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ASTĂZI Șl MÎINE, „16'-1MILE „CUPEI ROMÂNIEI 44

Astăzi si mîine, în Capitală 
ți în alte orașe din tară 
loc „16“-imile 
niei" la fotbal, 
bil în fotbalul 
de deschiderea 
giunîi de primăvară, 
zînd cu intrarea în scena com
petiției a divizionarelor A, ri
nele dintre ele mult așteptate 
partenere de 
unor formații 
inferioare.

Peste tot,

au
„Cupei Româ- 
Moment nota- 

nostru, demn 
oficială a sta- 

coinci-

întrecere ale 
din eșaloanele

pregătirile din 
localitățile gazde au fost 
măsura evenimentului. Așa de 

mica așezare Turt din 
gata 

fotbaliștii

pe

pildă, 
județul Satu Mare este 
să-i primească pe
Sportului studențesc, cu inter
naționalii Răducanu și Mircea 
Sandu „capete de afiș" ale 
formației bucureștene. De ase
menea, Orăștie. Orșova, Cîm- 
pulung Moldovenesc, munici-

piui Gh. Gheorghiu-Dej, orașe 
mai puțin cunoscute pe harta 
actuală a fotbalului românesc, 
au fost si ele cuprinse de fe
bra intenselor pregătiri în ve
derea jocurilor pe care repre
zentantele lor le vor susține în 
„Cupa României".

Dar. firește, joeurile-derby 
ale „Cupei" sînt acelea care 
opun pe divizionarele A. ȘI 
îndeosebi meciurile progra
mate la Satu Mare și Tg. Mu
res, unde liderul. Steaua, și 
campioana, Dinamo, vor servi 
replica echipelor Olimpia și, 
respectiv, A. S. Armata. Am
bele partide sînt foarte echili
brate.

Din aceeași categorie mai 
fac parte alte trei meciuri care 
opun echipe divizionare A : 
Politehnica Timișoara — F. C. 
Constanta, Rapid — Politeh
nic* Iași și Sport Club Bacău

— U.T.A. Sînt jocuri, în ge
nere, echilibrate, două dintre 
actualele gazde — Rapid și 
Sport Club Bacău — țintind, 
totodată, revanșa de pe urma 
înfrîngerilor suferite la scor 
(1—4 si. respectiv, 0—3), în 
stagiunea de toamnă a cam
pionatului Diviziei A.

Duelul dintre eșaloanele A 
și B este .reprezentat de patru 
partide : Progresul București
— F.C.M. Reșița, Gloria Buzău
— F.C. Bihor, Șoimii Sibiu — 
Universitatea Craiova și C.S.U. 
Galaji — C.F.R. Cluj-Napoca. 
Avantajul terenului propriu, 
de partea divizionarelor B, es
tompează, cel puțin teoretic 
vorbind, acel plus de valoare 
și de experiență competițio- 
nală cu care se prezintă la joc 
formațiile oaspete. Apreciere 
valabilă, într-o oarecare mă
sură, chiar și în duelurile 
„C“ —„A“ (Dacia Pitești — Jiul, 
A.S.A. Cimpulung Moldove
nesc — ,,U" Cluj-Napoca, 
nergia Gh. Gheorghiu-Dej 
F. C. Argeș), „C“ — 
(Dierna Orșova — F. C. 
Mare, Eetea Bacău — 
torul Brașov) și „județ" 
(F.I.L. Orăștie — 
Drobeta Tr. Severin).

în sfîrșit, am putea merge 
și mai departe acordînd cre
dit și echipei de județ Mi
nerul Turt, în întîlnirea pe 
care aceasta o dispută cu di
vizionara A Sportul studențesc.

E-

„B* 
Baia

Trac- 
— „C* 

Metalul

AL ÎNTREGII MIȘCĂRI SPORTIVE
Ț n pregătirea Congresului educației politice și al cul- 
I turii, for de largi dezbateri politico-educative, primul 

de acest fel în viața țării și întîmpinat cu firesc inte
res de întregul popor, continuă să fie, pretutindeni, organi
zate numeroase acțiuni în centrul cărora se înscriu, desigur, 
adunările de partid, prilej de profundă analiză a modului 
concret în care se înfăptuiește Programul ideologic al parti
dului nostru, adoptat de Congresul al Xl-lea al P.C.R.

Sarcinile de răspundere încredințate de partid mișcării 
sportive, ca și faptul că în această activitate sînt astăzi cu
prinși sute de mii de tineri, muncitori, elevi, studenți, coope
ratori, militari, explică, fără îndoială, includerea unui mare 
număr de probleme ale educației fizice și sportului in dezba
terile adunărilor de partid.

Este limpede că pentru mișcarea sportivă întărirea necon
tenită a muncii de educație reprezintă o preocupare prioritară, 
subliniată in mod deosebit și în ultimele documente de partid 
— Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie—martie 1973 
și Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Conferința pe țară. De aceea, în toate uni
tățile mișcării sportive apropierea Congresului educației și al 
culturii a determinat preocupări sporite pentru organizarea șl 
finalizarea dezbaterilor privind afirmarea plenară a normelor 
eticii și echității socialiste în întreaga viață sportivă a țării. 
După analizele care "au avut loc pe această temă, cu pri
lejul adunărilor din asociații, în prezent se desfășoară ample 
dezbateri privind munca politico-ideologică și cultural-educa- 
tivă din cluburile de performanță, precum și din unitățile 
sportive ale diferitelor județe.

lată un excelent prilej de evidențiere a rezultatelor bune, 
a experienței pozitive, a contribuției pe care sportul o aduce 
ia formarea și pregătirea multilaterală a tineretului. Dar, in 
același timp, și un important mijloc de îmbunătățire gene
rală a activității in rindul sportivilor, antrenorilor, profesorilor 
de educație fizică, al spectatorilor și în primul rind a muncii 
de educație. Aceasta cu atît mai mult cu cît, chiar în 
ultima vreme, s-au constatat destule cazuri de indisci
plină, tendințe de căpătuială, de vedetism, lipsă de 
răspundere in pregătire, in reprezentarea cu demnitate a 
sportului românesc in diferite intilniri internaționale. Toate 
aceste aspecte trebuie reliefate deschis, curajos și temeinic 
analizate pentru a putea fi luate măsuri eficiente. In acest 
spirit este necesar să se desfășoare, în continuare, lucrările 
plenarelor Consiliilor județene pentru educație fizică și sport 
și ale cluburilor, prilej de adîncă și eficientă analiză a acti
vității sportive.

