen
tului de angajare a antrenori
lor (care sesizează și exploa
tează fenomenul), instabilitatea 
normativelor financiare, insta
bilitatea calendarului competi- 
țional..

— Ce ai realizat la ,.U“ 
Cluj-Napoca în 
activitate ?

— Un centru cte 
niori bine echipat __ _
cadrat. O structură autohtonă 
a echipei, cu 10 jucători pro
veniți de la juniori, deci o for
mație legată de loc. datoare 
să-i reprezinte cu cinste. Am 
mai realizat, cred, o bu-nă or
ganizare a clubului. M-am 
străduit, astfel, să pun bazele 
performanței Trebuie să vină 
și ea odată și odată...

Ion CUPEN

opt anj

copii și 
și bine

ju- 
în-

apare, în acest sens, progra
mul de jocuri întocmii de 
lotul de juniori U.E.F.A. *80 
(antrenori : Ion Nunweiller
și Gh. Cosma). Dăm acest 
exemplu pentru că tot despre 
juniori va fi vorba In conti
nuare. Astfel, ni se pare de 
neînțeles ce anume l-a făcut 
pe antrenorul C. Toma, 
trenorul echipei de 
U.E.F.A. *81, să-și 
săptămînă trecută,^ .
în teren pentru a "da replica 
uneia dintre cele mai puter
nice divizionare B, 
Bistrița. Juniorii au 
dar nu oricum, ci la 
sever : 0—8 !! A fost 
din care ei 
MAI NIMIC 
un meci în 
scorul — au 
piu umiliți ;
le-a lăsat 
rajatoare. 
nevoie.

Gloria
*81 8—0 
norului 
ar trebui să

an-
juniori 
trimită, 

jucătorii

Gloria 
pierdut, 
un scor 

un meci
AVUTAU _____

ÎNVATAT ;
— o spune 
pur și sim- 
meci care

!

NU 
DE

care 
fost 
un 

adinei urme descu- 
de care n-aveau

C.

Bistrița 
O eroare 

Toma.
învețe

u.e.F.A. 
a antre- 

din care 
și alții.

Laurențiu DUMITRESCU

— Conducătorul poate proba 
gradul de pregătire a echipei, 
deci capacitatea antrenorului, 
prin mijloace de testare. Un 
conducător nu are voie să fa
că formația, dar are dreptul 
să-l întrebe pe antrenor, după 
ce i-a lăsat Ia latitudinea lui 
alegerea mijloacelor ce și-a 
propus și ce a realizat Ia un 
moment dat. Pe traseul invers, 
antrenorul nu trebuie să aibă 
pretenții iluzorii, imposibil de 
satisfăcut, în contul jucătoru
lui, pentru a merge apoi la 
jucător ca să-i spună : „Păi 
dacă conducătorul nu vrea...”

Dialog de sezon

ȘTEFAN (Dinamo): „EU AM GREȘIT, DAR CE
A REALIZAT ECHIPA IN ATAC ?"

MECIURI AMICALE
• BEIJING (Agerpres) — Con- 

tinulndu-și turneul în R.P. Chi
neză, echipa de fotbal Steaua 
București, a evoluat la Guan
gzhou in compania selecționatei 
Armatei Populare Chineze de E- 
liberare „1 August". Jocul, care 
a fost urmărit de aproape 10 000 
de spectatori, s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 0—0. Rea
mintim că în prima partidă, dis
putată la Kunming, Steaua a 
terminat la egalitate, 1—1. cu e- 
chipa locală a Armatei Populare 
Chineze de Eliberare. în conti
nuarea turneului, fotbaliștii ro
mâni vor mal susține două par
tide, la 6 și, respectiv, 10 fe
bruarie.
• ASTAZI ÎNCEPE LA CLUJ- 

NAPOCA UN INTERESANT TUR
NEU INTERNAȚIONAL. în orga
nizarea echipei de Divizia A „U“ 
Cluj-Napoca, astăzi începe în lo
calitate un interesant turneu in
ternațional, cu participarea se
lecționatei olimpice a R.D. Ger
mane, a echipelor de club Slovan 
Bratislava, U.T.A. și, firește, „U“ 
Cluj-Napoca. Meciurile se vor 
desfășura după sistemul turneu 
(fiecare cu fiecare), astăzi, vi
neri și duminică, pe stadionul 
Municipal. Iată programul 
rilor : astăzi, ora 14 : „U“ 
Napoca — U.T.A. ; ora 15,45 
lecționata olimpică a R.D. 
mane — Slovan Bratislava 
neri, ora 14 : Selecționata 
pică a R.D. Germane 
ora 15,45 : „U“ Cluj-Napoca —
Slovan Bratislava ; duminică, ora 
10 : Slovan 
ora 11,45 : 
Selecționata 
mane.

jocu- 
Cluj- 
: Se- 
Ger-

; vi- 
olim- 

U.T.A.;

Bratislava — U.T.A.; 
„U" Cluj-Napoca — 
olimpică a R.D. Ger-

ARGES ÎȘI ÎNCEPE 
ÎN GRECIA jucînd

e f.c. 
TURNEUL 
astăzi la Patras cu echipa Pana- 
haiki, care activează în liga I. 
Fotbaliștii piteșteni vor susține în 
Grecia patru meciuri.

