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4x5 km a 
Amosova.

Ștafeta feminină de 
Smetanina, Zinaida 
olimpică.

U.R.S.S. (Galina Kulakova, Raisa 
Nina Baldișeva) — campioană 
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JOCURILE OLIMPICE DE IARNA

înaintea ultimelor două zile de întreceri
• Sportivii sovietici conduc detașat în clasamentul pe medalii * Surpriză la 
slalom uriaș : Roși Mittermaier învinsă de canadiana Kathy Kreiner • Evoluția sla- 

________________ bă a biatloniștilor români în proba de ștafetă

La sfîrsitul turneului»

de hochei, grupa B

ROMANIA
PE LOCUL I

Vineri seara, Tn partida „semi-vede- 
" a grupei B, echipa de hochei pe

o
tă _ .
gheață a României a obținut 
nouă victorie în fața formației El
veției, de astă dată cu scorul
4—3 (2—0, 0—1, 2—2). Primele 10 mi
nute ale partidei au aparținut elve
țienilor, hocheiștii români acționînd 
destul de reținut și voind, parcă, să 
testeze dispoziția de joc a adversa
rilor. Dar, încet-încet, ei iși dau sea
ma că sînt superiori și pun stăpînire 
pe joc. Pasele capătă mai multă a- 
dresă, se creează culoare prin demar
care și înaintarea merge din ce in 
ce mai bine, mai ales linia întii (Cos- 
tea—Tureanu—Axinte), care a fost și 
autoarea celor două goluri ale primei 
reprize (Tureanu, min. 14 și 17). 
După pauză, elvețienii intră ceva mai 
deciși, devin mai agresivi, se inter
calează intre fundașii români și în 
min. 25 Liithi reduce din handicap. 
Jocul devine nervos, se precipită, fiind 
marcat de numeroase eliminări. Ră
masă deseori in 4 oameni, echipa 
română atacă totuși, dar ratează e- 
norm de mult prin Costea și Axinte. 
in ultima repriză, Pisaru ridică scorul 
la 3—1 (min. 47), apoi — la o bus
culadă — Tureanu este eliminat pen
tru 10 minute (cu înlocuire). Intr-un 
singur minut (52) elvețienii reușesc să 
egaleze (prin Neuninger și Diirst), lă- 
sind impresia că vor răsturna rezulta
tul. Dar. cu 4 minute înainte de sfîr
șitul partidei, același Tureanu, în 
mare vervă marchează pe contraatac 
golul victoriei : 4—3. In ultimele 40 
de secunde, elvețienii scot portarul și 
atacă cu 6 jucători de cîmp, dar nu 
mai pot obține egalarea. Au arbitrat: 
Zagorski (Polonia) și Bata (Ceho
slovacia). In partida de deschidere : 
Jaoonia — Bulgaria 7—5.

Aseară tirziu, în ultimul meci al 
turneului, Austria a întrecut Iugo
slavia cu 3—1 (0—0, 2—0, 1—1). în 
urma acestui rezultat, ECHIPA ROMÂ
NIEI S-A CLASAT PE PRIMUL LOC AL 
GRUPEI B, cu 8 puncte. Pe locul 2 — 
Austria 6 p, 3. Japonia 6 p, 4. Iugo
slavia 6 p, 5. Elveția 4 p, 6. Bu4- 
garia 0 p.

de

(prin lele-INNSBRUCK, 13 
fon). — Ștafeta de biatlon 4X7,5 
km a fost un prilej pentru 
numerosul public prezent la 
Seefeld de a asista la o catego
rică afirmare a echipei U.R.S.S. 
Biatloniștii sovietici au făcut 
pur și simplu o demonstrație 
de alergare rapidă, de precizie 
(zero ture penalizare 1) și de 
viteză de tragere în poligon. 
Ștafeta Finlandei, care a avut 
în primul schimb (Slojt) omul 
cel mai slab al formației, s-a 
străduit la fond și a tras bine, 
dar mai lent și din mai multe 
cartușe, nemaiputînd recupera 
prin ceilalți trei schiori întîr- 
zierea. S-a mulțumit cu meda
lia de argint, obținută în fata 
unui adversar tradițional aflat 
vineri in zi excelentă. Nepre
văzutul cursei l-au furnizat e- 
chipele R. D. Germane și R. F. 
Germania care și-au disputat 
medalia de bronz pînă Ia cîteva 
sute de metri înainte de so
sire.

Schiorii români nu au cores
puns așteptărilor. Primul 
schimb. N. Cristoloveanu. aler- 
gind relativ lent și cu 4 ture 
penalizare, a predat ștafeta lui 
Gh. Voicu pe penultima poziție

(14). la 5,56 min. de U.R.S.S. ! 
Voicu, cu zero ture penalizare, 
și V. Fontana cu 1 tură, au a- 
lergat mai bine, au recuperat 
din întirziere. creînd posibilita
tea practică pentru Gh. Gîrni-

Mihai BARA

(Continuare in pag. a 8-a)

Azi și miine,

BOMÂNIA

Un an de la Conferința pe țarâ 
a mișcării sportive

0 ETAPĂ IMPORTANTĂ
ÎN DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ

A SPORTULUI ROMÂNESC
A trecut un an 

desfășurarea 
rinței pe țară 
căril sportive, 

drul căreia, cu emoție 
bucurie, am luat, cu toții, 
cunoștință de conținutul atît 
de bogat în aprecieri, indi
cații și orientări de o ex
cepțională valoare teoreti
că și practică al Mesajului 
adresat de secretarul 
general al partidului nos
tru. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, participanți- 

la acest forum sportiv, 
baza sarcinilor, actuale 

de
în 

cument 
doptat 
voltare 
duCație 
perioada 1975—1980, pentru 
îndeplinirea căruia, ulterior, 
C.N.E.F.S., ceilalți factori cu 
atribuții, au acționat opera
tiv, cu răspundere și efici
entă sporite.

Activul mișcării sportive 
a obținut, de-atunci, succese 
remarcabile 
lă, bilanțul 
înfățișat și 
altfel, la 
trecut în ziarul nostru — 
evidențiază trecerea la în
făptuirea cu fermitate a o- 
bieciivelor și cerințelor cu
prinse în Mesajul adresat 
Conferinței 
vom reveni de aceea, 
pra cifrelor și datelor care 
arată concludent însemnate 
creșteri cantitative și cali
tative realizate în toate do
meniile sportului românesc. 
Ni se pare. în schimb, po
trivit și necesar ca. acum, 
la un an de la Conferința 
pe țară a mișcării sportive, 
să consemnăm citeva con
cluzii. generale pe care le 
considerăm semnificative în

de la 
Confe- 
a mis- 
în ca- 

Si

perspectivă, sublini- 
acest important do- 
de partid a fost a- 
Programul de dez- 
a activității de e- 
fizică și sport pe

și. fără îndoia- 
1975 — amplu 
comentat. de 
sfîrșitul anului

pe țară. Nu

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

ANGLIA

asu-

LA GIMNASTICA FEMININA

ULTIMA COMBATANTA
A UNEI MARI ECHIPE

REPORTAJUL

că 
s-au 

în

ccca ce privește angajarea 
entuziastă a întregului ac
tiv sportiv în îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor în
credințate de partid.

Este evident faptul 
munca și rezultatele 
îmbunătățit substanțial
toate unitățile mișcării 
sportive, că astăzi se poate 
vorbi de o mai mare înțe
legere a rolului educației 
fizice și sportului în am
plul proces de făurire a so
cietății socialiste 
teral dezvoltate, 
rea indicațiilor 
tarilor cuprinse 
sajul adresat de _____
NICOLAE CEAUȘESCU 
determinat, i ' ' 
orientarea activității de ma
să spre folosirea prioritară 
a formelor simple, larg ac
cesibile. desfășurate în aer 
liber — devenite astfel im- 
oortante mijloace de întări
re a sănătății și refacere a 
capacității de muncă. în a- 
celași context se înscriu și 
frumoasele succese de parti
cipare înregistrate la com
petițiile și acțiunile CU ca
racter central, îndeosebi la 
„Cupa tineretului", realiză
rile deosebite obținute în 
activitatea de pregătire a 
cadrelor, în dezvoltarea ba
zei materiale, în creșterea 
eficienței muncii de educa
ție. pentru afirmarea prin
cipiilor eticii și echității so
cialiste in întreaga viață 
sportivă a țării, și — așa 
cum este binecunoscut — 
în reprezentarea cu demni
tate a sportului românesc 
în marile competiții inter
naționale.
europene

multila- 
Aplica- 

și orien- 
în Me- 
tovarășul 

a 
printre altele,

la campionatele 
și mondiale.

(Continuare în pao. a 7-a)

Astăzi, de la ora 16, și miine 
dimineață, de la ora 10.30, sala 
Floreasca va găzdui întîlnirea 
internațională dintre echipele 
de gimnastică feminină ale 
României și Angliei, care inclu
de atît programul impus, cit și 
pe cel liber ales. In timp ce 
pentru oaspete concursul repre
zintă un sever examen în ve
derea obținerii calificării la J.O. 
de la Montreal, pentru sporti
vele noastre confruntarea con
stituie un ultim prilej de verifi
care înaintea turneului din Ca
nada și S.U.A.

— Nadia Comaneci, 
campioană europeană, Teodora 
Ungureanu, Anca
Georgeta Gabor, Alina Goreac, 
Mariana Constantin ; ANGLIA
— Avril Lenox, Ellaine Willett, 
Barbara Slater, Lesly Bartelett, 
Julie Smith, Karen Leighton. 
Este posibil ca cei doi antrenori 
să folosească și gimnastele de 
rezervă.

în cursul zilei de vineri au 
fost stabilite cele două formații 
care vor evolua in fața publi
cului bucureștean : ROMANIA 

multiplă

la „Floreasca'

Grigoraș,

• r.ODORA UNGUREANU

în turneul Diviziei A de handbal feminin

CONSTRUCTORUL BAIA MARE-VOINȚA

Tinărul profesor loan Mătă- 
saru, antrenorul campioanei 
naționale de junioare la hand
bill Școala sportivă Hunedoara, 
iși rotește privirea peste grupul 
de fete. Face „prezența" in gind 
— se vede bine— are o înfri
gurare trădată de punerea prea 
deasă sub observație a cadranu
lui ceasornicului. Și rostește : 
„V-am adunai aici, în acest colț 
al sălii de sport din Baia Mare, 
ca să stați de vor
bă cu una dintre 
cele mai mari 
handbaliste pe care 
le-a dat România.
Astăzi are 41 (!) de ani, fiind 
și cea mai longevivă jucătoare 
din țară. Ați intilnit-o în teren, 
în meciul de ieri, din cadrul 
turneului amical la care parti
cipăm. Se numește Ana Starck- 
Stănișel și apără culorile lui 
Ranid București".

Cind Ana Stănișel a intrat pe 
ușa. fetele au tresărit cu sen
zația elevului la apariția bruscă 
a tovarășei profesoare. Apoi, au 
început s-o măsoare, din cap 
pină în picioare, cu „aroganța" 
celor 18 ani ai lor. In toiul 
luptei de ieri nu îi simțiseră 
decit forța șutului, viteza de
plasării și efectul povețelor pe 
care le împărțea cu dărnicie co
echipierelor. Acum au descope
rit o femeie înăltuță, tunsă

„garțon", ochi albaștri, păr 
blond ca mătasea de porumb. 
Pantalonii supraelastici și pu- 
loverul-sport ii veneau de mi
nune. „Aștept întrebările" — a 
grăit marea veterană, topind, 
cu un zîmbet, gheața...

— De ce ați ales tocmai 
handbalul? — a întrebat o fată 
pistruiată.

— După ce am terminat școa
la elementară in Hărmanul na

tal. m-am dus la 
S.M.T.C.F.-ul din 
Brașov. Acolo am 
practicat cu egală 
pasiune gimnastica,

voleiul, baschetul și handbalul. 
La fiecare disciplină aveam un 
antrenor. Pină la urmă, ceea ce 
a decis la alegerea unuia din
tre sporturi a fost... pedagogul 
M-am oprit la handbal pentru 
că m-a captivat Popescu-Coli- 
bași. M-au atras metoda, tactul, 
poate că și vocea, și uitătura. 
Forța de atracție a unui antre
nor poate fi. adesea, hotărîtoare.

— Ce ați simțit cinci ați îm
brăcat pentru prima oară tri
coul echipei naționale ? — a în
drăznit o roșcovană.

— O mare fericire, dar și o 
oarecare destindere... De ce șu-

lon CUPEN

Rezultate tehnice : Construc
torul Baia Mare — Voința O- 
dorhei 13—12 (7—7). Progresul 
București — Mureșul Tg. Mu
res 14—10 (8—3'), Rapid Bucu
rești — Confecția 19—17 (9—10). 
Constructorul Timișoara — 
Rulmentul 11—8 (6—4). I.E.F.S.— 
„U“ București 15—8 (7—3). ..U“ 
Timișoara — Textila Buhuși 
17—14 (7—7).

Programul de azi (de la ora 
14) : Confecția — Rulmentul.

Mureșul — Rapid, Textila Bu
huși — Voința Odorhei, Con
structorul Baia Mare — Pro
gresul, Constructorul Timișoa
ra — București, I.E.F.S. — 
„U“ Timișoara.

...și de miine (ora 14) : —
Rulmentul — Mureșul, Rapid — 
Constructorul Baia Mare, 
Voința Odorhei — I.E.F.S.. Con
fecția — Constructorul Timi
soara. Progresul — Textila Bu
huși și „U“ Timișoara — „U“ 
București.

(Continuare in pag. a 2-a)

CLASAMENTUL
1. „U“ TIM. 20 15 2 3 346-251 32
2. V. Odorhei 20 10 6 4 272-264 26
3. Progresul 20 11 2 7 249-240 24
4. Rapid Buc. 20 9 4 7 285-292 22
5. I.E.F.S. 20 10 1 9 367-247 21
6. „UM Buc. 20 9 3 8 284-247 21
7. Text. Buhuși 20 9 2 9 261-270 20
8. Constr. B. M. 20 7 2 11 232-286 16
9. Mureșul 20 5 6 9 260-268 16

10. Confecția 20 4 8 8 300-315 16
11. Constr. 20 8 3 11 229-263 15
12. Rulmentul 20 5 1 14 262-304 11

TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon). Vineri a început în sala 
Olimpia din localitate ultimul 
turneu al Diviziei A de handbal 
feminin. El se caracterizează 
printr-o acerbă luptă pentru ob
ținerea locurilor de pe podium 
și pentru evitarea retrogradă
rii. In condițiile acestei încleș
tări fără precedent, surprizele 
nu mai sînt... surprize, meciu
rile — chiar atunci cînd opun

ODORHEI 13-12!
primele clasate ultimelor din a- 
ceastă schimbătoare ierarhie — 
fiind deschise oricărui rezultat. 
Iată o succintă relatare a 
cîtorva dintre partidele etapei 
a XX-a :

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — VOINȚA ODORHEI 
13—12. Formația băimăreană a 
făcut un pas uriaș în tenta
tiva sa de a rămine în prima 
Divizie. Succesul — meritat, 
chiar mai clar decit îl indică 
scorul — se datorează jocului 
prestat în apărare (mobil, a- 
vansat, agresiv), care a anihi
lat atuurile ofensive ale adver
sarei. In atac, Tomanicska — 
în prima repriză și Adochiței — 
îndeosebi în cea de a doua, au 
asigurat „zestrea" necesară vic-

Hrîstache NAUM

(Continuare în pag. a 8-a)
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O SARCINĂ CARE NU SUFERĂ AMÎNARE I

REDRESAREA SPORTURILOR (și a unor probe) RĂMASE ÎN URMĂ
...DAR VELODROMUL?cititorilor noștri, continuăm să ne ocupăm de sporturile rămase 

strălucit sau nu cindva. Sarcina redresării lor grabnice, reie-
ța cum am promis 
în urmă, fie că au _ ___ ,
țită din documentele de partid privind mișcarea sportivă și, ca urmare, din docu

mentele Conferinței pe țară din februarie 1975, a fost invocată și la recenta analiză a muncii 
activiștilor Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport. Ne interesează să aflăm ce 
se întreprinde concret in asociațiile ți cluburile sportive, cum iți îndeplinesc această sarcină 
federațiile, consiliile județene pentru educație fizică ți sport, ca ți organele de resort ale 
celorlalți factori cu atribuții in mițearea spor tivă.

Am fi bucuroți ca in această direcție, alături de constatările redactorilor noțtri, să 
cunoaștem ți preocupările ți opiniile unor sportivi, antrenori, activițti ai comisiilor pe 
mură de sport ți federațiilor, ale iubitorilor sportului.

Redresarea tuturor sporturilor ți probelor rămase in urmă trebuie să constituie 
preocupare intensă, de zi cu zi, operativă ți in perspectivă, ea privind intregul activ 
mișcării sportive.

Așadar, în pagina de față, alte aspecte pe această temă consemnate de comentatorii 
noștri.

cu 
des-

de

LA ORIZONT J. O. 1980• o
de vorbă cu prof. Maria Zamfirescu, directoarea Școlii sportive de atletism

Ocupîndu-ne de 
sportul cu pedale, 
discutăm — 
prioritate — 
pre probele
fond. O facem pen
tru că alergările 
pe șosea sînt 
spectaculoase, 
performanțele 
un răsunet 
mare. Dar, dacă ne 
gîndim bine, velo
dromul oferă șanse 
mai mari de afir
mare, posibilități 
mai rapide de as
censiune în zona 
performanței înalte.

