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Reporterii noștri in vizită Ia cluburile sportive

(S.M. BAIA MARE ȘI OFENSIVA SPRE CALITATE
® Rupă Rodica Dunca, al(i „llulurași" î$I pregătesc zborul • Înotătorii aspiră șl ci la
mai mult ® Ui angajament-» viitori candidați olimpici • Un pas prea mic In atletism

Concomitent cu prefacerile 
economico-sociale și ca 
urmare a acestora, spor

tul de performanță băimărean 
este intr-o permanentă ofen
sivă ; copiii și tineretul orașu
lui de pe Săsar sînt atrași, ca 
da un magnet, fie de sportu-

anului după rezultatele obți
nute la trap) — ambii compo
nent ai secției de talere, pe 
Atila Csorba și Ștefan Egri — 
promovați in lotul olimpic de 
tir pentru J.O. din 1984. „A- 
cest început bun pe calea spre 
o reală eficiență a unității

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

pe care i-am găsit la locurile 
de muncă lntr-o activitate sus
ținută.

In laboratorul de gimnas
tică (o veche sală de 
sport, azi reamenajată cu 

gust și excelent dotată, de un
de s-a propulsat Rodica Dun
ca) fiecare metru patrat 
folosit cu maximum de

este 
eti-

Vacanta continuă, oa zilei» 
el pline de farmec. In tabere, 
in ștaburile deschise la toate 
școlile »n loc xllnle acțiuni a- 
iractive, la care participă nu
meroși elevi. Dintre ultimele 
manifestări in „cronica spor
tivă a vacanței* am reținut l
• LA CURTEA DE ARGEȘ 

a avut loc „Cupa vacanței’ la 
tenis de masă, șah șl mtaifot- 
bal. printre evidențiațl aflin- 
du-se Corina Tu
dor (Șa. gen. 4), 
Goran Ianoșev (Șc. 
gen. 6)., Irlna Co
vaci, Dan Cristea- 
cu (Șc. gen. 2), 
Doina Dîaconescn, 
Constantin 
eeanu (Lie. 
industrial). 
Pătrat (Lie. 
Vlaicu (Lie.
• PE VALEA JIULUI, ta toate 
școlile activează cu bune rezul
tate cluburile vacanței. Elevii 
din Petroșani, Petrii» și Lu- 
peni au luat parte la „Trofeul 
vacanței’ la handbal, șah 
tenis de masă.
• „CUPA MUNICIPIULUI 
FOCȘANI’ a reunit, la Casa 
sindicatelor din localitate, pes
te 150 de mid șahiști. Au rea
lizat „matul’ decisiv Gabriela 
Barna, Cristi Badiu (Șc. gen 
5), Constanța Enache. Sergiu 
I.ungu (Llc. Unirea), Dumitru 
Postolache (Lie. agroindus
trial 5) • LA STÎNA DE

Moi- 
agro- 
Eleua
forestier), Aurel 

matematlcă-fizleă)

VALE ȘI BARAJUL LEȘU 
șl-au deechta porțile taberele 
pentru elevfl din județul Bi
hor, ta cadrul cărora au loc 

_ numeroasa tatreceri sportive.
Da asemenea, la Marghlta s-a 
desfășurat „Cupa Bihorului’ U 
tenis de masă, șah șl atletism, 
iar la Oradea a avut ioc un 
concurai de săniuș șl patinaj » 
IN FIECARE ȘCOALA din to
nalitățile județului Tulcea func- 

cluburi 
La 

Șari-

tjonează 
ala vacantei.
Jurilovca, 
chioi, Sulina, Mă- 
cin, Isaccea . 
au loc întreceri do 
șah și tenis de 
masă. La Tulcea, 
la Liceele peda
gogice „Spiru Ha- 

construcții se desfă-

5-*-

ret“ și_ de
șoară concursuri de volei, tenta 
de masă șl șah. • AM DO
RIT să aflăm vești și despr» 
vacanța elevilor brașoveni, dar 
la Comitetul orășenesc U.T.C. 
sîntem amînați de la o zi la 
alta. Or nu sint informați to
varășii, ori nu sint acțiuni I 
Așteptăm.

Vacanța de iarnă continuă al 
in lipsa mult doritei zăpezi, 
elevii avind la dispoziție mul
tiple posibilități de a se recrea 
și prin sport, competiția na
țională „Daciada’ deschizind șl 
in această direcție largi posi
bilități de acțiune.

Emanuel FANTANEANU

Gimnastica ritmică-modernă pe drumul spre arena olimpică

CUPA CARPAȚI", UN REUȘIT TEST
DE VERIFICARE Șl ALCĂTUIRE A LOTULUI

Fotografie simbol pentru atletismul băim&rean : sprint spre vi
itoare împliniri și in acest sport. . Foto : Dragoș NEAGU
rile de echipă, fie de cele m- 
dividuate. La acestea din ur
mă vrem să zăbovim 'în rân
durile de față, în urma ’ unei 
scurte vizite făcută la C.S.M. 
Baia Mare.

Ca urmare a sprijinului 
multilateral acordat de 
—j organele locale, C.S.M. 

Baia Mare a reușit să pro
pulseze în prim-planul per
formanțelor pe Rodica Du nea 
(campioană mondială cu e- 
chipa României și a cincea 
gimnastă a lumii ; a contri
buit la obținerea medaliei de 
argint la J.O. din anul acesta, 
a cîștigat „Turneul campioa
nelor" de la Londra — ediția 
1980), pe Atila Lorincz (cam
pion balcanic de scrimă, acum 
la Steaua), Mihai Ispașlu 
(vicecampion balcanic ta 1979) 
și Grigore Tomoioagă (nr. 1 al

„CUPA 30 DECEMBRIE" 
IA CALAI!

In județul Galați, agenda 
competițiilor sportive de masă 
dedicate zilei de 30 Decembrie 
șl desfășurate sub egida .JJa- 
ciadci’ a fost deosebit de bo
gată, bucurîndu-se de o largă 
participare a copiilor, tinerilor 
și oamenilor muncii.

Astfel, in municipiul Tecuci 
s-au încheiat zilele acestea În
trecerile de șah și tenis de 
masă, trofeele puse în joc fiind 
adjudecate de echipa Liceului, 
industrial nr. 2 — la șah și 
de cea a Liceului industrial 
nr. 1 — Ia tenis de masă. Și 
competițiile desfășurate in ca
drul asociațiilor sportive I.R.A. 
„Flamura roșie". Dacia I.C.M., 
au fost deosebit de animate.

La Galați, Sala sporturilor 
a găzduit finalele la handbal 
și volei. Pe primul loc s-au 
situat formațiile de la Școala 
generală nr. 12 (handbal fete), 
Școala generală nr. 10 (băieți), 
iar la volei cupele au fost cîș- 
tigate de echipele Școlii gene
rale nr. 7 — băieți și Școlii ge
nerale nr. 6, 1a fete.

T. SIRIOPOL-coresp. 
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uoastre — ne spune Ion Mari
nescu, președintele clubului — 
dă încredere întregului corp do 
antrenori, de tehnicieni caro 
lucrează cu sportivii, ne mobi
lizează pe toți spre depistarea 
talentelor autentice din oraș, 
cu care va trebui să muncim 
fără menajamente la antrena
mente în scopul formării unor 
valoroși campioni de miine ai 
României socialiste’. Mărturi
sirea aceasta are acoperire ta 
fapte. Acțiunea „Anul marii 
selecții’ din toamna anului 
1979, inițiată de club, fiind un 
punct de referință. Și nu nu
mai pentru faptul că ea a adus 
la testare peste 14 000 de copii 
și tineri, din care 230 au fost 
reținuți pentru împrospătarea 
tuturor secțiilor sportive, ci 
mai ales pentru că acțiunea in 
sine demonstrează capacitatea 
reală a clubului, a antrenorilor.

BASCHETBALISTELE NOASTRE SE POT 
CALIFICA PENTRU SEMIFINALELE C.CE.

Rclotârl asupra meciului susținui la Torino
de Politehnica €. S. $. 2 București cu Sisport Acorsi

Ce șanse mai au baschetba
listele de ia Politehnica C. S. Ș. 
2 București in actuala ediție a 
C.C.E. ? După cum se știe, 
campioanele României au a- 
juns în grupa semifinală, unde 
au și susținut două meciuri în 
deplasare : 35—68 cu T.T.T.
Riga, campioana Uniunii So
vietice și, recent, 63—72 cu Sis
port Acorsi Torino, actuala de
ținătoare a trofeului, urmind 
să mai joace partidele retur cu 
cele două formații, precum și 
două meciuri cu B.S.E. Buda
pesta.

„Pentru a mai putea ajunge 
în partidele semifinale (din 
flecare grupă se califică cite 
două echipe) — este de părere 
antrenorul Gr. Costescu — 
va trebui să învingem în am
bele partide pe campioana Un
gariei și să ne revanșăm în

Pentru a treia oară. Brașo
vul a găzduit o competiție de 
gimnastică ritmică — modernă 
de real interes. „Cupa Carpați’. 
Dar, pentru prima oară, în a- 
cest an concursul s-a bucurat 
de o participare selectă și nu 
este cu nimic greșit dacă afir
măm că el a reunit, practic, 
tot ce are mai bun această dis
ciplină. ta țara noastră, la ora 
actuală. C.J.E.F.Ș. Brașov, Fe
derația română de gimnastică 
și Clubul sportiv școlar Brașo- 
via, organizatorii competiției, 
au făcut tot ce a fost necesar 
pentru succesul deplin al aces
tui concurs care a încheiat ac
tivitatea competițională a gim
nasticii pe 1980. De fapt, pre
zența celor mai valoroase re
prezentante ale acestui sport 
in întrecerea de la Brașov se 
explică și prin aceea că gim
nastica ritmică — modernă face 
acum parte din familia sportu
rilor olimpice, iar „Cupa Car- 
pați* a constituit un prim test 
vizind alcătuirea unui lot 

fața sportivelor -italience la 
cel puțin 10 puncte diferen
ță. în acest caz am putea 
ocupa locul II in grupă și am 
intra in semifinale. Posibilități 
există. La Torino am jucat 
destul de bine. In min. 10 con
duceam cu 22—16. Cinci minute 
mai tîrziu scorul a fost egal : 
24—24. La pauză — 34—30 pen
tru gazde. Și repriza secundă 
a fost echilibrată. In ultimul 
minut, Sisport Acorsi conducea 
doar cu 68—63, dar italiencele 
și-au mărit avantajul transfor- 
mind cîleva aruncări libere 
pentru faulturi imaginare în 
atac ale jucătoarelor noastre... 
Pirșu (18) și Roșianu (17) au 
fost cele mai bune jucătoare 
ale echipei. Mai slab au jucat 
Bădiniei și Fotescu. De la 
gazde s-au remarcat internațio
nalele Vergnano, D’Apra și 
Antonione. în concluzie, consi
der că lupta pentru calificare 
rămîne deschisă, deși echipa 
italiană mai are deja o victorie 
ia activ, obținută la Buda
pesta’. 

care urmează să se pregă
tească în vederea campionate
lor mondiale de anul viitor, de 
la Munchen, și — în perspec
tivă — pentru Jocurile Olimpi
ce din 1984.