• DIVIZIONARA B AURUL 
BRAD PLEACA ÎN UNGARIA, 
în perioada 10—17 februarie, echi
pa de Divizia B Aurul 
întreprinde un turneu 
jocuri în Ungaria, la 
clubului Tatabanya. (A. 
eoresp.).

Brad va 
de trei 
invitația 
Jurcă —

• D.V.S. DEBREȚIN LA DEVA. 
Pe stadionul Cetate din Deva se 
va disputa astăzi partida ami
cală internațională dintre echipa

locală Minerul, antrenată acum 
de fostul jucător Cassai, și for
mația D.V.S. Debrețin din 
garia. Partida va începe 
15,30.

Un- 
la ora

T1RGO- 
Divizia 

Tîrgoviște va primi vi- 
Metalul Plopeni. 

sta- 
15,15.

Q TOT ASTAZI, LA 
VTȘTE echipa locală de 
A C.S. "
zita formației 
întâlnirea se va disputa pe 
dlonul Petrolul, de la ora

• Înfrățirea oradea — 
OLIMPIA SATU MARE 3—1 
(1—0). Pe un teren desfundat, di
vizionara B s-a impus categoric 
după pauză. Golurile au fost mar
cate de : Negrea (min. 15), Ni- 
coraș (min. 53 și 75), respectiv 
Sabău (min. 88). (Ilie GHlȘA-co- 
resp.)

• F. C. CONSTANTA — RUL
MENTUL ALEXANDRIA Z—0 
(2—0). Un joc plăcut, în care 
gazdele au punctat prin Ignat 
(min. 3 — din penalty) și junio
rul A. Constantin (min. 27). (C. 
POPA-coresp.)

• F.C.M. BRAȘOV — SIRENA 
BUCUREȘTI 4—0 (2—0). în ciuda 
terenului înghețat, *
mos, util ambelor formații. Go
lurile gazdelor au fost realizate 
de : Chioreanu (2). Paraschives- 
cu șl Boriceanu. (C. GRUIA-co- 
resp.)

un joc fru-

— Cum explici, ștefane, cele 
două mari greșeli care au dus 
la eliminarea echipei Dinamo 
din „Cupa U.E.F.A.44, la Frank
furt, și din „Cupa României4*, 
cu Rapid 7

— Greșeala de la Frankfurt imi 
aparține in întregime. Ce s-a în- 
timplat ? M-am plasat pe traiec
toria balonului, m-am pregătit 
să-l prind, dar in timp ce min
gea, grea din cauza ploii, venea 
spre poartă, s-a repezit spre 
mine și un atacant de la Ein
tracht. Cîteva fracțiuni de secun
dă el mi-a sustras atenția de la 
minge, m-am pregătit sâ-l fe
resc, am făcut o mișcare în a- 
cest sens și mingea m-a lovit în 
umăr, de unde a căzut pe capul 
lui și a ricoșat în poartă 1 în 
clipa aceea am crezut că mor, 
voiam să mă înghită pămîntul !! 
Greșeala - -- -
neșansă ___
calificarea in 
pei U.E.F.A.". 
insă, cel cu 
vinovat decit 
măsură. L-am__________ ___
nescu șl, pentru a trece timpul 
în favoarea noastră, era firesc 
să transmit mingea unui fundaș 
demarcat, care s-o paseze unui 
coechipier sau dtn nou mie. Dar 
Stănescu s-a... pierdut, a pierdut 
mingea și a urmat... Știți ce-a 
urmat...

— După aceea a fost acuzat 
portarul...

— Vedeți, e ușor să dai vîna 
pe cineva, uneori și pentru a-ți 
acoperi propria ta vină. Sigur, 
eu am greșit la Frankfurt. Tot 
așa de bine se poate spune că 
și în meciul cu Rapid puteam 
găsi o altă soluție pentru a pune 
mingea în joc. Oalele s-au spar’ 
în capul meu, deși în ambele 
meciuri am apărat, cred, destul 
de bine. în schimb, echipa, ce-a 
realizat echipa în atac, atit la 
Frankfurt, cit și la București, cu

