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SATISFACȚIE Șl DEPLINĂ APROBARE 
PENTRU REZULTATELE VIZITEI 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN UNELE TARI ARABE

întregul nostru popor o urmărit cu deosebit interes și a luat cunoștință 
cu multă satisfacție de rezultatele rodnice ale vizitei pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al RepubGcii Socialiste România, a întreprins-o recent in Repu
blica Arabă Libiana, Republica Liban, Republica Arabă Siriană și Republica 
Irak.

Prin intermediul imaginilor televizate am fost martorii nenumăratelor mo
mente emoționante, de care ne-am simțit mereu mindri, văzind cum, în tot 
locul, șeful statului nostru este intimpinat cu sentimente de prietenie și profund 
respect, cu ovații și înalte onoruri.

Entuziasta primire făKută de cetățenii Capitalei Ia înapoierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în pattrie, ovațiile, manifestațiile pline de dragoste, conside
rație și recunoștință au arătat profunda satisfacție, deplina aprobare cu care 
întreaga noastră națiune a urmărit zi de zi fiecare moment și rezultatele stră
lucitei solii de prietenie, pace și colaborare a iubitului nostru conducător.

Hotărirea Comitetului Exectttiv al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român cu privire la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu in unele țări 
arabe a dat o inaltă apreciere activității remarcabile desfășurată cu acest 
prilej de secretarul general al Partidului Comunist Român, ca sol al prieteniei 
și solidarității poporului român cu popoarele țărilor vizitate, pentru promovarea 
politicii partidului și statului nostru, precum și modului strălucit in care a 
acționat pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre România.și țările 
arabe.

De pe tot cuprinsul țării sosesc pe adresa Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, telegrame și scrisori in 
care oamenii muncii din uzine, de pe ogoare, din instituții iși exprimă o dată 
mai mult deosebita satisfacție, deplina adeziune pentru rezultatele extrem de 
pozitive ale vizitei in cele patru țări arabe.

Vizita in aceste țări a confirmat, incă o dată, cu putere, justețea și rea
lismul politicii interne și externe stabilită de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale Partidului, a analizei și aprecierilor făcute de partidul și statul 
nostru în legătură cu situația din Orientul Mijlociu.

Mesajele oamenilor muncii publicate de întreaga noastră presă exprimă 
sentimentele profunde de încredere și adeziune ale întregului nostru popor la 
politica externă a României Socialiste, de dragoste nemărginită și adincâ pre
țuire pentru conducătorul partidului și statului nostru, de recunoștință pentru 
activitatea laborioasă pe care o desfășoară, neobosit, în deplină concordanță 
cu interesele poporului român, ale cauzei păcii, înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

Trei hocheiști maghiari resping acțiunea individuală a lui Tureanu (nr. 19).

O NOUĂ VICTORIE A HOCHEIȘTILOR NOȘTRI

ROMÂNIA - UNG ARI A 6-2
ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE BASCHET

VOINȚA-RAPID 97,78
Două echipe fruntașe ale bas

chetului nostru feminin, Voința 
București și Rapid, s-au întrecut 
ieri seară. în sala Floreasca. în 
cadrai campionatului republican 
(grupa 1—6). Victoria a revenit 
tinerelor de la Voința cu scorul 
de 97—73 (49—13), după o între
cere spectaculoasă, purtată într-un 
ritm viu din prima pînă în ultima 
secundă de joc, captivantă une
ori și prin evoluția scorului.

Au înscris : Simionescu 22, T. 
Rădulescu 21, L. Rădulescu 20. 
Andreescu 18, Ionaș 12, Fierlinger 
2, Stancu 2 pentru Voința, respec

tiv Suliman 22, Gugiu 19, Bosco 
14, Csikos 11, Vasilescu 9, Găescu 
2. Racoviță 1. Au arbitrat bine 
M. Rizea și N. Iliescu.

în continuare, trebuia să se 
dispute meciul masculin Steaua — 
I.E.F.S. care, din păcate, s-a în
cheiat înainte de a... începe, deoa
rece antrenorii M Nedef și D. E- 
vuleț nu au prezentat carnetele de 
legitimare ale echipei I.E.F.S. Ei 
au constatat pierderea lor cu pu
țin timp înaintea partidei. în con
secință, conform regulamentului, 
arbitrii au consemnat rezultatul de 
2—0 în favoarea echpei Steaua.

Azi,

Tradiția nu s-a dezmințit! E- 
chipa de hochei a Ungariei a con
stituit și de data aceasta un ad
versar incomod și destul de dificil 
pentru selecționata noastră. Ceea 
ce este foarte bine, avînd în ve
dere scopul pe care îl urmăresc 
jocuiri’le : verificarea lotului na
țional înaintea C.M. de la Ljubl
jana. Diferența de scor, care ar 
putea părea destul de categorică, 
a fost realizată abia în ultimele 
10 minute ale reprizei a treia, cînd 
oaspeții au depus, din cauza unui 
efort defensiv prelungit, armele 
lor principale — viteza de patinaj 
și contraatacul.

Deși a dominat în. marea majo
ritate a timpului, echipa Româ
niei s-a desprins, cum spuneam, 
greu. Abia în minutul 14, Gheor
ghiu (care avea să fie omul nos-

de la ora 18 — partida

tru de gol) a fructificat o pasă 
subtilă a Iui Antal, pentru ca tot 
el să majoreze scorul la sfîrșitul 
reprizei secunde, cînd eram în in
ferioritate numerică pe gheață. 
Dar, în minutul 46, Havran a re
dus din handicap (la o greșeală 
colectivă a apărării române), a- 
vantajul a redevenit minim și me
ciul deschis oricărui deznodămînt. 
Au urmat însă zece minute în ca
re echipa noastră a apăsat pe ac
celerator. a aplicat un pressing
foarte puternic în fața unui ad
versar care dădea semne de obo
seală și scorul a crescut, în ciuda 
jocului strălucit al portarului ma
ghiar Balogh, Mircioiu, Ioniță, A- 
xinte și Gheorghiu înscriu la ca
pătul unor frumoase acțiuni com
binative, pecetluind o superiorita
te incontestabilă, dar materializa-

revanșă

tă destul de greu. în ultimul mi
nut, la un moment de relaxare al 
gazdelor, Menyhart a înscris prin- 
tr-un șut bombă, surprinzîndu-1 pe 
Netedu, pînă atunci prompt și in
spirat în intervenții. Scor final 
6—2 (1—0, 1—0, 4—2), în favoa
rea echipei României. A arbitrat, 
corect și autoritar, cuplul ceho
slovac M. Platenik—I. Budinski.

Astăzi, de la ora 18, are loc 
partida revanșă.

Valeriu CHIOSE

RAID ANCHETĂ
1 CÎND PERFORMANȚELE SE DUC

LA TG. MUREȘ
J PE APA... MUREȘULUI

RUGBYSTII TIMIȘORENI J ■>
ÎNVINGĂTORI III FIIANTA

Echipa de rugby Universitatea 
Timișoara .și-a început cu succes 
turneul în Franța. în localitatea 
Revel, timișorenii au întîlnit o 
selecționată a cluburilor R. C. 
Revel și R. C. Saverdun, echipe 
fruntașe din liga secundă a 
Franței, în fața căreia au obținut 
victoria cu 16—13 (7—9), , prin
punctele marcate de Suciu (în
cercare), Duță (2 i.p. transf.) 
și Mitan (încercare).

CAMPIONATELE BALCANICE DE SCHI

DAN CRISTEA LJ JL DOILEA TITLU
Nuți Degeratu — medalie de argint D, Munteanu — locul III

VOLOS, 23 (prin telefon, de la tri
misul nostru). —

Vineri seara, comisia de organi
zare a întrecerilor a hotărît ca, de
oarece nu se poate desfășura proba 
de slalom uriaș prevăzută în pro
gram (din cauza lipsei de zăpadă), 
să se dispute o nouă cursă de slalom, 
în care să se acorde titlul balcanic. 
Deci, sîmbătă dimineața, schior'i 
alpini rămași în stațiunea Partaria 
(după cum se știe, fondiștii s-au de
plasat la 300 kilometri, în căutarea 
zăpezii) au luat din nou drumul ma
sivului Pilion.

sigur și au înregistrat timpi ce le 
dădeau speranțe la o calificare su
perioară la sfîrșitul întrecerii.

Primii doi plecați. în manșa a doua 
au fost concurenți din Turcia și Gre
cia, care nu prezentau pericol pen
tru pozițiile fruntașilor. A plecat, 
apoi, V. Brenci. Din dorința de a 
realiza un timp foarte bun (mai ales 
că antrenorul turc Kurdakul, care a 
marcat această manșă a permis în
registrarea unei viteze apreciabile), 
sportivul nostru a ratat o poartă și 
a abandonat. A urmat Dan Cristeă. 
„Ursul", pum îi spun colegii de e-

în lucrările recentei plenare a C.N.E.F.S., 
despre sportul de performanță din municipiul 
Tîrgu-Mureș s-a pomenit în cîteva rînduri. Ve
che citadelă a sportului românesc, Tg. Mureș 
a fost citat — între alte orașe — și la capi
tolul realizări și mai ales la cel al lipsurilor 
și neîmplinirilor. Se făcea mențiunea că dacă 
la lupte, popice, box, tenis și pentatlon mo
dern au fost obținute unele performanțe meri
torii, alte ramuri bat pasul pe loc, ba chiar 
sînt in regres. Se amintea, pe bună dreptate că. 
față de tradiție, față de numărul apreciabil de 
specialiști bine pregătiți, față de unele eforturi 
materiale, rezultatele în marea performanță

sînt încă departe de cerințele etapei actuale de 
dezvoltare a sportului românesc.

între cauze erau subliniate selecția deficitară 
și nivelul necorespunzător al procesului ins- 
tructiv-educativ.

Am plecat la Tîrgu-Mureș dornici să vedem 
„pe viu“ despre ce este vorba. Am discutat cu 
factori de răspundere, cu profesori, antrenori 
și alți specialiști, am asistat la antrenamente, 
am răsfoit planuri de pregătire. Ne-am propus 
ca obiective unitățile de performanță cele mai 
reprezentative, credem, pentru mișcarea spor
tivă mureșeană, cum sînt Clubul sportiv „Mu
reșul", Școala sportivă, asociația „Voința". Am

văzut la lucru și echipe ale Institutului medi- 
co-farmaceutic și ale Institutului pedagogic. 
Putem spune că dacă ‘imaginile surprinse de 
reporteri pot fi influențate (in plus sau în 
minus) de anumite situații de moment, con
vingerile ni le-am format mai ales în discu- 

' țiile cu gazdele noastre. După ce ne-au vorbit, 
firește, de realizările lor, de unele greutăți 
obiective, toți factorii responsabili au analizat 
cu luciditate propria muncă, subliniind neajun
surile care fac ca unele performanțe... să se 
ducă pe apa Mureșului.

în cele ce urmează ne vom strădui să sin
tetizăm observațiile noastre și ale interlocutori
lor noștri.

greutăți

PE PRIMULCANTITATEA
Prima impresie pe 

format-o colindînd, de la 6,30 pînă 
seara tîrziu, cele cîteva locuri de 
antrenament, a fost aceea că la 
Tîrgu-Mureș pulsează o vie activi
tate de performanță. Numeroase 
echipe se succed în sala I.M.F., la 
Școala sportivă, sub tribuna stadi
onului sau în — cu multă indul
gență spus — bazinașul din subso-

care ne-am
LOC. DAR
Iul I.M.F.
însă, ne dezvăluie o altă 
lucrurilor. Este vorba de goana du
pă cantitate, tendință dominantă 
aci, o cantitate care — iertat să 
ne fie — să impresioneze și să 
justifice.

Desigur, e firesc ca, într-o anu
mită fază a muncii, să chemi ma
se de tineri, să-i pui la lucru, la

CALITATEA ?...
O privire mai

alege ace- 
șlefuite în

atentă, 
față a.

încercări, să ai de unde 
le 2—3 diamante care, 
timp, să ajungă la strălucire. Dar 
ne-am întrebat : oare anotimpul ,
iernii e cel mai potrivit pentru 
asta, adică tocmai cînd activitatea 
se desfășoară în interior, pe un 
spațiu mai restrîns ? Dar e limpe
de că și în cazul unor loturi forma
te se vede că nu căutarea îndelun
gă și asiduă, nu munca de selec
ție științifică a dus la ceea ce se

*

FINALELE LA ȘAH ALE „CUPEI TINERETULUI

aliniază astăzi la raportul dinain
tea antrenamentului, ci... ce a dat 
tîrgul! Să luăm echipa de handbal- 
fete a C.S. Mureșul. Cu excepția 
Rozaliei Sos (absentă la antrena
mentul respectiv) și a portăriței 
Man (ambele în loturile republi
cane), celelalte jucătoare sînt fi
rave și mărunțele, n-au calitățile 
atletice necesare. Le-am văzut a- 
lergînd și trăgînd la poartă, de
parte de exigențele adevăratei 
performanțe. Am mărturisit ob
servația noastră antrenorului Flo- 
rea, de curînd la echipă. Ne-a dat

Mircea COSTEA 
Adrian VASILIU

De data aceasta, 
muntele a fost acoperit 
în permanență de o cea
ță deasă, cu vizibilita
tea maximă la 7—8 me
tri, iar un vînt destul 
de puternic a pus multe 
probleme competitorilor. 
La ora 9, primul start. 
Miran Gaspersic (Iugo
slavia) și Sako Ikov 
(Bulgaria), plecați cu 
numerele 3 și respectiv 
5, au înregistrat timpi 
buni — 44:23 șl 44:24. Cu 
numărul 7 a pornit Dan 
Cristea. Aureolat, deja, 
cu un titlu balcanic la 
această a șaptea ediție, 
Dan a ținut să demon
streze că este într-ade- 
văr cel mai bun slalo
mist din Balcani. El a 
coborît vertiginos dar si
gur, a alunecat în mare 
viteză și s-a strecurat 
printre fanioane cu o a- 
bilitate demnă de un 
mare campion. La sosi
re, stația de cronome
traj a firmei Longines a înregistrat 
un timp excelent pentru concurentul 
nostru — 43:71. Sub limita celor 44 de 
secunde au mai coborît doar Du- 
șan Jaunic și Andrej Kozelj (ambii 
iugoslavia) — 43:91 și 43:95. Și cei
lalți reprezentanți ai României în 
cursa seniorilor, < Dorin Munteanu, 
Virgil Brenci și Al. Manta, au mers

Nuți Degeratu, 
gint în proba de

ciștigătoarea medaliei de ar- 
slalom a categoriei junioarelor 

chipă, a mers în mare viteză, a se
sizat cele două „încuietori" ale tra
seului și a înregistrat un timp, exce
lent — 42:87,

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE ATLETISM INDOOR

ȘERB AN IOAN (Dinamo) - 2,18 m LA ÎNĂLȚIME

obținut victoria la limităFinal strîns în cursa masculină a

f. ■''

de 60 m, în care Toma Petrescu

• VALENTINA CiOLTAN (MUS
CELUL C-LUNG) — NOU RE
CORD LA 
TAȚII ® 
(STEAUA) 
LUNGIME
(C.A.U.) A ÎNVINS-O PE VA
LERIA ȘTEFĂNESCU (DINAMO)

LA 60 M !

ARUNCAREA GREU- 
CAROL CORBU 

— CAMPION LA 
• CARMEN ENE

CRAIOVA, 23 (prin telefon). Este 
de-a dreptul impresionantă seriozi
tatea cu care finaliștii „Cupei ti
neretului" la șah își dispută șansele 
în fiecare partidă, rundă după run
dă, cu toate eforturile impuse de 
cele aproape opt ore petrecute zil
nic în fața tablei de joc. Se luptă 
cu ardoare fără nici un gînd de 
remiză, pînă la epuizarea ultimei 
posibilități de cîștig sau de apăra
re. Nu sînt puțini concurenții care 
în pauza dintre două runde ră- 
mîn în sala de șah, pentru studiu 
și analiza partidelor viitorilor ad
versari. Fetele se bucură, bineîn
țeles, de o atenție deosebită: nu
meroși „instructori voluntari", din
tre localnici sau dintre concurenții 
liberi, le dau sfaturi tehnice, le 
explică sisteme de deschidere sau 
variantele cu cele mai bune șanse.

După trei zile de concurs, au în
ceput să apară unele clarificări. La 
băieți, cinci concurenți au acumu
lat cite trei puncte : D. Munteanu 
(București), D. Cioroiu (Craiova), 
M. Zlatariu (Timișoara), N. Dubis 
(Galați) și I. Marin (Constanța). S-a 
întrerupt, însă, partida dintre Mun
teanu și Cioroiu, în care ultimul 
are suficient avantaj pentru victo
rie, dacă la reluarea jocului nu se 
va întîmpla ceva neprevăzut. Cite 
2,5 p au realizat A. Nițescu (Con- 
-tanțat și I. Buleziuc (Petroșani). 
Ambii arată calități care îi fac foar
te periculoși în asaltul final pentru 
cîștigarea trofeului. Ceilalți concu
renți continuă lupta pentru un loc 
cît mai bun în clasament, dar au 
încă șanse pentru podiumul de pre
miere.