Poate că n-ar 
trebui să uităm că 
— față de fond — 
pista are un 
măr dublu

mai 
iar 
au 

mai

La Șosea, pe „Tineretului", 
vechiul leagăn al atletismului 
bucureștean. am găsit iarna în 
plin. Nu e vorba doar de gerul 
ascuțit din aceste zile, ci și de 
o imensă „prelată" de zăpadă 
care acoperă totul. De la un 
capăt la celălalt al marii baze 
sportive, un alb imaculat, stră
lucitor. La această oră de di
mineață Stadionul tineretului 
este pustiu. Ba nu ! Din. de
părtare. dinspre „Arc", un grup 
de tineri aleargă tropăind prin 
zăpada cu crusță de gheață. Fe
țele lor sînt roșii de ger. dar 
pe frunți le șiroiește, totuși, 
transpirația. îi urmărim cu a- 
tenție. cum vin și cum se duc 
mai departe, însoțiți de aburii 
calzi ai respirației sacadate de 
efort. Sînt elevi ai Școlii spor
tive nr. 4 — mai bine cunos
cută sub denumirea de Școala 
sportivă de atletism — îndră
gostiți ai atletismului, care — 
indiferent de vreme — muncesc 
cu oasiune pentru a pune baza 
performanțelor înalte din se
zonul de vară. Reporterul nu 
poate rămîne indiferent la stră
daniile 
fac în 
roasă.

l?asul
„gura sobei", 
șei prof. Maria Zamfirescu. di
rectoarea Școlii sportive de at
letism. îi promisesem mai de mult 
o vizită la școală, în această 
autentică uzină a performanței 
elevilor-atleți bucuresteni. Di
rectoarea nu o aștepta. în nici 
un caz. în această zi și la a- 
ceastă oră. De aceea încearcă 
să explice activitatea redusă de 
afară prin aceea că lucrul în 
sală deține ponderea principa
lă etc. Dar obiectivul vizitei 
noastre urmărea o informare 
asupra măsurilor pe care școa
la de atletism le-a luat pentru 
îmbunătățirea situației existen
te in probele deficitare pe plan 
național, atît sub aspectul nrac- 
ticanților cit 
forma nțelor.

Profesoara 
su 'ețește la 
puse pentru 
planuri și dosare cu multe în
semnări. unele de o dată foar
te recentă. Este dovada cea mai 
bună că situația probelor defi
citare nu este lăsată în voia 
soartei. ci că. dimpotrivă, in
teresează. preocupă, conduce la 
măsuri.

Nu vom face apel acum la 
care

ne care 
această

acești tineri le 
dimineață ge-

următor
in

l-am făcut. Ia 
biroul tovară-

$i. evident, al oer-

Zamfirescu se în- 
auzul temei pro- 
discuție. desface

toate însemnările pe

CIND
LA NIVELUL

Mihaela Stoica, recordmana de junioare a tării la 100 mg, unul 
din cele mai bune produse ale Scolii sportive de atletism.

Foto : Dragos NEAGU

prea 
foar- 
Cum 
Mili- 
este

le-am făcut la această discuție, 
ci vom reține cîteva din fantele 
.pare ni s-au părut deosebite.

„Școala noastră își desfășoară 
activitatea în sala de la „23 Au
gust" și aici, pe „Tineretului". 
Ambele baze sportive sint 
departe de unele cartiere 
te populate ale Capitalei, 
distanta față de Berceni. 
tari sau Drumul Taberei
foarte mare, în mod firesc, nu 
avem nici un elev din aceste 
cartiere. Dar dacă aceștia nu 
pot veni la noi, in schimb ne 
putem duce noi la ei ! Pentru 
aceasta am delegat pe profeso
rii Ioana Ion și Marian Ciser 
să-și desfășoare activitatea ex
clusiv in cartierul Berceni si 
pe Rodica Popescu în cartierul 
Militari. Primii lucrează la Șc. 
generală 190 (au la dispoziție 
un mic stadion și o sală foarte 
bine dotată), tovarășa Popescu 
activează la Șc. generală 198 
(in sală și in curte). Cu spriji
nul profesorilor de educație fi
zică de la școlile din împreju
rimi profesorii noștri au putut 
organiza selecții foarte riguroa
se și in prezent ei dispun de 
mai multe grupe de copii foar
te talentati. Același lucru il 
vom face peste putină vreme și 
cu noul cartier Pantelimon. cu 
o mare masă de elevi, și ei 
prea puțin testati pentru spor
tul de performantă. Avem con
vingerea că din aceste cartiere 
noi in care atletismul este prea

puțin cunoscut vom depista ta
lentele de care avem nevoie.

In altă ordine de *dei. îm
preună cu profesorii noștri am 
studiat situația actuală ne plan 
național a vîrfurilor fiecărei 
probe de perspectivă imediată, 
în funcție de ceea ce se știe des
pre juniorii I, II și III, despre 
copii. Nc-am hotărât să acțio
năm cu fermitate pentru depis
tarea de elevi talentați și pentru 
pregătirea lor exigentă de că
tre profesorii Lixandru Pânde
le (aruncări, fete). Armand 
pa și Elisabcta Angelescu 
runcări 
deleanu, 
lergări. 
Pascal, 
leria Biduleac (alergări, viteză). 
Marin Berbecaru, Paul loan 
(sărituri prăjină). Împreună cu 
ceilalți profesori — Gheorghe 
Stănescu și Dan Vlădescu — să
rituri, Ion Puică și Victor Bianu 
— alergări, semifond și fond — 
corpul profesoral al Școlii spor
tive nr. 
precupețească nici un 
pentru a pregăti tineri 
apți să fie 
republican 
limpice din

Afară, oe 
neri atleti măsurau — cine știe 
pentru a cita oară — distanța 
de la poarta d>n față la cea din 
soațele stadionului...

SI LUPTELE LIBERE»

Po-
(a-

Ar- 
(a- 

Constantin
Va-

bă'eti). Alexandru
Georgeta Mușat 
garduri). 

Georgeta Mușat.

4 se angajează să nu 
nici un efort 

allcti 
selecționați în lotul 
pentru Jocurile O- 

1980 !...“
covorul alb. alți ti-

Romeo VILARA

CELOR GRECO-ROMANE ?
Luptele se numără printre sporturile 

care au obținut de-a lungul anilor perfor
manțe remarcabile. Dar, cele mai fru
moase succese au fost realizate de prac- 
ticanții stilului ..clasic", in care țara 
noastră are o tradiție veche și o largă 
bază de selecție. Și la celălalt stil — „li
bere" — doi dintre actualii concurenti (Va
sile lorga și Ladislau Simon) au cîștigat 
citeva medalii prețioase la marile între
ceri internaționale. Dar „cu o floare (fie 
ele chiar două...) nu se face primăvară". 
Din păcate, odată cu enumerarea acestor 
două nume am cam epuizat „lista" sporti
vilor valoroși, capabili de succese oe plan 
internațional.

le cele mai multe ori. la competiții de 
ge.nil campionatelor europene, mondiale 
sau .Jocurilor Olimpice, tara noastră este 
reprezentată de un număr de sportivi mai 
mic decît^ permite regulamentul. Motivul? 
Ni l-a mărturisit chiar antrenorul princi
pal al lotului național. Ion Crisnic : „Sint

cronometrul. 
oferă 

po
se 
pe 
se 
in

nu
de 

probe înscrise pe 
programul Jocu
rilor Olimpice și 
că trei dintre ele 
au ca unic adver
sar
Așadar, ele 
concurentului 
sibiiitatea de a 
pregăti 
pistă și de a 
verifica 
compania 
de control.

Dar, velodromul 
românesc rămine 

el — pe 
pe la pe- 

performan- 
rare

dar 
cu

— Și 
undeva, 
riferia 
(ei, 
niri, 
dată
censiune 
De ce ?

cu

singur

doar
ceasului

zvic- 
nicio- 

o as- 
continuă.

Cauzele sînt mul
tiple. începînd cu 
grija mai puțin e- 
ficientă, disconti
nuă, a federației 
de specialitate, con- 
tinuînd cu sufi
ciența antrenorilor 
și încheind (desi
gur, după ce am 
omis — cu bună 
știință — o serie 
de alte cauze de 
mai mică impor
tanță sau care pot 
fi încadrate în ca
pitolele amintite) 
cu lipsa de tra
gere de inimă a u- 
nora dintre concu- 
rențl, am parcurs
— în mare, repetăm
— itinerarul „ob
stacolelor" care frî- 
nează progresul ve
lodromului.

Nu este de ne
glijat, în discuția 
noastră, nici faptul 
că pista a avut (și, 
credem, mai are) 
talente autentice. 
Stefan Laibner, An
ton Neagoe, A- 
tila Telegdl, Costel 
Cirje sînt numai 
cîteva exemple. U- 
nii și-au refuzat 
singuri accesul la 
performanță (ne
seriozitatea și lipsa 
de conștiinciozi
tate le-au irosit ta
lentul), iar pe al
ții antrenorii n-au 
știut să-i îndrume 
— în cadrul procesu
lui instructiv-edu-

ca tiv — spre rezul
tate de înaltă va
loare.

Există acum în ci
clismul nostru cîți- 
va antrenori care 
pot urni din loc și 
fondul și pista. U-

- nii dintre ei au o 
vastă experiență, o 
înaltă calificare și 
cunoștințe capabile 
să conducă un ta
lent pînă la cuce
rirea titlului su
prem ; alții — ti
neri, abia ieșiți din 
plutonul concu- 
renților — sînt a- 
nimați de dorința 
de a se afirma în 
noua lor îndeletni
cire, posedă un ba
gaj încurajator de 
cunoștințe și multă 
tragere de inimă, 
Ce trebuie oare fă
cut pentru ca și u- 
nii și alții — concu- 
renți și tehnicieni
— să se realizeze 1 
Este rolul federa
ției de specialitate 
să găsească solu
ția optimă, să-i 
strîngă în aceeași 
familie, să-i stimu
leze, să le ofere 
condițiile propice 
pentru o muncă de 
înaltă calitate, pen
tru dobîndirea per
formanțelor care să 
scoată velodromul 
din anonimat. Pe 
cînd această reu
nire de forțe ?
Hristache NAUM

PREGĂTIREA ÎNOTĂTORILOR

W SE FACE DOAR ÎN APĂ!
Analiza celor mai bune per

formanțe ale înotătorilor români 
în anul 1975 
progres. Dar, 
subliniat și 
doar cîteva 
țării noastre 
performanțele de nivel euro
pean. Iar cauzele care provoacă 
rămînerea în urmă a înotului 
de performanță, față de actua
lele cerințe, trebuie căutate tot 
in pregătirea sportivilor.

Mărirea volumului de lucru 
în antrenament tinde să devină 
un element comun tuturor pla
nurilor de pregătire în secțiile 
fruntașe. Acest lucru nu este 
însă suficient pentru a asigura 
înotătorului un progres substan
țial. Cum sînt folosite orele de 
antrenament, care este raportul 
dintre lucrul în apă și pregăti
rea pe uscat ? Iată direcția spre 
care am canalizat discuția noas
tră cu antrenorul federal Tibe- 
riu Munteanu, pentru a scoate 
în evidență unele lipsuri ce 
persistă în perioadele precom- 
petiționale.

— Urmărindu-i pe inotăiori 
în concursuri observăm lesne 
diferențe neobișnuite între re
zultatele obținute pe distanța de 
100 m și celelalte distanțe. Ce

relevă un evident 
așa cum am mai 

în alte rînduri, 
dintre recordurile 
pot concura cu

1 ® Există multe categorii deficitare
O Cu... două flori nu se face primăvara

multe categorii deficitare la care, 
am căuta, nu găsim sportivi care să 
face față cu succes marilor întreceri 
naționale".

Acesta este adevărul ! Chiar dacă luptele 
libere au început să fie practicate la noi 
ceva mai tîrziu decît cele greco-romane, 
considerăm că ar fi timpul ca ele să atin
gă un grad mai ridicat de dezvoltare. în 
fond, de vreme ce Vasile lorga a cucerit 
pînă acum zece (!) medalii în competiții 
de nivel european sau mondial, iar La- 
dislau Simon a cucerit titlul suprem, pu
tem desprinde concluzia că posibilități 
există. Dispunem de tehnicieni capabili 
să-i pregătească pe luptători la cel mai 
înalt nivel și nu mai este cazul să a- 
mintim de numărul mare de tineri bine 
dotati pentru acest sport. Dovadă, baza 
largă de selecție existentă la stilul greco- 
romane. Or. pentru ambele stiluri sînt ne
cesare aceleași calități fizice de bază...

Considerăm că motivul acestei diferente

oricit 
poată 
inter-

evidente de valoare existente între cele 
două stiluri de lupte trebuie căutat 
modul cum se muncește în secțiile 
tară. în felul cum sint repartizați și îndru
mați tehnicienii din această disciplină 
sportivă. Apreciem că. în această direcție, 
forul nostru de specialitate ar putea să 
facă mai mult. Ar fi o soluție pentru ca 
luptele libere să fie scoase din inerția ul
timilor ani. Atîta vreme cît cele două sti
luri fac parte din aceeași federație, activi
tatea lor fiind îndrumată de același Birou 
federal, de aceiași tehnicieni, ne 
pe bună dreptate. cind se vor 
luptele libere la nivelul atins 
greco-romane ? Cind vom putea 
formație cu sportivi valoroși la toate cate' 
aoriile si care să poată face fată cu sua 
ces marilor concursuri ?

in 
din

întrebăm, 
situa si 
de cele 
alcătui o

determină, în principal, această 
neconcordanță ?

— In primul rînd lipsa de 
rezistență a sportivilor. Este 
desigur cu totul anormal să-1 
vezi pe Z. Oprițescu obținând 
54,0 pe 100 m craul și numai 
2:04,0 pe 200 m. Și asemenea 
exemple mai pot fi găsite cu 
ușurință. Prin mărirea volumu
lui de lucru, prin sporirea in
tensității în repetări se poate 
dobîndi o mai bună rezistență. 
Creșterea forței, care poate du
ce la îmbunătățirea rezultatelor 
și pe distanțe scurte, se obține 
însă lucrînd, în principal, pe 
uscat.

— Ați urmărit în această iar
nă antrenamentele înotătorilor 
fruntași. Puteți să apreciați în 
ce măsură sînt folosite toate 
elementele de pregătire ?

— Din păcate majoritatea 
tehnicienilor noștri sînt preocu
pați de lucrul în apă, progra- 
mind ședințe in sala de forță 
rareori, îndeosebi cind se schim
bă apa în bazin ! Practica este 
total greșită și luptăm din răs
puteri pentru a-i convinge și pe 
antrenori. Personal, am avut 
ocazia să-1 urmăresc pe multi
plul campion al lumii, Andras 
Hargitay (Ungaria), într-o săp- 
tămînă de lucru intens. Zilnic, 
din cele 5—6 ore pe care le a- 
fecta pregătirii, cel puțin 90 de 
minute erau rezervate exerciți- 
ilor variate pentru dezvoltarea 
forței și supleței. La fel fac și 
alți mari recordmani.

— Ce mijloace au la îndemî- 
nă sportivii noștri fruntași în 
„laboratoarele de forță" ?

— Ați atins un alt punct ne
vralgic. Dacă veți căuta în a- 
ceste săli nu veți găsi decît 
haltere, extensoare 
extensibile, mijloace obișnuite, 
destul de rudimentare în com
parație cu ce se folosește astăzi 
în alte țări. Cu mai multă pre
ocupare din partea antrenori
lor s-ar putea crea o serie de 
aparate simple, mult mai efi
ciente. In general, va trebui să 
stimulăm pe toate căile inte
resul sportivilor și antrenorilor 
pentru lucrul pe uscat, pentru 
că el constituie 
siv în creșterea 
performanțelor.

și benzi

un factor deci- 
simțitoare a

A. VASIUU

Mihai TRANCĂ
SportulPag.a3(i



ACmilHII
• JIUL — GORNIK ZABR- 

ZE 1—0 (1—0). Joi s-a disputat, 
la Petroșani. întilnirea amicală 
internațională dintre formația 
locală Jiul și Gornik Zabrze 
cunoscuta echipă din Polonia, 
de mai multe ori campioană a 
tării. în ciuda terenului foarte 
greu, cei aproximativ 2000 de 
spectatori au asistat la un ioc 
foarte frumos, cu numeroase 
faze de poartă. Gazdele au ob
ținut victoria cu 1—0 (1—0), prin 
golul înscris de Moldovan 
(min. 13). (St. Băloi — coresp.).

• UNIREA FOCȘANI — 
FAMOS SARAJEVO (Iugosla
via) 2—1 (1—0). Joc plăcut, ch
inuite faze de poartă. Au mar
cat Fanici (min. 58). Ghica 
(min. 72), respectiv Kranimo- 
vici (min. 68). (V. Manoliu, co
resp.)

O C. S. BOTOȘANI — A.S.A. 
TG. MUREȘ 3—1 (0—1). Gaz
dele au jucat bine și au cîști- 
gat prin golurile marcate de 
Macavei (min. 65 și 67) și 
Dărăban (min. 70). Pentru mu
reșeni a înscris Mathe (min. 43). 
(Th. Ungureanu, coresp.).
• C.I.L. SIGHET — VIDEO

TON SZEKESFEHERVAR (Un
garia) 1—1 (0—1). Joc de bună 
factură tehnică. Oaspeții au des
chis scorul prin Karsay (min. 
3), iar gazdele au egalat, cu trei 
minute înainte de final, prin 
Deac. (S. Pralea, coresp.)
• ECHIPA DINAMO ZAGREB, 

REPREZENTANTA IUGOSLA
VIEI IN EDIȚIA DIN A- 
CEST AN IN „CUPA BALCA
NICA". Federația de fotbal 
din Iugoslavia a făcut cunoscut 
forului nostru de specialitate că 
echipa Dinamo Zagreb va fi re
prezentanta acestei țări în edi
ția din acest an a „Cupei balca
nice". Dinamo Zagreb va juca 
în aceeași grupă cu echipele 
Sportul studențesc. Akademik 
Sofia și Adana Spor (Turcia).

