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Sub conducerea infeleaptă a Partidului Comunist Român

MARILE REALIZĂRI ALE PREZENTULUI
CHEZĂȘIE A SUCCESELOR VIITOARE

î
nu bilanț al anului care se sfîrșește, dar 
tru o privire în perspectiva noului an.

Evocînd, așadar, evenimentele petrecute 
cesele obținute în 1989, putem afirma, cu 
temei, că anul de care miercuri noapte 
vom despărți s-a dovedit deosebit de dens și de 
rodnic pentru poporul nostru. Incepînd cu cel 
de al II-lea Congres al Frontului Democrației și 
Uni|<j,:: -Socialiste, continuind cu primul Congres 
al Jțjl românești, cu alegerile de deputați pen- 
U'. ...area Adunare Națională și consiliile popu
lare — in cadrul cărora candidații F.D.U.S. au 
obținut o strălucită victorie —, cu realegerea, 

unanimitate de voință a întregului 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU in 
funcție de președinte al Republicii, cu 
Forumului tinerei generații, cu aniver- 

2050 de ani de la întemeierea primului 
centralizat și independent, cu reuniunea 
consacrată împlinirii a 15 ani de la

n scurgerea sa implacabilă, timpul a ajuns 
din nou L^ hotarul dintre două virste ale 
sale. Prilej potrivit și tradițional pentru 

și pen-

și suc- 
deplin 

ne

prin 
popor, a 
suprema 
lucrările 
sarea a 
stat dac 
solemnă
Congresul al IX-lea al partidului, care a însu
rat o epocă de strălucit avint creator, cea mai 
fertilă din întreaga istorie a României moderne, 
purtînd amprenta excepționalei personalități a 
secretarului general al partidului, cu Congresul 
al II-lea al Consiliilor populare, cu plenarele din 
octombrie șl decembrie a.c. ale C.C. al P.C.R. 
și sesiunea Marii Adunări Naționale, care
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A SPORTIVILOR
Ca unor părinți dragi

Acum, la cumpă
na dintre anii 1980 
și 1981, in aceste 
momente de sărbă
torești bilanțuri și 
de ginduri cuteză
toare pentru noi 
succese, mă simt e- 
moționată pentru fe
ricirea de a fi fiica 
unui popor care își 
făurește o viață 
nouă, prosperă. Știu 
că atit eu cit și co
legele și colegii mei 
de sport datorăm 
totul acestei 
noi. Nu mai 
fetița de la Mont
real, 
de
Viața mea și a mul
tor sportivi este fru
moasă ca în roma-

vieți 
sint

sint 
la

studenta 
București.

nele pe care le-am 
citit in copilărie, A- 
ceste romane vii, 
reale, sint făurite de 
oamenii muncii sub 
conducerea înțeleap
tă a partidului. Iată 
de ce in aceste cli
pe solemne, noi, spor
tivii, urăm din ini
mă, ca unor părinți 
dragi, tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășei Elena 
Ceaușescu, ani mulți 
de viață, cu sănă
tate deplină și forțe 
mereu tinere, pen
tru viitorul tot mai 
luminos al patriei 
noastre.
NADIA COMĂNEC1

Ceiui care ne
i

Încheiem un nou tului, 
an pe drumul deve
nirii noastre comu
niste. Un an bun, 
bogat, rodnic, un an 
în care harnicul 
nostru popor a ob
ținut succese însem
nate in toate dome
niile de activitate. 
Un an în care po
porul nostru a trăit 
șt a muncit in pace 
și bunăstare pentru 
că destinele ii sint 
conduse de un re
marcabil om politic, 
cu marea vocație a 
istoriei, de cel mai 
iubit dintre fiii săi, 
de Omul de mare o- 
menie, de patriotul 
revoluționar care 
se află in fruntea 
partidului și sta-

apără destinele
tovarășul 

Ceaușescu. 
cuvine, așa- 
în acest ceas

Nicoiae
Se 

dar, ca 
de bucurie, in prag 
de An Nou, gindu- 
rile noastre de re
cunoștință și mulțu
mire să se îndrepte 
către cel care ne 
apără destinele an 
de an, zi de zi, clipă 
de clipă. Să-i urăm, 
deci, 
Nicoiae 
din adincul inimii, 
ani mulți si sănăta
te, putere de muncă, 
pentru binele patri
ei noastre, pentru 
mersul inainte, pe 
calea construcției co
muniste, al poporu
lui român.

tovarășului 
Ceaușescu,

IVAN PATZAICHIN
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dezbătui și adoptat 
însemnătate pentru 
socială a țării, pentru creșterea bunăstării po
porului nostru — toate aceste mari evenimente, 
cărora li s-au adăugat sărbătoarea națională de 
la 23 August și celelalte importante aniversări, 
cum este și cea de azi, împlinirea a 33 de ani 
de la proclamarea Republicii, numeroasele vizite 
de lucru ale secretarului general al partidului în 
județele țării, în unitățile economice, consfătui
rile cu lucrătorii din diferite domenii de activi- 
tațe, au constituit adevărate momente de refe
rință, cu profund ecou în viața țării, ale boga
tei cronici a- anului 1980. Momente de referință 
care au constituit tot atîtea noi ocazii de mani
festare a unității de nezdruncinat a poporului 
în jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, a holăririi ferme a 
tuturor fiilor patriei, fără deosebire de națio
nalitate, de a urma neabătut politica internă și 
externă a partidului, de a înfăptui 
obiective stabilite de/Congresul al 
Programul partidului.

La loc de frunte se înscriu, în 
de an, succesele cu totul deosebite 
numeroase colective de oameni ai muncii care au 
raportat îndeplinirea inainte de termen, cu săp- 
tămîni și chiar lunî de zile mai devreme, a pla
nului la producția industrială pe întregul cin
cinal, realizînd în continuare însemnate canti
tăți suplimentare de produse necesare econo
miei naționale, aprovizionării populației și ex
portului. Cu deplină satisfacție constatăm că în 
această ultimă perioadă de 5 ani s-a realizat 
practic cea mai substanțială creștere a venitu
rilor populației din întreaga istorie a construc
ției socialiste din țara noastră.

In cincinalul 1976—1980 mișcarea noastră spor
tivă a făcut însemnați pași inainte încadrîn- 
du-se în contextul progresului multilateral al 
țării. Participările la activitățile de masă din 
cadrul „Daciadei" au crescut de la 5 412 043 în 
1975 la 8 938 688 în 1979 urmînd ca la bilanțul anu
lui 1980 să fie înregistrate circa 9 500 000 de 
participări. In același timp performerii români 
au acumulat în acest cincinal, care cuprinde 
două Olimpiade, un număr de 52 medalii olim
pice dintre care 10 de aur, 94 de medalii la 
campionatele mondiale (25 de aur), 137 de me
dalii la campionatele europene (31 de aur) și 67 
Ia Universiade (25 de aur).

Puternic și entuziast angajată în îndeplinirea 
Programului de dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport pe perioada 1976—1980 și 
pregătirea sportivilor români în vederea parti
cipării la Jocurile Olimpice de la Moscova, miș
carea noastră sportivă se prezintă la finele 
nului 1980 cu un bilanț remarcabil. La loc

Marți 30 decembrie 1980

liotăriri și legi de o mare 
dezvoltarea economică și

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA I

grandioasele
X II-lea, de

acest sfîrșil 
obținute de

a- 
dc
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Mondiale Universitare
Desen de

de la București.
VALERIU GIODIC
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JOCURI OLIMPICE
6 MEDALII DE AUR

(gimnastică 2, canotaj, cgnoe, lupte greco-roma
6 MEDALII DE ARGINT
13 MEDALII DE BRONZ

203 PUNCTE

CAMPIONATE MONDIALE
3 MEDALII DE AUR 

(popice)
3 MEDALII DE ARGINT
1 MEDALIE DE BRONZ

CAMPIONATE EUROPENE
2 MEDALII DE AUR

(judo, lupte greco-romane) 
3 MEDALII DE ARGINT
8 MEDALII DE BRONZI ............

CUNUNA TARII
9

Rodește-n inimi patria-lumină 
Și anii noștri-n pace înfloresc, 
Prin muncă astăzi te-nălțăm senină, 
Țară de grai și suflet românesc.

Vibrează-n noi o dragoste fierbinte, 
O bucurie cum o alta nu-i, 
Și-n drumul nostru către înainte 
Ne dăltuim prin fapte în statui.

Și țării-n salbă vie-nestemate 
Victoriile noastre le-mpletim, 
Sportivi și cetățeni, cu demnitate, 
Prestigiul României îl cinstim.

In pragul dintre două cincinale 
Ni-s gindurile țării dăruite
Și pentru gloria ei ciocnim pocale 
Din aur de medalii făurite.

$1

In cîntec astăzi împletim cunună 
Republicii, acum în sărbătoare, 
Și viersul nostru avintat răsună 
Pe plaiul țării, sub lumini de soare.

VIOREL COSMA

DACIADA - în numărul de azi:

ine, br)

CU prilejul
Zilei Republicii

al Anului N
redacția ziarului 
„SPORTUL4*

tireazâ cititorilor.
colaboratorilor

și corespondenților săi
un călduros

izvor de sănătate și bucurie, 
de educație comunistă 

(pag. a 2-a)

Jocurile Mondiale Universitare 
de vară '81 —la București

(pag. a 3-a)

Topul marilor performeri:
CEI MAI BUNI 

SPORTIVI ROMÂNI
Al ANULUI 1980

(pag. 4-5)

Magazin de Anul Nou
(pag. a 7-a)

Ancheta internaționala
SPORTUL

ne răspund 
sportive din

'80:
redacții
19 țâri

[pag. a 8-a)



„DACIADA"
1ZVIJII DE SĂNĂTA1I Șl IIUCIIRir, 

III tUUCAȚÎI COMUNISTĂ
yIM mu umili iii IIIIIIBI1II .....

LA „MONDIALA" SATU MARE TURISMUL
£ IN PRIMUL PLAN, INDIFERENT DE ANOTIMP!

Pe tinerii muncitori de la în
treprinderea de confecții „Mon
diala44 din Satu Mare 
tâlnit nu o dată în 
prin zone dintre cele 
tor ești ale județului 
ale celor 
aproape 
firul de 
Borșa și 
Rodnei, în defileul de pe pri
mitoarea vale a Crișului. din 
dreptul Șuncuiușului sau la 
Tainița, aproape de marele ba
raj de pe Sorne-ș...

Este o pasiune statornică 
pentru mișcare, pentru sport, 
pe care o vezi nu numai la 
activiștii sportivi obștești de la 
„Mondiala44 (Erncstin Varga ar 
putea fi un ghid de neîntre
cut, calitatea de secretar al a- 
eociatiei îi este în acest sens 
potrivita), ci și la toți munci
torii pentru care o invitație 
care sună cam așa : „S îmbată 
plecăm să petrecem o zi in 
mijlocul naturii. Cine ne în-

i-am în- 
excursii 
mai pi
lor sau 
Oaș sauînvecinate, in

de lacul Călinești, pe 
drum care duce la 
mai sus, în masivul

soțeșle ?“ o poți întâlni. tot mai 
des.

La asemenea invitații răs
pund sute de tineri și tinere 
din toate secțiile și sectoarele 
întreprinderii. Iată de ce nu 
e prea lesne pentru activul 
însărcinat cu organizarea timpu
lui liber al angajaților (repre
zentat nu numai de consiliul 
asociației sportive, ci și de Co
mitetul sindicatului și biroul 
organizației de tineret) să răs
pundă la toate sugestiile și 
licitările. Așa a fost și 
lele trecute : mai multe 
lective din Satu Mare au 
ganizat o acțiune turistică 
pronunțat caracter 
S-a intitulat simplu 
primei zăpezi44. Ce 
fie ? O 
munte.

so- 
zi- 
co- 
or- 
cu 

aplicativ. 
..Criteriul 
vroia să 

ieșire undeva, spre 
pentru a petrece cit 

mai plăcut o zi de odihnă, în 
decorul imaculat creat odată 
cu apariția primelor ninsori. 
Cine putea să reziste tentației?

Cei de la „Mondiala" au răs

BUCURIILE TABEREI
In geografia plină de pitoresc 

ți candoare a vacanței de iarnă, 
cu zăpadă care stăruie îndeosebi 
la munte, cu ghirlande de brad 
anupțînd apropierea Anului Nou, 
cu toate emoțiile și nota de ine
dit ce însoțesc fiecare zi (poate 
chiar fiecare oră), taberele spor
tive ale elevilor se înscriu în- 
tr-un capitol aparte. Concepute 
ca adevărate oaze de sănătate, 
de destindere și de voie bună 
pentru tineret, ele sînt în același 
tțjnp Și veritabile „ateliere" de 
lucru, de antrenament, de pre
gătire a viitoarelor performanțe. 
Firesc, intr-un regim de odihnă 
activă.
Căminul alpin, situat pe espla

nada stațiunii Bușteni. Se folosește 
aici cadrul natural deosebit 
de propice unei activități de pre
gătire cit mai rodnică. Se simte 
acest lucru în felul cum se 
comportă fiecare elev, fiecare 
profesor-antrenor. Elevii, atleți 
in devenire, aleargă zilnic citeva 
ore prin împrejurimile vilelor, 
prin pădurea seculară, unii a- 
jung chiar pînă. la Gura Dinamu
lui, cale de mai mulți kilometri. 
Aceste „ceasuri fierbinți" de an
trenament își vor spune, sintem 
siguri, cuvîntul chiar de la 
mele 'concursuri ale anului 
vine.

Baia Mare. Clubul sportiv _ 
Iar de pe lingă Școala generală 
nr. 19 este și el gazdă primitoare 
pentru viitori atleți. Condițiile de 
lucru ? Excelente. Ce vrea să în
semne aceasta ? Două antrena
mente zilnice, dimineața și după- 
amiaza, fie în teren plat, fie în 
zone cu relief ondulat (Baia 
Mare- nu duce lipsă), prin lecții 
de pregătire fizică în alternanță 
cu altele teoretice, metodice. E- 
xistă aici, cum ne-am dat seama, 
dorința ca elevii sâ dobîndească, 
paralel cu o pregătire sportivă 
adecvată, un orizont de ctdturd

* fizică la un nivel sporit, adică să 
năzuiască spre o performanță 
înaltă, dar să și știe cum se 
poate ajunge la ea. Cine a bătut 
recordul in materie 7 Cit de re
pede și cit de sigur se poate 
repeta reușita ? Cum se ajunge 
la altele mai mari 7 Altfel spus, 
tot ceea ce ține și de strategia 
muncii de antrenament.

Govora. Totul pledează, și aici, 
pentru reușita muncii cu copiii, 
cu micii gimnaști. Totul vrînd sd 
însemne, in cadrul unui program 
complex de pregătire fizică ge
nerală și specifică, ședințe cit 
mai atractive de alergări, sărituri 
și aruncări. Totul în aar liber, in 
atmosfera tonifiantă a pădurii 
care înconjoară ca un brîu sta
țiunea. Paralel, analizele unor, 
momente din activitatea compe- 
tițională a fiecărui elev, a co
lectivelor de care aceștia aparțin, 
a unor elevi care au și atins pa
rametrii performanțelor valoroase, 
fete îndeosebi, cum e cazul Eca-

pri- 
care

șco-

de tabără (avind drept echiva
lent de bază MIȘCAREA 1N AER 
LIBER, SPORTUL), să cuprindă 
în program și alte activități care 
țin nemijlocit de universul copii
lor, dar și de gusturile șj. dorin
țele exprimate de ei : simpozi
oane cu teme inspirate din lite
ratura șl muzica noastră popu
lară, feri de poezie care sd ilus
treze, prin vers, viața noastră 
nouă, tot mai frumoasă, mai 
demnă și mai luminoasă, rod al 
grijii părintești pe care partidul 
o manifestă permanent față de 
tinerele vlăstare, întilniri cu oa
meni ai muncii din părțile locu
lui, cu vrednici făurari a toi 
ceea ce, pentru mulți, ieri însem
na poate doar un vis : așezămin
te de cultură și artă, cetăți ale 
industriei noastre socialiste. Și, 
ca un corolar, sărbătorirea zilei 
de 30 Decembrie, cînd întregul 
nostru popor aniversează împlini- 
rea a 33 de ani de la proclama
rea Republicii dragi.

Sini multiple, nesfîrșlte bucu
riile taberei ! Izvor de sănătate și 
destindere, dar și școală a mun
cii, a efortului plin de pasiune, 
de dăruire, a folosirii cu temei 
a timpului. Zilele de tabără au, 
deci, o semnificație nouă, în
scrisă (și pentru copii) în efor
tul general al poporului nostru 
spre împliniri și mai mărețe I

puns printre primii Ia Invita
ție, dar lor li s-au alăturat ti
neri și tinere din alte asociații 
sportive, de la „Sănătatea" și 
„Proiectantul", cei mai multi. 
Pentru a spori interesul fată 
de această tură turistică de 
iarnă, organizatorii, în frunte 
cu prof. Alexandru Nagy, au 
ales drept punct de atracție 
cunoscuta stațiune de 
maramureșeană Mogoșa, 
unde de regulă zăpada 
șează în strat gros și 
mai mult, spre bucuria iubi- 

’torilor sporturilor de’iarnă.
Prin urmare, călătorie de la 

Satu Mare la 
mureșului, in 
nuită a unor 
sări turistice, 
tă voie bună, 
cum stă bine 
trăiesc din plin bucuria mun
cii, a datoriei împlinite, dar 
și pe cea a destinderii prin 
mișcare. Mai bine de trei ore 
au trecut repede și. iată. Mo
goșa s*a ivit deodată, cu ima
ginea ei fermecătoare.

Ce a urmat ? Săniuțele și 
schiurile cu care sătmărenii e- 
rau echipați au prins să lu
nece pe pîrtiile îmbietoare, cu 
o frenezie care arată cit de 
mult și-au dorit această reîn- 
tîlnire cu natura, acum altfel 
decît astă-toamnă, cînd — cum 
se exprima unul dintre condu
cătorii grupului de turiști — 
„decorul de la verdele crud la 
cafeniul închis incintă și o- 
dihnește ochiul". Și avea drep
tate ! Albul Mogoșei dă parcă 
alt elan, mai multă vigoare și 
dragoste de viată.

Am notat și cîtiva dintre lau- 
reații „Criteriul primei zăpezi".

La săniuțe. Bianca Laza.ro- 
vici, Ana Maria. Moldovan. An
dreea Buâahazi, Vera Csipler 
și Zoi ta n Donca.

La schi alpin. Cristian Brîn- 
deu, Horea Indrea și Alice 
Nagy.