In turneul feminin ..apele" sînt 
mai limpezi. Studenta Facultății de 
medicină din Tg. Mureș, Eva

Racz, domină categoric concursul, 
înscriind cinci victorii din tot a- 
tîtea partide. Fata aceasta, care a 
jucat șah pînă acum doar în fa
milie (la Tîrnăveni) dovedește apti
tudini reale, care merită să fie 
cultivate. Pretenții justificate au, 
însă, și concurentele Iuliana Vin
ete (Timișoara), Cornelia Faur (Hu
nedoara), Viorica Grigorian (Baia 
Mare), to^te cu cîte patru puncte, 
ca și Ioăna Dumitrescu (Craiova) 
cu 3,5 p. Craioveanca „a smuls" 
o jumătate de punct neașteptată

în partida cu Ana Maria Melinte 
(Brașov), adueîndu-și regele — cu 
o mutare șireată — într-o poziție 
de pat. A fost nevoie de interven
ția arbitrului, pentru că o concu
rentă, devenită între timp specta
toare la această partidă, a emis 
părerea că „nu este drept sa se 
împartă în mod egal punctul, ci 
părții cu avantaj material (Ana 
Maria Melinte) trebuie să i se a- 
corde 0,75 p“...

Tiberiu RADULESCU

Aspect din întrecerea feminină Foto : V. POPOVECI-Craiova

(Continuare în pag a 3-a)

Mulțl concurenți, din numeroase 
orașe ale țării, atmosferă de puter
nică emulație, întreceri echilibrate, 
surprize — iată în cîteva cuvinte 
cadrul primei zile a întrecerilor 
campionatelor republicane de atle
tism pe teren acoperit. Foarte îm
bucurătoare sînt două aspecte preg
nante ale actualei ediții : prezența 
reprezentanților din multe centre, 
chiar și dintre cele fără cine știe 
ce condiții deosebite de practicare 
a atletismului în sală, ca și înscrie-

rea în concurs a unui lot masiv de 
tineri sportivi.

TOMA PETRESCU — 
PRIMUL CIȘTIGATOR

DINAMO ÎNVINGĂTOARE IN PRIMUL TURNEU

TIMIȘOARA, 23 (prin telefon) 
Derbyul primului turneu al cam
pionatului masculin de volei, Di
namo — Steaua, cu care s-a des
chis în sala Olimpia din localitate 
programul ultimei etape, s-a rezu
mat, în cele din urmă, la un sin
gur set. într-adevăr, doar în prima 
parte a întîlnirii disputa a fost 
echilibrată, Steaua izbutind să se 
ridice la nivelul mai valoroasei 
sale adversare. în rest, Dinamo 
și-a impus o netă superioritate. De 
altfel, numai la începutul partidei 
nivelul tehnic și spectacular al 
jocului a atins o cotă înaltă, prin 
meritul ambelor formații. Steaua 
a realizat o serie de acțiuni izbu
tite la fileu și a găsit, uneori, căile 
de străpungere a masivei apărări 
dinamoviste, ca urmare a unei di
rijări adecvate a ofensivei sale. 
Deși a primit o replică destul de 
bună, totuși, Dinamo s-a desprins 
în final, grație superiorității sale 
la blocaj — care a stopat cu mai 
multă promptitudine 
acțiunile steliste —, 
mai mari capacități 
unei coeziuni depline 
Adjudecîndu-și acest prim set, atu
ul psihic al dinamoviștilor a cu
noscut noi valențe, în timp ce ad-

versarii lor au apărut în setul al 
doilea lipsiți de încrederea intr-o 
eventuală răsturnare a situației. In 
fața unei apărări ermetice, trăgă
torii roși-albașirilor și-au pierdut 
curajul, evitînd să mai atace în 
forță și încercînd să rezolve cu 
precădere prin mingi puse în zona 

dina-centrală a terenului. însă,

^\\\\\\\^
CLASAMENTUL

1. DINAMO
2. Explorări
3. Steaua
4. C.S.U.
5. Universitatea
6. Viitorul

5 s o
5 4 1
5 3 2
5 2 3
5 14
5 0 5

și siguranță 
datorită unei 
ofensive și 
a sextetului.

moviștii s-au dovedit la fel de 
abili și în efectuarea dublajului, 
recuperînd cu regularitate mingile 
și construind atacuri eficiente. Ast
fel, jocul a căpătat un singur sens 
și victoria campionilor, cu 3—0 
(12, 2, 6), pe deplin meritată si a- 
plaudată de publicul spectator 
(care a umplut pînă la refuz sala), 
consfințește o detașare valorică 
clară a formației Dinamo. în frun
tea clasamentului primului nostru 
eșalon. Formațiile folosite : DINA
MO : Udișteanu, Tutovan (Băroiu),

Oros, Dumănoiu, Schreiber, ,Vra- 
niță; STEAUA: R. Enescu, P. Io- 
nescu, Duduciuc, Pop, Bartha, Sta- 
mate (au mai jucat : C. Ion, D. Io- 
nescu, Iuhasz, Chifu, Rauch, Țer- 
bea). Au arbitrat bine : C. Mușat 

' (Constanța) și M. Marian (Oradea).
Interesant ca desfășurare a fost 

și meciul dintre Explorări Baia 
Mare și C.S.U. Galați. Cele două 
echipe care rîvneau în aceeași mă
sură la ocuparea locului secund, 
după primul turneu, se prezentau 
în condiții diferite : băimărenii mai 
odihniți, datorită eforturilor mai 
mici depuse în partida precedentă, 
iar gălățenii obosiți după solicită
rile intense din meciul cu Steaua. 
Și, totuși, studenții au fost cei 
care au triumfat în primul set. ca 
urmare a avantajului de gabarit, 
în continuare, însă, resursele lor 
fizice _ au scăzut treptat, blocajul 
(principala armă gălățcană) nemai 
rezistind solicitărilor. în plus, o se
rie de jucători din sextetul de bază 
au dat semne vădite de oboseală, 
creînd goluri în formație. în aces
te condiții. Explorări a preluat ini-

Aurelian BREBEANU

Cursa masculină de 60 metri a 
fost cea care a deschis seria între
cerilor, prin desfășurarea celor pa
tru serii. Finala, în absența record
manului național Dorel Cristudor, 
a fost dominată de sprinterii stu- 
denți din București și Timișoara, 
prezenți în număr mare (6 din 8). 
De altfel, acest fapt a fost reflec
tat chiar și în stabilirea clasamen
tului. Cu un diniș mai bun, repre
zentantul C.A.U. — Totna Petres
cu, a reușit să remonteze handica
pul ce-1 avea Ia 
ței, întrecîndu-1, 
pe 1 .
toare, evoluțiile 
prezenți în finală, Smuda și Du
mitrescu.

REZULTATE TEHNICE : 1.
Toma Petrescu (C.A.U.) 6,7, 2. A- 
dalbert Darvaș (Poli. Timiș) 6,7, 3. 
Gh. Dulgheru (C.A.U.) 6,8, 4. Emil 
Smuda (Șc. sp. Brașovia) 7,0, 5. Pe
tre Szekernyes (C.A.U.) 7,0. 6. Ta- 
maș Szabo (Poli. Timiș.) 7,0, 7. Vio
rel Dumitrescu (Șc. sp. 1 C-ța) 7,1, 
8. Adrian Tudor (C.A.U.) 7,2.

jumătatea distan-
întrecîndu-1, abia perceptibil, 

timișoreanul Darvaș. *Tromițâ-
celor doi juniori

SURPRIZA
IN ÎNTRECEREA SPRINTERELOR»

Prezența reputatei atlete dina- 
moviste Valeria Bufanu-Ștefănescu 
la startul cursei de 60 m a 
nat un plus de interes 
spectatori dar, poate mai 
pentru specialiști, avînd în 
faptul că ea reintra după o lungă 
absență . competițională. Pe de altă 
parte disputa prezumtivă cu cea 
mai bună performeră a actualului 
sezon, studenta Carmen Ene, 
anunța deosebit de atractivă, 
așteptările n-au fost cîtuși de 
țin înșelate, cursa prilejuind 
luptă aprigă. Ce păcat că sorții 
decis ca cele două recordmane 
ționale ale probei să fi alergat pe

însem- 
pentru 

mult, 
vedere

se
Și 

pu- 
o 

au 
na-

Romeo VILARA 
Paul SLÂVESCU 

Fotografii : Vasile BAGEAC

(Continuare în pag. ai-a) (Continuare in pag. a 4-a)
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Start la motocros

La Școala generala nr. 27 Brăila

SUCCESE ALE MICILOR MODELISTI
Apt vizitat Școala- generală nr. 

27 din Brăila pentru a vedea „pe 
viu" cum se transpun în fapte pa
siunile, cum se creează în rîndul 
elevilor gustul pentru sporturile 
aplicative, tn recreație am cunos
cut pe directorul adjunct al școlii, 
profesorul de educație fizică Ște
fan Stănculescu. Deoarece își ter
minase orele, ne-a invitat cu ama
bilitate să vedem sala de sport și 
apoi cercul de aero-rachetomodele 
al școlii, pe care îl conduce chiar 
dînsul.

In încăperea care adăpostește 
cercul sînt, peste tot, fel de fel 
de planoare ți avioane în minia-

MOTOCICLIȘTII ÎN PRAGUL UNUI BOGAT

tură, pregătite- parcă să-și -iâ zbo- 
iul. Pe o masă, modelul unei 
nave și, alături, o rampă lansa
toare de rachete. Pe pereți, multe 
planuri de construcție și... foto
grafii.

Pasiunii vechi de a construi a- 
vioane și rachete profesorul Stăn
culescu ' i-a adăugat ți pe aceea 
de predare a educației fizice, tm- 
binîndu-le, a reușit si obțină re
zultate foarte frumoase, în ciuda 
unor greutăți inerente oricărui 
început.

Cercul are astăzi 29 de membri, 
dintre care patru sînt elevi de 
liceu, foști elevi ai școlii (Viorel 
Oprișan din clasa a Xll-a a Liceu
lui N. Bălcescu și Stelian Boncotă, 
de la Liceul industrial de con
strucții de mașini au fost selecțio
nați și testați pentru facultatea 
de construcții aviatice).

Aeromodeliștii cercului au cîști- 
gat în anul 1973 aproape toate 
titlurile de campioni județeni tn 
campionatul juniorilor și școlarilor 
iar elevul Viorel Sumner, din clasa 
a Vlll-a, a cucerit titlul de cam
pion republican la proba de „pla
noare A 1“. Un alt elev, Mihai 
Pospai, s-a clasat pe locul al 
IV-lea, iar echipa școlii a obținut 
un merituos loc 4 din 41 de echi
pe participante.

Membrele secției de rachetomo- 
delism (secția este formată numai 
din eleve) nu s-au lăsat mai pre
jos. La concursul interjudețean 
desfășurat la Rm. Vilcea, Marcela 
Țigănuș, din clasa a Vlll-a, s-a 
clasat pe primul loc la racheta 
plane, cu un rezultat foarte bun 
La concursul „Minitelinicus", patru 
dintre membrii cercului au fost 
distinși cu medalii.

Din convorbirea avută cu tova
rășul Stănculescu am aflat multe 
lucruri interesante, printre care și

hotărîrea mem
brilor cercului
ca in concursu-
rile pionierilor si 
la campionatele 

naționale ale ju
niorilor și școla
rilor să obțină 
toate titlurile de 
campioni jude
țeni și să se cla
seze pe unul din 
primele trei 
locuri in finală. 
Acest lucru ne-a 
fost confirmat de 
cîțiva dintre 
membrii cercului 
care se pregătesc 
pentru aceste 
concursuri: Florin 
Ene din cl. a
VII- a, Paul O- 
prea și Stânei Is
pas din cl. a V-a, 
Niculina Cernat 
și Alexandrina 
Năstase din cl. a
VIII- a, Ionica 
Bogdan», și Tudo- 
reta Mocanu din 
cl. a Vl-a. Am 
fost informați cu 
acest prilej că 
s-au construit 
două noi aeromo-
dele de performanță, al căror de
but in concursuri este așteptat cu 
mult optimism.

Discuția noastră a continuat mult 
timp. Din ea am reținut că pentru 
profesorul Ștefan Stănculescu avia
ția constituie cea de a doua pa
siune. Am mai aflat că. pentru 
participarea la campionatele na
ționale ale seniorilor, cercul școlii 
este in căutarea unei asociații, 
pentru afilierea la Federația ro
mână de modelism, că cercul dis

Un aspect de la cercul de aero-rachetomodele al
Școlii generale nr. 27 Brăila. (Fotografie realizată de 

cercul foto al școlii)

pune de o pistă foarte bună în 
parcul orașului, dar lipsa unui gard 
împiedică desfășurarea concursuri
lor sau antrenamentelor.

Am părăsit școala tîrziu, cu sa
tisfacția de a fi cunoscut un pro
fesor îndrăgostit nu numai de 
meseria sa, ci și pasionat pentru 
construcțiile de avioane și rachete 
mici, insuflînd ți elevilor săi ace
eași frumoasă pasiune.

N. COSTIN

BREVIAR
• DUPĂ AUTOMOBILUL 

ELECTRIC a apărut și mo
tocicleta electrică, electrope- 
dul. Inventatorul noului ve
hicul este un suedez, Bjorn 
Ortenheim. Prevăzut cu două 
acumulatoare obișnuite, elec- 
tropedul are o autonomie de 
90 km și viteză la fel de 
mare ca și o motocicletă o- 
bișnuită.

• APRINDEREA ELEC
TRONICA la motoarele de 
automobile și motociclete 
cîștigă tot mai mult teren. 
Recent. întreprinderea Jupro- 
met din Koszalin (R.P. Po
lonă) a construit un dispozi
tiv, pe bază de tiristori, a- 
vînd o serie de avantaje, în
tre care reducerea consumu
lui de benzină cu circa 20 
la sută și prelungirea simți
toare a duratei de funcțio
nare a bujiilor.

• ÎN AUSTRALIA, un 
produs de export foarte cău
ta^ îl constituie semințele de 
eucalipt. Dar a culege se
mințele acestui copac înalt 
de aproape 100 m nu e toc
mai ușor. Ca urmare, Insti
tutul de silvicultură din Can
berra a angajat o serie de 
trăgători de elită care taie 
crengile pe care se află fruc
tele cu semințe, trăgînd în 
ele cu pușca.

• RECENT, RADIOAMA
TORII din întreaga lume au 
aniversat împlinirea unei ju
mătăți de secol de la efec
tuarea primei legături trans
atlantice între radioamatori 
Performanța a fost realizată 
la sfîrșitul anului 1923, cei 
doi autori fiind americanul 
Friederich Schnell (indicativ 
1M8), din orașul Hertford- 
Connecticut și francezul 
Leon Deloy (indicativ 8AB) 
din Nisa. A fost, pentru acea 
perioadă, o strălucită confir
mare a posibilităților unde
lor scurte.

Interviu cu G. Mormocea, 
secretarul general al F.R.M.

SEZON COMPETIJIONAL
Pentru a prezenta cîteva date 

despre pregătirile motocicliștilor în 
vederea sezonului competițional 
care se va deschide curînd, am a- 
vut un scurt dialog cu maestrul 
sportului Georgiu Mormocea, se
cretarul general al Federației ro
mâne de motociclism. •

— înainte de a informa ci
titorii despre pregătirile moto
cicliștilor, vă rugăm să ne vor
biți despre învățămintele reieși
te din activitatea anului trecut.

— întrecerile moto de anul tre
cut, desfășurîndu-se în mai multe 
etape și în localități diferite, au 
realizat o largă popularizare a 
acestui sport tehnico-aplicativ. Spec
tacolele moto, fie că au loc pe tra
see specifice sau pe pista de zgură 
din incinta stadioanelor, au fost 
urmărite cu viu interes de mii de 
spectatori.

Bine pregătiți s-ău dovedit moto
cicliștii de la Poiana-Gîrnpina. Ei 
su cucerit campionatul, la motocros 
clasa 250 cmc, prin Ștefan Chițu. 
Tot din această secție s-a eviden
țiat și Mihai Banu, care în toate 
etapele de motocros s-a aflat în a- 
pcopiere de £hițu și la mari dis
tanțe de ceilalți concurenți.

O secție cu perspective de a-și 
îmbogăți palmaresul în acest nou 
sezon competițional este și cea a 
clubului sportiv Steagul roșu-Bra- 
șov. Antrenorul Otto. Ștefani se o- 
cupă în special de promovarea ele
mentelor tinere. Dispunînd de tra
see specifice pentru antrenamente 
și fiind dotați și cu motociclete noi. 
s wăm ca motocicliștii acestei sec
ții să obțină rezultate și mai bune.

în dezvoltare se află și secția 
Torpedo-Zămești. Sîntem în aștep
tarea unor rezultate mai bune. în- 
trucît, în Uzina „6 Martie" se fa
brică motoretele românești. Ne 
bucură faptul că Ernest Miilner a 
cucerit titlul de campion la clasa 
națională, însă avem pretenția ca 
această secție să strălucească și la 
celelalte clase. Sperăm ca rezulta
tele motocicliștilor de la Torpedo 
să determine atît asociația, cît mai 
ales uzina, să acorde o atenție mai 
mare motociclismului.

Așteptăm rezultate și de la sec
țiile Locomotiva-Ploiești, Victoria- 
Morent, U.R.A.-Tg. Mureș, Automo- 
biluI-Buzău, C.S.M.-Reșița, iar sec
țiile Unlrea-Arad, Sănătatea-Lugoj 
și Progresul-Pitești să depună efor
turi pentru a se afirma în compe-

tițiile din acest sezon, 
fine, să vedem ceva 
de la cea mai tînără 
Casa Pionierilor din Mizil.

— Ce motocicliștl vor fi pre- 
zenți la competiții și după ce 
considerente au fost repartizate 
etapele de campionat în diferi
te orașe ?

— La startul întrecerilor vom 
avea circa 250 nvitocicliști, dintre 
care 8 sînt maeștri ai sportului și 
14 de categoria întîi de clasificare 
sportivă. împărțirea etapelor celor 
patru campionate republicane în 
diferite localități a avut drept scop 
popularizarea sportului cu motor pe 
întreg teritoriul țării pentru a 
atrage cît mai mulți tineri la învă
țarea și practicarea lui.

