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Vineri, 6 februarie, s-a în
cheiat primul Congres al con
siliilor populare județene și al 
președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești și 
comunale, eveniment de impor
tantă istorică în viața țării. în 
opeta de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te pe pămîntul României.-

în ultima zi a lucrărilor, dez
baterile s-au desfășurat în ple
nul Congresului.

Tovarășul 
CEAUȘESCU, ceilalți 
din conducerea de 
și de stat au fost
cu deosebită căldură, 
ziasm de cei aproape 8 000
de delegați șl invitați la acest 
mare forum. Minute în 
șir au răsunat ovații pu
ternice, asistența scandînd în
delung „Ceaușeseu — P.C.R.".

Alături de delegați, în sala 
Congresului se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, depu- 
tați în M. A.N., reprezentanți ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, activiști de par
tid și de stat.

Ședințele de dimineață au 
fost conduse de tovarășii Janas 
Fazekas, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, si Vasile Vîlcu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Popular ju
dețean Constanta. Au urmat 
discuții în cadrul dezbaterilor 
generale.

Dezbaterile în plen asupra 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi au fost reluate în ședința 
de după-amiază, condusă ' de 
tovarășul Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean Suceava.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român,

NICOLAE
tovarăși 

partid, 
salutați 

cu entu-

SI COMUNALE
’ /

președintele Republicii Socialis
te România, a condus ultima 
ședință a Congresului.

în această parte a ședinței au 
continuat dezbaterile generale.

Congresul a hotărît apoi 
sisteze discuțiile și a trecut 
adoptarea documentelor.

In unanimitate, Congresul a 
adoptat hotărîrile asupra pro
blemelor care au făcut obiec
tul ordinii de zi, ale căror pro
iecte au fost dezbătute în ca
drul secțiunilor.

Congresul a adoptat, de ase
menea. în unanimitate. Chema
rea adresată tuturor consiliilor 
populare, întregului nostru po
por.

Primit cu cele mai calde 
sentimente de dragoste și sti
mă, a luat cuvintul, în încheie
rea Congresului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre- I 
tar general al Partidului Cornu- I 
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

în repetate rînduri, cuvînta- 
rea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU a fost salutată cu 
puternice aplauze, la sfîrșit în
treaga asistentă aclamînd înde
lung, într-o atmosferă de mare 
entuziasm, pentru partid, pen
tru secretarul general al parti
dului.

Participants la Congres au 
dat o vibrantă expresie hotă- 
rîrii ferme a tuturor cetățeni
lor tării — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
tineri și vîrstnici. bărbați și 
femei — de a acționa cu ener
gie. spirit revoluționar și înaltă 
responsabilitate comunistă, pen
tru transpunerea în viată a ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea, 
a sarcinilor -de mare răspunde
re puse în fata lor de partid și 
secretarul său general, a pro
gramului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a patriei 
spre comunism.
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ÎNTRECERI VIU DISPUTATE Șl IN ZIUA A DOUA
• Kruglov (U.R.S.S.) la 20 km bîatlon și Sheila Young (S.U.A.) la patinaj viteză 
500 m — campionii zilei • Comportare modestă a biatloniștilor și boberilor români

ilM

Favoritii probei de dans, in întrecerile de patinai artistic : Ludmila 
Pahomova — Aleksandr Gorșkov (U.R.S.S.).

Telefoto : A.P.-AGERPRES

1975 la 10 km), care a fost 
penalizat cu numai 2 minute, 
ca și principalul său rival, 
finlandezul Heiki Ikkola (dublu 
campion mondial în 1975 : la 
20 km și la ștafetă), dar pe 
care l-a întrecut net. la aler
gare, obținînd pînă la sfîrșit 
un avans decisiv de 1 min. și 
42 s ! întrecerea dintre cei doi 
deținători ai titlurilor mon
diale a suscitat un mare in
teres în rîndurile numeroșilor 
spectatori înșiruiți pe traseu 
pentru a-i urmări și aplauda 
pe cei 52 de concurenți care 
au luat startul la ora 8,30 di- 

. mineață, cînd termometrele 
înregistrau temperaturi de mi
nus 6 grace (pentru aer) și 
minus 8 grade (pentru zăpadă).

Referitor ia reprezentanții 
țării noastre și în special la 
cel de Ia care se aștepta mai 
mult, Gheorghe Gîrniță, tre
buie spus că ei ne-au dezamă-

INNSBRUCK, 6 (prin tele
fon). Plină de neprevăzut a 
fost desfășurarea istovitoarei 
curse individuale de 20 ’ de ki
lometri a biatloniștilor ! Intr-a
devăr, după parcurgerea a 
17 km sovieticul Aleksandr Ti
honov (cu o săptămînă în urmă 
campion mondial la 10 km, în 
Italia, la Anterselva) condu
cea detașat și avea înregistrat 
doar 1 minut de penalizare (la 
prima tragere, în picioare), 
lăsînd impresia că va cuceri 
fără emoții titlul olimpic. A 
venit însă ultima tragere, în 
cursul căreia Tihonov și-a anu
lat tot efortul depus pînă a- 
tunci. în mod cu totul sur
prinzător, el a ratat 6 cartușe, 
fapt care l-a coborit în final 
pe poziția 5. Laurii învingăto
rului au revenit tot unui re
prezentant al U.R.S.S. — Ni
kolai Kruglov (născut la 2 fe-

bruarie 1950 la Sormov ; 1,72 m, 
68 kg ; antrenat de Boris 
Martînov ; campion mondial în
>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Mihai BARA

(Continuare în pag. a 8-a)

Azi și miine in sala „23 August"

CAMPIONATELE DE SALA ALE ATLEȚILOR SENIORI

DINU PIȘTALU

Azi și mîine sala „23 
• August" din București găzdu
iește cel mai important con
curs intern al sezonului atletic 
pe teren acoperit — campio
natele 
rilor.
care 
celor 
ediția 
natelor, programată 
săptămîni înaintea

republicane ale senio- 
In • 
îl 
mai 
din

cadrul întrecerilor de hexatlon 
(masculin) și tetratlon (femi
nin) ; după amiază programul 
începe la ora 16, iar duminică 
dimineața de la ora 9,30.

i
Hotăriri ale Congresului F. I. B. T, 8

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOB
LA SINAIA, IN 1977

Cu prilejul Jocurilor O- 
limpice de iarnă de la In
nsbruck. Federația interna
țională de bob (F.I.B.T.) 
și-a ținut congresul, la care 
au participat delegați repre- 
zentînd 21 federații națio
nale.

în cadrul lucrărilor s-a 
stabilit calendarul viitoare
lor mari competiții interna
ționale. Astfel, campionatele 
mondiale de bob din 1977 , 
se vor desfășura la St. Mo
ritz (Elveția). întrecerile e- 
chipajelor de 2 vor avea loc 
la 29—30 ianuarie, iar cele 
ale echipajelor de 4 se vor 
disputa la 5—6 februarie 
1977.

Cu vie satisfacție a fost 
primită de către delegați 
decizia ca organizarea urmă-

ioarelor campionate europe
ne de seniori, din 1977, să 
fie acordată României : 
competiția continentală se 
va disputa pe noua pistă de 
la Sinaia (unanim apreciată 
de experții străini), în 
cursul lunii februarie 1977. 

în finalul lucrărilor Con
gresului, a fost ales noul 
Comitet director al F.I.B.T. 
în funcția de președinte a 
fost reales dr. Amilcare Rot- 
ta (Italia). Printre vicepre
ședinții federației interna
ționale a fost ales prof. 
Petre Focșeneanu, secreta
rul general al Federației ro
mâne de schi și bob. Cei
lalți vicepreședinți sînt : 
Marcel LeCleff (Belgia), 
Hans Kotter (R. F. Germa
nia), Luciano Galii (Italia).

i

afara interesului pe 
stîrnește competiția 
buni atlcți ai țării, 
acest an a camplo- 

cu două 
„europene

lor" de sală de la Munchen, 
constituie pentru o serie de 
sportivi vizați să participe la 
campionatele continentului ul
timul prilej de a realiza per
formanțe care să-i impună se
lecției. In plus, cota de atrac
ție este sporită de prezența 
cîtorva atleți greci (Marouia 
Lambrou, Georgios Mandelos, 
Panaiotis Hadjistathis etc.) și 
a sprinterei Esther Roth (Is
rael) recordmana țării sale la 
100 m și 100 mg.

De la startul întrecerilor vor 
lipsi Claudiu Sușelescu, Erwin 
Sebestyen și Viorica Enescu. 
Ei participă, azi și mîine, la 
un concurs 
Varșovia (unde 
în condițiile 
electric).

Sîmbătă dimineața, de la ora 
9 sînt programate probe din

RECORDURILE REPUBLICANE

internațional ■ la 
vor fi testați 

cronometrajului

DE SALĂ :
MASCULIN FEMININ

60 m 6,4 Dorel Cristudor 60 m 7,3 Valeria Ștefănescu
60 mg . 7.6 Erwin Sebestyen Carmen Ene
lungime 7,92 m Carol Corbu Veronica Anghel
tri plusa It 16.94 m Carol Corbu 60 mg 8,0 Val. Ștefănescu
înălțime 2.18 m Șerban loan lungime 6,59 m V. Viscopoleanu
prăjină 5.12 m Dinu Piștalu înălțime 1,89 m Cornelia Popa
greutate 18,05 m Marin Iordan greutate 17,97 m Mihaela Loghin

Turul României în file de reporter
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MOLDOVA NOUA, ORAȘUL

ÎN CARE SPORTUL A PORNIT DE LA ZERO
curgea aproa- 
și, în liniștea 
parcă din flu- 
la un moment

Scăpată din încleștarea mun
ților, șoseaua 
pe de Dunăre, 
cîmpiei ridicată 
viu. au apărut
dat siluete moderne, trasate a- 
colo de arhitecți și constructori. 
La aproape douăzeci de kilo
metri după ce Dunărea intrase 
in conturul țării, descoperisem 
Moldova Nouă, oraș tînăr, ză
mislit de amplul proces de in
dustrializare socialistă al Ro
mâniei. De veacuri, acolo fuse
seră doar două comune, Mol
dova Veche și Moldova Nouă, 
pînă-n 1956, după aceea s-a 
născut orașul, dar viața urbană 
a început cu adevărat în 1965, 
atunci cînd primele blocuri au 
pornit să sprijine cerul celor 
două Moldove. Sportul, una

din, pasiunile contemporaneită
ții, nu putea lipsi nici din exis
tența orașului Moldova Nouă, 
chiar dacă...

„în materie de sport, noi am 
pornit aproape de la zero ! 
Pină acum vreo zece ani se 
juca fotbalul pe islaz, fără tri
bune. Din cînd în cînd se mai 
juca și volei, la singura școală 
din comună. Astăzi, parcă nici 
nu-mi vine să cred că echipe 
din Moldova Nouă se întrec cu 
diferite formații din orașe și 
județe cu trainice tradiții spor
tive !“. Primarul orașului, tova
rășul Gheorghe Damian, vorbi
se despre copilăria sa cu des
tule necazuri în comuna Mol
dova Nouă, dar și cu o bucurie 
nedisimulată despre prezentul 
sportiv al unui oraș tînăr, cu

peste 17 000 de locuitori, dintre 
care adolescenții reprezintă 45 
la sută.

Biografia sportivă a tînă- 
rului oraș minier e mai mult 
decît fragedă. Cu excepția fot
balului, care are marele merit 
de a fi urcat în cîțiva ani din 
campionatul județean în Divi
zia B, acolo unde deține astăzi 
un merituos Iot 5 în Seria a 
III-a, celelalte 
s-au născut, 
rut in 1972, 
transmise la 
nii celor doi

sporturi abia 
Handbalul a apă- 
grație... meciurilor 
televizor și pasiu- 
ingineri Constantin

Mircea M. IONESCU

(Continuare in vag. a 2-a)



Notații la încheierea’ Diviziei A de baschet feminin
AGENDA SPORTIVA DE MASA DUGUDEȘIEANA

„PIVOȚII", 0 PROBLEMĂ ÎNCĂ NEREZOLVATĂ
• Numărul jucătoarelor de peste 
1,80 m a crescut, dar numai două au 
nivel internațional • I.E.F.S., cam
pioana concepției moderne de joc 

Formula meciurilor duble, o 
reușită

Pronosticurile privind cam
pionatul republican de baschet 
feminin s-au împlinit în ceea 
ce privește eîștigătoârea titlu
lui. Intr-adevăr, prin prisma 
valorii și coeziunii lotului, a 
concepției moderne de pregătire 
aplicată consecvent de antreno
rul loan Nicolau, echipa I.E.F.S. 
apărea favorita întrecerii, iar 
desfășurarea competiției a con
firmat întocmai anticipările. 
Prestînd un joc vioi, în Care 
viteza a caracterizat în egală 
măsură acțiunile poziționale și 
contraatacurile, demonstrînd că 
agresivitatea în apărare poate 
deveni o bună armă de atac 
cînd este practicată cu convin
gere (și după o pregătire speci
fică corespunzătoare), baschetba
listele de la I.E.F.S. au izbutit 
să cucerească pentru a doua 
oară consecutiv și a treia oară 
alternativ laurii de campioane 
și odată cu ei simpatia și a- 
plauzele publicului care le-a a- 
preciat în mod deosebit pe Li
liana Radulescu, Maria Simio- 
nescu, Ștefania Giurea, Viorica 
Balai și Diana Mihalik.

Pe locul secund s-a clasat în 
mod surprinzător echipa Rapid. 
Surprinzător, deoarece lotul re- 
strîns și destul de modest nu 
lăsa să se întrevadă posibilita
tea obținerii unei asemenea 
performanțe.. Totuși, datorită 
valorii deosebite a Ilenei Gugiu 
(completată în primul rînd de 
Gabriela Bosco) și capacității 
antrenorului Sigismund Ferencz, 
feroviarele au înscris un succes 
care, însă, lasă descoperită în 
continuare problema procesului 
de întinerire a lotului, început 
de cîtăva vreme, dar încă ne
realizat. Medalia de bronz a 
revenit formației Politehnica 
(antrenor Grigore Costescu), 
care a plătit acum tributul lip
sei de preocupare pentru îm
prospătarea echipei. Cristina 
Mareș, Camelia Filip, Ilona 
Chvatal și mai cu seamă cola
borarea cu Școala sportivă nr. 2 
(antrenor Constantin Dinescu) 
lasă să se întrevadă revenirea 
fostelor campioane în disputa 
pentru titlu.

Ultimele clasate au fost echi
pele Progresul București (Dorin 
Leabu) și C.S.U. Tg. Mureș (Ion 
Balazs), ambele alcătuite aproa
pe în exclusivitate din jucătoa
re foarte tinere, unele chiar ju
nioare. Desigur că retrogradarea 
în Divizia B este dureroasă, dar 
jucătoarele respective și antre

NOI DATE DE DESFĂȘURARE A DIVIZIEI A7

LA POLO
Pentru a nu afecta progra

mul pregătirilor selecționatei 
olimpice de polo, biroul F. R. 
Natație a hotărît modificarea 
datelor de desfășurare a pri
mului tur din Divizia A. Ast
fel, cele 6 echipe din grupa A 
se vor întrece în bazinul Flo- 
reasca din Capitală între 18 și 
22 februarie, cu o săptămînă 
mai devreme decît fusese anun
țat initial.

ANUNȚ
Universitatea populară Bucu

rești. în colaborare cu Cen
trul de cercetări pentru edu
cație fizică și sport al 
C.N.E.F.S. și Consiliul munici
pal pentru educație fizică si 
sport București, anunță tine
rea cursului de reciclare, cu 
tema : „DESPRE SUBSTAN
ȚELE DE REFACERE ȘI 
SUSȚINĂTOARELE DE E- 
FORT, EFICIENTA ȘI PRO
BLEMATICA LOR“.

Prelegerea, care va fi ținu
tă de dr. ion Drăgan. directo
rul C.M.S.. va avea loc în 
Sala Dalles, luni 9 februarie 
1976. orele 12.30. Va urma un 
film artistic.
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Stefania Giurea 
(nr. 5) și Mariana 
Andreescu, două 
jucătoare — pivot 
dintre care doar 
prima a confirmat 
in ultima vreme 
speranțele. (Fază 
din meciul I.E.F.S. 
— Rapid}.

Foto :
Dragoș NEAGU 

norii lor (ne referim in special 
la formația Progresul), se pot 
consola oarecum că au demon
strat preferința pentru basche
tul modern, în care talia înaltă 
are un rol preponderent.

Ca apreciere generală asu
pra campionatului național, 
vom menționa în primul rînd 
succesul formulei meciurilor du
ble, care au dinamizat întrece
rea, au determinat folosirea mai 
multor jucătoare și, prin rezul
tatele consemnate, au sporit 
interesul pentru competiție. A 
fost o experiență izbutită, pe 
care o dorim transformată în- 
tr-o regulă a sistemului com- 
petițional al baschetului din 
țara noastră.

Tot ca o considerație de an
samblu, de astă dată deloc îm
bucurătoare (mai cu seamă că 
reflectă o defecțiune mai veche 
a baschetului nostru feminin) 
se referă la valoarea' baschetba
listelor cu talie înaltă (peste 
1,80 m). Este adevărat că nu
mărul lor a crescut față de anii 
trecuți, dar valoarea celor mai 
multe a rămas la un nivel me
diocru și chiar submediocru, în 
orice caz sub ceea ce se cere 
pe plan internațional. Doar 
Rodica Goian și Ștefania Giurea 
au arătat că pot face față soli
citărilor competițiilor europene.

DIVIZIA A LA BASCHET MASCULIN
Campionatul republican dc 

baschet masculin continuă prin 
meciurile etapei a 15-a, progra
mate *ă  se dispute azi și mîine. 
Dintre cele șase partide, cele 
mai atractive de anunță Uni-

• La sfirșitul acestei luni 
ne va vizita țara selecționata 
olimpică a Italiei, echipă me
daliată cu bronz la ultimul 
campionat mondial de la Caii. 
Jucătorii „squadrei azzurra" 
vor efectua pregătiri comune și 
vor susține — probabil — do
uă meciuri amicale cu poloiștii 
români în perioada 23—29 fe
bruarie, în bazinul acoperit de 
la Cluj-Napoca.

• După 12 ani, reprezen
tativa Uniunii Sovietice, cam
pioană olimpică și mondială va 
juca din nou în România. Po
loiștii sovietici și-au anunțat 
participarea la marele turneu 
internațional pe care federa
ția română de specialitate îl 
va organiza în luna mai, pro
babil la Cluj-Napoca. Și-au mai 
anunțat prticiparea la acest 
turneu formațiile Ungariei și 
Bulgariei

• L.iimul turneu de califi
care pentru J.O. se va desfă
șura între 21 și 25 aprilie în 
Berlinul occidental. Pentru ul
timul loc liber în turneul de 
la Montreal se vor întrece e- 
chipele Iugoslaviei, Olandei, 
Spaniei. Bulgariei, Greciei, Sue
diei, Angliei. Cehoslovaciei și 
Belgiei. Au obținut calificarea 
pînă în prezent : U.R.S.S., Un
garia, Italia, Cuba, România, 
R. F._ Germania, Mexic, Iran și 
Canada.

ceea ce esie mult prea puțin. 
Este, clar că volumul și inten
sitatea . antrenamentelor jucă- 
toarelor-pi'.’ot sînt foarte apro
piate (sau chiar identice) cu 
cele ale jucătoarelor cu talie 
sub 1,80 m. ceea ce nu poate 
aduce decit un progres mult 
prea lent. Numărul mic al bas- 
chetbalistelor-pivot cu valoare 
reală afectează (după cum s-a 
văzut la Balcaniada desfășurată 
în luna decembrie la Timișoara) 
însuși poțențialul reprezentati
vei țării, care va lua parte in 
acest an la campionatul euro
pean din Franța. Din acest 
punct de vedere, apreciem dis
puta aprigă a divizionarelor A, 
faptul că întrecerile au consti
tuit prilej de permanentă veri
ficare și selecție a jucătoarelor 
vizate să facă parte din echi
pa națională, dar care au și evi
dențiat substanțialele carențe la 
un capitol atit de important 
cum este cel al pivoților. De
sigur, pînă. la „europene" con
ducerea tehnică a selecționatei 
țării se va strădui - să rezolve, 
în măsura posibilităților, pro
blema pivoților, dar aceasta ră- 
mine in continuare deschisă, 
așa cum a demonstrat ediția a 
27-a a campionatului țării.