Lor le vor urma, în excursi
ile viitoare, alti și alți ti
neri și tinere. Iar pe panoul 
special amenajat al etapei de 
iarnă a ..Daciadei", sub insem- 
nele căreia a avut loc acțiu
nea. noi și noi nume de prie
teni ai sportului, de oameni 
pentru care exercițiul fizic în 
aer liber are sau dobîndește

munte 
acolo 

se a- 
stăruie

Mogoșa Mara- 
atmosfera obiș- 
astfel de depla- 
adică cu mul- 
cu cintece, așa 

unor tineri care

T. bradețeanu

EDUCAȚIA

un sens...
Ttberîu STAMA

Zăpada s-a așternut pe meleagurile „Țării de Sus" a 
Moldovei. Ca în fiecare an, tinerii sportivi ai satelor din 
județul Suceava se pregătesc pentru tradiționalul „Festival 
al sporturilor de iarnă44, ajuns in preajma celei de a X-a 
ediții. Pe pîrtiile de schi din jurul Cimpulungului, 
sute de practicanți ai „sporturilor albe" se vor intîlni, în 
curînd, în competiția organizată sub genericul „Daciadei".

Foto : Dragos NEAGU

In comuna Vulturești

EI SINT SPORTIVI DE LA ȚARĂ, 
DAR Al PANTOFI El CUIE
ȘI SCHIURI DIN PLASTIC

De viața sportivă a comunei 
vaslulene Vulturești răspund aso
ciațiile Știința (a școlarilor) șl 
Viitorul (a tineretului). Am scria 
„răspund" ta loc de „se ocupă", 
fiindcă mi s-a părut că exprimă 
mai bine starea de lucruri Cele 
două asociații nu trag care-înco- 
tro, invoclnd profilul, firma sau 
specificul și nu-șl oploșesc ave
rea, ferlndu-și-o una de ochii ce
leilalte. Și asta nu numai pentru 
că tovarășa Maria Roman, secre
tarul Comitetului comunal de 
partid și primarul comunei, este 
nelipsită de la manifestările spor
tive de masă și îndeosebi — ni 
s-a spus — de la meciurile de 
fotbal. Și nici pentru că la Ști
ința e președinte activ eleva An
gelica Juncu, (președinte onorific, 
prof. Elena Vieru) iar la Viitorul 
prof. Dumitru Văcărelu, directo
rul școlii. Viața sportivă a comu
nei, de care răspund cele două 
asociații, șl Consiliul popular, și 
Căminul cultural, șl organizațiile 
de copil șl tineret, șl secția de 
mecanizare, pînă șl cel de la sta
ția C.F.R. Buhăești reflectă ma
rile și profundele transformări 
revoluționare din satul românesc, 
ta care unitatea în gînd șl ac
țiune a colectivității reprezintă 
e puternică dominantă. Calitatea 
vieții se oglindește, firesc, în 
roadele muncii, în mereu mai 
multele case noi, cu tot ce au 
in ele, dar șl în activitatea spor
tivă. componentă a vieții cultu
ral-educative a oamenilor, cu 
precădere a copiilor și tinerilor 
comunei.

Dacă am lua, pentru compara
ție, numai fotografia ștearsă ds 
vreme în care o mînă de tineri 
se fălesc cu 
dungi — o 
de-aciîm mai 
șl dulapurile 
supraelastiee, ___________ ____
„adidași", schiuri de competiție, 
mingi de tot felul, sahuri, gan- 
te're, palete de tenis de masă, sa
coșe, arme eu aer comprimat, 
pantofi cu cuie, dacă am vedea 
numai sala de sport, cele 2 te
renuri gazonate de fotbal sau 
terenurile de baschet, volei, hand-

tricourile lor ta 
echipă de handbal 
bine de 10 ani — 
pline de treninguri 

rachete de tenis,

< « •

bal 
juns __ _____r__
locului ocupat de sport în ros
turile comunei. Dar va trebui să 
adăugăm neapărat colecția de 
fotografii care însoțesc rapoartele 
și dările de seamă, altfel ușor 
de întocmit și — eventual — ro
tunjit, ca să vedem cît e de bo
gată viața sportivă a vulturește- 
nilor. Dar tot ar mai fi. ceva de 
spus findcă la cantitate, poate 
mai ușor de realizat și în sport, 
va trebui să adăugăm calitatea, 
exprimată în numeroasele talente, 
fete și băieți, oare au prins aici 
aripi vulturești și fac mînd’ria 
unor asociații și cluburi din ju
deț și din alte părți. Handbaliste 
și handball ști ca Aurora Roșu 
sau Viorel Rusu la „Confecția" 
sau „Metalul" Vaslui, In „B", 
fotbaliști ca Nicolae Briucă șî 
Costdcă Bălan, canotoarea Aurica 
Năsuicscu, legitimată la C.N.U 
București sau Lenuța Mor 
eîrmaci la Olimpia București, 
doka Mihaî Comîndaru de 
Oțelul Tîrgoviște — iată doar 
teva nume de sportivi care 
plecat din această comună.

Pe terenul de la gara Buhă
ești, în anotimpul cald, competi
țiile „Daciadei" adună duminica 
2—300 de concurenți și 2—3000 de 
spectatori iubitori ai atletismu
lui, voleiului, baschetului, hand
balului sau- oinei. Cantitate ! La 
Vulturești se organizează etapele 
pe centre de comune și județe 
ale diverselor competiții, Iar ti
neretul comunei este fruntaș 
județ și îl reprezintă nu ® 
în mari competiții de masă 
handbal, îndeosebi, dar șl la 
bal, baschet, tetratlon — 
ș.a. Calitate !

Cînd am fost la Vulturești 
nea o ploaie măruntă și caldă. 
Copiii și tinerii priveau- cu nos
talgie spre Dealul satului, spre 
Dealul Buhăleștilor, unde sînt 
pistele de slalom și coborîre la 
schi și cea de uăniuș. Cît a ținut 
prima zăpadă au făcut „încălzi
rea" și așteaptă 
Și-atunci să

sau tenis șl tot ar fi de-a- 
să ne facem o idee asupra

la 
ci- 
au

pe 
dată 

la

cer-

să vină alta.
vezi 1

Mirceo COSTEA

SARCINA DE FRUNTE A FIECĂREI ORGANIZAȚII SPORTIVE
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fete îndeosebi, cum e cazul 
terinel Szabo.

Și asemenea preocupări tn spri
jinul muncii desfășurate tn 
bără le intîlnim peste tot, și Iq 
Bovata ca și la Bălțătești — 
Neamț, la Timișoara sau la Po
iana Izvoarelor, la Borsec sau la 
Eforie Nord, alte și alte sedii 
ale vacantei de iarnă, ale tabere
lor sportive școlare

Comună este, tn același timp, 
Ji preocuparea pentru ca zilele

ta-

— Știm, stimate tovarășe prim-
ST&SreaG polare De ’fOrba cu Gll8r^8 Prlffl Yiceprejeiiinte al C.J.E.F.S. Prahova
este aceea de profesor de filo- 
zofie, că ați absolvit și Academia 
Gheorghiu” și că ați lucrat multă _____
domeniul tavățămtatulid, ca inspector gene
ral al Inspectoratului școlar județean Pra
hova. Am dori să ne opuneți care este opi
nia dumneavoastră acum, ca activist In do
meniul sportului, despre locul șl rolul mun
cii de educație in procesul de pregătire fi
zică a tineretului, a maselor largi I

— In Mesajul adresai Conferinței pe țară
a mișcării sportive din 1S75, secretarul gene
ral al partidului nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, trasa ea sarcină organelor șl 
organizațiilor cu atribuții ta domeniul spor
tului să asigure educarea sportivilor ta spi
ritul dragostei față de partid, căHrea voinței, 
pregătirea fizică șl morală a acestora. Est« 
o sarcină de mare răspundere care trebuie 
îndeplinită la nivelul cerințelor. Acest lucru 
se poate realiza, după părerea mea, numai 
prin situarea laturii educative ___"
noastre cel puțin la înălțimea procesului de 
Instruire, a procesului de pregătire sportivă ; 
prin educarea comunistă, ta spiritul eticii și 
echității socialiste, a tineretului sportiv, a an
trenorilor șl profesorilor de specialitate, a 
tuturor tehnicienilor și specialiștilor Implicați 
ta activitatea sportivă, prin educarea publi
cului care la contact cu spectacolul sportiv 
de pe stadioane. Sportul este o activitate 
care poate și trebuie să aibă o mare Influ
ență ta formarea profilului etic și moral al 
omului, cu condiția să se urmărească perma
nent și cu insistență acest lucru. ‘ 
nla că marea competiție națională 
oferă un cimp larg de afirmare a 
lor ta acest domeniu.

— Ce ați Întreprins la nivelul

sportivi din Ploiești,

„Ștefan 
vreme în

a muncii

Aș subll- 
„Dadada” 
lnitiative-

. _ __  _________  _ ______  C.J.E.F.S.
Prahova pentru înfăptuirea acestor deziderate J ■ ------------- .............. •<!

— Mai tatii, am căutat să acordăm comi
siei județene de educație șl propagandă ade
văratul rol pe care trebuie să-l aibă, potri
vit cu indicațiile desprinse din documentele 
de partid șl din instrucțiunile C.N.E.F.S. Co
misia este formată din 11 membri, președin
tele el fiind un secretar al C.J.E.FJS., Gheor- 
ghe Constantlnescu, iar ceilalți componenți 
stat activiști cu munci de răspundere In di
verse sectoare care le facilitează o participare 
eficientă la IndepUnlrca sarcinilor propuse : 
Dan Vasilescu și Ioan Marinescu, redactori Ia 
ziarul „Flamura Prahovei”, Mihail Sima, pro
fesor de educație fizică, pensionar, un om 
eu suflet mare pentru sport, Traian lonescu, 
antrenorul echipei Petrolul și alții. Comisia 
are un plan concret de activitate, cu terme
ne și răspunderi personale și se întilnește 
periodic pentru analizarea modului de înde
plinire a acestora. Apoi, tot ca forme orga
nizatorice, pentru Îndeplinirea muncii de 
educație, noi am transformat așa-numitele 
subcomisii Județene de disciplină, pe ramură 
de sport, ta subcomisii de educație și pro
pagandă, cu toate atribuțiile ce decurg din 
aceasta. De ce, adică, să se inttlnească doar 
pentru a judeca abaterile, și nu și pentru 
luarea unor măsuri de prevenire a acestora, 
de educare a sportivilor și spectatorilor ?

— Se simt rezultatele acestor măsuri ?
— Fără îndoială că da. S-a îmbunătățit 

simțitor atmosfera In viața sportivă praho
veana. Pentru aceasta a fost nevoie de fer
mitate și principialitate. Au fost sancționate 
prompt abaterile și popularizate măsurile 
luate împotriva celor care au încălcat nor
mele codului eticii și echității socialiste. In 
acest sens, constatînd grave încălcări ale 
normelor eticii și moralei de către unul din

„ educatorii" 
prof. Marian Bratu, altfel un bun 
specialist, de la Liceul „Constan
tin Dobrogeanu G her ea", an

trenor de handbal, comisia județeană a pro
pus și C.N.E.F.S, a aprobat, suspendarea 
acestuia din activitatea sportivă pe timp de 
doi ani. Este un caz izolat, dar n-am volt 
să-1 cocoloșim.

— Care sînt căile pe care le folosiți în rea
lizarea procesului educativ ?

— Acestea pleacă de la... educarea educa
torilor și pînă la marea masă a practicauți- 
lor sportului și a iubitorilor de sport. Mai 
Sntîi, acordăm o preocupare deosebită bunei 
desfășurări a învățămîntului politic, însărci
nând cu conducerea formelor organizate, ca 
propagandiști, pe unii oameni cu munci de 
răspundere și care se bucură, deci, de pres
tigiu șl autoritate in fața cursanților. Urmă
rim ca problemele teoretice puse în discu
ție să fie legate de activitatea practică, de 
specificul muncii fiecărui colectiv. Folosim, 
apoi, mijloace de propagandă vizuală, munca 
de la om la om, prin formarea unor lideri 
de opinie la marile spectacole sportive care 
să orienteze publicul spre înțelegerea corectă 
a fenomenului sportiv. Folosim Intîlnirife 
sportivilor fruntași cu publicul larg, cu sus
ținătorii lor, panourile de onoare ilustrînd 
succesele sportului prahovean, precum și alte 
căi.

— Ce vă propuneți în acest domeniu pen
tru anul care vine ?

— Să imprimăm muncii de educație un rol 
mai pregnant in întreaga noastră activitate 
pentru creșterea și formarea tinerei genera
ții de sportivi In spiritul dragostei față de 
patrie, de partid, ai respectului muncii, sus
ținute și de calitate la nivelul cerințelor vie- - 
ții noastre.

Viorel TONCEANU
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MEDALII DE AUR
9
©
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&

6
Comâneci - gimnastica, oirnă 
Comâneci - gimnastică, sol 
Toma - canotaj schif simplu 
Rusu - luote qreco-romane,

Nadio
Nadia
Sando
Ștefan
68 kg
Corneliu Ion - th, oistoi viteză
Ivan Pctzaichîn, Toma Simionov - canoe

2-1000 m

MEDALII DE ARGINT - 6
© Nadia Comăneci, Emilie Eberle, Rodica 

□ unea, Meiita Riihn Cristina Grigoraș, 
Dumiirița Turne. -• gimnastică, concursul pe 
echipe

© Nadia Comănecl - gimnasti 
vidual compus

C5 Emilia Eberle 
negale

O Constantin Alexandru - lupte 
-omone cat. 48 kg

© Ivan Patzaichin, Petre Capusta
2-500 m

© Mihai Zafiu, Vasiie Diba, 
Nicușor Eșeanu - caiac 4-1000

MEDALII DE BRONZ -

qimnastică. oaralele

qreco-

canoe

Tănasă, Valeria Cătescu, Aneta Matei - 
canotaj, schif 44-1 rame

O Sofia Banovici, Maria Macoyiciuc, Aneta 
Mihaly, Mariana Zaharia, Elena Giurcă - 
canotaj, schif 44-1

© Nicu 
cat. 52 kg

® Mihai 
cat 57 kg

@ Vaier 
notaj, schif 2 f. c.

© Gabriel Bolarda Petre Ceapura, 
dislau Lovrenschi - canotai, schif

Q Dănui Grecu, Kurt Szilier, 
Georgescu, Sorin Cepoi, Nicolae 
Romulus Bucuroiu - gimnastică, 
pe echipe

© Costicâ Bărăgan, lan Popa, 
Rongracz Octavian Zidaru 
echipe

© Iboia Korodi, Niculina Lazarciuc, Maria 
Samungi, Elena Tărîță - atletism, 4X400

© Maria Ștefan - caiac, 1—500 m
(h Agafia Buhae”, Elisabeta Băbsanu 

caiac. 2—500 m
© Alexandru Giura, Nicolae Țicu -caiac, 

2-1000 m

vîsle 
Gingâ - Idpte qreco-romane.

Boțiio qreco-romane.

roma, Constantin Postoiu ca

la-
2+1
Aurelian 
Oprescu, 
concursul

Anton
scrimă, spadă

m

Deș» s-au clasat pe locurile 5-8, orin 
participarea Io. în sferturile de finală ale 
competiție' pugilistice, boxerii Dumitru 
Șchiopu (cat 48 kg). Daniel Radu (cat 
51 kg) Florian Livadaru (cat 60 kg). Ionel 
Budușan (cat 67 kg) și Georgică Donici 
(cat. 81 kg) nu au adus totuși nici un 
punct, acestea acordîndu-se numai pentru 
locurile 1—f O situați^ identică și în ceea 
ce-l privește pe judokanul Mircea Frâticâ 
(cat 78 kq) clasat pe locurile 5-6

CAMPIONATI MONDIALI
MEDALÎI DE AUR - 3

© Elisabeta Albert, Elena Andreescu, Eli
sabeta Gadea, Margareta Cătineanu, Elena 
Pană Ana Petrescu, Vasilica Pințea - po
pice. pe echipe ,

0 liie Bâiaș, luliu Bice, Alexandru Căti
neanu, ilie Hosu, Gheorghe Silvestru, losif 
Tismănar. Alexandru Tudor - popice, pe 
echipe

© Margareta Cătineanu - popice, Indi
vidual

MEDALII DE BRONZ - 8
© Adrian P rotea-a - atletism (sală) 

in ii ti me
© Ion Păun - lupte qreco-romane 

cat 62 kg
® Maria Alexandru, Eva Ferenczi, Liana 

Urzică - ten s de masă, echipe
• Gelu Radu - hol ere cat 60 kq (arun 

cat)
O Mîrceo Frâțicj - iudo, cat 78 kq
G Constantin Ni'-olae - |udo cot 65 xc
© Aurel Neagu - lupte libere, cat 57 kc 
© Dandu ®etrescu, Cringu Popa, Eugen

Pop - aeromodehsm cot. F 1 Ă ech o?

CAMPIONAT! MONDIALE - JilNIOilI
MEDALII DE BRONZ - 1

© Adrian Negulescu - sah

CAMPIONAT! EUE04ENE - JONIODI
MEDALII DE AUR - 4

Ion
m

13

Geantă, LOCUL MEDALII DE ARGINT - 3

© Meiita Riihn - gimnastică, sărituri
O Meiita Riihn - gimnastică, parelele
© Olga Homeghi, Valeria Roșea - 

lotaj, schif 2 vîsle
© Angelica Aposteanu, Marlena Zagonî, 

Rodica Frintu, Florica Bucur, Rodica Puș- 
catu, Ana lliuță, Maria Constantinescu, Elena 
Bondar, Elena Dobrițoiu
• “

cat.

ca-

Comaneci — gimnastică, sărituri 
Eberle - gimnastică, individual

Petre
90 kg 
Vasiie
100 kg 
Radu

Dicu lupte
canotaj, schif 8-f-l 

greco-romane.

Andrei lupte greco-romane,
cat.

©
Boroș, Adrian 
Marian Dumitru, 
falker, Claudiu lonescu, 
Vasiie Stingă, Lucian 
Vasilca, Măricel Voinea

© Angheiache Donescu, Petre 
mitru Velicu 
dresai"
• Dumitru 
® Valentin
0 Corneliu . - .