Campionatul de motocros cuprin
de opt etape. Prima se va d«?sfă- 
șura pe traseul de la Cîmpina la 
28 aprilie. Vor urma etapele de la 
Mqyffp Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
Chnnulung, grasov, Vălenii de 

închein- 
du-«e-,~4o •aii -septembrte. ție dificilul 
traseu de la Tg. Jiu.

Campionatul de dirt-track se des
fășoară. ca și anul trecut, în nouă 
etape, cite trei pe pistele de zgură 
de la Arad. Sibiu și București. Pri
ma etapă va avea loc pe stadionul 
din Arad, la 14 aprilie (la 15 sep
tembrie se va desfășura acolo și 
finala). Sperăm ca, în curînd, să se 
dea în folosință și pista de dirt- 
track din incinla stadionului mu
nicipal Brăila, si cu această ocazie 

■'Bă se . reînvia frumoasa tradiție a 
m-otociclisrnului din acest oraș.

Campionatul de viteză pe șosea 
este precedat de două concursuri 
republicane : la Reșița și la Cîmnu- 
lung. Etapele cammotwtului sînt 
programate la Pitești. Tg. Mures. 
Drobeta Tr. Severin și la Ploîeș-ti.

In fine, campionatul republican 
de regularitate și rezistență se des
fășoară în două etape. în județele 
Tulcea și Sălaj. Concurentii vor 
lua startul, trei zile la rînd, pe 
trasee diferite, iar denartoiaraa se 
va face printr-un concurs de înde
mînare sau de viteză pe circuit.

— Ce perspective oferă turis
mul moto și ce credeți că tre
buie făcut în această direcție ?

— Motocicleta fiind cel mai sim
plu vehicul mecanic care poate 
folosit aproape pe orice timp, 
■orice condiții și pe orice fel 
drum, avînd un consum redus 
carburant, prezintă o mare atracție 
pentru, tineret. Prin motociclism

Sperăm, în 
rezultate și 
secție moto-

tinerii pot folosi timpul liber în 
mod util, își însușesc educația teh
nică și rutieră, își dezvoltă calități 
fizice și psihice necesare pregătirii 
lor pentru muncă și viață. în ce 
priveșe întrecerile moto, dorim ca 
acestea să devină spectacole sporti
ve de o și mai mare atractivitate. 
Ceea ce ne nemulțumește este fap
tul că nu există inițiative locale 
în organizarea unor competiții 
populare de turism și îndemînare, 
la care să fie atrași cît mai mulți 
posesori de motociclete. Acest lucru 
ar constitui un pas important în 
perfecționarea posesorilor de moto
ciclete, in arta de a-și conduce cu 
abilitate, stăpînire și încredere ma
șina și, în al doilea rînd, s-ar de
pista talentele pe care le așteptăm 
la secțiile de performanță.

RADIOCLUBUL PIONIERILOR DIN CIMPINA

fi 
în 
de 
de

încotro se îndreaptă
ZBORUL CU MOTOR?

Dintre disciplinele aviației spor
tive, zborul cu motor este cel mai 
iubit de către tineretul nostru în
drăgostit de aripi. Explicabil, de
oarece avionul simbolizează cute
zanța și măiestria, împletite cu 
largi cunoștințe tehnice. Și ' care 
tînăr nu visează să devină un cu
tezător ? Dar mai există un mo 
tiv : strălucita tradiție românească 
în acest sport. Istoria aviației 
noastre este plină de -figuri de 
mari sportivi, ași ai aerului, care 
au făcut din pilotaj o artă, ui
mind lumea cu talentul lor în 
«tăpînirea „mașinilor zburătoare11

De o bună bucată de vreme, in
să, activitatea sportivă în dome
niul zborului cu motor a fost 
mult redusă, ceea ce a avut ca ur
mare o serie de influențe negative 
asupra întregii aviații sportive 
Tn prezent, factorii care răspund 
de această disciplină depun sus
ținute eforturi pentru a ridica 
zborul cu mqtor la nivelul sarci
nilor majore privind pregătirea 
tehnico-aplicativă a tineretului, 
pregătirea lui pentru apărarea pa
triei. O seamă de succese în acest 
sens au fost obținute încă în anul 
trecut (ore de zbor duble față de 
anii precedent! mai mulți tineri 
cuprinși la pregătire etc.), dar ele 
nu sînt totuși pe măsura posibili
tăților existente. Este suficient să 
spunem, de pildă, că prețioasa

înzestrare tehnică de care dispu
nem — avioane de școală și de 
performanță dintre cele mai mo
derne — nu a fost folosită la în
treaga ei capacitate, că unele apa
rate au stat neutilizate zile și săp- 
tămîni.

Programul elaborat de Aeroclu
bul Central Român pentru anul 
1974 tinde să înlăture acest prin
cipal neajuns. Completat cu o se
rie de inițiative, el va produce 
un reviriment în zborul cu mo
tor.

în primul rînd, numărul de ore 
de zbor va fi aproape dublat față 
de 1973. ceea ce înseamnă sporirea 
numărului de elevi cuprinși la 
pregătire. începînd din acest an, 
se redeschide școala de zbor cu 
motor din cadrul Aeroclubului 
..Aurel Vlaicu" București, cu pa
tru puncte de zbor, astfel că, după 
o întrerupere de cîțiva ani, de pe 
aerodromul Clinceni se vor ridica 
din nou în văzduh „puii de șoim". 
Deocamdată ei urmează cu sîrg 
cursurile teoretice.

O problemă care va trebui ur
mărită cu cea mai mare seriozi
tate o constituie și redeschiderea 
activității competiționale în zborul 
cu motor. Această disciplină cu
noaște două genuri de competiții, 
potrivit regulamentului și calen
darului sportiv al F.A.I. : raliurile 
aeriene, adică zboruri de regula

Interviu consemnat de
Niculce POPESCU

Peste drum de muzeul „NicoLae 
Grigorescu" din Cîmpina be află 
„Casa pionierilor" unde, printre 
alte activități interesante și instruc
tive. se'desfășoară și aceea de ra
dioamatorism. Cercuri de radioma- 
iorism există în prezent pe lingă 
majoritatea caselor de pionieri din 
țară. Eate normal să fie așa, deoa
rece s-a dovedit că această ramură 
tehnico-sport; vă contribuie direct la 
cultivarea interesului și pasiunii 
copiilor pentru lucrări cu caracter 
aplicativ. Rezultatele depind însă 
în mare măsură de modul cum sini 
organizate aceste cercuri, de ceea

APRINDERE ELECTRONICĂ
PENTRU MOTORETA „MOBRA"

Zilele trecute, pe bulevardul LeoitLi 
Sălăjan din Capitală, am întîlnit cîțiva 
tineri discu-tînd în jurul unei motorete 
„MOBRA**. Posesorul ei, tehnicianul 
Constantin Gumă,, abia prididea 
răspundă la întrebările ce i se puneau 
Am înțeles că e vorba de unele trans
formări și l-am rugai să le prezinte 
și cititorilor .noștri.

— iată, aici în această 
plastic de lingă bobina 
se află un , tranzistor, un 
două rezistente și batru 
(legale în serie). Toate la 
mează 
rcteî.
ror

. cutiuță de 
de inducție. 
conden;satpr. 

di-o de Zepei 
un loc f.O'- 

aprinderea electronică a
Ace^t sistem * îl recomand tutu- 

poșesorilor de motorete. dar in 
primul rind celor care participă ia 
competiții. Avantajele aprinderii elec
tronice sînt : funcționare stabilă. la
orice turație a motorului, consum ex
clus de combustibil si ardere complet 
ță. Motorul se încălzește mai puțin, 
bujia nu se mai sncrasează. platina își 
mărește durata de întrebuințare, por
nirea se face mult mai ușor, pe orice 
timp. ‘ iăr 'viteza de deplasare crește.

Pentru a înțelege cum - ■
trebuie să privim schema

Alimentînd ■ montajul 
platinei închis, 
a bobinei de 
ne de 6 
siune 
mare, 
satorul C, de 0,1 
volți, se încarcă cu 
de cele 4 diode, 
tranzistorul AS713. 
repaos. La reînchiderea platinei tranzis
torul conduce și suprapune peste ten
siunea de 6 volți tenșiunea cu care «3

îH-jărujișc condensatorul și astfel la 
bornele primare ale bobinei apare o 
tensiune nu de 6, ci de 40—50 volți- 
iar îi? secundarul bobinei de inducție 
tensiunea este de cîjiva kilovolți. Pla
tina, care in mod normal lucra la 3 
gmperi. de c?ata aceasta funcționează 
în regim de 30 miliamperi. De reținut 
că electrozii bujiei. în cazul folosirii 
aprinderii electronice, vor trebui 
fie la 1 mm distanță. Dacă intervine 
reo pană, se poate trece la aprinde

rea normală. unind punctele „a- șl 
..b“.

Se

ce se execută cu copiii, de com
petența și experiența celor ce le 
conduc. Pionierii cimpineni benefi
ciază în prunul rînd de faptul că in
structorul lor este un radioamator 
cu multă experiență : Lucian Ba
lcanii — YO9IF. Acesta, ajutat de 
Adrian Stnițaru — YO9APJ, și de 
alți radioamatori, organizează și 
desfășoară o activitate care depă
șește cu mult pe acelea din alte 
cercuri de pionieri. Practic, aici se 
desfășoară și un proces de inițiere 
și pregătire a începătorilor în tai
nei? undelor și în diverse construcții, 
iar cu cei avansați se duce o adevăra
tă activitate radioamatoricească. Ast
fel, de la stația colectivă — YO9KPD 
— s-au stabilit peste 5000 de le
gături eu radioamatori «lin 117 țări 
de pe toate continentele. Mărturie 

^a acestei teurnou-s? preocupări, pe
lîngă cărțile de “confirmare, sînt și 
cele 57 de diplome internaționale 
și românești afișate pe pereți. Nu
mai în anul trecut, peste 20 de 
copii între 10 și 13 ani au fost 
confirmați cu indicative de recep
tori. Aici și-au făcut ucenicia mulți 
„vînători de vulpi" încercați, par- 
ticipanți și chiar cîștigători la di
ferite competiții republicane, cum 
sînt : Nîcolae Micu, Gabriela Nea-

AEROMODELIȘTII

funcționează 
alăturată.

CU contacțul 
, în înfășurarea primară 
inducție apare o tensip- 

volți. iar în secundar o ten
ds peste o mie de ori mai 
La deschiderea platinei, eonden- 

microfarazi ia >50 
o tensiune .limitata 
lucru favorizat de 
aflat în stare de

earecomandă ca tranzistorul să fie 
eu siliciu, prevăzut .cu radiator (2X3055; 
BD130; 2N1513 si cu modificarea pola
rității AȘZ15 sâu EFT239). De reținut, 
totodată, costul foarte redus al pie
selor.

Mircea NIȚA

In urmă cu doi ani, la 
industrial pentru construcții 
mașini din Baia 
ință un cerc de 
a primit numele 
Traian Dirjan. 
profesorului Ignațiu Orha, 
brii cercului au obținut chiar din 
primele luni de activitate o serie 
de succese în concursurile locale 
Apoi, în octombrie 1972, echipa 
liceului _ a participat la concursul 
republican al juniorilor de la Sîn- 
petru Brașov. Cu acest prilej, 
elevul Florin Pop a ocupat locul 1 
la proba de aero-modele planoare. 
In anul 1973, după cîteva compe 
tiții de selecție, cei mai buni din
tre membrii cercului au luat par
te la campionatul republican de 
la Pitești, unde o comportare 
frumoasă au avuf. Aurelia Dăseâ-

Liceu1 
de 

Mare a luat fi- 
aeromodele care 
eroului aviator 

Sub conducerea 
mem-

ritate, cu descoperirea unor punc
te de control și aterizări la punct 
fix, ca și concursurile de acro
bație. Dacă la raliuri ar exista oa- 
re.cari posibilități de participare, 
într-o confruntare internațională 
de acrobație aviatică, deocamdată, 
noi nu putem face față. Specializa
rea unor piloți în zborul acroba
tic constituie un lucru destul de 
dificil, care cere timp și mai ales... 
profesori. în prezent, majoritatea 
cadrelor din aerocluburi sînt in

structori tineri, fără prea multă 
experiență, de aceea însărcinarea 
lui Ștefan Calotă, maestru emerit 
al sportului, unul dintre cei mai 
buni ac'robați ai noștri, cu forma
rea unui lot de piloți de acrobație 
ni se pare o alegere fericită, dar 
vor trebui create și condițiile 
necesare pentru ca el să-și poată 
duce la îndeplinire misiunea. A- 
ceasta, începînd cu selectarea tine
rilor înzestrați cu calități deosebite 
și terminînd cu dotarea, în pers

pectivă, cu aparate corespunzătoare, 
în ceea ce privește activitatea 

competițională, zborul cu motor 
va intra începînd din acest an în 
drepturile sale, prin organizarea 
campionatului republican de regu
laritate, de aterizare la punct fix 
și acrobație. Din păcate, cu toate 
că și în anul trecut a fost progra
mată o asemenea întrecere, ea nu 
a mai fost organizată.

Viorel TONCEANU

Micii radioamatori din Cîmpina, la stația lor colectivă
ga, Damian Popa, Rodica Popescu 
și alții. _

Cu ocazia vizitei pe care le-am 
făcut-o, copiii ne-au vorbit despre 
participarea lor, împreună cu ra
dioamatorii vîrstnici, la campiona
tul republican de unde ultrascurte 
la „Babele" — pe creasta Bucegi- 
lor — și despre alte acțiuni la fel 
de atractive și frumoase. După 
cum spuneau, anul acesta activita
tea lor va fi și mai bogată, în 
prezent pregătindu-se temeinic pen

tru viitoarele competiții pionierești, 
precum și mențru unele destinate 
radioamatorilor 'juniori.

H. ION

IA TULCEA, 

LIPSĂ DE ÎNȚELEGERE 

PENTRU RADIOAMATORI

DIN BAIA MARE
loscu, Maria Vereș, Florin Pop, 
Manole Eugen și Vasile Mureșan. 

Se poate afirma că tinerii aero- 
modeliști din Baia Mare bat acum 
la porțile consacrării sportive. In 
aceste zile fiecare oră liberă este 
folosită pentru pregătirea micilor 
avioane și planoare, in vederea 
sezonului competițional. Printre 
altele, elevii intenționează să se 
prezinte și la probele de aero- 
modele teleghidate. Să nu uităm 
că, în același timp, membrii cer
cului sînt elevi buni și foarte 
buni la toat» materiile, deoarece 
ei nu-și neglijează deloc studiile, 

întrebind pe profesorul Orha de 
ce s-a dat cercului numele lui Tra
ian Dirjan, el ne-a răspuns: „La 
25 februarie 1972, cînd am consti
tuit cercul, se împlineau exact 
27 de ani de la moartea eroică 
C aviatorului pe frontul din Ce
hoslovacia. Reamintim cum s-au 
petrecut lucrurile. Fiind atacat de 
mai multe avioane fasciste, el a 
primit lupta inegală, dobprînd un 
aparat inamic. Apoi, fiind atins, 
și-a îndreptat avionul incendiat 
asupra unei cazemate inamice pe 
care, in cădere, a lovit-o in plin, 
distrugînd-o. Acest act de eroism 
cu totul neobișnuit și impresio
nant ne-a determinat să dăm cer
cului nostru de aeromodelism nu
mele eroului".

Vechiul și totuși tînărul oraș de 
la Dunăre impresionează pe vizi
tatori prin ''ritrcrtil foarte rapid de 
dezvoltare în toate domeniile de 
activitate. Te întrebi, pe buna 
dreptate, unde, sînt pregătiți spe
cialiștii de înaltă calificare nece
sari noilor întreprinderi industria
le. Numai la uzina de aluminiu 
este nevoie de zeci dacă nu chiar 
de sute de specialiști în electronică 
și automatică, la care se adaugă 
radiotehnicienii și telegrafiștii de 
care au nevoie vasele de pescuit, 
serviciile portuare sau instalațiile 
ultramoderne ale noului aeroport.

Fără a se substitui școlilor ele 
specialitate, radidhlubul județean 
ar putea contribui și el la iniție
rea șl chiar la pregătirea viitoa
relor cadre de electronist! și ra- 
diotehnicieni. Inimoșii radioama
tori din Tulcea încearcă, de ani de 
zile, să-și găsească și ei un loc 
unde să dispună de o sală de 
cursuri și de un atelier pentru 
construcții. In urmă cu cîtva timp, 
problema părea rezolvată, datorită 
sprijinului găsit la Școala profe
sională de petrol-chimie. Dar, 
curînd. sala obținută a primit 
altă destinație.

Consiliul județean pentru educa
ție fizică și sport are la dispoziție 
un sediu spațios, care ar putea 
adăposti și activitatea radioamato
rilor. Dar spațiul a fost, cu mul
tă larghetă. distribuit altor acti
vități, radioamatorii rămînînd in
tr-un subsol impropriu.

Ei nu merită, adică, o soartă mai 
bună ?

I. PAOLAZZOPetre TARTA

Ștefan M. Ion, com. 
Miroși - Surdulești, jutl. 
Argeș.

în tr-adevăr, cataloage
le de semiconductor! și 
tuburi electronice lipsesc, 
cam de mult, din libră
rii. Pină se va tipări o 
nouă ediție, vă sfătuim 
să vă adresați Radioclu- 
bului județean din Pi
tești (bd. N. Bălcescu 
205) unde, sperăm, veți 
primi lămuririle necesa
re si veți putea consulta 
catalogul care vă intere
sează.

Alexandru Stanciu — 
București.