Cortcursul in sine s-a în
cheiat cu rezultatele așteptate, 
în sensul că lupia pentru pri
mul loc s-a dat intre cele două 
gimnaste de frunte ale țării, 
clasate pe primele locuri și Ia 

Campioana absolută a țării, Dorina Cordoș, în timpul exercițiu
lui cu cercul

recentele campionate republi
cane de la Tulcea. Este vorba 
de Dorina Cordoș, de la Clubul 
sportiv școlar nr. 2 din Capi
tală. și Rozica Popescu, de Ia 
C.S.S. Triumf București. Deși 
a început oarecum nesigură la 
primul obiect, coarda, obținînd 
o notă sub posibilitățile ei rea-

BOGAT PROGRAM AL FOTBALIȘTILOR

TRICOLORI IN 1981
Reprezentativa de fotbal a 

României va avea in anul 1981 
un bogat program de meciuri 
internaționale. în afara parti
delor din preliminariile Cam
pionatului .mondial (Anglia — 
România, la 29 aprilie ; Unga
ria — România, 13 mai ; Româ
nia — Norvegia. 3 iunie ; 
România — Ungaria, 23 sep
tembrie ; România — Elveția. 
10 octombrie și Elveția — 
România, 7 noiembrie), au fost 
perfectate și o serie de jocuri 
amicale.

La 25 martie, prima repre
zentativă a țării noastre va 
susține pe teren propriu, un 
meci cu echipa similară a 
Poloniei, cu 10 zile înainte, la 

le (9,50), campioana a prezentat 
apoi un exercițiu mult mai va
loros Ia cerc (9,65), pentru oa 
în cel de-al treilea schimb, la 
măciuci. Dorina Cordoș să atin
gă măiestria sa binecunoscută 
cu un exercițiu îndelung aplau
dat de publicul spectator. Nota 
primită — 9,75 — avea să fie 
pînă la’ urmă cea mai ridi
cată din concurs. O evoluție 
bună a aviij și Rozico Popescu.

care în primul schimb a reușit 
chiar s-o depășească pe cîști- 
gătoare, obținînd un valoros 
și merituos 9.60 la coardă. în 
alte două probe situîndu-se pe

Constantin MACOVEI

(Continuare in pao a *-a>

15 martie, fiind programat, toi 
în țara noastră, meciul dintre 
selecționatele secunde ale 
României și Uniunii Sovietice. 
La 15 aprilie, in Danemarca se 
va desfășura partida amicală
între primele formații ale
țării gazdă și României , iar
în luna octombrie. tot in denia-
sare fotbaliștii români vor
avea ca adversarăi echipa Tur-
cici.

La 26 august. România va 
juca, pe teren propriu, cu se
lecționata Cehoslovaciei. se
zonul internațional incheindu- 
se în noiembrie printr-un 
meci, disputat tot în țara 
noastră, cu reprezentativa Bul
gariei.



VIAȚA SPORTIVĂ - MODEL DE VIAȚĂ RAȚIONALĂ
După Campionatele naționale de tir redus

VALOAREA BIOLOGICĂ A NAȚIUNII SE EXPRIMĂ 
Șl ÎN MODUL IN CARE SE ALIMENTEAZĂ

„SOLIȘTI" AVEM. DAR UNDE I ORCHESTRA?
11

— Tovarășe doctor Wil
helm Wagner, în calitate de 
director al Policlinicii pen
tru sportivi a municipiului 
București, vă rugăm să ex
plicați cititorilor' ce înseam
nă UN REGIM RAȚIONAL 
DE ALIMENTARE.

— Performerul ca persoană 
nu reprezintă din punct de ve- 

alimentar o categorie a- 
E1 se aliniază la preocu- 
generale de viață rațio- 

avind specificul că face 
fizic în mod organizat, 
de care ținem seama

— Sportivul 
pe acest plan.

' nuit...
— Alimentația 

scopul de a pune 
voile biologice ale individului 
(creșterea, dezvoltarea, păstra
rea vitalității), cu elementele 
suplimentare (munca fizică in
tensă, eforturi intelectuale). Pe 
plan energetic, rația nutritivă 
de bază înseamnă cantitatea 
minimă de alimente cu care 
un individ își satisface necesa
rul pentru o activitate-limită 
(reDaos relativ, metabolismul de 
bază, activitatea cardiacă, res
pirația etc). Știința a delimitat, 
pe meserii, o serie de grupe 
valorice din punct de vedere 
caloric. Necunoașterea aparte
nenței ia categoria calorică și 
depășirea necesarului de calorii 
înseamnă un regim de alimen
tație nerational.

— Dați-ne cîteva exemple.
— Unele lncrurî se petrec 

extrem de ușor. Iată, de pildă, 
șederea la televizor care e asor- 
ciată cu o pungă aparent ino
fensivă de alune ; o prăjitură,

dere 
parte, 
pările 
nală. 
efort 
lucru

este, deci, și 
Un om obiș-

rațională are 
de acord ne-

un covrig de 80 de bani sau un 
coniac luate „în fugă**; un 
pepsi băut în grabă înseamnă 
introducerea a 40 de grame de 
zahăr în corp. Toate acestea nu 
acoperă o necesitate, ci consti
tuie o obișnuință dăunătoare, 
un surplus nociv mai ales pen
tru că nu este recunoscut ca 
atare. Nu mai vorbesc despre 
cei pentru care o masă bună 
înseamnă cu necesitate și... des
facerea curelei de la panta
loni ! Iată și un „amănunt** ca- 
re-i privește pe sportivi: pînă 
să Ie vină ciorba pe masă, au 
și înghițit 3 chifle |

— Ce trebuie să conțină 
un regim alimentar rațio
nal 7

— 12—15 la sută proteine, 
la sută grăsimi, 55—6025—30

la sută glucide. în cazul sporti
vilor, 
funcție 
practicate. Cicliștii, 
fondiștii, canoiștii,
ai sporturilor așa-ziș aerobe, au 
nevoie de glucide sporite, iar 
scrimerii, trăgătorii, sulițașii, 
săritorii, de proteine. Accentuez 
însă : au nevoie de unele în 
defavoarea altora. Pentru că, 
altfel, asistăm la cazuri gro
tești, ca acelea ale boxerilor, 
luptătorilor, halterofililor care, 
nesupravegheați, se alimentează 
lungi perioade nerațional iar 
in preajma competițiilor, a- 
leargă între saună și cîntar cu 
spaima de „a nu face catego
ria**. Vă imaginați ce înseamnă 
acest dezechilibru hidroeiectro- 
litlc la care este supus orga
nismul, aceste mari schimbări 
biologice în decurs de cîteva 
ore. Trebuie să se știe clar de

proporțiile variază în 
de specificul disciplinei 

înotătorii, 
practicanți

sportivi a municipiului București 
către toți specialiștii că, pentru 
a obține performanța maximă, 
un sportiv are nevoie de su
portul unei greutăți optime, pe 
care trebuie s-o descopere si 
s-o respecte. E deosebit de dă
unătoare credința unor antre
nori care. Ia adăpostul adevă
rului că performerul lor face 
eforturi fizice mari, favorizea
ză ingurgitarea nelimitată a O- 
rlcăreî cantități de alimente.

— Cum acționează policli
nica pe care o conduceți în 
spiritul celor afirmate de 
dumneavoastră ?

— Laboratorul de dezvoltare 
fizică și calități corporale, con
dus de doctorul Monica Vasi- 
lescu stabilește, cu ocazia celor 
două controale anuale obliga
torii, greutatea optimă a fiecă
rui sportiv, aceea în care ran
damentul său este maxim și, în 
funcție de constatări, face re
comandările necesare secțiilor 
de care aparțin.

— In concluzie ?
— Sportivii nu formează o 

categorie aparte a populației, ei 
trebuie să se supună regulilor 
generale de alimentație a tutu
ror oamenilor normali, cu ■- 
nume specific, în funcție de 
sportul ' practicat. Noi — me
dicii sportivi, antrenorii, per
formerii — trebuie să acțio
năm în virtutea unei convin
geri pe care aș enunța-o ast
fel : valoarea biologică a unei 
națiuni, capacitatea indivizilor 
de a depune o muncă utilă, de 
a avea un aspect fizic plăcut, 
se exprimă și în modul în care 
acel popor șe alimentează.

E util să privim în două mo
duri rezultatele recentelor cam
pionate naționale de tir in 
sală : prin prisma celor două 
competiții internaționale impor
tante sile sezonului în curs 
(Balcaniada, în ianuarie și 
Campionatele europene, în 
februarie), dar și în perspecti
va, ceva mai îndepărtată, a 
garanțiilor și perspectivelor ti
nerei generații, avînd în ve
dere faptul că proba de pușcă 
10 m va deveni, din 1984, probă 
olimpică.