Apropierea Congresului trebuie sâ determine, astfel, pretu
tindeni, noi realizări care să ateste faptul că stadionul este, 
intr-adevăr, o școală a educației.

JUDEȚUL DOLJ

IN PRIM-PLAN, ÎMBUNĂTĂȚIREA
V. Chezan încearcă (fără succes) să blocheze insă, atent, M. Popa 
va interveni (Fază din meciul C.S.M. Delta Tulcea — „U“ Cluj- 
Napoca). Foto : B. VASILE

Turneele campionatelor de volei

MECIURI DE FACTURĂ MODESTĂ
r La București și Bacău au 
continuat ieri meciurile din cel 
de-al treilea turneu (etapa a 
IX-a) al campionatelor Divizi
ei A de volei. Cîteva amănun
te privind desfășurarea partide
lor :

MASCULIN

în primul meci al zilei, PO
LITEHNICA TIMIȘOARA a 
învins cu 3—1 (9, 12, —13, 2) pe 
C.S.U. GALAȚI, Jocul a fost 
lipsit de nerv, cu execuții teh
nice modeste. oferind cîteva 
faze frumoase de ioc doar la

PROGRAMUL 
ULTIMELOR DOUA ETAPE

MASCULIN. Simbâtă, In sala 
Floreasca, etapa a x-a. De la ora
8.30 : Explorări Baia Mare — „U“ 
Cluj-Napoca și C.S.M. Delta Tul
cea — Tractorul Brașov. De la ora 
15,00 : Viitorul Bacău — I.E.F.S. 
Buc., Rapid — Univ. Craiova, 
C.S.U. Galați — Dinamo și Steaua 

*— Politehnica Timișoara. Duminică, 
în aceeași sală, etapa a Xl-a. De 
la ora 8,30 : Tractorul Brașov — 
Explorări Bala Mare, Politehnica 
Timișoara — Viitorul Bacău. De 
la ora 15,00 : Univ, Craiova — C.S.U. 
Galați, ,,U" Cluj-Napoca — Rapid 
Dinamo — Steaua și I.E.F.S. — 
C.S.M. Delta Tulcea.

FEMININ. Simbâtă, etapa a X-a. 
De la ora 8,30 : Olimpia Buc. — 
Farul și I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu. 
De la ora 15,00 : „U“ Cluj-Napoca 
— Dinamo, Penicilina — C.S.U. 
Galați, Univ. Craiova — Rapid și 
Univ. Timișoara — știința Bacău. 
Duminică, etapa a Xl-a. De la ora
8.30 : C.S.U. Galați — Univ. Cra
iova, C.S.M. Sibiu — „U“ Cluj-Na
poca. De la ora 15,00 : Rapid — 
Univ. Timișoara. Farul — I.E.F.S. 
Dinamo — Penicilina si Știința Ba-' 
cău — Olimpia București.

sfîrșitul setului al doilea și al 
treilea. Gălățenii au dat o re
plică sub nivelul așteptărilor, 
în setul al patrulea timișorenii 
s-au impus categoric. în fața 
unei echipe ce ni s-a părut 
resemnată.

C.S.M. delta tulcea — 
,.U“ CLUJ-NAPOCA 3—2 (—10, 
9. —10, 14, 13) ! O nouă victo
rie, meritată, a tulcenilor. A 
fost un meci animat, cu spec
taculoase răsturnări de scor, cu 
faze de volei de bună calitate, 
ambele echipe luptînd. cu dîr- 
zenie pentru victorie. în pri
mele trei seturi egalitatea s-a 
menținut pînă la 9 și 10, cînd 
„U“ Cluj-Napoca (setul I și 
III) și C.S.M. Delta Tulcea (se
tul II) s-au detașat. în setul IV, 
Delta reușește o splendidă per
formanță: deși condusă cu 3-12, 
egalează la 14 și cîștigă (punc
tul victoriei a fost acordat în 
urma penalizării justificate a 
lui M. Bînda). In setul decisiv, 
C.S.M. a condus cu 7—0, a fost 
egalată la 12 și a învins în- 
tr-un final dramatic. Arbitraj 
bun : Gr. Nedelcu — A. Dra- 
gomir.

(Continuare in pag. a 8-a)

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE PERFORMANȚA
Nu s-ar putea spune că anul 

1975 n-a adus rezultate bune 
în bilanțul activității sportive 
doljene. Dimpotrivă, datele sta
tistice indică o substanțială de
pășire a planurilor propuse, atît 
în domeniul educației fizice și 
a sportului de masă, cît și pe 
tărîmul activității de perfor
manță. Cîteva cifrez sînt eloc
vente în această privință. La 
cele 2970 de acțiuni turistice 
organizate la sfîrșit de săptămî- 
nă au fost angrenați peste 
170 000 de oameni ai muncii, 
tineri și vîrstnici ; au fost con
semnate 71000 de participări la 
întrecerile din cadrul competi
ției „Amicii drumeției" ; a spo
rit considerabil numărul acelo
ra care, anul trecut, au partici
pat — în întreprinderi și insti
tuții — la activitățile organiza
te de asociațiile sportive, iar 
„Cupa tineretului* și celelalte 
competiții tradiționale ale ju
dețului au înregistrat reale suc
cese de participare. Pe planul 
activității competiționale de 
performanță este de reținut, în 
primul rînd, afirmarea atletis
mului doljean, concretizată atît 
prin binecunoscutele succese 
internaționale ale Nataliei An
drei, cît și prin rezultatele 
frumoase realizate de Ni co
te ta Mutu, Mihai Bîră, Mircea 
Mihail, Maria Radu sau Mioara 
Bîcu. Evident, toate acestea re
prezintă o frumoasă „carte de 
vizită" pentru activul sportiv al 
județului Dolj.