Pentru construirea unui 
radioreceptor care să 
recepționeze lungimile de 
undă ale Tadioamatnri- 
lor. adresati-vă la Radio- 
clubul Central, str. Dr. 
Staicovici 41 (telefon 
37 05 13). Este bine ca, tn 
prealabil, să dați și exa
menul de radioamator 
receptor (nu ne îndoim 
că posedați cunoștințele 
necesare pentru a-1 tre
ce cu succes). în felul

acesta veți putea primi 
și cărți de confirmare 
(QSL) de la cei pe care 
ii veți recepționa.

Ioan Emilian, Galati.
Există posibilitatea să 

se proiecteze și să se 
realizeze aeromodele cu 
profile .laminare. Dacă 
eventual aveți, un drum 
la București, treceți pe 
la Federația de mode
lism (str. Vasile Conta 
nr. 16) de unde veți p-i- 
mi amănunte și biblio
grafia necesară.

Dan Radu, București.
înainte de a vă răs

punde, ne permitem să 
cităm un fragment din 
scrisoarea dv care, cre
dem, interesează pe mulți 
dintre cititori. „Din mai 
1973 sînt posesorul unei 
motorete Mobra 50 cu 
care, după un rodaj bine 
efectuat de peste 2 000 
km, am făcut o excursie 
de circa 1 700 km prin 
țară pe itinerarul : Bucu
rești — Sighet — Litoral 
— București. Această 
excursie a fost execu

tată cu încărcătura maxi
mă admisă (2 persoane 
și bagaj, in total 150 kg). 
Motocicleta s-a compor
tat foarte bine. Am ob
servat, insă, că încărca
rea pe roata din spate 
este prea naare pentru 
drumurile grele, de a- 
ceea cred că mi-ar fi 
foarte utilă o minirulotă 
remorcată".

Ideea dv. este realiza
bilă. Nu posedăm insă 
nici un fel de schițe sau 
calcule pe care să vi le 
comunicăm. Trebuie fă
cute mai multe încercări 
pentru a ajunge la solu
ția optimă. în funcție de 
posibilitățile de tractare 
ale motoretei.

IJănilă Ghcorghe. Tul
cea.

Motorul Zilndapp KS 
600, care vă interesează, 
poate fi folosit numai la 
o motocicletă cu trans
misie cardanică. Aprin
derea este sistem „delco", 
cu două bobine de in
ducție instalate oaraleL
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C. M. DE BIATLON DE LA MINSK

VOR REEDITA, OARE, SPORTIVII NOȘTRI «

SERIA SUCCESELOR DE ACUM CITIVA ANI?
și 3 martie se

Minsk: (U.R.S.S.),
între 25’ februarie 

vor desfășura, la 
întrecerile campionatului imondial de 
biatlon. ediția a XVI-a. Acum, îna
intea startului oficial, ee cuvine să 
facem o scurtă trecere In, revistă a 
acestor confruntări.

Olimpiadele din 1924, 19128, 1936 și 
1948 au inclus o disciplină similară 
î« programul lor, dar sub formă, de 
demonstrații. Distanța de întrecere — 
30 kilometri. Atractivitatea competi
țiilor numite pe atunci „patrulă mili
tară", caracterul divers și spectacu
lozitatea lor au contribuit la transfor
marea lor într-o disciplină sportivă 
de sine stătătoare. Recunoașterea ofi
cială, „actul de naștere" al. noului 
snort, biatlonul, a fost efectuată în 
1957, de către Uniunea internațională 
de pentatlon modern. Tot cu această 
ocazie, s-a stabilit ca întrecerile de 
biatlon sg se desfășoare individual 
(20 km — pentru seniori, 15 km — 
pentru juniori) și sub forma ide șta
fetă (4X7,5. km și — respectiv 3X7,5 
km). Tn anul imediat următor a avut 
loc la Seefeld. în Austria. prima 
competiție mondială, profyamînd 
curșe pentru seniori. începînd din 
anul 1960 (Squaw Valley — S.U.A.), 
Jocurile Olimpice au cuprins și hiat- 
Ionul în familia sporturilor specifice, 
întrecerile eontînd, în același timp, 
drept campionate mondiale. Dezvol
tarea șl extinderea rapidă a liiatlo- 
nului a primit o nouă confirmare in 
anul 1967, cînd la C.M. desfășurate 
la Altenberg (R.D. Germană), s-au 
prezentat la start și juniorii Cconcu- 
renți sub 21 de ani). Cu acest prilej, 
românul Gheorghe Cercel (component 
al actualului lot balcanic de schi- 
fond), reușea o performantă deosebit 
de valoroasă, sltulndu- se pelodul III 
la categoria juniorilor.

O scurtă trecere în revistă a ocu- 
panților podiumului de premiere la 
cele 5 ediții disputate pînă acum (ul
tima, în 1973, la Lake Placid — 

^J.U.Ă-), ne-ar documenta asupra su
premației incontestabile a sportivilor 
din țările scandinave (Norvegia. Sue
dia, Finlanda) și din U.R.S.S. Aceștia 
au dominat autoritar probele indivi
duale și de ștafetă de-a lungul a 7 ani 
(1958—1965) și. ayeau s-o facă și în

continuare, numai 
diâlâ a biatlonului 
Polonia : ștafeta sa

în elita mon- 
mai pătruns și 
reușit să ocupe 
Norvegia) un

că 
a 
a 

în 1965 (Elverum — 
spectaculos loc III. pentru ca un an 
mai tîrziu (Garmiscli-Partenkirchen 
■— R.F. Germania) să urce pe treapta 
a doua a podiumului, după Norvegia. 
Prețioase medalii de argint au cucerit 
sportivii polonezi și la probele indi
viduale ale acestor ediții. La rîndul 
lor, întrecerile juniorilor aveau să 
consfințească valoarea ascendentă a 
unei noi forțe a biatlonului mondial ; 
K.D. Germană. Așadar, disputa pen
tru supremație a crescut considerabil, 
de la an la an. Poziții din ce în ce 
mai ridicate în ierarhie au cîștigat 
în ultima vreme și Japonia, Italia. 
S.U.A., Canada. Destul de importantă 
a fost și contribuția României la 
aceste permanente schimbări din ime
diata • apropiere a elitei biatlonului 
mondial : între 1964 și 1968, sportivii 
noștri au participat direct la lupta 
pentru ocuparea primelor 5 poziții la 
ștafetă și a primelor 10 în clasamen
tul individual. Dar iată cîteva amă 
nunte asupra acestui capitol.

Prima apariție a biatloniștilor ro
mâni pe traseele campionatului mon- 
dial (Innsbruck — 1964) a coincis cu 
excelentele, evoluții ale lui Gy6rgy 
Vilmoș, clasat in final pe locul 5 în

proba de 20 kilometri, și a ștafetei 
(N. Bărbășescu, Gh. Cimpoia, C. Ca
rabei», G. Vilmoș), situată pe poziția 
a Vl-a. După ce, în 1965, cota rezul
tatelor sportivilor noștri a scăzut 
(Vilmoș — locul 9, ștafeta — locul 7), 
„mondialele" de la Garmisch-Parten- 
kirchen (1966) au eonfirmat... excep-i 
(iile anterioare : Gh. Cimpoia ocupă 
locul 5, iar N. Bărbășescu locul 6 la 
individual, ți doar lin val de ceată 
(și de ghinion t) l-a frustrat pe Vili 
moș de un binemeritat loc 2 în ace
eași probă : multiplul nostru campion 
a tras toate cartușele Jn aer, avînd 
astfel de executat cinci ture de pe
nalizare. Cea mai bună poziție în 
cursa de ștafetă au ocupat-o sportivii 
noștri un an mai tîrziu — locul IV 
— la Altenberg, pentru ca în 1968, la 
Olimpiada de la Grenoble să „vină11 
pe locul VI. Din păcate, de atunci 
încoace, comportarea sportivilor noștri 
la campionatele mondiale de biatlon 
au înregistrat un regres culminind cu 
rezultatul foarte modest de la Sap
poro (locul IX, la ștafetă).

Acum. înaintea C.M. de 
toți iubitorii aporturilor de 
țara noastră așteaptă ca 
tanti! noștri să reinnoade
rupt acum 5 ani — al unor compor
tări demne.

Radu TIMOFTE

ULTIMELE INTÎLNIRI 
ALE CONCURSULUI 

REPUBLICAN DE TENIS
HUNEDOARA. 23 (prin telefon) 

Spre deosebire de edițiile din a- 
nii treouți .ațe epneursulpi de tenis 
pe teren acoperit, acesta care se 
va încheia duminică seara nu a 
concentrat la start Și capetele de 
afiș. Totuși, spectacolul în sine nu 
a avut de suferit. Viorel Marcu, 
C, Popovici, J. Kerekeș, A. Siito 
precum și Valeria Balaj, Elena Tri
fu, Mariana Nunweiller și Florica 
Butoi fiind țn stare (și chiar au 
făeut-o) să ofere meciuri atractive. 
De altfel, numindu-i pe cei opt 
am notat configurația celor două 
grupe finale, în care se vor întîlni 
fiecare cu fiecare.

în turneul masculin.; (pentru lo
curile I—IV). V.-Marcu (Dinamo 
București) l-a întrecut îp două se
turi : 6—2, 7—6 pe C. Popovici
(Steaua). în alt meci al aceleiași 
grupe, C. Popovici a cîștigat cu 

6—3 meciul cu I. Kerekeș 
Rezultate din

NELINIȘTEA LUI ȘT
I
I
I
l
I

la Minsk, 
iarnă din 
reprezen- 
<firui —

NOI RECORDURI NAȚIONALE IN PISCINA (25 m) 
DE LA BRĂILA

mergem
deATLETISM: Sala „23 August", 

ia ora 9,30; campionatele republicane 
ale seniorilor.

BASCHET: Sala Floreasca, de la 
ora 8.30: politehnica — Universita
tea Cluj (f.A), I.C.H.F. — Politeh
nica Ciut Im.A). Dinamo — Univer
sitatea Cluj (m.A): Sala Constructo
rul, de la Otra 9.30: Mine-Energle — 
Universitatea București (m.B), I.E.F.S. 
— universitatea Timișoara (f.A). 
Constructorul — Olimpia (f.A.); sala 
Giulesti, de la ora 9: Politehnica — 
voința Timișoara (m.A), Rapid — 
C.S.U. Galați (m.A); sala Progresul, 
de la ora 9: Universitatea — Pro
gresul (f.B)

BOX: Sala Case! de cultură a ti
neretului, sect. IV (str. Turturele), 
de la ora io: gală în campionatul 
juniorilor.

HOCHEI: Patinoarul „23 August , 
de la ora 18: România — ungaria.

POPICE: Arena Voința, de la ora 
8: Voința Buc. — Gloria Buc.; arena 
Constructorul, de la ora 8: construc
torul Buc. — Victoria Both Meciuri 
in cadrul campionatului masculin. 
Divizia A.

VOLEI: Sala GluleșUr ora ■■■■ 11,30- 
Locomotiva — Delta Tulcea (B. m.), 
sala UREMOAS, ora 10: Confecția — 
C.S.U. Galați (B.f,), sala Dinamo, 
ora 9,30, Confecția — Medicina 
(B.m.).

BRAILA, 23 (prin telefon), 
bătă dimineață, cu prilejul 
dintîi reuniuni a campionatului re
publican de verificare a celor mai 
buni înotători din țară, arn avut o 
nouă ocazie de a proba excelentele 
calități ale piscinei de 25 m din 
localitate, care au înlesnit partici- 
panților la întreceri un veritabil 
asalt asupra recordurilor țării. A- 
ceasța pe de o parte. Pe de alta, 
așa cum am 
mulți dintre sportivii fruntași au 
acordat o mai mare atenție (decît 
era, poate, necesar în această pe
rioadă pregătitoare) concursului de 
la Brăila, prezentîndu-se pe b’.oc- 
starturi destul de odihniți.

Ne-a dovedit-o, în primul rînd, 
cvartetul reprezentativ al ștafetei 
de 4X100 m mixt, care a realizat 
up rezultat de bună valoare in
ternațională. In primul schimb, 
Mircea Hohoiu a înotat în proce
deul spate 100 m în 61,5 sec., Ia 
trei zecimi de propriul să record. 
Ip Cel următor, Octavian Resler a 
„mers", fără eforturi deosebite, 
67,0 pe 100 m bras. Era limpede 
că ștafeta naționalei va realiza o 
cifră spectaculoasă, mai ales că 
Ion Miclăuș a parcurs distanța sa 
în procedeul delfin în 59,5 sec. 
Ultimul a înotat Zcno Oprițescu 
— 53,3 sec pe 100 m liber. Timp 
total — 4 :01,3, superior cu peste 5 
sec vechiului record republican în 
bazin scurt. Evoluția celor patru 
campioni ne lasă să întrevedem 
posibilitatea obținerii unui record 
sub granița celor 4 minute, limită a 
consacrării pe plan mondial.

îmbucurător ă fost, îndeosebi, 
în această primă reuniune, saltul 
calitativ realizat de cîteva dintre 
speranțele înotului nostru. Mihaela 
Georgescu — 13 ani (antrenor M.

Sîn> * 
celei

prevăzut, cei mai

Mitrofan) cu 5 : 37,5 la 400 m mixt, 
al doilea rezultat românesc din 
toate timpurile ; Horațiti Neagrău
— 13 ani (antrenor H. Schier) cu 

■2 : 28,4 la 200 m delfin ; Valeria 
Vlăsceanu 
Mitrofan)
Costea — 14 ani (antrenor Gh. Di- 
meca) cu 2 : 39,8 la 200 m spate 
și-au corectat cu numeroase secun
de performanțele optime. Un alt 
record național îl datorăm Ancăi 
Groza. Ea a plecat în cursa de 200 
th liber cu ('5,0 sec pe prima „sută11 
dțir a terminat mai slab — 2 : 16,2.

REZULTATE TEHNICE : 200 m 
liber (f): A Groza 2 :16,2 -r- re
cord de senioare (v. rec. 2 : 18,7),
D. Georgescu 2 : 20,1 — rec. juni
oare (v. rec. 2 : 22,7), I. Horvath 
2 : 20,4 ; 400 m. mixt (f) : M. Geor
gescu 5 : 37,5 — rec, fete categ. A 
<v. rec. 5 :40,2) ; 200 m. delfin (m.)
E. Aimer 2 :11.7 A. Birini 2 «4.2 ; 
200 nt. spate (f) : L. Donia 2 :35,1, 
V. Vlăsceanu 2 :37.0, M. Costea 
2:39,8: 4X100 m. mixt (m) : Echi
pa națională (M. Hohoiu, O. Resler, 
I. Miclauș, Z. Oprițescu) 4: .01,3
— rec. național.

cu
13 ani (antrenor M.
2 : 37,0 și Mihaela

A. VASIL1U

(Urmare din pag. 1)

dreptate, ca și tov. Vasile Sîm- 
boan — președintele clubului, ca 
și vicepreședintele Koos Băla. în 
oraș mai sînt încă cinci echipe de 
handbal, de băieți și fete, dar și 
acelea suferă din aceeași pricină.

Sub tribuna stadionului, pe o 
pistă de zgură deteriorată și ne
marcată (30 de metri) se călcau pe 
picioare (în teniși) circa 60 de 
fete și băieți de la școala sportivă. 
Lucraq de-avalma, sprintînd doi 
Cite doi, fete cu băieți, mai mici 
cu mai mari, iar cei trei profesori 
(Nagy Vilmoș, loan Gogolac și 
Baczo Ladislau) strigau cînd și 
cind la cîte unul... să nu-și bălă- 
băne brațele. Care, ce, cum? Asta 
părea mai puțin important.

Cantitatea e prezentă și în pri
vința numărului de echipe. Face 
clubul echipă de baschet? Face și 
Voința, și I.M.F., și Institutul pe
dagogic, și Liceul ,.Bolyai" și fi
rește, Școala sportivă., Din ce, cu 
cine? Asta nu contează. O luptă 
acerbă pentru aceleași 2—3 ele
mente mai răsărite, ivite la una 
din echipe și care, în ochii fiecă
ruia dintre antrenori, reprezintă 
visul suprem, salvarea de la re
trogradare sau „cheia" promovării 
în divizia A. Și de-aici intervenții, 
rugăminți sau... reclamații. „Dacă 
mi le-ar da mie pe cele trei de 
la Liceul „Bolyai11 a-și...“ — am 
auzit din gura antrenorilor de 
la „Voința" și de la Institutul pe
dagogic. Fiecare are argumentele 
sale, iar candidatele sînt aceUdași... 
trei. Deci, oricum, cineva va cîș-

5
tiga și cineva va ofta! Oare cu 
cele trei fete talentate să înceapă 
și să se termine baschetul din Tg. 
Mureș? Dacă așa stau treburile.de 
ce e nevoie să se cheltuiască fon
duri și energie cu 4 echipe de fete 
într-un oraș ? E evident că supra
dimensionarea, lipsa simțului rea
lității, dublate de comoditatea unor 
antrenori, veșnic cu ochii 
dina vecinului, iau locul 
tării planificate.

Echipe multe cu puține 
autentice - 
majoritatea 
le-am văzut. Echipa de baschet- 
băieți a I.M.F. aliniază la antre
nament 6 jucători! Cîți al ți 
denți sportivi are profesorul 
bely Atila? Unde și cînd se 
gătesc, dacă nu vin la cele 
„miuțe11 săptămînale? După... 
dea se află echipa de volei-fete a 
I.M.F. în total... 5 sportive! Două 
de o parte a fileului și trei de 
alta. Se exersează „atacul la fileu". 
Ce fel de atac? Cu sau fără blo
caj? Vă lăsăm să trageți dv. con
cluzia. De-aici, poate, și evoluția 
modestă din campionatele „B", 
fără ca lotul național să se pro
fileze măcar la orizontul cuiva.