Trei sînt, pînă acum, „oame
nii sezonului" de tir redus : doi 
trăgători de pistol, Marinică 
Trușcă și Ana Ciobanu, și un 
altul de pușcă. Romulus Nico- 
lescu. Pe primul îl recomandă 
în special noul său record na
țional (578 p), dar și egalarea 
lui, în două zile consecutive, 
fapt care vorbește de la sine 
despre rezistența in regim de 
stress a autorului și de capa- 
citâtea sa de efort prelungit 
(n-ar fi, oare, timpul ca antre
nării săi de la clubul Steaua 
să transforme acumulările 
cantitative în salturi cali
tative mai pronunțate și la pis
tol liber ?). Argumentele supe
riorității Anei Ciobanu și 
a lui Romulus Nicolescu se 
materializează în autoritatea cu 
care s-au impus în fața 
partenerilor de întrecere (4 și 
respectiv 8 d). Iar toți trei au 
în comun faptul că cifrele cu 
care au devenit campioni sint 
competitive pe plan internatio
nal. Prin această prismă, ei 
devin principalii purtători ai 
speranțelor noastre la competi
țiile Internationale amintite. 
Șl Dumitra Matei a cîștigat, 
tot la 4 d diferență, dar în ca
zul ei. lucrurile stau puțin alt
fel. Cifra trebuie să crească, 
intrucît concurența in proba 
feminină de pușcă 10 m este 
mult mai mare — și deci mai 
acerbă — pe plan internațional. 
Fără a fi imposibil de realizat 
cu succes, din acest punct de

I
I
I
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TITLURILE DE CAMPIONI LA POPICE
SE AFLA IN MÎINI BUNE

Juniorii marchează un plus de valoare
Finalele campionatelor na

ționale individuale de popi
ce, desfășurate săptămîna tre
cută la Brașov (fetele) și Odor- 
heiu Secuiesc (băieții), ne-au 
prilejuit — spre deosebire de 
edițiile anterioare — nume
roase constatări îmbucurătoa
re, atit în disputele junio
rilor, cît și în cele rezervate 
seniorilor.

Din acest an s-a introdus în 
formula de desfășurare a cam
pionatelor o fază intermediară 
înaintea finalei pe tară, care 
a avut darul să-i trieze pe 
concurenți, aceștia trebuind 
să treacă prin... sita întrecerilor 
semifinale, in jocurile deci
sive de pe arena Hidromecani
ca din Brașov șl Voința din 
Odorheiu Secuiesc disputîn- 
du-și întîietatea cei mai 
merituoși sportivi. Jucînd toți 
concurenții (juniori sau seniori) 
în condiții egale la aceleași 
probe (100 bile mixte femei și 
200 bile mixte bărbați) s-a pu
tut face o radiografie exactă a 
diferenței 
tentă în 
neri și 
fruntările 
senzația, 
de 
cătoare 
temeinic, 
zultatele 
bine să lăsăm să vorbească. în 
graiul lor concis, cifrele. Ju
nioarele Maria Jijic (C.S.M. 
Reșița) — 437 p.d., Rodica Ba
ciu (Electromureș Tg. Mureș)
— 421, Liliana Negreanu (Pe
trolul Băicoi) — 412, Ilona Fe- 
kete (Voința Tg. Mureș) — 408, 
Minela
— 416, 
(Voința 
mărie 
Brașov)

valoare, exis- 
între ti- 
în con- 

am avut 
la proba 

perechi, că tinerele ju- 
s-au pregătit mai 
fapt ilustrat de re- 
înregistrate. Dar mai

de 
prezent, 

consacrati. 
feminine 

mai ales 
că

Dan (Voința Ploiești) 
Constanța Constantin 
Ploiești) — 413, Rose- 

Peter (Hidromecanica 
— 408 și alte reprezen-

tante ale „noului val" au avut 
evoluții pline de promisiuni, în 
timp ce senioare, „divizionare 
A", nu au putut depăși granița 
celor 400 p.d...

Prin urmare, multe junioare 
au fost mai bune decît 
senioare iar altele s-au 
piat evident de nivelul 
tivelor experimentate, 
parația poate fi susținută 
în confruntările masculine, 
unde juniorii Ernest Gergely 
(Aurul Baia Mare), Constantin 
Dobrică (Jiul Petrila). Steli3n 
Boariu (Aurul Baia Mare), 
Constantin Marin (Olimpia 
București), Adrian Marin (Rul
mentul Brașov), Mihai Ernst 
(Metalul Hunedoara) și alți ti
neri s-au impus atenției, fiind 
autorii 
rloare 
seniori, 
că — i 
continue 
decalajul 
bul de 
fruntași 
șorează 
nomen extrem de îmbucurător 
pentru că el poate Influența în 
mare măsură ridicarea ca
lității campionatelor naționa
le de la un an la altul.

In încheiere, se cuvine să 
menționăm că titlurile de 
campioni la seniori, cucerite 
de Elena Andreescu (Voința 
București). Iosif Tismănar 

. (Rulmentul Brașov) la indi
vidual, Mariana Constantin — 
Maria Roșea (Hidromecanica 
Brașov) și Die Hosu — Iulîu 
Bice (Eleotromureș Tg. Mureș) 
la perechi sînt în mîinî bune, 
atît Jaureații celei de a 21-a e- 
dlții. cît și principalii lor ad
versari, obținînd rezultate de 
certă valoare mondială.

unele 
apro- 
spor- 
Com-

Si

unor rezultate supe- 
celor înregistrate de 

Acest fapt defiotă 
în condițiile creșterii 

a performanțelor — 
valoric dintre „schim- 
mîine**, și sportivii 
de astăzi se mic- 
văzînd cu ochii, fe-

IOS1F TISMANARELENA ANDREESCU

Dumitra Matei in fața misiunii 
de a-fi ridica și mai mult ci
frele cu care s-a impus la 
proba de pușcă a campionate
lor naționale de tir de la 16 

metri.

vedere,' misiunea sa este ceva 
mal dificilă.

Soliștilor le lipsește insă... 
orchestra ! Odată cu enumera
rea campionilor pe 1980 în 
tirul de la 10 m, am epuizat 
și lista remarcărilor... Ceilalți 
trăgători s-au situat sub cota 
valorică generală pe plan inter
național, multi capotînd încă 
din calificări. Iată pentru ce 
sarcina selecționerilor echipă» 
pentru Balcaniadă va fi grea. 
Rămîne să așteptăm eventuale 
noi candidaturi cu prilejul ur
mătoarelor concursuri, „Cupa 
de Iarnă" și testul special de 
selecție care-i va urma.

*
Tînăra generație a parti

cipat masiv la întreceri. In jur 
de 350 de juniori de toate ca
tegoriile și-au măsurat forțele 
în cele două săli ale poligonu
lui de la Dlnamo. Este urma
rea firească a acțiunilor din ul
timul an ale federației de spe
cialitate pentru răspindirea ti
rului redus ca formă principală 
de atragere a tineretului școlar 
în practicarea tirului de per
formanță. De un deosebit suc
ces s-a bucurat concursul ju
niorilor II, la pușcă Haennel, 
3X20 d (culcat, genunchi și pi
cioare), în ideea că „filtrul" 
celor 3 poziții, — mai aspru dări 
mai relevant in privința talen
telor tinere susceptibile de pro
gres — va fi mai obiectiv. 
Prin introducerea acestei 
probe specifice, antrenorii noș
tri au acum Ia dispoziție un 
instrument eficace de a „în
trezări” viitorul elevilor lor și 
de a lua măsurile de rigoare. 
Cu condiția însă ca munca 
lor să fie responsabilă, serioa
să, competență, pasionată. 
Adică așa cum au demonstrat 
specialiștii de la Dinamo Bă- 
neasa, Dinamo București, Uni
rea Focșani, C.S.U. Brașov, dar 
și cei de la Solea, comună su- 
ceveană care a avut doi repre
zentanți -în primii 3 clasați la 
juniori, proba de pușcă. Scriem 
aceasta deoarece celelalte sec
ții care. In anii precedenți. se 
remarcaseră la capitolul creș
terii tinerilor performeri. au 
cam pierdut pasul. Nu le mai 
enumerăm, pentru că antreno
rii șl instructorii lor le cunosc 
foarte bine.

Rodu TIMOFTE
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Troian IOANITESCU

„CENTURA BIRLADULUI" LA BOX
Zilele trecute, la Bîrlad, s-au 

încheiat întrecerile primei e- 
diții a competiției pirgilistice 
„Centura BîrîaduluF*, la startul 
concursului fiind prezenți 
sportivi din șase secții : A. S. 
Rulmentul, C. S. Șc„ A.S. FEPA 
74 (toate din Bîrlad). Oțelul 
Galați. Metalul Vaslui și Meta
lul Tîrgoviște. După 
zile de întreceri a . fost alcătuit 
următorul clasament : l.»A. S.

două

Rulmentul Bîrlad 13 p, 2. Oțe
lul Galați 7 p, 3. Metalul Tîr- 
goviște și A. S. FEPA Bîrlad, 
cu cite 6 p.

Dintre pugiliștii participanți 
s-au remarcat : Fănică Voicu, 
Florin și Dinu Danis, Gheorghe 
Ivaz (toți de la Rulmentul), 
Constantin Cucu (Metalul Vas
lui) și Nicolae Neagu (Metalul 
Tîrgoviște).

Emil IOVU coresp.

I Noțiunea 
ral", poate 
tre cititor, 
de urmat < 

Ig an iz arca
, .codicele" 
tate ; „sa 
instrucțiun 

Iganizarea 
jocurilor ș 
linierea m 
strucțiuni 

I rind cond 
ganizatoari 

| mal potrh 
ordinii sal 

, in timpul 
I cuiul. Să 1 
| z at oare as 

statate. Să 
do observa 

j comisiei oi 
I Cu acest 

tite vreo I 
provin dir 
voluntar a 
brii Biroul 
poate fi 
„productiv 
federal M. 
boite (V. 1 
observă. In 
pare mai i 
activului ti 
Rădulescu, 
prin freevi 
I. Marines 
St&nculescu 
portat trar 
arbitri, pin: 
mona, I. I 
întregesc 
fotbal, pre 
D. Pepelea, 
Șt. So carto 
„voi un tarile 
N. Stănculi 
Șerbănescu.

A reieșit 
rail își înd 
Intervenții 
cuiul (la r 
antrenorilor 
Ionescu le 
numită „pa 
tocmirea rag 
pe două f< 
mare prevă 
jocului șl 
Consultarea 
însă, negii, 
unor rapoai 
menul " 
nu o 
baturl 
relor, 
brici, 
vederi 
sau alta. Ci 
că observați 
pleta de ml 
care sînt „ 
cu „jucător 
nînd, de r 
în replică le 
rilor feder 
nesc niciod 
poarte, dupl 
Tătar, activi 
tare, flrease 
vin").