Corneliu Chifu, Laurențiu Dumănoiu, Gunther 
Enescu, Dan Gîrleanu, Sorin Macavei, Vio
rel Manole, Florin Mina, Neculae Pop. 
Constantin Stere, Nicu Stoian - volei

© Ion Bîrlcdeanu - caiac 1-1000 m
• Vasiie Diba - caiac 1-500 m

Voina, Ștefan 
Cosma, 
Cornel

cîlârie ..Marele

Birtalan, losif 
Cezar Drâgâniță, 
Durau, Alexandru 
Nicolae Munteanu, 
Vasilache, Neculal 
- handbal

Roșea, Du- 
premiu de

Cipere - box. cat.
Silaghî - box. cat. mijlocie 
Oros, Marius Căta-Chițiga,

COCOȘ

LOCUL IV - 16
© Carmen Bunaciu — înot, 100 m spate
© Carmen Bunaciu - înot, 200 m spate 
© Ecaterina Stahl - scrimă, floretă ’ndl- 

vidual
© Elena Oprea, Florica Dospinescu - 

canotaj, schif 2 f. c.
© Georgeta Mașka, Florica Silaghî, Maria

a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

O Naclia
0 Emilia

compus
© Dragomir Cioroslan - haltere, cat 
© Petru Kuki, Tudor Petru?, Sorin

Mihai Țiu - scrim5, floretă echipe 
© Daniel Voicukscu, Carolicâ llieș, 

losub, Nicolae Simian - canotaj, schif 
0 Corneliu Marin, Marin Mustață, 

xandru Nilca, Ion Pantelimonescu, 
- scrimă, sabie echipe

O Aurel Șuteu - lupte libere, cat. 62 kg
• Dania Popescu, Alexandru Bozan, loan 

Popa, Dumitru Velea - călărie, „Marele 
premiu de
• Aurel 
© Andrei

4-100 kg
• Li pat

75 kg 
Roca,

Petru 
4 f. c.

Ale- 
loan Pop

călărie, 
obstaco!e", echipe 
Neagu - lupte Hbere, cat. 57 kg 

lanko - lupte libere. cat

Varabiev. — canoe, 1-r1000 m

LOCUL VI 13
Eberle - gimnastică, bîrnă 
Eberle - gimnastică, individual

© Emilia 
© Emilio

compus
• Petru
• Ion Popa
© Dănuț
• Horia
0 Ștefan
0 Vasiie

100 kg
• Octavian Dușa - upte libere, cat. 68 kg 
© Angheiache Donescu - călărie, „Ma

rele premiu de dresaj", individual
© Florența Țact» - atletism, disc
© Ion Bîrlâdeanu, Alexandru Giura 

caiac, 2—500 m '
© Roman Codrean

cat 4-100 kq

Kuki - scrîmu, floretă individual 
scrimă, spadă individual 

Grecu - gimnastică, inele 
Toboc • atletism, 400 m garduri 
Tașnadi - haltere, cat 110 kg 
Pușcașu - lupte libere, cat

lupte greco-romane.

© losif Tismănar - oopice, individual 
© losi* Tismănar. (uliu Bice - popice, 

perechi
0 Ion Drâcea - radiomniometrie operativă, 

3,5 MHz

MEDALII DE BRONZ - 1
0 Pavel Babeu — rad'ogoniometrie opera

tivă 144 MHz

CAMPIONAT! EUROPENI
MEDALII DE AUR - 2

® Ștefac Rusu - lupte greco-romane.
cat. 63 kg

© Nicolae Vlad - Judo, cat. 71 kg

MEDALII DE ARGINT - 3
© Maria Alexandru, Liana Urzică - tenis 

de masă, dublu
0 Vasiie Andrei - lup e greco-romane. 

cat. 100 kg
© Gheorghe Dumitru, Mihai Bucos, Teo- 

dorin Tudose, Ion Simion, Marian A'dea, 
Adrian Lungu, Ion Constantin, Ion Zafiescu, 
Petre Motrescu, Mihai Chiricenco, Dumitru 
Alexandru, Stelian Podărescu, Vasiie Ion, 
Mircea Paraschiv, Eduard Suciu, Sorin Fuicu, 
Enciu Stoica, Florica Murariu, Pompiliu 
Borș, Alexandru Radulescu, Marin lonescu. 
Constantin Dinu, Mircea Ortelecan, Mircea 
Munteanu, Octavian Corneliu, Ion Bucan, 
Corneliu Scarlat Nicolae Cioarec, Marcel 
Voicu - rugby

X\\\\\\\\\\\\\\\^^^

© Ecaterina 
dual compus

© Ecaterino 
© Ecaterina 
0 Ecaterina

Szabo - gimnastică. ndivi

Szabo - qimnastică, săritur 
Szabo - gimnastică bîrnă 
Szaho - qimnastică. so*

MEDALII DE ARGINT - 4
© Ion Stan - box. cat pană
G Mihai Niculescu - box cat. ușoari
© Petre Bornescu - box. cat semigrea
© Olga Nemeș, Beatrice Pop - tenis de 

maso, echipe (cadete)
MEDALII DE BRONZ - 10

© Florian Țircomuicu - box cat semiu- 
șoară

© Lavinia Agachi - qimnastică ndividua 
compus

© Emilian NîcuV - qimnastică. nele
© Emilian Nicula - gimnastică, bară fixă
® Dan Odorhean - gimnastică, sol
© Costel Bădoi, Vasiie Florea - tenis de 

masă, echipe (cădeți)
© Andras Fejer, Eugen Florescu, Mîrceo 

Nicorescu, Horațiu Pintea - tenis de masă 
echipe

0 Olga Nemeș - enis de masă . ndiv 
dual (cadete)

0 Eugen Florescu Horatiu Pintea - tenis 
de masă, dublu

© Ion Hanu - lupte q-eco-romane cat 
4-100 ka

ALIt COMPETIȚII
© Costicâ Bărăgan, Ion Popa, Mihai Popa, 

Octavian Zidaru - scrimă echipa Steaua 
locul I în „Gupa Europei" o spadă

© Rodica Dunca - qimnastică. locu* I In 
„Turneu! campioanelor"

0 Mano Luca, lld ko Szasz» Elisabeto 
Aibert - popice. Voința Tg. Mureș locu* ’ 
in „Cupa campionilor europeni*
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' | XI-a ediție a Jocurilor Mondiale Universitare de vară

CEA MAI MARE COMPETIȚIE POLISPORTIVĂ 
INTERNAȚIONALĂ A ANULU11981-LA BUCUREȘTI!

* *

Â i*
nsu iMsr.p 

Rf tn*?*, l, 
POMANA

In ierarhia marilor competiții polisportive cu caracter mondial 
Universiadele stau în imediata apropiere a Jocurilor Olimpice. 
Este firesc deci să spunem că anul 1981 nu cunoaște eveniment 
sportiv internațional mai important decit cea de a 11-a ediție a 
Jocurilor Mondiale Universitare, care se vor desfășura, intre 19 
și 30 iulie, la 8ucurești.

întrecerile sportivilor studenți din lumea întreagă se vor bucura 
de înaltul patronaj al președintelui României, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, personalitate proeminentă a lumii contemporane 
întrunit recent la Madrid, Comitetul executiv al Federației inter
naționale a sporturilor universitare (FISU) a luat cunoștință cu 
deosebită satisfacție de înalta cinste ce se face Universiadei ‘81 

mișcării sportive studențești mondiale. Freședinteie FISU, dr. Pre-și, prin aceasta, mișcării sportive studențești mondiale. T.F._ 
mio Nebiolo a mulțumit pentru onoarea patronării Jocurilor Mondiale Universitare de 
ia București de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, elogiind totodată activitatea pro
digioasă a președintelui României pentru promovarea păcii, a colaborării și prie
teniei între popoare.

încredințarea organizării Universiadei ’81 Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România este fără îndoială expresia recunoașterii meritelor și aportului 
sportului românesc la dezvoltarea sportului studențesc în lume.
Tinerii studioși din România 

sint participanți tradiționali la 
Jocurile Mondiale Universitare. 
Mai mult, în arena Universia
delor ei au înscris, în ultimii 
20 de ani, un curs mereu as
cendent al performanțelor. Măr
turie stau cele 127 de medalii 
(39 de aur, 35 de argint și 53 
de bronz) cucerite în acest răs
timp. precum și cele 4 recor
duri mondiale universitare a- 
flate încă în stăpînirea unor 
reprezentanți sportivi ai stu- 
dențimii noastre. Pentru de
monstrarea înaltului grad de 
competitivitate și tehnic al spor
tivilor noștri din cîmpul uni
versitar. să menționăm că ei 
s-au situat pe locuri fruntașe 
la ultimele două ediții ale Uni
versiadei : pe locul 4 la Sofia, 
în 1977 (cu 38 de medalii, din
tre care 12 de aur) și pe locul 
3 la Mexico, în 1979 (cu 31 de 
medalii, dintre care 13 de aur). 
La acestea am putea adăuga 
mai multe titluri de campioni 
mondiali universitari Ia hand
bal și fotbal.

Ilar meritate aprecieri și-au 
cîștigat studenții români nu nu
mai in întreceri, ci și în cali
tate de desăvîrșiți organizator’ 
ai unor campionate sau con

cursuri universitare internațio
nale, cum au fost: campionatul 
european universitar de fotbal 
(1972), campionatul mondial uni
versitar de handbal (1975). tur
nee internaționale studențești 
de gimnastică, tenis de masă și 
alte manifestări sportive.

Cu asemenea merite pe plan 
sportiv și organizatoric, găzdui
rea celei de a 11-a ediții a 
Jocurilor Mondiale Universitare, 
la București, de către studen
ții români este o consecință 
firească a afirmării internațio
nale a mișcării noastre sporti
ve. Este știut că datorită con
dițiilor tot mai bune de viață 
și de studiu, create de partidul 
și statul nostru, masa studen
ților de la noi a oferit, pe lin
gă valorile create, și un nesecat 
izvor de talente sportive, de 
performeri selecționați in lotu
rile reprezentative ale tării, fi
gurină cu cinste în palmaresele 
campionatelor mondiale sau 
continentale, ale Jocurilor O- 
limpice sau Universiadelor.

De astă dată, în a doua ju
mătate a lunii iulie 1981, la 
București se va' reuni tot ce 
are mai bun mișcarea sportivă 
studențească de pe toate con
tinentele. la o grandioasă ma

nifestare sportivă, întrecută în 
amploare și importanță doar de 
Jocurile Olimpice. In linia sta
tistică privind dinamica parti
cipat ilor Ia edițiile precedente 
ale Universiadei (sportivi din 
72 de țări la Moscova în 1973 
din 85 de țări la Sofia în 1977 
și din 105 țăTi la Mexico in 
1979), se așteaptă și in capitala 
țării noastre sosirea a aproxi
mativ 5000 de participant din 
peste 100 de țări, fără a pune 
la socoteală sutele de oficiali și 
ziariști.

De pe acum. Comitetul na
țional de organizare a Univer
siadei a fost informat de în
scrierea unor delegații comple
te din Bulgaria, Canada (țara 
care va găzdui Universiada 
1983), Cehoslovacia, U.R.S.S 
Din Japonia și R. F. Germania 
vor sosi delegații de aproxima
tiv 150 de persoane. De ase
menea, s-a făcut cunoscut că 
și din S.U.A va participa o se
lecționată valoroasă

La cele 10 ramuri și discipli
ne sportive (atletism, gimnas
tică. înot, sărituri în apă. polo, 
lupte greco-romane și libere, 
scrimă, tenis, baschet și volei) 
sint astfel previzibile întreceri 
de înalt nivel spectacular. Pen

tru concursuri și antrenamente, 
organizatorii vor pregăti 53 de 
baze sportive bucureștene, prin
tre care complexul „23 August", 
Palatul sporturilor și culturii. 
Stadionul Republicii, parcurile 
sportive Dinamo și Progresul, 
Ștrandul tineretului, patinoarul 
„23 August" și altele. în timpul 
jocurilor, miile de concurenți 
din țară și de peste hotare vor 
fi găzduiți în impozantul com
plex al Institutului politehnic 
București, transformat ocazio
nal in „Satul Universiadei".

De mult interes se bucură, 
in opinia noastră publică, pre
gătirile participanților români 
la Universiadă. Dintr-o ' masă 
impunătoare de sportivi de per
formanță au și fost aleși aproa
pe 400 de candidați, care st an
trenează cu nădejdea să fie se
lecționați în lotul reprezenta
tiv. Vor trece prin filtrele se
vere ale trialului aproximativ 
175—200, cei mai buni dintre cei 
buni, cei ce vor reprezenta 
mișcarea sportivă studențească 
română la Jocurile Mondiale 
Universitare. Printre fruntașii 
acestui Iot se va afla neîndoios 
Nadia Comâneci, acum studentă 
în anul I al Institutului pentru 
educație fizică și sport din 

București, însoțită de alți spor
tivi valoroși ai țării. Cu toții 
urmează de pe acum programe 
exigente de pregătire. Mărturie 
a prețuirii de care se bucură 
competiția universitară. vom 
menționa faptul că în 1981 o 
serie de finale pe țară ale ..Da- 
ciadei", în fapt finale ale cam
pionatelor naționale la sportu
rile înscrise în programul Uni
versiadei, vor avea loc cu o 
lună înaintea startului întrece
rilor studențești, pentru a da 
sportivilor- o nouă posibilitate 
de afirmare, iar antrenorilor Tin 
nou mijloc de verificare a po
tențialului candidaților.

Sîntem convinși că in iulie 
1981, în dubla lor calitate de 
gazde și de participant!, spor
tivii studenți din România vor 
fi la înălțime, aducînd o nouă 
contribuție substanțială la dez
voltarea mișcării sportive uni
versitare mondiale și. în același 
timp, la propășirea înțelegerii 
și prieteniei între tinerii din 
lumea întreagă.

Sț>ortiil|Png.a3-o
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Feminin: UN NOU MOMENT DE
1 NADIA COMĂNECI

Sportivă de excepție, „carte de vizită" impresionanta
de căniMontreal, 1976 — trei medalii de aur șl trei titluri 

pioană olimpică, Moscova. 1980 — două medalii olimpice de aur — 
iată două repere care jalonează o carieră sportivă de excepție, 
frxînd-o pe Nadia Comăneci în galeria celor mai mari sportive ale 
lumii. Este neîndoios că la această imagine au contribuit și cele 
trei titluri de campioană europeană cucerite în 1975, 1977, 1979, ca 
'Și titlul de campioană mondială la bîrnă din 1978 sau aportul ei 
decisiv la cucerirea medaliei de aur de către echipa României la 
Campionatele mondiale de la Fort ................

Aproape în unanimitate, specialiști 
din întreaga lume o socotesc, pe bună 
drept cea mai bună gimnastă a tuturor

Pentru multipla noastră campioană __  __ ___ ____ _______
a se număra, la cea de a doua participare a sa în întrecerile o- 
limpice, printre protagoniste, de a se implica direct în lupta pentru 
medaliile de aur ale Olimpiadei de la Moscova. Iar modul în care 
Nadia Comăneci a luptat pentru consolidarea pozițiilor cucerite la 
Montreal, pentru triumful școlii românești de gimnastică, pentru 
cucerirea de medalii de aur onorează cu strălucire impresionanta 
carte de vizită a marii noastre sportive. A fost singura gimnastă 
care a cîștigat două medalii de aur in întrecerile individuale, 
asemenea singura care a primit două note maxime în două 

și paralele), argumente de o deosebită forță 
talentului excepțional cu care este ‘

Worth—1979. 
de cea mal 
dreptate, pe 
timpurilor, 
era un titlu

marc autoritate 
Nadia Comăneci

de glorie de

I I
I

diferite (bîrnă 
tru confirmarea 
Comăneci.

înzestrata

de 
probe 
pen- 

Nadia

La
2 SANDA TOMA

a 10-a cursă - campioană olimpică!
septembrie 1979, după strălucita victorieIn _ . ______ ___,__ _____________ .._____

de la Bled care i-a adus primul titlu de cam
pioană a lumii, ziarul nostru aprecia, cu un 
an înainte de J.O. că Sanda Toma este una 
dintre cele mai sigure campioane olimpice de 
la Moscova. La a 5-a cursă din cariera sa în- 
tr-o barcă de simplu, fata din Ștefănești do
vedea tuturor că este cea mai bună schifistă avedea tuturor că este cea mai bună schifistă a lumii. Zece 
mai tîrziu, pe canalul de la Krîlatskoe, campioana României

_ confirme a previziunile noastre, obținînd supremul triumf.să confirme’ previziunile ________
ploaia rece de toamnă, care te biciuia realmente, nici vin tul po
trivnic, nici redutabilele campioane ale Uniunii Sovietice (Mahina) 
îf.u Ge£maP® (Schroter) nu s-au putut opune sshifului deR.D.

po-
sau R.D. Germane (Schroter) nu s-au putut opune sshifului de 
aur. Voința Sandei, puterea ei de luptă, dorința fierbinte de a-și 
vedea.. ^unca de zi cu zi, timp de doi ani, încununată de laurii 
olimpici, și-au găsit în final adevărata răsplată. La a 10-a caisă 

. ă. olimpică ! Oare ce-și putea dori mai mult această 
fată tinără și ambițioasă, care cu trei ani în cum — — -
egal, 
a luptat 
românesc 
tru care . 
de meritat.

încununată de laurii
La a 10-a cursă

se 
ea

mînuiește o vîslă ? La 
a reprezentat cu 
cu toate puterile, 
să fluture pe cel 

locul doi în top-ul

- __  — urmă nici
Moscova, într-o întrecere 

cinste școala românească 
fără menajamente, făcînd ca tricolorul 
mai înalt catarg 
'30 ni se

nu știa 
fără 

ds canotaj.

pare cit
Este și motivul pen
se poate de potrivit,

TRIUMF AL GIMNASTELOR
5. MARGARETA CĂȚINEANU

Aruncarea nr. 99...
mondiale de popice (des- 
la Mangalia-Nord), după 

Kristof doborîse recordul

La campionatele 
fășurate anul acesta 
ce iugoslava Ștefita 
lumii, totalizînd 1 321 pd, puțini îi mai acor
dau șanse la primul loc. Reprezentanta noas
tră a început bine, lansînd bila cu precizie de 
metronom, fără nici o lovitură în gol, con- 
jugînd tehnica și calmul cu inteligența tactică, 
turi au încremenit tribunele. înaintea celei de a 
s-au ridicat toate popicele în încercarea

ei lovi-Ultimele
98-a lansări, cînd 

« «v. __  _____ ________ „la izolate", Margareta
Cățineanu avea nevoie de 11 p d pentru a o depăși cu un punct 
pe jucătoarea iugoslavă. A executat magistral lovitura de deschi- 
, u , a. ___ » J___ -3—..X nnvr*dere, 

neapărat 
vitură era 
de emoție.