D. STANCULESCU

versitatea Timișoara — Rapid și 
C.S.U. Brașov — I.C.E.D.

Iată programul complet (în
tre paranteze, locul ocupat în 
clasament) : I.E.F.S. (8) — Poli
tehnica Iași (10) — în întîlnirile 
precedente : 71—74, 85—79; Fa
rul (6) — Politehnica București 
(11): 73—59. 90—79; Dinamo (1) 
— Universitatea Cluj-Napoca
(3) : 68—57, 109—51; C.S.U. Bra
șov (9) — I.C.E.D. (7) ; 75—86. 
'll—93 ; Universitatea Timișoara
(4) — Rapid (5): 51—66, 61—51; 
A.S.A. București (12) — Steaua 
(2): 53—85. 38—96.

CHIOSA COCOLIN, DROBETA TUR- 
NU SEVERIN (Cartier Crihala, bloc L.2 
apt. 2, scara B, tronson 4, Cod 1500) 
1. Pe această adresă așteptați cores
pondență de la suporteri ai echipei 
Dinamo. 2. Dan Coe nu adtivează în 
sport în momentul de față. Probabil 
însă că se va întoarce în lumea sta
dioanelor de fotbal, după ce va fi 
urmat o școală de antrenori.

MANOLE ZARVU, PITEȘTI. Care a 
fost cel mai mare scor înregistrat 
într-un meci de fotbal ? In lume se 
dispută zeci și zeci de mii de meciuri 
de diferite categorii. Este cu neputin

ță, deci, de a se stabili cu precizie 
partida în care au fost înscrise cele 
mai multe goluri. Ce știu, vă spun. 
Și anume că, în timp ce de multe ori, 
în 90 și chiar 120 de minute de joc 
nu se marchează nici un gol, nu de 
mult, în campionatul Camerunului, 
Racing Baffousam a învins pe Renais
sance Bamendiou cu... 47—0 I Nu 
știu, însă, dacă arbitrul a înregistrat 
rezultatul exact. Dar un gol în plus 
sau în minus, în asemenea împreju
rări, nu contează !

GHCORGHE I. POPESCU, COMUNA 
ZĂTRENI. Nu putem să publicăm cla
samentele campionatelor de fotbal ju
dețene, în unele județe exîstînd și 
cîte două serii I Nu vi se pare mai 
simplu (și mai normal) ca în loc de 
40—50 de clasamente în „Sportul", să 
apară cîte un singur clasament, pe 
plan local î

Din manifestările sportive de la sfirșitul acestei săptămîni remarcăm 
o suită In cadrul popularei competiții de masă „Cupa tineretului**  : • 
Concurs de tenis de masă (în sala Bere Grivița, in Parcul Copilului < 
la Stadionul Voința), de baschet și volei (la Liceele Electrotehnic, Ali
mentar și Șc. gen. 152), de handbal (Sala Olimpia) — toate duminica. 
O Două manifestări sportive — mîine în comunele subordonate Capi
talei : întrecere de săniuțe în Comuna Dobroiești-Fundeni și de tenis cc 
masă la Căminul cultural din comuna Pantelimon, ambele din sectorul 3 
• In Capitală sînt organizate 3 duminici sportive: la Liceul nr. 12 (participii 
și elevi de la Liceul nr. 10 și Șc. gen. nr. 25), Șc. gen. nr. 150 (parti
cipă elevi de la școlile generale nr. 122, 124, 128 și 146) și Șc. gen. 3*  
(participă elevi de la școlile generale nr. 115, 146, 144, 143). r Un 
simultan de șah, la 60 de mese, se organizează în sectorul 7 
mai precis la Căminul de nefomiliști ol Depoului Alexandria. • Aflaț 
în luna februarie, firesc, se organizează multe concursuri comemorative 
dotate cu „Cupa 16 Februarie". La tir — astăzi, Poligonul Tineretului, 
ora 13 : popice, tot azi, la Depoul B.C. ; box — în Sala Bere Grivița — 
mîine la ora 10, „Crosul 16 Februarie" — pentru juniori și seniori — 
este organizat, mîine la ora 10, pe Stadionul Tineretului, de clubul 
sportiv Rapid.

MOLDOVA NOUĂ
(Urmare din pag. 1)

și Gheorghc Albu. Atletismul a 
intrat în școli tot în 1972. Boxul 
a apărut în Moldova Nouă în 
1971, cînd un fost pugilist din 
Reșița, V. Secoșan, a pornit la 
drum, într-o baracă lingă tere
nul de fotbal, cu 28 dc elevi ai 
școlii profesionale. Anul trecut, 
prin octombrie, profesoara Ma- 
rioara Tudosiu și 20 de fete de 
la Școala generală nr. 1 au în
ceput să practice gimnastica 
modernă. Tot în ’75, la Spita
lul orășenesc, citeva fete au în
ceput să joace volei, iar la Au
tobaza de transport tenisul de 
cimp a devenit o pasiune ac
tivă. Cele două asociații spor
tive ale orașului, Minerul și 
Comerțul sînt și ele, logic, foar
te tinere. Era firesc, deci, ca 
la Moldova Nouă să nu întâlnim 
deocamdată campioni naționali 
sau recordmani. Ceea ce nu în
seamnă, însă, că orașul nu are 
performantele sale.

Gheorghc Guran, prim-vice- 
proședintele Consiliului Orășe
nesc pentru Educație Fizică și 
Sport, om născut în Moldova 
Nouă, ne oferise „graficul" 
sportiv al anului 1975 : „3625 dc 
participant în acțiunile turisti
ce, în număr de 27 ; 2539 în du
minicile cultural-sportive ; 7648 
de școlari prinși în întrecerile 
„Cupei tineretului" ; 1382 de
tineri au primit diploma „Sport 
și sănătate" ; 719 muncitori și 
elevi prinși în campionatul a- 
sociației". Ghcorghe Guran a 
tăcut cîteva clipe. Apoi a conti
nuat. ridici ndu-și privirea din 
caietul cu însemnări. „Marile 
noastre performanțe, sînt, însă, 
altele Așteptam să ne vor
bească despre turul foarte bun 
al echipei de fotbal Minerul 
Moldova Nouă promovată în 
„B" în 1974 și despre inimoasa 
(și sportiva !) sa galerie. Sau 
despre tînărul boxer T. Chișcă, 
una din marile speranțe ale o- 
rașului. la cei 19 ani ai săi, 
cîștigătorul „Centurii Păltiniș", 
cel care, împreună cu Anghel, 
Sima și Szentei au întărit o 
altă echipă din județ. Metalul 
Bocșa, care a ajuns pînă în se
mifinalele campionatului națio
nal. Ghcorghe Guran se refe
rea la alte performanțe...

Sala dc gimnastică de la 
Școala generală nr. 1. construc
ție nouă, intrată în circuitul 
sportiv al orașului în noiembrie 
’75. O sală modernă, unde se 
joacă handbal, volei, baschet și 
unde se practică gimnastica

MONEL POPESCU, BUCUREȘTI. 
„Tie-break**-ul  a pus capăt seturilor... 
fără de sfirșit la care se ajungea 
uneori, pentru a se realiza cele două 
ghemuri diferență prevăzute în regu
lament. La 6—6, acum, în majoritatea 
turneelor, intră în acțiune ,,tie-break'*-  
ul, compus din 12 puncte, cu serviciu 
alternativ (cine acumulează primul 7 
puncte, cîștigă setul). în caz de ega
litate, se mai joacă un punct. Cine îl 
cîștigă, își adjudecă setul la „tie

break". Există, deci, condiții ca și la 
„tie-break" să-și spună mai mult cu- 
vîntul valoarea decît șansa.

Directorul școlii, Constantin 
Sima ne spune că fiecare pă
rinte al elevilor lui a mun
cit cîte opt zile la ridi
carea acestui edificiu. Iar cînd 
să plecăm, s-a interesat la ce 
oră începe instructorul Con
stantin Stoenică antrenamente
le de box : „Am vreo 15 elevi 
care vor să se apuce de pugi
lat !" Cincisprezece de la Școala 
nr. 1. alți 15 de la nr. 2, tot a- 
tîfia de la liceul industrial sau 
liceul teoretic sau de la școala 
profesională ! O frumoasă bază 
de selecție...

Lingă grădina de vară, sus, 
într-o costișă nisipoasă, s-a ri
dicat o popicărie. cu două piste. 
Miroas*  încă a vopsea, cînd o 
vizităm, se află în stadiul de 
finisare. „în orașul nou, ti
nerii vor începe și ei, curind, 
construcția altei popicării. Pro
blemă de orgoliu !... Acum a- 
vem și experiență !"

La Autobază îl căutăm pe 
directorul Jarcu Radovanovici. 
Auzisem multe despre pasiunea 
sa pentru sport. Mărturie era 
terenul de tenis. La cel de 
handbal se lucrează tot în 
curtea întreprinderii. „Aici vom 
face și un bazin de înot, chiar 
lingă terenul de tenis. Nu nu
mai eu iubesc sportul, toți mun
citorii vor să joace tenis, hand
bal sau fotbal. Și toți pun umă
rul să facem o frumoasă bază 
sportivă, simplă, dar atît de u- 
tilă !" explică directorul Auto
bazei. Dragostea pentru sport a 
celor tineri și a celor mai 
vîrstnici a reprezentat elemen
tul de bază și al amenajării a 
trei terenuri de handbal bitu- 
mate, în ’74 („Vrem să ini
țiem o ..Cupă" Ia handbal, egre 
să prindă toate echipele din 
școlile orașului și din comunele 
vecine !") și a celor două ba
zine construite în ’75, unul de 
dimensiuni olimpice, altul pen
tru copii.

...„Vrem să folosim Dunărea, 
să marcăm . un culoar și să 
creăm o bază nautică ! — ne-a 
mai spus primarul orașului. 
O să facem și canotaj la Mol
dova Nouă"... „Cred că Moldo
va Nouă va deveni unul din 
centrele importante ale sportu
lui muncitoresc din țara noas
tră" afirma Ilîe Pătruică, prim- 
vicepreședintole C.J.E.F.S. Ca- 
raș-Severin.

...Toate aceste ambiții ard în 
Moldova Nouă, orașul în care 
nu de mult nu se știa de hand
bal, atletism sau box, acolo 
undo fotbalul se născuse pe 
islaz...

VASILE POP, SACALAȘENI. N-am a- 
vut în mînă actul de naștere al cam
pionului mondial de box la toate 
categoriile, astfel îneît ny știu care 
este numele lui oficial’ : Cassius Clay 
sau Muhammad Aii. Clay susține că 
nu se numește Cassius Clay, ci Mu
hammad Aii. Și se supară cînd nu i 
se spune așa. Dar, de la distan;a a- 
ceasta, îi puteți spune liniștit Cassius 
Clay I

SANDI TRONCARU, BUZĂU. Epîgra- 
mele dv. păcătuiesc, în primul rînd, 
prin lungimea versurilor : 14—16 și
chiar 18 silabe. Mă mir că au încă
put în scrisoare I

PETRU GRAJA, BRAȘOV. „Se execu
tă cunoscutele lovituri de pedeapsă 
pentru departajarea a două echipe. 
Ce se întîmplâ dacă ambele echioe 
fructifică aceste lovituri și intervine în
tunericul, în timp ce egalitatea con
tinuă" ? Intîi, o precizare care privește 
terminologia : nu este vorba de lovi
turi de pedeapsă, ci de lovituri din 
punctul de pedeapsă. In situația ară
tată de dv și care este mai mult de 
ordin teoretic, se trece la tragerea la 
sorți. In practică, ' însă, fotbaliștii au 
grijă să... rateze una sau mai multe 
lovituri de la 11 metri, înainte de a 
se lăsa întunericul ’

Ilustrași i N. CLAUDIU



in județul Alba

ACTIVITATEA DE MASĂ TREBUIE
SĂ Șl CREEZE NOI FĂGAȘE

într-o eventuală ierarhie a 
județelor țării, Alba s-ar situa, 
pe planul sportului de perfor
manță. între acelea cu o pon
dere destul de discretă și care 
se străduiesc să-și creeze baza 
materială și umană necesară 
unui viitor salt mai notabil. 
Așa că, deocamdată, activitatea 
sportivă de masă este domeniul 
cel mai avantajos pentru acest 
■județ de a se compara cu altele, 
mai bine zis cu oricare altul...

Si, ca pretutindeni, există și 
aici preocuparea pentru cuprin
derea în competițiile de masă a 
unui număr sporit de tineri și 
virstnici, pentru educarea tutu
ror cetățenilor în spiritul ideii 
că mișcarea, practicarea exerci
țiului fizic sînt necesități vitale 
pentru omul zilelor noastre. 
Dintre competițiile de amploare, 
„Cupa tineretului" s-a bucurat, 
pe plan organizatoric, de o a- 
tenție mai mare din partea fac
torilor cu atribuții și. firește, a 
celor sportive. Acest interes — 
reliefat de acțiunile propagan
distice inițiate de comisia spe
cială creată pentru organizarea 
în bune condițiuni a competi
ției, de prelucrarea, la nivelul 
fiecărei asociații, a regulamen
tului și calendarului întrecerilor 
prevăzute în program, de in
struirea președinților acestora 
și de sprijinul acordat pentru 
desfășurarea concursurilor — a 
avut ca rezultat o angrenare 
largă a tineretului școlar în edi
ția de iarnă, aflată acum în 
faza sa finală. Astfel, la faza 
de masă a competiției au luat 
parte peste 16 000 de elevi din 
școlile județului, în cadrul în
trecerilor de tenis de masă, 
handbal, șah, cros și minifot- 
bal, remareîndu-se în mod spe
cial Liceul „Horia, Cloșca și 
Crișan" Alba Iulia, unde s-au 
organizat crosuri la nivelul tu
turor claselor, iar Ia alte dis
cipline numărul concurenților a 
fost ridicat : 447 la tenis de 
masă, 205 la șah, 180 la hand
bal. De o bună apreciere s-a 
bucurat ediția de iarnă a „Cu
pei tineretului" și în liceele 
„I. Mureșianu." Blaj. „Avram 
Iancu" Aiud. „Horia, Cloșca și 
Crișan" Abrud, la Grupul școlar 
metalurgic Cugir, în școlile ge
nerale nr. 1 și 3 Blaj, nr. 2 și 
6 Alba Iulia, nr. 1 și 2 Sebeș, 
scoli generale care au mobilizat 
peste 90 la sută din numărul 
elevilor la competiții de cros, 
patinaj, săniuțe, tenis de masă 
și șah. în localitățile care au , 
beneficiat de condiții favorabile 
pe o perioadă mai lungă, con
cursurile de schi și săniuțe au 
înregistrat multi participanți. 
De altfel, reprezentanții aces
tora (Cîmpeni. Roșia Montană, 
Abrud, Albac și Zlatna) au do
minat faza județeană a con
cursurilor. programată recent. 
Dintre cei 160 de concurenți la

La Cimpulung 

Moldovenesc

Printre numeroșii participanți la întrecerile de schi din cadrul „Fes
tivalului sporturilor de iarnă" s-au aflat și elevii Școlii generale nr. 4 
din Cimpulung Moldovenesc

Foto : I. MINDRESCU-Suceava

„Festivalul sporturilor de iar
nă", desfășurat recent la Cimpu
lung Moldovenesc, a reținut aten
ția nu numai prin întrecerile 
propriu-zise. ci și prin deosebit 
de reușita serbare pe gheață pre
zentata de elevii Școlii generale 
nr. 4.

Prezența pe patinoar a peste 
250 de școlari, de la clasa I pînă 
la a VIII-a, ne-a determinat să 
aflăm amănunte suplimentare 
despre activitatea care se desfășoa
ră aici, cu atît mai mult, cu cit 
cu puțin timp înainte, dintr-o 
discuție cu prim-vicepreședintele 
consiliului popular orășenesc, Li- 
viu Suhani, aveam să aflăm nu
mai lucruri interesante despre a- 
ceastă unitate școlară.

De altfel, tot ceea ce s-a rea

categoria 10—14 ani s-au re
marcat Maria Todan si Lucian 
Ciura (Roșia Montană) la să
niuțe. Maria Onet (Cîmpeni) și 
Vasile Piesa (Albac) la schi 
fond. Mihaela Berindei și Mir
cea Albac (Cîmpeni) la schi 
alpin, iar la categoria ' 14—19 
ani Maria Vijdea și Costel 
Cimpeanu (Zlatna), la săniuțe. 
Aurelia Sasu (Abrud) și Con
stantin Teacă (Cîmpeni) la schi 
fond, Constantina Faur și Dan 
Furdui (Abrud) la schi alpin.

Dar, dacă în școli activitatea 
poate fi apreciată ca rodnică, 
avînd In vedere concursul dat 
de profesorii de educație fizică, 
în schimb în asociațiile din 
instituții și întreprinderi efec
tul muncii organelor cu respon
sabilități nu prea s-a făcut sim
țit. Un număr care nu depă
șește cu mult 2 000 de partici
pant la faza de masă a „Cupei 
tineretului" înseamnă, fără în
doială, puțin pentru un întreg 
județ. Cam aceeași cifră era 
consemnată și pentru mediul 
rural, iar în ceea ce privește 
cooperația meșteșugărească nu
mai 640 de participanți ! între 
asociațiile cu preocupări mai 
susținute în sportul de masă se 
află Metalurgistul Cugir, Voin
ța Blaj, Voința Alba Iulia, pre
cum și asociațiile din comunele 
Albac, Teiuș. Jidvei și Baia de 
Arieș. De pildă, la Voința Alba 
Iulia (care se mîndrește și cu 
rezultatele secțiilor de volei, po
pice, tenis de masă, ciclism), 
cooperatorii au fost prezenti la 
întreceri de tenis de masă, șah 
și popice, în cadrul „Cupei ti
neretului". Secretarul asociației, 
jucătorul de volei în echipa de 
Divizia B a Voinței, H. Salber, 
ne spunea că. în ciuda faptului 
că în cooperative nu sînt prea 
multi tineri, iar locurile de 
muncă sînt dispersate, s-a reu
șit totuși angrenarea membrilor 
asociației la întrecerile din ca
drul celei mai importante com
petiții de masă. De asemenea, 
circa 200 de cooperatori sînt 
angajați în campionatul intern, 
care se bucură de larg interes, 
aproape 100 (din secțiile croito
rie serie, încălțăminte. trico
taje) practică gimnastica în 
producție, iar în toamna tre
cută circa 70 au trecut toate 
normele complexului „Sport și 
sănătate".