Se poate, 
altă oglindă 
vestigtad raj 
Jocul, de pil 
mal bine d< 
date celor ț 
dispensabile) 
dern : Pregă 
cu „libero** 
(6,4), Schiml 
Joc (6,4), Ma 
ții spfclflce 
paranteze mi 
vizia „A", 1 
element. Se

do 1 
dată.
la u 

necor 
anulti 
de a

LOTO
AȚI JUC 

PRI
Agențiile L 

întreaga țară 
zile o vie a 
participant! 
pentru aprop 
dinară Loto 
va avea loc 
după aceeași

C.S.M. BAIA MARE ȘI OFENSIVA SPRE CALITAT
(Urmare din pag. 1)

ciență de „fluturași!" care inli
ne — poimîine var zbura în a- 
rena internațională. Aparatele, 
covorul la sol sînt mereu asal
tate de fetițele cu codițe sau 
breton pe frunte, profesorii lor 
supraveghindu-le atent, mode- 
lîndu-le cu migală fiecare miș
care, 
deva la balcon — 
spre gimnastică — 
fetițe de 4—5 anișori 
primele noțiuni in materie, nu 
însă fără a-și arunca ochii 
spre podeaua sălii unde „lu
crează** avansați!. Adică, aici, 
arta mlădioaselor mișcări se 
mai și... fură. Antrenorui-co- 
ordonator Elena Marinescu 
(secția de gimnastică are in 
componență 9 tehnicieni pa
sionați) ne mărturisește : „Fa
cem cu greu față avalanșei de 
cereri din partea părinților care 
doresc ca fetițele lor să calce 
pe urmele Nadiei Comăneci și 
ale Rodicăi Dunca. Le triem 
pe cele mai talentate — prin

fiecare salt aerian. Un- 
anticamera 
gruipe de 

primesc

marea selecție am reținut cir
ca 100 de fetițe, muncind de 
dimineața pînă seara cu ele și 
pot să - afirm că, in prezent, 
au și apărut trei mari speranțe 
pentru Olimpiada din 1984. 
Este vorba de Pușa Matei, Me
linda Conț și Diana Bocșa. Ve
deți, deci, că și Baia Mare s-a 
înscris in circuitul marilor per
formanțe, Începutul dindu-ne 
curaj pe acest drum**.

Pe culoarele modemului 
bazin de înot, zilnic, este
un permanent du-te-vlno, 

antrenorul-coordonator 
gbe Demeca 
(care au în 
de sportivi 
înarmați cu 
tesc pe viitorii performeri. Se 
detașează două 
mare perspectivă 
itoarea ediție a 
Anca Pătrășcoiu 
ani), a doua spatistă din țară, 
după Carmen Bunaciu și bra-

Gheor-
și colaboratorii săi 
instruire peste 240 
între 5 și 13 ani) 
cronometre. pregă-

elemente de 
pentru vi- 
Olimpiadei : 
(numai 13

sista Teodora Haptrica, la 400 
m liber. Evident că tehnicienii 
de aici nu sînt încă mulțu
miți de randamentul sportivi
lor lor. ei vizînd îmbunătățirea 
procesului de 
mal pentru ca 
tate al secției 
mai rapid ; în 
ția românească să aducă și ea 
în prim plan pe înotătorii din 
Maramureș. înotători care s-au 
angajat de pe acum spre o 
medalie olimpică în anul 1934.

Aceleași 
secția de 
cate încă 
Aici doar 
sează — 
Carmen Preja, fosta campioa
nă a țării Ia junioare, 
tată acum 
sibilitatea 
viitor 6,70 
— 52,8 pe 
are și ea 
dar poligonul,. modern în do
tare, al doilea din țară, recla-

instruire toc- 
saltul spre cali- 
să se facă cit 
sensul ca nata-

posibilități le are și 
atletism, nevaloriti- 
la nivelul cerințelor 
două nume se avan- 

săritoarea la lungime

mă din pari 
și mai mare 
terii perfo» 
loare. Selecț 
3000 de subi 
măvară în i 
vînători și i 
pentru o re 
această râmi

„Atmosfera 
materială și 
toric existent 
care îl avei 
sportivi, anti 
certitudinea 
ce lași 
metrii
— ne 
bului.
poate obține 
pină acum, 
ne-am angaj 
sportivi pent 
piadă. Acum 
de muncă ei 
trenor fără 
itor candid 
mărturisire, î 
jament.

timp, 
perfoi 
spune; 
Sintcn

credi- 
cu po- 

anul 
Asavei

cu 6,20 m și 
de a atinge 
m, și Maria
400 m. Secția de tir
unele realizări bune,



Reflector asupra
turului Diviziei „A" (III)

ORUL FEDERAL, ROTIȚA NECESARA
ANGRENAJUL CAMPIONATULUI
îi tor Iede- 

unii din- 
s lămurită 

din „Or- 
tbalistice“, 
5 speciali- 
espectarea 
vrivind or- 
normale a 
IN A (sub- 
aceste în
cetate, ce- 
•țiilor or- 
trile cele 
restabilirea 
ei Înainte, 
luarea jo
ia organi- 
țelor con- 
, rapoarte 

Înainteze 
n 12 ore“. 
int inves- 
ane Ele 
Lariat sau 
tre mem- 
■>ulajul Iot 
v^l mai 
antrenorul 
sau sim- 

egare). Se 
partlcl- 

ă dată, a 
lingă M. 

areîndu-se 
Lăzărescu, 
ușin, V.

mai su- 
or foști 
a Gh. Ll- 
opescu. îl 
imeni de 
hemigean, 
L Lupaș, 

itegorie a 
Mihăescu, 
eseu, T.

atuurilor de forță asupra celor 
de rafinament. Un clasament ine
dit al celor 18 protagoniste, prin 
prisma subordonării la cele șase 
elemente, ar arăta astfel :

1. Universitatea Craiova 7,2. 2, 
Corvinul 7,0, 3. F.C.M. Brașov 6,9, 
4—5. Dinamo, A.S.A. 6,7, 6. Poli
tehnica Iași 6,6, 7—8. Steaua, 
F.C. Baia Mare 6,5, 9—11. F C. 
Argeș, „U“ Cluj-Napoca, Chimia 
Km. Vîlcea 6,4, 12—15. S.C. Bacău, 
Progresul Vulcan, „Poli“ Timi
șoara, Jiul 6,3, 16. Sportul stu
dențesc 6,1, 17—18. F.C. Olt,
F.C.M. Galați 6,0. După cum se 
vede, doar două echipe (Univ. 
Craiova și Corvinul) s-au insta
lat In teritoriul calificativului 
„bineM, depășind nota 7. Defal- 
clnd pe elemente, comparațiile 
pot fi și mai sugestive. Astfel : 
FIZIC : Primele trei : Univ. Cra
iova (7,7), F.C.M. Brașov (7,6), 
Corvinul (7,4). Mai trec baremul 
lui „7“, Politehnica Iași, „Poli44 
Timișoara, Dinamo și „U* Cluj- 
Napoca ; ultimele trei : S.C. Ba
cău 6,4, Progresul Vulcan 6,3, 
Sportul studențesc 5,9. LIBERO : 
Univ. Craiova 7,6, F.C.M. Brașov 
7,1, Dinamo 6,9 ; A.S.A., Chimia. 
F.C.M. Galați 6,4, F.C Baia Mare, 
Jiul 6,3, F.C. Olt 6.0. Distanta 
pare fixată de maniera de joc 
~ Ștefănescu șl... Condruc.

MINGE : Corvinul 
Craiova 7,2, 

Dinamo 6,9 ;
studențesc,

CU

STEAUA, MULT SUB POSIBILITĂȚI

orii fede- 
inile prin 
. fata 
ătuire 
11 Ion 
uși, o 

prin 
observare, 

care, în 
asupra 

bltrajului. 
relevat, 

lepunerea 
vare, ter- 
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formula- 
nor ru- 
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mei etape 
d vorbim 
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otaragraful 
' rămî- 
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, în cău- 
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V.
In-

a lui 
FARA 
Univ. 
Mare, 
Sportul 
„U“ Cluj-Napoca 
F.C.M. Galați 6,0, 
șoara 5,9. RITM : ________
Univ. Craiova 7,0, F.C.M. Brașov, 
Steaua, Politehnica Iași 6,5 ; 
Sportul studențesc 6,1, „Poll“ Ti- 
mteoara 6,0, F.C. Olt, F.C.M. Ga
la 5,9. MARCAJ : F.C.M. Bra
șov 7,2, Corvinul 7,0, Univ. Cra
iova 6,7 ; F C. Baia Mare 6,2, 
Chimia 6,1, F. C. Olt, F.C.M. Ga
lați 6,0. Cel mai frumos compli
ment pentru Nicolae Proca, a- 
deptul declarat al locului aspru.

7,4, 
, F. C. Baia 
; F.C. Argeș,

S.C. Bacău, 
6,2, F C. Olt, 
„Poli14 Timl- 
Corvinul 7,1,

5,9.

COMBINAȚII SPECIFICE î C«r- 
vlnul 7J, Univ. Craiova, Dinam©
6.9, Chimia 6,7 ; F.C. Olt, Spor
tul studențesc 6,0, Poli Timișoara
4.9, F.C.M. Galați 5,6. Cel mai 
frumos compliment pentru tacti
cianul Mircea Lucescu.

Mai puțin exi genți dedt 
jucătorii (care au ©bțtnut
notă generală de 6,5) s-au dove
dit observatorii cu ARBITRAJUL. 
In dreptul arbitrilor plouă cu 3 
șl 4 (convențional, scara califica
tivelor nu are dedt 4 trepte), 
ceea ce s-ar traduce că In do
meniul arbitrajelor din turul 
campionatului am stat pe roze, 
undeva Intre „bine44 și „foarte 
bine44 ! 7 î Din cele 16 cazuri de 
arbitraje considerate necorespun- 
zătoare șl notate, ca atare, sub 
nota 7 de cronicarii ziarului nos
tru, un singur arbitru, loan Igna, 
șl-a atras aprecieri asemănătoare 
pe foile observatorilor federali : 
2+ (la meciul F.C M. Galați - 
Univ. Craiova) șl 2 (F.C. Argeș 
— Dinamo). Cele mal frapante 
nepotriviri : M. Fediuc (Sportul 
studențesc — Jiul), nota 4, în 
ziar, tot 4 (echivalent cu 10 I), 
acordat de observatorul L Dancu; 
C. Bărbulescu (Chimia — S. C. 
Bacău), 6, în ziar, 4 (10), în foaia 
observatorului A. Ioniță.