3
Nota

EMILIA EBERLE
10 ia paralele

Miercuri 23 iulie 1980, gimnastica domina au
toritar programul celei de a 22-a ediții a J.O. 
de vară de la Moscova, mai ales prin disputa 
de mare spectaculozitate pe care o anunțau 
reprezentativele U.R.S S., României și R.D. 
Germane pentru cucerirea medaliei de aur și 

pe echipe. în schimbul al 4-lea, ultimul, * 
programată la paralele, iar penultima 
Eberle, campioana mondială la sol la Fort 

mai hotărîtă ca oricînd să realizeze o 
ridicat, dorește nespus să-și valorifice șan- 

prima sa evoluție olimpică, 
său

for- 
con-

I

a titlului olimpic 
mația noastră era 
curentă — Emilia 
Worth 1979. Emilia pare 
comportare de nivel ridicat, dorește nespus să-și valorifice 
Bele în obținerea unei modalii la ' J
Se concentrează îndelung și pornește decisă în complexul 
exercițiu,, punctat cu elemente de cea mai mare dificultate și spec
taculozitate. Cu o măiestrie, siguranță și precizie impresionante, 
într-un ritm care a tăiat pur și simplu respirația sălii, Emilia 
Eberle a cucerit, pe bună dreptate, adeziunea tuturor spectatorilor. 
Nota obținută a fost și ea pe măsură : 10 ! Un zece care a si- 
tuat-o pe talentata noastră sportivă printre cele mai bune gim
naste ale lumii, 
dalia de argint 
clas-at prima în

pe talentata
un zece care i-a asigurat gimnastei arădence me- 

în această probă. Recent, la Londra, Emilia 
tradiționalul turneu internațional organizat

s-a 
acolo.

4 MELIIA Rl)HN

Maestra detentei
Apariție surprinzătoare la Campionatele eu

ropene din 1979, de la Copenhaga, unde a o- 
cupat un merituos loc 5 printre cele mai bune 
gimnaste ale continentului, revelație la Cam
pionatele mondiale de la Fort Worth, întrecere 
în care a obținut medalia de bronz la indivi
dual compus, iat-o pe Melita Riihn, în iulie, la 
prima sa Olimpiadă. Confirmînd 
sibiancă “ * *
cele mai bune 
medalii de bronz, 
merită, 
pentru nereușita 
cu cele mai mari șanse la 
plus, ei 
săritoare.

rezultatele 
s-a numărat și la Palatul sporturilor 

........ cucerind două valoroase
Succesul de la sărituri 
el reprezintă o revanșă 

1979, cînd Melita aspira 
în această probă. în 

calităților sale de bună

sportive ale competiției, • 
la sărituri și paralele.

eu deosebire, subliniat, pentru că 
de la „mondialele" din 
.____  1_ titlul suprem

reprezintă o deplină confirmare a 
Melita Riihn avînd o forță excepțională în picioare și o 

detentă care o detașează, la sărituri, de toate adversarele sale. Nota 
10 pe care a obținut-o în concursul cu exerciții liber alese a venit 
ca o merituoasă recunoaștere a talentului și pregătirii ” 
noastre gimnaste. Doar cîteva zecimi de punct au ' ____ _
limita care i-ar fi permis să concureze și pentru desemnarea pri
melor 3G de g'mnaste ale întrecerii olimpice !

Tradițional, la cumpăna dintre ani, „i 
pul ’80“ al Asociației Presei Sport 
i-a desemnat pe cei mai valoroși p 

formed români, cele trei clasamente fii 
conduse de mereu admirabila Nadia C 
mâneci, de imbatabilul Ivan Patzaichin și 
la echipe - de acel XV puternic și temei 
al rugbyștilor. Vă invităm, stimați cititori, 
revedem împreună, prin cîteva secvențe, I 
mul (desigur de mai lung metaj...) preș 
gioasei afirmări a „tricolorilor" in anul | 
care ne pregătim să-l încheiem sărbătores

Să reținem, îna nte de toate, faptul 
sportul românesc își menține, răspunzînd gr 
părintești a partidului și statului, po: 
țiile fruntașe cucerite în arena internați 
nală. Să ne gîndim că '80 a fost anul mai 
lor întreceri olimpice la care delegația ță 
noastre a realizat un bilanț de 25 de m 
dalii, dintre care 6 de aur - cele mai mu» 
din istoria participărilor noastre la J.O. Irit

popice care trebuiau 
Penultima lo- 

marcați vizibil 
ochi 

i pe

picioare' doar 
dintr-o

Mulți dintre spectatori, 
ue eniuve, u-uu viuv s-o vadă. luîndu-și mîinile de la 
doar atunci cînd sala a explodat de bucurie. La ultima bilă 
care a lansat-o ,,în plin", cînd avea nevoie de două popice pen
tru a urca pe coa mai înaltă treaptă a podiumului laureatelor, ea 
a doborît 7 popice, realizînd un total de ~1 327_ pd. După memo
rabilul joc, trăind clipe 
ne-a declarat

ră mîn în d în 
doborîte 

decisivă, 
n-au vrut

două 
singură aruncare.

ori pe locul IV în finalele unui 
Nici un alt înotător român 

o performanță asemănătoare în

__ __ ____ _________ După memo
rie neuitată fericire. Margareta Cățineanu 
aruncare a fost clipa marii ei biruințe.

(ARMEN BUNACID

Dacă n-ar fi fost... emoțiile

probe
Pe ______
Și pentru ea.

la care 
continent

la

De două
concurs olimpie
nu a reușit c ________ ___________ ...
cel 5.0 de ani de cînd acest sport cunoaște 
o activitate oficială în țara noastră. Fără în
doială, Carmen Bunaciu ar fi putut obține 
— fie la 100 m spate, fie la 200 m spate, 

sezonul 1979 a deținut cele mai bune rezultate de 
mult visata medalie pentru natațla românească, 
făcut practic tot ce l-a stat în putință. Emoțiile------- a făcut practic tot ce l-a stat în putință. Emoțiile 

insă au copleșit-o, ca și forma cu totul deosebită a adversarelor 
sale, sportivele din R.D. Germană. Totuși, cu cele două locuri patru /nront-lrt------------------------------ _____  _ 3 ._ .au realizat 

Cehoslova- 
probele in- 
c lașa meniul

(practic, șase puncte),
sportivele din Suedia, ____ T_, _____ _ ______ _
cia, Spania, țări cu o tradiție mult mai înaintată 
dividuale, fapt
' față.

Carmen a izbutit ceea ce nu 
Franța, Italia, Olanda, Ungaria,

de

7
Evoluții

pentru care i fi-a și atribuit locul 6

RODIM DUNCA

de nivel superior
După Nadia Comăneci și Teodora Ungureanu, 

cîștigătoare în anii anteriori, iată că 1980 
reînnoadă șirul victoriilor românești în Turneul 
campioanelor de la Londra. O gimnastă ro- 

a CjȘtigat anul acesta: băimăreanca 
Dunca. Ea a înscris astfel un prim 

pe lista favoritelor anului sportiv pe 
încheiem. Acest prim succes avea să fie completat cu

mânîă
Rodica 
punct 
care-1 ___ r___________  ____
constantă evoluție la nivel superior în toate întrecerile preolimplce, 
interne și internaționale, și — ca un corolar — cu comportarea 
remarcabilă la Olimpiada de la Moscova, unde tînăra gimnastă 
româncă a fost una dintre cele mai bune componente ale echipei, 
cu o substanțială contribuție la obținerea medaliei de argint de 
către reprezentativa noastră feminină. Să așteptăm, firesc, pentru 

medalie individuală într-o mare întrecere !și o primâ

de mii

8. OLOA IIOMEGHI-DULAPDA,
VALERIA ItĂCILĂ-ROȘCA
Și pe pista de la Krîlatskoe
Pe locul opt — un cuplu de 

tinere canotoare, Olga Homeghi- 
Bularda și Valeria 
Roșea. Alte două fete 
care specialiștii noștri au selec- 
canotaj a României. într-un sin- 

Olga și Vali au dobîndit o 
la J.O. de la Moscova, tot

Răcilă- 
din’

cele cîteva zeci
tat și pregătit echipa olimpică de 
gur an, de cînd vjslesc împreună, 
medalie de bronz la C.M., iar în vară, la J.O. de la Moscova, tot 
pe cea de bronz a probei de dublu vîsle. Reușita lor de la Krîlatskoe 
era într-un fel scontată; Răcilă-Roșca fusese campioana de simplu 
a României, iar partenera sa, cu o tehnică foarte bună și o re
zistență ieșită din comun, era considerată ca un excelent „stroc". 
împreună (deși Valeria nu se afla chiar în plenitudinea forțelor), 
au luptat pînă la epuizare cu —4 «mhamofinni Hmau luptat pînă la epuizare cu cele mai 
lume, adueîndu-și contribuția așteptată 
legației române.

9. VIRGINIA RUZICI

Prezență In „Masters"

valoroase ambarcațiuni 
la zestrea olimpică a

din

ve-

Două finale pe vechiul continent - (adăugate 
unui set de foarte bune performanțe în neîn
treruptul șir de turnee internaționale ale a- 
nului) au propulsat-o în elita de necontestat 
a tenisului ' feminin, marcată prin întrecerea 
„Masters", la care sînt invitate doar cele 
mai bune 8 jucătoare ale lumii. în ambele 
evenimente amintite a avut ca adversară pe aceeași redutabilă 
detă a Wimbledonului și Forest Hillsului, americanca Chris Evert- 
Lloyd. La 10 mai, la Perugia, Virginia Ruzici — abia încununată, 
cu cîteva zile în urmă, cu titlul național, împreună cu echipa fe
minină Dinamo București — juca finala campionatelor internațio
nale ale Italiei. Apoi, în aceeași companie, la 7 iunie', 
la Roland Garros, finala campionatelor internaționale ale 
Independent de rezultatele de conjunctură, Virginia Ruzici 
printre cele mai valoroase tenismane ale lumii.

Elogiu stăruinței !

anterioare, gimnasta 
de la Lujniki printre 

două

ECATERINA STAHL

tinerei
despărțit-o de

disputa 
Franței.
rămîne

dată la 
scrimă 

de ca

I w*: IN PREMIERĂ, C
1. EClilP

De la „Rapsodia român
De 20 de ani, rugbyștii se străduit

continentale. Dar crestele rugbyului angle
bile. în 1975 însă „tricolorii" au pornit să 
confruntat cu celebrii All Blacks, cota n 
test concludent). în ’79, o „premieră istor. 
aproape, foarte aproape de vîrf . . .

Și, iată-ne în 1980, la apogeu. După 
cu nume nu mai puțin ilustru, „Lansdo 
manță de excepție în fața „15-lui trifoiul 
proverbială. Dar rugbyștii nu s-au opri1 
La o lună după performanța dc la Dut 
obținea o senzațională victorie asupra Fi 
borat cu cele anterioare, propulsează E< 
bune din lume.

La Dublin rugbyștii noștri au prez 
și un ziar atît de sobru ca „Sunday Tir 
spunem că la București ei au interpretat „S 

Așadar, de la „Rapsodia română" la

Echipa de rugby a României (antrenori 
a avut un excelent sfirșit de an : 13—13 c 
drul campionatului european. în picioare, 
Dinu, Munteanu, Bucan, Murariu, Carag- 

căpitanul echipei, Constant

I 2. ECHIPA FEMININĂ DE GIMNASTICĂ

Maturitatea tinereții!
Alinierea la startul întrecerilor olimpice 

Ide la Moscova a aceleiași echipe (cu o sin
gură excepție) care cucerea în 1979 titlul 
mondial la Fort Worth era, din capul locu
lui. o premisă avantajoasă pentru obține- 

Irea de către gimnastele românce a unui re
zultat valoros la J.O. Șl, într-adevăr, echipa 
noastră a confirmat pe deplin succesele an
terioare, cucerind — după o luptă e£ em 
de echilibrată cu reprezentativele Uniunii 
Sovietice și R.D. Germane — medalia de 

* argint și ureînd astfel din nou, la fel ca 
la Montreal, pe treapta a doua a podiumu
lui de premiere. O mobilizare exemplară, o 
voință extraordinară, o dăruire totală — iată 

• ce a caracterizat evoluțiile gimnastelor noas
tre. mai ales la exercițiile liber alese, în 

I disputa pentru consolidarea poziției fruntașe
în clasament. Nadia Comăneci, -Emilia Eberle. 
Melita Rijhn, Rodica Dunca,. Cristina Gri- 
goraș și Dumitrița Turner ne-au dovedit că, 

Iîn ciuda tinereții lor, dispun de o adevărată 
maturitate sportivă.

Ceea ce impresionează de fiecare 
apariția Ecaterinei Stahl în sala de 
este stăruința. Cu această trăsătură 
racter, profesoara de educație fizică din Satu 
Mare s-a impus între colegele ei de probă și 
adversarele pe care le-a avut de înfruntat 
pe planșele lumii vreme de două decenii.

efortul ei de a adăuga salbei de succese» (cani
de tineret în 1965 la Rotterdam; campioană mon-

Consecventă în 
pioană mondială . . , .
dială de senioare în 1975 la Budapesta; titulară în echipa Steaua, 
multiplă câștigătoare a „Cupei Europei") mereu altele, 
merită a sportului Ecaterina Stahl și-a înscris, anul acesta, pentru 
prima oară, numele printre finalistele ..............
Moscova. O performanță de excepție, 
românească n-au mai realizat-o decît 
și Maria Vicol...

Un model de stăruință care se cere a

maestra e-

unei ediții a J.O., cea de la 
pe care în floreta feminină 
două scrimere, Olga Szabo

fi urmat ! J

4. ECHIPA MASCULINĂ DE HANDBAL
Din nou In elită!

După „șocul danez", handbalul nostru a 
depus intense strădanii și a reușit revenirea 
în elită. Sub conducerea unui trio de teh
nicieni cu vastă reputație și îndelungată ex
periență, loan Kunst-Ghermănescu — Nicolae 
Nedef ■— Lascăr Pană, reprezentativa de 
handbal a României a obținut „bronzul" o- 
limpic și s-a clasat pe locul I la „Trofeul 
Spania" și la „Trofeul Carpați".

în acest an, naționala noastră a susținut 
29 de partide, cîștigînd 24, terminînd 3 la 
egalitate și pierzînd 2 (ambele in întîlnirile 
cu echipa Iugoslaviei, la J.O. și C.B.).

Mai important, însă, decît orice este fap
tul că, pe acest drum al recuceririi supre
mației. echipa noastră și-a recîștigat omo
genitatea și sudura sufletească.



i podoabe strălucitoare, ar trebji să 
em pe cetini, cu dragoste și prețuire, și 
20 de medalii (dintre care 5 de aur) cu- 
• la campionatele mondiale și europene, 
ai privim o dată clasamentele ! Nu este, 

prilej de justificată mindrie să vedem 
abelul de onoare al performerilor cu- 
e numele uno' sportivi reprezentînd nu- 
ase discipline ? lată : gimnastică, caiac- 
e, lupte greco-romane (mereu în plutonul 
aș), canotaj, tir, volei, handbal mgby,
:e, tenis, înot, scrimă, fotbal. Am fi dorit 
ontinuăm cu atletismul, boxul, luptele
î, sporturile de iarnă, dar...
:uror celor care și-au ciștigat piin talent, 
mai ales prin muncă, multă muncă, dă- 

și patriotism un loc in acesta clasa- 
e, celorlalți fruntași ai sportului .omâ- 

antrenorilor care le-au condus cu pa- 
.■ și pricepere pașii spre podiu nurile de 
re; din toată inima urări de noi suc- 
și „LA MULȚI ANI !“.

r
Masculin : PE PRIMELE PATRU LOCURI

1
Campionul...

PATZAICHIN
campionilor

an își propune să 
locul întîi 

titlului 
1 000 i

i desemneze lau- 
ocupat de Ivan 
olimpic cucerit 

m. ci a întregii

SUCCES CATEGORIC

Deși o anchetă de sfîrșit de 
reații unui sezon, se poate spune că 
Patzaichin reprezintă nu numai prețuirea 
alături de Toma Simionov la canoe dublu 
sale cariere.

O carieră unică, o carieră-model a unui caracter excepțional, 
o carieră care acoperă unul dintre cele mai. frumoase capitole 
din cartea de aur a sportului românesc contemporan, ivan Patzai
chin a fost campion olimpic în urmă cu 12 ani, cînd abia ieșise 
din adolescență. A fost campion olimpic acum 8 -ani, la 23 dc ani, 
vîrsta optimă a marii performanțe. Și este campion olimpic din 
nou, acum, la 31 de ani, refuzând verdictul celor care-i încheiaseră 
prematur bilanțul cu patru ani în urmă . . . ivan Patzaichin — cam
pionul campionilor în sportul canoei din țara noastră.

Victoria de la Krîlatskoe este cea mai frumoasă din impresio
nantul palmares al lui Patzaichin. Iar după-amiaza zilei de 2 au
gust '1980 va râmîne de neuitat pentru toți cei care au urmărit 
finalele întrecerilor de caiac-canoe pe distanța de 1 000 m. O ploaie 
parcă interminabilă n-a reușit să clintească din tribună pe nici 
unul dintre spectatorii care veniseră să urmărească lupta titanilor 
padelei și pagaei. în spatele . liniei 
Simionov sînt calmi. Știu că 1 - *
primele lovituri. Da 253 m au o__jumătate de secundă avans, la 500 
m o secundă și jumătate, la

să

de start, Patzaichin și Toma 
nu pot pierde. Sînt în față de la

750 m exact două secunde, 
cu pagaele ridicate", în stil de mari campioni, 
secunde avans. Cea mai frumoasă victorie a lui

cu mai
Ivan...

Cotigă
bine de două

AUR“ OLIMPIC!

RUGBY
„Simfonia fantastică"

•i cu succes ,.--v să escaladeze piscurile 
reau inc* acum cîțiva ani inexpugna- 
jască. Mei întâi, la Antipozi, unde s-au 
nd atinsă la Wellington (10—10 într-un 
rdiff : Tara Galilor — România 13—12 ;

„cotei Arms Park44, vine rîndul alteia, 
Irlanda — România 13—13 î Pcrfor- 

rui forță de Joc pe teren propriu este 
icerind alte piscuri la fel de semețe. 
Jucurești. echipa de rugby a României 
—0 Un rezultat răsunător care, coro-
z rugby a României printre cele mai 

ipsodia română14, a fost de părere pînă 
afrazînd idcea, r.oj ne vom permite să 
int.astică".
fantastică"...

Irimescu și Theodor Radulescu), care 
da la Dublin și 15—0 cu Franța în ca
st înga spre dreapta : Dumitru, Stoica, 

•ș ; jos : Fuicu, Alexandru, Paraschiv, 
nion, Vîrzaru si Aldea.