Subliniind activitatea mul
țumitoare a câtorva asociații, 
nu putem să nu repetăm că, în 
general, cu excepția școlilor, 
sportul de masă în județul 
Alba prezintă încă multe ca
rențe care se cer eliminate prin 
contribuția tuturor factorilor 
investiți cu atribuții și răspun
deri în acest domeniu. Căci alt
fel județul nu va putea să se 
măsoare cu oricare altul nici 
sub acest aspect al activității 
spbrtive...

A. BREBEANU

0 SCOALĂ...
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lizat aici — de la baza materială 
pînă la angrenarea tuturor elevi
lor, fără excepție, în activitatea 
sportivă, de la inițierea unor 
reușite acțiuni, pînă la atragerea 
părinților de partea sportului — 
poartă amprenta muncii profeso
rului Gheorghe Bratu. „Este o- 
mul — ne spunea directorul șco
lii G. Noapteș — care nu a cu
noscut odihna pină cînd nu s-a 
amenajat baza sportivă a școlii» 
pînă cînd nu i-a făcut pe toți, 
elevi, părinți, colegi, să îndră
gească educația fizică și sportul* *.

Zilele trecute,, pe pirtia Clăbucet 
din Predeal, s-a desfășurat cea de 
a IlI-a ediție a competiției de schi, 
dotată cu „Cupa ALFA". Organi
zată de Comitetul sindicatului și 
asociația sportivă a Institutului de 
cercetări și proiectări pentru sec
toare calde București, întrecerea 
a constituit pentru cei peste 200 de 
participanți un minunat prilej de 
petrecere a timpului liber. Au a- 
vut loc curse de slalom pentru 
bărbați, femei șl copii, dar cele 
mai aplaudate au fost disputele 
începătorilor, care de la primul 
contact cu alunecarea pe schiuri 
au manifestat mult curaj și au 
promis că nu vor lipsi dc la edi
țiile viitoare ale întrecerii, deve
nită tradițională.

Iată rezultatele înregistrate : 
slalom femei : 1. Ștefania Athana- 
siu (ALFA), 2. Juliata Radian 
(IPA), 3. Monica Horvath (I.C.E. 
Felix) ; bărbați : 1. Ilari Esterka 
(Proiectantul), 2. Ștefan Cojan 
(IPA), 3. Octavian Baia (IPA). 
Echipe : 1. I.P.A., 2. ALFA, 3. Pro
iectantul. Slalom începători : 1.
Domnica Ardelean și Mihai Iones- 
cu (ambii de la ALFA ); copii : 1. 
Ruxandra Doctor (IPCM) și Victor 
Pașca (ALFA).

Primilor clasați li s-au oferit 
numeroase premii constînd din 
materiale sportive, diplome și 
cupe.

• La Liceul Mihai Viteazul din a- 
cest sector există o veche tradiție : 
în fiecare an se organizează campio
nate pe clase și ani de studiu — la 
fotbal, handbal, șah și tenis de masă 
— cu finală pe liceu.
• Nu toate întreprinderile din sec

tor au terenuri corespunzătoare pen
tru organizarea de manifestări spor
tive. Tinerii întreprinderilor apropiate 
între ele se întîlnesc — în cadrul unor 
campionate sau întreceri bilaterale — 
pe bazele mai mari. Asemenea ,,nu
clee sportive" sînt platformele : 23
August, Pantelimon, Dudești, Hățișu
lui, Cosmos ș.a.
# La Școala generală nr. 77, într-o 

fostă hală, s-a amenajat — prin mun
ca patriotică și resurse locale — o 
frumoasă sală de sport în care se va 
putea juca handbal, volei și baschet. 
Ea va fi dată în folosință în acest an.
# Gimnastica la locul de muncă se 

va introduce în alte 5 unități indus
triale din sector : Metalurgica, Elec-

Care sînt urmările acestei ac
tivități neobosite ? O bază spor
tivă bituminată, cu instalație de 
nocturnă, pe care vara se pot 
desfășura concomitent mai mul
te întreceri de volei, baschet, te

LA „GRIVIȚA ROȘIE
Apropiata zi a ceferiștilor 

și petroliștilor, care amintește 
de marile bătălii ale munci
torimii din februarie 1933, este 
întîmpinată, la întreprinderea 
de utilaj chimic „Grivița 
roșie" București, nu numai cu 
eforturi sporite, entuziaste 
pentru îndeplinirea Și depăși
rea cifrelor de plan, ci și cu 
numeroase manifestări sportive 
de masă. De altfel, aici sportul 
întrunește sufragii unanime. 
„Ideea de mișcare în aer liber, 
de practicare sistematică a 
exercițiului fizic este înțeleasă 
la noi de tot mai mulți mun
citori ca un important mijloc 
de întărire a sănătății, de în
tărire a capacității de muncă" 
— ne spune tovarășul Ion 
Gheorghe, secretarul asociației 
sportive. Și drept argument ne 
înfățișează programul activită
ților sportive în curs de des
fășurare.

Centrul de greutate al ac
tivității la zi îi constituie acți
unile din cadrul „Cupei tine
retului", precum și tradiționala 
„Cupă 16 Februarie", care 
cuprinde întreceri la cele mai 
populare discipline sportive. 
Clubul „Grivița Roșie" găzdu
iește zilnic concursuri de șah 
și tenis de masă, la care par
ticipă tineri din toate secți
ile întreprinderii. Peste 200 
de participanți au și fost cla
sificați pentru finala „Cupei 
16 Februarie", iar finala pe în
treprindere a „Cupei tinere
tului", care va avea loc în 
luna 'martie, se anunță ca un 
eveniment deosebit.

De mult succes s-au bucurat 
și se bucură acțiunile turistice, 
în cadrul cărora vizitarea unor 
obiective istorice sau locuri 
montane de mare frumusețe 
sînt dublate de atractive con
cursuri sportive. Numai în luna 
ianuarie peste 400 de iubitori

nis, Iar iarna, transformată în 
patinoar, permite organizarea 
concursurilor de hochei și pati
naj. Să mai notăm că totul a 
fost făcut prin muncă patriotică, 
cu ajutorul părinților, cu fonduri 
provenite de la atelierele școlii. 
Și, tot în domeniul dotărilor să 
consemnăm și faptul că, în a- 
celeași ateliere, au fost confecțio
nate peste 70 de perechi de 
schiuri, că în momentul de față 
fiecare elev, la ora de educație 
fizică, dispune, în funcție de se
zon, de patine, schiuri, rachetă 
de tenis și minge, de echipamen
tul necesar pentru handbal și vo
lei. In ceea ce privește activită
țile desfășurate, rezultatele nu 
sînt mai puțin îmbucurătoare : 
desfășurarea cu regularitate a 
campionatului asociației la șapte 
discipline ; participarea constan
tă la întrecerile din „Cupa tine
retului" î peste 60 la sută dintre 
elevi au trecut toate normele 
complexului „Sport și sănătate* ; 
șase echipaje prezente la acțiu
nea „Asaltul Carpaților*;  existen
ța, în fiecare clasă, a cîte 2—3 
echipe de handbal, volei sau fot
bal. Nu este lipsit de interes să 
menționăm că, pentru acțiunea 
de marcare a traseelor turistice 
în zona Rarău-Obcine, școala a 
primit „Diploma de onoare*  a 
C.N.O.P. Printre cei mai buni 
elevi la învățătură și sport : 
Georgeta Zaremba, Elena Man- 
gîurea, Daniela Ursache, Sorina 
Nisioi, R. Timiș, FI. Timofte, S. 
Dumitrescu, C. Iacoban.

în zilele în care am vizitat 
școala, lecțiile de educație fizică 
se desfășurau pe patinoar și pe 
dealurile din apropiere. Am vă
zut atunci, fără exagerare, o în
treagă școală pe schiuri și pa
tine...

Emanuel FANTĂNEANU

Azi și miine, la Sinaia

FINALA PE ȚARĂ LA SANIE
PENTRU ELEVI (14-19 ani) 

DIN CADRUL „CUPEI TINERETULUI
După ce săptămîna trecută, 

la Miercurea C'iuc, au avut loc 
finalele „Cupei tineretului" la 
sanie, schi și patinaj, pentru 
piojiieri și școlari (10—14 ani), 
azi și mîlne, în frumoasa sta
țiune Sinaia, se vor desfășura 
întrecerile finale la sanie pen
tru elevi (14—19 ani). Dispute
le se anunță extrem de inte
resante și la ele vor fi pre- 
zenți concurenți din aproape 
toate județele țării ; aproxima
tiv 120 de tineri sportivi, care 
vor încerca să intre în posesia 
prețiosului trofeu „Săniuța .de 
argint".

ÎN ACESTE ZILE'
ai sportului au participat la 
asemenea acțiuni. în cinstea 
zilei de 16 Februarie a fost 
inițiată și o competiție de o- 
rientare turistică — disciplină 
mult îndrăgită de tinerii în
treprinderii. Primele concursuri, 
organizate în Pădurea Băneasa 
— la care au participat peste 
100 sportivi —l au fost deo
sebit de disputate ; viitoarele 
etape sînt programate pe 8 
și 15 februarie. Se află, de a- 
sernenea, în curs de desfă
șurare o competiție de volei, 
la care participă echipele 
C.F.R. Gara de Nord, Progre
sul, Electra și „Grivița Roșie".

In sfîrșit, am mai notat, din 
relatările tov. Ion Gheorghe, 
întrecerile de box, la care sînt 
angrenați peste 140 de spor
tivi. Numărul mare de parti
cipanți la competițiile de masă 
pe care le-am urmărit la Clu
bul întreprinderii, ca și par
ticipările la celelalte acțiuni, 
demonstrează că bogatul ca
lendar competițional al asocia
ției nu face decît să răspun
dă interesului tot mai mare 
pe care grivițenii îl acordă 
sportului.

Viorel TONCEANU

„CUPA ALFA" LA SCHI,
0 REUȘITĂ COMPETIȚIE DE MASĂ

■» 7

INITIATIVE ÎN SECTORUL 3 AL CAPITALEI

Organizatorii au stabilit ca 
Întrecerile să aibă loc pe pirtia 
amenajată special pe drumul 
vechi spre Cota 1400, iar con
dițiile de concurs se anunță 
ideale, pista prezentîndu-se în 
condiții excelente. Competitorii 
finaliști vor avea posibilitatea 
de a urmări, sîmbătă și dumi
nică, demonstrațiile efectuate 
de membrii lotului republican 
de bob și sanie, care vor da 
și prețioase indicații concuren
ților elevi. Programul de - des
fășurare va fi următorul : sim- 
bătă, ora 15,00, manșa I fele; 
ora 15,50, manșa I băieți : du
minică, ora 10.00, manșa a It-a 
băieți, ora 10,50, manșa a Il-a 
fete, urmată de festivitatea de 
premiere.

SPORTIVII
DIN DERSCA

în comuna Dersca din jude
țul Botoșani sportul se bucură 
de adeziunea unui mare număr 
de tineri. Ca urmare, activi
tatea care se desfășoară aici 
constituie un frumos exemplu 
pentru toate comunele jude
țului, iar baza sportivă ' —■
creată cu sprijinul efectiv al 
directorului școlii, Petru 
Bărboi, prin munca patriotică 
a cadrelor didactice și elevi
lor — este de fapt un com
plex * 3 terenuri de tenis, tot 
atîtea de volei, două de bas
chet, pistă cu zgură pentru 
atletism, pistă aplicativă, sec
toare de aruncări și sărituri. 
Asociația sportivă locală „Viito
rul" are una dintre cele mai 
bune echipe de handbal din 
județ, iar de aici au plecat 
spre performanță mulți luptă
tori și atleți...

Directorul institutului, L TripșaJ 
înmînează premiul uneia dintre 
câștigătoare, Ștefania Alhanasiu.

troaparataj, I.M.U.A.B., Republica și 
Metaloglobus.
• Zăpadă și ger duminica trecuta 

în comuna Pantelimon I Elevii n-au 
stat însă în casă, ci au participat la 
un mare concurs de orientare turisti
că în Pădurea Pantelimon. Cîștigâ- 
toare, echipele formate din : Natalia 
Neagu — Mihaela Prepeliță — Ma
riana Pena și Gh. Paraschiv — F. Ion 
— N. Petre, de la Școala generală 
nr. 65.

In această vară sectorul se va 
îmbogăți cu o nouă bază sportivă. 
Ea va aparține întreprinderii Electro- 
aparataj și va avea terenuri de hand
bal, volei, tenis de cîmp, fotbal, mt 
grup social ș.a.
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ÎN PREAJMA
ETAPA A XVIII-A (7 martie 1976)

Satu Mare 
Cluj-Napoca 
Arad
Tg. Mureș 
Timișoara 
lași 
Constanța 
București 
București

: Olimpia 
„U"

: U.T.A.
: A.S.A.
: „Poli"
: Politehnica
: F.C.
: Dinamo
: Steaua

— Rapid
— Sportul studențesc
— F.C. Argeș
— Jiul Petroșani
— S.C. Bacău
— Univ. Craiova
— F.C. Bihor
— C.F.R. Cluj-Napoca
— F.C.M. Reșița

Satu Mare 
Tg. Mureș 
Pitești 
Timișoara 
Bacău

: Otimpia
: A.S.A.
: F.C. Argeș
: „Poli"
; Sport club

— Sportul stud.
— F.C. Bihor
— Politehnica lași
— Rapid
— „U“ Cluj-Napoca

NOULUI SEZON

ETAPA A XIX-A (14 martie 1976)

Craiova
Pitești
București 
București 
Cluj-Napoca 
Petroșani 
Bacău
Reșița 
Oradea

: Universitatea— „U" Cluj-Napoca
: F.C. Argeș 
: Steaua
: Dinamo
: C.F.R.
: Jiul
: Sport club 
: F.C.M.
: F.C. Bihor

— F.C. Constanța
— Rapid
■— Sportul studențesc
— „Poli" Timișoara
— Olimpia Satu Mare
— U.T.A.
— A.S.A. Tg. Mureș
— Politehnica lași

ETAPA A XX-A (17 martie 1976)

Tg. Mureș 
Timișoara 
București 
București 
Reșița 
Cluj-Napoca 
Constanța 
Satu M are 
Arad

A.S.A. — Dinamo București
„Poli" — Politehnica lași
Sportul stud. — F.C. Bihor
Rapid — Univ. Craiova
F.C.M. — Jiul Petroșani
„U“ — F.C. Argeș
F.C. — Steaua
Olimpia — S.C. Bacău
U.T.A. — C.F.R. Cluj-Napoca

ETAPA A XXI-A (28 martie 1976)

Petroșani 
București 
București 
Timișoa ra 
Craiova 
Arad 
Cluj-Napoca 
Oradea 
lași

— S.C. Bacău
— A.S.A. Tg. Mureș
— Olimpia Satu Mare
— „U" Cluj-Napoca

: Jiul
: Steaua
: Dinamo
: „Poli" . .
: Universitatea— Sportul stud.
: U.T.A. --------
: C.F.R.
: F.C. Bihor
: Politehnica

— F.C. Constanța
— Rapid
— F.C. Argeș
— F.C.M. Reșița

ETAPA A XXII-A (31 martie 1976)

Satu Mare
București 
București 
Petroșani 
Constanța 
Tg. Mureș 
Pitești 
Cluj-Napoca 
Bacău

Olimpia — Univ. Craiova
Rapid — U.T.A.
Sportul stud. — „Poli" Timișoara
Jiul
F.C.
A.S.A.
F.C. Argeș
„U"
Sport club

— Dinamo
— F.C.M. Reșița
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Steaua
— Politehnica lași
— F.C. Bihor

ETAPA A XXVII-A (6 mai 1976)

Reșița : F.C.M. „Poli" Timișoara
Arad : U.T.A. — Steaua
București : Rapid — Politehnica lași
București : Sportul stud. — S.C. Bacău
Cluj-Napoca : „U" - Dinamo
Oradea : F.C. Bihor — C.F.R. Cluj-Napoca
Petroșani : Jiul — F.C. Constanța
Craiova : Universitatea — A.S.A. Tg. Mureș
Satu Mare : Olimpia — F.C. Argeș

ETAPA A XXVIII-A (16 mai 1976)

lași : Politehnica — U.T.A.
Tg. Mureș : A.S.A. — Rapid
Cluj-Napoca : C.F.R. — Univ. Craiova
Pitești : F.C. Argeș — Sportul stud.
Constanța : F.C. — „U“ Cluj-Napoca
București : Dinamo — „Poli" Timișoara
București : Steaua — Olimpia S. Mare
Reșița : F.C.M. — S.C. Bacău
Petroșani : Jiul —- F.C. Bihor

ETAPA A XXIX-A (23 mai 1976)

Timișoarq : „Poli" — F.C. Bihor
Bacău : Sport club — Poli, lași
Cluj-Napoca : „U" - A.S.A. Tg. Mureș
Craiova : Universitatea — F.C. Constanța
Satu Mare : Olimpia — F.C.M. Reșița
Arad : U.T.A. — Jiul Petroșani
București : Steaua — Dinamo
București : Sportul stud. — Rapid
Pitești : F.C. Argeș — C.F.R. Cluj-Napoca

ETAPA A XXX-A (26 mai 1976)

Craiova : Universitatea — Jiul Petroșani
București : Rapid — „U" Cluj-Napoca
București : Sportul stud. — F.C.M. Reșița
Oradea : F.C. Bihor — U.T.A.
Bacău : Sport club — F.C. Argeș
lași : Politehnica — Dinamo
Cluj-Napoca : C.F.R. — Olimpia S. Mare
Timișoara : „Poli" — Steaua
Tg. Mureș : A.S.A. — F.C. Constanța

ETAPA A XXXI A (30 mai 1976)

ETAPA A XXIII-A (18 aprilie 1976)

Reșița : F.C.M.
Bacău : Sport club
Arad . : U.T.A.
Oradea : F.C. Bihor
București : Dinamo
București : Steaua
Cluj-Napoca : C.F.R.
Timișoara : „Poli"
Iași : Politehnica

— F.C. Argeș
— A.S.A. tg. Mureș
— Olimpia Satu Mare
— Rapid
— F.C. Constanța
— „U“ Cluj-Napoca
— Jiul Petroșani
— Univ. Craiova
— Sportul stud.