Și totuși, recenta plenară lăr
gită a C.J.E.F.S. Dolj ne-a a-

ratat că antrenorii, tehnicienii, 
profesorii de educație fizică, ac
tivul sportiv de pe aceste me
leaguri nu sînt cîtuși de puțin 
satisfăcuți de aceste rezultate. 
Cu ambiția lor binecunoscută, 
ei sînt hotărîți să lucreze mai 
bine, să folosească mai judicios 
condițiile materiale de care dis
pun, pentru a da sportului ro
mânesc campioni de nădejde, 
care să reprezinte cu cinste cu
lorile patriei în cele mai impor
tante intilniri internaționale. 
Participanții la discuții au dez
bătut cu competență, exigență 
și deplină răspundere planul de 
măsuri propus pentru acest an, 
arătînd că există suficiente 
premise ca activitatea de per
formanță să înregistreze un 
substanțial reviriment

Am reținut, de pildă, faptul 
că la cele două mari imitați 
la care sînt concentrate secțiile 
de performanță, Universitatea 
și Electroputere, s-au între
prins deja măsuri și se va ac
ționa în continuare pentru ca, 
pe fondul îmbunătățirii activi
tății disciplinare și a muncii 
educative, atletismul, luptele, 
boxul, tenisul de masă și cele
lalte sporturi nominalizate să 
obțină rezultatele dorite. Por- 
nindu-se de la situația neplă
cută de astăzi că județul Dolj 
dă doar doi candidați olimpici 
pentru J.O. de la Montreal, Ion

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 7-a)

ECHIPAJUL C.S.O. I SINAIA 
CAMPION LA BOB-2

Azi și miine se dispută concursul internațional „Trofeul Carpați'4

Echipa icminină de Baschet 
în R.P. Chineză și P.P.n. Coreeană

Lotul reprezentativ de bas
chet feminin al României a 
plecat ieri in R. P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană, pentru cîteva 
meciuri amicale. Au făcut de
plasarea : Stefania Giurea, Ma
riana Andreescu, Rodica Golan,

Gheorghita Bolovan, Ileana 
Portik, Liliana Rădulescu-Du- 
tu. Viorica Balai, Ileana Gugiu, 
Suzana Pîrșu, Diana Mihalic, 
Maria Simionescu, Florentina 
Căprița.

SINAIA, 27 (prin telefon). —•
Ediția a 38-a a campionatului 
țării la bob 2 persoane s-a în
cheiat cu victoria echipajului 
Panfuru — Lixandru (C.S.O. I 
Sinaia) care în manșele a III-a 
și a IV-a, disputate vineri, au 
luat avans fată de ceilalți con- 
curenți. Panțuru (care deține și 
recordul pistei — 55,56 — stabi
lit la un ooncurs anterior) a 
știut să folosească la maximum 
materialul de calitate superi
oară de care a beneficiat (bob 
și patine) și experiența sa bo
gată. Vulpe, campion în 1974 
(cînd a avut loc ediția prece
dentă a competiției), s-a clasat 
pe locul 8.

La întreceri au luat parte 15 
echipaje din Sinaia, Brașov și 
din Capitală, care s-au bucurat 
de o vreme favorabilă în pri
ma manșă, dar ceva mai caldă

în cea de a doua, cînd pîrtia 
s-a muiat pe alocuri.

Rezultate : 1. Panturu — Li
xandru (C.S.O. I Sinaia) 3:44,75; 
2. Panaitescu — Neagu (I.E.F.S. 
I) 3:46,59 ; 3. Stavarache — Ro- 
maniuc (I.E.F.S. II) 3:47,45 ; 4. 
Chițu — C. Ionescu (C.S.O. II) 
3:49,58 ; 5. Bunea — Nicolau 
(C.S.O. III) 3:49,86 ; 6. Secui — 
Pascu (Voința II Sinaia) 3:50,17.

Tot azi (n.r. ieri), cale 11 e- 
chipaje oaspete participante la 
concursul internațional „Trofeul 
Carpati", care va avea loc sîm- 
bătă și duminică (starturile la 
ora 8), au parcurs cîte două 
manșe de antrenament. Cei mai 
buni timpi : Griibel — Kuhn 
(R.D.G.) 1:55,21 ; D’Andrea — 
Fabrizzi (Italia II) 1:55,71 ; Al- 
vera—Benoni (Italia I) 1:55,89; 
Saischek — Meinrad (Austria I) 
1:55,95.

Gh. IRIMINOIU, coresp.



NUMEROASE ACȚIUNI DE MASĂ SbUvSPORTURILE tehnico
IN ASOCIAȚIILE SPORTIVE SINDICALE

La întreprinderea de confecții și tricotaje București, gimnastica la 
locul de muncă este practicată permanent de colectivul secției 15, 
unde se realizează echipament sportiv. Foto : Vasiie BAGEAC

în asociațiile sportive din în
treprinderile și instituțiile Ca
pitalei au loc, în aceste zile, 
numeroase acțiuni organizate 
în întîmpinarea Congresului 
U.G.S.R. în același timp se în
cheie bilanțul activității desfă
șurate anul trecut în activitatea 
sportivă de masă și în dezvol
tarea bazei materiale. Cîteva 
dintre aceste probleme au făcut 
obiectul unei scurte discuții 
purtate cu tov. Mihai Rusu, 
șeful Comisiei sport-turism la 
Consiliul municipal București al 
sindicatelor.

„Comitetele sindicatelor din 
anitățile economice ale munici
piului — ne-a informat inter
locutorul — au în vedere ca în 
planurile de muncă ale asocia
țiilor de activitatea cărora răs
pund să fie incluse acțiuni de 
atragere a tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, dar în 
special a tinerilor, la practica
rea exercițiilor fizice și sportu
lui. Ne aflăm în plină perioadă 
de desfășurare a unor întreceri, 
la nivel de secție, atelier, sec
tor, grupă sindicală din cadrul 
ediției de iarnă a „Cupei tine
retului" și a unor manifestări 
sportive organizate în întîmpi
narea Congresului U.G.S.R. 
Exemplificînd, voi spune că la 
asociații sportive ca „Flacăra 
roșie", „23 ^August", P.T.T., 
Combinatul de case și altele au 
loc, în aceste zile, concursuri 

AGENDA COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ DIN CAPITALĂ
Ca la fiecare sfîrșit de săptămînă, în Capitală au loc, sîmbătă și 

duminică, numeroase întreceri sportive de masă. Iată cîteva spicuiri din 
program :

CUPA TINERETULUI. Pe agenda concursurilor din cadrul acestei 
ample competiții figurează cros. tir. șah, tenis de masă, orientare turis
tică, volei, handbal, baschet, înot, In sectoarele 1, 4, 5. 6, 7 și 8.