mea, dublată de o... 
unică, ne-a privat de 

turul trei al „Cu- 
în celălalt meci, 

Rapid, n-am fost 
într-o foarte mică 
văzut liber pe Stă-

Rapid ? Nimic ! La Frankfurt, in 
ultimele 20 de minute, gazdele 
au jucat cu fundașii, la 30 de 
metri de poarta noastră, tar in 
partida de pe stadionul „23 Au
gust" echipa s-a jucat cu oca
ziile favorabile. Intr-un fel apă
răm noi, portarii, cînd scorul e 
liniștitor și cu totul altfel cînd 
echipa. “ ’ '
pentru 
un gol 
Or, în 
cientă w .
transformă în eșec. Alte 
exemple pot confirma ___  __
spun. în partida din semifinalele 
„Cupei" noi am ratat un penalty 
și în minutul următor am pri
mit golul înfrîngerii, iar in ulti
mul ----- ’ ” ------ ’ ‘
cut, 
F.C. 
și-a 
fost i 
noi, i 
cum 
cut...

- Ce-șl ________
ștefan pentru 1980 ?

— Aș începe cu o dorință. Am 
vrea ca noi, portarii, să nu fim 
„văzuți" numai cînd greșim. De 
cele mai multe ori cînd un ata
cant scapă singur spre gol și 
portarul îi plonjează la picioare 
sau ii deviază șutul,, toată lumea 
spune că el, atacantul, a ratat... 
Cit despre obiective, cred că Di
namo va veni tare pe „turnan
tă" în lupta pentru titlu, deoa
rece ne-am pregătit foarte bine 
la Slănicul Moldovei. Iar în ce 
mă privește, n-am renunțat la 
ideea^ de a reveni în națională, 
pentru că, în *79, pe lingă ghi
nioanele avute, a existat pentru 
mine și o satisfacție — debutul 
în echipa țării, în partida , cu 
reprezentativa R.D. Germane.

etapă de etapă, joacă 
un gol, pentru a apăra 
sau un scor de egalitate, 
astfel de situații e sufi- 
O greșeală și totul se 

două 
ceea ce

meci din campionatul tra
in acel meci memorabil cu 
Argeș, după egalare, echipa 
pierdut complet busola. A 
cel mai ghinionist an pentru 
cei de la ..............
a trecut,

Dinamo. Nu-i bine 
dar- bine c-a tre-

propune portarul

D. LAURENȚIU

GLORIA BISTRIȚA Șl DORINȚELE El DE MAI BINE
Gloria Bistrița — echipă din 

seria a Ill-a a Diviziei B — se 
află în plin- proces de instruire, 

‘ parcurgînd acum a doua etapă 
a perioadei pregătitoare de iar
nă. Jucătorii antrenați de Ale
xandru Constantinescu au luai 
startul pregătirilor la 7 ianua
rie. După o săptămînă de lucru 
acasă, în care antrenamentele 
au urmărit readaptarea organis
mului la efort, lotul de jucători 
al Gloriei Bistrița s-a deplasat 
în stațiunea Sîngeorz Băi. Aici 
s-a produs momentul de vîrf al 
pregătirilor, cînd programul a 
cuprins cîte două antrenamente 
zilnic, din conținutul cărora 
n-au lipsit metode și mijloace 
pentru îmbunătățirea factorului 
fizico-tehnic. Dar iată lotul de 
jucători pe care se bazează an-

trenorul Alex. Constantinescu : 
Gavrilaș, V. Gheorghe, Nalați — 
portari ; Andrecuți, I. Alexandru, 
Pantelimon, Petrovici, Cer-

Pregătirile divizionarelor B

venschi, Filipoi, Ferenczi, Rog- 
neanu, Fogoroși, Damian, Butu- 
za, Georgescu, Moga, Nicolae. 
Sigmireanu, Dănilă și Berceanu 
— jucători de cîmp. Acestora li 
s-au adăugat și doi juniori al 
Gloriei, care au fost împrumutați 
temporar unor divizionare ~ 

’Este vorba de Tudor, de la Sil
vicultorul Maerul, și de Stan, de 
la Foresta Bistrița. în privința

c.

• • •

obiectivelor pentru primăvară, 
acestea ne-au fost expuse de 
Jean Pădureanu, vicepreședintele 
clubului. „Vrem să avem aceeași 
comportare constant bună și în 
returul campionatului, Să dispu
tăm fiecare meci 
zitatea pentru ca 
pionatului să ne 
loc cit mai bun
Nu ne vom opri 
tru ediția următoare, 
noastre se îndreaptă spre promo
varea în primul eșalon divizio
nar. Pînă atunci însă 
noastră grijă este meciul 
optimile „Cupei României", 
Ia 24 februarie, cînd vom 
ca adversară redutabila i