Foto : Dragoș NEAGU

ECHIPA MASCULINA DE VOLEI
merituos „12" medaliat cu bronz

i80 — un an mănos pentru reprezentativa 
nâniei, care încă din ianuarie, de la tur
ti de calificare pentru J.O., se anunța 
i din serioasele pretendente la medaliile 
npice. Elevii antrenorului emerit Nicoîae 
ir (ajutat pe parcurcul pregătirilor de 
rin Balaiș și Stelian Tudor) au întrecut, 
ă ^-’ept de apel, în perioada preolimpică, 
țipe cu impresionante cărți de vizită, cum 
t Japonia, Cehoslovacia, Coreea de Sud, 
Igaria, Iugoslavia etc. Dar cele mai valo- 
ise rezultate au fost, de bună seamă, 
toriile cu 3—0 în competiții oficiale, asu- 
a deținătoarei titlului olimpic, Polonia, 

asupra deținătoarei titlului mondial, 
t.S.S., în turneul preolimpic din Belgia, 
îdalia cucerita la Olimpiada de la 
•scova, prima obținută de voleiul românesc, 
fost consfințită de un nou succes (3—1) 
fața valoroasei garnituri poloneze. Oros, 

dan, Pop, Dumănoiu. Gîrleanu, Enescu, 
;rea, Chifu, Macavei, Căta-Chițiga, Mina 

Man ol e au alcătuit merituosul „12".

5. ECHIPA DE FOTBAL
Start-lansat pentru C.M. ’82 !

Iu trecut mulți an- de cînd reprezentativa 
fotbal a -României n-a mai ocupat un 
merituos, ca acesta într-adevâr, poziția 

V-a în clasamentul rezervat echipelor sub- 
iază sezonul de toamnă remarcabil al tri- 
iorilor. Echipa României este printre' pu- 
ele selecționate europene care nu au cu- 
scut înfrângerea în această perioadă de 
ap Iar uacă ținem cont că printre în- 
îsele sale se află reprezentative de pri- 
jl plan pe bătrînul nostru continent sau 
iar în lume, precum selecționatele Angliei 

Iugoslaviei, frumoasa toamnă a tricolo
ur apare într-o lumină și mai fru- 
v-asă deoarece această remarcabilă pe- 

<>adă compotițională a coincis și cu startul 
ructuos) în preliminariile C.M. 1982.

2. ȘTEFAN RUSII
Eventul Prievidza - Moscova...

mareabil. Pentru ca, apoi, Ion Constantin să încheie in mod stră
lucit anul sportiv: 6 puncte cu Polonia și, mai cu seamă, 11 
(din 15 !) în meciul care a însemnat cea mai clară victorie asu
pra Franței. Alte 17 puncte, trecute 
lecționatei internaționale în partida 
tui un nou argument care să susțină

în septembrie la activul sc- 
cu Țara Galilor, pot consti- 
voturile presei sportive.

VASELE DlBA6rămăsese în urmă... 
de suita de victorii 

la campiona- 
un nou titlu

Momentul „Prievidza4
Ne aduceam doar aminte 
clare realizate de ștefan 
tele europene, 
continental.
A venit, însă, ziua de 20

cat startul în turneul olimpic de la Moscova. 
Campionul român și-a studiat toți adversarii.

care i-au
Rusu 
adus

iulie, care a mar

____r_____ ______ ,__ ________ __ . Majoritatea erau cei 
cunoscuți, întîlniți și la întrecerile de la Prievidza Gazdele, însă, 
îi pregătiseră o surpriză: Suren Nalbandian, sportiv care reușise, 
cu ani în urmă, cîteva victorii în fața lui Ștefan Rusu. Deci, nu
mărul adversarilor periculoși pentru reprezentantul nostru cres
cuse. Flăcăul din Rădăuți era nervos, nu-și găsea locul, dar pe 
chip îi puteai citi hotărîrca de a învinge orice obstacol.

Concursul a început. Din nou trei victorii consecutive, dar, în tu
rul 4, întîlnirea cu Nalbandian... Tehnicienii au studiat, pe foile 
de concurs, situația. Ea impunea ca Rusu să nu piardă partida. O 
decizie de dublă descalificare l-ar fi eliminat din competiție pe 
Nalbandian. Deci, a urmat un meci tactic, disputat cu o dîrzcnie 
puțin obișnuită. După lungi minute de încleștare, în care sportivul 
român a aplicat perfect planul tactic, ~ ~ 
Lupta decisivă, cu polonezul Supron, a fost deschisă, 
un singur procedeu în plus. St. Rusu c -----
rîndu-și medalia de aur. Meciul următor, cu suedezul Skiold 
fost o simplă formalitate.

s-a dictat decizia așteptată.
‘ aprigă. Cu

a câștigat la puncte, asigu-

cel

Confirmări și promisiuni
în ciuda multor

cordau campionului ___ ________________________
măcar șansa calificării în finala de la Moscova, 
Vasile. Dîba s-a întors de la Krîlatskoe nu 
cu una, ci cu două medalii: una de argint, 
cucerită în proba de caiac 4 — 1 000 m, alta 
de bronz în cursa sa preferată, cea care l-a 

mai rapid caiacist al anilor ’70 — caiac sim-

pronosticuri care nu-i a- 
olimpic de la Montreal nici

consacrat drept 
piu 500 m.

Asemenea marilor
maximă importanță, ____ _ _______ ... ___t________ _______ _ ___
dintre vedetele de prima mînă ale caiacului mondial. Și chiar dacă 
sovieticul Vladimir ----- *-J ♦- ------A ---------- * ----- --
Dîba cu patru ani 
26 de ani, iar J.O.
a revenirii sale la
blemă de ambiție ’

campioni care se regăsesc în .competițiile de 
Diba a dovedit Ia Olimpiadă că rămîne una

Parfinovici este în acest moment ceea ce era 
în urmă, să nu uităm că Vasile nu are decît 
dc la Moscova reprezintă o dovadă concludentă 
potențialul maxim. Pentru el. totul

7. CONSTANTIN ALEXANDRU

I

3 clasați,I

.Momentul extraordinar" al celor 3 baraje
5. CORNELIU ION Cînd puțini mai credeau...

!

deCele două manșe ale concursului olimpic 
pistol viteză se încheiaseră. Posesorii meda
liilor erau cunoscuți. Austriacul Gerhardt Pe
tri tsch, românul Corneliu Ion și Jiirgen Wiefel 
din R.D. Germană acumulaseră cel mai bun 
punctaj: 596 p. Dar greul, adevărata piatră 
de încercare, decisivă pentru ordinea primilor 

_ ____ începea. Baraj în 3 pentru medalia de aur. 3
serii a cîte 5 focuri trase în doar 4 secunde: să țintești și’ să lo
vești decarul aflat la 25 de metri, în aproximativ 7 zecimi de se
cundă — iată marele examen ! Trage Cornel: 148 p, total excelent ! 
Petritsch nu rezistă. Adună doar 146 p și trebuie să £e mulțu
mească cu medalia de bronz, întrucît Wiefel a egalat performanța 
lui Ion. Barajul trebuie deci repetat. Trage din nou Cornel. Arbitrii 
anunță sec: 147 p. Comandă pentru pentru . Wiefeltot 147 ”

acum ! Trage Wiefel.

  ------- r____  .... 1 p. E 
.. Nervii sînt întinși la maximum. Acum e 

______ ______ Jn tremur imperceptibil și... din nou un de
car mai puțin pe ținte. Total 147 p. Va fi brațul românului mai 
puternic ? Da ! Oficialul de la ținte dă verdictul: medalia de aur 
i se cuvine lui Corneliu Ion, care are un punct mai mult, 148 p. 
Un singur punct, dar cîte sute și mii de ore dc muncă nu ascunde 
el ! Un______________________ ______- ’ “ “_________-- ——*
mult de 
plare !

al treilea baraj, 
rrage Wiefel. Un

un deceniu cu seriozitate, cu abnegație, cu

4. TOMA SIMIONOV
La debut, pe... prima treaptă a podiumului !

la campionatele eu-După slaba comportare ... .__
ropene de lupte greco-romane de la Prievidza, 
unde a fost eliminat după primele două tu
ruri (!) în meciuri cu adversari modești, pu
țini mai- credeau că fostul multiplu campion 
european și mondial Constantin Alexandru mai 
poate urca pe podiumul de premiere al Jocu
rilor Olimpice de la Moscova. Specialiștii și-au întărit 
vingere după primul tur al turneului olimpic, cînd

este o pro-

această con- 
_— _r_ r-------- — — ________  ____ _________  Alexandru a

fost învins la puncte (6—2) de sovieticul Z. Ușkempirov. Și totuși, 
ambițiosul și tenacele nostru luptător a continuat întrecerea, rea- 
lizînd ceea ce nimeni nu mai credea. Victorii clare în disputele 
următoare l-au dus pe sportivul român spre meciurile decisive. A 
obținut o „descalificare" mult muncită în fața bulgarului 1\ Hris- 
tov, iar în partida hotărâtoare pentru medalia de argint l-a depășit 

(10—5) pe fostul campion mondial Fr. Cereș (Un-clar la puncte 
gări a).

I

punct pentru care Corneliu Ion a trudit pe poligoane mai 
un deceniu cu seriozitate, cu abnegație, cu pasiune exem-

„Simionov cel mic“, Toma, ocupă locul patru 
în clasamentul celor mai buni sportivi români 
ai anului. Votul ziariștilor a despărțit un 
echipaj în care, totuși, efortul — și deci și 
meritul individual — a fost același. Acest al 
patrulea loc al lui Toma este de fapt un tri
but plătit celebrității copleșitoare a marelui 
Patzaichin. Un tribut pe care Simionov cel mic 
eași g---------
de muncă instaurat 
a ajunge, în viitor. ----------------- r---------------- --- - -
a mai cucerit la Krîlatskoe, să nu uităm, și o medalie de argint.

Puternic, harnic, ai

îlt-w ...........      plătește cu acc-
generozitate cu care a acceptat să se conecteze la_ regimul 

■ de „canoea amiral44 și, poate, cu gândul de 
la notorietatea partenerului său de azi, care

Puternic, harnic, ambițios și deopotrivă modest. Toma Simionov 
a reorezentat soluția ideală pentru alcătuirea echipatului în care 
atât tradiția olimpică cit și situația de moment arătau că avem 
cele mai mari șanse de victorie la Krîlatskoe. Se căuta un stângaci 
valoros, care să-i fie alăturat lui Patzaichin la dublu 1090 m. Ziarul 
nostru își face un titlu de mîndrie din a fi propus, după primele 
concursuri ale sezonului, alegerea lui Toma Simionov. r”~ 
impus prin valoare, echipajul nostru — al cărui start 
coincis cu debutul oficial în competiții ! 
tocmai pentru că reprezenta suma a 
astfel 
sa de

Toma s-a 
____  _ olimpic a

. s-a dovedit imbatabil 
două mari valori ind:viduale. si 
telului au putut compensa lip-

S. VASILE ST1NGA
La 23 de ani, In echipa lumii
După un scurt, dar fertil stagiu în forma

ția campioanei noastre. Steaua, hunedoreanul 
Vasile Stingă s-a impus selecționerilor repre
zentativei României și a devenit în acest an 
una dintre vedetele ‘ ’ *
atestă, între altele, ! 
ționata lumii care, 

luat la Dortmund și la Goteborg.
în vîrstă de 23 de ani, interul stînga 

naționalei se impune prin acea planare 
și pare nesfîrșită adversarilor, timp în <___ ______ _
portarii își aleg unghiul nefericit..., precum și prin violența arun
cării. Vasile Stângă n-a ajuns la apogeu. Muncind fără 
conducerea antrenorului Cornel Oțelea, el poate intra în 
rilor noștri handbaliști, alături de ~ '

• handbalului mondial. O 
și includerea sa în Selec- 
în această lună, a evo-

al echipei Steaua șl al 
care uimește spectatorul 

care apărările ,,cad“, iar

Gruia, Gațu, Pcnu

preget, sub 
galeria ma- 

și ceilalți.

9. CORNEIIU OROS
Prima medalie olimpică la volei

al repre- 
campioane 
împreună 
satisfacție 

medalii 
Jucător

I
I

Căpitanul $i coordonatorul de joc 
zentativei naționale și al echipei 
(Dinamo) a trăit în această vară, 
cu ceilalți olimpici, cea mai marc 
a carierei sale : cucerirea primei
de voleiul românesc la J.O.
cu mare experiență, cu clarviziune în propriul 
teren și al adversarilor, cu mare forță de influențare în 
coechipierilor, Oros nu a fost în acest an numai rafinatul 
că tor pe care îl cunoaștem, ci deopotrivă mobilizatorul

rîndul 
ridi-

forță si unitatea 
tehnică ..

unitatea de

ION CONSTANTIN
de puncte pentru echipa României

nizatorul acțiunilor echipei reprezentative, într-un sezon al acesteia 
de prestigiu, precum și al echipei sale de club 

în ‘ ' * ----- ------- — —
bogat în succese 
în campionat și 
ropeni.

primele confruntări din Cupa campionilor eu-

L

că într-un an competițional dominat 
Jocurile de la Moscova, un sport care 
figurează în programul olimpic obține 

două semnificative succese și în această ierar
hie. Și chiar dacă rugbyul este prin exce
lență un joc de echipă, realizările individuale 
sînt uneori atât de substanțiale îneît autorul 

și pentru specialiști, îndeoște rezervați, ..rege al 
t____ „______ ___ „unul dintre cei mai buni centri din lume44,
așa cum s-a întâmplat în toamnă cu Ion Constantin. Acesta a avut, 
într-adevăr, un an mai rodnic ca orîcînd, neexistînd, practic, par
tidă a echipei naț onale sau a formației sale de club (Dinamo) în 
care să nu determine modificarea tabelei de scor. în _ primăvară, 
el a înscris 9 puncte echipei italiei și 7 celei a 
turneul-premieră din Irlanda (plus jocul 
nion al rugbyului englez) a reușit nu mai puțin de 53 d; 
adueîndu-și astfel o foarte importantă contribuție la un bilanț re-

lor devine, pînă 
penaltyurilor“ __ sau

cu Le’cester.

Go u

U.R.S.S., iar în 
clubul-fa- 

le puncte.

Da,

ANtilIEL lORDANESCU
victoriei din meciul cu Anglia

apreciere meri- 
care, îmbinînd 

„o____ __ _________ competițională,
“din plin, "odată " cu revenirea lui 

la revirimentul echipei —

loc în „primii zece44. O 
de acest valoros jucător 

talentul cu bogata-i experiență 
a contribuit, C— 
printre tricolori, -------
ționale O națională căreia, datorită clasei sale 
ridicate de joc, i-a redat și el personalitatea 

și eficacitatea. întrucât, să ne reamintim, Ior-

IUI-
I

șl eficacitatea, jua, și cucuattuca, ihuu.vji., oa uy.
dănescu se poate lăuda cu cele trei goluri înscrise Iugoslaviei, în 
finala Cupei balcanice; cu golul victoriei marcat, la Varna, Bul
gariei; cu unicul gol de la Oslo; în sfîrșit, cu transformarea pe- 
naltyului, intr-o clipă de înaltă tensiune, cînd rezistau cu greu 
și „tribunele4*, în meciul cu puternica echipă a Angliei. Prima 
victorie a naționalei noastre în fața Angliei ! O victorie de bun 
augur, credem, pentru... turneul final al C.M.

I



CAMPIONATUL MONDIAL
UNIVERSITAR DE HANDBAL

Echipa nafionalâ de fotbal in 1980

TOAMNA SAU NUMARAT BOBOCII...
în Franța a început Campio

natul mondial universitar de 
handbal, tn prima zi. jucind la 
Strasbourg, selecționata studen
țeasca a Romanici a i.... 
Selecționata regională 
gazdă Sportivii români au cîș
tigat eu 27—19 (14—10). în me
ciul, la care au asistat 4 000 de 
spectatori și a fost arbitrat de 
cuplul sovietic Litov — Sargi- 
sian, cele 46 de goluri au fost 
Înscrise de Măricel Voinea 7 
Marian Dumitru 4, Iosif Boroș 
4. Alexandru Folker 4, Cornel 
Durău 3, Cezar Drăgăniță 2, 
Gheorghe Dumitru 1, Mircea 
Grabovschi 1 și Neculai Vasilca 
1 — pentru România. Anti 3, 
Talmo 3, Cuervo 3, Derot 3, 
Gangarsky 2, Fernandez 1. Le- 
naff 1. Terchicot 1, Maillot 1 
și Lapuyade 1 — pentru Selec
ționata regională.

intilnit 
a țării

în grupa D, din care face 
și formația României, 
Germania a întrecut is-

Tot 
parte 
R F 
rael cu 28—19 (16—7).

Celelalte rezultate : Ungaria 
— Belgia 29—20, Franța — Sta
tele Unite 28—17 (în grupa A); 
U.K.S.S. “ ' ‘
ponia - 
(în grupa 
lecționata 
slavia — 
pa C).

întrecerile Campionatului mon
dial universitar de handbal 
masculin continuă cu meciuri
le din , grupe. Formația noas
tră urmează să susțină partide
le cu Israel și R. F.- Germania 
și, apoi, în semifinalele progra
mate la 1 și 2 ianuarie 1981 (Ia 
Besanțon și Dijon), întîlnirile 
cu reprezentativele Bulgariei și 
Iugoslaviei. Finalele vor avea 
loc la 4 ianuarie, la Paris.

— Franța B 31—18. Ja-
R. P. Congo 39—23 
B), Bulgaria — Se-

Lorenci 25—22, Iugo-
Italia 29—15, (în gru-

MARILE REALIZĂRI ALE PREZENTULUI,
CHEZĂȘIE A SUCCESELOR VIITOARE

(Urmare din pag. 1)

frunte în acest bilanț se situea
ză rezultatele sportivilor noș
tri în marea competiție olimpi
că. Deși nu la toate ramurile 
și probele din programul olim
pic reprezentanții țării noastre 
au confirmat așteptările, dele
gația sportivă a României s-a 
înapoiat de Ia Moscova cu 25 
de medalii (dintre care 6 de 
aur — constituind un record 
românesc Ia o ediție a J. O.) 
și un total de 203 puncte, caro 
ii depășește pe cel realizat la 
Olimpiada anterioară, de 
Montreal. Această recoltă 
medalii și puncte — care 
tea fi totuși mai mare — con
firmă poziția onorantă pe ca
re România o ocupă de mai 
multă vreme in ierarhia olim
pică, printre țările sportive do 
frunte ale lumii.

Alături de olimpicii noștri, și 
alți sportivi români — printre 
care cu satisfacție ii putem ci
ta pe rugbyșli și pe popi
cari — au contribuit cu frumoa
sele lor succese internaționale 
din acest an la creșterea pres
tigiului
mc.