ALTE COMPETIȚII. Apropierea zilei de 8 Martie prilejuiește între
ceri atractive, dotate cu „Cupa 8 Martie" la șah și tenis de masă în 
sectoarele 1 și 4. De asemenea. în întîmpinarea Congresului U.G.S.R., în 
sectorul 6, asociația sportivă „Unirea Tricolor" organizează o întrecere 
de cros, iar în sectorul 7 se vor desfășura concursuri de volei, tir și 
popice. Să mai adăugăm și „Cupa CESAROM“ care va avea loc pe te
renurile Chiajna și Teh. lemnului din sectorul 7.

de șah, tenis de masă, popice 
și orientare turistică. Conti
nuăm, aproape la fiecare sfîrșit 
de săptămînă, să organizăm 
excursii în localitățile monta
ne, odată ajunși la locurile ,de 
destinație excursioniștii luînd 
parte la interesante concursuri 
de orientare turistică, la vizita
rea unor obiective de interes 
economic și social-cultural, pre
cum și la trecerea unor norme 
din cadrul complexului poli
sportiv „Sport și sănătate". Răs- 
punzînd cerințelor, asociația 
sportivă de la „Flacăra roșie" a 
organizat un centru de gimnas
tică modernă pentru copiii an- 
gajaților întreprinderii, care 
funcționează cu mult succes".

Apropiatul Congres al U.G.S.R. 
a declanșat și interesante ac
țiuni de amenajare, în între
prinderi și instituții, a unor 
terenuri simple, și a unor con
strucții mai complexe, cum ar 
fi popicarii acoperite (la Com
binatul de case. I.T.B., Bumbfi- 
căria Jilava). „Anul 1975 a fost 
pentru noi unul dintre cei mai 
rodnici, ne-a spus tovarășul 
Rusu. în absolut toate asocia
țiile sportive sintem la zi cu 
încasarea cotizațiilor, aceasta 
datorită mmeii efective a co
mitetelor sindicatelor, dar în
deosebi a responsabililor spor
tivi ai grupelor.

). Gv.

,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ACTIVITATE CONTINUĂ DE 7.B0D - CERINȚĂ A AVIAȚIEI SPORTIVE MODERNE
în aeroclubul „Mircea Zori- 

leanu" din Brașov, pe aerodro
mul de la Ghimbav și la Sîn- 
petru, pe fostul „Cîmp al flo
tilei", se zboară intens, ca în 
plină vară. Faptul este neobiș
nuit. De ani și ani se împă- 
mîntenise ideea că iarna con
stituie un fel de vacanță pen
tru aviatorii sportivi sau, cel 
mult, o perioadă de pregătiri 
teoretice, la căldurica sălilor 
de studiu. Dar pe la sfîrșitul 
toamnei trecute federația de 
specialitate a cerut aeroclubu
rilor ca, acolo unde există po
sibilitate, să se zboare și în 
timpul sezonului rece. Iar con
ducerea aeroclubului din Bra
șov — comandant ing. Nico
lae Conțu — a dovedit că, în 
ciuda zăpezii abundente de 
aici, condițiile pot fi create, 
dacă există preocupări.

„Activitatea continuă de zbor 
— ne spune pilotul Nicolae 
Conțu — este o cerință de 
prima importanță în aviația 
modernă. Aceasta nu numai că 
menține forma sportivă a pilo- 
ților — de avion sau planor — 
•și a parașutiștilor, dar contri
buie la perfecționarea măies
triei și îmbogățirea experienței 
în pilotajul pe timp mai puțin 
favorabil".

Desigur, nu este ușor să e- 
xecuți manevrele de decolare 
și aterizare pe pîrtii de ză
padă, nu-i simplu să te o- 
rientezi în văzduh cînd jos, cît

„RALIUL F.I.M.",
După cum am mai anunțat, 

Congresul Federației Internațio
nale de Motociclism care a avut 
loc în cea de a doua parte a, 
anului trecut, a încredințat „Ra
liul F.I.M.* 1976 forului de spe 
cialilate din România. în dorin
ța de a afla amănunte referitoare 
la această importantă competiție» 
ne-am adresat tovarășului Geor- 
giu Mormocea, secrdtar general 
al Federației Române de Moto
ciclism.

— Ce este, de fapt, „Raliul 
F.I.M." ?

— Un raliu motociclist, evident 
internațional, cu caracter turis
tic, la care pot concura motoci- 
cliști ai cluburilor sau asociați
ilor afiliate la F.I.M. Regulamen
tul nu îngrădește în nici un fel 
modul de participare, așa că aler
gătorii pot veni pe scutere, mo
torete sau motociclete, individual 
sau însoțiți, pe echipe de clu
buri sau chiar federații naționale. 
Este un raliu ce se organizează 
anual cu mare succes, dovadă fi
ind faptul că numai în ultimii 
doi ani — cînd s-a desfășurat 
în Austria și Polonia — numărul 
concurenților a fost, de fiecare 
dată, de peste 1 500. Criteriile de 
alcătuire a clasamentelor finale — 
individual, pe cluburi și țări — 
nu se referă la obișnuita între
cere sportivă, ci la participarea 
turistică (număr de concurenți, 
de echipe), distanța parcursă pî
nă la punctul terminus ș.a. 

vezi cu ochii, se întinde o pată 
albă, uniformă, iar pentru me
canici este destul de dificil să 
pornească motoarele la multe 
grade sub zero. Satisfacțiile 
muncii îndeplinite sînt însă 
cu atît mai mari cu cît ea este 
mai grea, așa cum ne-a spus 
Dorin Vlădescu, un tînăr pla- 
norist.

Programul activității de pînă 
acum a fost bogat și fructuos. 
La zborul cu motor, de pildă, 
sarcina pe care colectivul de 
piloți instructori — ing. Nico
lae Conțu, Cezar Rusu, Teofil 
Ciotloș .Dorina Gutsh — și-au 
propus-o a fost de a pregăti 
cîteva grupe de tineri piloți 
pentru a deveni instructori de 
zbor. De la căderea zăpezii 
pînă la ora cînd . scriem aceste 
rînduri fiecare dintre acești 
elevi și-a înscris în carnetul de 
pilot cite 50 ore de zbor. Este 
o adevărată performanță. Tema 
la care au ajuns : „Vrie în sim
plă comandă".

Altă preocupare a constitu
it-o antrenamentul planoriști- 
lor. Ei se prezintă singuri, de 
la... distanță, sus, deasupra 
pantei de la Sînpetru. în vi
raje largi, ca niște uriașe pă
sări de argint. încă de pe 
acum se execută o selecție 
pentru lotul care va reprezen
ta aeroclubul în competițiile de 
zbor fără motor din primăva
ră și vară.