• F.C.M. GALAȚI — VIITO
RUL VASLUI 2—0 (0—0). Joc 
interesant în care gazdele au 
dominat maj mult. Au marcat 
Țolea (min. 65) și Stoica (min. 
71). (T. Siriopol — coresp. jud.)

• METALURGISTUL CU- 
GIR — ȘOIMII SIBIU 0—0. 
Jucătorii celor două formații 
s-au angajat bine la efort, dar 
au fost deficitari în fazele de 
finalizare. (M. Vîlceanu — co
resp.).

• PROGRESUL BUCU
REȘTI — METALUL MIJA 
2—1 (2—1).

ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII JUNIORILOR

Preocupări pentru creșterea contribuției 
unităților școlare de profil

> >

la formarea jucătorilor de valoare
Cu puțin timp în urmă, la 

Școala sportivă nr. 2 București 
s-a întrunit comisia metodică 
a profesorilor de specialitate 
din cadrul școlilor cu profil de 
fotbal din Capitală. Au fost 
susținute, cu acest prilej, urmă
toarele referate : „Tendințe mo
derne în antrenamentul copiilor 
din școala generală cu profil" 
(prof. Marin Țițeica), „Proiect 
de reorganizare a activității de 
instruire și competiționale la 
vîrsta de 14—18 ani" (prof. Con
stantin Trocan), „Tendințe ac
tuale în antrenamentul junio
rilor din cadrul liceului de fot
bal" (prof. Gheorghe Ojoc). 
Profesorii Constantin Popescu 
(Șc. gen. nr. 178), Ion Stoișor 
și Mircea Rotărăscu (Liceul 
„Mihai Viteazul") și Sorin A- 
vram (Șc. sp. nr. 2) au făcut 
scurte expuneri avînd ca prin
cipal subiect motivațiile aduse 
de copiii dornici să practice în 
mod organizat fotbalul. S-au a- 
nalizat concret răspunsurile pri
mite la o serie de întrebări a- 
dresate, în acest sens, elevilor 
claselor V—VIII și IX—XII de 
la Liceul „Mihai Viteazul".

Interesant de subliniat este 
faptul că, la clasele mici, copiii 
testați au arătat că prin prac-

Constatări 
in urma unor

Săptămîna trecută (joi și vi
neri), juniorii centrelor bucu- 
reștene — Steaua, Dinamo, Ra
pid, T.M.B., Progresul, Sportul 
studențesc și Metalul — au fost 
supuși unor testări care au avut 
drept scop stabilirea gradului 
de pregătire a acestora, după 
perioada unor... presupuse acu
mulări de ordin fizic general. 
Rezultatele „examenului" n-au 
fost îmbucurătoare. Dimpotrivă. 
Este foarte adevărat, probele 
s-au desfășurat în condiții nu 
tocmai prielnice (timp rece, ză
padă, vînt), dar acest fapt nu 
poate fi folosit ca argument ho- 

ticarea fotbalului la această 
vîrstă își satisfac plăcerea — și, 
subliniem noi, necesitatea — de 
a se mișca, dc a se relaxa.

La rîndul lor, colegii din cla
sele mai mari au specificat în 
răspunsurile date că se strădu
iesc să practice fotbalul din do
rința de a se realiza pe plan 
sportiv, potrivit unor modele pe 
care și le-au stabilit mai de
mult, ca și din dorința de a 
putea apăra, ca viitori jucători 
de performanță, în confruntări 
internaționale, culorile patriei.

Din referatele prezentate și 
discuțiile care au avut loc s-au 
desprins și următoarele : nece
sitatea măririi numărului ore
lor de pregătire în școală, ridi
carea ștachetei privind calitatea 
muncii de instruire din aceste 
unități școlare, o colaborare mai 
fructuoasă deeît pină acum cu 
antrenorii din celelalte pepinie
re ale fotbalului, desfășurarea 
unei activități mult mai susți
nute de cooptare în clasele cu 
profil a unor elevi cu reale în
sușiri pentru practicarea fotba
lului ; toate acestea avînd drept 
scop mărirea contribuției uni
tăților școlare la formarea unor 
jucători de valoare.

supărătoare 
recente testări
țări tor de către antrenorii aces
tor juniori, deoarece la timpii 
stabiliți s-au acordat bonificațiile 
corespunzătoare. Dar, iată cum 
s-au arătat, procentual, aceste 
rezultate, care ar trebui să dea 
serios de gîndit celor ce se o- 
cupă de formarea viitorilor ju
cători de performanță.

Juniori testați : 158. Probe : 
1. Testul de rezistență (3 200 m 
în 12 minute) — doar 53% au 
obținut calificativele bine și foar
te bine ; 2. forța abdomenului — 
38% bine și foarte bine ; 3. ob
stacole (forță picioare) numai 
20% au reușit să se înscrie în

S----------------------------------------------- ; 

perimetrul calificativelor supe
rioare !

La testul de rezistență, ' cel 
mai bine s-au prezentat junio
rii centrului Progresul. 53% din
tre ei au reușit să obțină timpi 
notați cu calificativele bine și 
foarte bine. La polul opus — 
Sportul studențesc, cu 72% sa
tisfăcător și nesatisfăcător. Cel 
mai bine au absolvit celelalte 
două examene (forța abdome
nului și forța picioarelor) junio
rii de Ia Steaua, cu 66% și 37%, 
iar cel mai slab s-au prezentat 
la aceste probe Progresul (30%) 
și Sportul studențesc (12%).

Și toate acestea după o lună 
întreagă de pregătire ! Mai 
mult, nu trebuie uitat că aceste 
probe n-au fost date nici de 
către Dobrin, nici de Adam sau 
Oblemenco, nici de Radu Nun- 
weiller sau Dembrovschi, jucă
tori care nu se mai află la pri
ma lor... tinerețe fotbalistică, ci 
de niște juniori, de 17 și 18 ani, 
cărora, dacă se pregătesc con
știincios, n-ar trebui să le dea 
nici cea mai mică bătaie de 
cap probe ca acelea desfășurate

Meciuri internaționale 
pentru lotul reprezentativ

După cum am mai anuntat, în 
această primăvară (28 martie la 
Pitești și 14 aprilie în deplasare) 
reprezentativa de juniori a țării 
noastre va susține, In cadrul pre
liminariilor Turneului U.E.F.A., un 
dublu meci cu selecționata simi
lară a Cehoslovaciei. Va fi un 
exame»n deosebit de dificil, cunos
cută fiind valoarea fotbalului din 
această țară. Dar ne punem spe
ranțe în tinerii noștri ,,trico
lori", din rîndul cărora se 
detașează cîteva individualități ca 
Toader, Cămătarii, Chitaru, Lupău, 
Vesa, Irimescu. Pentru sfîrșitul 
acestei săptămîni, antrenorii Con
stantin Ardeleanu si Eugen Ban- 
ciu au convocat, printre alții, pe 
Ene (Liceul Mihai Viteazul). Spe- 
riatu (F. C. Argeș), Lazăr (Sportul 
studențesc) — portari ; Aldea 
(Chimica Tîmăveni) Arezanov 
(C.I.L. Sighet). Mihalcea (Politeh
nica Iași), Toader (F. C. Constan
ța), Sîrbescu (Politehnica Timi
șoara), I. Popa (Rapid), Gane 
(Steaua) — fundași ; Rusu (Cea
hlăul P. Neamț) Irimescu (Univ. 
Craiova). Varga (F. C. Olimpia Satu 
Mare). Șt. Popa (Steaua), Palea 
(Electroputere Craiova), Șunda 
(,,Poli“ Timișoara) — mijlocași ; 
Lupău (F. C. Baia Mare), Vesa 

zilele trecute pe stadionul „23 
August".

Din păcate, după cum reiese 
și din proporțiile stabilite in 
urma testării celor 158 de ju
niori bucureșteni, numai... vîrsta 
nu-i suficientă pentru absolvi
rea unor asemenea examene. 
Mai trebuie să se desfășoare și 
o activitate de instruire cores
punzătoare, la un nivel mult 
mai ridicat deeît pină acum, 
conform unor cerințe din ce în 
ce mai mari. De altfel, luni di
mineața, antrenorii centrelor 
bucureștene au fost invitați la 
sediul federației, atrăgîndu-li-se 
atenția asupra modului cum au 
lucrat în această perioadă, in- 
dieîndu-se totodată laturile pe 
care vor trebui să insiste în ur
mătoarele săptămîni, precum și 
mijloacele necesare. Dincolo de 
toate acestea, însă, rămîne su
părător faptul că prea puțini 
dintre juniorii testați săptămîna 
trecută au reușit să satisfacă 
cerințe fără de' care le va fi 
imposibil să urce spre fotbalul 
de performanță.

F. C.A

(, U“ Cluj-Napoca), Cămătaru 
(Univ. Craiova), Timofi și Chitaru 
(S. C. Bacău), Cernescu (Politeh
nica Iași) — înaintași.

Pregătirile vor începe luni, la 
București. Pînă la meciurile ofi
ciale cu echipa Cehoslovaciei, se
lecționata de juniori va susține 
următoarele întîlniri internaționa
le : 19 februarie, la București : 
România — Turcia ; 22 februarie 
(oraș încă nedesemnat), al doilea 
meci România — Turcia ; 11 mar
tie. în Bulgaria : Bulgaria — Ro
mânia ; 19 martie, la Pitești : Ro
mânia — U.R.S.S. ; 22 martie, la 
Pitești : România — R.D.G. După 
care va urma, tot pe stadionul 
„1 Mai“ din Pitești, partida tur cu 
Cehoslovacia.

Grupaj realizat de
Laurențiu DUMITRESCU
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PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI B, EDIȚIA 19751976, Seria I
ETAPA A XVIII-A (7 MARTIE)

C.FJL Pașcani — 
Gloria Buzău — 
Unirea Focșani — 
Victoria Tecuci — 
C.S.M. Suceava — 
Celuloza Călărași — 
C.S.M. Borzești — 
Petrolul Ploiești — 
F.C.M. Galați —

ETAPA A XIX-A
C. S. Botoșani — 
Cimentul Medgidia — 
C.S.U. Galați —
Metalul Plopeni — 
S. C. Tulcea —
Ceahlăul P. Neamț — 
Viitorul Vaslui — 
F. C. Brăila —
Prahova Ploiești —

ETAPA A XX-A

C.S.U. Galați 
Prahova Ploiești 
Viitorul Vaslui 
C.S. Botoșani • 
F.C. Brăila 
Metalul Plopeni 
S.C. Tulcea 
Ceahlăul P. Neamț 
Cimentul Medgidia
(14 MARTIE)
Petrolul Ploiești 
Celuloza Călărași 
Gloria Buzău 
C.S.M. Borzești 
C.F.R. Pașcani 
C.S.M. Suceava 
F.C.M. Galați 
Victoria Tecuci 
Unirea Focșani
(21 MARTIE)

C.S.M. Borzești — F.C. Brăila 
Ceahlăul P. Neamț — Victoria Tecuci 
Prahova Ploiești — C.S.U. Galați

Celuloza Călărași — S.C. Tulcea
Ceahlăul P. Neamț — Prahova Ploiești

ETAPA A XXIV-A (18 APRILIE)
C.S.M. Suceava 
C.S.M. Borzești 
Petrolul Ploiești 
C.S. Botoșani 
F.C. Brăila
C.S.U. Galați 
Celuloza Călărași 
Metalul Plopeni 
Cimentul Medgidi

— Unirea Focșani
— F.C.M. Galați
— S.C. Tulcea
— Viitorul Vaslui
— Gloria Buzău
— Victoria Tecuci
— Ceahlăul P. Neamț
— Prahova Ploiești
— C.F.R. Pașcani

ETAPA A XXV-A (25 APRILIE)
F.C. Brăila 
Petrolul Ploiești 
Ceahlăul P. Neamț 
Victoria Tecuci 
F.C.M. Galați 
Gloria Buzău 
C.S.M. Suceava

— Celuloza Călărași
— C.F.R. Pașcani
— C.S.M. Borzești
— Prahova Ploiești
— Unirea Focșani
— S.C. Tulcea
— Viitorul Vaslui

Gloria Buzău 
Unirea Focșani 
Metalul Plopeni 
Petrolul Ploiești 
Viitorul Vaslui

— C.S.M. Borzești
— F.C. Brăila
— C.S.U. Galați
— C.S.M. Suceava
— Victoria Tecuci

ETAPA A XXX-A (30 MAI)
Prahova Ploiești 
C.S.M. Borzești 
C.S.U. Galați 
C.F.R. Pașcani 
C.S.M. Suceava 
S.C. Tulcea 
Victoria Tecuci 
Viitorul Vaslui 
C.S. Botoșani

— F.C. Brăila
— Unirea Focșani
— Petrolul Ploiești
— Gloria Buzău
— Celuloza Călărași
— F.C.M. Galați
— Cimentul Medgidia
— Metalul Plopeni
— Ceahlăul P. Neamț

ETAPA A XXXI-A (6 IUNIE)

De la începutul acestui an, 
divizionara B Petrolul Ploiești 
are la conducerea tehnică un 
nou antrenor. în persoana lui 
Valentin Stănescu, secundat de 
Gh. Dumitrescu. Sub directa 
îndrumare a acestor doi teh
nicieni, petroliștii au luat star
tul pregătirilor sezonului de 
primăvară la 15 ianuarie. După 
patru zile, ploieștenii s-au de
plasat la Bușteni, stațiune 
unde în perioada 19 ianuarie — 
1 februarie au efectuat un

stagiu de p 
țiile atmoi 
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Viitorul Vaslui — F.C. Brăila 
Gloria Buzău — C.S. Botoșani
Victoria Tecuci — S.C. Tulcea 
F.C.M. Galați — C.S.U. Galați 
Celuloza Călărași — C.S.M. Borzești 
Petrolul Ploiești — Prahova Ploiești 
C.S.M. Suceava — Cimentul Medgidia 
Unirea Focșani — Ceahlăul P. Neamț 
C.F.R. Pașcani — Metalul Plopeni

ETAPA A XXI-A (28 MARTIE)
S.C. Tulcea — Prahova Ploiești
Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. Pașcani 
Unirea Focșani — Gloria Buzău 
C.S.M. Borzești — Viitorul Vaslui 
C.S. Botoșani — C.S.U. Galați 
Cimentul Medgidia — Metalul Plopeni 
Petrolul Ploiești — F.C. Brăila 
F.C.M. Galați — Celuloza Călărași 
C.S.M. Suceava — Victoria Tecuci

ETAPA A
Gloria Buzău 
C.S.U. Galați 
Prahova Ploiești 
C.S. Botoșani 
Metalul Plopeni 
Victoria Tecuci 
Viitorul Vaslui 
C.F.R. Pașcani
F.C. Brăila

ETAPA A )

III-A (4 APRILIE)
— Ceahlăul P. Neamț
— C.S.M. Borzești
— Celuloza Călărași
— C.S.M. Suceava
— Petrolul Ploiești
— F.C.M. Galați
— Cimentul Medgidia
— Unirea Focșani
— S.C. Tulcea
ll-A (11 APRILIE)

Cimentul Medgidia — C.S.U. Galați
Metalul Plopeni — C.S. Botoșani

ETAPA A XXVI-A (2 MAI)
Unirea Focșani — Victoria Tecuci 
Ceahlăul P. Neamț — Metalul Plopeni
Gloria Buzău
C.S.M. Borzești 
Prahova Ploiești 
C.S.U. Galați 
C.F.R. Pașcani 
Viitorul Vaslui 
S.C. Tulcea

ETAPA A

— F.C.M. Galați
— Petrolul Ploiești
— C.S. Botoșani
— C.S.M. Suceava
— F.C. Brăila
— Celuloza Călărași
— Cimentul Medgidia

XXVII-A (9 MAI)
— Metalul Plopeni
— Prahova Ploiești
— Unirea Focșani
— Viitorul Vaslui

F.C.M. Galați 
Celuloza Călărași 
Viitorul Vaslui 
Unirea Focșani 
C.F.R. Pașcani
S.C. Tulcea

— C.S. Botoșani
— Petrolul Ploiești
— Gloria Buzău
— Cimentul Medgidia
— C.S.M. Suceava
— Metalul Plopeni

F.C. Brăila
F.C.M. Galati
S.C. Tulcea
C.F.R. Pașcani ______  _____
Cimentul Medgidia — CeahlăuJ P. Neamț 
C.S. Botoșani
Celuloza Călărași
C.S.M. Suceava
Petrolul Ploiești

Ceahlăul P. Neamț — Viitorul Vaslui 
F.C.M. Galați 
Unirea Focșani 
Prahova Ploiești 
Gloria Buzău 
F.C. Brăila 
Celuloza Călărași
Cimentul Medgidia — Petrolul Ploiești 
S.C. Tulcea — C.S.M. Suceava

ETAPA A XXXII-A (13 IUNIE)
Cimentul Medgidia — Gloria Buzău 
C.S.U. Galați - - - - -
Viitorul Vaslui 
Metalul Plopeni 
C.F.R. Pașcani 
Petrolul Ploiești 
C.S. Botoșani 
C.S.M. Suceava 
Victoria Tecuci

— Metalul Plopeni
— C.S. Botoșani
— C.S.M. Borzești
— Victoria Tecuci
— C.S.U. Galați
— C.F.R. Pașcani

— Ceahlăul P. Neamț
— S.C. Tulcea
— Unirea Focșani
— C.S.M. Borzești
— F.C.M. Galați
— F.C. Brăila
— Prahova Ploiești

< — Celuloza Călărași
ETAPA A XXXIII-A (20 IUNIE)

— C.S.M. Borzești
— C.S.U. Galați
— Gloria Buzău
— Victoria Tecuci

ETAPA A XXVIII-A (16 MAI)
C.S.M. Borzești 
Unirea Focșani 
Metalul Plopeni 
C.S.U. Galați 
C.S. Botoșani 
Victoria Tecuci 
Prahova Ploiești 
F.C. Brăila 
Ceahlăul P. Neai

— C.S.M. Suceava
— Petrolul Ploiești
— Gloria Buzău
— S.C. Tulcea
— Celuloza Călărași
— C.F.R. Pașcani
— Viitorul Vaslui
— Cimentul Medgidia
— F.C.M. Galați

ETAPA A XXIX-A (23 MAI)
F.C.M. Galati — C.F.R. Pașcani
Cimentul Medgidia — C.S. Botoșani

— C.F.R. Pașcani
— Cimentul Medgidia
— Progresul Brăila
— Victoria Tecuci
— Petrolul Ploiești
— Celuloza Călărași
— C.S.U. Galați

C.S. Botoșani
Prahova Ploiești
F.C.M. Galați
C.S.M. Borzești 
Viitorul Vaslui
Gloria Buzău
Unirea Focșani _____ ___
Ceahlăul P. Neamț — S.C. Tulcea
Metalul Plopeni — C.S.M. Suceava

ETAPA A XXXIV-A (27 IUNIE)
— Gloria Buzău
— Unirea Focșani
— C.S. Botoșani
— F.C.M. Galați

Petrolul Ploiești 
Celuloza Călărași
S.C. Tulcea
C.S.M. Suceava
Cimentul Medgidia — C.S.M. Borzești 
C.S.U. Galați ............................
F.C. Brăila
Victoria Tecuci
C.F.R. Pașcani

— Viitorul Vaslui
— Ceahlăul P. Neamț
— Metalul Plopeni
— Prahova Ploiești

Iată-i pe fotbaliștii de la Petrolul înaintea 
nament.