Petrolul Ploiești4

cu toată serio- 
în finalul cam- 
plasăm pe un 
în clasament, 
însă aici. Pen- 

intențiile

prima 
I din 

de 
avea 

echipă 
(Gh. NERTEA)



in întrecerile de bob

Dubla întîinirc <lc hochei Juniori România - injȘaria

ECHIPA NOASTRĂ A OBTINUT
VICTORIA ÎN PRIMUL JOC: 8 5

DISPUTA PENTRU TITLUL OLIMPIC VA
ECHILIBRATA CA ORIClND

• La sanie nume noi printre favoriți
în istoria bobului au fost pe- 

cursul cărora ierarhia 
era dominată cu auto- 
un singur pilot, așa 

petrecut în deceniul al 
când prezența celebru- 

i Eugenio Montl la ma- 
___ liza adversarilor 

săi slabe speranțe de a cuceri 
locul I. (Monti deține nouă 
titluri de campion al lumii și 

t două medalii olimpice • de aur). 
•Anii au trecut însă șl odată cu 
el s-au produs schimbări spec
taculoase și structurale în cla
samentele competițiilor de anver
gură, petreeîndu-se — «totodată 
— o evidentă apropiere valorică a 
candidaților la locurile " 
ale Jocurilor Olimpice, 
natelor mondiale și ale celor eu
ropene (ca să ne referim doar la 

i concursurile oficiale ale Federa- 
' ției internaționale de bob și to

bogganing).
Este adevărat, Meinhard Neh

mer (R.D. Germană) a produs 
senzație în 1976, la Jocurile 

: Olimpice de la Innsbruck, cuce
rind medaliile de aur la ambele 
probe și anunțîndu-se principal 

: favorit la ’*
dar and 
afirmarea 
câștigători

rioade în 
mondială 
ritate de 
cum s-a ] 
șaptelea, 
lui italian 
rile concursuri lăsa

fruntașe 
campio-

Prima dintre cele două par
tide pe care selecționata noas
tră de juniori la hochei le 
susține cu formația simulară a 
Ungariei, disputată ieri seară 
pe patinoarul „23 August* a 
coincis și cu debutul bucu- 
reștean intr-un meci interna
țional din acest sezon al ca- 
deților hocheiului nostru. Ei 
au obținut, cu acest prilej, o 
victorie meritată dar deloc 
comodă, cu scorul de 8—5 (1—2, 
3—1, 4—2), la capătul unui joc 
cu un scăzut nivel spectacular 
dar de mare angajament fizic. 
Făceam precizarea că victoria 
reprezentanților noștri nu a 
fost deloc ușoară pentru că ei 
au înttlnit un adversar, e 
drept, mai slab din punct de 
vedere tehnic și tactic, dar

foarte ambițios. în plus echi
pa noastră, deși a realizat, în 
ansamblu, un joc mulțumitor, 
a greșit des și mai ales grav 
în apărare, oferind oaspeților 
posibilitatea să marcheze mai 
multe goluri decît o merita 
prestația lor generală.

Punctele au fost realizate de: 
Neagu (2), Jumătate (2). Lucaci, 
Csata, Gerczuly și Udrea pen
tru echipa noastră, respectiv 
Sipoș, Balogh, Ladanyi, Jecsi 
și Szonty.

A arbitrat bine M. Presnea- 
nu, ajutat la cele două linii 
de FI. Gubernu și L. Enciu.

Astăzi, de la ora 17, are loc 
meciul revanșă, tot la patinoa
rul „23 August".

Călin ANTONESCU

PE GHEATĂ PE ZĂPADĂ

viitoarele competiții, 
următori au prilejuit 
altor șl altor piloți, 

____  ai locurilor I la cele 
mai importante concursuri fiind 
(în majoritatea cazurilor) Erich 
Scharer (Elveția), Horst Schonau 

î (R.D. Germană), Ștefan Gaisrei
ter (R.F. Germania) și Bernhardt 

ț Lehmann (R.D. Germană), ulti-
• mul trebuind să renunțe, tempo-
• rar, la activitatea competițională, 
t deoarece s-a accidentat. Ia Ober- 
t hof, la un antrenament de pre
gătire... fizică.

Făcînd enumerarea de mai sus 
— Nehmer, Scharer, Schonau, 
Gaisreiter —, i-am numit pe 
principalii favoriți al Jocurilor 
Olimpice de la Lake Placid, ale 
căror probe de bob vor avea loc 
în zilele de 15—16 februarie 
(bob-2) și 23—24 februarie 
(bob-4), pe pista înghețată arti
ficial de pe Mount Van Hoeven- 
berg (1 557 m lungime, 148 m di
ferență de nivel, 1G viraje, cele 
mai dificile fiind JJ

r cele cunoscute sub
„Zig-zag", „Shady"