Șase fete Ia antrenamentul echi
pei de baschet a Școlii sportive, 
dintre care trei începătoare... Cinci 
echipe de popice în divizia A, din
tre care una singură de valoare 
(Voința-fete), celelalte înotînd în 
subsolul și mijlocul clasamentului. 
Și exemplele ar putea continua, 
vorbind de aspirații fără acoperire 
și mai ales fără viitor. în alcătu
irea actuală.

în gră- 
dezvol-

talente
iată pecetea pusă pe 
formațiilor pe care

stu- 
Bor- 
pre- 
3—4 
per

FLUX CONTINUU DE VALORI - MENIRE DE BAZA A ȘCOLII SPORTIVE
O bună parte a timpului ne-am 

petrecut-o în Școala sportivă, toc
mai pentru a vedea cum se asi
gură creșterea tinerelor 
Am fost impresionați de 
lucruri care se fac aci, de entuzi
asmul conducerii (director — prof. 
Kacsd Tiberiu) și al cadrelor șco
lii. Am văzut filme tehnice făcute 
de profesori și chiar de elewi și 
folosite în instruire. Sala școlii e 
mai tot timpul plină, se luctrează 
cu tragere de inimă. Dar și aici 
cantitatea domină excesiv. 100.1 e- 
levi în 54 de grupe! E adevărat, 
cu 30 de cadre. E adevărat, unii 
dintre elevi vin și alții pleaciă pe 
parcursul anului. Dar cum răs
punde școala la nevoia stringentă 
de talente tinere, temeinic instrui
te? Mărturisim că minute întregi 
am privit uimiți la prichind ei de 
4,5 și de 6 ani învățînd în joacă 
alfabetul mișcării. Am văzut feti
te și băieți de 5 și 6 ani c&zînd 
în „șpagat" cu aerul cel mai itiresc. 
Dar carnetul cu cifre ne-a trezit 
la realitate, ne-a amintit că „J.O. 
’76" bat la ușă, că nici pîo£ în

talente, 
cîteva

1980 nu mai e chiar așa de mult. 
Or, copilașii aceștia nu ne pot 
promite ceva înainte de 1984... Ce 
facem pînă atunci? Ne mulțumim 
cu cei trei băieți, de vîrste și po
sibilități diferite, de care se ocupă 
profesorii Vincențiu Forico și 
Bânhegyi Zoltan? E destul? Și a- 
poi, ni-s dragi gîndăceii de la cre- 
șa vecină, dar jocul lor ocupă toa
tă sala ore întregi, iar luptătorii 
lui Gyarmati Francisc se înghesu
ie într-un colț, pe cîțiva metri p.a- 
trați, chit că printre ei e și Tibe- 
riu Seregelyi, care a cucerit locul 
4 la „mondialele11 de juniori din 
S.U.A. — 1973 și Benedek Csaba
— locul 4 la „Concursul Prietenia11 
de la Ulan Bator.

Dacă toți copii ar trece o oră 
prin sala școlii, ar fi extraordinar! 
Dar avem nevoie de spațiu ca să 
ne îngăduim acest lucru. Poate că 
crețele și școlile respective, înțe- 
legînd acest veritabil apostolat al 
vrednicilor pedagogi de la Școala 
sportivă, cum e Alexandru Olah
— de pildă — ar trebui să creeze 
ele însele spațiul necesar adăpos-

6—3,
(Dinamo Brașov).
turneul feminin (locurile I—IV) ■: 
Valeria Balaj (Steaua) — Florica 
Butoi (C.S.U. Construcții) 7—6, 
6—1 ; Elena Trifu (Steaua) a dis
pus cu 6—1, 6—2 . de Mariana Nun- 
weiller (P’marno Brașov) și cu 
6—2, 6—2 de Eterica Butoi. Rezul
tate din turneul pentru ' locurile 
V—VIII (masculin) : M. Rusu 
(C.S.U. Construcții) — A. Roșianu 
(Steaua) 6—3, 6—0 ; D. Nemeș 
'Steaua) cir A. Siito (Dunărea Ga
lați) 3—;6, 7—5, 6—1 și cu A. Roși
anu 6—0, 6—3. Rezultate din par
tidele de dublu : în finală, cuplul 
stelist Valeria Balaj. Elena Trifu 
a dispus cu 7—6, 6—1 de Florica 
Butoi, Elena Cotuna (ambele C.S.U. 
Constr.) ; masculin : C. Popovici, 
D. Nemeș — R. Bădin ’ (Dinamo 
Buc.), I Galamboș (Donarea) 6—0. 
4—6, 6—1.; Gh. Boaghe (C.S.U.), 
V. Marcu — A. Viziru (Progresul), 
A. Roșianu 6—3 6—0.

Ion GAVRILESCU
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LUNI, IN SALA
DIN STR. BISERICA AMZEI Nr. 7:

„EFORTURILE AEROBE 
SI ANAEROBE IN SPORTUL 

DE PERFORMANTĂ
Centrul de cercetări științifico; și 

documentare tehnică al C.N.E.F.S-, 
Consiliul muncipal pentru educație 
fizică și sport, în colaborare cu 
Universitatea populară București — 
anunță ținerea cursului de recicla
re cu tema : „Eforturile aerobe și 
anaerobe în sportul de performan
ță".

Expunerea va fi făcută de prof, 
univ. dr. Miron Georgescu, în 
din str. Biserica Amzei nr. 7, 
25 februarie 1974, orele 12,30.

Va urma un film artistic.

H

sala 
lyni

DE GIMNASTICA DEAZI ÎN SALA

CONCURSUL BUCUREȘTEAN PE APARATE
LA DINAMO

programată înPentru astăzi este
Capitală prima competiție de gim
nastică a anului, -Sa-—organizarea 
Cpmisiei municipale de specialitate 
a Bucurcștiului. Este vorba de con
cursul pe aparate, o întrecere tra
dițională, ce se inaugurează în a- 
cest an cu disputa la bîrnă (fete) 
și sărituri (băieți). Și-au anunțat 
prezența peste 100 de gimnaști

la Șc. sp. nr. 2,

■ ■■

tirii acestei activități cu caracter 
social și sportiv. învățătoarele 
Farcaș și Gyongy, profesorul Mo- 
zes, nelipsiți de la lecțiile de gim
nastică ale elevilor lor, ar putea 
povesti la școală ce văd, ar putea 
invita factorii de răspundere șă 
vadă „minunea" și precis i-ar con
vinge să acționeze cum propu
neam mai sus. Dacă nu, să aștep
tăm vara. Nu vor îmbătrîni co
pii 
piardă perspectiva

* PREGĂTIREA
La Tîrgu-M-ureș 

aci) pregătirea pe 
este, deocamdată,

Iar Școala sportivă, fără 
trăsătură

să 
de

I
I

Duminică, în prima re
priză a amicalului „U“ 
Cluj—V.S.S, Kosice, poar
ta gazdelor a fost apărată 
de Ștefan, goal-keepei-ul 
pe care clujenii nu-1 ma^ 
văzuseră. în echipa mare, 
din ultima etapă a cam
pionatului trecut, cea care 
„hărăzise'1 șepcilor roșii 
locul 16. O absentă expli
cată, în principal, prin 
forma constant bună a lui 
Irizăreanu, puștiul care, 
trimis în toamnă între 
buturi, a dat permanent 
dovezi de vigilență și si
guranța, nelăsind loc în
trebărilor : „Unde-i Ște
fan „De ea nu-1 ba?ă 
pe Ștefan ?“ — omul care 
prezenta atu-ul unei ex
periențe cîștigată în cinci 
ani de Divizia A.

Reîntîlnirea de dumini
că (care a coincis cu o 
evoluție aplaudată a l’>i 
Ștefan) n-a înscimnat, însă, 
doar revederea unui jucă
tor absent tot turul cam
pionatului ’73—'74. ci in
tr-un fel o revelație, pen
tru că ea a reamintit su
porterilor de portarul care, 
acum doi ani, a susținut 
convingător campania alb- 
negrilor spre 
(prezent în 23 
de partide) §1 
țiat faptul că 
tea are, astăzi, portari la... 
concurența, descoperire 
deosebit de tonică acum, 
la leluarea campionatului.

Tonic este și Ștefan.

dar numai atunci cînd 
vorbește despre echipă, 
teamul care deține — 
după aprecierile sale — 
„unul dintre cele mai va-

și analizei lucide și 
privească destinul 
prisma șansei și a 
juncturii. „Cine Știe 
să mai intervină !“

să-și 
prin 
con- 
țe-o

— ex-
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locul IU 
din cele 30 

le-a eviden- 
Universita-

tă. Sau : „Cine știe cum 
p să-mi fie cîntărifă for
ma ?“ — reflectează, el, 
împovărat fiind, încă, de 
acuzația că „locul 16 a 
fost în bună parte și o- 
pera Iui“.

Neliniști și întrebări 
care-1 fac pe Ștefan să 
evite răspunsul direct la 
întrebarea noastră privind 
modul „cum își apreciază 
el însuși forma de astăzi", 
oferihdu-ne în schimb 
precizarea : „Am tras cum 
n-am făcut-o niciodată!" 
Mărturisire ce dovedește 
dorința „rezervei" de a-și 
recuceri locul pe care, cu 
puțin timp în urmă, 
credea senator 
și conștiința că, 
printr-un efort 
poate reveni »r- 
menține — pe 
temporar pierdute.

— E pregătit, să revină?
- îl consultăm noi pe 
secitrdul" Vasile Băiu-

<se 
de drept 

numai 
titanic, 

și se 
pozițiile

țara“, 
însă, des- 

it ia 
exacte 

9.64,

loroase loturi
Cînd vorbește, 
pre el, omul formai 
școala științelor < 
(absolvent, cu 9.64, al 
Facultății de matematică) 
este tentat să părăsească 
terenul solid al calculului

clama el, gmdmdu-se Ia 
accidentul suferit în „a- 
mjcaluF cu „Poli" Timi
șoara din duminiea pre
mergătoare deschiderii 
campionatului, accident 
care i-a facilitat lui Lă- 
zăreanu calea spre poar-

Ștefșn e acum într-o 
formă bună! — ne răs
punde interlocutorul. Răs
puns pe care-1 reținem ca 
încheiere, el avînd darul 
să risipească neliniștea Iui 
Ștefan (care, menținuți, 
ar putea determina o 
comportare crispată, spe
cifică stărilor aflate sub 
sabia lui Damocles) și să 
ofere suporterilor lui „U" 
certitv ’inea că poarta are 
două— lacăte !

Nușa DEM1AN
1

SlMBĂTĂ, STARTUL PROPRIU-ZIS AL RETURULUI
Prima etapă a returului \ a - .i două meciuri iievan. i,( <_ti o zi. E vorba do par

tidele: RAPID — S.C. BACAU Și F.C. CONSTANȚA — DINAMO, care se vor disputa 
SÎMBATA 2 MARTIE.

Meciul de la București, dintre RAPID și S.C. BACAii, are loc sinibS'H deoarece 
echipa băcăuoana debutează miercuri C martie în „CUPA BALCANICA", primind vizita 
echipei bulgare LEVSKj SPARTAK SOFIA, lider autoritar al campionatului.

Partida de Ia Constanța, dintre F.C. și DINAMO BUCUREȘTI are loc și ea cu o zi 
mai devreme deoarece va Ii televizată. In scopul de a nu influența numărul spectato
rilor la celelalte intîlniri ale etapei, partidele televizate vor fi devansate cu o zi.

Ora de începere a jocurilor primei etape este 16.

ARBITRI ROMANI
Printre Relegările efectuate de U.E-F.A,. 

la unele jocuri internaționale figurează 
-și o serie de nume de arbițrj români. 
Astfel, meciul Vardar Skoplje — Laris
sa care se va disputa în ziua de 20 mar
tie, în cadrul Cupei Balcanice va fi 
condus de M. Rotam, ajutat la linie de 
I. Cîmpeanu și V. Topan. Jocul dintre 
echipele reprezentative de amatori ale

PESTE HOTARE
Turciei și Spaniei, .programat pentru 27 
marile, va fi arbitrat de C. Pelrea. In 
sfîrșM, partida dintre selecționatele de 
tineret ale Poloniei și Bulgariei .(a cărei 
dată n-a fost încă fixată) va fi condusă 
de Otto Anderco.

AZI LA SIBIUbueureșteni de
Clubul sportiv șeolăr, Liceul 35,'Vi- 
itorulv- Bteame-,-Steaua -șt" ȘOIMII-SPARTA TRINEC

Se concurează cu exerciții liber _ 
alese, urmînd a fi premiată: cea I 
mai frumoasă execuție, cel mai I 
greu exercițiu, cel mai tînăr parti- _ 
cipant. Concursul are loc în sala I 
Dinamo de la ora 9.

Conlinuîncl seria jocurilor de v&riii- 
care, divizionara B Șoimii Sibiu pri
mește azi, acasă, replica formației ceho
slovace Sparta Trinec.

Vineri, formația cehoslovacă a evoluat 
la Brezoi -în compania echipei Lotru pe 
care a întrecut-o cu 3—1 (2—1).

JOCURILE DE VERIFICARE
DE AZI

ALE DIVIZIONARELOR A

MUREȘULUI
bază a ei — să încerce să apropie 
„termenele de livrare" la sporturile 
deficitare, la cele olimpice cu pri
oritate.

In raportul pregătit pentru a- 
propiata analiză a școlii în Biroul 
executiv al C.J.E.F.S. s-ar putea 
ataca în principal această proble
mă. După cum conducerea 
C.J.E.F.S. ar trebui să ajute la 
stabilirea unor obiective concrete 
cu termene, ținînd 
voile

tive, care nu colaborează între ei, 
nu văd mai departe de niște in
terese înguste, irosesc forțe cu e- 
chipe lipsite de viitor, în loc să se 
unească pentru asigurarea gloriei 
sportive a orașiflui și a tării.

Dar cîte nu s-au spus la o ceaș
că de cafea ? Tovarășul Ștef și co 
laboratorii săi au promis să facă 
din cabinetul județean un orga
nism viabil, competent și autoritar, 
imparțial și eficace, un ajutor 
preț al C J.E.F.S, Mureș.

orașului.
seama de ne-

BUNĂ PENTRU
(și nu numai 
timpul iernii 

eondiționată de 
posibilitățile existente. Dacă vara 
sînt luate cu asalt terenurile și 
bazinul în aer liber, iarna mai toa
te drumurile duc la... I.M.F. în 
mod obiectiv spațiul și programul 
nu permit tuturor ■ secțiilor să-și 
pregătească sportivii la nivelul e- 
xigențelor înalte. S-ar impune, 
firește, spirit gospodăresc în 
partizarea orelor de sală. Dar în 
loc să se aibă în vedere priorită- 
țile( valoarea și perspectiva echi
pei, sarcinile de performanță ș.a.) 
se practică o repartiție potrivit i- 
deii „să aibă fiecare cîte ceva", 
adică, plătește unitatea chirie? Să 
se antreneze! Că n-are efective de 
valoare, că nu vine toată lumea 
la fiecare lecție de antrenament, 
că sala nu ajunge nici echipelor 
de „A“ decît de 3—4 ori, cel mult, 
pe săptămînă, asta e altă proble
mă. în vorbe, toată lumea e de a- 
cord, de la Consiliul județean și 
pînă la, ultima secție. în practică, 
nu pune nimeni piciorul în prag, 
nu face nimeni ordine, nu se ri
dică nimeni împotriva automulțu- 
mirii, a limitării aspirațiilor la ni
velul mediu.

Există și alte motive care im
pietează asupra pregătirii. Ne vom 
ocupa de două dintre ele: calita
tea lecției și responsabilitatea an
trenorilor. Am văzut antrenori 
străduindu-se să facă lecții dina-

re

CABINETUL METODIC FAȚĂ
Puține orașe din țară benefici

ază de un asemenea -număr de ca
dre calificate ca municipiul Tîrgu- 
Mureș. Catedrele de specialitate de 
la I.M.F. și Institutul pedagogic. 
Școala sportivă, Liceul cu program 
de educație fizică ,,Bolyai'1, liceele 
și școlile, clubul sportiv — cuprind 
numeroși profesori cu experiență 
teoretică și practică, cu rezultate 
bune în pregătirea unor performeri 
și echipe. Cabinetul metodic jude
țean îi reunește... teoretic, dar nu 
și practic. Punind în discuție pro
blema, ne-am înțeles imediat eu 
tov. lector univ. Zaharia Ș.tef, 
președintele cabinetului. Am căzut

REZULTATE... MEDII
.interesante, cum sînt Bere- 

kmery Ludovic (handbal — Școala 
sportivă și A.S.A.), Torday Ernest 
(baschet — Șc. sp. și „Mureșul"), 
Daroczi Vasile (polo — „Mureșul") 
și alții. Dar sînt destui antrenorii 
(unii sînt profesori) care 
hă pentru... .orele pentru 
plătiți. Și iată-ne ajunși 
din punctele nevralgice ale per
formanței mureșene: clubul „Mu
reșul11, cu 12 secții, are 7 antre
nori cu o normă întreagă și 13 plă
tiți cu ora (inclusiv la o disciplină 
olimpică). La „Voința" — 5 sec
ții — 2 au normă întreagă (ambe
le la popice) și 5 cu ora. Din 33 
de profesori cu specialitatea bas
chet, niciunul nu vrea să preia 
cu normă întreagă echipa „Voin
ța", din divizia A!

Consecințele, în primul rînd lip
sa responsabilității depline — sînt 
ușor de presupus.

Să ne înțelegem : nu 
plății cu ora generează 
răspundere, de muncă 
susținută. Primele două 
pezitiye citate undeva, mai sus, 
sînt antrenori plătiți și cu ora! De 

este sastemul „micii înțele- 
acceptareș de către condu- 
unor unități de performan- 
nu numai de ele) a ideii că

mice

fac trea- 
care sînt 
la unul

sistemul 
lipsa de 
cinstită, 
exemple

vină 
geri“, 
c.erile 
ță 4fti 
cineva le face hatîruL să se ocupe 
de .echipe, cînd. de fapt, echipele 
nu primesc mare lucru de la ase
menea antrenori car? primesc ce
va...