LOTO - PRONO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGI

DIN 13 FEBRUARIE 19’

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 942.325 
EXTRAGEREA I : 32 87 83 35 41 82 6! 
EXTRAGEREA a Il-a : 55 6 89 37 64 2

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURARE/ 
PRIMA TRAGERE SPECIALA PR 

DIN ACEST AN

Tragerea specială Pronoexpres 
din 15 februarie a.c. — autotu
risme Dacia 1300 și Skoda S 100 
+ excursii în U.R.S.S., Polonia, 
Grecia și Turcia + cîștiguri în 
bani. Se extrag 31 de numere 
cîștigătoare in 5 extrageri = 24 
categorii de cîștiguri.

Variante 
la toate < 
mari șans<

Tragere; 
februarie 
sala Clubu 
str. Doami 
de la ora



ECHIPA NAȚIONALA, 
LA ÎNCEPUT DE DRUM

Interviul nostru

MIRCEA LUCESCU
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FRUMOASE
Testul de rezistență al fotba

liștilor de Divizia A solicită in
tense eforturi. Sportivii trebuie 
să învingă, mai cu seamă în ac
tualele condiții, nu numai me
trii și cronometrele, ci și frigul 
și zăpada. Dar, în primul rînd, 
ei trebuie să cîștige întrecerea 
cu ei înșiși. Aflat la a treia edi
ție, testul a înregistrat o creș
tere calitativă încurajatoare. 
Dar el ne-a relevat, cu prilejul 
probelor date de formațiile 
bucureștcne, și cîteva exemple 
de semnificativă comportare. 
I-am văzut, spre exemplu, pe 
jucătorii de la Steaua, Smaran- 
dache, Marcel Răducanu, Dumi-

ROLUL PLOIEȘTI
PROMOVĂRII...

ndi- rora li s-au adăugat extrema
fost stingă Tatareiuc, transferat de

padă la Petrolul Videle, un jucător
oate tînăr, cu reale calități, în care
des- antrenorii își pun mari spe-
:ării. ranțe, și mijlocașul Simaciu, de
dică la Poiana Cîmpina) au efec-
a și tuat antrenamente zilnice, din
tscu, cuprinsul cărora n-au lipsit a-
așcu lergările pe teren variat, exer-
An- cițiile cu mingi medicinale și
res- haltere, totul în vederea îm-
ran, bunătățirii rezistentei generale,
(că- a dezvoltării calităților fizice

de bază.
Pînă Ia începerea sezonului 

oficial ploieștenii au în proiect 
mai multe jocuri amicale, care 
urmăresc în principal omoge
nizarea formației. Duminică, la 
Ploiești. Petrolul întâlnește pe 
F. C. Constanța ; la 18 februa
rie pe Metalul Plopeni ; la 22 
februarie, la București, pe 
Steaua ; la 26 februarie, la 
Ploiești, pe Politehnica Iași și 
la 29 februarie, ultimul test, 
cu Prahova Ploiești. „După 
modul în care s-au pregătit ju
cătorii în stagiul de la munte, 
ne~ spunea antrenorul Valentin 
Stănescu, am reținut dorința 
tuturor de a avea o comportare 
superioară în returul campio
natului. Acest aspect ne în
dreptățește să sperăm că Pe
trolul va avea încă un cuvînt 
de spus în disputa pentru cîș- 

tre- tigarea seriei I și deci pentru 
1SY revenirea în primul eșalon".

NFORMEAZA

.A

cipă 
gură

ă 15 
în 

din 
pere 
>erâ.

> TRAGERE SPECIALA

PRONOEXPRES
15 FEBRUARIE 1976

R.S.S.,POLONIA, 
GRECIA si TURCI A

Alte informații vă oferă A- 
gențiile Loto — Pronosport.

Prin aprobarea de către Bi
roul federal, în ședința sa din 
această săptămînă, a planurilor 
de pregătire și a componenței 
loturilor reprezentative, în pri
ma lor formă, prin convocarea 
acestora pentru luni, la Bucu
rești, s-a dat — practic — star
tul pregătirilor, pe plan centra
lizat, pentru sezonul întilnirilor 
internaționale.

Prima noutate pe care o re
ținem este aceea că, pentru 
data de 16 februarie, n-au mai 
fost convocate separat un lot 
A și unul de tineret sub 23 de 
ani, cum se proceda de obicei, 
ci un lot unic, de 33 de jucă
tori, din care urmează a se al
cătui cele două echipe.

Această măsură apare justifi
cată din mai multe puncte de 
vedere. In primul rînd, ținîn- 
du-se seama de ideea transfor
mării competiției europene a 
echipelor de 23 de ani intr-una 
rezervată fotbaliștilor sub 21 de 
ani, antrenorul Ștefan Covaci și 
colaboratorii săi se văd în si
tuația de a ține cont, pentru 
prima reprezentativă a țării, de 
un număr mai mare de jucători 
decît pînă acum, selecția nemai-

EXEMPLE
triu IV încurajîndu-1 neîncetat 
pe dinamovistul Gabriel Sandu 
în momentele de criză ale 
cursei. Sau pe Dumitriu IV 
efectuînd cursa alături de co
legul său Sameș — și el trecînd 
prin clipe dificile — dictîndu-i 
tempoul, fiind tot timpul alături 
de coechipierul său. îndeplini
rea baremului de către fundașul 
central de la Steaua se dato
rează și concursului colegial al 
lui Dumitriu IV, care, în ulti
ma tură de stadion, a efectuat 
un veritabil sprint, prinzînd 
plutonul fruntaș, aflat la peste 
300 de metri înaintea sa.

Bine ar fi ca nivelul general 
bun al acumulărilor de rezisten
ță demonstrat în majoritatea 
concursurilor din această săp- 
tămină să se manifeste creator 
in joc. Acesta-i principalul 
scop !

Jocurile amicale de azi și miine
ASTĂZI : Rapid — Elore Sportacus 

Bekescsaba, Progresul București — 
F. C. Argeș. MIINE : S. C. Bacău — 
Famos Sarajevo, F. C. Olimpia Satu 
Mare — Videoton Szăkesfehănrâr ; 
„Poli" Timișoara — Gornik Zabrze ; 
A.S.A. — Stal Rzeszow ; F. C. Argeș 
— „U* Craiova ; F. C. Bihor — „U* 
Cluj-Napoca ; C.F.R. Cluj-Napoca — 
Jiul ; F.C.M. Reșița — U.T.A. ; F. C. 
Petrolul — F. C. Constanța ; C. S. 
Tirgoviște — Dinamo București.

Corespondentă din Italia

RIVA, NOUL PREȘEDINTE 
AL LUI CAGLIARI?

Subiectul principal al vieții 
fotbalistice italiene este, în a- 
ceste zile, „cazul Riva". Se știe 
că celebrul internațional a su
ferit al treilea grav accident 
din activitatea sa, o nouă frac
tură de picior. Operat la Roma, 
atacantul lui Cagliari se află 
sub observația medicilor care, 
pînă la această oră, nu pot face 
nici un fel de anticipări în pri
vința carierei sportive a lui 
Riva. în acest timp, criza de la 
Cagliari se agravează : joi, în
tregul comitet director, în frun
te cu președintele clubului, An
drea Arrica, a demisionat. După 
aflarea acestei știri, Riva a de
clarat că este gata — urmînd 
exemplul lui Rivera — să preia 
președinția clubului din Sardi
nia.

Să ne întoarcem la etapă. 
Trei sînt meciurile care atrag 
atenția : Napoli — Fiorentina, 
în care elevii lui Vinicio, ieșiți 
dintr-o prelungită criză de for
mă, întîlnesc în echipa din Flo
rența un adversar incomod ; 
Perugia — Torino, joc în care, 
față de recenta evoluție a gaz
delor la Milano, misiunea echi
pei din Torino s-a complicat ; 
Roma — Cesena, partidă foarte 
echilibrată atît prin reintrarea 
lui Prati în formația romană, 
cît și prin intențiile (anunțate) 
de joc ofensiv, ale Cesenei.

Jocul Sampdoria — Milan se 
va disputa la Bergamo, terenul 
lui Sampdoria fiind. în conti
nuare, suspendat (Comisia de 

fiind grevată de obligația de a 
păstra o serie de jucători pen
tru lotul „under 23“. în al doi
lea rînd, dat fiind faptul că 
Ștefan Covaci, absent din țară 
o destul de lungă perioadă de 
vreme, cunoaște mai puțin o 
serie de jucători apăruți în 
prim-planul fotbalului nostru în 
ultimii 4—5 ani, este firesc ca 
el, ca antrenor ai echipelor na
ționale, să-i vadă la lucru pe 
toți jucătorii susceptibili de a 
îmbrăca tricoul național, să-și 
formeze păreri proprii asupra 
valorii sau perspectivelor „nou
lui val“. Acest prim contact, de 
5—6 zile, pe care Covaci îl va 
avea cu jucătorii cei mai buni 
de care dispunem la această 
oră poate oferi o bază de ple
care pentru un nou impuls ac
țiunii de împrospătare a lotului 
A (începută de Cornel Drăgușin 
în decembrie, pentru meciul de 
la Glasgow cu Scoția), reputatul 
tehnician fiind mai puțin afec
tat, poate, de unele „fixisme" 
in materie de selecție, mai pu
țin influențat de unele „auto- 
matisme" în ceea ce privește 
alcătuirea echipelor naționale.

Lotul convocat (practic, o co
masare a celor două structuri 
anterioare, A și tineret) nu pre
zintă noutăți spectaculoase, doar 
numele lui Nemțeanu (expresie 
a permanentelor căutări din 
ultima vreme pentru vîrful de 
atac care să se impună), al fun
dașului tîrgoviștean Ene și, oa
recum, al lui Manea reprezen- 
tînd elemente de insolit pe o 
listă de nume des vehiculate. 
Să reținem, însă, că este o „se
lecție de iarnă", pornită inevi
tabil de la date oferite de se
zonul trecut. Cum însă primul 
meci din acest an este progra
mat foarte devreme (24 martie) 
este, totuși, greu de presupus 
că lotul va mai suferi modifi
cări importante.

în ansamblul larg al pregăti
rilor pentru noul sezon, săptă- 
mîna viitoare va fi deci o „săp
tămînă a echipei naționale", se- 
lecționabilii lucrînd împreună 
cinci zile. Miercuri, lotul — îm
părțit în două echipe — va sus
ține jocuri de verificare în Ca
pitală, după care 16—17 jucători 
vor fi reținuți și vor face de
plasarea, joi, la Timișoara, un
de va avea loc (sîmbătă) meciul 
cu O.F.K. Belgrad.

Pregătirile vor continua apoi 
numai la cluburi, Iotul nemai- 
fiind convocat decît în 18 mar
tie, cu șase zile înaintea meciu
lui oficial cu echipa olimpică a 
Franței. Ștefan Covaci promile 
stagii de pregătire de durată 
moderată și cît mai puține per
turbări in desfășurarea campio
natului. Orientare care întru
nește unanime sufragii și care 
sperăm să se probeze eficace.

Radu URZICEANU

apel a respins memoriul clubu
lui din Genova). Celelalte par
tide ale etapei sînt : Juventus 
— Como, meci cu mari șanse 
pentru campioană ; Bologna — 
Verona, întîlnire la fel de cla
ră, după „calculul hîrtiei", în 
favoarea gazdelor ; Internazio- 
nale — Lazio, întrecere mai e- 
chilibrată decît ar fi apărut în 

z z

cazul în care formația milaneză 
i-ar fi avut în teren pe Mazzo
la și Libera, accidentați, și pe 
Boninsegna, suspendat ; Ascoli 
— Cagliari, meci fără dificultăți 
pentru Ascoli, dată fiind situa
ția foarte grea, de neevitat, a 
formației oaspete.

★
în fine, vorbind despre lon

gevitatea unor jucători, pe care 
statisticienii o țin în evidență, 
clasamentul se prezintă astfel : 
recordul îl deține fostul inter
național Gianpîero Boniperti cu 
444 de meciuri de campionat, 
urmat de Gianni Rivera (Milan) 
cu 426 jocuri și Giacinto 
Facchetli (Inter) cu 420 j. Care 
dintre aceștia doi din urmă — 
încă în activitate — va fi noul 
recordman ?

CESARE TRENTINI

DESPRE FAZELE RODAJULUI
Săptămînă aceasta, Mircea 

Lucescu a fost un obișnuit al 
redacției noastre. El cercetează 
mereu vechile colecții, deoarece 
scrie un serial de amintiri, pe 
care îl va „lega", probabil, 
într-o carte. Interviul de față 
a fost luat, deci, într-o scurtă 
pauză, la secția de documentare 
a ziarului.

— Ce mai e nou, Mircea ?
— Nu reușesc să alung frigul 

din mine. (Discuția a avut loc 
a doua zi după meciul F.C. 
Constanța — Dinamo). Am ju
cat la Constanța pe un ger de 
minus 15 grade, in mijlocul 
unor rafale de vint pe care le 
aștepți atit de mult pe canicu
lă, dar care, in februarie, iți 
taie respirația. Bineînțeles că 
n-a putut fi vorba de un joc 
adevărat. Terenul era ca de 
marmură. Mi-arn rupt toate 
crampoanele.

— Cum apreciezi pregătirea 
de iarnă ?

— Am anumite rezerve. Fără 
îndoială că pregătirea fizică in
tensivă din ianuarie este un 
lucru necesar, căruia Dinamo 
i-a acordat toată atenția, dova
dă și sosirea grupată in testul 
Cooper. Cred însă că ea nu este 
dublată de atenția necesară pe 
care trebuie s-o acordăm exer- 
cițiilor de gimnastică. O echipă 
cu pretenții trebuie să aibă la 
dispoziție o sală complet utila
tă. Noi am fi putut realiza a- 
cest lucru revenind de la munte 
după vreo zece zile, pentru a 
avea la dispoziție o asemenea 
sală, fără de care progresul fi
zic general nu este posibil. Vă 
rog să mă credeți, e greu să 
faci exerciții de gimnastică 
complexe in sala căminului cul
tural din Sinaia. E mai mult o 
aflare in treabă.

— Ce ne poți spune în pri
vința jocurilor ? Să facem ab
stracție de cazul special de la 
Constanța...

— Cu sau fără Constanța, si
tuația este aceeași. Dacă n-am 
avut prilejul să jucăm in străi
nătate, pe un teren neinghețat, 
problema jocurilor ar fi trebuit 
să fie mai bine rezolvată. De 
vreo doi ani, noi, cei de la Di
namo, sîntem de părere că in 
perioada premergătoare sezonu
lui oficial e bine să ne depla
săm in vestul țării, unde bule
tinele meteorologice ne anunță, 
de regulă, existența unui climat 
mult mai favorabil fotbalului. 
Cred că a venit vremea să luăm 
o decizie in acest sens. In orașe 
ca Arad și Timișoara se pot or
ganiza in fiecare an, in februa
rie, turnee tradiționale, dotate 
chiar cu o cupă. Ce frumos ar 
fi ca turneul de la Timișoara să 
fie dotat cu „Trofeul Ghiță Cio- 
lac“, iar cel de la Arad să inau

DE PRETUTINDENI
LA 25 FEBRUARIE, la Caen, 

selecționata olimpică a Fran
ței va întîlni în meci retur re
prezentativa similară a Olan
dei. în cadrul preliminariilor 
turneului olimpic. în vederea 
acestei întâlniri, federația fran
ceză a selecționat un lot de 
22 de jucători, dintre care se 
remarcă Jean Larrieu (portar), 
Guy Laffont, Jean Amorfinî 
(fundași), Michel Couge, Fran
cisco Rubio (mijlocași), Olivier 
Rouyer, Guy Dussaud, Jean 
Schaer (înaintași) și alții. în 
general, aceiași jucători care 
au evoluat în partidele tur cu 
echipele Olandei și României.

ÎN CLASAMENTUL „Ghetei 
de aur" conduce irlandezul 
Bradley (Finn Harp) cu 22 
de goluri (din la meciuri), ur
mat de Bianchi (Reims) 21 
(23). Geels (Ajax) 20 (19). Pet
tigrew (Motherwell) 20 (21), D. 
Georgescu (Dinamo Buc.) 19 
(17), Posthumus (Lierse) 18 (21) 
etc.