. de").
Făcînd un tur de

menționa că, in ultimii doi ani, 
titlurile mondiale au revenit Iul 

[ Schiirer la bob-2 șl Schonau la 
' bob-4 (în 1978), lui Schărer șl, 
! respectiv, lui Gaisreiter (1979); în 
' actualul sezon, victoriile au re

venit lui Erich Scharer (bob-2,

considerate 
denumirea 

șl „Cliffsi-

orizont, vom

Testarea pistei înghețată artificial de la Lake Placid (efectuată 
in luna decembrie 1979) a dus la depistarea unor porțiuni foarte 
dificile, cum este ,,Zig-zag”-ul. în imagine, echipajul vest-german' 
pilotat de Jurgen Hofmann, la 
spart mantinela de sus 
concursul de deschidere a sezo
nului, la Winterberg — R.F. Ger
mania), Ștefan GaisreiteT (bob-2, 
„Cupa națiunilor", la Konigssee — 
R.F. Germania) șl lui Meinhard 
Nehmer (bob-4, „Cupa națiuni
lor", la Igls — Austria). Acestora 
li se mai pot adăuga Fritz Sper
ling (Austria). Jilrgen Hofmann 
(R.F. Germania) și Andrea Jory 
(italia), ultimul fiind considerat 
— la 22 de ani — marea spe
ranță a bobului italian, care, de 
la intrarea în scenă a pistelor 
înghețate artificial, s-a plasat 
doar la mijlocul „plutonului" 
(momentul revenirii pare a nu 
fi departe ; pârtia de la Cortina 
d’Ampezzo a fost dată anul a- 
cesta în folosință, înghețată în 
întregime artificial). Boberii de 
peste Ocean nu au luat parte în 
acest sezon la concursuri 
F.I.B.T., iar în anii trecuți au 
obținut poziții modeste în clasa
mentele marilor concursuri.

Cîteva amănunte referitoare la 
boburile propriu-zise. Boburile 
„Siorpaes" (denumite astfel după 
numele lui Sergio Siorpaes, fost 
echipier al lui Monti, devenit — 
la încheierea carierei — con
structor de boburi) domină încă, 
dar în fiecare țară specialiștii 
aduc modificări în 'ceea ce prl-

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI - CALIFICATA
(Urmare din pag. 1)

bă ale lui Segărceanu, fiind 
încununate de splendidul joc 
la fileu al amândurora. Lovi
turi inspirate, în cele mai ne
așteptate momente, au punctat 
finalurile pe set. Cel de-al 
doilea, un veritabil „mara
ton", o cursă de urmărire de 
o oră și 5 minute, cîștigată tot 
așa, prin efortul conjugat al 
celor doi jucători români. Din 
setul trei, un joc al nervilor, 
întreținut de numeroasele, gre
șeli de arbitraj, a marcat par
tida. Astfei, perechea română 
preferă pauza de după trei 
seturi, pentru a se concentra 
asupra celui dc-al patrulea, 
pe care-1 ciștigă după 33 de 
minute. Rezultatul partidei :

Năslase, Segărceanu — Franu- 
lovici Ilin 6—4, 12—10, 3—6,
7—5. '

Prin aceasta, echipa de te
nis a României, conducând cu 
3—0 în fața Iugoslaviei, și-a 
asigurat calificarea pentru faza 
următoare a „Cupei Davis" 
(zona europeană, grupa B), 
sferturile de finală. In cadrul 
acestora, urmează să întâlneas
că pe învingătoarea meciului 
Belgia — Austria, care se dis
pută la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni la “ ’2 .
Zagreb, mai rămîn de 
ultimele 
piu, fără miză dedsebită. cele 
care opun pe FI. Segărceanu 
lui Z. Ilin, iar pe I. Năslase 
vechiului său partener de în
treceri, Z. Franulovici.

Bruxelles. Aid, la
“ “ * jucat

două partide de sim-

ieșirea din „Zig-zag”, după ce a
Telefoto : AGERPREȘ

vește profilul aerodinamic, siste
mul de suspensie etc. Însemnă
tatea calității boburilor și a pa
tinelor poate fi determinantă în 
condițiile valorii sensibil apro
piate a piloților și a echipajelor 
acestora» formate, de mai mulțl 
ani, aproape în exclusivitate din 
atleți, la care primează calitățile 
forță-viteză-explozie.

La Lake Placid, România va 
fi reprezentată de echipajele pi
lotate de experimentatul Dragoș 
Panaitescu și de Constantin Ian- 
cu, acesta din urmă (până nu de 
mult împingător) manifesting 
reale calități și perspective de s 
promova în ierarhia internațio
nală a bobului.