ETAPA A XXXII-A (6 iunie 1976)

Constanța F.C. — Sportul stud.
Satu Mare Olimpia — „Poli" Timișoara
Reșița F.C.M. — Rapid
Petroșani Jiul — „U" Cluj-Napoc
București Steaua — F.C. Bihor
București Dincmo — U.T.A.
Cluj-Napoca C.F.R. — S.C. Bacău
Tg. Mureș A.S.A. — Politehnica lași
Pitești F.C. Argeș — Univ. Craiova

ETAPA A XXIV-A (25 aprilie 1976)

București
București 
Petroșani 
Oradea 
Constanța 
Cluj-Napoca 
Satu Mare 
Pitești
Craiova

Sportul stud. — Steaua
Rapid — Dinamo
Jiul — „Poli" Timișoara
F.C. Bihor — F.C.M. Reșița
F.C. — S.C. Bacău
„U“ — C.F.R. Cluj-Napoca
Olimpia — Politehnica lași
F.C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș
Universitatea— U.T.A.

lași
Bacău 
Arad
București
București 
Cluj-Napoca 
Craiova 
Oradea
Pitești

Politehnica — C.F.R. Cluj-Napoca 
Sport club — Dinamo
U.T.A. — „Poli" Timișoara
Rapid — F.C. Constanța
Sportul stud. — A.S.A. Tg. Mures
„U“ — F.C.M. Reșița
Universitatea— Steaua
F.C. Bihor — Olimpia S. Mare
F.C. Argeș — Jiul Petroșani

ETAPA A XXXIII-A (9 iunie 1976)

ETAPA A XXV-A (28 aprilie 1976)

Cluj-Napoca 
București 
București 
Constanța 
Reșița 
Bacău 
Craiova
Tg. Mureș 
lași

„U" -
Sportul stud. — 
Rapid —
F.C. —
F.C.M. — 
Sport club — 
Universitatea — 
A.S.A. —
Politehnica —

U.T.A.
C.F.R. Cluj-Napoca
F.C. Argeș 
„Poli" Timișoara 
Dinamo
Steaua
F.C. Bihor 
Olimpia S. Mare 
Jiul Petroșani

Constanța 
Cluj-Napoca 
București 
București 
Bacău
Arad
Reșița 
Petroșani 
Timișoa ra

F.C.
„U"
Dinamo 
Steaua 
Sport club 
U.T.A.
F.C.M.
Jiul
„Poli"

— Olimpia S. Mare
— F.C. Bihor
— F.C. Argeș
— Politehnica lași
— Univ. Craiova
— Sportul stud.
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Rapid
— A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A XXXIV-A (13 iunie 1976)

ETAPA A XXVI-A (2 mai 1976)

Cluj-Napoca : C.F.R. — F.C. Constanța
București : Dinamo — Univ. Craiova
București : Steaua — Jiul Petroșani
Arad : U.T.A. — F.C.M. Reșița

București 
București 
Tg. Mureș 
Satu Mare 
Oradea 
lași 
Cluj-Napoca 
Craiova 
Pitești

Rapid — S.C. Bacău
Sportul stud. — Jiul Petroșani 
A.S.A. — U.T.A.
Olimpia 
F.C. Bihor
Politehnica 
C.F.R.

— „U“ Cluj-Napoca
— Dinamo
— F.C. Constanța
— Steaua

Universitatea— F.C.M. Reșița 
F.C. Argeș — „Poli" Timișoara

De curînd, la Oradea, 
in organizarea lui F. C. 
Bihor, s-a desfășurat un 
turneu de mini-fotbal în 
sală, cu participarea mai 
multor echipe din diver
se eșaloane competițio- 
nale. Iată-l, în prim plan, 
pe internaționalul oră- 
dean Kun II controlind 
balonul urmărit de mai 
mulți adversari. Este o 
reintrare promițătoare 
după un accident care 
l-a ținut o vreme pe 
tușe ; reintrare așteptată, 
de altfel, și de suporterii 
formației orădene.

Foto : AL. SOMOGYI 
Oradea

Băile Her 
stațiunii,

Spermezan, 
compus din 
PORTARI : 
Slanciu (de

pentru tragerea Loto 2 de mîi- 
ne, 8 februarie a.c.

Participînd cu cit mai multe 
bilete la această tragere Loto 2 
aveți mari șanse de a cîștiga.

început 
am ne- 
mai in 
a alto-

moment de răgaz, 
feroviarilor se des- 
„Trebuie să lucrăm 

j, să fim

de pregătiri 
iarnă în ca- 
14-a ca divi- 
ultima, dar

Tragerea Loto 2 de mîine are , 
loc la București, în sala Clubu
lui Finanțe-Bănci, din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 17,45.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA IȘI STRÎNGE
PENTRU UN RETUR DIFICI

Sub mantia albă a zăpezii, 
Borsecul apare noului venit în 
toată splendoarea sa. De o par
te și de alta a șoselei principa
le, nămeți cît omul. Cei teme
rari au făcut cărări, intrînd 
pînă la brîu în zăpadă. Așa au 
fost nevoiți să-și croiască drum 
spre terenul de fotbal jucătorii 
de la C.F.R. Cluj-Napoca, a- 
flați aici la pregătiri. în aces
te condiții, antrenamentele au 
fost dintre cele mai bune, spor
tivii fiind solicitați la maxi-, 
mum. Așa s-a întîmplat, de pil-

La Borsec, pentru M. Adam a 
fost ultima perioadă de pregătiri 
de iarnă, in vară va urma retra
gerea. Șl totuși Adam continuă să 
fie un exemplu de conștiinciozita
te la antrenamente

lucru cu 
Rădulescu, 
cerea miș- 

maxirhă, 
lovirea balonului fără prelua
re ; așa s-a intîmplat și în 
„proba de control" pe care ju
cătorii au dat-o în după'-amia- 
za aceleiași zile, ca o ultimă ve
rificare a potențialului necesar 
trecerii testului fizic de 3 200 m 
în 12 minute, care se va cere 
la începutul sezonului. Pe un 
circuit de 580 m, două grupe, 
conduse de Mihai Adam și Li- 
viu Mihai, au parcurs șapte 
ture în condițiile în eare tra
seul variat (eu pante și multe 
coluri) și zăpada alunecoasă su
puneau jucătorii Ia efort dublu. 
Dar, Ia capătul a aproximativ 
4000 m, timpul planificat — 19 
min. și 30 sec. — a fost reali
zat de ambele grupe, venite pa
chet, fără nici un abandon.

Ca și la concitadinii lor de 
la Universitatea, în tabăra fero- 
yiarilor, la cele două ședințe de 
pregătire și la înviorarea de pe 
terasa Vilei 35, înviorare deloc 
diferită de o ședință de lucru, 
ne-au plăcut disciplina exem
plară, angajamentul Ia efort, 
faptul că toți jucătorii sînt con
vinși că fără o exigență spori
tă în această perioadă de pre
gătiri nu vor fi realizate obiec
tivele propuse. Cînd existau, to
tuși, rateuri, cînd un exercițiu 
nu ieșea bine, în liniștea aces
tor locuri, răsuna vocea antre
norului C. Rădulescu, autorita-

dă, la circuitul de 
balonul, cind dr. C. 
antrenorul principal, 
care continuă, viteză

ră, chiar aspră : „Ilai, Budușan, 
plonjează fără teamă" ; „Fără 
preluare, Moga" ; „Mai decis, 
Popa, căci pină să intervii șapte 
fundași aveau timp să rezolve 
situația"...

Intr-un 
antrenorul 
tăinuie : 
cît se poate de serios, 
mai exigenți ca niciodată. Am 
analizat situația din toamnă și 
am recunoscut că am greșit din 
multe puncte de vedere : gre
șeli în selecție, nerezolvarea 
unor posturi deficitare, proce
sul de pregătire ncuniform al 
întregului lot. Acum încercăm 
să realizăm pregătirea de bază 
la un nivel superior. Am venit 
la Borsec cu 24 de antrenamen
te efectuate acasă. Acum lu
crăm mult individualizat, căci 
avem patru categorii de jucă
tori : mai în virstă, de vîrstă 
medie, tineri și, in plus, noii 
veniți".

— Care sint obiectivele pen
tru retur ?

— Prestarea unui joc de ca
litate, mai ofensiv și, bineînțe
les, evitarea retrogradării. în 
tur, am început bine, chiar ex
celent, dar pe parcurs am cedat 
teren. Succesele de Ia 
i-au înfumurat pe unii, 
glijat pregătirea celor 
vîrstă, viața nesportivă 
ra a influențat climatul. Moga, 
Boca și Moldovan au fost sanc
ționați la vremea respectivă. 
Noii veniți (Ciocan, Bilă, Gos- 
tilean) au avut un alt nivel de 
pregătire. Acum, repet, încer
căm să uniformizăm potenția
lul fizic, căci ne așteaptă un 
retur foarte greu și trebuie să 
strîngem rîndurile, toți jucăto
rii să contribuie, pe cît posibil, 
în egală măsură, la îndreptarea 
situației. Am mai fost odată pe 
ultimul loc, dar am depășit mo
mentul...

C.F.R. a mai deținut „lanter
na roșie" la sl’irșitul turului și 
s-a salvat grație unei evoluții 
superioare' în retur. în primă
vară, Moldovan, Lupu, Vișan, 
Moga, Soo trebuie să depășeas
că nivelul comportărilor din 
toamnă. Doar evoluția lui Cio
can a fost apreciată de antre
nori cu nota 7, restul situîn- 
du-se în jurul lui 6. O apre
ciere obiectivă, care trebuie să 
le dea de gîndit.

La Borsec, lotul feroviarilor, 
condus de dr. C. Rădulescu, an
trenor' principal, Em. Chirilă, 
secund (N. Sabaslău a trecut la 
tineret-speranțe, pentru a în
cerca să ridice cîteva elemente 
de aici), și dr. R. 
medicul echipei, era 

i următorii jucători :
Moldovan, Budușan, 
la Textila Sebeș-Alba) ; FUN
DAȘI : Lupu, Bilă, Ciocan, Vi
șan, Szoke, Roman ; MIJLO
CAȘI : M. Brelan, L. Mihai, 
Boca, Gostilean ; ATACANȚI : 
Adam, Moga, Soo, Soporan și 
noile achiziții, Coloji (de la 
Ind. sirmei C. Turzii), Popa 
(•de la A.S.A. Tg. Mureș) și 

, Szabados (de la. Mureșul Deva).
La pregătiri se afla și Tegean. 

Exemplul lui Adam. La 35 de 
ani, Mihai Adam se afla la ul
tima sa perioadă 
la munte, a 17-a 
riera de jucător, a 
zionar A. Acum, 
asta nu l-a împiedicat să lu
creze exemplar. Mereu cap de

coloană (e 
lor 4 000 
frunte. Și 
vint, că
nu mai ar 
20 ca Bo 
i-am văzu 
pe Soo. D 
face schin 
la jucători 
ani (și sil 
19, 20 sau

Pînă la 
• feroviarii 

verificare 
bili, printr 
Mureș, Jiu 
meciuri), 
partide), 
F.C. Brăila 
tru un ret

® Chimii 
Steaua 0—: 
M. Răcluca 
se. (D. G

• Dinam 
2—0 (1—0). 
miercuri, 
și Manea.

® C.F.R. 
Suceava 1 
Barbu pe 
Iosip. (C.

• Chimi 
vinul Hun 
marcat Su 
nul, Orov 
GIORNOIU-

e Miner 
(R. P. Bi 
marcat P 
corbsp.).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO, DIN 6 

FEBRUARIE 1976 :

FOND GENERAL DE CÎȘTI-
GURI : 948.303 lei
14.292 lei REPORT

din care

Extragerea I :
71 22 73 9 56 12 41 62 67
Extragerea a Il-a
89 83 82 42 52 80 '30 45 17
Plata câștigurilor se va face

în Capitală începînd din 16 fe
bruarie pînă la 6 aprilie, în țară 
aproximativ din 19 februarie 
pînă la 6 aprilie 1976 inclusiv, 
iar prin mandate poștale 
ximativ din 19 februarie

apro- 
1976.

★ r
AZI ESTE ULTIMA ZI 
TRU PROCURAREA BILETE
LOR LA TRAGEREA LOTO 2 

DIN 8 FEBRUARIE 1976 !
în agențiile Loto-Pronosport 

6e găsesc de vînzare biletele

PEN-

în ultima 
rie, Rapid 
Diviziei B) 
Cernei, la 
turi de F.C. 
Craiova, îm 
divizionare 
Autobuzul
șoara etc. S 
dul la pozi 
ment, echi 
pierea locu
gradarea și 
îndepărteze 
parte a can 
ceasta... int 
trenorul
Toma Jur că

— Rapid 
de doi ani 
retrogradar
acestei sltu 
destul de r 
modest ca 
proape an 
Arad pleacă 
devărat, în 
peste puțin 
uite așa m
de exemplu, 
Matei, Hamz 
și Dobay ai 
parte din ti 
pe Gornea



PREGĂTIREA TEORETICĂ,

OBIECTIV CARE NU TREBUIE NEGLIJAT

I ce
il în 
i cu- 
ă el 
i sau 

lui, 
etan, 
l. se 
i, de 
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luta- 

Tg. 
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Idouă 
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XE

S-a încheiat prima etapă 
(15—31 ianuarie) de pregătire, 
la munte, a echipelor de Divi
zia A, perioadă în care antre
norii au urmărit dezvoltarea 
rezistenței fizice generale și re
adaptarea marilor funcțiuni ale 
organismului la efort. O dată 
atins acest atit de important 
obiectiv, atenția trebuie îndrep
tată acum și spre un alt aspect, 
aceia al pregătirii teoretice, ca 
factor de bază al antrenamen
tului, în scopul înțelegerii, în
vățării și aplicării ideii de joe 
preconizată de conducerea teh
nică. De acum încolo, în paralel 
cu acumulările fizice specifice, 
se pregătește terenul „marilor 
bătălii" din campionat și prin 
ședințe teoretice. Este perioada 
în care se precizează, se clari
fică pentru fiecare jucător o- 
biectivele și cerințele din ce în 
ce mai mari ale fotbalului de 
performanță. Lecțiile teoretice 
vizează atît perioada pregătirii 
de bază, aprofundîndu-se im
portanța ei pentru perioada, 
competițională, cît și elucidarea 
problemelor de ordin tactic.

I ® ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

rcat :
Făsta-
lapid 
putat 
Lingă 
bsp.).
Ls.m.
cris : 
ectiv

Cor-
Au

□rvi-
(P.

Zidin 
i. A
5CU-

© Unirea Alba lulra — Meta
lurgistul Cugir 3—2 (2—1). Au
marcat : Pastiu (2) și Șcrban 
pentru z Unirea, respectiv Dinea 
și Tamaș. (Șt. VASIU-coresp.L
• ASTAZI $1 MÎINE NUME

ROASE JOCURI AMICALE. For
mațiile noastre de Diviziile A. și 
B își continuă, astăzi și mîine, 
suita jocurilor amicale cu carac
ter de verificare. Astfel, ASTĂZI 
sînt programate următoarele în
tîlniri : Sportul studențesc — 
F. C. Argeș (stadionul Politeh
nica. ora 15), Rapid — Metalul 
(stadionul Giulești. ora 15) și 
F. C. Brăila — Steaua (Stadionul 
Municipal, ora 15,30). iar MÎINE: 
S. C. Bacău — Stal Rzeszow 
(Polonia). F. C. Bihor — Slavia 
Praga, Olimpia Satu Mare — 
Ferencvaros, Jiul — Videoton,

VIZIONARELE B

decadă a lunii trecute. Pe stadionul 
(echipă din seria a treia a Diviziei B) 
antrenament cu mingea

Foto : S. BAKCSY

ÎSI PROPUNE
MAI TINEREȘTE
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Cociuban, Bermozer, Ardelean și 
Sneider (fundași), Damian, Gyen- 
gye, Dedeanu, Borugâ și Croitoru 
(mijlocași), Merteș, Tisa, Korponai 
și Dobay (atacanți).

— Lipsește Leac, jucătorul care 
promitea atît de mult cînd evolua 
în echipa U.T.A.-ei și în selecțio
nata de juniori ! A plecat și el ?

— Nu, n-a plecat. A rămas a- 
casă pentru a efectua un trata
ment. E bolnav. Eu unul mi-am 
pus mari speranțe in el, dar în 
toamnă a jucat bine doar în 6 
meciuri. Apoi, nu știu ce s-a mai 
întâmplat, a evoluat slab, după 
care s-a accidentat. De la el, ca 
și de la ceilalți jucători tineri — 
— Korponai, Sneider, Croitoru — 
aștept, atît eu, cît și simpatizanții 
echipei, o frumoasă ascensiune în 
a doua parte a campionatului. 
Pentru ca Rapidul nostru să joace 
mai... rapid, mai tinerește, mai 
viguros...

Primind și un sprijin mai sub
stanțial din partea organelor lo
cale, îndeosebi în asigurarea unei 
baze materiale corespunzătoare, 
divizionara B din orașul care o 
are și pe U.T.A. poate reveni spre 
mijlocul clasamentului-unei serii 
cu multe echipe puternice și mult 
mai bine... înzestrate. (L. D.) 

Ponderea cade, în speță, pe 
factorul tehnico-tactic. Din pla
nul antrenorilor nu trebuie să 
lipsească — în prima fază — 
expunerile verbale însoțite de 
exemplificări și scheme la tablă, 
chinograme, filme, diapoziti
ve etc.

Gdată cu primele jocuri- 
școală și de verificare se ur
mărește aplicarea practică a 
celor explicate, creșterea gradu
lui de receptivitate, cu insisten
ță asupra prestării unui joc co
lectiv, prin acțiuni purtate în 
viteză, bazate pe o tehnicitate 
ridicată și o temeinică pregătire 
atletică. Se insistă asupra a- 
profundării concepției de joc, 
în concordanță cu particularită
țile jucătorilor, a ideii tactice 
și a dinamicii in cadrul ideii 
tactice preconizate, totul pe 
fondul deprinderii unui joc des
fășurat în viteză, colectiv, con
structiv și echilibrat. Se fac cu
noscute jucătorilor sarcinile 
precise ce le revin, atît pe pos
turile de bază, cît și pe cele în
vecinate, sarcini în care jocul 
fără minge (de continuă miș

U.T.A. — Beckescsaba, Universi
tatea Craiova — Vidin (Bulgaria). 
Corvinul Hunedoara — Gornik 
Zabrze (Polonia), F, C. Constan
ța — Dinamo București (stadio
nul „1 Mai“ din Constanța, ora 
11), A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. 
CIuj-Napoca. F. C. Argeș — Chi
mia Rm. Vîlcea, Universitatea 
Cluj-Napoca — Gaz Metan Me
diaș, F.C.M. Reșița —- Minerul 
Moldova Nouă, Politehnica Timi
șoara — Electroputere Craiova 
(stadionul, C.F.R., ora 10.30). ur
mat de meciul C.F.R. Timișoara 
— Victoria Călan.

© PLENARA COMISIEI MUNI
CIPALE BUCUREȘTI. Plenara 
Comisiei municipale de fotbal — 
în care se va analiza activitatea 
pe anul 1975 — va avea loc
marți, de la ora 18. în sala Di
namo. Vor participa conducători, 
antrenori jucători de la echipe
le de Diviziile A,B,C, din cam
pionatele municipale și din cam
pionatul republican de juniori, 
arbitri din lotul divizionar și 
municipal.

In vederea partidelor cu echipele Olandei și României

SELECȚIONATA OLIMPICĂ A FRANȚEI 
EFECTUEAZĂ INTENSE PREGĂTIRI

@ Turnee de antrenament și reuniri periodice ale 
selecționabililor © Lotul pentru jocurile de la 

25 februarie și 24 martie a fost alcătuit.
La 25 februarie, echipa olimpi

că a Franței, primul adversar din 
acest sezon al reprezentativei 
noastre (24 martie la București) 
va susține al treilea meci din 
preliminariile J. O. de la Mon
treal, întîlnind pe teren propriu, 
selecționata Olandei. Reamintim 
că olimpicii francezi sînt neîn
vinși în competiție (3—2 cu echi
pa olandeză și 4—0 cu selecțio
nata noastră). După aceste re
zultate, atenția și grija federa
ției din Paris față de această se
lecționată au crescut considera
bil. Programul său a suferit 
structurale modificări, fiind am
plificat cu noi turnee de antre
namente și jocuri de verificare 
și cu o serie de reuniri săptă- 
mînale al selecționabililor. în
treaga pregătire este supraveghea
ta de Michel Hidalgo, directorul 
echipelor reprezentative ale Fran
ței și — în mod direct — de antre
norul selecționatei — Gaby Ro
bert.