DUPA cum am anunțat, în 
primăvara aceasta se va desfă
șura în U.R.S.S. un campionat 
de tranziție, urmînd ca la 
toamnă să aibă loc txțrul cam
pionatului — ediția 1976—77. 
Echipa care va totaliza în cam
pionatul de tranziție cele mai 
multe puncte, adunate cu cele 
din turul campionatului, va 
participa în ediția viitoare a 
C.C.E., iar următoarele două 
'clasate vor lua startul în Cupa 
U.E.F.A,

gureze tradiția „Turneului Iosif 
Petschovschi". Cred că nici O- 
radea nu s-ar lăsa mai prejos 
cu „Memorialul Iuliu Baratki". 
Asemenea turnee ar crea și starea 
de spirit premergătoare sezonu
lui competițional. La urma ur
mei, de ce acceptăm ca fiind 
foarte bună „Cupa orașului 
București", care se desfășoară 
in august, și neglijăm atit de 
mult problema unui rodaj orga
nizat in luna februarie, cores
pondentul perfect al lunii august 
pentru startul returului ? După 
părerea mea, jocul unei echipe 
trebuie să preocupe la fel de 
mult ca și pregătirea fizică in
dividuală a componenților ei. 
Să fim sinceri, jocul nostru are 
încă destule lacune, pe care 
iarna, mai ales dacă e mai grea, 
reușește să le... amplifice.

— Ce va face Dinamo în a- 
ceastă primăvară ?

— Va încerca să ciștige din 
nou titlul. îmi pare foarte rău 
de absența lui Sătmăreanu II, 
care, fără intimplarea neferici
tă de la Pitești, complet izola
tă in cariera lui, ar fi fost, cred 
eu, cel mai bun fotbalist al a- 
nului 1975. Dar această absență 
nu ne poate demobiliza. Conclu
zia este simplă : noi toți, cei
lalți, va trebui să preluăm ce
va din volumul de energie pe 
care il aducea Sătmăreanu pe 
teren. Cu alte cuvinte, cele 7—S 
sprinturi ale lui Sătmăreanu 
spre poarta adversă vor reveni, 
ca sarcină în plus, lui Dudu 
Georgescu, lui Dinu, lui Luces
cu și chiar lui Dobrău. Dar des
pre toate acestea vom mai avea 
prilejul să vorbim. Campionatul 
e lung, foarte lung. Și nu-mi 
place să simplific lucrurile.

...Mircea Lucescu s-a oprit 
brusc. Găsise în „Sportul" un 
interviu pe care l-a acordat a- 
cum șapte ani, după întoarce
rea de la Londra.

loan CHIRILĂ

IN UNGARIA fotbaliștii au 
fost supuși „testului de rezis
tență". Cel mai bun timp pe 
4000 m a fost obținut de Tibor 
Vegh (Videoton) în 13:46,7, iar 
rezultatul cel mai slab a fost 
realizat de golgeterul actualului 
campionat Ferenc Szabo (Hon- 
ved) — 16:59,0...

UN ANTRENAMENT origi
nal au efectuat jucătorii echi
pei engleze Sheffield Wednes
day. Pentru a-i obișnui cu fri
gul și cu condițiile atmosferice 
neobișnuite, antrenorul Len 
Ashurst a decis ca jucătorii 
săi să facă un marș de 32 km. 
La jumătatea distanței, cursa 
a fost oprită pentru odihnă. 
Toți jucătorii au înnoptat sub 
cerul liber, la o temperatură 
de sub 0 grade. în saci de 
dormit. A doua zi, jucătorii 
s-au întors la Sheffield, tot pe 
jos, parcurgînd din nou 16 km!

ZILELE trecute au fost săr
bătorite trei aniversări „rotun
de", ale unor personalități de 
seamă din fotbalul mondial. 
Fostul fundaș al „Squadrei az- 
zurra", Pietro Rava, care în 
1938 făcea parte din echipa care 
cucerise campionatul mondial, 
a împlinit 60 de ani. Gustav 
Sebeș, conducătorul tehnic al 
reprezentativei Ungariei din a- 
nii ei de glorie (1950—54). a 
împlinit 70 de ani. în fine, spa
niolul Ricardo Zamora, cele
brul portar din anii de după 
primul război mondial a ani
versat 75 de ani !

CUNOSCUTUL fotbalist o- 
landez Johan Cruyff, care joa
că în echipa C. F. Barcelona, 
a anunțat că la 30 iunie nu-și 
va mai prelungi contractul cu 
clubul spaniol. El a declarat că 
intenționează să joace în altă 
formație.



STADIONUL, ȘCOALA A EDUCAȚIEI
XWWWWWWWWW'1

tim că, odată cu minunatele împliniri, cu marile suc
cese realizate în economie, în dezvoltarea științei și 
culturii s-au produs, îndeosebi in ultimii ani, profunde 

transformări și in conștiința oamenilor muncii din țara noas
tră, afirmîndu-se tot mai mult 
socialiste, trăsăturile morale ale 
negație și devotament față de 
trăim.

Prin larga sa dezvoltare, prin

Ș

principiile eticii și echității 
omului nou, spiritul de ab- 
idealurile societății in care

Prin larga sa dezvoltare, prin sutele de mii de tineri pe 
care-i reunește pe stadioane, mediul sportiv a devenit, mai 
demult, locul unde se desfășoară — și trebuie să se desfă
șoare din ce in ce mai bine, cu mai multă eficiență — o 
perman ntă activitate educativă. Integrată organic in proce
sul complex de pregătire a sportivilor, munca de educație a 
inceput să devină obiectiv prioritar in toate unitățile miș
cării sportive, reflectindu-se nemijlocit atît in comportarea 
— in familie, la locul de muncă sau în școală, in societate — 
cit și in nivelul performanțelor realizate de cei cărora le dă- 
ruim, din tribune, încurajările și aplauzele noastre, ale spec
tatorilor.

Continuind să consemnăm, la această rubrică, reușitele, 
experiențele bune întîlnite in loturile reprezentative, la clu
buri și asociații, ne oprim, ca și altădată, și asupra unor 
aspecte negative a căror existență dovedește că mai sint 
multe, foarte multe de făcut pentru educarea tuturor spor
tivilor, cadrelor tehnice, a altor specialiști, la nivelul cerin
țelor formulate, după cum este binecunoscut, prin importante 
documente de partid referitoare la rolul și sarcinile mișcării 
sportive în ansamblul procesului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in țara noastră.I

<t\\\\\\\\\\\\\\\\W

EXEMPLUL TINERILOR
Promisiunile reprezentanți

lor „noului val" în scrimă, fă
cute cu doi-trei ani în urriîă, 
n-au rămas simple expuneri de 
intenții. In fiecare dintre ce>e 
patru loturi reprezentative pre
zența lor și implicit titulariza
rea apar justificate. Cadeții au 
crescut, s-au maturizat mult. 
Ei își pot îngădui să aspire la 
o consacrare definitivă. Iar 
Olimpiada constituie un mijloc 
direct, decisiv, de realizare a 
unui asemenea obiectiv.

Ne spunea Petru Kuki, anul 
trecut, după ce cucerise pentru 
a doua oară consecutiv titlul de 
campion mondial de tineret t 
„Plec la Budapesta, la mondia
lele seniorilor, cu gîndul la... 
Montreal !“ A fost, intr-adevăr, 
un examen foarte util, pe plan 
orientativ, pentru talentatul 

’ nostru floretist, o modalitate 
de a-și îmbogăți experiența, 
pentru J.O., o cunoaștere a 
tacticii și strategiei cu care 
trebuie să operezi în competiții 
alături de seniori. De atunci, 
Kuki, cu gîndul la Olimpiadă, 
a muncit și mai mult, cu per
severența sa de totdeauna, a 
făcut (și a reușit) să se auto- 
depășească, îneît astăzi antre-

norii — unanim — își pun mari 
nădejdi în acest tînăr sportiv.

Intre mușchetari, Petru Kuki 
este departe de a constitui un 
caz de excepție. Muncă serioa
să, conștiincioasă, perseverentă, 
plină de răspundere, iată atu-ul 
multor altor tineri scrimeri din 
loturile naționale. Tot în flo
retă reține atenția revenirea 
spectaculoasă a lui Cristian Di
nu, pilda de discipilnă și se
riozitate, ambiția și tenacitatea 
de care dau dovadă Magdalena 
Bartoș și Elena Pricop. Este 
îmbucurător, de asemenea, fap
tul că Ioan Pop, Cornel Marin, 
Mihai Frunză și Ion Pante limo- 
nescu, șabreri lansați în ultimii 
ani, Octavian Zidaru, Paul 
Szabo și Liviu Angelescu. re-

✓
Pe urmele

SEMNUL DE
Recent, la rubrica 

pe teme de educație, 
lui Alexandru Prohor, 
nalist al campionatelor 
le de box la categoria 
de cîțiva ani

ÎN LOTURILE OLIMPICE, MUNCĂ INTENSĂ,
DISCIPLINĂ, DORINȚĂ UNANIMĂ DE AFIRMARE

Apropierea startului olimpic 
de la Montreal face să crească 
interesul ’ numeroșilor amatori 
de sport din tara noastră față 
de pregătirile și rezultatele ce
lor care, la această oră. candi
dează la titularizarea în echipa 
reprezentativă a României. In
formațiilor și comentariilor pu
blicate pînă acum de ziarul 
nostru, le adăugăm în această 
pagină sinteza principalelor 
concluzii desprinse dintr-o re
centă analiză a muncii de edu
cație desfășurată în loturile 
olimpice. Facem acest luCru în 
mod direct, fără să mai insis
tăm asupra importanței cu to
tul deosebite pe care o are 
cultivarea înaltelor însușiri și 
trăsături morale. în însăși afir
marea sportivilor de perfor
manță în arena olimpică.

Ar trebui, poate, să spunem

CROSA

Șl
BRĂȚARA DE AUR"
Ne-am aflat, de curînd, la 

Miercurea Ciuc, orașul în care 
lumea sportului este dominată 
de hocheiști, acolo unde, se 
știe, există și valoroasa echipă 
Sport Club M. Ciuc care acti
vează în prima divizie a țării.

I.a ediul acestui club am 
aflat de o foarte interesantă 
metodă de creștere a noi ele
mente pentru echipa primă. 
Elevii mici, care patinează 
bine si iubesc hocheiul, sânt în
drumați spre Școala sportivă, 
apoi spre Liceul special de ho
chei unde există o clasă în care 
toți cei 30 de elevi sînt și ho
cheiști de perspectivă.

Am urmărit și antrenamente
le divizionarei A și ne-am con
vins că la S.C. Miercurea Ciuc 
există preocupare permanentă 
atît pentru asigurarea „schim
bului de mîine", cît și pentru 
ridicarea măiestriei sportive a 
hocheiștilor. „Dar la realizarea 
profesională a sportivilor dv. vă 
gîndiți?" l-am întrebat pe pre
ședintele clubului, Carol Krausz.

Răspunsul său ne-a dovedit 
că nici acest aspect nu este 
pierdut din vedere : lotul e- 
chipei de seniori cuprinde 20 
de jucători dintre care doi (Gh. 
Both și A. Lazăr) sînt medici 
veterinari, iar ceilalți 18 ur
mează cursurile unor școli teh
nice (de construcții și electro
mecanică) din Miercurea Ciuc. 
Și o remarcă plăcută : dintre 
aceștia din urmă cei mai buni 
la învățătură sînt chiar cei doi 
membri ai lotului olimpic al 
României, aflați în prezent la 
J.O. de la Innsbruck : Eliid 
Antal și Sandor Gall. (M. FII.).

chiar de la început că, pentru 
pregătirea politico-ideologică și 
cultural-educativă a sportivilor 
și antrenorilor din loturile 
olimpice, s-a realizat și se a- 
plică cu bune rezultate un sis
tem unitar și complex, bazat 
pe forme si mijloace variate, 
ceea ce a dus la eliminarea 
multor neajunsuri semnalate în 
perioada care a precedat ediția 
trecută a Jocurilor Olimpice. 
Nu ne propunem, desigur, enu
merarea 
de care 
se pare 
acestora 
cientă s-au angajat, cu respon
sabilitate si deplină convingere, 
toti cei care se ocupă direct de 
pregătirea olimpică, activul fe
derațiilor de specialitate, ca
drele tehnice și multi dintre 
sportivi, el înșiși inițiatori și 
organizatori ai unor frumoase 
activități cultural-educative.

în toate loturile se muncește 
intens. Cu ambiție si modes
tie. cu dorința unei permanente 
autodepășiri. S-a înțeles că ta
lentul singur nu ajunge pentru 
acel mult dorit pas spre me
daliile de la Montreal. A tre
cut și vremea micilor „conce
sii", făcute din greșita înțele
gere a nevoii de... relaxare. 
Drumul spre podiumul olimpic 
cere o disciplină totală 
pregătire. în comportare, 
respectarea în mod deliberat și 
conștient a tuturor .rigorilor 
impuse sportivului de perfor
mantă, în valorificarea maximă 
a talentului, a calităților fizice 
și morale.

Eforturi susținute pentru rea
lizarea tuturor acestor cerințe 
s-au remarcat la lotul de gim-

formelor si mijloacelor 
aminteam. Esențial ni 
faptul că în folosirea 

cu o mai mare efi-

în 
în

nastică feminină v— grupa din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
— care poate fi considerat un 
exemplu de urmat, la 
lupte greco-romane și 
box. canotaj feminin, 
canoe, scrimă.

Ne bucură, desigur, 
realizări, dar — așa 
zultă din analiza la care ne-am 
referit — sînt. încă, de semna
lat destule neajunsuri și defi
ciente asupra cărora factorii de 
resort, precum și sportivii în
șiși. vor trebui să-și îndrepte 
mai mult atenția. Unele acțiuni 
cultural-educative păstrează un 
caracter formal, nu atrag la o 
participare activă sportivii din 
loturile olimpice. în procesul 
de instruire multilaterală 
mai constată întîrzieri de 
antrenamente, menajarea 
efort, nerespectarea indicațiilor 
date de antrenori sau medici. 
Trebuie spus că uneori, deși au 
fost sesizate la timp, asemenea 
abateri n-au fost analizate cu 
exigența și fermitatea cuvenite. 
Chiar dacă asemenea cazuri au 
fost puține, considerăm că ele 
trebuie grabnic rezolvate prin 
intensificarea și adîncirea mun
cii educative în toate loturile 
olimpice. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît acum s-a intrat în 
ultima etapă a pregătirilor pen
tru J.O. și este de datoria tu
turor celor angrenați în această 
importantă acțiune să facă to
tul pentru îndeplinirea integra
lă a obiectivelor privind repre
zentarea cu cinste și demnitate 
a sportului românesc la marile 
întreceri olimpice de la Mont
real.

cele de 
libere, 
caiac-

aceste 
cum re

se 
la 

de...

Dan GARLEȘTEANU

Sportul

FORȚA EXEMPLULUI PROFESORULUI
Am primit la redacție o scrisoare semnată de 

un cunoscut tehnician și pedagog care a contri
buit la conturarea multor destine si cariere 
sportive, profesorul brașovean D. Popescu-Co- 
libași. Din rîndurile dedicate nobilei profesii 
educator, responsabilităților sociale deosebite 
care aceasta le implică, spicuim:

„Diferența fundamentală dintre profesiunea 
profesor și celelalte constă în faptul că profeso
rul este în primul rînd un educator. Iar in mun
ca de educație a elevilor exemplul profesorului 
este determinant. Pornind 
vedere, faptele și com
portamentele educatoruor 
fată de elevii lor capă
tă valori deosebite in 
judecata noastră etică...

Nu de mult, asistînd la 
un concurs de juni
ori la Brașov, am avut prilejul 
fesori insultindu-se între ei. jignind pe arbitri 
și pe părinții elevilor. în fata acestora. Din pă
cate. asemenea fapte nu sînt singulare. Cadrele 
d:dactice uită adesea că sport înseamnă mai in- 
tii activitate educativă si apoi un rezultat tehnic.

Acum cînd practicarea sportului tinde să cu
prindă întreaga masă a tineretului, cred că or
ganele de resort ale Ministerului Educației si 
învătămîntului trebuie să ia o atitudine fermă 
fată de cadrele care mai au asemenea mani
festări. Profesorul care nu poate să-și exercite 
sub toate aspectele profesiunea nu mai poate 
rămîne un exemplu pentru elevii săi".

de 
pe

de

de la acest punct de

SCRIMERI
prezentanți ai pleiadei tinerilor 
noștri spadasini, nu consideră 
lipsită de sens suplimentarea e- 
forturilor în pregătire, prezen
ța la un proces de instruire cît 
mai complex, abordarea cu toa
tă atenția a fiecărui asalt. Sem
ne bune.

Ora plecării la Montreal este 
încă departe. Ea presupune noi 
și noi confruntări sportive 
(pentru cădeți chiar o ediție a 
Campionatelor mondiale în a- 
prilie). Deci noi strădanii și, 
oricum, noi emoții. Dar, cu lu
ciditate, cu o capacitate recu
noscută oe a face față eforturi
lor de durată, exponenții „nou
lui val" așteaptă cu optimism 
toate colocviile preolimpice.