Cu o 
sporite 
an, activitatea sportivă de ma
să. din școli, din întreprinderi 
și instituții, de la sate. Activi
tate pe care startul noii ediții a 
„Daciadei", dat în toamnă, a 
impulsionat-o și mai puternic.

impresionantul tablou al re- 
alizărlor din anul și din cinci
nalul care se incheie oferă po
porului nostru temei de majore 
satisfacții, dar deopotrivă și de 
Încredere deplină in continu
area drumului ales. Ei pășește 
in noul an și, totodată, în noul 
cincinal — care marchează tre
cerea intr- o nouă etapă, cali
tativ superioară, a făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, al cărei obiectiv e- 
sențial este ridicarea României 
in rindul țărilor cu nivel mediu 
de dezvoltare economică — sub 
cele mai bune auspicii.

In acest sens, orientările și 
sarcinile cuprinse in cuvîntăriie 
rostite de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu la cele două plenare
— din octombrie și decembrie
— ale C.C. al P.C.R., hotăririle 
adoptate cu aceste prilejuri 
constituie o generoasă sursă de 
învățăminte, un amplu și mo
bilizator program de acțiune 
pentru înfăptuirea planului pe 
anul 1981 — primul an al nou-

la 
de 

pu

sportului nostru în lu-

amploare și o eficiență 
s-a desfășurat, în acest

lui cincinal —, pentru dezvol
tarea economico-socială a pa
triei noastre, pentru ridicarea 
bunăstării generale a poporului.

Cu conștiința faptului că sur
sa propriei bunăstări, a conti
nuei propășiri a țării rezidă 
numai și numai in munca de 
calitate, eficiență, pe care o 
depun clasa noastră muncitoa
re, țărănimea, intelectualitatea, 
toți cei ce muncesc vor intîm- 
pina marele eveniment din pri
măvara viitoare — aniversarea 
a 60 de ani de la crearea glo
riosului nostru partid — cu spo
rit elan revoluționar și uriaș 
efort creator pentru înfăptui
rea luminoaselor programe a- 
doptate de Congresul ai Xll-lea 
al P.C.R., care asigură ridica
rea României pe noi culmi 
progres și civilizație.

Angajată, la rîndul ei, în 
ceasta grandioasă epopee a 
fortului creator desfășurat 
scara întregii țări, mișcarea 
noastră sportivă va avea de fă
cut față în 1981 unor răspun
deri cu totul deosebite, pe care 
le incumbă atît găzduirea, pen
tru prima oară, Ia București, a 
celei mai mari competiții inter
naționale a anului, Universiada, 
care se va bucura de înaltul 
patronaj al președintelui Nicoiae 
Ceaușescu, cit și desfășurarea 
finalelor pe țară ale „Daciadei". 
Ne exprimăm deplina convin
gere că în ambele situații miș
carea noastră sportivă se va 
situa la înălțimea acestor răs
punderi, că tineretul nostru 
sportiv se va prezenta in aceste 
importante întreceri pe măsura 
capacității și pregătirii sale, a 
condițiilor mereu mai bune pe 
care partidul și statul Ie pun 
la dispoziția sa, a încrederii și 
dragostei cu care este înconju
rat

de

a- 
e- 
la

® in iarnă, acumulări mai mult in planul individual • Odată cu trio ul median.
echipa și-a găsit HlILI CĂUTATUL rcilllIBPU • 3 puncte (din 4 posibile).

un capitol moral prețios pentru ’81
și im- 
noas-

Analizînd comportarea 
plicit rezultatele echipei 
tre naționale pe parcursul anu
lui 1980, se poate vedea că nici- 
cind bilanțul ei, împărțit pe 
cele două -'mari stagiuni fot
balistice, n-a contrastat atît de 
puternic cu... natura. Căci, mai 
toată primăvara, să ne reamin
tim. cerul fotbalului nostru a 
fost plin de nori (nori mari și 
negri, care au revărsat o ploaie 
de rezultate nefavorabile), pen
tru ca soarele să apară pe bol
tă, în toată splendoarea lui, 
abia spre toamnă, atunci cînd, 
dealtfel, a trebuit.

Au pregătit turneul de iarnă 
sud-american și amicalele 
măverii fructuosul sezon 
toamnă (oficial) ?

într-o oarecare măsură, 
rește că da. Pentru că. de

pri
de

fi- 
pil-

închege, să ob- 
dorit, omogeni- 

pentru
nu reușea să se 
țină, la nivelul 
zarea tehnico-tactică 
ambele momente fundamentale 
ale jocului. Ce-i drept, pentru 
faza de apărare (datorită res
pectării unor principii — apro
pierea liniilor, efectuarea pre
singului, a marcajului, inclusiv 
de cei din linia intîi. replierea 
mijlocașului central în imedia
ta vecinătate a stoperilor J—, 
datorită cristalizării unei for
mule în apărarea imediată, 
unde patru fotbaliști din cinci, 
Iordache, Sameș, Ștefănescu și 
Munteanu II, jucau mult mai 
des) se 
înainte 
ultima analiză, 
echipa primea. ... ... .. ..
iuri puține. In faza de atac, 
lucrurile erau însă departe de

MECIURILE
ROMANIA — Ungaria 
Italia — ROMANIA 
Iugoslavia — ROMANIA

11.T.80,-Bogota :
16.11.80, Neapole :
30.111.80, Belgrad :

2.IV 80, București :
18.V.80, Brno :
6.VI.80, Bruxelles :

făcuseră 
fapt

ceva pași 
demonstrat. în 
prin aceea că 
în genere, go-

INTER-ȚĂRI
2—2 (0—0), amical
2—1 (0—0), amical. 
2—0 (1—0), camp, 
bale manșa I 

ROMÂNIA — R.D. Germană 2—2 (1—0), amical.
Cehoslovacia — ROMÂNIA 2—1 (1—0), amical. 
Belgia — ROMÂNIA 2—1 (0—1), amical.

Bilanț de primăvară : 6 0 2 4 7—12 2 p
27.V1II.80, București ROMÂNIA — Iugoslavia 4—1 (2—0), camp, bale., 

manșa a Il-a
Bulgaria — ROMÂNIA 1—2 (0—1), amical 
Norvegia — ROMÂNIA 1—1 (1—1), prelim. C.M. 
-------- ----- . ... 2—1 dprelim. C.M.

10.IX.80, Varna :
24 IX.80, Oslo : ______ ....
15.X.80, București : ROMANIA — Anglia

Bilanț de toamnă : 4 
Clasamentul 

grupei a IV-a

1. Anglia 3 2 0 1 7—3
2. ROMANIA 2 110 3—2
3. Norvegia 3 111 3—6
4. Elveția 2 0 0 2 2—4

Ungaria nu a susținut
un meci.

nici

p 
P 
P
P

4
3
3
0

3 1 0 9—4 7 p
Programul tricolorilor pe

1981 : 29 aprilie : Anglia —
ROMÂNIA ; 13 mai : Ungaria 
— ROMÂNIA ; 3 iunie : RO
MÂNIA 
tembrie 
garia ;
NIA —
Elveția

— Norvegia ; 23 sep- 
: ROMANIA - Un- 
10 octombrie : ROMA- 
Elveția ; 7 noiembrie : 
— ROMANIA

dă. în iarnă — așa cum s-a 
subliniat la timpul potrivit — 
lotul reprezentativ (substanțial 
remaniat) și-a putut desfășura, 
în condiții de climă prielnică, 
programul de antrenamente și 
jocuri. în special, grupul jucă
torilor cu puține meciuri in e- 
chipa națională sau atunci in
troduși — ca Munteanu II, Ți- 
cleanu, Negrilă si Cămătarii — 
și-a făcut ■ necesarul rodaj, pe 
un sol prielnic dezvoltării lor, 
în compania unor formații de 
club sau reprezentative (din 
Columbia și Brazilia) care în 
jocul lor îmbină armonios fot
balul competitiv si spectaculos 
in același timp.

Au fost însă (cum aveau s-o 
dovedească și partidele cu Ita
lia. Cehoslovacia. R.D. Germa
nă, Belgia). în tot acest timp, 
acumulări mai mult în planul 
individual, cu precădere la ti
nerii tricolori abia introduși, și 
mai puțin in planul echipei, 
care — în pofida numărului 
mare al meciurilor susținute 
(11. numai în turneul de iarnă)

a fi puse la punct, acțiunile 
ofensive ale echipei oprindu-se, 
de regulă, în momentul cons
trucției, undeva pe la mijlocul 
terenului, sau 
„16“-lui advers, înainte de fi
nalizare. De ce ? Pentru sim
plul motiv — evident, meci de 
meci, în perioada la care ne re
ferim — că echipa nu poseda 
o valoroasă linie mediană, asa 
cum au toate reprezentativele 
dornice să atingă MAREA 
PERFORMANȚA.

în ultimele zile ale lui august 
(mai precis, la 27. cu Iugosla
via, după ce „Toulouse“-ul — 
1—2, cu St. Etienne — și „Ca- 
en“-ul — 4—2. cu o selecționa
tă locală — epuizaseră și ulti
mele formule posibile și... im
posibile). NAȚIONALA NOAS
TRĂ ÎȘI VA GĂSI TRIO-UL 
MEDIAN după care tînjea : Ți- 
cleanu 
nescu ; 
ton de 
atunci, 
ce, l-a . . .
de-al doilea — mijlocașul cen
tru inteligent și clarvăzător, cu

în apropierea

— Beideanu — Iordă- 
primul, un mijlocaș pis- 
mare travaliu, care, 

în finala Cupei balcani- 
anihilat pe Surjak ; cel

TELEX © TELEX • TELEX © TELEX
IUGOSLAVIA CAMPIOANĂ BALCANICĂ LA BASCHET (I)

S-au încheiat întrecerile celui de al 18-lea campionat balcanic 
de baschet feminin desfășurat timp de trei zile la Srbobran (Iu
goslavia). în ultima zi a competiției s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Iugoslavia — Bulgaria 88—79 (50—40); România — 
Iugoslavia (B) 65—64 (30—31). Clasament final : 1. IUGOSLAVIA 
6 p; 2. Bulgaria 4 p: 3 România 2 p: 4 Iugoslavia B 0 o.

BASCHET
țional 
fost 
U.R.S.S., 
învins 
106—86 (44-35).
echipa braziliană
Paulo a dispus cu 114—111 (după

• Turneul interna- 
masculin de .la Paris a 

cîștigat de selecționata 
care în ultimul joc a 

formația Finlandei cu 
într-un alt loc, 

Sirio din Sao

ASTAZi Șl MÎINE SÎNT ULTIMELE ZILE
pentru procurarea biletelor

TRAGEREA EXTRAOROIAIARA

LOTO 
a REVELIONULUI 
1 IANUARIE 1981

POATE

„Dacia

• TELEX • TELEX

rază mare de acțiune, in pofida 
faptului că, anul acesta, va îm
plini 30 de ani ; in sfîrșit, lor- 
dănescu — mijlocașul inter ră
tăcitor de pe vremuri, maestrul 
,,contre-pied“-urilor, precum și 
un remarcabil finalizator (ste- 
listul înscriind în poarta iui 
Pantelici 3 din cele 4 goluri ale ' 
echipei sale). In sfîrșit. V. Stă- 
nescu și V. Slănculescu răsu- 
flau ușurați...

Ceea ce a urmat, in sezonul 
de toamnă, se păstrează mai 
ușor în memorie. Cu un MIJ
LOC NOU, pus intr-o CONE
XIUNE LOGICĂ cu celelalte li
nii (cei doi mijlocași titularizați. 
Țicleanu și 
cum se știe, perechi craiovene 
în apărarea imediată, 
și Ștefănescu, precum și in li
nia intîi, Crișan și Cămătaru), 
echipa națională a cîștigat IN 
COEZIUNE, deci și in echili
bru, orientare, valoare ; în așa 
fel incit, pe „trunchiul Univer
sitatea Craiova", „altoiul Steaua" 
a prins cu rezultatele cunoscute, 
Iordache, Sameș, lordăneșcu si 
Marcel Răducanu întărind, prin- 
tr-un aport remarcabil, impre
sia de siguranță și chist de 
culoare în jocul tricolorilor? e- 
lemente, etalate de echipa- 
noastră națională pe propriul 
teren. în jocuri oficiale, de mare 
încărcătură psihică, cum au fost 
acelea cu Iugoslavia și Anglia.

Nu tot atît de bine au stat 
însă lucrurile în meciul trico
lorilor cu Norvegia, disputat în 
condiții de deplasare. Acolo, la 
Oslo, deși naționala a reușit 

• relativ repede deschiderea sco
rului (prin Iordănescu. la ca
pătul unei acțiuni personale), 
ea ni s-a părut, mai tot timpul 
marcată de teama de a nu pier
de, în fața Norvegiei, la ora 
aceea echipa cu ultima sansă 
în grupa a IV-a a preliminari
ilor C.M.

Dar startul... a fost. Cu trei 
puncte din patru posibile, tri
colorii s-au lansat puternic în 
cursa de mai lungă durată a 
calificărilor. Punctul luat fotj^Sr 
liștilor norvegieni (învingă

Beideanu, avînd.

N egrilă

apoi, în dauna Elveției pe te
renul acesteia), precum și vic
toria obținută, la București. în 
fața Angliei, favorita nr. l a 
seriei, constituie realmente un 
capital moral prețios, menit să 
pună în valoare, la primăvară, 
potențialul tehnico-tactic (do
vedit. repetăm, la un bun ni
vel) al echipei noastre națio
nale. Care potențial, se înțele
ge. mai suportă îmbunătățiri, 
atît prin preparativele și jocu
rile cuprinse în programul sta
bilit oină Ia 29 aprilie (data 
meciului de la Londra), cit și 
prin posibilele încorporări de 
noi jucători (tineri, de mare, 
persnectivă. ca Gcolgăii, Kle>n. 
C. Solomon. Terheș ș.a.) în 
lotul reprezentativ, canabilî sâ 
acopere. Ia nevoie, eventualele 
goluri.

G NICOLAESCU

PE MICUL ECRAN
VINERI 2 IANUARIE, ora 

15,30 : Retrospectiva J.O. de 
vară de la Moscova (partea 
a TX-a).

șoară la Davos (Elveția), 
tak Moscova a
(1—0, 4—4.
Davos, iar 
Faerjestads 
(5—2, 0—2, 
cu formația vest-germană H.G. 
Dilsseldorf £ Orașul olandez 
Groningen a găzduit meciul din
tre selecționatele Olandei qi 
U.R.S.S., încheiat cu scorul de 
11-0 (7—0, 2—0. 2—0), în favoa
rea jucătorilor sovietici.

SCHI • „Cupa

Spar- 
i 6—5

A. C.
B. K.
5—4

întrecut cu
1—1) formația 
echipa suedeză 
a cîștigat cu

0—0) meciul disputat 
vest-germană 

0 Orașul

SJMBATA 3 IANUARIE, ora 
13, in cuprinsul emisiunii 
„Mozaic* : „Careul magic* — 
din meciurile celebre de box 
ale secolului ; „Stelele ghetii* 
— reintîlnire cu campionii 
europeni, mondiali șl olim
pici la patinaj viteză : partea 

1 a retrospecti-

prelungiri) de 
Franței. Clasament 
U.R.S.S. — 6 p. 
3. Franța — 2 p ; 
0 P-

FOTBAL O La 
dan). în cadrul 
C.M. s-a disputat ______
dintre echipele Sudanului și 
geriei. Partida s-a încheiat la e- 
galitate : I—1 
în primul joc ____ _ ____
liștii algerieni s-au calificat pen
tru turul următor © La I-Iong 
Kong. selecționatele Hong Kong 
și R.P.D. Coreene au terminat la 
egalitate : 2—2 (1—2). In sem:fi
nalele acestui turneu de califi
care. R.P. Chineză va juca cu 
Rong Kong. iar R.P.D. Coreeană 
va întîlni formația Japoniei.

HOCHEI PE GHEAȚA în 
R.F Germania a început C.M. 
pentru juniori. Prunele rezultate' 
U R.S.S. — Austria 19—1 
8—0, 4—1) : Cehoslovacia -
nada 3—3 (1—0. 0—2. 2—1) : 
dia - R F. Germania 7—3 
2—0 
8-1 
zi a 
desfășoară 
ning, s-au 
rezultate • 
3—1 (1—0
ca — Ungaria 5—3 (2—2. 2—1.
1—0) fi» în endrul competiției in
ternaționale de hochei pe gheață 
..Cupa Spengler14, care se desfă-

reprezentativa 
final : 1.

2. Sirio — 4.
4. Finlanda —

Khartum (Su- 
preliminariilor 
meciul retur

Al-

(0—0). învingători
(scor 2—0). fotba-

Europe?- . . a
programat pe pârtia de la Fluhli 

feminină de 
care

a X-a (ultima) 
vei olimpice.

(Elveția) © probă
slalom special, în care victoria 
a revenit sportivei elvețiene 
Erika Eless. cronometrată cu 
timpul de 1:23.91. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat coechipiera 
sa Brigitte Glur — 1 :23,99 și aus
triaca Anni Kronbichler — 1 :24,58. 
• Proba masculină de 15 km din 
cadrul concursului de fond de la 
Mora (Suedia) a 
zului Jean-Paul 
timpul de 48:55. 
concurentii
- 50:14 
50:20.

TENIS 
naționale 
nuat la Melbourne cu disputarea 
primelor partide din turul II al 
probei de simplu. Performerul 
zilei a fost, jucătorul australian 
Mark Edmondson, care l-a eli
minat eu 6—2. 6—3, 6—4 pe ar
gentinianul Jos£ Luis Clerc, cotat 
al treilea favorit al 
Alte rezultate: Austin
— Dblcy (Australia) 

5—4 : Gottfried 
(Australia) 6—1.

Marten (R.F. 
7—6 î Dupre 

(Australia) 
6—4.

Si
suedezi 
B j a rn e

revenit france- 
Pierrat. cu 

L-au urmat 
I stig Jaeder 

Nadersson —

4DUMINICA
ora 16 : „Fotbal ___
vențe din cele mai frumoase 
meciuri televizate ale anului 
intern și internațional, emi
siune de Cristian Topescu .: 
ora 19,20 (programul H) : Tp- 
lerama sport, emisiune de 
Dumitru Tănăsescu.

IANUARIE,
1980“ — sec-

URMĂTOR f 
nostru vo
5 ianuarie

NUMĂRUL 
al ziarului 
apărea luni 
1981.

i& Campionatele inter- 
ale Australtei au conți-

ORICINE JOACĂ 
OBȚINE :

® autoturisme
1 300" și ,,Skoda 120 L" •
excursii in R.S. Cehoslova
că sau croazieră pe Marea 
Neagră ® mari ciștiguri in 
bani 
fixe).