ÎN JARA NOASTRĂ
— în ce zile vor sosi partici

pant! în țara noastră ?
— S-a stabilit ca, așa zisele 

„zile ale raliului* să fie 6,7 și 8 
iulie, iar punctul de sosire cunos
cuta stațiune Neptun. Cele trei 
zile sînt foarte bogate pentru 
concurenți. Pe plan tehnic — ve
rificarea motocicletelor, alcătuirea 
clasamentelor, omologarea rezul
tatelor, premierile ; pe plan tu
ristic — vizitarea stațiunilor Li
toralului românesc, un spectacol 
internațional (cu concursul... mo- 
tocieliștilor), o paradă inedită, a 
participanților, pe întreg litora
lul, un spectacol de folclor ș.a.

— Scontați pe o participare a- 
semănătoare edițiilor precedente?

— Ba chiar pe depășirea ei. 
Avem de pe acum multe proble
me de organizare pe care ne 
străduim — împreună cu O.N.T. 
— să le ducem la bun sfîrșit. Ce 
pot să vă spun este că încă de 
pe acum ne-au sosit scrisori din 
R. D. Germană, Canada, Franța, 
Italia și Olanda. Federațiile de 
motociclism din ultimele două 
țări amintite ne-au solicitat să 
le reținem 350 și, respectiv, 200 
de locuri. în astfel de condiții, 
credem că „Raliuj F.I.M.“ din 
acest an va avea peste 2 000 de 
participanți.

Modesto FERRARINI

Radioamatorii sătmăreni își doresc

Și mai este de notat un lu
cru. Toți instructorii de zbor 
cu motor de la Brașov exe
cută zilnic antrenamente în 
zborul acrobatic. Faptul este 
cu atît mai important, cu cît 
anul acesta se vor desfășura,
10 Kiev. Campionatele mon
diale de acrobație aeriană, la 
care vor participa și sportivii 
noștri. „Pentru noi — ne spu
ne Cezar Rusu, clasat pe locul
11 la Jocurile balcanice de a- 
viație din Iugoslavia (1975), în 
probele de acrobație — cam
pionatele mondiale au și în
ceput".

în afara activității de aero
drom, aviatorii de la Brașov 
execută și un program de pre
gătire fizică, în sălile de sport 
și la bazinul de înot • al 
I.C.I.M., precum și o pregătire 
teoretică de specialitate (meri
tă subliniat aici sprijinul pe 
care îl primesc din partea or
ganelor locale cu atribuții în 
pregătirea multilaterală a ti
neretului). Așadar, la aeroclu
bul „Mircea Zorileanu" iarna 
nu este un fel de vacanță, ci 
un sezon de muncă susținută 
pentru dezvoltarea sportului 
aeronautic românesc. Exemplu] 
poate servi și altor aeroclu
buri.

Viorel TONCEANU „

UN ATRACTIV
CONCURS DE MOTORETE 

„MOBRA"
Sezonul motociclistic al aces

tui an a fost deschis cu un 
atractiv concurs de regularita
te și rezistență pentru motore
te „Mobra", organizat de A.S. 
Locomotiva din Ploiești. La 
întreceri au fost prezenți, pe 
lingă alergătorii ploieșteni, 
sportivi din cunoscuta secție a 
A.S. Torpedo Zărnești. Traseul 
ales de organizatori a pus la 
grele încercări pe tinerii mo- 
tocicliști, solicitîndu-le din 
plin rezistența și măiestria. Cei 
140 km în circuit au avut ca 
puncte principale : Ploiești — 
B-azi — Cocorăști de Colt —• 
Mănești — Filipeștii de Tîrg 
— Băicoi — Păulești — Plo
iești.

După dispute dîrze, în clasa
mentul individual pe primele 
trei locuri s-au situat : Ion 
Popa (Torpedo Zărnești), ur
mat °e colegul său E. Lamb și 
de M. Mezincescu (Locomoti
va). Pe echipe concursul a fost 
cîștigat de sportivii din Zăr
nești.

M. BEDROSIAN — coresp.

ALEXANDRU ISTRĂTESCU, DRO- 
BETA TURNU SEVERIN. „Am 26 de 
ani, practic boxul din 1970 fi am ca- 
gorta I de clasificare. Af vrea sâ de
vin instructor voTuntar, sâ mâ ocup de 
o grupă de boxeri începători. Ia aso
ciația sportivă MEVA". Ceea ce nu 
înțeleg este ruta ocolită pe care o fo
losiți. cînd ați fi putut — și o puteți 
face oricînd — sâ vă adresați direct 
CJ.E.F.S. Mehedinți. Presupun că oferta 
dv. va fi acceptată cu mare bucu
rie, fără sâ fie nevoie de... reco
mandarea mea.

NICOLAE CRIVĂȚ, TULCEA. 1. „Am 
17 ani, sînt elev la Liceul mecanic na
val și aș vrea ca după terminarea li
ceului să devin arbitru de fotbal. Ce 
trebuie sâ fac ?“. Din cînd în cînd 
— atunci cînd se simte nevoia — 
CJ.E.F.S.-urile organizează cursuri do 
arbitri, cu o durată de 2—3 luni. 
2. „Este adevărat că Ion Alexe al 
nostru a boxat cu George Foreman ?*. 
Da, la J.O. din 1968, din Mexic. Fo
reman a învins la puncte.

L. . C., CONSTANȚA. Folosind o ex
presie care vă este desigur cunos
cută de la atletism sau de la hah 
tere, aș spune : încercare nereușită I". 
Poate însă că, altă dată, veți fi mai 
inspirat.

Paga 2-aj Sportul

COSTICA ONU, SACOȘUL TUR
CESC. Finala C.M. de fotbal din 1966 
a fost condusă de arbitrul elvețian 
Dienst. Bahramov a fost unul din cel 
doi tușieri ai acestui meci atît de 
discutat, în primul rînd din cauza ce
lui de al treilea gol al englezilor, ne
confirmat de nici o fotografie, dar 
nici infirmat 100%. Mă gîndesc că, 
dacă Dienst și Bahramov n-ar fi acor
dat acest gol dubios, poate că nimeni 
n-ar mai fi vorbit astăzi despre acea 
finală. Pe cînd așa...