Tiberiu STAMA

materialelor publicate

ÎNTREBARE RĂMÎNEA

noastră 
numele 
fost fi- 

naționa- 
grea și 

_ .... __ rugbyst la 
C.S.M. Sibiu, în prima divizie, 
era alăturat unor calificative 
deloc onorante : pretenții mate
riale nejustificate, atitudini de 
vedetism, absențe nemotivate de 
la antrenamente și jocuri ofi
ciale, pierderea nopților prin 
localuri, consum de băuturi al
coolice, părăsirea echipei... A- 
ceste catalogări fuseseră făcute 
de președintele clubului sibian, 
prof. Gh. Jula, în cadrul unei 
discuții cu corespondentul nos
tru llie lonescu. Ulterior, în- 
tr-o scrisoare adresată redac
ției Al. Prohor se dezicea cu 
energie de cele afirmate în le
gătură cu conduita sa. Pentru 
stabilirea adevărului, am stat 
de vorbă la Sibiu cu președin
tele C.S.M., cu membrii Comi
siei județene de rugby, cu alte 
persoane care îl cunoșteau pe 
Prohor, apoi cu acesta la 
Alba Iulia (unde s-a mutat din 
toamnă, ca lăcătuș la I.J.C.M. 
și în perspectiva exercitării 
funcției de instructor de box, 
precum și ca jucător în divi
zionara B de rugby, Construc
torul). Aveam să descoperim, 
astfel, că „oaia neagră" nu era 
chiar atît de neagră cum fu
sese descrisă și câ izbucnirea 
celor de la C.S.M. împotriva 
jucătorului de rugby se dato
ra faptului că acesta a plecat 
de la echipă. Plecarea însă era 
îndrituită de mutarea lăcătușu
lui Alexandru Prohor în interes 
de serviciu de Ia întreprinderea 
„Independența" Sibiu la I.J.C.M. 
Alba.

Referitor la calificativele cu 
care fusese „onorat", din dis
cuțiile cu reprezentanții clubu
lui C.S.M. a rezultat că Prohor 
nu a ridicat alte pretenții de 
ordin material în afară de ne- 
acceptarea noii locuințe _(Gh. 
Jula : „nu a condiționat rămâ
nerea la echipă de obținerea 
altor avantaje materiale"; prof. 
A. David metodist la C.J.E.F.S. 
Sibiu l „singurul lucru care 
nu-i convenea era casa"). Lip
sise într-adevăr de la antrena-

mente vreo două săptămîni și 
de la un meci în campionatul 
trecut dar — explica el — a- 
ceasta pentru că, după o înfrîn- 
gere la scor suferită de C.S.M. 
în fața formației Steaua, <a 
București, antrenorul Boboc iși 
vărsase focul pe el înjurîndu-1 
brutal. A spus atunci că nu va 
mai veni la pregătiri pînă ce 
antrenorul nu-i va cere scuze... 
(„Se ducea rar la localuri", spu
nea secretarul comisiei județene 
de rugby. Iulian Popescu; 
„prin comportarea sa pe șantier 
sau la antrenamente, în viața 
de familie si în societate, mi"a 
dovedit că este un om serios. 
Dacă vreți să știți adevărul, 
Prohor nu bea !“, declara an
trenorul Constructorului Alba 
Iulia, arhitect I. Fleissig).

Am cerut și procesele verbale 
ale ședințelor de analiză ale 
secției de rugby a C.S.M. pen
tru a nota argumente mai so- 
liae privind comportarea 
Prohor, dar nu exista nici 
referire la actele de care fu
sese acuzat I De ce nu se vor
bise niciodată de ele ? Și, dacă 
au existat abateri, de ce apă
reau acum, după mult timp de 
la comitere, atît de exacerbate? 
Tot din discuțiile avute la Si
biu a rezultat că Prohor își 
vedea de treabă, era un om 
potolit.

în finalul discuției consem
nate de corespondentul nos' u 
și publicată sub titlul „Dar 
pînă la sancțiune?" (la sancțiu
nea care urma să-i fie aplica
tă), redacția ridica acest semn 
de întrebare important și justi
ficat de faptul că și ceilalți 
sportivi de la C.S.M. criticați 
erau dintre cei care plecaseră. 
Semnul de întrebare nu numai 
că rămîne, dar generează si 
altele privitoare la modul în 
care este înțeleasă și se oes- 
fășoară munca de educație în 
această unitate...

1 ui
o

Aurelian BREBEANU

LECȚIE BRUTALĂ... a
Despre un incident petrecut acum cîtva timp 

în sala de gimnastică a Liceului J. Haltrich 
din Sighișoara ne-a scris Stefan Bucur, prim- 
vicepreședinte al C.M.E.F.S. Autorul scrisorii 
ne relatează despre atitudinea huliganică a pro
fesorului Vasile Spătaru față de persoana sa. 
Venind cu un grup de copii de la mai multe 
școli la sala de gimnastică pentru a desfășura 
un concurs de baschet, prevăzut în calendarul 
competițional, Șt.B. a găsit sala ocupată 
9—10 sportivi ai Școlii sportive conduși 
V. Spătaru. Știind că nu exista nici un contract 
între Șc. sportivă

de 
de

CORESPONDENȚA
să aud niște pro-

Liceu pentru efectuarea de 
antrenamente în această 
sală, precum și faptul că 
în acea dimineață sala 
liceului fusese afectată 
întrecerilor de masă de 
care aminteam, prîm-vi- 
cepreședintele C.M.E.F.S. 

i-a cerut profesorului să-și întrerupă antrena
mentul. Acesta însă a refuzat. La insistențele ce
lui dinții, prof. V.S. a inceput să profereze in
jurii la adresa lui Șt. Bucur. După ce i-a pus în 
vedere să părăsească el sala, V. Spătaru a deve
nit violent, inșfăcîndu-1 de guler și scoțîndu-1 
afară cu forța. Actul brutal al profesorului care, 
în postura sa de... educator, a dat celor cîteva 
zeci de elevi prezenti o lecție convingătoare de 
lipsă de educație, a stîrnit deopotrivă surpriza 
și indignare în rîndul altor profesori aflați 
acolo. Trebuie să mărturisim că ne nedume
rește și pe noi. Nu știm încă ce efect a avut 
(sau va avea) acest gest asupra conducerii Șco
lii sportive din Sighișoara, a Inspectoratului 
școlar...

Si

CUI FOLOSEȘTE?
Explicarea unor eșecuri 

prin învinuirea unor spor
tivi sau antrenori care nu 
mai aparțin echipei a de
venit pentru unele cluburi 
o „portiță" pentru a a- 
coperi propriile greșeli. In 
urmă cu patru luni, sub 
titlul „Marile performanțe 
pretind sportivilor muncă 
perseverentă, disciplină, dă
ruire" se criticau și aspec
te negative din comportarea 
rugbyștilor Valeriu Iorgu- 
lescu și Emanoil Ene, de la 
divizionara A, Minerul Gu
ra Humorului. Iată, insă, că 
primim din partea asociației 
(sub semnătura ing. V. Ne- 
goescu) o scrisoare în care 
se menționează, printre al
tele, faptul că cele scrise a- 
tunci s-ar datora „informa
țiilor eronate ale antrenoru
lui C. Macovei". Din păcate, 
însă această precizare ide 
altfel, departe de realitate) 
este făcută după ce biroul 
secției a renunțat la servi
ciile antrenorului 1 De ce 
acum și de ce nu atunci ? 
De altfel, și celelalte „pre
cizări" din scrisoare cu pri
vire la articolul „Nu numai 
sancțiuni, ci și muncă de 
educație" care cuprindea re
feriri și la sportivii de la 
Gura Humorului și publicat 
în luna noiembrie sînt de
parte de adevăr. Cui folo
sește ? în nici un caz muncii 
de educație. (EM. F.)



Turneele campionatului de volei

PARTIDE ANIMATE ÎN ZIUA A DOUA rr

In sala Floreasca II

CUPA SANTELL!" LA SABIE

La Brașov și București an 
continuat întrecerile din cadrul 
celui de al doilea turneu 
Diviziei A de volei.

MASCULIN
BRAȘOV, 13 (prin telefon). — 

în Sala sporturilor echipele 
masculine și-au disputat parti
ție ■ etapei a V -a.

DINAMO - I.E.F.S 3—0 (8, 
4. 8). Cu efectivul complet (Du- 
mănoiu și Păușescu au termi
nat suspendarea), și cu un evi
dent avantaj pe plan valoric, 
campionii s-au impus fără difi
cultăți. Arbitraj bun : C. Mani- 
țiu — I. Amărăsteanu.

VIITORUL BACAU — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 3—2 (10, —13, 
5 —14, 7). Dintre echipele care 
vizează calificarea in grupa 
fruntașelor, alături de Dinamo, 
Steaua și Explorări, formația 
băcăuană ni se pare cea 
decisă să obțină acest drept. In 
ziua a doua Viitorul a obținut 
un nou succes, în ciuda faptu
lui că studenții au dat o repli
că mai hotărîtă. Arbitraj bun : 
D. Medianii — A. Dinicu.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
—C.S.M. DELTA TULCEA 3—0 
(1 4.6). Studenții au făcut din 
nou o partidă reușită, arătîndo 
pregătire bună. Jucind variat, 
cu subtile combinații la fileu, 
realizate mai ales ca urmare 
a vervei coordonatorului de 
joc 1. Bugarschi, timișorenii 
au acoperit bine terenul și au 
pus în evidentă inferioritate 
pe tulceni. Arbitraj bun : Z. 
Patru, V. Arhire.

RAPID — C.S.U. GALAȚI 
3—1 (14, —5, 9, 6). Meci de ni
vel mediu, ambele echipe a- 
doptînd un stil de joc lent, cu 
atacuri din pase înalte. Efor
turile coordonatorului de joc al 
gălătenilor. Dragoș Popescu, 
de a lega cît mai bine jocul 
n-au fost valorificate de co
echipierii săi. Arbitraj bun : 
N. loncscu, C. Manițiu.

STEAUA — ‘
BAIA MARE 3—1

TRACTORUL 
UNIVERSITATEA 
3—1 (11, 14, —11,

Aurelian

al

mai

explorări 
(—10. 9,8,3). 
BRAȘOV — 

CRAIOVA 
14).
BREBEANU

FEMININ
In sălile Giulești și Dinamo, 

divizionarele feminine s-au în
trecut în meciurile etapei a VI-a.

SIMBATĂ

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — OLIMPIA BUCUREȘTI 
3—1 (12, 10, —5, 13). Joc echili
brat de factură tehnică modes
tă. cu prea puține faze specta
culoase. Mai sudată, cu cîteva 
jucătoare într-o formă mai bu-

PROGRAMUL JOCURILOR
SIMBĂTA

BRAȘOV, Sala sporturilor, ora 8.30 : 
C.S.U. — Viitorul, Politehnica — Ex
plorări : ora 15,30 : Dinamo — Del
ta, ,,U“- Craiova — I.E.F.S., Steaua
— Rapid, „U- Cluj-Napoca — Trac
torul.

BUCUREȘTI, sala Dinamo, ora 9 : 
Olimpia — „U" Cluj-Napoca, C.S.M.
— .,U- Craiova, Știința — Dinamo ; 
ora 16,30 : I.E.F.S. — „U- Timișoara, 
Farul — Penicilina, Rapid — C.S.U.

DUMINICĂ
BRAȘOV, Sala sporturilor, ora 

8,30 : Delta — ,,U’ Craiova, C.S.U. 
—- Steaua ; ora 15,30 : Rapid — Po
litehnica, I.E.F.S. — „U“ Cluj-Napoca, 
Explorări — Dinamo, Viitorul — Trac
torul.

BUCUREȘTI, sola Dinamo, ora 8,30 : 
Olimpia — I.E.F.S., ,,U" Timișoara — 
C.S.M., ,,U" Cluj-Napoca — C.S.U. ; 
sala Floreasca. ora 15,30 : Penicilina
— Știința, ,,U- Craiova — Farul, Di
namo — Rapid.

\\\\\\^^^
nă (Ana Gheorghițoiu, Cristina 
Liuba) timișorencele au reușit 
să cîștige. în primele două se
turi jocul s-a desfășurat de la 
egal la egal, timișorencele de- 
tașindu-se în finaluri. In setul 
al III-lea bucureștencele, cu un 
joc mai bun la fileu s-au im
pus clar, dar în cel următor — 
după ce au condus din nou eu 
10—2 — au pierdut cu 13—15 și 
cu aceasta partida.

PENICILINA IAȘI — C.S.M. 
SIBIU 3—1 (3, 10, —13, 6). Un 
meci animat. în special în 
partea a doua, cînd ambele e- 
chipe au furnizat multe faze 
spectaculoase. Penicilina s-a 
impus în fața sextetului sibian 
unde eforturile Margaretei Va- 
siu și Marianei Cloțeanu nu 
au putut contracara forța de 
atac superioară a adversarelor. 
De la învingătoare s-au deta
șat Ana Chirițescu. Aurelia 
Căunei și Carolina Nan. Au 
arbitrat bine D. Dobrescu — 
I. Covaci.

DINAMO — FARUL 3—0 
(5, 0, 5). Meciul a avut aspec
tul unei partide de antrena
ment, în care partenerul. Farul 
Constanța, a dat posibilitatea

dinamovistelor să presteze un 
ioc frumos, cu combinații spec
taculoase Faptul că Farul n-a 
realizat decît 10 puncte vorbeș
te de la sine despre valoarea 
constăntencelor

C.S.U. GALATI — ȘTIINȚA 
BACAU 3—0 (10. 7, 12). O nar- 
tidă viu disputată, cistigată de 
elevele antrenorului Traian 
Vilsan. datorită omogenității și 
a unui mai bun echilibru în
tre compartimente. Cu o apă
rare mobilă și atentă, dar cu 
un mai slab randament în atac 
Știința nu a putut evita înfrîn- 
gerea. Remarcări : Elena Pan- 
drea. Lucia Dobrescu, Maria 
Obreja Doina Rus, de la în
vingătoare Elena 
cia Mafiei de la 
arbitrajul prestat 
și V. Ranghel.

RAPID — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 3—0 (2, 5, 0).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
—I.E.F.S. 2—3 (—8. —7. 12. 15, 
-7)

Emanuel FANTĂNEANU 
Sever NORAN

Mîine, sala Floreasca II va 
găzdui întrecerile „Cupei Giorgio 
Santelli", tradițional patrulater 
ce reunește anual echipele re
prezentative de sabie (alcătuite 
din cite cinci scrimeri) ale 
Franței, Italiei, României și 
Ungariei.

Dintre participanții de peste 
hotare, muiți distinși in ultimii 
ani cu medalii olimpice și mon
diale, au fost anunțate loturile 
Italiei și Franței. Din „squadra 
azzurra" vor face parte : M. A. 
Montano, M. T. Montano, T. 
Montano, M. Maffei, A. Arcidia-

cono, M. Romano. Echipa Fran
ței va deplasa la București pe 
B. Vallee, R. Bonnissent, P.

Quivrin, Ph. Vitrac, J. F. Lamour.
Cvintetul României — din care 
va lipsi D. Irimiciuc, acciden
tat — va fi alcătuit din urmă
torul lot : I. Pop, C. Marin, Al. 
Nilca, M. Frunză, M. Mustață, 
Em. (lancea.

Iată programul 
ora 9 : România
Franța — Italia ;
România — Franța, Ungaria — 
italia ; ora 17,30 : România — 
Italia, Ungaria — Franța.

întrecerilor : 
Ungaria, 

ora 11 :

DUMINICA, CONCURS
DE PATINAJ IN CIȘMIGIU

A

Blaha si Lu- 
învinse. Bun 
de I. Covaci

Etapa inaugurală 

CUPA FEDERAȚIEI** 
Miine se inaugurează ediția 

a „Cupei federației", 
menită să asigure

VI-aa 
întrecere ______ _  __ „__
echipelor feminine divizionare A 
continuitatea activității compe- 
titionale. După cum se știe, 
campionatul republican s-a în
cheiat mai devreme decît în 
alti ani. pentru a se permite

MIINE, PRIMA ETAPĂ 
DIVIZIEI DE GRECO-ROMANE

Dinamo Brașov — Dynamo Lukenwalde 25-15 la libere

a ediției a Vl-a
LA BASCHET FEMININ

ATLETISM, Sala ,23 August*, 
de la ora 15,30 : Concursul re
publican universitar.

BASCHET. Sala Dinamo, ora 
15 : I.C.E.D. — Dinamo (m.A) ; 
sala Giulești, ora 14,30 : Rapid 
— C.S.U. Brașov (m.A), ora 
17,30 : Steaua — Universitatea 
Timișoara (m.A). ora 19 : Po
litehnica — I.E.F.S. (m.A).

FOTBAL. Stadionul Progre
sul, ora 15 : Progresul Bucu
rești — F. C. Argeș ; stadionul 
Giulești, ora 15 : Rapid — E- 
lore Spartacus Bekescsaba.

GIMNASTICA. Sala Floreas
ca, de la ora 16 : România — 
Anglia (feminin) — exerciții 
impuse.

POPICE. Arena Frigul, de la 
ora 11 : Frigul București — 
Voința București — meci femi
nin în Divizia A.

VOLEI. Sala Progresul. de 
la ora 16 30 : Unirea — Flacăra 
roșie, Medicina — C.P.B. (B.f).

Duminică. cu începere de la 
ora 9, pe gheata lacului Cișmi- 
giu din Capitală vor avea loc 
întreceri de patinaj viteză re
zervate elevilor bucureșteni. 
Disputele sînt organizate pe ca
tegorii de virată, de la 7 pînă 
la 18 ani.

După etapa inaugurală a Di
viziei de lupte libere, duminică 
este rîndul luptătorilor de la 
greco-romane să ia startul în‘ 
campionatul celor mai bune for
mații din țară. Prima etapă a 
Diviziei programează în Capita
lă nu mai puțin de trei întîl- 
niri, avînd ca organizatoare 
Steaua, Progresul și Dinamo. 
Programul complet al etapei 
(SERIA I) : C.F.R. Timișoara, 
Steaua, Vulturii Textila Lugoj 
(organizează Steaua) ; A.S.A. 
Cluj-Napoca, C.S. Satu Mare, 
C.S. Arad (la Cluj-Napoca) ; 
C.S.M. Reșița, Crișul Oradea, 
Bihoreancă Marghita (la Ora
dea). SERIA A II-A: Aluminiu 
Slatina. Farul Constanța, Elec- 
troputere Craiova (la Slatina) ; 
Carpați Sinaia, Metalul Bucu
rești, Progresul București (or
ganizează Progresul) ; Delta 
Tulcea, C.S.M. Pitești, Dacia 
Pitești (organizează Dacia Pi
tești) ; SERIA A III-A : Dina
mo, Steagul roșu Brașov, Rapid 
București (organizează Dina
mo) ; IPROFIL Rădăuți, C.S. 
Botoșani, S.C. Bacău (la Boto
șani) ; A.S.A. Bacău, Gloria Bu
zău, Dunărea Galați (la Buzău).