★
Cîteva cuvinte despre sanie, ale 

cărei dispute vor avea loc pe o 
pistă amenajată tot pe Mount 
Van Hoeveriberg. Pină la cam
pionatele europene, desfășurate 
recent în Italia, la Valdaora, 
sportivii din R.D. Germană pă
reau net favoriți, fie numai prin 
faptul că la Jocurile Olimpice 
din 1976, de la Innsbruck, cîști- 
gaseră toate cele trei titluri 
(Margit Schumann, Detlef Giin- 
ther, Hans Rinn — Norbert 
Hahn), performanță repetată la 
ultimele campionate mondiale 

■ găzduite, în anul 1979, de 
turnea Konigssee (Melita 
lmann, Detlef Gunther, 
Brander — Balthasar Schwarm). 
Iată însă că la Valdaora repre
zentanții italiei au avut o evo
luție de excepție, ocupând pri
mele patru locuri în clasamentul 
individual masculin (locul I : 
Karl Brunner) — este drept 
insă în absența lui Detlef Giin- 
ther, dar anunțîndu-se — oricum 
— printre favoriții întrecerii de 
la Lake Placid. La fete, la ace
leași „europene", Melitta 
Imann și dublul Hans 
Norbert Hahn și-au 
supremația, anunțând 
lor la Jocurile Olimpice ; nu fără 
a avea, totuși, contracandidați 
autorizați în sportivii 
U.R.S.S. și R.F. Germania.

Pentru practicanții săniei 
țara noastră, evoluția la Jocurile 
Olimpice va constitui o premie
ră, în vederea căreia se pregă
tesc Elena Stan, Maria Maioru 
șl echipajul de dublu Ion Apos
tol — Cristinel Piciorea.

300 DE PART1C1PANT1 
LA LAKE PLACID

In vederea participării la O- 
limpiada albă, până în prezent 
au sosit în satul olimpic de la 
Lake Placid peste 300 de sportivi 
și sportive. In ultimele două zile 
pe bazele din împrejurimi și-au 
continuat pregătirile sportivi din 
R.P. Chineză, Elveția. R.D. Ger
mană, Polonia, Italia si Bulga
ria.

BOBERII NOȘTRI PE LOCUL 6
La Cortina d’Ampezzo au luat 

sfârșit campionatele europene de 
bob pentru tineret. Titlul a fost 
cucerit de echipajul. Fischer— 
Angelmahr (R.F. Germania) cu 
timpul de 5:16,06, realizat în 
patru manșe. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipajele R.F. 
Germania IU — 5:16,73 șl Elveției 
I — 5:17,42. Echipajul României
(P andrea— Peptea) a ocupat lo
cul 6, cu 5:18,44.

HANDBALISTELE NOASTRE 
ÎNVINGĂTOARE LA CHEB

PRAGA. 5 (Agerpres). — în 
ziua a doua a turneului in
ternațional feminin de hand
bal de la Cheb, selecționata 
României a învins cu 22—17 
(10—8) echipa Bulgariei. Dane
marca a terminat La egalitate : 
15—15 (7—6) cu echiipa secundă 
a Cehoslovaciei.

sta- 
Sol- 

Hans

Sol- 
Rinn — 
menținut 
succesul

din

din

Dumitru STÂNCULESCU

In cupele europene
LA HANDBAL

Au continuat meciurile de 
handbal din cadrul cupelor e- 
uropene. Rezultate tehnice: 
„Cupa cupelor" (masculin) : 
BSV Berna — Borac Banja 
Luka 21—20 (12—9) ; Slavia
Fraga — VfL Gummersbach 
(R.F.G.) 15—22 (8—7). Echipa 
vest-germană s-a califi-cat pen
tru semifinale; Calpisa Ali
cante — Dozsa Debrecen 32—19 
(16—11). Echipa spaniolă a ob
ținut calificarea ; Cupa cam
pionilor europeni (masculin) : 
Tatabanya — DukLa Praga 
19—18 (8—9) ; TV Grosswal
lstadt — Partizan Bielovar 
21—17 (10—11) ; Atletico Ma
drid — Fredericia Ksum 19—17 
(7—7) î „Cupa campionilor eu
ropeni" (feminin) : Guts Muths 
(R.F.G.) — RTV Basel 17—10; 
Radnicki Belgrad — Bayer 04 
Leverkusen 18—9.

VERIFICĂRI PREOLIMPICE
In concursul internațional de 

schi-fond de la Oberhof (R.D. 
Germană), unul din ultimele cri
terii de verificare in vederea J.O. 
de iarnă, Arnd Krause (R.D.G.) 
a cîștigait proba de 15 km cu 
timpul de 48:36,48. Pe locurile 
următoare s-au clasat Tor-Haakon 
Holte (Norvegia) — 48:46,33 si 
Vladimir Lukianov (U.R.S.S.) —
48:56,55. In cursa feminină de 
5 km. pe primul loc s-a situat 
Kerstin Jung (R.D.G.), cronome
trată în 20:20,11. Proba de 30 km 
a fost cîștigată de A.G. PeCkert 
(R.D.G.) cu lh38:04,81, urmat de 
V. Lukianov (U.R.S.S.) — lh39:31.78. 
Proba de combinată nordică a 
revenit lui Urlich Wehlîntf 
(R.D.CF.) cu 422,775 p, iar între
cerile La trambulină au fost 
dominate de Martin Weber 
(R.D.G.) cu cea mai lungă să
ritură de 116,00 m.