Lotul echipei olimpice pentru 
meciurile cu echipele Olandei și 
României a și fost, de altfel, al
cătuit. Iată-I :

PORTARI : Larrieu (Cannes) ; 
Orlandini (Nimes) ; FUNDAȘI : 
Amorfini (Red Star), Chazottes 
(Paris F. C.) . Marchioni (Bastia), 
Meynieu (Bordeaux), Pottier 
(Cambrai), Stassievitch (Lens) ; 
MIJLOCAȘI ȘI ATACANȚI : 
Couper (Rennes), Fernandez 
(Marseille), Rubio (Nancy), Sail
noun (Nantes), Vezir (St. Etien
ne) Delestre (Lyon), Pecout 
(Nantes), Rouyer (Nancy).

Dintre acești 16 jucători, doar 
doi sînt apariții noi : Amorfini 
și Vezir. Amorfini, fundaș, e ti
tular în prima echipă a lui Red 
Star, unde se remarcă joc de joc. 
Vezir e considerat viitorul cen
tru atacant al echipei Franței, 
avînd deosebite calități de gol- 
geter, care ’l-au impus și în clu- 
bul-campion al țării, St. Etienne, 
în rest, fotbaliști care au evo
luat în ambele întîlniri din pre
liminariile olimpice de pînă a- 
cum. Grupului de mai sus li se 
vor adăuga atît pentru jocul cu 
olandezii, cît și pentru cel cu 

care) are un rol de seamă în 
angrenajul tactic al echipei ; 
realizarea sarcinilor duble, de 
atac și apărare, ca și mijloa
cele de realizare (înlănțuiri spe
cifice de elemente tehnice) nu 
trebuie nici un moment negli
jate. Jocul trebuie să poarte 
tendința echilibrului între com
partimente, astfel ca între va
loarea atacului și apărării să nu 
existe discrepanțe. Sistemul de 
joc reprezintă un cadru de or
ganizare generală, fiind inter
pretat în strînsă legătură cu 
personalitatea și calitățile jucă
torilor care, în ansamblu, deter
mină profilul echipei.

Pe parcursul jocurilor-școală, 
metoda corectării și repetării 
stă la baza perfecționării acțiu
nilor individuale și colective. 
Antrenorul trebuie să intervină 
de cite ori apar în joc unele 
nepotriviri sau neînțelegeri le
gate de sarcinile trasate. Toto
dată, se stimulează inițiativa 
creatoare a jucătorilor, lăsîn- 
du-le uneori posibilitatea să 
acționeze în voie ; însă datoria 
antrenorului este de a face ob
servațiile (de ordin general) la 
pauză sau la sfîrșitul jocului.

Un alt aspect al pregătirii 
teoretice se referă la stabilirea 
cu precizie a gradului de sănă
tate a jucătorilor, punîndu-se 
un deosebit accent pe recupe
rarea după efort, folosindu-se 
ca mijloace mașajul și automa- 
sajul, sauna, vitaminizarca, ali
mentația corspunzătoare. totul 
însă pe fondul unui ridicat grad 
de conștiinciozitate a jucători
lor, reflectat, mai ales, prin dis
ciplină și seriozitate în viața 
personală.

Tot în această perioadă este 
necesar a fi dezbătut și apro
fundat regulamentul de joc, 
pentru deplina cunoaștere a 
prevederilor lui și a aplicării a- 
cestora în favoarea echipei ; o 
binecunoscut faptul că, nu de 
puține ori, jucătorii au rămas 
,.corijenți“ la acest, capitol, ei 
fiind puși în dificultate de 
unele decizii ale arbitrilor, toc
mai pentru că nu cunoșteau 
dispozițiile regulamentare.

Gheorghe NERTEA

selecționata noastră. încă doi si
guri titulari : Platini (Nancy), 
care a fost lăsat în acestă pri
mă perioadă să se odihnească, 
deoarece face parte dintr-o serie 
de formații (echipa lui de club, 
Nancy, selecționata de tineret și 
selecționata militară). precum și 
Schaer — care a fost solicitat 
de clubul său, St. Etienne, pen

tru un turneu. Ceilalți însă au 
participat la un turneu în Mali, 
unde au disputat două jocuri cu 
selecționata locală. De atunci, 
reuniunile săptămînale s-au des
fășurat cu regularitate. Luni, I07 
tul va fi din nou reunit, lucru 
care se va repeta și la 16 fe
bruarie ; pentru ca, la 23 februa
rie. să aibă loc convocarea pen
tru meciul-retur cu Olanda.

DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI
DIN ECHIPA BRAZILIEI, 

care a participat la turneul fi
nal al C.M. din 1974, a mai ră
mas, în actualul lot, doar un 
singur jucător : Marinho. An
trenorul Brandao a făcut schim
bări esențiale, întinerind com
plet echipa, care acum arată 
astfel : Valdir Perez (Sao Paulo) 
— Nelinho (Cruzeiro), Amarai 
(Guarani), Beto (Gremio), Ma
rinho (Botafogo) — Chicao (Sao 
Paulo), Falcao (Porto Alegre), 
Carpcggiani (Gremio) — Flecha 
(America), Zico (America), Lula 
(Inter).

CEA MAI RIDICATĂ ME
DIE de spectatori din campio

INTERVIUL NOSTRU

ANTRENORUL JENEI

Șl MAREA SA DORINȚA
L-am întîlnit, zilele trecute, 

.pe antrenorul principal al lide
rului. Emerich Jenei e după 
prima sa perioadă de maxime 
solicitări, ca responsabil tehnic 
principal. Firele albe, care-1 nă
pădiseră mai de mult, parcă 
s-au înmulțit, cutele obrazului 
său, mereu zimbitor însă, par 
mai adinei. Cele peste 1500 de 
minute de înaltă tensiune, mi
nutele de pe banca numită așa 

•de aproximativ „a rezervelor", 
au lăsat urme. Dar Emerich 
Jenei a avut multe bucurii în 
toamna care a trecut. Una e 
foarte cunoscută : locul pe care 
se află Steaua în clasament. 
Altele sînt mai restrinse ca 
ecou... Cea pe care n-o prea 
spune, dar trebuie s-o subli
niem noi. e reușita unei for
mații concepută după proiecte
le lui și obținută prin coopta
rea, la ceea ce avea lotul vechi, 
a citorva energii tinere, talente 
în același timp, jucătorii de 
care .ideea, formației bucurește- 
ne avea nevoie. Și mai e apa
riția în casa Jenei a micuței 
Cristina-Victoria, eveniment care 
anunță și apropiata revenire pe- 
planșă a scrimerei Ileana 
Gyulai-Jenei. Dar mijlocașul 
crescut la școala de mare-serip- 
zitate_ numită U^T.A. și consa
crat in altă școală de prestigiu 
— aceea a clubului militar 
bucureștean — are o calitate de 
preț pentru un antrenor : e îm
pins înainte de o neîncetată 
nemulțumire, de o neliniște ge
neratoare de căutări, de efor
turi, de muncă. A și început, 
de altfel, așa mica noastră con
vorbire :

— Cine crede că locul întii 
îți dă liniște, se inșeală. Starea 
mea de încordare nu e deter
minată numai de perspectivele 
luptei pentru primul Ioc. Vă 
spun sincer că mă interesează 
mai mult CUM vom obține vic
toria. Un succes venind dintr-un 
concurs de împrejurări îmi dis
place. Vreau — și aceasta re
prezintă marea mea dorință —

JUVENTUS, ASPIRANTA AUTORITARA 
LA TITLUL DE CAMPIOANĂ

Corespondență din Italia
Mîine începe returul campio

natului. La jumătatea cursei. 
Juventus se prezintă ca o au
toritară aspirantă la titlu. Ea 
dispune de un lot marc și va
loros de jucători, care îi per
mite antrenorului Parola (sau. 
în realitate. îi creează dificul
tăți !?) să lase pe tușă jucători 
ca Anastasi, Altafini sau Spi- 
nosi. Formația uzinelor .,Fiat“ 
din Torino se prezintă într-o 
formă excelentă și are si a- 
vantajul ca în prima etapă -a 
returului să întîlnească un ad
versar într-o stare de dezorien
tare. E vorba de Verona, unde 

fostul selecționer al echipei na
ționale. Ferruccio Valcareggi, 
n-a reușit să realizeze formația 
care să mențină orașul, vestit 
prin povestșa lui Romeo și Ju- 
lieta, în prima divizie. Liderul 
are mari șanse să învingă la 
Verona.

Celelalte jocuri de mare inte

natul Angliei se înregistrează 
la Manchester : 51 000 !

NOUL ANTRENOR al echi
pei Ț.S.K.A. Sofia este dr. 
Boșkov, care a fost jucător al 
acestei formații, de numeroase 
ori selecționat în reprezentati
va țării, apoi a activat ca an
trenor federal.

IATĂ CEI MAI BUNI JU
CĂTORI din citev® țări euro
pene în anul 1975. Anglia : 
Mullery ; Austria : Krankl ;
Belgia : Boskamp ; Bulgaria : 
Ivkov ; Cehoslovacia : Viktor ; 
Danemarca : Munk Jensen ; 
Finlanda : Enkelman; R.D. Ger

ca victoria să reprezinte, în a- 
devăr, un progres al jocului 
practicat de Steaua, un pas spre 
fotbalul de real nivel interna
țional, practicat de o echipă 
care beneficiază de cele mai 
bune condiții de pregătire.

— Care mai este situația lo
tului ?

— Numai Stoica nu e prezent 
la antrenamente. El a și plecai 
— de altfel — la Băile Felix 
pentru un tratament energic 
după scoaterea ghipsului. Dumi
tru, care a resimțit Ia un mo
ment dat unele dureri la ge
nunchiul operat, e total refăcut 
și efectuează programul normal 
de pregătiri.

— Te mai preocupă, fotbalis
tic vorbind, altceva decît cam
pionatul ?

— Cum să nu ? întii, contri
buția noastră la echipa națio
nală. Și apoi scrutez de pe a- 
cum zilele debutului în cupele 
europene...

Eftimie IONESCU

■ ■■■■■■

res ale etapei sînt Cesena — 
Internazionale și Torino — Bo
logna. Cesena, care continuă să 
producă surprize in campionat, 
poate profita din plin și de 
absenta din formația ncgru-al- 
bastră a lui Mazzola, acciden
tat. Extrem de grea va fi pen
tru Bologna deplasarea la To
rino. unde va întîlni echipa cu 
același nume. Mai ales că ror- 
mația antrenată astăzi dc Rădi
ce, Torino, a reușit victoria în 
prima etapă a turului, la Bo
logna.

Interesantă se anunță partida 
de la Cagliari, unde va evolua 
A.S. Roma. Gazdele se vor pre
zenta fără Riva, accidentat du
pă jocul cu Milan și internat, 
pentru o intervenție chirurgi
cală. într-o clinică din Roma. 
El suferă dc o gravă ruptură 
de ligamente si nu va mai ju
ca pînă la sfîrșitul campiona
tului. Aceasta agravează criza 
lui Cagliari, aflată într-o situa
ție în care cu greu se mai poa
te evita retrogradarea. Celelalte 
întîlniri ale etapei sînt : Como- 
— Napoli. Fiorentina — Ascoli, 
Lazio — Sam pd ori a si Milan — 
Perugia.

CESARE TRENTINI

mană : Pdmmerenke ; R.F. Ger
mania : Maier ; Italia : Rocca ; 
Iugoslavia : Buljan ; Luxem
burg ; Braun ; Norvegia : Berg ; 
Olanda : Geels : Polonia : Szy
manowski ; Scoția : Jardine : 
Suedia : Karlsson ; U.R.S.S. : 
Blohin.

1N MECI tur pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni", Dinamo Kiev 
va intilni formația St. Etienne 
(Franța). S-a stabilit ca primul 
joc să aibă loc la 3. martie, în 
orașul Simferopol (Crimeea), 
care posedă un stadion cu o ca
pacitate de aproape 45 000 de 
spectatori.



ARBITRA JOI - PROBLEMĂ MAJORĂ A SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ

Personaj cu un loc bine definit în via
ța sportiva, fâră de care nu este de 
conceput o întrecere, fie chiar între 

un singur sportiv și... propria _ performanță, 
arbitrul este cel care veghează la disputa
rea în mod regulamentar, corect din toate 
punctele de vedere, a unui concurs sportiv. 
Pentru a-și putea exercita in cele mai bune 
condițiuni importanta și deloc ușoara sa 
misiune, pentru a justifica autoritatea depli
nă cu care este investit, arbitrul sportiv tre
buie să întrunească, la un nivel cît mai ri
dicat, o serie de calități. Perfecta cunoaș
tere a sportului sau probei respective, a 
regulamentului care le guvernează, o bună 
pregătire fizică, spirit ascuțit de observație, 
putere de discernămînt și rapiditate în lua
rea deciziei, principialitate fără cusur —

iată numai cîteva din atributele necesare 
unui „cavaler al fluierului".

Mișcarea noastră sportivă se mîndrește cu 
u.i bogat și competent corp de arbitri, com
ponent al activului voluntar, în fiecare săp- 
tămînă mii de asemenea iubitori ai sportu
lui lăsîndu-și treburile personale pentru a 
oficia în arena sportivă. Mulți dintre ei sînt 
apreciați și peste hotare, fiind solicitați ade
sea să conducă partide importante în compe
tiții oficiale continentale, mondiale sau olim
pice. Există, firește, și excepții, dar acestea 
nu sînt caracteristice sportului nostru, covîrși- 
toarea majoritate a arbitrilor contribuind la 
dezvoltarea diferitelor discipline sportive.

în pagina de față redactorii noștri își pro
pun să abordeze, pentru început, cîteva 
aspecte legate de arbitri și arbitraj.

AFIRMAREA UNUI ARBITRU DEPINDE, 
ÎN PRIMUL RÎND, DE EL ÎNSUȘI!

REGULAMENTUL REPUBLICAN
SE VA CONFUNDA CU CEL AL F I LA.
• Este nevoie de o mai strînsâ legăturâ intre comisiile 
județene de lupte și Colegiul central de arbitri A 
Sînt incă mulți arbitri deficitari la modul de apreciere

Extrem de bogata activitate 
handbalistică din tara noastră 
și prestigiul de care se bucură 
handbalul românesc pe plan in
ternațional își găsesc cea mai 
bună explicație în grija perma
nentă arătată de federația de 
specialitate tuturor problemelor 
legate, direct și indirect, de 
procesul instructiv-educativ.

In acest context, arbitrajele 
constituie unul dintre aspectele 
cele mai importante.

în dorința de a oferi citito
rilor noștri cîteva amănunte le
gate de instruirea si promova
rea „cavalerilor fluierului" din 
acest sport, am discutat zilele 
trecute cu cunoscutul arbitru 
internațional Vasile Sidea. pre
ședintele Colegiului central al 
arbitrilor.

— Care este filiera pe 
care trebuie să o urmeze un 
arbitru ?

— Ca și în alte discipline, 
totul pornește de la comisiile 
județene, în a căror preocupare 
stă selecționarea și pregătirea 
unor tineri ce doresc să devină 
arbitri. După un curs de circa 
20 de ore ..elevii" susțin un

INTRODUCEREA CR0N0METRĂR11 ELECTRICE
LA ATLETISM NU MAI SUFERĂ AMÎNARE!
Pînă în anul 1964, la Jocurile 

Olimpice de la Tokio, crono- 
metrarea electrică era faculta
tivă pentru organizatorii de 
concursuri atletice, cronometrul 
acționat manual de arbitri (cîte 
trei pentru fiecare loc dintr-o 
cursă finală !) fiind suveran în 
stabilirea timpilor înregistrați 
de alergători. Din acel an, po
trivit hotârîrii forului atletic 
internațional, cronometrarea e-‘ 
lectrică a devenit însă oficială 
pentru toate competițiile inter
naționale de amploare (Jocuri 
Olimpice, campionate regionale, 
.Universiadă etc.), desfășurate în 
aer liber și pe teren acoperit. 
Cu trecerea anilor, tot mai 
multe stadioane și săli de atle
tism, din diferite țări, au fost 
echipate cu instalații speciale 
de cronometraj electric, astfel 
că — sub aspectul fidelității — 
performantele obținute de aler
gători au devenit cu adevărat 
exacte ! Fără a pune la îndo
ială probitatea oricărui arbitru 
trebuie să recunoaștem că aici 
omul nu poate concura „ma
șina".

Din păcate, "bazele noastre a- 
tletice cele mai importante (ne 
referim la stadionul Republicii 
din Capitală, la cel din Poiana 
Brașov și la sala din parcul 
„23 August") nu dispun încă 
de instalații electrice de 
cronometraj. De aceea re
zultatele obținute în toate 
concursurile noastre sînt în
registrate manual. în mod ex
cepțional, anul trecut la semifi
nala „Cupei Europei" la probe 
combinate si la Jocurile Bal
canice cronometrarea s-a făcut 
electric datorită unei instalații 
achiziționate special pentru res
pectivele concursuri. în rest 
însă, cum am spus, rezultatele 
sînt decise de arbitri. Și ori 
cît ar fi de capabil un crono- 
metror, el nu poate concura 
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examen, care, odată promovat, 
le dă dreptul să oficieze în par
tide din campionatele locale. 
Urmează o perioadă obligatorie 
de doi ani, în care noii arbi
tri conduc partide la acest
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De vorbă cu Vasile Sidea — 

președintele Colegiului central 
al arbitrilor la handbal

. \\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

nivel, de progresul și rezulta
tele lor depinzînd propunerea 
de promovare în lotul divizio
nar.

— își îndeplinesc comisiile 
județene de specialitate toa
te atribuțiile ?

— în general da și aș re
marca aici activitatea foarte 
bună depusă de comisiile din 
Ploiești, Buzău. Dolj, Timișoara 
și București, la care se adaugă 
Sibiul, Brașovul și Cluj-Napo

totuși precizia aparatului elec
tric, astfel că. în mod inevita
bil, există o diferență ușor se
sizabilă între rezultatele înre
gistrate manual si electric, mai 
ales în cursele pe distanțe 
scurte.

Recent, doi remarcabili spe
cialiști, ing. Adrian Gagea (fos
tul campion și recordman al 
tării la aruncarea greutății) de 
la Institutul de Educație Fizică 
și Sport și lt. colonelul Oct. 
Mateescu, de la clubul Steaua, 
au realizat fiecare, în cadrul 
unor colective de tehnicieni, 
cite un sistem de crono- 
metrare automată. La sfîr- 
șitul săptămînii trecute, de e- 
xemplu, cele două „cronome- 
tre" au fost folosite simultan 
la întrecerile „Cupei de cristal".' 
La fiecare cronometrare. în se
riile și finalele curselor de 60 
m plat și garduri, bărbați și 
femei, între cele două cronome- 
tre au existat uneori diferențe 
de maximum o sutime de se
cundă, datorate preciziei supe
rioare a cronometrului electro
nic. Diferentele au fost însă 
cu mult mai mari între timpul 
arătat de ele și cel stabilit ma
nual de arbitri. Cîteva exem
ple : în serii la 60 m cîștigă- 
toarele au fost înregistrate ast
fel : Enescu 7,74 — electric, 7,6 
manual. Ciolan 7,80 — 7,5. Că- 
tineanu 7,81—7,6, Anghel 7,71— 
7,6; în finală : Anghel 7,60— 
7,5, iar la băieți : Nowosz 6,85 
—6,5 (!), Cristudor 6,85—6,5 (!) 
la o zecime de secundă de re
cordul lumii. Petrescu 6,90—6,7, 
Sușelescu 6.84—6,6; în finală : 
Sușelescu 6.77—6.5 !