Ne lipsește posibilitatea uned 
singure comparații, căci nu am 
putut afla calificativul lui T. Bala- 
novici (notat cu 6 de cronicar la 
meciul Steaua — F. C. Bala 
Mare), foaia întocmită (sau nu) 
de V. Dumitrescu neajungînd 
nid după... o lună la federa
ție !! ! Ce fel de observator 7

Alcătuit în marea sa majori
tate din oaifîenl pricepuți, corpul 
observatorilor federali, atît de ne
cesar în angrenajul campionatu
lui, trebuie întărit. Secretarul ge
neral al F.R.F., Ion Alexan- 
drescu, a promis, dealtfel iniția
tive pentru • observare mal uni
tară, mal eficace.

Ion CUPEN

Cind o echipă Începe sezonul 
cu un 4—0 sec, în deplasare, la 
Bacău (și îl termină cu o „du
blă14 la același scor* (4—1), In 
ultima etapă a turului și in 
runda de Cupă), cînd o forma
ție pornește, deci, în noua 
cursă „ca din pușcă", sau cum 
a plecat Steaua in vară, te aș
tepți ca în finalul stagiunii să 
o întîlnești acolo sus, unde o- 
bișnuise clubul militar să-și 
facă „stagiul* de iarnă, pentru 
a ataca medaliile campionatu
lui. De data aceasta însă 
Steaua înoată pe undeva prin 
apele mediocrității, acest loe 
10 reprezentând un veritabil 
antirecord in istoria clubului 
bucureștean. Cel mai con
vingător argument 11 repre
zintă... punctele. Iar din a- 
cest punct de vedere simpla 
trecere în revistă a zestrei 
de toamnă a echipei Steaua în 
ultimele 5 campionate credem 
că spune foarte mulțj

70. STEAUA 17 7 3 7 25 21 17
• Puncte realizate : 17 (11 acasă 4* 6 în deplasare).
• Golgeterii echipei : Iordănescu, M. Răducanu și Zahiu — 

cite 4 goluri,Ad. Ionescu 3, Sameș 2, Aelenei, Stoica, £ Gheor- 
ghe, Anghelini, Manea, Jurcă, Minea și Bolba — cite 1.
• Jucători folosiți î 25 — Sameș și FI. Marin — cite 17 me

ciuri, Iordache, Iordănescu și Ad. Ionescu — cîte 16, M. Ră
ducanu și Zahiu — cîte 15, Nițu 14, Aelenel 11, Anghelini 
Manea și Jurcă — cîte 9, Stoica 8, Matefi și Minea — cîtc 
Rotar 5, Barna 4, 1. Gheorghe și Andrelcuți — cîte 3, Agiu 
isaia — cîte 2, Toma, Verigeanu, Pop<a și Bolba — cîte 1.
• Cartonașe roșii : Stoica (etapa a 11-a) șl Agiu (etapa 

14-a).
• Cartonașe galbene : 9 (6 jucători) ; cele mal multe : j 

Ionescu 4.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, toate ratate — ! 

(Iordănescu 2, Zahiu) ; a fost sancționată cu un penalty, trans
formai.
• Media notelor echipei : 6.41

io,
6, 
și
a

Ad.

(6.26 acasă — 6,54 în deplasare).
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Ediția 
Ediția 
Ediția 
Ediția 
Ediția

1975— 76
1976— 77
1977— 78
1978— 79
1979— 80

loc 
loc 
Ioc 
loc 
loc

1
2
2
3
1

24
20
20
20
25

puncte
P
P
P
P

coperi insă „găurile" 
evoluția pe terenul 
Steaua c pe locul 3 
mentul deplasării, 
locul 
casă, 
joace 
cea. 
uitat, 
sub posibilitățile lotului, 
nerit,

lăsate de 
propriu, 

în clasa- 
dar pe 

15 in cel al meciurilor a- 
semn că echipa a uitat să 
pe terenul său din Ghen- 
Sau, altfel spus, n-a 
dar a jucat slab, cu mult 

înti- 
e drept, în final, însă cu

■yperi e 
itului, in- 
observare 
lectat cel 
ele acor- 
lente (ln- 
ilui mo- 
(6.8), Joc 
ră minge 
ului de 
Combina- 
trecut în 
ă de Di- 

flecărui 
ponderea

TURNEE DE SALA • PRIMA 
EDIȚIE A „CUPEI CETATEA”, 
organizată de Asociația sportivă 
Minerul Deva și C.J.E.F.S. Hune
doara, a fost clștigată de UNI
VERSITATEA CRAIOVA (antre
nor A. Mităchescu). Pe locurile 
următoare s-au clasat Corvinul 
(antrenor R. Popa) și Jiul Petro
șani (antrenor M. Golgoțlu). Au 
participat șase echipe alcătuite 
din copii născuți după 1 august 
1967. S-au remarcat Claudiu Dabu 
(Universitatea) — cel mai bun 
jucător ; Marcel Tudor (Corvinul) 
— '.cel mal bun portar ; Marius 
Ut£il (Universitate.-) — golgete- 
rul Întrecerii, cu 15 goluri mar
cate. Meciurile au fost urmărite, 
tn Sala sporturilor, de un mare 
număr de spectatori, competiția 
bucurindu-se de un deosebit suc
ces « „CUPA VACANȚEI”, , cu 
13 ECHIPE LA START. In zilele 
de 13, 14 și 15 ianuarie, Clubul 
sportiv școlar „Banatul”, în cola
borare cu Politehnica Timișoara, 
organizează o atractivă competi
ție de minifotbal, „Cupa vacan
ței”, la care vor participa 13 
echipe : patru din Timișoara, trei 
din Arad, două din Reșița, cite 
una din Alud, Lugoj, Caransebeș 
și Jimbolla. Competiția va avea

loc în' sala de sport nr. 2 dlr. 
Timișoara.

• CUNOSCUTUL ARBITRU de 
fotbal al anilor ’50—60, Mircea 
Cruțescu, azi in vlrstă de 11 de 
ani, dar un neobosit activist al 
sportului cu balonul rotund 
(președintele comisiei de fotbal 
a Consiliului pentru educație fi
zică șl sport al sectorului 3 
București) a fost distins, zilele 
trecute, de C.N.E.F.S. cu diploma 
șl insigna „Merite In activitatea 
sportiva”, iar forul sportiv 
municipal, eu „Diploma de •- 
noare”. Mircea Cruțescu s-a re
tras din arbitraj In 1965, la 57 de 
ani, după • prețioasă activitate. El 
a funcționat ca arbitru, timp de 
30 de ani, la 2834 de jocuri. A 
condus la centru, in Divizia ,.A“ 
șl „B“, peste 800 de partide, iar 
peste notare, opt meciuri inter- 
țări.

)SPORT INFORMEAZĂ
ELE

ort din 
aceste 

numeroși 
1 bilete 
. extraor- 
ilui, care 
tărie 1981 

deosebit

de avantajoasă, a tragerii simi
lare de anul trecut.

încercați și dv. șansa de a vă 
număra printre primii mari clș- 
tigători ai noului an. Pentru a 
evita aglomerația din ultimele 
ore de vînzare, procurați-vă din 
vreme bilete cu numerele 
rate !

prefe-

NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA „PRONOEXPRES” 

24 DECEMBRIE 1580

TRA- 
DIN

I: 15 7 44 
A n-a :

EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA

36 28 29 43
FOND TOTAL

1.262.022 lei, din
report la categoria 1.

39 1 25
16 13

Zahiu (primul din dreapta) înscrie unul din cele patru goluri ale 
echipei Steaua in partida cu „lanterna**, din ultima etapă a tu
rului. Să însemne această „creștere** ofensivă o promisiune pen
tru primăvară ? Foto : Ion MIHAICĂ

...Iar acum, ediția 1980/81 lo
cul 10 cu 17 puncte ! Adică un 
minus 1 în „clasamentul ade
vărului", o cifră inedită pentru 
Steaua. Un — 1 „rod" al celor 
7 puncte pierdute acasă (0—1 
cu Universitatea Craiova, 1—3 
cu Sportul studențesc, 0—1 cu 
Progresul — Vulcan și 2—2 cu 
F.C.M. Brașov), pentru că în 
deplasare s-au agonisit 6 punc
te (4—0 la Bacău, 2—0 cu Dina
mo, 3—3 la Iași și 1—1 la Hu
nedoara), care nu au putut a-

destule valori (să reținem doar 
că printre primii 5 fotbaliști ai 
anului desemnați recent de zia
rul nostru, 3 sînt de la 
ua !). Acest adevăr al 
trastului dintre evoluția 
și în deplasare este cel 
bine susținut 
mentul Liege", Steaua reușind 
un surprinzător 1—1 și o 
bună partidă ini deplasare, 
pentru a rata (iarăși !) o mare 
performanță internațională pe 
terenul său !

și de

Stea- 
con- 

acasă 
mai 

„mo-

SUB POSIBILITĂȚILE LUI
u

VIGU, BOLONI, FANICI

Care ar fi cauza cauzelor, 
pentru că, indiscutabil, sînt mai 
multe cauze în cazul acestei e- 
chipe de rang în fotbalul nos
tru ?

Credem că NESERIOZITA
TEA cu care toți jucătorii au 
tratat atît pregătirea cit și 
partidele de acasă. Mai exact, 
superficialitatea cu care au 
fost abordate multe întilniri, 
lipsa dc mobilizare care a dus 
echipa unde... se află acum. 
Sigur, unii ar putea invoca și 
plecarea lui Dumitru, dar, dacă 
e să fim foarte 
să recunoaștem 
pionatul trecut 

două-trei
plecarea 

șoara a fost acoperită de „re
nașterea" lui Iordănescu în a- 

evoluția
Iordache,

exacți, trebuie 
că în

Dumitru 
partide 

lui la

cam-z 
reu- 

bune, 
Timi-

ceasta toamnă, de 
constantă a lui 
M. Răducanu, Zahiu.