Ca și la „libere", etapa care 
programează întîlniri de cite 
trei echipe se va disputa după 
sistemul turneelor individuale 
pe categorii, urmînd ca puncte
le acumulate de concurcnți să 
fie atribuite echipelor respec
tive.

• In sala Dinamo din Brașov 
s-a disputat joi după-amiază in- 
tîlnirea amicală internațională 
de lupte libere dintre forma
țiile Dinamo din localitate și 
Dynamo Lukenwalde (R.D.G.). 
Disputa a luat sfîrșit cu victo
ria gazdelor ; 25—15. Iată re
zultatele tehnice, în ordinea ca
tegoriilor : C. Șerban p. tuș H. 
Steinmayer, D. Ignat ciștigă 
prin neprez., G. Condrat b.p. C. 
Lutz; Gh. Dobrănel b.p. K. 
Kocze, I. Breaz p.p. L. Gros
sink, E. Cristian b.p. M. Schu
mann, I. Lup b.p. II. Frantz, St. 
Morcov b. tuș R. Mochrick, C. 
Șandru p.p. Leffer, A. Ianco 
b.p. J. Wenzel.

Sportivii oaspeți participă și 
la „Cupa 16 Februarie" care se 
desfășoară sîmbătă și duminică 
la Brașov.

C. GRUIA — coresp.
-------------■■■■■■■nnaBirq

componentelor lotului republi
can să-și desăvîrșească în con
diții bune pregătirea în vede
rea campionatului european. In 
felul acesta, cu excepția jucă
toarelor din lot. celelalte bas
chetbaliste din Divizia A nu 
mai aveau activitate competi- 
tională. Organizarea „Cupei fe
derației" este deci binevenită.

Programul primei etape (se 
dispută meciuri simple) : Sănă
tatea Ploiești — C.S.U. Galați, 
Olimpia București — Progresul 
București, Crișul — I.E.F.S.,
C.S.U. Tg. Mureș — Rapid, „U“ 
Cluj-Napoca — Universitatea 
Timișoara, Voința București — 
Politehnica București.

Edițiile precedente ale „Cu
pei federației" au fost cucerite 
de : Selecționata București

16-a pro-

(1965). Progresul București
(1966. 1967). Politehnica Bueu-
rești (1968). Rapid București
(1969)

★
In campionatul republican ’

masculin, etapa a 
gramează azi și mîine urmă
toarele partide duble (între pa
ranteze. locurile în clasament) : 
Politehnica Iași (10) — A.S.A. 
București (12) — în tur : 84—76, 
70—67 ; Steaua (1) — Univer
sitatea Timișoara (3) : 77—65, 
89—70 ; Rapid (6) — C.S.U.
Brașov (9) : 74—58,_70—74 ; Di
namo (2) — 
63. 104—66 ;
(4) — Farul 
Politehnica 
I.E.F.S. (8) :

I.C.E.D. (7): 107— 
„U“ Cluj-Napoca 
(5) 85—84, 71—78 ; 
București (11) — 
73—83. 79—85.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BUCE) IN PLINA OESFĂȘURiRI

„ITALIA - UN REDUTABIL ADVERSAR
PENTRU ECHIPA NOASTRĂ"

declara Th. Witting, arbitrul meciului Italia - Franța

CUPA RAPID** LA ATLETISM, UN EXEMPLU!

DUMINICĂ
ATLETISM. Sala „23 August", 

de la ora 9.30 : Concursul re
publican universitar.

BASCHET. Sala Giulești, de 
la ora 8,30 : Rapid — C.S.U. 
Brașov (m.A), Steaua — Uni
versitatea Timișoara (m.A), 
LC.E.D. — Dinamo (m.A). Po
litehnica — I.E.F.S. (m.A) : 
sala Olimpia (fostă Construc
torul). ora 11,30 : Voința — Po
litehnica București 
F.R.B." la senioare).

GIMNASTICA. Sala 
ca de la 
— Anglia 
alese.

LUPTE, 
ora 10 : auiiiwhoi,
Steaua, Vulturii Textila Lugoj ; 
sala Progresul, de la ora 10 : 
Carpați Sinaia, Progresul Buc.. 
Metalul Buc ; sala Dinamo, de 
la ora 10 : Dlnamo. steagul 
roșu Brașov. Rapid Buc. 
(Div. A.).

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 8 : Voința București — 
Metalul Roman, (Div. A. m.)

SCRIMA. Sala Floreasca n, 
de la ora 9 : patrulaterul „San- 
telli" de sabie : Franța — Ita
lia — România — Ungaria.

VOLEI. Sala Giulești, ora 16 : 
Grivița Roșie — Progresul (B 
m) ; sala Progresul, ora 10 : 
I.T.B. — Confecția Vaslui 
(B, f).

Neașteptat de populat a fost con
cursul atletic „Cupa Rapid-, organizat 
joi dupâ-amiazâ în sala „23 August" de 
clubul feroviar. Plasat într-o perioada 
în care competițiile rezervate atleți- 
lor din eșalonul secund șl juniorilor 
sînt extrem de rare, fard nici un fel 
de condiționări în privința participă
rii, concursul a cunoscut cea mal bo
gată participare din actualul sezon 
de sală. Poate că în viitor inițiativa 
aceasta va fi urmată de 
bucureștene, cu resurse 
g iuleștenilor-..

După cum am anunțat, 
prilejuit obținerea unei 
de mare valoare. Participînd in proba 
de 60 m, Esther Roth (Israel) — aflată 
în aceste zile la București — a egalat 
recordul mondial al probei, realizînd
7.1. Tot ea a cîștigat și la 60 mq, în
8.2. Alte rezultate : masculin : 60 mg 
— Dan Hidioșanu (Rapid) 8,2, lun
gime — H. Trușculescu (Viitorul)

7,11 m, prăjină — C. Anton (Steaua) 
4,80 m, feminin : lungime — Alina 
Gheorghiu (Steaua) 6,21 m. Elena Vin- 
tilă (Dinamo) 6,13 m, înălțime — Ni- 
culina llie (Șc. sp. atletism) 1,70 
(VI. M.).

CONCURSUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR

m.

(„Cupa

Floreas-
Româniaora 10,30 : _________

(f) — exerciții liber

Sala Steaua, de ia 
C.F.R. Timișoara,

alte cluburi 
superioare

concursul a 
performanțe

Simbătâ
15,30) si 
ora 9,30) __
programate întrecerile celei de a IX-a 
ediții a Concursului republican uni
versitar pe teren acoperit, la care- vor 
participa cei 
din țară.

după amiază (de la ora 
duminică dimineța (de la 
in sala ,,23 August" sînt

mai buni student»’ atleți

★
in cadrul campionatelorLa Milano, __ . ___ __________

Italiei, Mihaela Loghin s-a clasat pe 
locul 2 la aruncarea greutății, cu 
17,68 m. Proba a fost cîștigată de 
Elena Stoianova (Bulgaria) cu 19,41 m.

O partidă-cheie a Campio
natului european de rugby (gru
pa A), Italia — Franța, dispu
tată recent la Milano, a fost 
condusă de un reputat arbitru 
din tara noastră. Theodor Wit
ling,. care ne-a oferit o serie de 
amănunte interesante:

— Meciul s-a ridicat la un 
foarte bun nivel tehnic si spec
tacular. Simplul fapt că s-au 
realizat 6 încercări (4 oaspeții) 
e un argument. Nu începuse bi
ne jocul și francezii conduceau 
cu 6—0. Dar italienii au reve
nit puternic, au atacat insistent, 
arătîndu-se superiori. De altfel, 
la pauză scorul le era favorabil: 
11—6! Experiența reprezentan
ților „cocoșului galic" și-a spus 
însă cuvîntul după reluare, ei 
intoreînd rezultatul în favoarea 
lor: 23—11.

— Ce echipă a aliniat Fran
ța, știut fiind că rugbyul fran- 
eez susținea, in aceeași zi, un 
dublu examen. în Turneul celor 
cinci națiuni și in Campionatul 
european ?

— Se înșeală cei care cred 
că marea noastră rivală s-a dus

1. 
t.
3.
4.
5.
6.

CLASAMENTUL GRUPEI A

0
0
1
1
o

Italia 
Franța 
România 
Olanda 
Spania 
Polonia

4
3
2
3
2
2

3 
3
1 
0
0
0

1 
0
1
2
1
2

82—42 
130—29
32—45
10—99
10—23
22—48

10
9
4
4
3
2

ce

UN AN DE LA CONFERINȚA PE ȚARA A MIȘCĂRII SPORTIVE
la nivelul condițiilor și cerin
țelor actuale, că în unele ju
dețe s-a constatat un ritm ne
corespunzător de îndeplinire a 
obiectivelor și indicatorilor 
principali din Programul de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport pe peri
oada 1975—1980. că s-a făcut 
prea puțin pentru introducerea 
complexului „Sport și sănăta
te" pentru extinderea practi
cării gimnasticii la locul de 
muncă antrenarea femeilor și 
a tineretului din întreprinderi, 
instituții și de Ia 

îndreptarul cel 
pentru eliminarea 
ajunsuri, pentru o 
ternică dezvoltare 
multilaterală a sportului 
mânesc. îl constituie si în ac-

(Urmare din pag. 1)

Eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite prin do
cumentele de partid — Hotă- 
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973 și 
Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU parli- 
cipanților la Conferința pe țară 
a mișcării sportive — trebuie, 
însă, intensificate atît pentru 
obținerea unor noi realizări, mai 
importante, cît și pentru eli
minarea neajunsurilor și lipsu
rilor care se manifestă încă în 
acest domeniu. Cu atît mai 
mult cu cît bilanțul la care ne 
refeream a reliefat, odată cu 
remarcabile progrese, faptul că 
într-o serie de ramuri sporti
ve rezultatele nu s-au ridicat

sate.
mai prețios 
acestor ne
tot mai pu
și afirmare 

ro-

tivitatea viitoare documentele 
de partid. Mesajul adresat 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU narticipantilor^ la 
Conferința pe tară a mișcării 
sportive. îndeplinirea exem
plară a tuturor prevederilor și 
indicațiilor de partid constituie 
îndatorirea fundamentală a tu
turor celor care activează în 
domeniul educației fizice și 
sportului și tocmai de aceea 
este de așteptat ca în perioa
da următoare să fie obținute 
succese remarcabile, progrese 
substanțiale, atît. în activitatea 
de masă cît și în cea de per
formanță, îndeosebi printr-o 
reprezentare de prestigiu a 
României socialiste la apro
piatele Jocuri Olimpice de la 
Montreal.

Milano cu o formație de mi
na a doua. O voi cita, numele 
multor jucători (subliniate si de 
noi — n.r.) nemaiavînd nevoie 
de nici o prezentare: TAFFARY 
— HARIZE, Cimarosti. Billac, 
DUBERTRAND — Michel BAR- 
RAU. Max BARRAU — Peron, 
Genevois, Kaczorowski — GUIL- 
BERT, August — Revallier, 
SWIERCZINSKI, Dospital. Re
sursele rugbyului francez, ajuns 
acum — se pare — la un nou 
moment de culme, s-au arătat, 
o dată în plus, inepuizabile.

— Importanța acestei întîl
niri, din punctul nostru de ve
dere, apare prin prisma apropi
atului meci Italia — România, 
de la 25 aprilie. Deci. întreba
rea... principală se 1 
comportarea viitorului 
al „tricolorilor".

— Afirmația făcută 
anul trecut de diverși 
eni, că rugbyul italian 
mare progresă se dovedește în
temeiată. Peninsularii joacă 
modern, înaintașii au mari cali
tăți. „treisferturile" atacă bine 
dar nu se apără la fel de precis. 
Așadar, un adversar foarte pe
riculos. „XV“-le folosit: Tali- 
giuri — Marchetto, Vezzani, 
Blessamo, De Anna (talent deo
sebit!) — Ponzi, Franceschini — 
Mazzuchelli, Baraldi. Cossara — 
Fedrigo, Quaglio — Bona, Fer- 
racin (Morelli), Altigeri (Di Car
ia). Și un ultim amănunt (care 
spune și el destul): în tribunele 
stadionului Arena s-au aflat 
18 000 de spectatori.

la

leagă de 
i adversar

încă din 
tehnici- 
ar fi în

Geo RAEȚCHI



In așteptarea 
campionatelor 

europene de atletism 
pe teren acoperit 
Federația de atletism a R.D. 

Germane a alcătuit echipa care 
va participa la apropiatele 
campionate europene pe teren 
acoperit (21—22 februarie. la 
Miinchen). Tn fruntea selecțio
natei se află Rosemarie Acker- 
mann-Witschas care deține 
cea mai bună 'performantă 
mondială la săritura in înălți
me cu 1.94 m. Din echipă mai 
fac parte Angela Voigt (6.76 m 
la săritura în lungime). Ilona 
și Brigitc Schoknech (greutate). 
Rita Kirst (înălțime). Peter 
Rieger (lungime). Jorg Dreh- 
mel (triplu salt) și alții.

La aceste campionate. Italia 
va fi reprezentată de 7 spor
tivi. Din echipă fac parte 
Veglia. Alberto (săritură în 
lungime). Dionisi (prăjină). 
Guerini (60 m plat). Grippo 
(800 m). Sara Simeoni (înălți
me) și Ileana Ongar (60 m 
plat).

COOPMANS ESTE 
OPTIMIST ÎNAINTEA 
MECIULUI CU CLAY...

SAN JUAN, 13 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, 
boxerul belgian de categorie 
grea Jean-Pierre Coopmans se 
află de mai multe zile Ia San 
Juan (Porto Rico) în vederea 
meciului oficial pe care-1 va 
susține aici, la 20 februarie, cu 
campionul lumii Cassius Clay. 
Intr-o declarație făcută repre
zentanților presei internaționa
le, Coopmans a declarat : „Me
ciul nu va dura 15 reprize. Am 
convingerea că întilnirea se va 
termina înainte de limită. Sînt 
mai tînăr ca deținătorul centu
rii, posed o rezistență mult mai 
mare și am o viteză de reacție 
în lovituri superioară lui Clay. 
Iată de ce cred că voi putea 
să-l inving pe Clay". Unul din
tre managerii lui Coopmans, 
George Kanter, a arătat că în 
pofida faptului că elevul său 
este inferior pe plan tehnic lui 
Clay, el are de partea sa rezis
tența și un „punch" care poate 
furniza surprize.

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ
tn W___RSB___W

R U C

(Urmare din vag 1)

tă de a lupta pentru locul 7 
sau 8. Dar imprecizia sa la tra
gere (2 ture penalizare) a re
adus echipa pe poziția 11. Cu 
un ultim efort oe ultimii 2.5 
km. Girnită a mai urcat o po
ziție în clasament. depășind 
ștafeta S U.A Si. astfel. din 
nou datorită impreciziei la tir. 
biatlonistii români plătesc un 
tribut greu clasamentului.

Pentru numai 12 sutimi de 
secundă n-a reușit Roși Mitter- 
maier marele hat-trick olimpic 
alpin (realizat înaintea sa doar 
de Toni Sailer la Cortina 
d’Ampezzo — 1956 și Jean-
Claude Killy la Grenoble. în 
1963). Gindul că ar putea re
peta performanta acestora a 
făcut-o. mai prudentă i-a creat 
..complexul gloriei". Mai trebuie 
să avem în vedere atacul furi
bund și permanent al cana- 
diencei Kathy Kreiner. care, 
urmînd exemplul înaintașelor 
sale. Nancy Green și Betsy 
Clifford, vine să tulbure cu un 
rezultat „bombă" ierarhiile eu
ropene prestabilite. După _ ani 
de incertitudini și neliniști. 
Danielle Debernard. regăsită, 
schimbă argintul slalomului de 
la Sapporo cu bronzul bineme
ritat al slalomului uriaș la 
Innsbruck. $i astfel schiul al
pin feminin își încheie parada, 
promovînd în prim-planul aten
ției rhondiale o schioară ne
obișnuită cu „jocurile de artifi
cii" — Roși Mittermaier — dar 
cu largi credite la capitolele de 
tehnică, si măiestrie. Proba s-a 
desfășurat pe un traseu înghe
țat. destul de greu. Totuși. în 
comparație cu probele anteri
oare, ea a avut o desfășurare 
moderată.

Proba de 1 500 m patinaj vi
teză a oferit la 7 sportivi șansa 
de a depăși vechiul record 
olimpic al lui Ard Schenk 
(2:02,96). realizat la Sapporo, 
dar nu si recordul lumii care 
îi aparține în continuare. Aici, 
la Innsbruck în absenta condi
țiilor climatice ideale spre a 
putea aspira la recorduri mon
diale. patinatorii s-au luptat 
numai între ei și vineri s-a 
aflat foarte fericit norvegianul 
Egil Jan Storholt. urmat pe po
dium de sovieticul Iuri Kon
dakov și olandezul Hans Van 
Helden.

21 de boburi de 4 persoane 
au efectuat vineri, la Igls, pri
mele coborîri din concurs.

PROGRAMUL
ASTĂZI

BOB : manșele a in-a și a 
IV-a pentru echipajele de 4 
persoane la Igls.

SCHI-FOND : cursa de 50 km 
(m>, la Seefeld.

SCHI-ALPIN : proba de sla
lom special (m). la Axamer 
Lizum

PATINAJ VITEZA : proba de 
10 000 m (m), la Stadionul o- 
limpic.