ÎN FAȚĂ CU PERFORMANȚA
de acord că sesiunea de comuni
cări de anul trecut și alta care ya 
avea loc în acest an sînt bune, sînt 
„pe profil11, dar nu suficiente, că 
o serie de alte sarcini revin cabi
netului. S-a exprimat părerea că ar 
fi de mare folos — de exemplu — 
niște „mese rotunde11 cu toți profe
sorii și antrenorii, pentru discuta
rea măcar odată la două luni, e ’ 
orientării științifice a pregătirii, 
sau controale ale unor colective ale 
cabinetului Ja lecții de antrena
ment în sporturile sau ramurile 
deficitare. în discuție a apărut și 
ideea necesității apropierii dintre 
tehnicienii diferitelor unități spor-

„SĂ HOTĂRASCĂ JUDEȚUL I
După cum a sesizat, desigur, ci

titorul, însemnările noastre nu ur
mează riguros schema ..realizări- 
lipsuri", fiindcă realizările de la 
Mureș, de necontestat, le întîlnim 
în știrile și cronicile 
ziar, etapă de etapă.

în lipsă și noi de... 
axăm pe neajunsuri 
niri, așa cum au făcut-o și gazde
le noastre, care nu au șovăit să-și 
recunoască nemulțumirea față de 
unele aspecte ale muncii lor.

Cîteva cuvinte despre conduce
rea sportului județean. Credem că 
multe din neajunsurile performan
ței mureșene ar fi fost evitate dacă 
Biroul executiv al Consiliului nos
tru județean :

— ar fi luptat pentru îndeplini
rea la toate capitolele a planului 
de măsuri elaborat cu un an în 
urmă ;

ar fi aplicat orientarea pri
oritară spre sporturile olimpice ;

— ar fi instaurat un climat de 
exigență față de unitățile de per
formanță. cerîndu-le să-și îndepli
nească atribuțiile la parametrii cei 
mai înalți :

— ar fi controlat sistematic pro
cesul de pregătire din club și din 
celelalte unități de performanță ;

— ar fi urmărit o rațională fo
losire a tehnicienilor și a condi
țiilor de tot felul ;

— ar fi hotărît în litigiile dintre 
unitățile de bază.

Cu alte cuvinte, dacă și-ar fi 
îndeplinit zi de zi, activ și fără 
șovăire roluj de organ unic de con
ducere a sportului din județ, dacă 
ar face, cum cerea un antrenor, 
„să hotărască județul!“.

Este normal că toți tovarășii cu 
care am stat de vorbă cunosc bine 
sarcinile trasate prin Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului din 1973. ca șl 
planurile de măsuri elaborate, pe 
această bază, de C.N.E.F.S. și de 
Consiliul județean, de fiecare uni
tate în parte. Se impune o muncă 
mai hotărîtă pentru traducerea lor 
integrală în viață.

Optimismul și priceperea cadre
lor sportive, dorința lor de a-și 
perfecționa munca reprezintă cea 
mai bună garanție că într-un vii
tor apropiat sportul de performan
ță din municipiul Tîrgu-Mureș va 
urca la nivelul tradițiilor și posi
bilităților sale, al exigențelor ac
tuale.

După meciurile amicale de ieri, 
astăzi, programul jocurilor de veri
ficare cuprinde cîteva întîlniri a- 
tractive, care reprezintă de fapt ul
timele teste înaintea reluării cam
pionatului Diviziei A, prevăzută 
pentru duminică 3 martie.

Atrag atenția, în mod deosebit, 
confruntării® de la Ploiești și Bra
șov, acolo unde, Petrolul și Stea
gul roșu, primesc replica unor for
mații bine cotate de peste hotare. 
La Ploiești, formația cehoslovacă 
Sparta Fraga, care a lăsat o bună 
impresie pînă aeum. își încheie, 
cu acest joc, turneul efectuat în 
țara noastră. întîlnirea este pro
gramată cu începere de la ora 15.30 
pe stadionul Petrolul, în cealajtă 
partidă internațională, stegarii bra- 
șoveni au ca oaspeți pe fotbaliștii 

' Tdrmației poloneze K. S. Poznan, 
care își inaugurează turneul de trei 
jocuri din România, pe stadionul 
Municipal, de la ora 11. Nu lipsite 
de interes sînt și celelalte „amica
le", verificări utile ale unor echipe 
de Divizia A. Pe litoral, F. C. Con
stanța are ca partener de întrecere 
pe Sportul studențesc. Lă Craiova, 
Universitatea întîlnește pe C.S.M. 
Reșița, iar la Cluj, „șepcile roșii” 
primesc vizita divizionarei B, Mi- 
perul Baia Mare., Și lista jocurilor 
de yerificare nu se închide aici. Și 
alte echipe de Divizia B sau C au 
perfectate azi meciuri între ele.

SPORTURILOR ?‘*—

„DE CE FOTBALUL A FOST 
NUMIT REGELE

Centrul de cercetări știin
țifice și documentare tehnică 

. al C.N.E.F.S.,1 în colaborare 
cu Universitatea populară 
București, anunță pentru 
luni 25 februarie 1974. orele 
18, în sala din ștr. Biserica 
Amzei nr. 7, o masă rotun
dă cu tema : „De ce fotbalul 
a fost numit regele sportu
rilor Vor vorbi cronicarii 
loan Chirilă și Eftimie Io- 
nescu.

Va urma un film artistic.

publicate în

spațiu, ne 
și neîmpli-

CAMELIA BUCINICA, PITEȘTI.
vrea să deveniți ziaristă sportivă. Deo
camdată, aveți în față alt obiectiv mai 
apropiat: să terminați liceul. între timp, 
ne puteți trimite diferite corespondențe 
legate de activitatea sportivă din ora
șul sau școala dv. Vă... antrenați în fe
lul acesta pentru profesia pe care spe
rați s-o îmbrățișați într-o zi.

cele 16 echipe la turneul final al €.M. 
de fotbal, ce se va deslâșura peste cî
teva luni în R.F. Germania.

PLOIEȘTI. Apropo 
I inaugural al C.M.

Iugoslavia, va fi 
miliard de spec-

NJJLU QUINTUS, — : 
de prognoza ca meciul 
de fotbal. Brazilia 
urțpărit'ă d.e peste un 
ta tori:

Simt că mă cuprind
Gîndind ce-ar putea să fie»
Dacă telespectatorii 

Ar lua loc la - galerie,

TOADEK DOMANGI, FILIPEȘTH DE 
PĂDURE. Nu știu în ce măsură faptul 
că visați și noaptea că jucați cu mari 
maeștri ai tenisului, .constitivie o dovadă 
că aveți un talent deosebit pentru acest 
sport. Eu am 
Foreman, dar, 
curaj să dau

fiorii.

visat că l-am învins pe 
șincer . șă „fiu, n-aș 

ochii în ring nici

Mihai Aurel! Oricum, tr.eb.uie- să 
puțină răbdare, pînă vor putea fi 

a

avea
cu...

aveți 
crea- 
teni-

MIHA- 
Dar,

te condiții optime de practicare 
sulul și la Filipeștli de Pădure.

GEORGE IORDAN, COMUNA
IEȘTI. Nu e rea epigrama dv. 
parcă n-ar fi cazul să mal punem și 
sare pe rană. Poate că, într-o zi hand
balistele de la I.E.F.S. vă vor inspira o 
epigramă mai... dulce!

RELU COVALIU, GALAȚI. Ce 
putea răspunde altceva decît 
dreptate 7

ION ȘTEFAN, TIMIȘOARA, 
tul că n-ați indicat strada și

că
v-am 
aveți

fap-Nu _ 
numărul 

este cauza că n-ați primit fotografiile 
solicitate de la cele 12 echipe străine. 
Scrisorile au ajuns, cu siguranță, la 
destinație. Dar șansele de a primi răs
puns la astfel de scrisori sînt minime.

IRIMIA ăURCESCU, RĂDĂUȚI. Proba
bil că mulți iubitori a! fotbalului îșl pun 
aceeași întrebare în legătură cu Fanea 
Lazfir de la Universitatea Cluj : 
care este numele de familie $1 care eeia 
prenumele. Așa cum ați presupus 
numele de familie este Fanea.

VURA BELA, CLUJ. Nu am înțeles 
trebarea dv: „cîte meciuri trebuie 
joace o națională de fotbal, pentru a 
deveni campioană a lumii?" Nu există 
un... barem tn această privință, victoria 
finală o decid rezultatele obținute -de

dv.

în
să

FETSiE TIStJ. COMUNA 
Multe mai aude omulf 
Intre 
■cent

CERVȘENIA.
Așadar, meci 

Olimpia Cervenia și Unirea Brtn- 
După pauză, lovitura de începere

cei din Cervenia. Un înaintaș lai 
acestei echipe, care prirnise rtringea de 
la coechipieri, observing câ portarul era 
undeva in careul de 16 metri (cunosc si 
eu un portar care face figuri dintr-as- 
-tea, dar >nu-mi aduc aminte cum ii 
cheamă!), trage direct în'goi și înscrie. 
Arbitrul; în primul moment, acordă gol, 
dar la insisterrtel-e eîioi*va spectatori din 
Brinoeni, ii anulează. Golul a fost... gol. 
Dar arbitrului 1 s-a făcut milă, proba
bil. de fotbaliștii din Brîneeni Dacă 
plingeau puțin, presupun că ar fi ob
ținut șl o lovitură de ia li metri!

SIMION CAURItU. 
probabail foarte tînăr. 
că echipa av- favorită ______ __
de ■ patru ori consecutiv campionatul ță
rii la fotbal. Este vorba de edițiile 1961— 
62, 1962—63. 1963—64 șl 1964—65. In cupele 
europene, nu știu care ar putea fi con
siderat cel mai mare succes obținut de 
Dinamo. Să sperăm că va veni ziua 
cind voi putea răspunde la o astfel de 
întrebare, fără să mă gindesc prea mult!

ROMAN. \ Slnteți 
Altfel, ați fi știut 
Dinamo a cîștigat

C. DONICI, VASLUI. Unde a stat 
muza dv. pînă acum? Poezia dv. poate 
primi aprecieri favorabile. Dar, cine se

gîndește la schi, acum cînd începe fot
balul? Deci, rămînețl în așteptare, o 
așteptare — recunosc — cam lungă ’

Ilustrații : N. CLAUDIU

treburile.de


EUROPENE DE TIR CU AER COMPRIMAT
Echipa noastră feminină de pi Sf O/ pe locul 4

DE FOTBAL
CAMPIONATELE MONDIALE

INTERNAȚIONALE

ENSCHEDE, 23 (prin telefon, 
la trimișul nostru). •— Ediția a 
a campionatului european de tir cu 
aer comprimat a debutat prihtr-un 
fapt de senzație. După calcularea 
și afișarea rezultatelor la întreaga 
probă de armă juniori și jumătate 
de la cea de senioare, organizatorii 
s-au sesizat că rezultatele sînt gre
șite deoarece calculul s-a făcut cu 
un gabarit mai mare : 4,9 mm în 
Ioc de 4,5 mm... în consecință, toate 
țintele au fost revăzute și re jude
cate, ceea ce a produs mari întîr- 
zieri în alcătuirea clasamentelor. 
La ora cînd telefonăm sîntem doar 
în posesia rezultatelor la pușcă ju
niori și senioare și a celor provi
zorii la pistol senioare.

La armă senioare reprezentantele 
U.R.S.S. au cîștigat o dublă și ca
tegorică victorie, încheiată cu noi 
recorduri ale lumii prin Balba Za
rinia și la echipe. în proba de 
pistol rezervată senioarelor, deși 
rezultatele sînt . provizorii există 
destulă siguranță că acestea vor 
Tămîne, pînă la urmă și cele defi
nitive. Sportivele sovietice au ieșit 
învingătoare prin Nina Stolearova
— 387 p — nou record mondial 
(v.r. 384) și echipa U.R.S.S. 1 147 p
— nou record mondial (v.r. 1142 p).

Reprezentativa noastră, alcătuită 
din Ana Buțu, Anișoara Matei și 
Silvia Kaposztai, se află pe poziția 
a patra cu 1100 p, după selecțio
natele U.R.S.S., R.F.G. 1113 p și 
Polonia 1 109 p, dar înaintea for
mațiilor Cehoslovaciei, Angliei, El
veției și Suediei. Foarte slab a tras 
Anișoara Matei — 359 p (87—89— 
89—94), adică cu cel puțin 15 puncte 
mai puțin față de media rezulta
telor obținute în competițiile ante
rioare. Ana Buțu a evoluat normal
— 374 p (93—93—93—95), iar Silvia 
Kaposztai a realizat 367 p (87— 
93—94—93) cu cîteva puncte sub ci
frele înscrise de ea pînă acum.

de
IV-a

La ora convorbirii telefonice se 
definitivează calculele pentru între
gul clasament al acestei probe ca 
și pentru stabilirea ierarhiei la pis
tol juniori.

Iată rezultatele la proba de pușcă 
juniori și senioare : echipe, juniori : 
1. U.R.S.S. 1126 p, 2. R. F. Ger
mania 1 126 p, 3. Iugoslavia 1116 
p ; individual : 1. N. Hammerer
(Austria) 379 p, 2. Z. Simovici (Iu
goslavia) 
(Polonia) 378 p, 4. T. Samuelsson 
(Suedia) - ..
vegia), 377 p, 6. I. Medoev (U.R.S.S.) 
376 p. Senioare, echipe : 1. U.R.S.S.

379 p, 3. K. Stevaniak

377 p, 5. P. Lokken (Nor-

1147 p — nou record mondial (v.r. 
1135 p), 2. Polonia 1134 p, 3. Sue
dia 1116 p ; individual : 1. Baiba 
Zarinia (U.R.S.S.) 391 p — nou re
cord mondial (v.r. 382 p), 2. Els- 
bieta Kowalewska (Polonia) 383 p, 
3. Kira Bojko (U.R.S.S.) 382 p, 4. 
Irena Wierszbowska-Mielkowka (Po
lonia) 380 p, 5. Desanka Perovici- 
Pesut (Iugoslavia) 378 p, 6. Anita 
Engvist (Suedia) 376 p.

Azi intră în concurs ceilalți, re
prezentanți ai noștri, la probele de 
pușcă și pistol seniori.

DE SCHI NOIIDIC DE IA IALIIM
MOSCOVA ARE ȘANSE SA DEVINĂ

Constantin COMARNISCHI

Campionatele mondiale de schi 
nordic au continuat la Falun cu 
proba de sărituri de la trambu
lina mare (90 
cîștigat de 
bach (R.D.G.) 
de 104 și 101 
patriotul său
Și de cehoslovacul Rudol Hohnl 
217,1.

Cursa feminină de ștafetă 4x5 
km a revenit echipei U.R.S.S. (Ni
na Baldîșeva, Nina Selunina, Raisa 
Smetanina, Galina Kulakova) cu 
1 h 02:57,39,

m). Concursul a fost 
Hans-Georg Aschen- 
cu 240,4 p (sărituri 
in), urmat de com-

Heinz Wosipiwo 223,3

DAN CRISTEA LA
(Urmare din pag. 1)

Acum a venit rîndul schiorilor din 
Iugoslavia și Bulgaria să încerce să 
răstoarne configurația clasamentului. 
Dar aceasta i-a făcut să riște prea 
mult, să atace riscant porțile și ma
joritatea au greșit și au fost desca
lificați. Doar Gaspersic a făcut o cursă 
la fel de bună ca Dan Cristea, dar 
timpul sau a fost cu cîteva zecimi 
mai slab. Dorin Munteanu a consti
tuit o surpriză plăcută. A atacat cu 
acuratețe virajele, în viteză (ceea ce 
li convine) și a reușit să cucerească 
o binemeritată medalie de bronz. Se 
poate aprecia ca bună și evoluția lui 
Alexandru Manta, clasat pe locul V,

Cursa fetelor și a junioarelor a 
fost la fel de interesantă și trebuie 
să remarcăm comportarea foarte bu
nă a lui 
companie 
oare din 
clasat pe 
reascâ o 
argint.

Cursa juniorilor a fost cîștigată de 
sportivul iugoslav Boian Krizan, loan 
CaVașî, Natidor Szafbo și Cornel Nfe- 
guțescu, considerați printre preten- 
denții la primele locuri (în special

Nuți Degeratu care, într-o 
valoroasă de tinere schi- 

Iugoslavia și Bulgaria, s-a 
locul II, reușind să cuce- 
strălucitoare medalie de

(Urmare din pag. 1)

culoarele mărginașe, unu și opt. 
Poate că dacă ar fi fost alături 
timpul realizat de ele ar fi avut o 
valoare mai ridicată.

Victoria a revenit, in extremis, 
reprezentantei C.A.U. care a reușit 
să reziste finișului impetuos al 
dinamovistei, confirmînd în felul 
acesta suita rezultatelor bune din 
actualul sezon de sală și în atari 
condiții, succesul acesteia nemai- 
fiind o surpriză !

REZULTATE TEHNICE: 
Carmen Ene (C.A.U.) 7,5, 2. Vale
ria Ștefănescu (Dinamo) 7,5, 3. 
Adriana Surdu (Lie. 2 Iași) 7,6, 4. 
Maria Musteață (Sc. sp. Caranse
beș) 7.7, 5. Steluța Vintilă (Steaua)
7.8, 6. Doina Spînu (Sc. sp. Pitești)
7.9, 7. Elena Mirza (Dinamo) 7,9, 
8. Niculina Lungu (L.C.E.A.) 8.0.