Un lucru se impune deci cu 
acuitate : Federația noastră de 
atletism trebuie să arate mai. 
multă preocupare pentru aceste 
aparate, să le testeze in condiții 
diverse și să le utilizeze apoi la 
concursurile pe care le organi
zează, mai ales la cele interna
ționale sau cu caracter republi
can. Chestiunea este presantă 
și credem că nu mai suferă a- 
mînare !

Romeo VILARA

ca. Ați observat, probabil, că 
nu am plasat Bucureștiul prea 
în față, pentru că aici lucru
rile... șchioapătă.

— Concret ?
— întrunirile săptămînale ale 

comisiei de specialitate sînt 
folosite aproape în exclusivitate 
pentru delegări. Acest lucru ar 
trebui să figureze la urma fie
cărei ordini de zi. Sînt destul 
de rare cazurile cînd la aceste 
ședințe săptămînale se discută 
și se analizează diferite proble
me de arbitraj, deși acesta este 
principalul scop al reuniunilor.

— Ce acțiuni se între
prind pe plan central pentru 
imbunătățirea calității ar
bitrajelor ?

— Cea mai importantă este 
cursul anual de perfecționare. 
Ultimul a avut loc în decem
brie și îi urmează un al doilea 
în luna martie. La aceste două 
cursuri vor participa peste 150 
de arbitri.

— Care credeți că ar tre
bui să fie principalele cali
tăți individuale ale arbitru
lui ?

— Punctul de plecare rămîne
și aici, ca și în activitatea spor
tivă, PASIUNEA. Fără ea. to
tul este inutil. Un arbitru care 
se respectă trebuie să cunoască 
perfect regulamentul, să fie la 
curent cu absolut toate noută
țile, să cunoască fiecare inter
pretare. Pentru pregătire, este 
necesară o cît mai bună dispo
ziție fizică și un număr ridicat 
de jocuri amicale conduse în 
perioada pauzelor competițio- 
nale. în sfîrșit, arbitrul să fie 
prezent la absolut toate me
ciurile oficiale pe care are po
sibilitatea să le urmărească, 
dar la acest capitol notăm, din 
păcate, multe absente. Absențe 
la turneele de sală, unde arbi
trii care nu sînt delegați, deși 
locuiesc în orașele respective, 
nici nu trec pe la sală... Este 
o dovadă că pasiunea lor nu e 
prea mare și că preocupările 
pentru progres sînt scăzute. Or, 
în aceste condiții, eu personal 
nu cred că un arbitru se poate 
impune. Ascensiunea oricărui 
cavaler al fluierului depinde, 
în primul rînd, de el însuși, 
de sîrguința depusă, de timpul 
afectat propriei instruiri.

Horia ALEXANDRESCU

...26... 27... 28...
Desen de C. GEORGESCU

a prevederilor
în ultimii ani. arbitrajul con

stituie una dintre problemele 
spinoase în sportul luptelor. 
Desele modificări ale regula
mentului F.I.L.A. nu s-au făcut 
cunoscute în mod corespunzător 
pe toate meridianele globului și, 
în consecință, la marile compe
tiții internaționale s-au consta
tat deseori moduri diferite de 
interpretare a unor acțiuni pe 
saltelele de concurs.

Și in campionatele țării noa
stre am observat de multe ori 
arbitri care nu știau să aplice 
noile reguli, creind confuzii în 
rîndul sportivilor și spectatori
lor, motiv pentru care federația 
s-a văzut nevoită să renunțe 
la serviciile unor arbitri insu
ficient puși la curent cu preve
derile regulamentului F.I.L.A...

Pentru a cunoaște modul cum 
sînt recrutați, instruiți și pro
movați arbitrii de lupte ne-am 
adresat secretarului general al 
F.R.L., Victor Dona, care ne-a 
spus : „Arbitrii de lupte se 
promovează din rindul foștilor 
luptători, recrutați de comisiile 
județene, care-i inițiază in ca
drul unor cursuri iar apoi — 
pe baza unui examen teoretic 
si practic — le acordă califica
rea, Odată cu acumularea ex
perienței, cind dovedesc cunoș
tințe corespunzătoare si aptitu
dinile necesare, acești activiști 
voluntari sînt promovați in rin
dul arbitrilor de categorie re
publicană si astfel ei pot oficia 
la competiții de acest nivel. 
Aceasta este practica. Dar. deși 
comisiile județene ne raportea
ză că inițiază mereu asemenea 
cursuri de arbitri, trebuie să 
spunem că efectul pozitiv al 
acestor initiative se face destul 
de puțin simțit. Există mulți 
arbitri de categorie republicană 
cu vechi „state de serviciu" 
care n-au realizat progresele 
așteptate de la ei și cind in
tenționăm să-i schimbăm ne 
dăm seama că nu avem alții

Șl TOTUȘI, E
Există sporturi în care fideli

tatea spectatorilor ii transformă 
pe aceștia în judecători impla
cabili, aproape în „făcători de 
istorie sportivă". în box, de 
pildă, publicul — fără distinc
ție, cel de la galele de cartier 
sau de la marile finale — par
ticipă nemijlocit la evoluția 
sportului și-i înregistrează mo
mentele cu mai multă sau mai 
putină obiectivitate.

Iată un asemenea moment. 
Cu mulți ani în urmă, în ring, 
împotriva „obișnuinței", arbi
trul a făcut — normal — ab
stracție de simpatia publicului 
pentru unul dintre combatanți 
și a aplicat, ca de obicei, cu 
strictețe, regulamentul. S-au 
auzit atunci în tribune fluieră
turi, strigăte de dezaprobare. O 
parte a publicului ar fi vrut, ca 
atîtea ori, să vadă pe campion... 
învins de unul mai slab ! De 
atunci, ani de zile, fără încetare 
•— dar și fără justificare — o 
parte a publicului, mai curînd 
mucalit decit răutăcios, îl în-

regulamentului
mai_ buni. Trebuie să recunosc 
că în această direcție si noi 
avem lipsuri. Nu există o per
manentă legătură cu comisiile 
județene de arbitri si nu se or
ganizează concursuri speciale 
pentru promovarea de la nive
lul județean la cel republican. 
Nu este mai puțin adevărat că 
nici retrogradări nu s-au făcut, 
deși există destui arbitri slabi, 
care nu corespund nivelului re
publican. Cu toate că numărul 
lor este mai mare, amintim 
doar cifiva : Adalbert Fiilop 
(Hunedoara) fon Machedon 
(Sinaia), Grigore Suciu și Ni- 
colae Parapancea (Ploiești) j 
Florin Jula (Satu Mare)

Analizind problema arbitraju
lui in lupte. Biroul federal a 
ajuns la concluzia că in anul 
care a trecut arbitrajele au fost 
mai corecte decit in anii pre- 
cedenti. dar sînt mereu defici
tare din punctul de vedere al 
aplicării regulamentului F.I.L.A., 
care vizează dinamizarea luptei. 
De altfel, ne-am propus și a 
serie de măsuri.

Pentru o mai rapidă răspin- 
dire și cunoaștere a regulamen
tului F.I.L.A., pină in luna a- 
prilie vom tipări și difuza in 
teritoriu regtilamentul intern, 
care de data aceasta se confun
dă cu cel international. Vom 
tine o mai strinsă legătură cu 
comisiile județene și vom face 
mai dese consfătuiri cu arbitrii 
și antrenorii, de maniera celei 
de luna trecută, de la Brașov. 
Cu acest prilej toti participanta 
au urmărit lecții practice cu 
exemplificarea principalelor ac
țiuni ce trebuie interpretate 
după noile prevederi ale regu
lamentului. De asemenea, ne-am 
propus să realizăm un film cu 
aceste reguli, pe care-l vom 
prezenta înaintea concursurilor 
de lupte si in alte diferite pri
lejuri".

Mihai TRANCA

FOARTE BUN...
tîmpină. pe acel arbitru. incă 
de la urcarea în z ring, cu flu
ierături. Că e nedrept și că a 
venit timpul să renunțăm la 
această glumă — sau „șarjă 
prietenească", cum i-ar spune 
carioațuriștii — ne-o demon
strează un singur argument 5 
de-a lungul acelorași ani. Ion 
Boamfă, fostul boxer și exce
lentul arbitru brașovean, purtă
tor al ecusonului A.I.B.A., s-a 
dovedit în ring competent, im
pecabil în judecată, imparțial, 
atent față de pugiliști. (vib)

• BREVIAR •
A Unul dintre cei mai apreciați 

comisari de concurs ai Uniunii 
Cicliste Internationale este pro
iectantul (I.P.I.U.) Octavian Am- 
za. Fost ciclist de performantă — 
a alergat într-o echipă cu Marin 
Niculescu — O. Amza este astăzi 
prezent la majoritatea competiți
ilor de amploare (inclusiv la 
cursele rezervate cicliștilor pro
fesioniști). fiind recunoscut ca un 
arbitru foarte sever.

A Stiati că singurul arbitru de 
polo din lume, care a condus 
consecutiv o finală a unui tur
neu olimpic (1972) și o finală a 
C.M. (1973), este românul Cornel 
MărculeScu ? Numai în 1975, repu
tatul nostru arbitru a oficiat în 
cadrul turneelor de la Jocurile 
Asiatice și Jocurile Panamerica
ne, la ..Trofeul Jadran“ și finala 
..Cupei campionilor europeni0. Sa 
spune că. pe marginea bazinului. 
Cornel Mărculescu .,n-are mamă, 
n-are tată“ 1

A Alti cavaleri ai fluierului 
care și-au creat un frumos re
nume peste hotare : inginerul
Constantin Chiriac — la box. in
ginerul Costin Mușat — la volei 
(finala campionatului mondial 
masculin din 1970), prof. George 
Chiraleu — la baschet (mal multe 
finale ale unor competiții cotti- 
■nentale), sau Valentin Bați — la 
lupte.

A Pe adresa F.R. Handbal so
sesc adesea aprecieri măgulitoare 
privind activitatea celor 12 ar
bitri cu ecusonul I.H.F. Cuplul 
Vasile Sidea — Panelele Cirligeanu, 
nelipsit de la ultimele ediții ale 
C.M., a cules numeroase aprecieri.



BOXERII-OASPEȚI Al SNAGOVULUI Simbătă și duminică

Zi de început de februarie 
la baza sportivă de Ia Snagov. 
Lacul, care în timpul verii 
este „tăiat" de șute de ambar
cațiuni din primele ore ale 
dimineții și pînă seara. tîrziu, 
acum, îmbrăcat în haina hiver- 
nală, pare pustiu. Liniștea dom
nește și pe terenurile de sport. 
Aproape de ora 10, pe una 
cintre aleile parcului își fac 
apariția mici grupuri de tineri 
îmbrăcați în treninguri mul
ticolore, cu căciuli și fulare 
împotriva gerului care înțeapă 
obrajii Sînt boxerii — sin
gurii oaspeți din aceste zile ai 
Snagovului — atrași aici de 
liniștea locului, dar și de sala 
spațioasă, bine utilată.

*n cîteva clipe, în fața an
trenorilor federali Ion Popa și 
Alexandru Vladar se aliniază 
16 dintre cei mai valoroși pu- 
giliști români care se pregă
tesc în vederea unui turneu 
pe care urmează să-1 efectue
ze, către sfîrșitul lunii, în 
Tunis și, probabil, în Spania, 
îi recunoaștem pe frații Simion 
șl Calistrat Cuțov, pe Alee 
Năstac Constantin Gruescu, 
Faredin Ibrahim, Victor Zil- 
berman, Gabriel Pometcu, A- 
lexandru Turei, Niță Robu, 
Costică Dafinoiu și alți com- 
ponenți ai lotului național.

O comandă scurtă. Se for
mează un cerc și cei 16 încep 
să execute diferite exerciții 
de gimnastică specifică boxeri
lor, urmăriți de antrenorul Al. 
Vladar. Folosim prilejul pen
tru a avea o scurtă discuție 
cu maestrul Ion Popa.

— în ce stadiu de pre
gătire se află elevii dv. ?

— Vacanța de iarnă au pe- 
tre-ut-o la Păltiniș. Am lucrat 
mai mult ca oricînd pentru 
dezvoltarea forței explozive, 
pentru îmbunătățirea rezisten
ței dar au avut loc și antre
namente specifice. în progra
mul de antrenament al fiecă

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

rei zile erau cuprinse exerciții 
de repetare a lucrului cu bra
țul din față și, de asemenea, 
acțiuni de contraatac cu serii 
scurte. Chiar dacă s-a lucrat 
mai puțin la mănuși, numărul 
mare de repetări zilnice a dus 
la automatizarea acestor pro
cedee tehnico-tactice, astfel că 
la demonstrația de la Sibiu am 
observat efectul pozitiv al an
trenamentelor.

— Acum, Ia Snagov, ce 
anume vă preocupă ?

— Menținem un volum ridi
cat de muncă pentru dezvol
tarea rezistenței și a forței ex
plozive. Lucrăm încă mult în 
aer liber, dar chiar din a- 
ceastă săptămînă începem să 
introducem în planurile de leo- 
ție și lupta la mănuși. Mai 
întîi sub forma studiului în 
perechi, anoi luptă liberă. Nu 
vom renunța la numărul mare 
de repetări ale unor combi
nații tehnico-tactice, de data 
aceasta în condiții de luptă.

După terminarea exercițiilor 
de gimnastică, grupul condus 
de Al Vladar a pornit într-o 
alergare de rezistență timp de 
20 de minute, pe parcursul 
căreia erau intercalate nume
roase sprinturi. Cînd din tre
ninguri ieșeau aburi de trans
pirație, pugiliștii fruntași au 
intrat în sala de antrenament 
pentru o nouă „repriză" de ex
erciții cu mingi medicinale.

Seara am asistat la antrena
mentul propriu-zis. Timp de 
aproape două ore, aparatele 
n-au cunoscut liniștea. „Chiar 
dacă acum sîntem obligați, de 
viitoarele meciuri internațio
nale, să efectuăm și pregătire 
specifică. — ne-a spus antre- 
iw"! emerit Ion Popa — a- 
ceasta este perioada acumulă
rilor pe care trebuie să o fo
losim ca atare, gîndindu-ne și 
la Jocurile Olimpice de la 
Montreal".

Mihai TRANCĂ

„CITA CMAMN"
CU PARTICIPARE

Pentru iubitorii schiului si 
acest sfirșit de săptămîrtă re
zervă un bogat program com- 
petițional. Principalul eveni
ment va avea loc la Bușteni, 
unde simbătă și duminică se 
va disputa o interesantă între
cere de schi fond pentru ju
niori. Vor fi prezente speran
țele acestui sport din Ceho
slovacia. Bulgaria și România. 
Organizatorii au stabilit ca tra
seul curselor să străbată fru
moasa Vale a Cerbului, spre 
cabana Gura Diham. un loc 
pitoresc și ușor accesibil unui 
mare număr de spectatori.

Simbătă vor avea loc între
cerile individuale de 13 km 
pentru iupiori si 5 km pentru 
junioare, iar duminică ștafetele

„CUPA BUCEGI“ LA BOB Șl SANIE,
UN EKUMOS SUCCES

Boberii și iubitorii întreceri
lor pe sanie profită din plin de 
noua pirtie de la Sinaia. Aproa
pe zilnic sint organizate dife
rite concursuri, care au ca scop 
angrenarea . și formarea unui 
număr mare și valoros de prac- 
ticanți ai bobului și săniei. Zi
lele trecute. C.J.E.F.S. Prahova, 
în colaborare cu C.S.O. Sinaia, * 
a organizat „Cupa Bucegi" la 
sanie și bob. Au fost prezenți 
sportivi și sportive de la L.E.S. 
Predeal, Tractorul și A.S.A. 
Brașov. C.S.O.. Bucegi, Voința 
și Școala sportivă (toate din

LA FUND JUNIORI, 
INTERNAȚIONALA
de 3x10 km pentru băieți și 
3x3 km pentru fete.

Cei mai . tineri fondiști ai ță
rii iși vor disputa intiietatea la 
Rișnov în finala pe țară a 
Concursului republican al co
piilor. Vor fi prezenti cite 4 
băieți și fete din toate județe
le tării în care există secții de 
schi

La Poiana Brașov va avea 
loc competiția de schi alpin 
pentru juniori și copii, dotată 
cu „Cupa 16 Februarie", la care 
vor participa aproximativ 200 
de concurența

Pe pirtia nouă din Sinaia, 
simbătă și duminică, o nouă 
competiție : „Cupa Voința" la 
bob si sanie.

Sinaia), I.E.F.S. și Voința Bucu
rești.

întrecerile, de bună valoare, 
au fost urmărite de un mare 
număr de spectatori..Cursele de 
sanie, disputate pe o pirtie în 
lungime de 1150 metri, cu 8 
viraje și cu o diferență de ni
vel de 00 de metri, s-au înche
iat cu următoarele rezultate : 
femei : 1. Elena Stan (C.S.O. 
Sinaia) 128,15, 2. Catalin Imre 
(I.E.F.S.) 128,86, 3. Erika Fiilleki 
(I.E.F.S.) 129.84 ; bărbați : 1. I. 
Galescu (I.E.F.S.) 121.50, 2. V. 
Paiuc (C.S.O. Sinaia) 121,76, 3. 
I. Batista (Șc. sp. Sinaia). Bob : 
1. N. Stavarațhe-I. Ioniță 
(I.E.F.S.) 115.56. 2. Șt. Chitu-I. 
Popa (C.S.O. Sinaia) 117,05, 3. 
V. Bunea-V. Simigiu (C.S.O. Si
naia).

Gh. IRIMINOIU

ÎNTRECERILE tinerilor 
TENiSMANI

Ieri au început în sala „23 
August" întilnirile internațio
nale amicale dintre reprezen
tativele de tenis ale României 
și Cehoslovaciei. îa tineret și 
juniori. Primele au intrat în 
luptă formațiile juniorilor. La 
băieți, după două meciuri de 
simplu tabela de scor arată 
egalitate ' 1—1. Andrei Dirzu a 
dispus de cehoslovacul Miro
slav Lacek cu 6—4 3—6. 7—5 ; 
in timp ce Eduard Pană a tre
buit să cedeze lui Dușan Kul- 
hai la scorul de 0—6. 5—7. Un 
start nereușit au luat juni
oarele noastre, formația oaspe 
conducînd cu 2—0. Maria Ro
manov — Iva Budarova 7—5, 
4—6, 1—6 : Gabriela Dinu — 
Alena Kulhankova 1—6, 4—6.

Urmează să intre în joc si 
reprezentativele de tineret. La 
băieți, echipa română cuprinde 
pe Marian Mîrza și Jean Bîrcu, 
iar la fete ioacă Lucia Roma
nov si Elena Popescu. Se 
dispută cite 5 meciuri pentru 
fiecare întilnire (4 simpluri și 
1 dublu). »

• înaintea jocurilor de la 
București, reprezentativele mas
culine de tineret și juniori ale 
țării noastre au evoluat la 
Budapesta în compania forma
ției Ungariei. Tenismanii ro
mâni au cîștfgat cu scorul to
tal do 8—7.