AURELIA GRAM, TIMIȘOARA. Hand- 
balista Eva Ciobanu are 25 de ani. 
Este o bună jucătoare, deși nici înăl-

UN GRUP DE CADRE DIDACTICE, 
COMUNA LUNA CERNII. Nu este vor
ba de o „problemă", ci de o fază de 
joc foarte clară, despre care am mai 
vorbit : jucătorul care a executat o 
lovitură de la 11 metri și a trimis 
mingea în bară nu are dreptul de a 
relua mingea ricoșată în teren și de 
a înscrie (presupunînd că de data a- 
ceasta dovedește mai multă precizie). 
El se face vinovat de faptul de ,,a 
fi jucat a doua oară mingea" și va 
fi sancționat cu o lovitură liberă in

directă. în fierbințeala Jocului, destul 
jucători comit această greșeală. Un 
coechipier poate relua însă mingea 
venită din bară și s-o trimită în plasă.

țimea (1,63 m), nici greutatea (57 kg) 
nu reprezintă parametrii ideali ai unei 
handbaliste. Ea este originară din 
Tg. Mureș și ioacă de cîțiva ani la 
Progresul.

GABRIELA UHA, TURNU MĂGURELE. 
Nu am ținut o asemenea evidență și, 
de altfel, ea n-ar avea nici un sens. 
Toți marii campioni ai tenisului au 
suferit și multe, foarte multe, infrin
ged, la începutul carierei lor spor
tive și chiar în anii lor de glorie.

MIHAI POPA, GALAȚI. Așa cum ați 
dorit, veți primi răspuns prin scri
soare.

MOSCU NICULESCU, BRAȘOV. Cred 
că recordul in materie aparține 
U.T.A.-ei (I.T.A., cum se numea atunci) 
în ediția 1946—47 : în 26 de meciuri 
(la campionat participau 14 echipe) 
arădenii n-au suferit decît o singură 
înfrîngere. Să vă spun și echipa de 
care I.T.A. a fost învinsă în acel cam
pionat : Jiul Petroșani. Scorul : 2—0.

Ilustrații : N. CLAUDIU

UN CLUB AL
La Satu Mare, în municipiu și 

județ, numărul celor care au în
drăgit radioamatorismul este în 
continuă creștere. Această ramu
ră sportivă cu caracter aplicativ 
stîrnește interesul copiilor și ti
neretului. Faptul este atestat de 
prezența printre radioamatorii 
sătmăreni a sute de purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor, după 
cum este de apreciat și existen
ța unor cercuri de specialitate la 
nivelul școlilor generale din prin
cipalele așezări urbane (Satu 
Mare, Cărei, Negrești Oaș, Hal- 
meu etc.) sau în curs de urba
nizare. Primii care reușesc să 
dezvolte gustul copiilor și elevi
lor pentru radioamatorism sînt 
profesorii de fizică, ei reprezen- 
tînd colaboratori de neprețuit ai 
comisiei județene de resort. In 
licee există, de asemenea, nuclee

„CUPA DUNĂRII"
LA RADIOTELEGRAFIE

Ieri a început. Ia sediul Ra- 
dioclubului central din Capi
tală. concursul international de 
radiotelegrafie-sală dotat cu 
„Cupa Dunării". Ajuns la a 
șasea ediție concursul reunește 
radiotelegrafiști sportivi din 
Cehoslovacia, Bulgaria, R. D. 
Germană, Polonia, U.R.S.S. și 
bineînțeles, din tara noastră. 
Probele la care se întrec con- 
curenții sint : regularitate,
transmitere viteză și recepție 
viteză.

TINERETULUI
puternice de tineri radioamatori 
și, implicit, laboratoare dotate cu 
tehnica de rigoare.

S-au făcut unii pași înainte în 
acest județ pentru vitalizarea 
continuă a activității radioama
torilor îndeosebi pe firul utilării 
unor cercuri cu stații de emisie. 
Modernizarea acestor stații, com
pletarea unor dotări rămîn, însă 
un deziderat. In această privință 1 
se simte nevoia unei colaborări 
tot mai strînse cu organizațiile 
de pionieri, cu cele de tineret 
și — concret — amenajarea unei 
săli de telegrafie, inițiativă in 
jurul căreia se discută de aproa
pe trei ani, dar pînă acum fără 
rezultat.

Planurile de muncă la zi șl 
cele de perspectivă sînt lăudabile 
ca preocupare dar ele nu vor pu
tea fi materializate atîta timp cît 
comisia județeană și inimoșii ei 
activiști, în frunte cu Iosif Bartl, j 
nu vor găsi sprijin și înțelegere 
pe coordonate cît mai largi. Oa
menii sînt dispuși să conducă un 
proces de instruire care să ajun
gă pînă la 1 400 de ore pe an, 
aduc în activitatea lor idei în
drăznețe, au cutezanța de a viza 
poziții de frunte în ierarhia 
mondială, cu condiția de a nu fi 
singuri în acest efort generos, 
de proporții și continuu. O le
gătură directă între activitatea 
de masă și cea de performan
ță ar favoriza dezvoltarea și 
mai spectaculoasă a radioama
torismului sătmărean (o su
gestie — prin Clubul tineretului), 
fapt dorit de tot mai mulți iu
bitori ai sportului și care nu 
poate lăsa indiferentă nici fede
rația de resort. Sprijinul aceste
ia, pînă acum, a fost modest. 
Să nădăjduim că federația va 
recepționa apelul de la Satu 
Mare. (t. st.).
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A masă și de per-ctivitatea sportivă, de
formanță, ne oferă tot mai multe pri
lejuri de a consemna preocupări și ini
țiative eficiente in munca de educare 

a sportivilor și cadrelor tehnice, realizări deo
sebit de frumoase in îndeplinirea 1— 
de răspundere încredințate 
mișcării sportive din țara 
cate, nu puține sint, însă,

I
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in acest 
noastră, 
situațiile

sarcinilor 
domeniu 
Din pă- 
care re-

liefează și existența unor lipsuri serioase în 
munca de educație desfășurată la nivelul 
asociațiilor, cluburilor și federațiilor sportive.

In grupajul nostru de astăzi înfățișăm — 
în continuare — cititorilor aspecte intilnite 
pe stadioane și in sălile de sport, așteptind, 
desigur, in 
și, mei ales,

cazul celor critice, răspunsurile 
măsurile cuvenite.

DINCOLO DE FRAZE Șl RAPOARTE
într-o recentă întrunire a Co

misiei de educație și propagan
dă de pe lingă C.J.E.F.S. Cluj 
a fost dezbătută o temă de im
portanță majoră : rolul și aria 
de acțiune ale comisiei 
in activitatea educativă des
fășurată în rîndurile tinere
tului sportiv. între altele, ea 
și-a propus să preîntîmpine sau 
să stopeze eventualele abateri 
de la normele eticii sportive, 
să promoveze inițiativele valo
roase și să-i cinstească pe cei 
merituoși, să cultive tradițiile 
sportive locale, să contribuie la 
formarea gustului publicului 
pentru sport, să creeze compe
tițiilor sportive o ambianță cît 
mai atrăgătoare și stimulatoare.