NOU RECORD LA GREUTATE 
FEMEI

Dacă in privința primului loc Va
lentina Cioltan n-avea contracandi
dată, performanța rămînea în discu
ție. Și atleta din Cîmpulung Muscel 
și-a dorit pentru acest concurs un 
rezultat cit mai bun, pe măsura pre
gătirii desfășurată de-a lungul luni
lor de iarnă. Și între dorință și rea
litate n-a fost, simbătă seara, nici o 
contradicție, campioana țării reușind 
cu 17,5 m un nou record republican 
de sală.

Din păcate, nivelul mediu al rezul
tatelor, deși în progres, nu este încă 
la un standard acceptabil, și cu atît 
mai puțin competitiv pe plan inter
național.

REZULTATE TEHNICE : 1. Valen
tina Cioltan (Muscelul C-lung) 17,15 
m — nou record republican, 
Mihaela Loghin (C.A.U.) 15,84 ni, 
Viorica Brad (Progresul) 15,32 m, 
Agepsina Rusu (U Cluj) 14,42 
S. Sofia Mitrică (S.S.A.) 14,01 m, 
Mariana Constantin (Dinamo) 14,00

CAPITALA OLIMPIADEI 1980
MOSCOVA, 23 (Agerpres). — Mos

cova are șanse apreciabile să devină 
capitala Jocurilor olimpice de vară 
din 1980, a declarat la o conferință 
de presă, organizată la Moscova, 
Willy Daume, vicepreședinte al Co
mitetului internațional olimpic. Nume
roși membri ai C.I.O. împărtășesc o- 
pinia pe deplin întemeiată că Uniu
nea Sovietică a contribuit considera
bil la dezvoltarea, mișcării olimpice, 
cîștigtndu-și astfel dreptul de a or
ganiza aceste tradiționale jocuri spor
tive.

ÎNAINTEA ultimelor partide dintre tinerii

Se apropie de sfîrșit seria întîlni- 
rilor de tenis dintre reprezentati
vele de tineret ale României și 
Cehoslovaciei.

Mai puțin bine inspirate ca în 
prima zi, fetele noastre nu ne-au 
oferit ieri satisfacțiile scontate. Ele 
au fost învinse, pe toată linia, echi
librul de scor rupîndu-se acum net 
în favoarea jucătoarelor formației 
oaspe : 6—2. Mai întîi Mariana
Hadgiu a pierdut o partidă în care 
condusese în setul decisiv : 0—6, 
6—4, 4—6 cu Yvona Brzakova. A- 
poi, Simona Nunweiller, jucînd 
mult mai puțin bine ca în prece
denta sa evoluție, a pierdut net .în 
fața Reginei Marsikova, în două 
seturi : 2—6, 3—6. „Seria" a con
tinuat cu Dorina Brăștin, învinsă 
cu 4—6, 4—6 de Vera Kozarova, ca 
apoi să pierdem și la dublu : Nun
weiller. Hadgiu — Marsikova, Brza
kova 2—6, 5—7.

în 
o-

AL DOILEA TITLU
primul) au încercat totul pentru a 
confirma această părere, dar lipsa de 
experiență a fost evidentă, fiind o- 
bligați, din cauza unor erori, să a- 
bandoneze și să fie, astfel descalifi
cați.

De la Verbion, locul de desfășu
rare a curselor de fond, nu avem la 
ora convorbirii telefonice nici o ves
te despre rezultatele înregistrate în 
cursele ștafetelor.

REZULTATE TEHNICE : slalom 
seniori : 1. Dan Cristea (România) 
86:58 — campion balcanic . 2. M. Gas
persic (Iugoslavia) 87:50 3. Dorin 
Munteanu (România) 88:72 4. V. Dra- 
jev (Bulgaria) 88:85 5. Alex. Manta 
(România) 89:58 6. S. Teodorou
(Grecia) 96:62 ; junioare : 1. Ilka
Cerpes (Iugoslavia) 99:56 2. Nuți De
geratu (România) 104:58 3. Svetlana 
Ahtchiska (Bulgaria) 11:35; juniori: 
1. B. Krijan (Iugoslavia) 87:92 
Popangelpv (Bulgaria) 92:20 
Ayriksa (Turcia) 114:19.

Iată rezultatele 
a junioarelor : 1. 
(Bulgaria) 22:01,2; 
ceva ~ ‘

Jucătoarele noastre păcătuiesc 
a practica un tenis prea puțin 
fensiv, venind foarte rar la fileu. 
Independent de faptul că adversa
rele lor de acum sînt evident su
perioare, ele ar trebui îndrumate 
către un joc mai activ.

în schimb, lucruri mai bune se 
pot spune despre echipierii forma
țiilor noastre masculine. Chiar dacă 
Traian Marcu a cîștigat din nou 
ceva mai greu decît i-am pre
tinde : 7—6, 6—4 cu Jaroslav Cseh. 
Depășit și ieri Octavian Vîlcioiu, 
învins de Jiri Granat cu 2—6, 4—6. 
Așadar, în meciul primelor repre
zentative, înaintea disputării parti
dei de dublu, decisive, scorul con
tinua să fie egal : 2—2.

Cu netă superioritate s-au impus 
jucătorii formației noastre secunde, 
în fața adversarilor lor. Merită lău
dat Laurențiu Țiței, pentru două 
victorii obținute la capătul unor 
partide frumoase și dîrz disputate : 
6—4, 7—5 cu Milan Slafkovski și 
6—3. 5—7. 6—2 cu Jiri Pruha. în 
celelalte două partide de simplu, 
Mihai Tăbăraș învinge 
4—6, 6—3 pe Pruha și pierde cu 
6—7, 1—6 la Slafkovschi. Deci, 3—1 
pentru români.

Azi — de la ora 8,30 — în sala 
„23 August", se desfășoară ultimele 
trei partide ale întîlnirii echipelor 
feminine, urmate de cele ale băie
ților.

cu 6—4,

Radu VOIA

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE OE TENIS OE MASĂ
ALE R F. G

Cunoscut reprezentant al mișcării 
sportive din R. F. Germania, Willy 
Daume vizitează Uniunea Sovietică la 
invitația Comitetului pentru sport al 
U.R.S.S. și a Comitetului olimpic so
vietic. W. Daume a fost președintele 
Comitetului de organizare a celei de 
a XX-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de la Munchen și se află la Moscova, 
între altele, pentru a-și împărtăși 
experiența în acest domeniu.

Răspunzînd la întrebările ziariști
lor, W. Daume a subliniat că Mos
cova are reputația unui oraș primitor 
și că delegațiile sportive vizitează 
întotdeauna cu plăcere capitala sovie
tică.

Instalațiile sportive din Moscova — 
a declarat W. Daume — corespund 
exigențelor unei competiții de ase
menea amploare. Noul bazin de cano
taj este o realizare remarcabilă.

• La Cairo, meciul internațional 
în care echipa Republicii #Arabe 
Egipt a întîlnit formația Dukla 
Praga a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate : 1—1.

• Meciul dintre Werder Brem
en și echipa spaniolă Real Ma
drid s-a încheiat cu 
mei formații cu 4—1 
a fost organizat cu 
de a 75-a aniversări 
sportiv din Bremen.

® S.V. Hamburg a întîlnit pe te
ren propriu formația Spartak Mos
cova, de care a dispus cu scorul 
de 6—0 (1—0).

victoria pri- 
(2—1). Jocul 

prilejul celei 
a clubului

TELEX

2. P.
3. E.

în cursa de 
Violeta
2,

fond
Nikolova 

, , Tatiana Man- 
___ (Bulgaria) 22:16,6 ; 3. 
Tăaftf (Rottiăhiă) 22:52,01 ; 4. 
Pața (România) 22:34,7 ; 5. 
Kaiarska (Bulgaria) 22:35,5 ; i. 
nelia Mititelu (România) 22:42,7.

, Vilma 
Iuliaria 
Lupka 

6. Cor

MUNCHEN, 23 (Agerpres). — Au 
luat sfîrșit probele pe echipe din 
cadrul campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale R.F. Germa
nia care au loc la Munchen. în 
finala probei masculine, echipa Un
gariei a dispus cu 3—2 de forma
ția Suediei. Rezultate tehnice : 
Johansson—Klampar 2—1 ; Jonyer 
—Bengtsson 2—l ; Johansson, Ben
gtsson—Klampar, Jonyer 2—0 ; 
Jonyer—Johansson 2—1 ; Klampar 
—Bengtsson 2—0.

La feminin a cîștigat echipa Co
reei de sud, învingătoare în finală 
cu 3—1 în jocul cu Japonia. In 
semifinale, formația Coreei de sud

eliminase cu 3—1 echipa U.R.S.S. 
iar Japonia cîștigase cu 3—1 par
tida cu formația Ungariei.

Simbătă au început probele indivi
duale. Pînă la ora închiderii ediției, 
ne-au parvenit următoarele rezultate : 
simplu femei (turul 1) : Edith Wetzel 
(R.F.G.) — Eleonora Vlaicov (Româ
nia) 3—0 (16, 20, 6) ; dublu femei (tu
rul 1) : Ruth Richter, Hannelore Dil- 
lenberger (R.F.G.) — Eleonora Vlai
cov (România), Dolores Uribe (Spa
nia) 3—0 (12, 19. 6) ; dublu mixt 
(turul 1) : Hendrickson, Lieck (R.F.G.) 
— Vlaicov, Gheorghe (România) 3—0 
(11, 19, 16), turul 3 : Maria Alexan
dru (România), Stipaneici (Iugosla
via) — Hirschmuller, Schmittinger 
(R.F.G.) 3—1 (—7, 17, 16, 8), sferturi 
de finală : Claude Bergeret, Secretin 
(Franța) — Maria Alexandru, Stipan- 
cici 3—0 (11, 13, 13).

LOS ANGELES Șl LAKE PLACID
NOI CANDIDATE LA
ORGANIZAREA J. O

NEW YORK, 23 (Agerpres). — 
Simbătă la New York, în cadrul 
unei conferințe de presă, Philip 
Krumm, președintele Comitetului 
olimpic american, a anunțat can
didatura orașului Los Angeles pen
tru organizarea Jocurilor Olimpi
ce de vară din anul 1980. De ase
menea, stațiunea de sporturi de 
iarnă Lake Placid va candida la 
organizarea olimpiadei de iarnă din 
1930.

FEMININE
DE PATINAJ VITEZĂ

In localitatea olandeză Heeren- 
veen au început campionatele 
mondiale feminine de patinaj vi
teză. în prima probă, pe. 500 m, 
victoria a revenit americancei 
Sheila Young cu 44,44, urmată de 
japoneza Keiko Hasbegawa 45,02 
și sovietica Tatiana Averina 45,11.

TENISMANII NOȘTRI LA MOSCOVA
în campionatele 

de tenis pe teren 
U.R.S.S., care se

internaționale 
acoperit ale 

desfășoară la 
Moscova, jucătorii români au ob
ținut rezultate în limitele aștep
tărilor. Viorel Sotiriu a cedat u- 
nuia dintre favoriții întrecerii, 
vieticul VI. Korotkov, 
tidă foarte disputată : 2—6. 
6—7. Dumitru Hărădău, după

so- 
într-o par-

6—3, 
un 

tur trecut cu „succes (6—4, 6—3 cu - '-Xi—, > ,------ ej
al 
în

sovieticul Kapianson a fost și 
eliminat de un reprezentant, 
gazdelor, reputatul S. Lihaciov,

fața căruia a pierdut, după ce con
dusese în al doilea set (cu 3—2), 
la scorul de 6—2, 3—6, 4—6. In 
semifinalele probei de simplu se 
întîlnesc 
Korotkov 
perechea
I. învins 
cu 6—3,
Csimbera

rich (R.D.G.) cu 6—7, 4—6.

Lihaciov cu Volkov și 
cu Babadiev. La dublu, 
română Hărădău—Sotiriu 
pe Babadiev—Bogomolov 
6—2, pierzînd. apoi la 

(Cehoslovacia)—Emme-

w

TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS
LONDRA. în turneul pentru tro

feul „Rothmans", în semifinalele 
de simplu masculin, Mark Cox l-a 
eliminat cu 6—4, 6—4 pe Jan Ko- 
des. Partida a durat 58 de minute. 
Cox îl va întîlni în finală pe Bjdrn 
Borg, care l-a învins cu 7—6, 4—6, 
6—3 pe Roscoe Tanner. In semifi
nalele de dublu, John Lloyd și 
Mark Farrell au învins cu 6—4, 
2—6, 7—5 pe Rod Laver și Colin 
Dibley. Ei vor întîlni în finală pe 
suedezii Borg și Bengtson.

UNIONDALE '(statul New York). 
Stan 
6—3, 
John 
6—3
Metreveli l-a întrecut cu 
6—2 pe Holecek. Brian Fairlie l-a 
eliminat cu 4—6, 
Cliff Richey.

MADRID. în sferturile 
A. Parun l-a ' învins cu 
pe Erikson. Mandarino 
cu 6—2, 7—5 jocul cu Ruiz. Finala 
probei feminine va fi disputată în
tre Blume (Spania) și Estalella.

Smith l-a învins cu 5—7, 
6—4 pe Ismail El Shafei.

Newcombe a dispus cu 6—2, 
de Jiri Hrbec, iar Aleksandr

6—4,

6—3, 6—4 pe 
»

de finală, 
6—1, 6—3 
a cîștigat

TÎNĂRUL SPADASIN I. POPA-CEL MAI BUN
DINTRE SCRIMERII ROMANI, LA TALLIN

TALLIN, 23 (prin telefon). — Tur
neul internațional de spadă de la Tal
lin a reunit circa 150 de trăgători de 
frunte din Polonia, Ungaria, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Finlanda, 
Cuba. România și din mai multe re
publici unionale ale țării gazdă. Rg- 
prezentanții României sînt — excep- 
tindu-1 pe N. Iorgu — componenți ai 
lotului de tineret (L. Angelescu, O. 
Zidaru. I. Popa, N. Doboș). Avînd o 
mai redusă experiență a marilor tur
nee, N. Doboș a fost eliminat încă 
din primul tur. L. Angelescu și O. 
Zidaru au rezistat pînă în optimi de 
finală, iar N. Iorgu a părăsit întrece
rea în „sferturi". Alături de ei au 
fost eliminați experimentații spada
sini maghiari S. Erdos, A. Muskovski, 
A. Pusch (R. D. Germană) clasat al 
II-Iea în recentul turneu pentru Tro
feul Șprenfi®) ș«a. în semifinale, ală
turi de 10 trăgători sovietici se mai 
aflau doar tînărul nostru sportiv 
I. Popa și polonezul Barburski. Popa 
și-a apărat șansa cu mult curaj și 
abia după un baraj cu doi concu
renți sovietici a fost exclus de la

ultimul episod al turneului care avea 
să se dispute numai între reprezen
tanții țării gazdă.

Finala a oferit o serie de surprize, 
favoriții terminînd pe locuri din par
tea a Ii-a a clasamentului, care arată 
astfel : 1. Garin, 2. Abușhametov, 3. 
ValetoV, 4. Z'ajitki, 5. Kriss, 6. Para- 
monov.

In cadrul manifestărilor sportive consa
crata celei de-a 30-a aniversări a elibe
rării țării, în Albania se desfășoară în
trecerile Spartachiadel naționale. La 
prima etapă a acestei competiții spor
tive de masă au participat 63 000 de ti- 
nerl și tinere.
H
In grupa secundă a „Cupei ligii euro
pene" la tenis de masă, selecționata Po
loniei a învins cu scorul de 6—1 for
mația Luxemburgului. Echipa Poloniei 
urmează să susțină un meci de baraj, 
cu formația Franței, pentru promovarea 
în prima grupă a competiției.

DETROIT. în turneul internațio
nal feminin s-au încheiat partidele 
din sferturile de finală. Billie. Jean 
King a eliminat-o cu 6—2, 2—6,
6—1 pe Leslie Hunt, iar Rosemary 
Casals a dispus cu 6—2, 6—1 de 
Marcie Louis. Alte rezultate : Fran- 
coise Durr — Valerie Ziegenfuss 
3—6, 7—6, 7—5 ; Viriginia Wade 
— Kris Kemmer 6—3, 6—1.

SALISBURY. In ziua a 5-a a 
campionatelor americane „indoor", 
în primele două partide ale sfer
turilor de finală, Al. Mayer l-a 
întrecut cu 6—4. 7—5 pe Nikola 
Pilici, iar Jimmy Connors a obținut 
victoria cu 6—3, 6—1 în fața lui 
Jan Fletcher.

Campionul olimpic, americanul de cu
loare, Rod Milburn, a corectat recordul 
mondial pe teren acoperit tn proba do 
de 60 yarzi garduri cu ocazia concursu
lui atletic de la Salt Lake City. El a 
parcurs această distanță în 6,7. Vechiul 
record era de 6.8 șl aparținea aceluiași 
sportiv. Proba de o milă a revenit lui 
Ben Jipcho (Kenya), cronometrat cu 
timpul de 8:42.2.
E3
La Schrocken au continuat campionatele 
de schi ale Austriei. Proba feminină de 
slalom uriaș a fost cîștigată de cunos
cuta campioană austriacă Annemarie 
Proell — Moser cu 1:30,29. Au urmat m 
clasament Monika Kaserer 
1:30,52 
1:30.84.

Prima 
cursul _  ___  __ ____  ______ _ _
venit elvețianului R. Gansser cu timpul 
de 2:14,09. Felder (Elveția) — 2:14,21 și 
Berchtold (Elveția) — 2:15,76 s-au cla
sat pe locurile următoare.
■
Concursul de patinaj artistic de Ia Me- 
geve rezervat Juniorilor a fost cîștigat 
de francezul Simond Jean Christophe, 
în vîrstă de 13 ani, care a totalizat 
141,19 p. Pe locurile următoare s-au c’a- 
sat Lotz Michel (Franța) și Kurt Kurzln- 
ger (R.F. Germania).