„CUPA STEAUA"
Au continuat întrecerile pen

tru „Cupa Steaua" , la tenis. Iată 
cîteva rezultate din proba de 
simplu masculin (optimi de fi
nală) : M. Rusu — Cr. Fețeanu 
6—1, 6—0 ; T. Frunză — S. Oră- 
șanu 6—3, 6—1 ; D. Nemeș — 
V. Tomescu 6—4, 6—2 ; C. Du
mitrescu — P. Bozdog 6—1, 
6—3 : B. Almăjan — A. Mitra- 
che 6—1, 6—1 : R. Hărnuțiu — 
A. Greabu 4—6, 6—2, 6—2 ; C. 
Popovici — I. Geantă 6—2, 6—1. 
în sferturi de finală, la femi
nin ■ Valeria Balaj — Laura 
Grilnberg 6—2, 6—2 ; Florica
Butoi — Delia Răileanu 6—2, 
6—0 ; Elena Trifu — Cristina 
Cazacliu 6—0, 6—1.*

Șl PRODUCTIVITATEA LUI... După concursurile oficiale de patinaj viteză
Odată cu ultimul fluier al 

arbitrilor derbyului Dinamo — 
Steaua s-a încheiat și cea de a 
XVIII-a ediție a campionatului 
masculin de handbal. O ediție 
mai puțin agitată decît cele pre
cedente, în care - doar finalul, 
mai precis ultimul turneu, cel 
de la București a înviorat puțin 
atmosfera, printr-un atractiv joc 
al rezultatelor ; H.C. Minaur 
Baia Mare a învins pe Dinamo, 
pentru ca apoi să piardă net 
la Steaua, care — Ia rîndul ei 
— a pierdut în fața lui Dina
mo. .

Trăgînd o linie imaginară 
după cele 132 de partide ale 
întrecerii și încercînd să întoc
mim un bilanț, pe una din pri
mele „coloane" ale acestei sta
tistici finale considerăm că tre
buie să fie așezată productivi
tatea disputei, pe planul pro
movării șl afirmării elemente
lor tinere. Mai precis, ne gîn- 
dim să revedem ce nume noi 
au prezentat în loturile lor for
mațiile fruntașe și cum au con
tribuit, deci, aceste principale 
unități ale sportului de perfor
manță din țara noastră, la creș
terea fondului de jucători ta- 
lentați, capabili să bată în scurt 
timp la porțile loturilor repre
zentative și ale consacrării in
ternaționale. Apoi, este intere
sant să urmărim și felul în 
care s-a asigurat rodarea unor 
jucători promovați anterior.

înainte însă de a da cuvîntul 
unor date în acest sens, o obser
vație de ordin general, relevată 
de o mai atentă parcurgere a 
foilor de arbitraj : numărul 
mic de jucători folosiți de ma
joritatea echipelor (12—15 !). 
Din această cauză au existat 
formații (Steaua, Dinamo Bra
șov, Universitatea Cluj-Napoca, 
C.S.M. Borzești, Știința Bacău, 
Dinamo București) care au în
scris invariabil aceiași 12 sau 
maximum 13 handbaliști pe foi
le celor 22 de jocuri disputate 

"în campionat. Este o problemă 
care nu apare pentru prima 
oară într-o analiză a campio
natului masculin Divizia A și 
căreia — credem — a sosit 
timpul să i se găsească o re
zolvare, în sensul că antrenorii 
respectivi să promoveze cu mai 
mult curaj elementele tinere, 
să le acorde încrederea de a fi 
folosiți în diferite partide.

Și acym să încercăm să răs
pundem la întrebarea : care a 
fost productivitatea recent în
cheiatei ediții a campionatului 
masculin de handbal ? Răspun
sul : deloc mulțumitoare ! Mai 
precis, urmărind atent, etapă 

de etapă, evoluția celor 12 for
mații participante am reușit să 
găsim doar 20 de nume noi, 
evidențiindu-se în acest sens 
echipele studențești (Universi
tatea Cluj-Napoca, Universita
tea București, Politehnica Timi
șoara, C.S.U. Galați), dar și 
alte formații, ca Petrolul Te- 
leajen, C.S.M. Borzești, Dina
mo Brașov. înainte de a cita 
cîteva nume, să precizăm că 
cea mai mare parte a promo
vărilor s-a făcut cu deosebire 
pe posturile de interi și extre
me, iar cele mai puține acolo 
unde ar trebui să apară candi
dați! la succesiunea lui Cornel 
Penu ! Și acum iată-i pe cei 
mai buni „elevi" ai... promoției 
a XVIII-a : Dan Petru, Vasile 
Avram și C. Pinzaru (nota be
ne : singurul portar !) — Uni
versitatea Cluj-Napoca, Adrian 
Pasula, Rudolf Funk, Dan Bu
cățea — Politehnica Timișoara, 
Dorin Cian, Dan Stanciu, Lu
dovic Bako — Universitatea 
București, Lucian Vasilache, A- 
drian Georgescu, Marcel Crăciun 
— C.S.U. Galați, Olimpiu Flan- 
gea — Dinamo București, Ewald

i

SIMBĂTĂ DUMINICĂ ÎNCEPE RETURUL CAMPIONATULUI
de
re-

F.C. 
ora

ATLETISM. Sala „23 August-, 
la orele 9 și 16 : campionatele 
publicane ale seniorilor.

BASCHET. Sala Dinamo, de 
ora 16 : I.E.F.S.
(m. A), Dinamo __ t
Napoca (m. A), A.S.A. — Steaua 
(m. A).

FOTBAL. Stadionul Politehnica, 
ora 15 : Sportul studențesc — 
Argeș ; stadionul Giulești, 
15 : Rapid — Metalul.

JUDO. Sala Giulești, de la ora 
14 : etapa de zonă a campionate
lor republicane individuale de 
seniori

POPICE. Arena Giulești, de la 
ora 15 : Rapid — Frigul ; arena 
Laromet, de la ora 15 : Laromet — 
Voința Galați ; arena de la clubul 
întreprinderii Republica, ora 15 : 
Gloria — Metrom Brașov. Meciuri 
in campionatul feminin. Divizia A.

TENIS. Sala „23 August-, de la 
ora 9 : România — Cehoslovacia 
(tineret și juniori).

VOLEI. Sala Flacăra roșie, ora 
17,30 : Voința— I.T.B. (B, f) ; sala 
Electra, ora 17 : Electra — C.F.R. 
(B. m).

la
— Politehnica lași 

• . ”U" Clui-

Koiieth — Dinamo Brașov, A- 
lexandru Lozncanu ■— C.S.M. 
Borzești, Dan Marin — H.C. 
Minaur Baia Mare, Dumitru 
Stan — Petrolul Teleajen. Lor 
trebuie să le adăugăm pe coi 
promovați anterior și care anul 
acesta au reușit să se impună : 
Alexandru Folker (Politehnica 
Timișoara — Steaua), Cornel 
Durau și Sorin Baican (Univer
sitatea București), Dumitru 
I’aizan (Dinamo București) ș.a.

Mulți dintre aceștia se află 
în vederile antrenorilor celor 
două loturi reprezentative. Ceea 
ce este foarte bine, pentru că 
în felul acesta munca depusă 
de unii tehnicieni ai echipelor 
noastre fruntașe (Eugen Trofin
— Universitatea București, Ro
meo Sotiriu — Universitatea 
Cluj-Napoca. Cezar Nica — 
C.S.U. Galați, Constantin Jude
— Politehnica Timișoara) nu a 
fost în zadar. Din păcate, exem
plele unor astfel de antrenori 
sînt puține și deloc proporțio
nale cu condițiile existente la 
formațiile noastre fruntașe.

Călin ANTONESCU

ATLETISM. Sala „23 August**,  de 
la ora 9,30 : campionatele repu
blicane ale seniorilor,

BASCHET. Sala Dinamo, de la 
ora 9 : I.E.F.S. — Politehnica lași 
(m. A), Dinamo — ,,U“ Cluj-
Napoca (m. A), A.S.A. — Steaua 
(m. A).

JUDO. Sala Giulești, de la ora
9 : etapa de zonă a campionate
lor republicane individuale de se
niori.

LUPTE. Sola Steaua, de la ora
10 : Steaua — Rapid Buc. —Pro
gresul Brăila ; sala Progresul, de 
la ora 10 : Progresul Buc. — C.S. 
Tirgoviște — A.S.A. Brașov (în- 
tilniri in codrul Diviziei A de 
lupte libere).

POPICE. Arena Olimpia de la 
Ora 8 : Olimpia — Petrolul Telea
jen Ploiești. Partidă din campio
natul masculin. Divizia A.

TENIS. Sala „23 August-, de la 
ora 9 : România — Cehoslovacia 
(tineret și juniori).

VOLEI. Sala Flacăra roșie, de la 
ora 9 : Spartac — Confecția 
Vaslui, C.P.B. — Penicilina lași. 
Flacăra roșie — G.I.G.C.L. Brașov; 
ora 16,30 : Universitatea — Unirea 
(B. f) ; sala Progresul, ora 10,30 
Progresul — Politehnica lași 
(B. m.)

NOI RECORDURI PE
Intr-un interval de aproape trei 

săptămîni cînd vremea a fost 
mai mult sau mai puțin favora
bilă s-au desfășurat pe pista na
turală din Miercurea Ciuc toate 
concursurile oficiale de patinaj 
viteză ale actualului sezon. 
Gheața s-a prezentat — grație 
eforturilor organizatorilor și 
corpului de oficiali — în condi
ții corespunzcTtoare, dar putea să 
aibă un coeficient de alunecare 
mai mare dacă timpul permitea 
pregătirea pistei după toate ce
rințele. Totuși, bilanțul este îm
bucurător pentru că s-au înre
gistrat rezultate care marchează 
o evidentă creștere a potențialu
lui fizic și tehnic al patinatori
lor de toate categoriile.

Au fost doborîte 5 recorduri de 
copii și unul de senioare (Liana 
Cardaș 208,650 p la poliatlonjal 
sprinterelor — v. r. 220,350 p). De 
asemenea, în cadrul competiției 
de sprint. 18 din cei 21 de con- 
curenți. majoritatea juniori care 
și-au cucerit dreptul de partici
pare alături de seniori, au înde
plinit norma de clasificare la ca
tegoria a doua la 500 m (48.5). 
Patru viteziști și anume, V. Co- 
roș (I.E.F.S. Buc.), Gh. Pîrv (A- 
gronomia Cluj-Napoca), L. Fokt 
și V. Sotirescu (ambii de la Di
namo Brașov) au parcurs ace
eași distanță sub 44,5, ceea ce

DIVIZIONAR
Cele mai bune 40 de formații 

de popice feminine și masculine, 
care activează în cadrul campio
natului Diviziei A. încep azi noul 
segpn competițional, participînd 
la întilnirile primei etape a re
turului. în toate cele patru serii 
ale competiției au loc jocuri in
teresante. Astfel, fruntașele cam
pionatului, ca de exemplu echi
pele clubului Voința București 
joacă în deplasare dar cu mari 
șanse de cîștig, deoarece adver
sarele lor sint formații din par
tea a doua a clasamentelor : 
Voința Constanța — la femei (lo
cul 9). și, respectiv Hidromeca
nica Brașov — la bărbați. Lidera 
seriei Nord la femei Hidromeca
nica Brașov, are de susținut un 
joc dificil — deși evoluează a- 
casă — cu ocupanta locului trei, 
Voința Tg. Mureș — campioana 
țării. Un meci greu va avea și 
Voința Cluj-Napoca — „campioa
na" de toamnă în seria Nord la 
bărbați, care va fi opusă, la 
Baia Mare, echipei Aurul.

Partide atractive se anunță si 
cele de la Brașov (Rulmentul — 
Constructorul Galați), Roman 
(Metalul — Rafinorul Ploiești) la 
masculin. Arad (U.T.A. — Voin-

PISTA DE GHEATĂ y
constituie baremul de cat. I. în 
proba de 1 000 m 16 alergători 
au îndeplinit norma de categoria 
a doua (1:40,0), iar V. Coroș și 
V. Sotirescu au fost cronometrați 
cu 1:29,7 și, respectiv, 1:30,8 — 
demonstrîndu-și valoarea de spor
tivi de primă categorie (1:33,0). 
Tot cei doi patinatori de mai sus 
și-au dovedit superioritatea în 
Clasamentul general al poliatlo- 
nului sprinterilor, unde au de
pășit granițele normei de cat. I 
(185,0 p), iar 18 dintre adversarii 
lor au trecut limitele baremului 
de categoria a doua (199.0 p). Se 
cuvine să subliniem comportarea 
studentului bucureștean Vasile 
Coroș, care a parcurs 500 m și 
1 000 m în 42,6 și, respectiv, 
1:29,7, timpi- care reprezintă cele 
mai bune performanțe obținute 
pînă în prezent în țară.

în sfirșit, ultima competiție o- 
ficială a sezonului, dotată cu 
„Cupa României", s-a soldat cu 
cîteva remarcabile rezultate, care 
constituie noi recorduri ale pis
telor din țara noastră : 500 m — 
Liana Cardaș (Mureșul Tg. Mu
reș) 48,7. 1 500 in — Vasile Coroș 
(I.E.F.S. Buc.) 2:18.6, 3 000 m — 
Victor Sotirescu 5:02.8, 5 000 m — 
Andrei Erdelyi (Dinamo Brașov) 
8:43,3.

Traian IOANIȚESCU

LA POPICE
ța Oradea) și Craiova (Voința — 
Voința Timișoara) la femei.

Iată și situația de la polii cla
samentelor : FEMININ — seria 
Sud : 1. Voința București 18 p, 
2. Laromet București 14 p 
(12382 p. d.), 3. Gloria București 
14 p (12345)... 9. Voința Constanța 
2 p (11716), 10. Frigul București
2 p (9172) : seria Nord : 1. Hidro
mecanica Brașov 14 p, 2. Voința 
Cluj-Napoca 12 p (9683) 3. Voin
ța Tg. Mureș 12 p (9565)... 9.
Voința Craiova 2 p (11634), 10.
Voința Mediaș 2 p (9420) ; MAS
CULIN — seria Sud1. Voința 
București 16 p (21065), 2. Rulmen
tul Brașov 16 p (20693), 3. Con
structorul Galați 14 p... 9. Hidro
mecanica Brașov 2 p (25002), 10. 
Metalul Roman 2 p (19731) — cu 
un joc mai puțin ; seria Nord : 
1. Voința Cluj-Napoca 14 p, 2. 
Metalul Hunedoara 12 p, 3. Olim
pia Reșița 10 p... 9. Progresul O- 
radea 6 p 10. Gaz metan Mediaș 

/4 p.
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CONTINUĂ TURNEELE FEMININE BE TEf'IS
• Jucâtoare.e noaste remarcate de presa amercanâ
Intrat in al șaptelea an de 

existentă, ciicuitul internațional 
feminin de tenis, organizat în 
S.U.A. și dotat cu trofeul „Vir
ginia Slims" cunoaște un suc
ces crescînd. Anul acesta jucă
toarele participante la întrece
re sînt împărțite in două cate
gorii. după clasamentul com
puterizat pe baza rezultatelor 
lor din sezonul trecut. Cele trei 
românce aflate la start — Vir
ginia Ruzici, Mariana Simio- 
nescu și Florența Mihai —■ au 
jucat la început in turneele se
cundare („mini-tour"). dar prin 
bunele lor rezultate au reușit 
să promoveze în prima catego
rie.

Remarcabilă a fost prezența 
jucătoarelor noastre în turneul 
de la Washington, acum două 
săptămâni, una din probele 
principale ale circuitului ..Vir
ginia Slims" Aci. Mariana Si- 
mionescu a creat una din sur
prizele competiției învingind pe 
americanca Wendy Overton, 
una dintre favorite, cu scorul 
de 7—5, 6—2. Comentind aceas
tă partidă, ziarul „Washington

Post" își titrează astfel croni
ca : „Overton învinsă dc Simi- 
onescu". Iar in text se scrie : 
„Românca Mariana Simîonescu, 
de 19 ani la prima sa apariție 
in circuitul din acest an, a în
trecut-o pe a cincea clasată 
Wendy Overton..." Ziarul re
marcă, alături de româncă, alte 
jucătoare din țările răsăritene,' 
cum sînt sovietica Natașa Ci- 
mîreva, cehoslovaca Regiha 
Marsikova și iugoslava Mima 
Jausovec, a căror evoluție dă 
culoare deosebită întrecerilor.

Actualmente. jucătoarele
noastre participă la turneul de 
la Akron (S.U.A.) tn primul 
tur. Simîonescu a fost învinsă 
de americanca Kathy May (7—5. 
4—6, 6—1), în schimb Florența 
Mihai a întrecut-o pe compa
trioata acesteia. Sue Stapp, cu 
6—4. 6—2. In turul doi. Mihai 
a pierdut la Mima Jausovec : 
1—6, 2—6. în alte partide : Ca
sals—Stevens 6—4. 3—6, 6—1 ; 
Gunter — Meyer 6—4. 6—3 ; 
Wade—Russell 6—3. 6—0 ; Rei- 
del — Doerner 2—6. 6—2. 6—1.

0 nouă surpriză dc proporții in Divizia A de handbal (f)

CONSTRUCTORUL BAIA MARE -
I.E.F.S. 10-8 (7-4)1

Rezultate tehnice (etapa a 
XVU-a) : Rapid — Progresul 
15—15 (7—6) ; Rulmentul Bra
șov — Voința Odorhei 10—12 
(7—7) ; Mureșul Tg. Mureș — 
Universitatea București 13—13 
(8—7) ; Constructorul Timișoa
ra — Textila Buhuși. 9—12 
(5—6) ; Confecția — Universita
tea Timișoara 17—17 (8—12) ;
Constructorul Baia Mare — 
I.E.F.S. 10—8 (7—4).

Programul de azi (etapa a 
xvm-a) : Cu începere de la 
ora 14 : Rapid — Constructorul 
Timișoara ; Progresul — Rul
mentul Brașov ; Universitatea 
Timișoara — Mureșul Tg. Mu
reș ; Voința Odorhei — Con
fecția ; I.E.F.S. — Textila Bu
huși ; Universitatea București 
— Constructorul Baia Mare.

...și miine (etapa a XlX-a) : 
Cu începere de la ora 14 : Mu
reșul Tg. Mureș — Voința O- 
dorhei ; Rulmentul Brașov — 
Rapid ; Constructorul Timișoa
ra — I.E.F.S. ; Confecția — 
Progresul ; Textila Buhuși — 
Universitatea București ; Con
structorul Baia Mare — Uni
versitatea Timișoara.

BAIA MARE, 6 (prin tele
fon). Partidele celei de-a 17-a 
etape din Divizia A de handbal 
feminin, consumate vineri după- 
amiază în Sala sporturilor din 
localitate, au purtat aceeași am
prentă de dîrzenie și ambiție 
ca și în ziua precedentă, ofe- 
rindu-ne, în același timp, o altă 
surpriză : Constructorul Baia
Mare a întrecut I.E.F.S. !