...Acest mediocru 
se mai explică și prin 
traste : • Steaua
înaintași (M. Răducanu și 
dănescu) în primii cinci fotba- . 
lișți ai anului, nici uri om 
primii 15 jucători 
golgeterilor, ceea 
poate și faptul că 
reșteană a înscris 
luri, numărîndu-se printre cele 
mai anemice atacuri (chiar în 
urma „lanternei” !) & Steaua, 
cu doi internaționali (Iordache 
și Sameș) și aiți doi jucători 
experimentați (FI. Marin și 
Anghelini) în linia defensivă, 
a primit acasă 9 goluri în 9 
meciuri (lanterna a primit 6 !). 
De unde și concluzia : întregul 
nu este egal cu simpla sumă a 
părților !

De modul cum va ști Steaua 
să pregătească sezonul de 
primăvară va depinde poziția 
ei la sfirșitul campionatului.

loc 
alte 
are

10 
con- 

doi 
Ior-

în
de pe lista 
ce explică 

echipa bucu- 
acasă 14 go-

Mirceo M IONESCU

ilar un 
nia creș- 
c?e va- 

aproape 
î în pri- 
iliilor de 
speranțe 
ță și in 
vă.
i, baza 
organiza- 
uman pe 
oziție — 
ne dau 
gă în a- 
1 para- 

noastre 
tele du

că se 
mult ca 

recent, 
gătim 15 
ea Olim- 

noastră
1 un 

un 
ic !“.

an- 
vi- 

O
un anga-

DE CÎȘTIGURI: 
care 463.303 lei

C1ȘTIGURILE TRAGERII „LOTO 
2“ DIN 14 DECEMBRIE 1980

FAZA I : Categoria 1 : 5 'va
riante 25% a 15.235 led ; cat. 2 :
5.50 a 13.850 lei ; cat. 3 : 21,75 a 
3.502 lei ; cat. 4 : 81 a 940 lei ; 
cat. 5 : 345,50 a 200 lei ; cat 6 : 
2.460,25 a 100 lei.

FAZA A II-a Î Categoria G : 17 
variante 25% a 6.250 lei ; cat. H: 
2 variante 100% a 5.000 lei sau 1 
excursie de 1 loc în U.R.S.S. sau 
R.S. Cehoslovacă — R.P. Ungară 
și diferența în numerar și 8 va
riante 25% a 1.250 ' *
13 variante a 1.000 iei vai. -.
89.50 a 200 lei ; cat K : 1.676,25 a 
100 lei.

FAZA A III-a î ___ „___  __ .
2 variante 25% a 17.500 lei ; cat. 
N : 7 variante 25% a 11 684 lei 
sau 1 excursie de 2 locuri în
U.R.S.S. sau R.S. Cehoslovacă — 
R.P. Ungară șl diferența în nu
merar ; cat. O : 6 variante 100% 
a 8.842 lei sau la alegere 1 ex
cursie de 1 loc în U.R.S.S. sau 
R S. Cehoslovacă ' — R.P. Ungară 
și diferența în numerar și 13 
riante 25% a ~ ' '
14 variante a 
33 a 2.479 lei : 
200 lei ; cat. T

Dramatismul luptei pentru e- 
vitarea retrogradării din fi
nalul campionatului trecut, 
cînd A.S.A. Tg. Mureș s-a sal
vat in 
a lăsat 
echipei 
ții. Pe 
ția tîrgmureșeană a trebuit să 
mai suporte și handicapul ple
cării unor jucători, In mare 
parte titulari, Bozeșan. Ouu- 
țan, Vunvulea și Matefi, In 
timp ce noii veniți — Vigu, dar 
mai ales debutanții Szabo, Fo
dor și Varo — au avut o pe
rioadă de acomodare. In con
secință, primele rezultate ne
satisfăcătoare au fost aproape 
firești : 
3—3 cu 
Bacău, 
doar 2 
un —2 în 
vărului" care făcea in conti
nuare și mai greu drumul echi
pei. Dar numai pentru o eta
pă ! Pentru că, la fel ca un 
boxer care se trezește din

extremis, la golaveraj, 
urme asupra moralului 
la startul actualei edi- 
lîngă aceasta, forma-

1—4, la Hunedoara, 
Chimia și 2—2 cu S.C. 
ambele acasă. Deci 
p, din 3 meciuri, cu 

„clasamentul ade-

pumni și trece la ofensivă, 
iată, elevii hii Atila Erdog 
reușesc o suită de trei jocuri 
bune. 2—0 cu F.C. Argeș, 3—1 
cu Steaua, ambele pe 
propriu, și 3—2 cu „T 
Napoca, rezultate care 
echipa pe linia de plutire, 
linie care este 
mația avind 
zări de 50 la 
victorii acasă, 
gerea în fața 
versitatea Craiova.

Aceasta ar fi, în mare, fil
mul celor 17 etape parcurse de 
A.S.A. Tg. Mureș, la sfirșitul 
cărora ea a ocupat locul 11. un 
loc modest.

Ar 
altă 
altă 
pare 
adus 
cuții 
doi constituind un 
ciștig pentru echipă), doi fun
dași de 
vidului

teren 
,U“ Cluj- 
• readuc 

O 
menținută, for- 

doar reali- 
sută, numai cu 
excepție infrîn- 
liderului, Uni-

fi putut realiza A.S.A. o 
comportare și implicit o 
poziție în clasament ? Se 
că da, pentru că ea i-a 
în prim-plan pe necunos- 
Szabo și Fodor (amîn- 

insemnat

reală perspectivă, iar 
Fanici i-a redat încre-

11. A. S. A 17 7 2 8 29-32 16
lei ; cat. 
lei ; cat.

I : 
J :

Categoria M :

va-
2.211 lei ;; cat. P :
5.842 lei ; cat. L :
cat. S 271,50 a

: 2.555,25 a 100 lei.

e JE*uncte realizate : 16 (14 acasă + 2 în deplasare).
• Golgeterii echipei î Fanici — 12 goluri, Hajnal șl Biro I

— cîte 3, Fazekaș, Vigu, Szabo și Bolbni — cîte 2, Fodor, " " 
n și Gali — cîte 1.
• Jucători folosiți : 18 — Vigu, Szabo, Boloni și Both 

cîte 16 meciuri, Hajnal, Fodor, Biro 1, Fanici, Unchiaș și
— cîte 15, Fazekas și Varo — cîte 14, Gali' 9, Muntean 8, 
H și C. Ilie — cîte 5, Pîslaru 4, Gligore 1.
• Cartonașe roșii : Szabo (etapa 1), Pîslaru și Biro I (etapa 

a 12-a).
• Cartonașe galbene : 20 (9 jucători), cele mai multe : Fodor

— 4.
© A beneficiat de 3 lovituri de la 11' m : 2 transformate (am

bele Fanici), una ratată (Fanici) ; a fost sancfionată cu 2 pe- 
nalty-uri : unul transformat, unul ratat.

• Media notelor echipei : 6,22 (6,40 acasă — 6,04 în deplasare).

Both

n — 
tapir 
Biro

Varo (A.S.A.) rezolvă o situație critică la poarta sa. Fază din- 
tr-un meci al tirgmureșenilor disputat (in toamnă, la București), 
in compania echipei Progresul-Vulcan. Scor : 3—1, in favoarea 

gazdelor.

derea în posibilitățile sale — 
încă nevalorificate pe deplin 
— de a fi un autentic om de 
gol, el fiind mai multe etape 
lider al godgeterilor. In anti
teză cu aceste reușite indivi
duale, au existat insă unele 
deficiențe care, pe parcurs, au 
constituit adevărate obstacole 
în intențiile echipei de a rea
liza evoluții superioare. O ca
rență de ansamblu, care a in
fluențat vizibil randamentul 
general, a fost nerespectarea 
disciplinei de joc, cu o refe
rire specială la neparticipareâ 
efectivă la cele două faze, de 
atac și de apărare. De ase
menea, procesul de omogeni
zare a echipei este departe de 
a se fi realizat, deși în sinul 
lotului există un teren fertil 
de împletire a experienței ma
jorității componențilOT lui cu 
elanul și dorința dc afirmare 
a celor mai tineri. In defensi
vă, marcajul S-a făcut uneori 
superficial, perechea de fun-

dăși centrali, Unchiaș — Ispir, 
dînd dovadă de slăbiciuni în 
plasament și la dublaj, iar por
tarul Varo a fost marcat de 
tracul debutului. Nici linia 
mediană nu a avut o turație 
constantă, așa cum o impunea 
experiența unor jucători valo
roși ca Vigu și Boloni. Ea s-a 
rezumat, în general, la o e- 
voluție unilaterală, defensivă 
sau ofensivă. Trio-uiui din li
nia I i-a lipsit luciditatea și 
decizia în momentul finalizării, 
n-a dat dovadă de inventivita
te, iar pressingul a fost făcut 
destul de rar. La aceste de
ficiențe se mai adaugă și ca
rențele de ordin disciplinar — 
care puteau fi evitate cel mai 
ușor —, concretizate in nu
mărul mare de cartonașe gal
bene și roșii, și care au dus. 
implicit, la suspendări, cu re
percusiuni asupra randamentu
lui general al formației.

Adrian VASILESCU



Allfit ROMÂNCE PRINTRE CHE MAI BUNE SPORTIVII CUBANEZI DOMINA CU AUTORITATE
11) PERFORMERE DIN 1UME PE PliOBE

PARIS, 24 (Agerpres). — 
In clasamentele celor mai 
bune zece atlete din lume pe 
anul 1980 figurează și patru 
sportive din România : Eva 
Z6rg8-Raduly, locul 4 la arun
carea suliței — 68,80 m ; Fifa 
Lovin, locul 6 la 800 m 1:56,7 î 
Maricica Puică, locul 8 la 1 500

PROBLEMELE ȘAHULUI COMPETIȚIONAL 
ÎN VIZIUNEA LUI A. KARPOV

MOSCOVA, (Agerpres). — Re- 
terindu-se la recenta olimpiadă de 
șah, campionul mondial Anatoli 
Karpov a declarat că „Sistemul 
elvețian este cu totul inaccepta
bil in întrecerile pe echipe, deoa
rece lasă prea, multe pe seama 
purei întimplări. Uniunea Sovie
tică, a spus el, are o experiență 
proprie în această privință, dar 
aceasta s-a dovedit negativă și a 
determinat renunțarea la slstemu> 
elvețian încă în preliminariu» 
campionatului unional".