ÎNÎ1LNIR1 DE HOCHEI
• Echipa olimpică a Canadei a 

întUnit la Calgary, într-o partidă 
amicală, selecționata similară a 
Cehoslovaciei. Hocheiștli canadi
eni au repurtat victoria cu sco
rul de 6—3 (1—1, 2—0, 3—2), prin 
punctele marcate de Hindmarch. 
Nill, Anderson, Maxwell, David
son și Paul McLean. Nowy șl 
Stastny (2) au înscris pentru 
oaspeți.
• Turneul internațional de hochei 

de la Copenhaga a fost cîștigat de 
echipa Iugoslaviei — 4 p, urmată 
de formațiile Danemarcei — 4 p. 
Ungariei — 4 p și Bulgariei -Op. 
Rezultate din ultima zi : Dane
marca — Ungaria 7—3 ; Iugosla
via — Bulgaria 11—1. Echipa iu- . 
goslavă a fost declarată cîștl- s 
găboare a turneului ca urmare a 
unui golaveraj superior.

CURSA DE 70 KM
Tradiționala cursă internațio

nală de schi-fond de la Trento 
a revenit la actuala ediție spor
tivului sovietic Ivan Garanin, 
cronometrat pe distanța de 70 km 
cu timpul de 3h31:23, La o secun
dă de oiștigător au sosit com
patriotul său Aleksandr Jurasov, 
finlandezul Pauli Siitonen si nor
vegianul Per Kotten.

Început mai devreme ca de 
obicei, peste Ocean, indoor-ul 

atletic ne-a oferit chiar din 
start o puzderie de performanțe 
spectaculoase, semn că atleții lu
mii au intrat în „linia dreaptă" a 
preparativelor olimpice. In ace
lași concurs, la Long Beach, 
Houston McTear șl Evelyn Ash
ford spulberă cele mai bune 
performanțe mondiale pe teren 
acoperit la 60 m : McTear îșl 
duce propriul record de la 6,53 
la 6,38, diferență uriașă pentru o 
distanță atît de scurtă, care îl 
arată pe sprinterul de culcare 
complet refăcut după gravul ac
cident muscular ce părea să-1 
compromită, _ la un moment dat, 
cariera. Evelyn Ashford, revela
ția sezonului preolimplc, confir
mă progresul consistent din 1979 
cu un 7,04 — mal bun cu opt su
timi de secundă decît rezultatul 
maxim precedent, obținut de 
Marlies Gohr.

Larry Myrricks, pe care tot 
mai mulți specialiști îl consideră 
drept cel mai valoros săritor- în 
lungime al perioadei „post Bea- 
monH — 8,54 m anul trecut, al 
doilea rezultat mondial al tu
turor timpurilor —, îșl îmbunătă
țește și el recorul mondial în 
sală sărind 8,37 m, cu 7 cm mal 
mult decît reușise anul trecut. 
Myrricks a declarat că el este 
cel care va dovedi că se poate

sări mai mult de 8,90 m. Să ve
dem...

In Europa, cel mal grăbiți au 
fost atleții din R.D. Germană. 
Parcă pentru a-i răspunde Iui 
Ashford — care le-a întrecut la 
„Cupa Mondială" fără drept de 
apel — Marlies Gohr șl Marita 
Koch aleargă 7,10 pe 60 m (re
cord european) și respectiv 11,15

Kozakiewlcz, ridieîndu-se la 
5,62 m. După cîteva zile, sovieti
cul Konstantin Volkov, un alt 
reprezentant al tinerel generații, 
răspunde cu un 5,60 m care ne 
face să credem că proba se află 
în fața unui salt calitativ mal 
de mult așteptat : în opt ani. 
recordul în aer liber a urcat 
doar 7 cm, de la 5,63 m (Bob

AVALANȘĂ DE RECORDURI 
LA DEBUTUL INDOOR-ULUI ATLETIC! 
• Marile vedete aleargă, sar și aruncă la fel de bine iarna ca și vara...
pe 100 m și 6,11 pe 50 m (recor
duri mondiale). Lutz Dombrow
ski sare 8,19 m la lungime, mai 
mult decît oricare alt european 
în ultimul deceniu, și foarte a- 
proape de ceea se reușea Igor 
Ter-Ovanesian la jumătatea ani
lor ’60, iar Ramona Neubert ate
rizează la 6,76 m, fixînd la a- 
ceastă cifră recordul feminin.