HOCHEI : meciuri în cadrul 
grupei A. la Stadionul olimpic : 
R.F.G. — S.U.A., Polonia — 
Finlanda. Cehoslovacia — 
U.R.S.S.

MiINE
sărituri de la tram

bulina : salturi de la tram
bulina mare (90 m). la Bergi- 
sel, la ora 14

PATINAJ ARTISTIC : de
monstrația medaliațitor. la 
Stadionul olimpic, la ora 17.30.

FESTIVITATEA DE ÎNCHI
DERE : la Stadionul olimpic, 
la ora 21.

Roși Mittermaier, 
dublă campioană o- 
limpică (la slalom și 

coborire), medaliată cu argint 
la slalom uriaș felicită pe sin
gura sa învingătoare : canadiana 
Kathy Kreiner (in dreapta
Telefoto : A. P. — AGERPRES

DIVIZIA A DE HANDBAL FEMININ

Printre ele. cu numerele de 
start 11 (Panțuru) și 14 (Panai- 
tescu) în prima manșă; 1 (Pan
țuru) și 4 (Panaitescu) în a 
doua. După prima manșă, be
neficiind de un start foarte bun 
(5,25). al treilea dintre toți par- 
ticipanții și numai la 7 sutimi 
față de cel mai bun. echipajul 
România I (Panaitescu) cu tim
pul de 55.55 s-a clasat pe lo
cul 9. România II a ocupat lo
cul 14—15. la egalitate cu 
S.U.A. I. După două manșe, 
deci după prima zi. conduce 
autoritar echipajul R.D.G. I
(Nehmer) cu 1:49,07. urmat în
clasament de R.F.G. I (Zim-
merer) cu 1:49,69, Elveția II 
(Scherer) cu 1:49,77, R.F.G. II
(Heibl). R.D.G. II (Schonau) și 
Austria II (Delle-Karth), Româ
nia I (Panaitescu) se află pe 
locul 8 cu 1:51,05 iar România 
II (Panțuru) pe locul 15.

AZI, DERBYUL
GRUPEI A DE HOCHEI

Astăzi, la „Olympia Stadion", 
se încheie turneul de hochei al 
grupei A. Campioana olimpică 
se va decide în partida derby, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia, pre
cedată de meciurile S.U.A. — 
R.F.G. și Finlanda — Polonia.

înaintea ultimei etape. în 
clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 8 puncte.

CLASAMENTE,
BIATLON ștafeta 4 X 7,5 km : 

1. U.R.S.S. (Elizarov, Biakov, Kruglov, 
Tihonov) 1.57 : 55,64 (zero ture pena
lizare) — campioana olimpica ; 2. Fin
landa (Slăjt, Saira, Suutarinen, Ikola) 
2.01 : 45,58 (2) : 3. R. D. Germană 
(Menz, Ulrich, Beer, Geyer) 2.04:08,61 
(5) ; 4. R. F. Germania 2.04 : 11,36 
(4) ; 5. Norvegia 2.05 : 10,28 (6) ; 6. 
Italia 2.06 : 16,55 (3) ; 7. Franța
2.07:34,42 (5); 8. Suedia 2.08:46,90 
(8) ; 9. Cehoslovacia 2.09 : 06,63 (4) ; 
10. România 2.09:54,40 (7) ; 11. S.U.A. 
2.10:17,72; 12. Polonia 2.11:46,54.

PATINAJ VITEZA, 1 500 m (m) : 1.
Jan Eigil Storholt (Norvegia) 1:59,38 
— campion olimpic ; 2. Iuri Kondakov 
(U.R.S.S.) 1:59,97 ; 3. Hans Van Hel
den (Olanda) 2:00,87 ; 4. Serghei 
Rîabov (U.R.S.S.) 2:02,15 ; 5. Daniel 
Carroll (S.U.A.) 2:02,26 ; 6. Piet
Kleine (Olanda) 2:02,28.

SCHI ALPIN, slalom uriaș (f) : 1.
Kathy Kreiner (Canada) 1:29,13 —
campioană olimpica ; 2. Roși Mitter
maier (R.F.G.) 1:29,25 ; 3. Danielle
Debernard (Franța) 1:29,95 ; 4. Lise- 
Marie Morerod (Elveția) 1:30,40 ; 5.
Marie-Therese Nadig (Elveția) 1:30,44; 
6. Monika Kaserer (Austria) 1:30,49.

BOB — 4 persoane (doua manșe) :
1. R.D.G. I (pilot Nehmer) 1 : 46,69,
2. R.F.G. I (Zimmerer) 1:49,69, 3.
Elveția II (Scherer) 1 : 49,77, 4. R.F.G. 
II (Heibl) 1 : 49,90, 5. R.D.G. II (Scho
nau) 1 : 50,23, 6. Austria II (Delle- 
Karth) I : 50,46, 7. Elveția I (Ludi) 
1 : 50,62, 8. România I (Panaitescu) 
1:51.05. 9. Austria I 1:51,13, 10.
Franța 1 : 51,41, 11. Italia I 1 : 51,51, 
12. Italia II 1:51,55, 13. Anglia 1:52,09,

REZULTATE
14. S.U.A. 1:52,17, 15 România II (Pan
țuru) 1 : 52,33.

• După 10 zile de întreceri, cla
samentul — neoficial — pe medalii 
se prezintă astfel : 1. U.R.S.S. 26 (12 
aur, 6 argint, 8 bronz) 2. R. D. Ger
mană 15 (6, 4, 5), 3—4. R. F. Ger
mania și Finlanda 8 (2, 5, 1), 5.
S.U.A. 9 (2, 3. 4), 6. Norvegia 5 (2, 2, 
1), 7. Elveția 4 (1, 2, 1), 8. Austria 
4 (1, 1, 2), 9. Canada 3 (I, 1, 1), 
10. Anglia 1 (1, 0, 0), 11. Olanda 3 
(0, 1, 2), 12. Italia 2 (0, 1, 1), 13—15. 
Franța, Liechtenstein și Suedia 1 (0,
0, 1).

PE SCURT
AUTO • Marele premiu al cam

pionilor (formula 1) care se des
fășoară în fiecare an la Silvers
tone (Anglia) va avea loc la aceas
tă ediție sub titulatura ..Trofeul 
Graham Hill“. Organizatorii au 
decis ca proba să se dispute la 
11 aprilie în memoria fostului 
campion al lumii Graham Hill 
(Anglia), care a decedat anul tre
cut, intr-un accident de avion • 
Cunoscutul pilot Ronnie Peterson 
nu va mai conduce anul acesta 
mașini de fabricație . Lotus44. El 
a semnat un angajament cu firma 
March*. Pilotul suedez își va face 

debutul în noul sezon la 6 mar
tie.

(Urmare din pap I)

toriei. Principalele realizatoare : 
Adoehiței 7 și Tomanicska 4 — 
Constructorul, Tcglaș 5 și Mi- 
kloș 3.

RAPID BUCUREȘTI — CON
FECȚIA 19—17. Un meci de 
mare luptă și de mare frumu
sețe, care va cîntări, poate, 
greu în stabilirea ierarhiei fi
nale. Rapid, cu o jucătoare de 
excepție — Slănișel (care la 
41 de ani este magnifică !) și 
alte două excelente, Alexan- 
drescu — creatoare-realizatoare 
și Amarandei — realizatoare, a 
întrecut „mașina de pase" a 
Confecției, a învins ambiția ex
traordinară cu care textilistele 
și-au disputat șansa. Principa
lele realizatoare : Slănișel 8, 
Alexandreseu 4 și Amarandei 4 
— Rapid, Pițigoi 6 și Serediuc 
5 — Confecția.

I.E.F.S. — „U“ BUCUREȘTI 
15—8. Plusul evident de vitali
tate al formației pregătite de 
Valeriu Gogâltan, exprimat prin 
mobilitate în apărare, viteză în 
atac și rezistență la un perma
nent ritm alert, a fost decisiv 
în această confruntare. Viitoa
rele profesoare de educație fi
zică au fost aplaudate de cei 
2500 de spectatori pentru frumu
sețea. spectaculozitatea si efi
cienta jocului lor. Cea mai 
bună jucătoare de pe teren — 
Maria Boși. Principalele realiza
toare : Boși 8 și Hobincu 4 — 
I.E.F.S., respectiv Dobirceanu 4 
și Arghir 2.

„U“ TIMIȘOARA — TEX
TILA BUIIUȘI 17—14. Timișo- 
rencele au făcut pasul decisiv 
spre cucerirea celui de-al 8-iea 
titlu de campioane ale Româ
niei la handbal, invingînd vineri 
seară pe Textila Buhuși și de- 
tașîndu-se la 6 puncte de ur
măritoarele lor. jucătoarele de 
la Voința Odorhei. Partida a 
fost antrenantă, îndeosebi în

prima parte, cînd textilistele au 
ținut piept cu brio liderului. Ba 
chiar au și condus în min 23 
(6—5) și min. 25 (7—6). In re
priza a doua, debutul furtunos 
al formației antrenate de Con
stantin Lache a produs deta
șarea : min. 33, 11—7 pentru 
„U“ Timișoara. Avantajul s-a 
dovedit decisiv și localnicele au 
învins pe merit. Principalele 
realizatoare : Luțaș 5 și Cojo- 
caru 4 — „U“, respectiv Mun- 
teanu 5 și Gurzu 5. Foarte bun 
arbitrajul brașovenilor R. An- 
tohi și H. Bosehner.
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SAN SIRO 
„INDOOR..."

Un 
rilor 
sință „ __ ..
le noii baze sportive 
găzdui pînă la 15 000 de 
spectatori. Arena posedă 
o pistă de atletism și una 
de ciclism. Iar in incintă 
se pot amenaja terenuri 
de handbal, volei, tenis și 
baschet. Noul palat al 
sporturilor a fost construit 
in cartierul San Siro

nou palat al sportu- 
a fost dat in folo- 
la Milano. Tribune- 

pot

CE-I CU FITTIPALDI ?
Întrebare ce și-o pun 

desigur toți pasionații 
sportului cu motor, ne- 
găsindu-1 pe ex-campio- 
nul mondial de automo
bilism printre primii 
clasați ai Marelui Pre
miu inaugural pe 1976. 
disputat chiar la Emer
son Fittipaldi ..acasă* 
pe pista de la Interla
gos (lingă Sao Paulo). 
Să divulgăm și locul 
exact ocupat de Fit
tipaldi în cursă — 13...

Iată cîteva explicații 
pentru insuccesul asu
lui brazilian al volanu
lui. Ei aleargă acum pe 
o mașină nouă 
poartă numele • 
paldi-FD-Ford-V8. 
construită de fratele său 
Wilson Fittipaldi, care-si 
încearcă acum șanse-

care-i 
Fittl- 
Este

NĂSTASE - HREBEC
ÎN SFERTURI DE FINALA LA TORONTO

• In primele două partide 
din sferturile de finală ale tur
neului de la Toronto: Riessen 
— Roche 6—1, 6—4 ; Borg — 
V. Amritraj 6—3, 6—4. In ce
lelalte două partide se vor în- 
tîlni Năstase — Hrebec si Ko- 
des — Gerulaitis.

• în turul 2 al turneului de 
la Lagos : Ashe — Smith 6—4. 
7—5 ; Dibbs — Fairlie 6—2.

6— 2 ; Solomon — Van Dillen
7— 5, 6—2.

• La fiatford (Connecticut) 
va avea loc, între 4 și 7 mar
tie. meciul dintre echipele 
S.U.A. și Australiei. Tn forma
ția americană au fost selecțio
nați Ashe și Connors la simplu 
și Smith, Stockton (rezervă Bob 
Lutz) la dublu. Nu a fost încă 
alcătuită echipa Australiei.

TROFEUL „HAIGH"

Trofeul .Haigh“ care se acor
dă celei mai bune sportive din 
lume a revenit la această edi
ție jucătoarei de tenis Chris 
Evert (S.U.A.). Locul 2 în cla
sament a fost ocupat de atleta 
Francie Larrieu. recordmană a 
S.U.A. în proba de o milă și 
1 500 m plat, iar locul 3 a fost 
ocupat de înotătoarea Shirley 
Babashoff (S.U.A.). în conti
nuare au fost clasate schioara 
austriacă Annemarie Prftll- 
Moser, lucătoarea, americană 
de tenis Billie Jean King etc.

le în această ipostază, 
după ce eșuase tn aceea 
de pilot. Mașina se află 
abia în faza testelor 
practice șt acestea nu 
s-au arătat concludente 
la Interlagos. Deși cu 
al treilea timp la antre
namentele oficiale, fos
tul campion nu s-a pu
tut menține la suprafa
ță termlnînd anonim, 
spre amara decepție a 
celor 80.000 de „aficio
nados*.

Se știe, anul trecut 
Fittipaldi alergase pe 
un McLaren. Oficialită-

Reichenbach, 
filmului este

Francois 
Subiectul 
tradiționalul turneu de te
nis de la Roland-Garro», 
în cursul căruia apar ca 
vedete de mina întîi Bjorn 
Borg, Guillermo Vilas, Iile 
Năstase, Adriana Panatta, 
Eddie Dibbs, Raul Ramirez 
fi alții. Premiera a avut 
loc zilele trecute la Pari».

TENIS SUB 0 GRADE.
O nouă variantă de 

tenis (de sezon) cunoaș
te în prezent o popula
ritate crescindă, in tot

caLeidoscof*
țile braziliene au făcut 
totul pentru a-1 deter
mina să-ji mute sediul 
în patrie, oferindtt-i a- 
preciabile mijloace fi
nanciare. Care s-au do
vedit însă inoperante la 
primul start...

ROLAND-GARROS 
PE ECRAN
film consacrat unei 
competiții sportive, 

vorba de pelicula de

DUPĂ UN DECENIU
Exact la 10 ani după 

ce cucerea, la Sofia, ti
tlul european la cate
goria grea, halterofilul 
maghiar Karoly Ecser 
(acum în vîrstă de 44 
ani) are ocazia să sa
vureze un nou succes. 
Dar în calitate de 
trenor. Cu elevii 
aparținînd secțiej 
haltere a clubului 
Leninvâros. el împarte 
satisfacția cuceririi ti
tlului național pe echi
pe, în campionatul Un
gariei. recent încheiat.

VOT DE BLAM

an
să!, 

de 
din

Un 
mari 
Este 
56 de minute — consacra
tă emisiunilor televizate — 
oe care a preqâtit-o cu
noscutul cineast francez

mai multe țări. Tere
nul de joc, care este a- 
coperit cu gheață are 
dimensiunile regula
mentare ale celui obiș
nuit. ' ‘ ‘ ‘ ’
poartă 
Canada 
rie de 
tenisul 
cîștigat 
adepti 
Sovietică. Astfel. în 
parcul Sokolniki din 
Moscova s-au amenaiat 
cîteva asemenea courts- 
uri înghețate. foarte 
mult solicitate de tenis- 
manil-patinatori.

jucătorii însă... 
patine. După 
S.U.A. și o se- 

state nordice, 
pe gheață șl-a 
rapid numeroși 
si în Uniunea 

Astfel.
Sokolniki

Federația Internaționa
lă de ciclism a dat un vot 
de blam federației france
ze de specialitate pentru 
faptul de a fl autorizat o 
echipă de rutieri din Fran
ța sâ participe la curse ci
cliste in Republica Sud- 
Africanâ. După cum se 
știe, federația de ciclism 
din R.S.A. este exclusă 
din mișcarea sportivă in
ternațională, ca urmare a 
politicii de apartheid prac
ticată in această tară.

fn acest sens, se remar
că recent si atitudinea e- 
chipei de tenis a Mexi
cului care a refuzat să în- 
t'lnească echipa sud-afrl- 
conâ în cadrul Cupei Da
vis. De asemenea un a- 
preciabil vot de blam...

BOX • S-a stabilit ca meciul 
pentru titlul mondial la categoria 
mijlocie dintre deținătorul centurii 
columbianul Rodrigo Valdes și 
francezul Max Cohen să aibă loc 
la 20 martie la Paris. învingătorul 
acestei întîlniri urmează să-1 în- 
tîlnească pe argentineanul Carlos 
Monzon, campionul mondial al al
tei versiuni (WBA). Acest meci ar 
urma să aibă loc la 8 mai, tot la 
Paris. • Consiliul mondial al bo
xului (WBC) a întrodus o nouâ 
categorie de greutate pentru pugi- 
llștii profesioniști. Noua categorie 
se numește ..super-cocoș" și este 
rezervată boxerilor cu greutatea 
de 55.340 kg. Forul internațional a 
stabilit ca pentru titlul mondial 
Ia ,.super-cocoș“ să lupte japone
zul Nakayama si Riasco (Panama).

CICLISM • Cursa de 6 zile de 
pe velodromul din Anvers s-a în
cheiat cu victoria cuplului belgian 
Eddy Merckx — Patrick Sercu cu 
189 puncte. Au urmat în clasa
ment Maertens — Kemper la 2 
ture sî Linden — Gilmore la 4 
ture. • Competiția pe etape des
fășurată pe șoselele din împreju
rimile orașului Besseges a fost 
cîstigată la această ediție de fran
cezul Maurice le Guilloux. care a 
totalizat 67 p. A urmat în clasa
ment compatriotul său Labour- 
dette Ultima etapă a cursei, dis
putată pe un circuit de 142 km. a 
fost cîștigată de belgianul Lue 
Leman în 3h 49 min

SCHI • După 4 concursuri în 
campionatul mondial rezervat pro
fesioniștilor pe primul loc se află 
francezul Henri Duvillard cu 164 p, 
urmat de Josef Odermatt (Elve-la) 
— 102 p și americanul Hank Kas- 
hiva — 89 p Următorul concurs 
va avea loc în zilele de 14 și 15 
februarie la Mont Holly (Wiscon
sin).
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