Un
qere
PLĂCUT pentru cei dragi I 

ianuarie, ora 16,30. în sala Clubului

(sume

bilet la 
poate fi

Tragerea .
Finanțe-Bănci din sir. Doamnei nr. 2 București

variabile și

ci cea s.lă tra- 
un CADOU

(7—0
4—1) : Cehoslovacia — Ca- 

•3 (1—0. 0—2. 2—1) • Sue- 
- R F Germania 7—3 <3—2.

?—n : Finlanda - S.U.A 
(0—0. 5—1. 7—0» # în primi

„Cupei Pondus“. care se 
în orașul danez Her- 
înree’strat următoarele 
Austr’a — Iugoslavia 
2—1. 0-0)-: Danemar- 

•—3 (2-2.

4—6
Ball
Teacher (S.U.A.) — 
Germania) 6—2. 7—6. 
(S.U.A.) — Trickey
6—2. 3—6. 7—6. 4—6.

turneului,
(S.U.A.)

6-2. 7—r
(S.U A.) -
6-4. 6—1 :

6.

Rugam 
ții sâ transmită relatările 
duminica 4 ianuarie, in- 
cepind de Io orele 13 
la numerele de telefon 
cunoscute

coresponden
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Gimnastelor noastre

vsj

IBB
i FILMELE CAMPIONATULUI DE FOTBAL

5?

Zj

„TEATRUL CEL MARE" al fotbalului și-a tras cortina. 
Pînă la o nouă „ÎNTÎLNIRE LA SFÎRȘITUL IERNII", 
Unvicrsitatea Craiova se bucură de „ADEVARATA GLO
RIE". Dinamo București, așteptînd „REVANȘA4, a adoptat 
„TACTICA ALERGĂTORULUI DE CURSĂ LUNGĂ". 
F C.M. Brașov, crescut la „ȘCOALA CURAJULUI II“, pro
mite, după „VREMEA ZĂPEZILOR", o „ÎNTÎLNIRE DE 
GRADUL TREI". F. C. Argeș, aflat și el în „INFERNUL 
DIN ZGÎRIE-NORI". susține că „ULTIMUL START" va 
hotărî cine-i „GĂINĂ SAU VULTUR". Cei de la „U" Cluj- 
Napoca, „INIMI ÎNFLĂCĂRATE", au descoperit „ELI
XIRUL TINEREȚII" și se desfată in „DUMBRAVA MINU
NATA". Dar și cei de la S.C. Bacău participă la „VÎNA- 
TOAREA DE VULPI" sperând la un loc in „GRADINA CU 
TRANDAFIRI". Chimia Bm. Vilcea ia parte la „OPERA
ȚIUNEA STADION", intr-un „ZBOR PLANAT". Corvinul 
Hunedoara, la „FACEREA LUMII", părea că participă la „MI
SIUNEA CAPRICORN UNU", dar. deocamdată, se vede că du
ce o „VIAȚA DUBLA". Politehnica Iași, care nici acum n-a 
cunoscut „SECRETUL NISIPURILOR", nutrește „SPERAN
ȚA" că va avea „UN SURÎS ÎN PLINA VARĂ". În schimb 
Steaua, a auzit, totuși, „GORNISTUL", și s-a trezit dintr-un 
„VIS DE GLORIE" și promite „RĂZBUNAREA PANTEREI 
ROZ".

Tot în „SEZONUL DE CATIFEA" se mai aCă și A.S.A. 
Tg. Mureș, care știe că „RĂDĂCINILE SE PRIND ADÎNC" 
mai ales cind „URAGANUL VINE DE LA NAVARONE". 
Politehnica Timișoara pare că are „O NOUA INIMA" ca 
„MUȘCHETARUL ROMAN", intr-un „DETAȘAMENT CU 
MISIUNE SPECIALA"... F. C. Olt, „PIERDUT ȘI REGĂ
SIT", a dovedit că știe să se ferească de „CAPCANA PEN
TRU RAȚA", iar Progresul-Vulcan București, care la în
ceput se cam afla „PE ARIPILE VÎNTULUI", acum aș
teaptă „ZIUA MULT VISATĂ".

Dar eu „NERVI DE OȚEL" trebuie să fie în retur și Jiu!. 
În ce privește pe cei de la Sportul studențesc, „GHINIO
NIȘTII", este greu de presupus că vor trece „BARIERA" 
„ÎN SPATELE UȘII DE STICLA".

„ADÎNCURILE" cred că vor înghiți pe F.C. Baia Mare, 
deși ea spune că avem „OMUL CARE NE TREBUIE", dar 
asta s-a dovedit a fi o „COMEDIE DE MODĂ VECHE" ! în 
sfîrșit, F.C.M. Galați, cu un veritabil „CERTIFICAT DE 
PAUPERTATE”, este intr-adevăr pe „RUG ȘI FLACARĂ" 
și îi .prevăd „ULTIMUL REVELION" în Divizia „A".

Sperăm totuși, că aceste echipe vor face o „EXCURSIE 
CIUDATA" și vor ieși din „CUMPĂNA", din „CLIPA" de 
față, pentru că... „VIAȚA MERGE ÎNAINTE" !

Pentru saltul lor ușor,
Pentru măiestria lor. 
llai să mai minăm flăcăi, 
„Sania cu zurgălăi" !

Agenția vest-germană .,In
ternationale Sport-Kores- 
pondenz" o consideră pe 
Nadia Comăncci cea mai 
bună gimnastă din lume

Ideal evenimentul.
Dar ceva nu se explică: 
Cum pot face clasamentul, 
Cind gimnasta e... unică ?

„Dacia 1300“, locul I, 
Turul Europei

Apropo de rezultatele echi
pei de fotbal Steaua în Cu
pele europene

Cu mari efecte salvatoare, 
O variantă se impune:
Ca să presteze meciuri bune, 
Să joace doar în... deplasare !

Marcel Răducanu a fost 
desemnat cel mai bun fot
balist al anului, în urma 
anchetei făcute de ziarul 
„Sportul"

în

15—0 cu Franța la

Români-s ospitalieri
— Fapt știut în lumea 
De aceea ei le-au dat 
Cîte-un... punct la

rugby

mare —

fiecare 1

întrucît în mari dispute, 
Toți bolizii îi întrece, 
Lui „1 300"
Să-i adăugăm un ..10" !

Și-n clasament, dacă socoți,
Din nou, el l-a... driblat pe 

toți 1
I <

\}t

---------------------------

CUPLURI IMPOSIBILE
Șoarece (F.C. Olt) cu Pi

sică (Rulmentul 
dria) ; Dulău (Gaz 
Mediaș) cu Lupu (Metalul 
Aiud) ; Lung (Univ. Craio
va) cu Grosu (Rapid Buc.) ; 
Ciortan (F.C.M. Reșița) cu 
Pescaru (F.C.M. Brașov) ; 
Moraru (Sportul studențesc) 
cu Bișniță (Rapid).

Alexan- 
metan

<6ft6ELEl

Discuție cu Ivan Patzaiehin, 
la J.O. ■ 
înaintea cuceririi celei de 
a 22-a medalii la J.O., C.M. 
și C.E.

de la Moscova,

Unii mi-au cerut detalii :
—- Mergi și astăzi la medalii ? 
— Ce-ntrebare ? Evident !
Doar mi-am scos... abonament!

Echipei Universitatea 
Craiova

Nu în orișice domenii 
Se fac glume cu oltenii. 
Și-o dovadă riguroasă: 
Au echipă... serioasă.

Lui Ion Corneliu, campion 
olimpic de tir

Mereu cu sine exigent.
Ne dovedește-n mod frecvent, 
Că tragerea excepțională
La el e tragerea normală

SFATURI PENTRU FOTBALIȘTI
• Nu aruncați mingea In 

tribună ! Spectatorii vor să 
vadă fotbal, nu să...joace I
• Nu intrați pe stadion cu 

„lecția* nelnvățată bazîndu-vă 
pe faptul că vă... suflă an
trenorul
• Nu 

Pentru 
echipă 
treagă !

rupeți echipa în douăl 
că două Jumătăți de 
nu fac dt una în-

• Nu vă uitat! la bocanc, 
după ce ați tras de ia 2 me
tri peste poartă. Dacă se im
pune o schimbare, este a 
tehnicii dv. și nicidecum a 
bocancilor...
• Dacă arbitrul dă cu ba

nul, ca la „rișcâ“, pentru ale
gerea terenului, nu Înseamnă 
că arbitrajul va fi la... noroc

*
4

CUM SE COMPORTA LA FOTBAL
Piciorul

Se-ntreabă, cum se poate oare 
Să dea și jocului... culoare ?

10—0 : bucurie ! 
Bucurie ? Cine știe...

Scapă de scleroză, 
Căpătind... nevroză.

Pesimistul

Pensionarul

Pronosportistul
— Azi acasă-nvingem noi !
...Dar ar vrea să iasă... „2“ !

ECHIPE PREFERATE
Alpinistul : Ceahlăul Piatra 

Neamț ; Astronomul : Lucea
fărul Buc. ; Avarul : Aurul 
Brad ; Călătorul : Autobuzul 
București ; Căsătoriți!: Unirea 
Focșani ; Gospodina : Abato
rul București și Gaz metan 
Mediaș ; Inginerul : Autome-

canica București ; Inovatorul: 
Progresul Brăila ; Istoricul : 
Cetatea Tg. Neamț șl Pandu
rii Tg. Jiu ; Marinarul : Sire
na București, Portul Con
stanța și Ancora Galați ; 
Preșcolarul : Șoimii Sibiu ; 
Profesorul : Precizia Săeele.

Lui Mâhnea Năstase, care 
a cîștigat un turneu în 
R.F. Germania

Mari perspective are 
S-ajungă o vedetă, 
Că „așchia nu sare 
Departe de... rachetă" !

După plecarea lui Dobrin 
de la F.C. Argeș

Nu r-a stins vulcanul, 
Se mai aud voci: 
Ne-a plecat „Giscanul* 
Și-am adus... boboci !

Fotbaliștilor din Giulești

în gară stau de santinelă 
Și-aștept, în timp ce sprijin 

zidul, 
Să se-a fișeze pe tabelă
CSf mai întîrzie... Rapidul

6

o
crk. 1__o

— Ca să ridici un aseme
nea sac este o performanță. 
Dar, dacă te antrenezi un 
pic...

Desen de M. MATEI

I. Grămadă, Periș. Ne în
trebați dacă ar fi utilă și • 

întrucît cea 
custodie 
Ar fi o 
are ini-

ovală",
o are în
Ion Băieșu. 
vedem cine

„Poștă... 
rotundă 
scriitorul 
idee. Să 
țiativa !

O. Vasile, Rădăuți, 
tinaj, și arbitrii fac 
figuri. Concurenților, 
notele prea mici i 
nejust.

V. Barbu, Arad. La uneia 
„probe" moto In prealabil este 
permisă alimentarea cu 
cool. A mașinilor sl nu 
concurenților.

G. Victor, Loco. Sînteți 
elist amator, dar, după ce ... 
spart camera cauciucului, 
n-ați găsit alta In comerț și

La pa- 
adesea 

prin 
acordate

SI
S'

cl
ăti

șahlst șl ne cereți sfaturi. 
Dacă gSndește prea îndelun
gat la o mutare, oferițl-i un 
calendar.

I. Tobă, București. După 
părerea dv., dacă spectatorii 
ar cunoaște Regulamentul de 
fotbal, ar huidui mai puțin. 
Firește. Dealtfel, în Regula
ment nu am citit nici un 
paragraf privind obligativîta- 

huiduielilor.

»•••■; fj.

W 1
*
tn

Echipei F.C. 
dent progres 
transferuri

Olt, în 6V1--J 
după ultimele*!

Vreau ca sd vă
„Sănătoși sd fiți în veac, 
Tehnici cum e lovănescu
Tari ca... Petre, buni ca.fi

Celor de la F.C.M. GaW»’
I 

Consecvenți, precum le plăceai 
Ei susțin (așa td fie 7) 
Că e plicticos să joace 
Doar intr-o categorie i

CIMILITURI
Cine e stea între stele, ,
La sol, bîmă, paralele,
Ca o zână pe poteci*

(NADIA COMANECI)

I’

Cind pe ape simți aroma * 
Brizei și se-ntrec secunde, v.
Cine zboară peste unde ? I

(SANDA TOMA) ’

Cine-a colindat tot anul, 
E Înalt cît Caraimanul 
Și-i certat cu Mateianu ?

(RICA RĂDUCANU) *

ÎN GLUMĂ
ȘI IN SERIOS
• Este 

ceea ce dă 
jocului de 
înscris de 
păianjen" 
la 1 metru. Totuși, sînt .de 
preferat golurile...

&

b

1

-z

!

greu de spus 
mai mult farmec 
fotbal: un gol 
la 30 metri „la 
sau o ratare de

• Hotărit 
bun jucător, 
antrenor, cel 
tru, cel mai 
cel mai bun
spectatorul din tribună, 
puțin, așa susține el.

lucru, cel mai 
cel mai bun 
mai bun arbi- 
bun crainic și 
cronicar este..:

Cel

55
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nu știți unde să mai încer
cați. La „Mica publicitate" nu 
are rost, acolo anunțîndu-se 
nu anvelope, ci camere ... cu 
chirie.

H. Iuliu, Toplița. Ne întris
tează cazul prietenului dv. 
sportiv. Iși pierde timpul li
ber prin localuri. Deh, în lo
cul cupelor, preferă paharele, 
care sînt mai lesne de ob
ținut.

L. Gheorghe, Iași. Doriți 
Eă-i dăruiți ceva fratelui dv.

Candidu, Gura 
Ați observat că, 

In noapțile de mai, 
trage cu arcul în inimile ti
nerilor și vreți să știți unde 
se omologhează rezultatele 
obținute. In nici un caz, la 
Federația română de tir. Cred 
că, mai curînd, la... Ofițerul 
stării civile.

Humoru* 
mai ales 
Cupidon

• Un proverb parafrazat : 
„Vorba dulce, suspendare 
nu aduce !“.

• Și pe timpul 
vedea meciuri 
mari.

iernii poți 
de zile...

yj

cu• Concurind 
sportivii se întrec si 
înșiși.

alții,
cu ei

to
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Berea, Nelu QUINTUS - Ploiești, Viorel TRIF — Zalău.
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sled ac fii sportive din 19 fări răspund la
Tradiționala noastrâ ancheta de sfirșit de an a reunit 

specialitate și agențiiredacții ale unor importante ziare de 
adresat următoarele trei întrebări :

la 
de

actuala ei ediție 
presa din toi atitea

un număr de 19 
țâri. Tuturor le-am

i.
2.

(arc au lost cci mai Innu

întrebările noastre *

prezentanții unor sporturi surprinzătoare pentru 
noi, ca, de pildă, golful, sau mai puțin cunoscute, 
ca schiul nautic. Preferința generală a înclinat. în
să, pentru sporturile olimpice, la polul opus aflîn- 
du-se fotbalul, cu o palidă prezență (!)

Chiar și în materie de pronosticuri fotbalistice 
interlocutorii noștri au demonstrat un marcat con
sens. Probabilele participante europene la turneul 
final al Campionatului Mondial din Spania se 
impun cu destulă autoritate în vederile tuturor 
specialiștilor consultați. Și cu nedisimulaiă satis
facție constatăm că printre acestea se numără și 
reprezentativa țării noastre, care împarte cu echipa 
Angliei sufragiile în grupa a IV-a. Să sperăm că ju
cătorii „11 “lui tricolor vor confirma pronosticurile.

Fără balotaj se înscrie și rezultatul la cea de a 
treia întrebare a anchetei noastre, cele mai multe 
opțiuni desemnînd echipa de hochei a S.U.A. ca 
realizatoare a surprizei nr. 1 a anulai.

sportivi din (ara dv. in 1930 ?
califica pentru turneul final al C.M. de 
mare

(<• filiipc europene se vor 
lost eca inui 

se află grupate mai

totbdi m2?
Cârc <i

Răspunsurile 
alfabetică a țărilor respective.

Parcurgind clasamentele celor mai buni 
ai anului reiese cu pregnanță faptul că s-au impus, 
firesc, marii—performeri ai anului .olimpic, cei care 
au reflectat la cel mai înalt nivel pregătirea mi
nuțioasă și excepționalele rezultate care au încu
nunat ultimul eiclu olimpic. Pe listele celor mai 
buni sportivi din țările prezente in ancheta noas
tră

3.
jos, în

se află asemenea
Austria

„A.P.A." - Viena

surpriză a anului sportiv ?
Vladimir Salnikov (U.R.S.S.),
I’roll (Austria), Slobodan Kaciar (Iugoslavia), Sara 
Simeoni (Italia), dar și autorii unor surprinzătoare 
victorii 
remțța 
fost un 
puteau 
disciplinele neolimpice, nume ca Bjorn Borg, Joop 
Zoetemclk și Bernard IlinauH ilustrînd această ca
tegorie, după cum

decatlon), (JJ Walter 
(automobilism), 3. 
Heinz Rummenigge 
bal), 4. Thomas Wessl 
hagen (atletism), 5. E 
mar Mogenburg (altetism). 

Irene 
alpin), 2.

ordinea

sportivi

mari campioni olimpici ca

MASCULIN : 1. Toni 
Innauer (sărituri pe 

schiuri). 2. Leonhard Stock 
(schi alpin), 3. Hubert Neu- 
ner (sărituri pa schiuri), 

‘0 Raudaschl Ferstl (yach
ting). K TOS
(schi alpin).

FEMININ : i. Anemarie 
Moser-Proh (schi alpin), 
2. Sissy Theurer (că
lărie). O Gcrda Winklbaur 
(judo),Edith Horvat 
(judo), 79 Edith Simon 
(judo) Ly

9 I R.F.G. Austria; II
— Franța, Belgia; HI

— U.R.S.S., Cehoslovacia; 
IV — Anglia, România; V
— Italia, Iugoslavia; vi 
Scoția,. Portugalia; VII
R. D.G.
Q înfrîngerea pe 
M propriu cu 0—5 a
S. V. Hamburg în fata 
st. ELcnne.

1

5. retor Wirnsberger

R.F.G., Austria; 
Franța, Belgia; 

Cehoslovacia 
IV — Anglia, 

v — Italia, iu- 
... ... ....... VI — Scoția, 

Portugalia; VII — R.D.G. 
? Succesul atletei cuba- 

' - neze Maria Caridad 
Colon, câștigătoare a titlu
lui olimpic la aruncarea 
suliței.