Și, firește, pentru atingerea 
acestor țeluri," au fost stabilite 
căile și direcțiile de acțiune :

• vizite la toate unitățile de 
performanță din județ, pentru 
cunoașterea atmosferei de lu
cru și atenuarea eventualelor 
animozități existente în rapor
turile sportivi-antrenori, între 
cuplul acestora și unitatea 
sportivă tutelară, sau între toți 
acești trei factori și familia, 
școala sau locul de muncă al 
sportivilor ;

® prezența la ședințele tutu
ror comisiilor județene pe ra
mură de sport pentru cunoaște
rea nemijlocită a problemelor 
legate de comportarea sportivi
lor și antrenorilor, de modul 
cum răspund ei sporitelor sar
cini puse în fața performanței 
și popularizarea (în presa loca

lă, în emisiunile sportive ale 
postului de radio Cluj-Napoca 
și prin stațiile instalate la prin
cipalele baze sportive) a exem
plelor de dăruire, loialitate și 
fair-play, ca și a celor ce con
travin spiritului- sportivității ;

• vizionarea tuturor compe
tițiilor sportive în scopul cu
noașterii și discutării tuturor a- 
baterilor de la etica sportivă
(dialoguri preconizate a se des
fășura pe temeiul relației „de 
la inimă la inimă, de la con-
știință la conștiință*') ;

® crearea pe 
unitate sportivă 
acestor unități) 
oglindă** în care 
fotografiile sportivilor fruntași, 
ca și ale celor care fac rabaturi 
muncii și disciplinei ;

• tipărirea — în 10 000 de 
exemplare — a unui pliant care 
să înfățișeze, în imagini și cu
vinte, atit aspectele revelatoare 
ale sportului de performanță și 
de masă din județ, cît și pe 
toți aceia care fac cinste per
formanței clujene, sau animă 
sportul celor mulți ;

lingă fiecare 
(cu sprijinul 
a unui „colț- 

să fie expuse

zie, oferit de către un colectiv 
al Teatrului Național) etc.

Convinsă, însă, că un pro
gram de acțiune devine valoros 
numai în măsura înfăptuirii 
lui, Comisia județeană Cluj 
pentru educație și propagandă 
sportivă (condusă de regizorul 
de teatru și comentator sportiv 
Victor Tudor Popa și avînd în 
componența ei, în majoritate, 
activiști din sectorul ideologic) 
a trecut la lucru efectiv, ata- 
cînd toate punctele menționate 
mai sus. Un „demaraj" care o- 
feră promisiunea unui lucru 
făcut cu inimă și pricepere, pus 
în slujba purității sportului si 
a demnității celor ce-1 practică,

Nușo DEMIAN

NUMAI RECOMPENSE
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• desfășurarea, la Cluj-Na
poca, a unui simpozion pe te
ma : „încărcătura emoțională și 
înalta responsabilitate transmi
să purtătorilor tricoului trico
lor", reuniune la care sînt in
vitați să vorbească sociologi, 
antrenori și sportivi cu vechi 
state de serviciu și actuali 
sportivi nominalizați în loturile 
olimpice (reuniune însoțită de 
un spectacol de muzică și poe-

UN GEST, DOUĂ GESTURI...
Am elogiat adesea publicul timișo

rean pentru marea sa pasiune, pen
tru entuziasmul cu care-i susține pe 
sportivi in dificilul lor efort. La ulti
mul turneu feminin de handbal, care 
a decis ierarhia finală a campiona
tului Diviziei A, sala Olimpia s-a do
vedit neîncăpătoare pentru marele 
număr de spectatori dornici sâ asiste 
la întreceri : 3 000 în tribune și cam 
tot atîția pe afară, aștoptînd miracolul 
unui „bilet în plus" I Am fost plăcut 
impresionați de că’a'ura cu care ti
mișorenii și-au susținut formațiile — 
Universitatea și Constructorul — și de 
obiectivitatea lor. Aplauzele la scenă 
deschisă adresate jocului Anei Stăni- 
șel (Rapid) sau Măriei Boși (I.E.F.S.) 
ne-au arătat că spectatorii din Timi
șoara iubesc și apreciază mai întîi 
handbalul, calitatea lui, frumusețea 
iui și, abia apoi, o echipă sau alta.

Comportarea civilizată a miilor de 
iubitori ai sportului din acest puter
nic centru a fost, însă, în parte, um
brită de atitudinea unor spectatori re
calcitranți, certați cu cele mai ele
mentare norme de conduită. La der- 
byul campionatului, partida dintre U- 
niversitatea Timișoara și Universitatea 
București (deci, dintre două forma
ții studențești), cîteva „voci" s-au în
trecut în remarci jignitoare, în in
vective la adresa antrenorului Constan
tin Popescu, a cărui atitudine pe 
„banca de schimb" era ireproșabilă. 
Atmosfera creată șl, din păcate, ne
curmată de organele de ordine, de

venise grea, în flagrantă n ©concor
danță cu jocul frumos, in limitele fair- 
playului creat de cele două formații 
fruntașe. La pauză, cînd scorul era 
9—8 pentru Universitatea Timișoara, 
după o repriză echilibrată, și cînd se 
prevedea o a doua jumătate de par
tidă în care replica bucureștencelor 
să fie la fel de dîrză, antrenorul 
C. Popescu a părăsit sala. Desigur, 
în semn de protest față de atitudi
nea necuviincioasă a celor 10—15 hu
ligani.

Am înțeles supărarea îndreptățită a 
antrenorului Popescu și am condamnat 
atitudinea acelui grup de spectatori, 
precum și espectativa organizatorilor 
(aceștia s-au rezumat la un slab apel 
difuzat prin stația sălii). Dar, n-am 
ințeles acest gest de răspuns. In fond, 
antrenorul bucureștean avea o înda
torire fermă față de echipa sa, care 
evolua în teren și care avea nevoie 
de o conducere calificată, și alta — 
nu mai puțin importantă — față de 
cei aproape trei mii de spectatori 
corecți din tribună.