In privința Campionatului mon
dial individual, A. Karpov a 
spus : „Am început încă de pe 
acum pregătirea meciului de 
anul viitor. Totul va deveni clar 
în funcție de rezultatul finalei

flNALA CANDIDATELOR
LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH

ROMA. 24 (Agerpres). — Cea 
de-a treia partidă a finalei 
candidaților la titlul mondial 
de șah, care se desfășoară la 
Merano (Italia) între marii 
maeștri Robert Hiibner și Vik
tor Korcinoi, s-a încheiat re
miză la mutarea a 34-a.

Scorul meciului se menține 
egal : 1%—1*/2 puncte.

în partida a patra, Viktor Kor
cinoi va juca cu piesele albe.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
RECORD PE PATINOARUL 

DIN INZELL
Cu prilejul unui coiffeurs 

de patinaj viteză desfăsu-

GIMNASTICA RITMICĂ
(Urmare din pag. 1)

locul secund : la cerc (9,60) și 
măciuci (9,65).

O veritabilă revelație a fost 
Mihaela Tănase, tînără și ta
lentată sportivă brașoveancă, 
care — la primul său concurs 
în compania celor mai reputate 
maestre ale gimnasticii ritmice 
moderne — a prezentat exerci
ții de bună valoare tehnică și 
spectaculară, cu combinații și 
elemente de dificultate, care au 
situat-o pe locul 3 în nu 
mai puțin de trei probe : pan
glică (9,40), cerc (9,45), coardă 
(9,40). Ca și la Cluj-Napoca, în 
cadrul „Cupei României" .Tonia 
Costache, de la Clubul sportiv 
școlar nr. 2 București, s-a 
bucurat de un frumos succes, 
expresivitatea, ritmul și si
guranța in mișcările și ele
mentele grele asigurîndu-i o 
constanță și omogenitate re
marcabile. Pe locurile frun
tașe ale clasamentului s-au mal 
situat Rodica Pamfilie (Clubul 
sportiv școlar Triumf) și 
Adriana Reânic (Clubul sportiv 
școlar Baia Mare). Iată, dealt
fel. clteva rezultate tehnice : 
individual compus — Dorina 
Cordoș 38,40. Rozica Popescu — 
38.05, Mihaela Tănase și Tonîa 
Costachc —- 37,65, Rodica Pam
filie — 37,15. Adriana Rednic — 
36,85 ; exercițiul cu panglică : 
Dorina Cordoș — 9.55, Tonia 
Costache — 9,50. Mihaela Tă
nase — 9.40 ; exercițiul cu
cerc : Dorina Cordoș — 9,65, 
Rozica Popescu — 9,60. Mihaela 
Tănase — 9,45 ; exercițiul cu 
măciuci : Dorina Cordoș — 9,75, 
Rozica Popescu — 9,65, Tonia 
Costache — 9.50 ; exercițiul cu 
coardă : Rozica Popescu — 9,60, 
Dorina Cordoș — 9.50. Mihaela 
Tănase — 9, 3.

• Prin adiționarea notelor 
obținute la exercițiile liber ale
se din cadrul campionatului pe 
echipe la categoria maeștri, 
cîștigători ai „Cupei României" 
pe anul 1980 au fost desemnați: 
Violeta Gîțu (Sport Club Bacău) 
la feminin, în timp ce la mas
culin pe primul loc s-au situat 
doi gimnaști : Kurt Szilier (Di
namo București) și Dan Odor- 
hean (C. S. S. Bistrița). 

m — 3:59,3 și Florența Țacu. 
locul 10 în proba de aruncarea 
discului — 67,02 m.

De asemenea, echipa femini
nă de ștafetă 4 x 400 m a 
României este clasată pe locul 
patru, loc ocupat și la Jocurile 
Olimpice de vară de la Mos
cova.

pretendenților, care a Început la 
20 decembrie, în Italia. Ca întot
deauna, pregătirea analitică nu 
poate fi însă separată de cea 
privind menținerea unei forme 
sportive bune, șl de aceea in
tenționez să particip in perioada 
următoare la 2—S turnee puter
nice".

9 PROGNOZĂ A EVOLUIIILOR 
RECORDURILOR MONDIALE

LA NATAJIE
MVNCHEN (Agerpres). — Pro

fesorul Gunther KBhn, cercetător 
științific la Universitatea din Sa- 
arbrucken, specialist al prognozei 
în domeniul sportului, a con
ceput un creier electronic, care 
pe baza datelor furnizate, preve
de evoluția recordurilor mondiale 
la natație pentru anul MOO șl 
chiar in primul deceniu al mile
niului al treilea. Pe baza acestor 
previziuni s-a stabilit că toate 
recordurile feminine de la Înce
putul viitorului, mileniu vor tt 
superioare celor masculine din 
prezent

Iată cum vor progresa recordu
rile la cîteva dintre probe : 100 
m liber bărbați : în 1934, data 
Olimpiadei de la Los Angeles — 
48,5 ; în anul 2000 — 46,6, dincolo 
de anul 2000 — 45, f ; 100 m liber 
femei : 53,8 ; 51,1 șl 49,0 ; 100 m 
fluture bărbați : 53,1 — 51,1 — 49,4; 
100 m spate femei : 59,9 — 56,7 —
54,4.

rât la Inzell, Monika Holzner 
a stabilit un nou record vest- 
german în proba de 500 m, cu 
timpul de 42,99,00. în proba Si
milară masculină, victoria a 
revenit lui Paul Ederer 39,68,00.

MECIURI DE HOCHEI

® Orașul suedez Mora a 
găzduit meciul amical de ho
chei pe gheață dintre selecțio
natele secunde ale Suediei 
și U.R.S.S., încheiat cu scorul 
de 5—1 (1—0, 2—0, 2—1) in
favoarea jucătorilor sovietici.

© In meci retur pentru sfer
turile de finală ale „Cupei

Fază din recentul turneu international de hochei de la Moscova, 
în care apărătorii echipei U.R.S.S. — câștigătoarea competiției — 

resping o acțiune la poartă a atacanților reprezentativei Ceho
slovaciei.

baschet © în prima zl a 
turneului internațional masculin 
de la Madrid, echipa braziliană 
„Seria" din Sao Paulo a întrecut 
cu 112—110 (61—59) formația Par
tizan Belgrad. Intr-un alt joc, 
Real Madrid a dispus cu 100—34 
(43—37) de echipa Contonlfico Ba- 
dalona.

CICLISM a Concursul de ciclo- 
cros de la Amarabieta (Spania) 
a fost cîștigat de sportivul bel
gian Freddy Schacht, cronome
trat pe distanța de 20 km cu tim
pul de lh 03:39. Pe locul doi, la 
33 secunde de învingător, a so
sit spaniolul May ora.

LUPTE • Intre 30 ianuarie și 
1 februarie, la Tbilisi, un 
mare turneu de lupte libere, la 
care și-au anunțat participarea 
sportivi din Bulgaria, S.U.A., Ca
nada, România, R. D. Germană, 
Ungaria, Cuba. R.P.D. Coreeană. 
• La Sofia s-a desfășurat inttl- 
nirea amicală de lupte greco-ro- 
mane dintre echipele Bulgariei și

BOXUL AMATOR MONDIAL
• Box ofensiv, mereu activ, dar și mijloace corespun

zătoare de apărare
O retrosp&ctivă atotcuprinzătoare 

a boxului amator mondial, bazata p« 
date concrete, este posibilă din doi 
in doi an4, atunci cînd, cu prilejul 
campionatelor mondiale kw Jocuri
lor Olimpice, se reunesc cei mai va
loroși pagii iști din toate țâri le lumii. 
Anul 1980 este unul dintre cei care 
oferă asemenea condiții, făcînd po
sibilă alcătuirea unor clasamente pe 
categorii de greutate sau pe echipe, 
turneul olimpic '80 fiind încă proa». 
păt în memoria noastră.

Rezultatele întrecerilor de la Mos
cova sini cunoscute. Concursul w 
încheiat cu un succes net al pugi- 
liștilor cubanezi, ciștigăbori a șase 
titluri de campioni olimpici, două 
medalii da argint și douâ de bronz. 
Deci, zece sportivi din cei 11 echi
pieri ai Cubei au urcat pe podiumul 
do premiere I Juan Hernandez (co
coș), Angel Herrera (semiușoară), 
Andres Aldama (se mi mijlocie), Ar
mando Martinez (mijlocie mică), 
Jose Gomez (mijlocie) șl Teofito 
Stevenson (grea) s-au dovedit imba
tabili, deși unii dintre oi au evoluai 
la categorii superioare de greutate 
(A. Herrera, A. Aldama).

Depâșindu-și toate performantele 
anterioare, boxul cubanez se sLtueo* 
zi detașa* in anul 1980 pe primul 
loc in clasamentul mondial. Bazin* 
du-se în continuare pe vigoarea tor 
binecunoscută, pugBiștH din Cuba 
au reușit Insă sâ-șl îmbunătățească 
mult și tehnica de fapta (ia toate 
distanțele), do mini nd cu autoritate 
turneul olimpic.

După succesul reaKnat la C.E. «ie 
la Koln (șapte titluri de campioni 
europeni) boxerii sovietici promiteau 
să produoâ o surpriză și ta 1.0. 
Aceasta, judecind prin prisma talen
tului șl tinerețe! garniturii alintate 
Ia campionatele continentale șl, B- 
reș-te, ținînd seama și de faptul că 
la J.O. sportivii din U.R.S.S. evo
luau pe teren propriu. Și, după 
primele întreceri, se părea că el 
sînt capabPR să răstoarne teraritta 
stabiNta la ultimele mari confruntări 
de nivel mondiali : J.O. de ta MaW- 
rea! șl C.M. de la Belgrad. Dealt
fel, opt dintre pugil<ișttt țării gazdă 
promovează in semifinale, șapte din
tre ei depășind cu bine și acest ob
stacol. Dar, a venit seara finalelor.

campionilor europeni" la hochei 
pe gheață, echipa suedeză 
Brynaes a întrecut în depla
sare, cu scorul de 5—4, forma
ția vest-germană Ere Mann
heim. învingători și in pri
mul joc. hocheiștii suedezi s-au 
calificat pentru semifinalele 
competiției.

CUPA EUROPEI LA SCHI

Pe pirtia de la Parpan (Elve
ția) proba masculină de slalom 
special, a revenit elvețianului 
Joel Gaspoz — 1:38,72. L-au 
urmat Paul Frommelt (Liech
tenstein) — 1:39,09 și John
Buxman (S.U.A.) 1:39,15.