și Fabienne serrat

probă — coborîrea 
de schi de la Saint

(Austria) 
(Franța)

— din cȘfti-
Moritz a re-

Cu prilejul unui concurs de sală, desfă- 
șurat la Vittel, atletul francez 
Drut a egalat recordul european pe 
ren acoperit în proba de 60 m g 
timpul de 7,5.

Guy 
: te- 

cu

Localitatea spaniolă Vera de Bidosa 
găzdui astăzi campionatele mondiale 
ciclocros, competiție la care și-au anun
țat participarea cicliști din 14 țări.printre 
care, Algeria, Belgia, Cehoslovacia, 
Franța. Olanda, Anglia. R.F Germania, 
Italia, Elveția, Polonia și Spania. Actua
la ediție a întrecerii se va disputa pe 
un circuit care măsoară 2,975 km pe 
care concurenți! îl vor acoperi de 9 ori, 
parcurgînd în total 26,755 km.

va 
da

O STARE DE SPIRIT
tută a fost posibilitatea (sau im
posibilitatea) prezenței profesioniș
tilor în arena olimpică la altă dis
ciplină sportivă decît cea din care 
își asigură existenta.

Lordul Killanln, președintele 
C.I.O., exclude posibilitatea apa
riției unui profesionist la startul 
probelor olimpice. S-a dat și e- 
xemplul antebelic al maestrului de 
scrimă francez Jules Noel, care era 
un foarte bun discobol amator. A- 
semenea exemple nu pot fi astăzi 
decît foarte rare și nesemnifica
tive, dacă luăm în considerare e- 
fortul extraordinar de pregătire 
impus unui sportiv de înaltă per
formanță. Ii vedeți dv. pe Cassius 
Clay, de pildă, devenind, concomi
tent cu activitatea sa pugilistică 
profesionistă, un bun candidat o- 
limpic la gimnastica la inele ? Sau 
pe Eddy Merckx încercîndu-și real 
șansele pe salteaua olimpică de 
lupte greco-romane ?

Colegul nostru Gaston Meyer, 
de la „l’Squipe", crede că „un pro
fesionist într-un sport, poate fi un 
perfect ne-profesionist în altul". 
Dinsul evită deliberat termenul de 

( amator, preferind pe cel de ne- 
! profesionist. Ceea ce nu simplifică 

lucrurile. După opinia noastră, nu 
trebuie să neglijăm nici o clipă 
faptul că profesionismul nu este 
numai o stare de fapt, ci și o sta
re de spirit. Acest considerent ne 
va face mai prudenți în abordarea 
problemei.

Curge incă 
jurul ultimei 
executive a 
țional olimpic. Și nu-i de mirare, 
pentru că, în cursul ședințelor de 
la Lausanne, respectabilii pontifi 
ai mișcării olimpice au abordat și 
cea mai controversată — în ultimii 
ani — problemă a vieții sportive : 
conținutul faimoasei reguli 26, re
gula eligibilității (după o formu
lare englezească), menită să defi
nească condițiile de admitere a 
sportivilor la Jocurile Olimpice.

După cum se știe, la contura
rea acestei reguli — în perma
nentă restructurare de la o vreme 
— a contribuit substanțial și mem
brul C.I.O. pentru România, A- 
lexandru Șiperco (care a prezidat 
o comisie specială consacrată a- 
cesței probleme), precum și Comi
tetul olimpic român, prin sugestii 
și aportul membrilor comisiei care 
a funcționat la București.

O nouă variantă pentru regula 
amatorismului (cum este îndeobște 
cunoscută) a fost impusă de in
tervenția 
le, care 
scurtă și 
tățile de 
rilor de specialitate.

In cadrul discuțiilor stîrnite de 
regula 26, a apărut adesea proble
ma competițiilor open și situația 
profesioniștilor dintr-un sport care 
ar dori 
pici în 
surilor 
ele nu 
cadrului olimpic. Ceva mai dezbă-

destulă cerneală în 
reuniuni a Comisiei 
Comitetului intema-

Victor BÂNC1ULESCU

prilejul meciului de atle- 
Anglia—Spania, - disputat la să devină concurenți olim- 

alt sport ! Situația concur- 
așa-zis deschise e clară : 
pot avea loc decît în afara

federațiilor internaționa- 
doresc doar o definite 
clară, urmînd ca mo-dali- 
aplicare să revină foru-

GREUTĂȚII

*•

I-A FĂCUT SEMN...

Valentina Cioltan autoarea unui

1. fiind

nou record republican la aruncarea 
greutății.

Docherty — a declarat că este de acord 
cu desfacerea contractului pe care-1 
semnase celebrul jucător al clubului 
său. Motivele acestei atitudini nu di
feră cu nimic de cele pentru care Best 
trebuia să plece mal de mult: indisci
plină. absențe de la antrenamente, iras- 
cibilltate șl o _viață particulară foarte 

exce- 
des- 
fost

NOU RECORD EUROPEAN 
DE SALĂ LA ARUNCAREA

Cu 
tism 
Cosford, atletul englez Geoff Ca
pes a stabilit un nou record euro
pean de sală la aruncarea greută
ții cu performanța de 20,82 m (v.r. 
îi aparținea cu 20,74 m).

2.
3.
4.

m.
6.

m.

NIMIC NOU IN ÎNALTUL SĂLII..;

și Ivan), dar cu un element oarecum 
inedit, prezența masivă a decatloniș- 
tilor, dintre care s-a detașat prin re
zultat și poftă de concurs, clujeanul 
Vasile Bogdan. Fără acești decatlo- 
niști, săritura cu prăjina ar. fi reunit 
doar... patru concurenți !

Piștalu, mai sigur în încercările de 
la 5 metri, a tranșat în favoarea sa 
duelul cu vechiul său adversar Ligor.

REZULTATE TEHNICE : 1. Dinu
Piștalu (Dinamo) 5,00 m, 2. Nichifor 
Ligor (C.A.U.) 4,90 m, 3. Cristian 
Ivan (Dinamo) 4,80 in, 4. Vasile Bog
dan (U Cluj) 4,60 
(Steaua) 4,50 m, 
(Steaua) 4,30.

tămîni la „Cupa de cristal", dinamo- 
vistul Șerban loan a cîștigat săritura 
în înălțime cu un nou record repu
blican de sală — 2,18 m, performantă 
egală standardului de participare la 
C. E.

Rămas singur' în concurs de la 
2,12 m, Șerban a trecut, din a treia 
încercare, la 2.15 m și mai apoi la 
2.18 m. dar fiecare din încercările 
sale, chiar și cele nereușite, 
foarte bune !

m, 5. Marian Voicu
6. Andrei Sepsy

Șerban 
record,

3,

...cu excepția faptului că în finalul 
întrecerii săritorilor cu prăjina, di- 
-namayiștul Piștalu a încercat să-si 
aproprie o performanță de 5,13 m. In 
rest, că și la alte concursuri, aceleași 
figuri pe primul plan (Piștalu, Ligor

ȘERBAN IOAN, 
DE '

Net superior 
întrecere, ca și

CA $1 LA „CUPA 
CRISTAL"

partenerilor săi 
în urmă cu două săp-

de

CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din pag. t)

țiativa. Gălâțenii au luptat, totu
și, cu tenacitate pentru a-și men
ține avantajul. Ei au condus și în 
setul doi (12—10), însă, n-au mai 
rezistat solicitărilor din final. O 
dată cu egalarea scorului la se
turi. cei care au acționai cu mai 
multă clarviziune și elan sînt băi- 
mărenii. care termină învingători 
cu 3—1 (—7, 13, 11, 7). Au evo-

luat: EXPLORĂRI: Ghic, Paraschi- 
vescu, (Andreica), M. Enescu, Bă- 
găian (Bodola), Arbuzov, Dobre; 
C.S.U. : Preda, Dragoș Popescu, 
Antonescu, (Gheorghe, Scheffler), 
Păduraru, Stere (Zugravu), Dumi
trescu. Arbitraj bun : C. Păduraru 
(Timișoara) — S. Popescu (Con
stanța).

în ultimul, meci, Universitatea 
Cluj — Viitorul Bacău : 3—1 (—10, 
7, 7, 13).

REZULTATE TEHNICE : 1. 
Ioan (Dinamo) 2,18 in — nou 
2. Mihai Purice (C.A.U.) 2,08 m, 
Zombor Szigyarto (Steaua) 2,08 m, 4. 
Carol Antal (Șc. sp. Oradea) 2,04 
5. Lorand Torok (C.A.U.) 2,04 m. 
Marian Chira (Petrolul PI.) 2.04

CAROL CORBU..: DIN NOU 
PE PODIUM I

m. 
6.

m.

Unul din cei mai eficace atacanți a! 
fotbalului sovietic este Borador Abdura- 
himov de la echipa Pahtakor. în antre
namentele sale, un loc de seamă ii are 
exersarea loviturii de la 11 metri. Iată 
însă că în meciul cu Torpedo Moscova, 
masivul atacant riu reușește să înscrie 
din penalty, portarul advers plonjînd 
exact în locul unde fusese trimisă min
gea. și respingînd șutul tras cu o neo
bișnuită forță. Cum a fost posibil? — 
s-au întrebat toți spectatorii și în pri
mul rînd. Abdurahimov. Mai tîrziu. s-a 
aflat că unul din adversari. jucătorul 
de cfrnp Saneev. care evoluase în 
trecut la Pahtakor. cunoștea toate 
secretele tirului redutabilului ata
cant central. El s-a postat în spatele său. 
a intuit după fentă unde va trage și i-a 
făcut un semn portarului său, care a 
plonjat exact în momentul etnd a pu
tut respinge mingea.

Procedeul a fost incorect, dar s-a do
vedit eficace, Abdurahimov i-a rugat 
pe coechipieri să observe pe cei din 
spatele său în momentul executării pe- 
nalty-urilor și să le interzică asemenea 
gesturi.

A MURIT RUDY HIDEN

dezordonată. Cariera acestui 
lent jucător a început să se 
trame încă din 1971, cînd el a 
suspendat pentru absențe repetate de 
Ia antrenamente, amendat pentru beție, 
după care a părăsit clubul, anunțînd că 
abandonează și fotbalul. A revenit peste 
nouă luni și. pocăit, a înccrcaț. să gă
sească înțelegere la conducătorii clu
bului, care nici nu au vrut să mai 
audă de el. Numai Docherty l-a susținut 
atunci, garantînd ci in urm? unui tra
tament psihologic adecvat, Best poate 
redeveni un punct forte a' echipei. A 
mai jucat 11 meciuri, înscriind 3 goluri, 
după care și-a reluat viata de mai îna
inte. Acum, el a fost Inclus pc lista 
transferurilor șl, deși este oferit la un 
preț destul de redus, nu s-a găsit nici 
un cumpărător.

ALTAFINI URMĂRIT PENTRU 
EVAZIUNE FISCALA

Aceasta fotogra
fie, premiată în 
Anglia, a fost 
realizată de foto
reporterul revis
tei „Sportsworld”, 
Don Morley, tn 
imagine, doi re- 
n urniți interna
ționali : scoțianul 
Billy Bremner șl 
englezul Allan 
Ball, in timpul u- 

m e c i pe 
Wembley"

Accidentat la C. E. de la Rotterdam,, 
în martie 1973, Carol Corbu a stat 
departe de concursuri aproape un an, 
timp în care a făcut lungi și sîcîi- 
toare tratamente. Refăcut, el și-a re
luat pregătirile și la prima partici
pare a izbutit, iată, să devină cam
pion al țării la lungime, 
promițător. sperăm să fie 
alte performanțe la nivelul 
excelentului nostru atlet.

începutul, 
urmat de 
valoric al

L Carol 
Mihai Za- 

Valentin

REZULTATE TEHNICE: 
Corbu (Steaua) 7,50 tn, 2. 
haria (Rapid) 7,48 m, 3. 
■Turcă (Steaua) 7,39 m. 4. Bedros Be- 
rtrosian (Viitorul) 7.38 m, 5. Gabriel 
Oană (Petrolul PI.) 7,31 m, 6. C’tin 
Bădoi (Dinamo) 7,14.

Camoionatele continuă astăzi, in 
sala „23 August", de la ora 9,30.

In anii ’30. stadioanele 
treagă aplaudau jocul de 
cut de echipa Austriei, aceea care pen
tru stilul și precizia execuțiilor tehnice 
ale componenților ei fusese poreclită 
„Echlpa-minune'' (Wunderteam). Acum, 
încă unul dintre componențli faimoa
sei formații a decedat. E vorba de por
tarul Rudy Hlden. Bătrinul internațio
nal era mereu prezent pe stadioane 
deși în ultima vreme starea sănătății 
sale lăsa de dorit. A plecat în lumea 
umbrelor ca să-l întîlnească pe Nausch, 
Sindelar, Jerusalem. Schmav.s, Urbanek, 
Sesta șl pe ceilalți coechipieri din echi
pa minune. Zeci de mii de vienezi l-au 
condus de Hiden pe ultimul drum.

SE VINDE IEFTIN O GLORIE 
PLETOASA I

din lumea în- 
mare clasă fă-

Omul care în urmă cu un 
tată a sărit în ajutorul lui 
pentru a-l menține In 
chipei Manchester United

an șl jumă- 
Georgc Best 
rîndurile e- 

antrenorul

Cunoscutul fotbalist Italian Jose Alta- 
finl, care la 36 de ani se numără încă 
printre titularii echipei Juventus Torino 
(actualmente pe un loc fruntaș în cla
sament). a fost somat de municipali
tatea orașului Neapole să se prezinte 
pentru plata unor impozite neachitate la 
vremea respectivă. Est» vorba de res
pectabila sumă de io 800.000 de lire Itali
ene. Altaftnl a fost avertizat că dacă 
nu-și achită datoria pînă la 29 martie, 
va fi dat în judecată pentru evaziune 
fiscală.

VÎNATOAREA PENTRU GOLUL
10 000

In campionatul vest-german, atenția 
iubitorilor de fotbal a fost concentrată 
nu numai asupra rezultatelor șl a sur
prizelor ci Și asupra luptei aprige ce s-a 
dat între jucători pentru marcarea celui 
de al 10 ooo-lea' gol al campionatului. El 
a fost înscris recent de înaintașul aus
triac Ettmayer, care activează la V.f.B. 
Stuttgart.

Din ziua înființării primului campionat 
vesit-german (in 1963) și pînă azi s-au 
înscris peste 10 000 de goluri. După da
tele statistice, cele mal multe goluri 
in campionatul primei ligi le-a înscris 
Gerd Mtiller, care conduce detașat pe 
lista golgeterilor. cu peste 250 de goluri. 
Interesant este faptul că în șase meciuri 
el a reușit rara performanță de a marca 
cîte patru goluri, iar în alte două chiar 
cîte cinci. Pe looul ai doilea se află fos
tul atacant Uwe Seeler cu un rezultat 
mai modest, numai 137 de goluri, Iar 
pe locul trei actuala extremă 
Monchengladbach, Heynckes, la 
diferență minimă — 136.

kal (1,89) — bolnav — în locul lui Pet- 
kovlci și Iaclmovici, constatăm că națio
nala Iugoslavă are posibilitatea să ali
nieze cea mai „înaltă" echipă la apro
piatul „Weltmeisterscbaft".

DE PRETUTINDENI

din
o

MEDIA DE ÎNĂLȚIME: 1,83 M I
Reprezentativa de fotbal a Iugoslaviei, 

care a învins Spania la Frankfurt pe 
Main, — obținînd calificarea pentru tur
neul final al C.M. — a impresionat nu 
numai prin tactica folosită, dar șl prin 
gabaritul componenților ei. Jucători-ma
sivi, adevărațl uriași, care și-au domi
nat net, din punct de vedere fizic, ad
versarii. Iată, de altfel, înălțimea fotba
liștilor din „ll“-le iugoslav : Măriei (1,89)
— Buljan (1,90), Hagiabdici (1,89), Oblak 
(1,79), Katalinski (1,87), Boghicevici (1,90)
— Petkovici (1,69). Karasi (1.78), Surjak 
(1,91), Acimovici (1,73) și Geaici (1,80).

Media de înălțime ne dă cifra de 1,83 
Dacă* adăugăm că nu au jucat în atac 
Bajevici (1,90 m) — suspendat — și Bti-

(1,91), Acimovici (1,73) și Geaici

• Se vorbește despre un nou Kopa, 
în fotbalul francez. Este vorba tînă- 
rul atacant al echipei Limoges, Buzzi- 
chelli — a împlinit recent 19 ani — 
care, în meciul de cupă 
a înscris două goluri în 
3 minute.

cu F.C. Paris, 
mai puțin de

• La Ajax Amsterdam 
ca toți jucătorii, inclusiv . ..
bill, accidentați sau aflați în convales
cență, să se prezinte la întregul program 
săptămînal al echipei (antrenamente, 
jocuri), să asiste la pregătirea teoretică 
și tactică. într-o asemenea postară s-a 
aflat aproape șase luni și belgianul 
Jan Mulder, care din 1972 joacă la Ajax.

este o „lege" 
cel lndisponl-

© Argentina este hotărîtă să-și apere 
patrimoniul fotbalistic autohton (aici se 
vor organiza în 1978 campionatele mon
diale). Prima măsură luată 
ția argentiniană: interdicția 
sub 25 de ani de a se angaja 
nuarie 1975 la echipe din 
Fotbaliștii care nu se vor 
pierd licența de joc pentru 
echipele argentiniene.

de federa- 
jucătorilor 
de la 1 ia- 
străinătate. 
conforma, 

10 ani în
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