La Paris, Thierry Vigneron, la 
primul an în rândurile seniorilor, 
adaugă 4 centimetri recordului 
mondial indoor la săritura cu 
prăjina, deținut de Wladislew

Seagren, în 1972) la 5,70 m (Dave 
Roberts, în 1976).

Și dacă pină acum indoor-ul 
era recunoscut ca un domeniu 
al sprinterilor și săritorilor, fin
landezul Reimo Salonen ne ara
tă că și mărșăluitorii (!!) pot 
stabili recorduri în sală, par- 
curgînd 10 km în 39:59,0. primul 
rezultat sub 40 de minute. iar 
Wolfgang Schmidt găsește o sală 
în care se poate arunca discul 
la 66.20 m (cu 3,68 m mai mult 
cu cît realizase, tot sub acope
riș, Mac Wilkins).

Să recunoaștem, deci, că re
colta este deosebit de bogată, 
mal ales dacă avem In vedere 
că „sezonul mic" al atletilor este, 
totuși, abia la început. Săptămt- 
nlle următoare — în care, pe 
continentul nostru, vor începe 
competițiile mari (campionate 
naționale, meciuri inter-țări șl, 
la 1 și 1 martie, campionatele 
europene de sală de la Sindel
fingen — R.F, Germania) — vor a- 
duce, cu siguranță, noi modifi
cări ale listelor celor mai bune 
performanțe de sală.

Este inutil să mal spunem că 
indoor-ul și-a cucerit definitiv 
drepturile. Dilema care îi fră- 
mînta odinioară pe conservatori 
s-a dovedit falsă : concursurile 
de sală nu subminează cu ni
mic performanțele sezonului în 
aer liber. Și nu există exemplu 
mai convingător decît acela ofe
rit in corpore de marile stele 
ale atletismului, care aleargă, 
sar și aruncă la fel de bine și 
vara șl iama ! Intrînd în sală 
cu tot ce are mai bun, atletis
mul a devenit un sport pentru 
toate anotimpurile, renunțînd la 
unica stagiune de vară de 3—4 
luni. Iar progresul necontenit al 
rezultatelor ne arată că este 
bine așa, și nu altfel.

Vladimir MORARU

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Vilnius^__ în

cadrul campionatelor U.R.sW ipe 
teren acoperit. Arvidas Sabonis 
a realizat 8,06 m la săritura în 
lungime. • La Havana. Silvio 
Leonard a ciștigat 100 m în 10,0. 
Cursa de 110 mg a revenit Iul 
Alejandro C as anas, cu 13,37, iar 
aruncarea ciocanului lui Armando 
Orozco, cu 70,74 m. O In indoor- 
ul de la Varșovia, Wladislaw Ko- 
zakiewlcz a câștigat săritura cu 
prăjina, realizînd 5,60 m.

BOX • Selecționatele de tine
ret ale Ungariei și Bulgariei s-au 
întâlnit în meci amical la Buda
pesta. Pugiliștii bulgari au ob
ținut victoria cu 14—8. • Por-
toricanul Wilfredo Gomez, cant-v^ 
pion mondial la categoria super- 
oocos. și-a apărat cu succes cen
tura in orașul Las Vegas. învin- 
gînd prin abandon in repriza a 
7-a pe Ruben Valdez (Columbia). 
• Marvin Frazier, fiul fostului 
campion al lumii Joe Frazier, a 
suferit prima înfrângere ca ama
tor. fiind învins la puncte de 
Tony Tubbs.

FOTBAL • Selecționata Ce
hoslovaciei. care se află în tur
neu în Australia, a jucat la Syd
ney cu o combinată regională, 
cîștigînd cu 5—0 (0—0). • Conti- 
nuîndu-și turneul tn Argentina, 
echipa Honved Budapesta a ju
cat la Rosario cu formația „Gim- 
nasia y Esgripa“-Jujuy. pe care 
a întrecut-o cu 2—0. • La Caii, 
în turneul preolimpic sud-ameri
can : Venezuela — Bolivia 5—1 
(4-0).

HANDBAL • In ziua a treia 
a C.M. masculin (gr. C). care 
are loc la Thorshavn (Insulele 
Feroe) : Norvegia — Italia 26—13; 
Belgia — Anglia 24—17 : insulele 
Feroe — Luxemburg 21—T7.

TENIS ® în finala turneului 
de la San Juan (Porto Rico) ju
cătorul mexican Râul Ramirex 
l-a întrecut cu 6—3, 6—2 pe aus
tralianul Phil Dent. • In ultima 
zl. la Vina del Mar (Chile), ju
cătorul Chilian Hans Gildemeister 
l-a învins cu 6—2. 6—3 pe Vic 
Pecci (Paraguay) lar John Ale
xander (Australia) a dispus cu 
6—4, 7—6 de Harold Solomon
(S.U.A.). Turneul a fost ciștigat 
de Gildemeister.