• TELEX •
Turciei. Gazdele au cîștigat cu 
9—1. Unicul punct al oaspeților 
a fost realizat de Metin (catego
ria 68 kg) învingător prin tuș 
în fața lui Staikov.

ȘAH • Dup-ă cinci runde în 
campionatul european pentru Ju
niori mici, de la Groningen, con
duce Akesson (Suedia) cu 5 p, 
urmat de Danailov (Bulgaria) și 
Leski (Franța) — cu cite 4 p.

TENIS a La Melbourne încet» 
vineri întrecerile campionatelor 
internaționale ale Australiei, ul
timul mare turneu al anului. Or
ganizatorii l-au desemnat ca 
principal favorit pe argentinianul 
Guillermo Vilas, cîștigătorul ulti
melor două ediții ale acestui tra
dițional concurs. Printre ceilalți 
favorițl se numără cehoslovacul

Dumitru Cipere (dreapta) — medaliat cu bronz la J.O. de la 
Moscova — unul dintre cele mai promițătoare talente ale bo

xului românesc actual.
cînd dintre toți reprezentanții U.R.S.S.. 
numai unul singur — Șam ii Sabirov — 
a reușit să obțină o victorie (d*i«x>- 
tabuto) ?i să devină campion olim
pia.

Deși, boxul sovietic a făcut pro
grese însemnate față de ultimele 
confruntări do nivel mondial, odată 
cu înaintarea spre finalul corn peti
ției. forma tar sportivă, potențialul 
tar de faptă, a început să scadă, 
ta toc să crească, așa cum s-a ob
servat ta puglHștii cubanezi șl ta 
unit reprezentanți ai altor țări care 
și-au înscris numele pe lista cam
pionilor ohmplci.

O apreciobMă creștere valor toi hj 
constatat și în boxul din R.D.G. (4 
sportM pe podiumul olimpic). Pote
nta (5 medaftațî), Bulgaria (un cam
pion olimpic șl o medalie de bronz), 
iugoslavia și Italia (cita un campion 
olimpic). Au moi urcat pe treapta 
a doua a pod famutal de premiere 
venezueleanui fose Pinango (le 
dauna tai Dumitru Cipere) șl ugan- 
dezui Jones Mugabl.

In clasamentul pe medalii. Româ
nia a ocupat tocul 10-11, fa egali
tate cu Ungaria, ambele loturi ob
ținând cite două medaHi de bronz. 
Chior dacă boxerii români n-au rea
lizat performantele scontate, cele 
două locuri trei ocupate de Dumitru

SE JUCA MAI SINE
Iată o temă care pasionează pe 

iubitorii sportului cu balonul ro
tund și rămîne mereu controver
sată. La întrebarea de mai sus, 
nu puțini dintre aceia care au 
văzut la lucru pe fotbaliștii ge- 
nerațlilor trecute răspund cu un 
„DA“ curajos. Se justifică tnsJ 
total o asemenea poziție 7 Deca
nul gazetarilor sportivi vest-ger 
mani, dr. Friedebert Becker, este 
de altă părere, așa cum și-o ex
primă Intr-un amplu articol pu
blicat in ultimul număr al bu
letinului „F.I.F.A. NEWS’ din 
care extragem următoarele pa
saje :

Răspunsul nu poate fl decît un . 
«NU“ tranșant și fără echivoc. 
In fapt, acum se joacă mal bine 
decît cu decenii în urmă. Șl a- 
ceasta nu este atît de greu de 
dovedit în fotbal, așa cum a de
venit evident pentru alte disci
pline sportive. Dacă, de exemplu, 
marele alergător Paavo Nurmi, 
cu recordurile sale mondiale din 
vremea sa, ar concura în zilele 
noastre, el ar fi întrecut chiar 
șl de juniori. El n-ar putea par
ticipa la Jocurile Olimpice. Sau 
celebrii înotători de altădată, cu 
Weissmdller în frunte, ar fi bă
tuți la ora actuală șl de înotă
toare !

Dacă lucrurile stau așa în atle
tism și natație, de ce ar fl alt
fel la fotbal T Pot să afirm cu 
certitudine că marea echipă Ar
senal Londra din anii ’20 șl ’30, 
sau echipa-minune („Wunder- 
team“) a Vienel anilor 1928—34, 
naționala Ungariei din 1950—55, 
celebrele formații ale deceniilor 
trecute Rapid și Austria, Sparta 
și Slavia Praga. MTK Budapesta, 
Juventus Torino, F.C. Nurnberg. 
Schalke 04, toate fără excepție

Tvan Lendl, americanii Vitas Ge- 
ruLattis, Brian Gottfried, argen
tinianul Jose Lute Clerc, france
zul Yannick Noah, și australianul 
Ken Warwick. • în turneul pen
tru juniori dotat cu trofeul 
„Orange Bewl“, care se desfă
șoară la Miami Beach (Florida), 
Jucătorul spaniol Sergio Casai 
l-a eliminat cu 7—6, 7—5 pe ame
ricanul Sam Giammalva, cotat 
ca principal favorit al concursu
lui. Alte rezultate : Castellan
(Argentina) — Suguso (S.U.A.) 
4—1, 8—2 ; Bottazzi (Italia) — 
Lindstrom (Suedia) 7—5. 8—1 :
Wilander (Suedia) — Wl. Shakka 
(Republica Arabă Egipt) 2—6, 
8—2, 8—3.

TENIS DE MASA a în meci 
pentru sferturile de finală ale 
Cupei campionilor europeni 
(masculin) echipa vest-germană 
S.S.V. Reutlingen a întrecut pe 
teren propriu, cu 5—4, formația 
Sparta Praga șl s-a calificat pen
tru semifinale.

Cipere șl Valentin Silaghî reprezintă 
un mic pas înainte față de ultima 
mare confruntare de nivel mondial 
(C.M. de ta Belgrad), unde nid 
un reprezentant al țării noastre n-a 
reușit să urce pe podiumul de pre
miere. Ar mat fi de adăugat faptul 
că, în sferturile de finale, Georgică 
Donici a foet oprit de... arbitru din 
drumul său spre o medalie, el fiind 
superior In ring polonezului Pavel 
Szprecz. Totuși, fat’s de condițiile 
de pregătire care au fost asigurate 
boxerHor români in vederea partici
pării la J.O. se apreciază că pro
gresul realizat față de C.M. de ta 
Belgrad este nesemnificativ, rezulta
tele fiind mult sub nivelul cete' ob
ținute ta J.O. de la Montreal,

O scurtă caracterizare a boxului 
competitiv pe plan mondial : lupta 
ofensivă, permanent activă pe par
cursul celor 9 minute, dar, în spe
cial, în finalul reprizelor. Medal'îațfl 
oii mp ici de la Moscova cunosc bine 
toate mijloacele de atac ta diferitele 
distanțe de Luptă, posedă Lovituri 
cu care. pot cîștiga partide înainte 
de limită și, mai cu seamă, știu 
foarte bine si se opere, capitol ta 
care reprezentanții noștri s-au dove
dit deficitari.

Mihai TRANCA

FOTBAL, ALTĂDATĂ?
ar fi învinse astăzi și de echi
pele din divizia secundă.

Să aducem un singur argu
ment »Șutul-foarfecă“ era ddtfu- 
mit acum 50 de ani „lovitura 
Caligaris* după numele celui 
care a prezentat-o pentru prima 
oară, italianul Caligaris. Era, pe 
vremea aceea, o senzație tehnică. 
Actualmente, o cunoaște orice tî- 
năr jucător mai abil, în întreaga 
lume.

Din aceasta, nu trebuie să tra
gem concluzia prematură că ju
cătorii de altădată erau mai pu
țin talentați decît cei de azi. Dar 
lor 11 se cerea mult mal puțin, 
decît se cere celor din vremea 
noastră. în primul rînd, fotbalul 
actual pretinde infinit mai mull 
efort, o condiție fizică superi
oară, mai multă forță și viteză, 
în al doilea rînd, fotbaliștilor de 
azi 11 se cere un bagaj tehnlo 
mult superior, precum și cunoș
tințe tactice foarte avansate.

Tactica de joc a echipelor s-a 
modificat fundamental în răstim
pul scurs, ca și misiunea fiecărui 
Jucător în parte. Raza de acțiu
ne a Jucătorului s-a mărit in
comparabil. De la posturi fixe 
păstrate în teren, s-a ajuns azi 
la acoperirea întregului spațiu 
de Joc pentru fiecare echipier, 
excepție făcînd doar portarul. De 
exemplu, cum am putea compara 
un. apărător, chiar celebru, din 
acele vremuri — să zicem Minelll 
(Elveția), Djalma Santos (Brazi
lia), Hapgood (Anglia), Sesta 
(Austria) — cu cei din elita ac
tuală ? Sarcinile lor sînt mult di
ferite. încă de acum două de
cenii, italianul Fachetti și vest- 
germanul Schnellinger demon
strau în mod magistral arta pă
trunderii din defensivă In spa
țiul advers, prin atacuri necruță
toare. Ceea ce a făcut din argen
tinianul Dl Stefano un Jucător 
mult deasupra mediei a fost ști
ința mișcării continue de pe po
zițiile cele mai înaintate, de su- 
teur, la cele de la mijlocul te
renului șl în apărare. Dar aceas
ta nu se poate face decît cu 
prețul unor cunoștințe tehnice 
și tactice, ca șl unei pregătiri 
fizice cu totul superioare.

Și o ultimă problemă contro
versată. Care este motivul — așa 
cum s-a observat la edițiile 1974 
șl 1978 ale C.M. — că echipele 
fruntașe prezintă mal puțini ..so
liști** ? Marile vedete nu mal 
apar cu pregnanță din masa ju
cătorilor. Explicația este simplă : 
fotbalul a devenit un joc mult 
mai colectiv ca altădată, iar a 
te distinge dintr-un număr din* 
ce în ce mai mare de Jucători 
de clasă este foarte greu. Ca să 
devii astăzi un fotbalist cu ade
vărat „mare" trebuie să lupți cu 
îndîrjire, să-ți faci loc cu trudă 
multă. Ceea ce, desigur, este tot 
în beneficiul fotbalului.
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