I.E.F.S. — CONSTRUCTO
RUL BAIA MARE 8—10 ! O 
nouă surpriză de proporții în 
acest campionat. Jucînd exce
lent. localnicele — situate îna
intea meciului pe ultimul loc 
— au reușit să depășească for
mația de pe poziția a treia. 
Principale realizatoare — Bu- 
nea și Tomanicska cite 4 pen
tru Constructorul, respectiv Bo- 
ssi 5. Foarte bun arbitrajul bu- 
zoienilor Căpățînă — Iamandi.

RAPID — PROGRESUL 
15—15. Meci încîlcit, de uzură, 
cu rare momente de handbal 
autentic. Ambele formații s-au 
complicat în atac, iar în apă
rare au fost lipsite de mobi
litate. Feroviarele au avut vic
toria în mînă, conducînd cu 
15—12 în min. 46. dar pripeala 
în intervenții și lipsa de aten
ție manifestată pe propriul 
semicerc le-au privat de obți
nerea ambelor puncte. De alt
fel, după aspectul general al 
jocului, rezultatul de egalitate 
ni se pare firesc. Principalele 
realizatoare : Amarandei 8 și 
Stănișel 5 — Rapid, respectiv 
Stefan 5.

VOINȚA ODORHEI — RUL
MENTUL BRAȘOV 12—10. Mar
cate încă de eșecul suferit !n 
etapa precedentă și cu Magda 
Miklos jucînd bolnavă, handba
listele din Odorhei au făcut 
față cu greu ambițioasei for
mații brașovene, în care cuplul 
Irene Oancea — Adriana Pă- 
trut reușește deseori combinații 
spectaculoase. Din păcate însă, 
eforturile brașovencelor nu pot 
fi încununate de succes atîta 
timp cit antrenorul Csudor — 
preocupat mai mv.lt de arbi

traj — își derutează propria 
echipă prin schimbări neinspi
rate. Principalele realizatoare : 
Miklos 4 și Laczkovics 4 — 
Voința, respectiv Oancea 3. Pă- 
trut 2 si Kopony 2.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — MUREȘUL TG. MU
REȘ 13—13. Mureșencele puteau 
cîștiga acest joc, deși în echipa 
bucureșteană au evoluat (bine) 
atît Simona Arghir cit și Doina 
Furcoi. Le-a împiedicat însă 
jocul obstructionist practicat în 
defensivă, care le-a adus eli
minări și. implicit, goluri. Prin
cipalele realizatoare : Arghir 6 
Universitatea. Sos 4 — Mureșul.

TEXTILA BUHUȘI — CON
STRUCTORUL .TIMIȘOARA 
12—9. Faulturi, discuții în teren 
și lipsă de preocupare pentru 
închegarea unor acțiuni ofen
sive —‘ iată cum au încercat 
timișorencele. mai ales în pri
ma repriză, să smulgă victoria 
textilistelor. Arbitrajul prompt 
al bucureștenilor T. Curelea și 
M. Marin a sancționat însă 
exemplar neregularitățile din 
jocul echipei Constructorul, în 
timp ce Textila a obținut Un 
succes clar. Principalele reali
zatoare : Șerban 3, Florea 3 și 
Vieru 3 — Textila, respectiv 
Cișmaș 4.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — CONFECȚIA 17—17. în 
cel mai frumos joc al zilei, 
Confecția s-a aflat pe punctul 
de a-și trece la activ o nouă 
victorie în fata campioanelor, 
cu toate că acestea din urmă 
au marcat o vizibilă ascen
siune de formă. ..Remiza" e 
însă echitabilă. Principalele rea
lizatoare : Florea 5. Iordache 4 
— Universitatea. Pițigoi 7 și 
Negru 4 — Confecția.

Horio ALEXANDRESCU

VITEZA SCHIORILOR
Preocupați de viteza 

crescîndă a curselor de 
schi alpin, specialiștii au 
procedat recent, din nou, 
la un experiment. Cu pri
lejul clasicei curse de co
borîre de la Lauberhorn, 
cu ajutorul unor aparate 
electronice s-a măsurat — 
pe o porțiune de 20 m — 
viteza de pasaj a schiori
lor. Deși nu era locul cu 
cea mai mare înclinație, 
s-a constatat că elvețianul 
Rene Berthod a obținut 
viteza maximă de 125 km 
pe oră (înaintea lui Franz 
Klammer — 124 km). Di
ferența dintre cel mai ra
pid și cel mai puțin rapid 
schior a fost de 14 km/h 
(125:111).

VICTORIA 
LUI CHURCHILL..,

Winston Churchill a cîș- 
tigat, la Davos, o întrecere 
de sîalom uriaș ! Pentru a 
risipi orice urmă de în
doială, să precizăm că 
este vorba de un nepot al 
celebrului om de stat bri
tanic, la rindul său mem
bru al Parlamentului bri
tanic, care (la vîrsta de 
40 de ani) a participat la

JOCURILE OLIMPICE DE IARNA
in tp_

(Urmare fin puq I)

git prin clasarea pe locuri 
modeste Gîrniță a început 
cursa destul de bine, reușind 
ca după trei trageri să aibă 
doar 1 minut penalizare și să 
figureze pe tabela electronică 
printre primii 6—7 concurenți. 
Ca și lui Tihonov, insă, ultima 
tragere i-a fost nefavorabilă, 
dar cele 7 (!) cartușe ratate 
au fost provocate de o manevră 
de coborîre nefericită, înche
iată cu o cădere, în urma 
căreia zăpada i-a înfundat 
țeava armei (înaintea tragerii 
a doua). Timpul pierdut pen
tru desfundarea țevii (în loc 
de 1 minut, a stat în poligon 
2:30 min.) a încercat sâ-1 re
cupereze printr-un plus de 
efort. Din păcate, buna lui in
tenție a fost stopată de cele 
7 minute de penalizare cauzate 
tocmai de solicitarea rezisten
ței peste măsură. Gheorghe 
Voicu a făcut o alergare pe 
măsura valorii sale, dar pen
tru a se clasa mai bine tre
buia să tragă excepțional, ceea 
ce nu a reușit. în ceea ce îl 
privește pe Nicolae Cristolo- 
veanu (preferat în ultimul 
moment lui Victor Fontana, 
care va participa la ștafetă), el 
a fugit bine pe primii 10 km, 
dar în continuare încălzirea 
vremii (avînd numărul de 
start 42, Cristoloveanu a ple
cat printre ultimii concurenți) 
a făcut ca ceara de urcuș să 
devină nepotrivită, ceea ce i-a 
sporit consumul de energie și 
a influențat negativ tragerile.

★

După cel de la biatlon, al 
doiț^a titlul olimpic al zilei a 
fost decernat la patinaj viteză 
— 500 m reprezentantei S.U.A., 
Sheila Young (născută la 14 
octombrie 1950 la Detroit ; 
1,66 m, 55 kg ; studentă în so-

ciologie). Noua campioană a 
deținut recordul monaial al 
probei ; în 1975 a cucerit me
dalia de aur la poliatlo.n, iar 
în 1973 a cîștigaț campionatul 
mondial de viteză la... ciclism ! 
Vineri, la Olympia-Stadion ea 
și-a dominat net partenerele 
de concurs (36 de sutimi față 
de a doua clasată). De nctat

PROGRAMUL LA ZI
ASTĂZI

SĂRITURI : Trambulina de 70 m, 
la Seefeld

SCHI-FOND : Cursa feminina de 
5 km, la Seefeld

PATINAJ-VITEZA : Cursa femini
nă de 1000 m, la Olympia-Stadion

SANIE Ultima manșă, a patra, 
la individual, bărbați și femei, 
la Igls

BOB : Ultimele două manșe, a 
treia și a patra, la bob-2, la Igls

PATINAJ-ARTISTIC : Proba de 
perechi, exerciții libere, la Olym
pia-Stadion

HOCHEI : Meciuri in cadrul 
grupei B, la Messehalle : Româ
nia — Iugoslavia, Bulgaria — El
veția și Austria — Japonia

MIINE
SCHI-FOND : Combinata nordi

ca, proba de sărituri ; proba de 
15 km la Seefeld

SCHI-ALPIN : Proba feminină de 
coborîre, la Axamer Lizum

PATINAJ-VITEZA : Proba femini
nă de 3000 m. la Olympia-Stadion 

PATINAJ-ARTISTIC : Proba indi
viduală masculină, exerciții impu
se, la Traglufthalle

HOCHEI : Meciuri în cadrul gru
pei A, la Olympia-Stadion : 
U.R.S.S. — Polonia, R.F. Germania 
— Finlanda, Cehoslovacia —

Sheila Young (S.U.A.). campioa
nă olimpică la 500 m

Telefoto : A.P.-AGERPRES 

că o nouă medalie de bronz 
a revenit campioanei sovietice 
Tatiana Averina.

★
După încheierea manșei a 

treia a întrecerilor de săniuțe, 
vineri după-amiază, pe noua 
pistă comună de la Igls, a în-

CLASAMENTE
BIATLON — 20 KM : 1. Nikolai

Kruglov (U.R.S.S.) 1.14:12 (2 min. 
pen.) — campion olimpic, 2. Heiki 
Ikkola (Finlanda) 1.15:54 (2 min. 
pen.), 3. Aleksandr Elizarov (U.R.S.S.) 
1.16:05 (3 min. pen.), 4. Willi Bertin 
(Italia) 1.16:50 (3 min. pen.), 5. 
Aleksandr Tihonov (U.R.S.S.) 1.17:18
(7 min. penalizare), 6. Esko Saira 
(Finlanda) 1.17:32 (2 min. pen.)...16. 
Gheorghe Voicu 1.21:05 (5 min. pen.) 
...32. Gheorghe Gîrniță 1.25:00 (8 min. 
pen.) ...45. Nicolae Cristoloveanu 
1.28:15 (8 min. pen.)

PATINAJ VITEZA (F), 500 M : 1.
Sheila Young (S.U.A.) 42,76 — cam
pioană olimpică, 2. Cathy Priestner 
(Canada) 43,12, 3. Tatiana Averina 
(U.R.S.S.) 43,17, 4. Leah Poulos
(S.U.A.) 43,21, 5. Vera Krasnova
(U.R.S.S.) 43,23, 6. lubov Sadșikova 
(U.R.S.S.) 43,80.
• Joi seara*  tîrziu, la patinaj artis

tic s-au încheiat figurile obligatorii în 
proba de dans. înaintea exercițiilor 
libere, programate luni la Olympia- 
Stadion, pe primele trei locuri se află 
cuplurile : Ludmila Pahomova — Ale
ksandr Gorșkov (U.R.S.S.) 103,72 p,
Irina Moisseva—Andrei Minenkov 
(U.R.S.S.) 100.09 p, Coleen O’Connor 
—James Milins (S.U.A.) 99.84 p. In

ceput concursul olimpic al e- 
chipajelor de bob — 2. La start 
s-au prezentat 24 de formații.

în condiții climatice exce
lente și fără variații de tem
peratură, cele două prime 
manșe s-au desfășurat în mod 
normal, favorizînd încă din Dri- 
ma coborîre lupta pentru un 
loc mai bun în clasament. Re
zultatele primei zile nu sînt 
lipsite. de elementul surpriză, 
de vreme ce vestitul pilot vest- 
german Wolfgang Zimnierer 
(avînd acum ca impingător pe 
atletul Manfred Schumann) a 
trebuit să se mulțumească, 
pentru moment, cu locul 3 în 
clasament, o poziție care nu 
reflectă valoarea multiplului 
campion olimpic și mondial. E- 
chipajul său (poate încă nero
dat) a fost întrecut de tinere 
formații din Austria și R.D.G. 
Echipajul lui Fritz Sperling a 
beneficiat nu numai de buna 
cunoaștere a „terenului pro
priu" de la Igls. ci a valorificat 
și un excelent start. Dîrzenia 
întrecerii reiese și din faptul că 
recordul pîrtiei (deținut cu 
56.89 sec de Werner D^He 
Karth, cel ce a prestat iu-ă- 
mîntul olimpic) a fost larg de
pășit de numeroase formații.

Echipajele românești, cu timpi 
de start prea slabi, nu puteau 
participa la lupta pentru locu
rile fruntașe. în condițiile unor 
sumare antrenamente premer
gătoare, echipajul Panțuru — 
Lixandru ocupă un loc 11 ce 
poate fi încă ameliorat în 
cursul ultimelor două manșe. 
Mal mult decît locul 18 aștep
tam de la echipajul Panailescu 
— Ioncscu.

• REZULTATE
proba de perechi s-a desfășurat „pro
gramul scurt* 1. Conform așteptărilor, 
pe primul loc se află cuplul sovietic 
Irina Rodnina—Aleksandr Za ițe-/ ou 
35,14 p.

@ Un rezultat de joi din turneu! de 
hochei, grupa B : Austria — Bu<i r.a 
6—2, (1—1, 3—0, 2—1). Ieri, la Olym
pia-Stadion, în grupa A : R F. Ger
mania — Polonia 7—4 (5—2, 0 -0,
2-2), U.R.S.S. — S.U.A. 6-2 (>-0. 
1—1, 2—1). Rezultatul meciului Ceho
slovacia — Finlanda nu ne-a perve- 
nit pînă la închiderea ediției.

Q In proba de săniuțe, după man
șa a lll-a conduc în clasamentul 
feminin : Margit Schumann (R. D.
Germană) și în clasamentul mascu
lin : Gunther Detlef (R.D. Germană).
£ Situația, după primele două 

manșe, în întrecerea boburilor de 2 
este următoarea : 1. Fritz Sperl inn- 
Andreas Schwab (Austria II) 1:52,25 
(56,06+56,19), 2. Meinhard Nehmer-
Bernhard Germeshausen (R.D.G. II) 
1:52,28 (56,24+56,04), 3. Wo'faanq
Zimmerer-Manfred Schumann (RF.G. 
I) 1:52,40 (56,09+ 56,31)... 11. Ion Pan- 
țuru — Gheorghe Lixandru (Româ
nia I) 1:54,58 (57,15+57,43)... 18 Dra- 
goș Panaitescu-Costel lonesru (Româ
nia II) 1:55,61 (57,95+57,66).

S.U.A.

o tradițională competiție 
de schi care opune repre
zentative parlamentare ale 
Angliei și Elveției.

VREȚI SĂ-L ÎNVIN
GEȚI PE ROD LAVER ?

întrebarea este adresată 
oricărui iubitor de tenis, 
iar răspunsul îl dă însuși 
„supercampionul" austra
lian (de două ori cîștigă- 
tor al „marelui șlem“,

1962 și 1969) în cartea sa 
autobiografică, recent apă
rută. lată ce scrie Laver, 
intr-un pasaj de maxim in
teres : „Dacă sinteți un 
entuziast jucător de tenis, 
decis să cheltuiți vreo 
22.000 de ore pe teren, așa 
cum am făcut eu, atunci 
aveți toate șansele să mă 
ajungeți din urmă și să 
mă învingeți...**.

22.000 de ore ? Să facem 
socoteala. Dacă ne-am an
trena 4 ore pe zi, atunci 
această sumă totală ar tre
bui repartizată pe distan
ța a 5 500 de zile, adică 
aproximativ 15 ani... Dacă

BREVIAR
• Citeva cuvinte despre capi

tala Tirolului, orașul Innsbruck, 
care va fi în actualitate timp de 
aproape două săptămîni cît va 
dura cea de a XII-a ediție a 
j. O. de iarnă. Acest pitoresc 
oraș are peste 120 000 de locuitori. 
El este un puternic centru turis
tic. avînd 150 de hoteluri, 6 tea
tre, 8 cinematografe, o grădină 
zoologică și foarte multe instala-

ne decidem la un antre
nament de 6 ore zilnic, 
atunci perioada se va res- 
trînge la 3 667 zile — 
10 ani...

Putem considera deci că 
am aflaț cît timp ne tre

buie pentru a deveni un 
mare campion al rachetei. 
Numai că tuturor celor in
teresați trebuie să le atra
gem atenția că Rod Laver 
a definit doar timpul ne
cesar însușirii unei tehnici 

joc superioare. La

(0—1) un meci oficial, a- 
casă echipei Arminia Biele
feld, pentru p facilita a- 
cesteia evitarea retrogra
dării din prima ligă. Jucă
torii incriminați au 
noscut că au primit 
mită de 2300 mărci
care. Decizia judecăto
rească a prevăzut amenzi 
variind între 4 200 și 9960 
de mărci (ținînd seamă și 
de faptul că la primele 
instanțe impricinații 
depus mărturii false, 
gînd fapta).

recu- 
o 

fie-

au 
ne-

OLIMPIC
ții pentru practicarea sp^’^Mor 
de iarnă.

• Printre campionii olimpici 
ai edițiilor trecute care sînt 
prezenți la Innsbruck, se numă
ră Gustavo Thoeni (Italia), Ber
nhard Russi și Marie Therese 
Nadig (Elveția) la schi alpin. Ca
lina Kulakova (U.R.S.S.) la schi 
fond, Irina Rodnina (U.R.S.S ) la 
patinaj artistic.
• Printre purtătorii torței olim

pice. pînă la aprinderea flăcării în 
cupele metalice, s-au aflat o sea
mă de cunoscuți sportivi austrieci, 
dintre care menționăm pe atleta si 
baschetbalista Ilona Gusenbauer, 
patinatorii Wolfgang Schwarz și 
celebra pereche Sissy Schwarz — 
Kurt Oppelt.

• Vestita schioară austriacă 
Annemarie Proll-Moser care — ‘n 
ciuda unor strălucite succese în 
schiul alpin — nu a reușit să ob
țină nici o medalie olimnică Te 
aur, mulțumindu-se cu cele 5 vic
torii realizate în Cupa Mondia
lă comentează zilnic pentru un 
cotidian vienez asoecte’e tonice 
ale probelor olim^’oe dn e'M.

aceasta se mai adaugă alte 
mii de ore, afectate pre
gătirii fizice. Drumul spre 
îauri, în 
plimbare

tenis, nu este o 
de agrement I

MITĂ Șl AMENDĂ

cercetări și înfă- 
mai 
pro- 
pro-

JOCURILE 
REGIONALE

di-

După 
țișări care au durat 
mult de 4 ani, s-au 
nunțat sentințele în 
cesul în care au fost im
plicați 8 jucători ai echi
pei de fotbal vest-g Armane 
Schalke 04, cărora li s-a 
imputat faptul că, la 17 
aprilie 1971, au cedat

Au fost
verse oca: 
relor ediți 
competiții _.
gionale de tradiție. Astfel, 
cea de a 8-a ediție a 
Jocurilor Panamericane va 
avea loc în 1979, la San 
Juan (Porto Rico) ; tot a 
8-a ediție vor celebra și 
Jocurile Asiatice, dar în 
1978, la Tokio (după ce 
capitala pakistaneză Isla
mabad a renunțat la orga
nizare) ; și tot a 8-a edi
ție a Jocurilor Sportive Bo- 
livarlene, în 1978, la La 
Paz (Bolivia).

„OLIMPIADA ALBA1* 
DIN NOU LA GRENOBLE?

Primarul orașului Grenoble, 
Hubert Dubedout. a declarat 
că orașul francez este pregătit 
să organizeze Jocurile Olimpi
ce de iarnă din anul 19 Jl. 
După cum se știe, la Greno
ble s-a desfășurat „Olimpiada 
albă**  din anul 1968.

Din surse canadiene sc află, 
de asemenea, că orașul Que
bec intenționează să-și depu
nă candidatura pentru J.O. de 
iarnă din 1984.

în anul 1980 Olimpiada de 
iarnă va avea loc la Lake 
Placid (S.U.A.).
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