■? 1 - -'li
ni
U.R.S.S.; 
Ungaria; 
goslavia;

■ Annemarie Moser-

la J.O., ca, de pildă, halterofilul Ota Za- 
(Cehoslovacia). Și chiar dacă anul 1980 a 
an olimpic, din prestigioasele palmarese nu 
lipsi alți sportivi de valoare mondială din

în unele clasamente apar și re-

1.

teren 
lui 
lui

Bulgaria 
„NARODEN SPORT"

1. St olan
(gimnastică), 2.

Liubenov (ca- 
3. Iank o Rusev (hal- 
4. Ismail

5.
Abilov 
Petar
Maria

2. ilia-

Elveția
„SPORT INFORMATION" 

Zurich
! MASCULIN : 1 Robert 
J Dill-Bundi (ciclism), 2. 
Jiirg Rothlisbcrger (judo) 

CD Ernst Schlaepfer (lupte 
elvețiene — sport național), 
4. Roland Dalhaeuscr (atle
tism), 5. Peter Miiler (schi 
alpin).

FEMININ î 1. Ruth 
Keler (natație - sărituri). 
2. Marie-Therese Nadig 
(schi alpin), 3. Denis Biell
mann (patinaj artistic), (jb 
Eliane -Maggi (ciClobal ar
tistic), Qp Liselotte Bulmer 
(badminton). 
9 _

111
slovacia’;
România; V 
goslavia: vi ■ 
Nord, Scoția; 
lonia.
3
La

I — R.F.G., Austria;
II — Belgia, Olanda; 
— Tara Galilor, Ceho-

IV — Anglia, 
■ Italia, Iu- 

Irlanda de 
VII — Po-

FEMININ : 
Epple (schi 
Dagmar l.urz (patinaj ar
tistic). 3. Christa Kinshofer 
(schi alpin), (£; Sabine E- 
verts (atletism). Qj Brigit 
Friedemann (atletism).
OI

II 
III — 
cia; IV 
glia; V 
via; VI 
galia; VII _

Q Săritura-record a luJ 
0 Gerd Wessig la J O. de 
vară de la Moscova.

Italia
„GUERIN SPORTIVO 

Bologna
MASCULIN : 1. Pietro 
Mennea (atletism), 2 

Giancarlo Antognoni (fot
bal), 3. Adriano Panatta 
(tenis), 4. Dino Meneghin 
(baschet) ; 5. Patricio Oliva 
(box).

FEMININ : 1. 
meoni (atletism), 
na Bitu (baschet), 
briela 
4.

R.F.G., Austria; 
< : anța. Belgia;
,1‘, ^choslova- 
•* Romania, An-

— Italia, Iugosla-
— Scoția, Portu- 

Polonia.

Rohrl 
Karl-

■■■ ■

prima oară în istoria fotbalului
lorcfănescu transformă penaltyul din rain. 75 : România învinge cu 2—1 Anglia, 

pentru prima oară în istoria fotbalului1

a Si-
Dia-

3. Ga-
Dorio (atletism), 

Maria Rosa Querio (schi

britanic pentru prima
oară in 66 de ani

Norvegia
„AFTENPOSTEN ' — Oslo

1. Hall- 
(f otbal), 

i (atle-

Spania
„VANGUARDIA1 

Barcelona
Sofia

1 MASCULIN :
*- Delcev 
Liubomir 
noe), 
tere),
(lupte libere), 
Lesov (box).

FEMININ 1.
Vergova (atletism).
na Raeva (gimnastică
modernă), 3. Penka Stoia- 
nova- (baschet), 4. Vania 
Geșeva (caiac), Rumana 
Kaișeva (volei).
9 I — R.F.G., Bulgaria; 

II — Franța, Belgia;
III ~ Cehoslovacia, 
U.R.S.S.; IV — Anglia, 
România; V — Italia, iu
goslavia; VI — Portuga
lia, Irlanda de Nord; VII 
— Polonia. •

•'> Victoria hocheiștilor din 
M S.U. x. în turneul olim
pic de la Lake Placid

Cehoslovacia 
„SPORT" - Bratislava

*1 1. Ota Zaremba (halte-
"L re), 2. Ivan Lendl (te
nis). 3. Jarmila Kratochvi- 
iova (atletism), 4. Imrich 
Bugar (atletism), 5 Kveta 
Jeriova (schi nordic), 6. 
Jan și Jindrich Pospisil 
(ciclobal), 7. Hana Mandli- 
kova (tenis), (b) Ivan Ku- 
cirek și Paver Martinek 
(ciclism-velodrom), 9. Jiri 
Skoda (ciclism), 10. Jiri Ta- 
bak (gimnastică).

S-a făcut un clasament 
comun pentru primii 
(masculin și feminin).
Ol — R.F.G., Austria ; 

II — Franța. Belgia;
III — Tara Galilor, Coho-

Titlul cucerit de echi
pa de hochei a S.U.A. 
J.O. de iarnă.

Franța
„L’EQUIPE" - Paris
1. Bernard Hinault (ci
clism), 2. Thiery Vigne- 

ron (atletism) 3.
Key (judo), 4. _____
Trinquet (scrimă), 5._Jean- 
Franțois Larios

S-a făcut un clasament 
comun (masculin-feminin) 
9 1 ---------

II 
III — 
Galilor 
mânia; 
slavia; 
tugalia . . _ ________
o înfrîngerea lui Sebas- 

tian Coe în proba
800 m la J.O. de vară 
la

1
Thiery 

Pascale

(fotbal).

R.F.G.,
- Belgia, ____ ....
Cehoslovacia, Tara
IV — Anglia, Ro-
V — Italia, lugo-
VI — Scoția, Por-
VII — Polonia.

Austria; 
Franța;

da 
de

>al), 7. Hai 
(tenis), (b) 
și Paver

io

Moscova.
R. D. Germanâ 
„DEUTSCHES 
SPORTECHO" 

Berlin
MASCULIN î 1.
mar C’ierpinski 

tism), 2. Ulrich 
(schi nordic), 3. 
Wessig (atletism), 
Dombrowski (atletism), 
Jan Hoffmann (patinaj ar
tistic).

FEMININ : 1. Maxi
Gnauck (gimnastică),

1 Walde- 
(atle- 

Wehling 
Gerd 

4. Lutz 
5.

Atleta Sara Simeoni, 
mai bună săritoare 
înălțime din lume și prima 

sportivă a italiei
alpin), 5. Dorina 
(scrimă)

2 Lr
HI —
U.R.S.S.; 
Elveția;
goslavia;
Portugalia, ... ___

Q Calificarea echipei Gre- 
M ciei în turneul final al 
C.fc. qe fotbal.

Iugoslavia 
„SPORTSKE NOVOSTI" 

Zagreb

Vaccaroni

MASCULIN î 1 
vard Thoresen

Hjeltnes
Ove Aunli (atle- 

Paal
5. Kay

1
(1) Knut
Vsm), 3. 
tism). 4.
(fotbal), 
shjeinrnet (patinaj viteză).

FEMININ : ------
Waitz (atletism), 2. Bjoerg 
Eva Jensen (patinaj vite
ză). 3. Berit Aunli (schi 
nordic), 4. TorilI. Fjeldstad 
(schi alpin), Ingrid
Christensen (atretism).

I — R.F.G., Austria ;
II — Franța, Belgia; III 

Cehoslovacia, Țara Gali
lor; IV — Anglia, România ;

Italia, Iugoslavia ; 
Scoția, Portugalia ; 
R.D.G.

Q Elena Davîdova, cam- 
u ploană olimpică abso
lută la gimnastică.-

Jacobsen
Sten-

1. Grele

MASCULIN : 1. Jordi
Llopart (atletism), 2. 

' o Abascal (yach- 
1 *~1onlo Corgos 

) Antonio Za- 
(automobillsm), (a) 

Jesus Zamora-(fotbal).
feminin : HC Natalia 

(natație)rțg? Maria 
Martinez ifetletisin), 
"-------- "lendizabal

^--Carmen
Ferea (tenis), Q. Rosa 
Castillo (baschet).

O I — R.F.G., Austria; II 
u — Franța, Belgia ; 
Iii — Cehoslovacia, U.R.S.S.;
IV — Anglia, România ;
V — Italia, Iugoslavia ;
VI — Scoția, Portugalia ;
vii - - •

3

1
Alejandri 
ting), fj) Ant< 
(atletism), Aj 
nini (automi

Mas

(jL Susan a
^gimnastică), (J, _

Ungaria 
„NEPSPORT- 

Budapesta
-ț MASCULIN : 1. Zoltan

Magyar (gimnastică), 2. 
Ferenc Kocsis (lupte), “ 
Sandor Wladar (înot).

FEMININ :
ros (scrimă), hJ 1 
kusz, Maria zaka 
iac), 3. zsuzsa 
(șah).

9 I — R.F.G.,
" II — Belgia, 
III — U.R.S.S.,
slovacia ; IV — 
România ;
Iugoslavia ; 
Portugalia S
3 .......

3.

lagda Ma- 
Eva “

:arias (ca-
VerSczi

Ra-

V —

R.F.G., 
Belgia, 

Tara
IV - 

V — ]
VI 

VII

Austria; 
Irlanda; 
Galilor, 

România, 
Italia, iu- 
— Scoția, 

[ — R.D.G.

Olanda
„A.N.P.” — Haga

MASCULIN : 1. Joop
Zoctemelk (ciclism), 2.

— Anglia,
— Italia,

— Scoția,
— Polonia. 

Absența unor țări 
J.O. de vară

Suedia
„T.T. SPORT- -

Stockholm

Victoria 
mericanl

la

Austria ; 
Franța ; 

Ceho- 
Anglia, 

Italia,
VI — Scoția,
VII — R.D.G. 
hocheiștilor a- 
la Lake Placid

U.R.S.S.
„SOVIETSKI SPORT- 

Moscova
MASCULIN : 
mir Salnikov (înot),

5
1. Vladi-

2.1
Jurik Vardanian (haltere), 
3. Aleksandr Ditiatin (gim
nastică), 1. Ffikolai c.îjmia-

-1 MASCULIN :
L dan Kaciar , ,,
Bojan Krizaj (schi alpin). 
3. Dragan Kicianovici 
(baschet), 4. Kresimir Co- 
sici (baschet), 5. Mirza 
Delibasici (baschet).

FEMININ : 1. -jstefica 
Krisstof (popice), (2^. Ves- 
ma Milosevic! (hand
bal) (S'. Zorica Giurkovici 
(basciret), 4. Svetlana Ki- 
tioi-Șliskovicl (handbal), 
Gordana Perkucin 
de masă).

Austria, 
Franța, 
U.R.S.S.,

1. Slobo- 
(box), 2.

5.
(tenis

Aspect din întîlnirea de hochei pe gheață S.U.A. —
U.R.S.S. din cadrul J.O. '80.

slovacia; IV — Anglia, Ro
mânia; V — Italia, Gre
cia; VI — Portugalia, Ir
landa de Nord; VII — Po
lonia.

Titlul olimpic ____
de echipa de hochei 

S.U.A. la Lake Placid.

cucerit
a

Marita Koch (atletism). 
Barbara 
Barbara 
die), 5.
(patinaj

9 ’

3.
4.

Cuba
„PRENSA LATINA' 

Havana
1 1. Teofilo Stevenson
x (box), 2. Maria Caridad 
Colon (atletism), 3. Daniel 
Nunez (haltere). S-a făcut 
un clasament comun pen
tru prunii trei (masculin 
și feminin).

Krause (înot), 
Petzold (schi nor- 

Annett ......
artistic).
R.F.G.,

■ Franța, _ ___
IU —• Cehoslovacia,
U.R.S.S.; IV — Anglia. Ro
mânia; V — italia, iugo
slavia; VI — Scoția, Irlan
da de Nord; VII — R.D.G. 

Q Titlul olimpic și recor- 
° dul mondial obținut 
Gerd Wessig la J.O. de 
Moscova.

R. F. Germania 
„S.I.D." — Dusseldorf

1 MASCULIN : 1. Guide
Kratschmer (atletism-

Potzscb

I n Austria; 
Belgia;

de 
la

1.

R.F.G. ; 
Belgia; 

u.xv.o.o., Ceho
slovacia; IV — Anglia, Ro
mânia ; V — Italia, Iugo
slavia ; VI — Scoția, Por
tugalia ; VII 

Q Echipa de hochei 
c S.U.A., campioană 
1 im pică

Marea Brîtanîe 
„BELFAST TELEGRAPH

1 MASCULIN ; 1. Daley
x Thompson (atletism), 2, 
Sebastian Co« (atletism), 3. 
Steve Ovett (atletism), 4 
Robin Cousins (patinaj ar
tistic) , Ronan Rafferty 
(golf).

FEMININ : fD Sharron 
Davies (înot) A 2. Wendy 
Norman (pentatlon mo
dern), 3. Linsey MacDo
nald (atletism), Ann
Ferris (hipismj.Hi. Maurren 
Madill (golf).
9 I — R.F.G., Bulgaria ; 

II — Franța, Belgia ;
III — U.R.S.S., Tara Gali
lor ; IV — Anglia, Româ
nia ; V — Italia. Iugo
slavia ; VI — Scoția. Por
tugalia : VII — R.D.G.

Fch’pa de fotbal a Ir- 
° landei de Nord, care 
cîștigă campionatul inter-

R.D.G.
a

1
Gerard Nijboer (atletism), 
Z. Hilbert Van Der Duira 
(patinaj viteză), 14) Johan 
Van De Velde țciclism), 

•5? Henk Numan (judoy. 
'-/FEMININ: 1. Annie Bor- 
ckink (patinaj viteză), 2. 
Bettine Vriesekoop (tenis 
de masă), 3. Ria Visser 
(patinaj viteză), (£ Anita 
Stays (judo),® Mario Van 
Dijk (schi natrtic) 
n I — R.F.G., Austria ;

II — Franța, Belgia ; 
IU . - - ----------
IV
V
VI
VII
3

1.

3.

1.

R.F.G.,
Franța, _____

Cehoslovacia, U.R.S.S.
Anglia. Ungaria 

Italia, Iugoslavia
- Scoția, Portugalia
- Polonia.

Absența unor țări 
J.O. de vară

Polonia 
„SPORT "-Katowice

la

1
(atletism),
Malinowski _
Czeslaw Lang (ciclism), î. 
Jan Kowalczyk (hipism), 
5. Andrzej Supron (lupte).

FEMININ î 1. Urszula 
Kielan (atletism), 2. Gra- 
zyna Rabsztyn (atletism), 
3. Lucyna Langer (atle
tism), Agnieszka Czop- 
kowna (natație), 5. Anna 
Wlodarczyk (atletism). 
Q 1 —- R.F.G., Austria; 
" Franța, Belgia: III 
Cehoslovacia. U.R.S.S ;
— Anglia, România ; V 
Italia, Iugoslavia ; VI — 
Scoția, Irlanda de Nord ; 
vii — Polonia.
Q Gerd Wessig, campion 
u olimpic Ia înălțime

MASCULIN 
dyslaw

: 1. Wla-
Kozakiewicz 

2. Bronislaw 
(atletism), Qy

II

IV

MASCULIN J
Borg (tenis), 

Stenmark 
3. Thomas 

nordic),

Bjorn 
Inge- 

(schi al- 
Wassberg
4. Bengt
5. Johan

1.
2.1 

mar 
pin), 
(schi 
Baron (natație), 
Harmenberg (scrimă)

FEMININ : g) Agneta 
rlksson (înot), 2. LI 
Haglund (atletism), fȘ; ; 
rit Soederstroem (j'c 
ting), - - — ■
Ilellman 

Qy Anita 
Tîautic). 
2 L -
III — 
lor ; 
ria; 
via;
Nord, 
R.D.G.
Q Echipa S.U.A., cam- 
° pioană olimpică la ho
chei și Gerd Wessig cam
pion olimpic la înălțime

Turcia
„MILLIYET" - Istanbul

1 MASCULIN : Burhan
1 Sabancioglu (lupte), rj. 
Orban Koc (box), ~ 
maz ‘ ‘ f_____  _
Fjprdi Doktoroglu (înc“, 

(5J Efe Aydan-N(baschet).
FEMININ^ (D Sebla Ta- 

nik (înot), Melis Giraud 
(tir cu arcul), 3. “ ““

I E- 
Linda 
) Ma- 
[yach- 

4. Ann-Christin 
(tenis de masă). 
Carlman (schi

R.F.G., Austria ;■ 
Franța, Belgia ; 

- U.R.S.S., Tara Gall-
IV — Anglia, Unga-
V — italia, Iugosla
vi — Irlanda de

Scoția ; VII —

pte), r>.
Aslan (lupt^L

(înot),

Calaloglu (tenis), UI 
Ustundag (volei), p?; 
Alea (înot). v/

- R.F.G.,
— Belgia, 
U.R.S.S.,

IV —
V —

Evfika 
Aylin 

Yakut

2 L 
III — 
Iilor ; 
garia;ft’!
tugalia; VII — R.D.G. 

Q Absența unor țări 
M J.O. de vară

Austrla ; 
Franța ; 

o., Tara Ga- 
România, Un- 
Italia. Iugo- 

; VI — Scoția, Poc-

fotbalului, îatâ, in 
din ancheta noastrâ

la

Pentru iubitorii 
așa cum reies ele 
a doua):
gr. I - R.F. Germania, Austria ; 
gr. II - Franța, Belgia ,*•
gr. III - U.R.S.S., Cehoslovacia ; 
gr. IV - Anglia, România ;

4.

înotătorul Vladimir Salni
kov, triplu campion olim
pic 
mai

la J.O. de vară, 
bun sportiv 

al anului
(schi nordic),

cel
sovietic

S. Iuriiov 
Sedîh (atletism).

FEMININ î 1. 
Kazankina (atletism), 
Irina Rodnina (patinaj ar
tistic), 3. Ludmila Kondra
tieva (atletism), 4. Elena 
Davidova (gimnastică), 5. 
Vera Zozulia (săniuțe).
O I — R.F.G., Austria ;

II — Franța, Belgia ; 
IH — Cehoslovacia. U.R.S.S.;
IV •— Anglia. România ;
V — Italia. Iugoslavia ;
VI — Portugalia, " * ’
VII — R.D.G.

Q Reprezentativa 
babwe, care a 

turneul feminin de ______
pe iarbă la J.O. de vară.

Tatiana
2.

Scoția :

Zim- 
cîștigat 
hochei

tabloul pronosticurilor, 
întrebarea

sinteza,
(răspunsurile la

gr. V - Italia, Iugoslavia ; 
gr. VI - Scoția, Portugalia ;
gr. VII - R.D. Germain.
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