Dezaprobînd atitudinea grupului de 
huligani, cerînd factorilor în drept din 
Timișoara măsuri ferme pentru înlă
turarea lor de pe terenul de sport, 
vom spune — totuși — că și antre
norul C. Popescu a rămas dator față 
de sportive și spectatori, că nici cu 
gestul său nu putem fi de acord.

Hristache NAUM

Șl AVANTAJE?
Pentru orice sportiv, include

rea în lotul olimpic înseamnă, 
pe de o parte recunoașterea ta
lentului și a perspectivelor și, 
pe de alta, obligația de a se pre
găti cu seriozitate și rîvnă pen
tru apărarea culorilor țării. Mai 
există, însă, din nefericire spor
tivi care, odată selecționați în 
loturile olimpice consideră că nu 
mai au nimic de făcut, căutînd 
doar să se mențină „pe linia de 
plutire1* și aceasta cu eforturi 
minime.

Un asemenea caz îl constituie 
schifista Georgeta Alexe (Voin
ța București). De mai multe ori 
selecționată în loturile reprezen
tative, campioană a țării anul 
trecut, în probele de 2 f.c. și 
8-)-l, Georgeta Alexe a fost co
optată și in lotul olimpic. Dar- 
în urma unui antrenament de 
pregătire fizică, la ședința obiș
nuită, antrenorii Sergiu Zelinschi 
și Stelian Pelrov și-au... permis 
să o critice (alături de alte două 
canotoare) pentru lipsă de inte
res, numită concret CHIUL. 
Drept urmare, sportiva în cauză, 
considerîndu-se... nedreptățită, a 
plecat pur și simplu acasă, fără 
nici o explicație, fără a sta de 
vorbă cu antrenorii lotului, pără- 
sindu-și coechipierele alături de 
care a cunoscut multe satis
facții.

Convocată la federația de spe
cialitate pentru a-și motiva în 
vreun fel gestul. Georgeta Alexe 
s-a declarat NEVINOVATA și, in 
consecință, a refuzat să mai 
participe la pregătirile lotului o- 
limpic.

In fața acestei situații. Biroul 
federal a luat o decizie perfect 
întemeiată, dictînd sportivei o 
suspendare din activitatea com- 
petițională pe timp de un an. Fă
ră îndoială, sancțiunea putea fi 
și mai aspră.

Oricum, Georgeta Alexe nu va 
mai fi convocată în loturile re
prezentative, fuga ei de muncă, 
de pregătire conștientă și de răs
pundere făcînd-o incompatibilă 
cu calitatea de component al ți
nui lot reprezentativ sau olimpic.

Al. HORIA

AȘA ANTRENOR...
Partida de baschet (Div. 

B, m) dintre Electrica Fieni 
și C.S.U. Galați se dovedea 
de bun nivel. Și ar fi făcut 
bună impresie spectatorilor 
dacă nu era antrenorul Vasile 
Barbu (Electrica Fieni). După 
un fault de joc comis de un

sportiv al său, Vasile Barbu 
a luat mingea și a aruncat-o 
în capul unui jucător gălă- 
țean. Mai mult, cînd un alt 
jucător, I. Corjos (C.S.U.), 
s-a dus la locul de executa
re a penalty-ului, furiosul an
trenor l-a lovit cu capul în

A FOST DESCALIFICAT CONCURENTUL ! 
DAR PROFESOARA ?

La finala pe țară a „Cupei tineretului44 la schi, rezervată ele
vilor, competiție care s-a desfășurat pe pîrtiile din stațiunea 
Păltiniș (Sibiu), nota generală de sportivitate a fost deteriorată 
de atitudinea condamnabilă a unei profesoare. Iată despre ce 
este vorba : la startul probei de fond rezervată băieților s-a 
prezentat și David Popa, din partea județului Prahova. Clasin- 
du-se pe primul loc. el a devenit campion al „Cupei tineretu
lui44, titlu pe care avea să și-l păstreze doar pentru... cîteva 
ore. Motivul ? David Popa, din Azuga, a absolvit vara trecută 
liceul din localitate și, deci, conform regulamentului, el nu avea 
dreptul să participe la un concurs al școlarilor, pentru simplul 
motiv că nu este elev. Numai că profesoara Vasilica Ilie, con
ducătoarea delegației sportivilor prahoveni, deși cunoștea acest... 
amănunt, l-a trecut sub tăcere, probabil de dragul de a se 
întoarce acasă cu un titlu de campion. Mai cinstit decît pro
fesoara Hie, David Popa a declarat reporterului că el nu este 
elev, motiv pentru care juriul l-a descalificat. Dar principala 
vinovată, profesoara, precum și cei de la C.J.E.F.S. Prahova, 
care au confirmat cu ștampilă și semnătură că David Popa este 
elev, în ce fel urmează a fi... descalificați 7

Ion GAVRiLESCU

față, ca un bătăuș de maidan. 
Gestul său a stîrnit, pe bună 
dreptate, dezaprobarea și dis
prețul publicului spectator.

„EXEMPLUL" 
CĂPITANULUI 

DE ECHIPĂ
Se desfășura întîlnirea de 

hochei dintre echipele Dună
rea Galați și Dinamo Bucu
rești. Mai rămăseseră doar 11 
minute de joc. In acel mo
ment, la scorul de 3—1 pentru 
gazde, dinamoviștii reușesc să 
reducă din handicap, la ca
pătul unei faze confuze. Su
părat (! ?) căpitanul și tot
odată antrenorul echipei Du
nărea, Octavian Corduban, îi 
cere socoteală arbitrului Gh. 
Mureșan, apostrofîndu-1. Aces
ta decide eliminarea sporti
vului de pe teren pentru ges
turi nepermise. Atunci, Cor
duban îl lovește violent cu 
pumnul pe arbitru. Evident, 
gestul necugetat i-a atras eli
minarea din meci. Dar numai 
atît ? Atitudinea huliganică 
impune luarea unor măsuri 
mai aspre.

T. SIRIOPOL — coresp. jud.

I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I 
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

Pe pîrtia de la Dealul Negru, primii concurenti iau cunoștință 
cu locurile de întrecere. Foto : I. MÎNDRESCU — Suceava

,,Cupa tineretului"

FINALELE DE LA VATRA DORNEI
Vatra Dornei, cunoscută sta

țiune montană din nordul Mol
dovei, va găzdui, timp de două 
zile, întrecerile finale la schi 
din cadrul „Cupei tineretului", 
rezervate sportivilor din sin
dicate și cooperația meșteșu
gărească, dedicate in acest an 
Congresului U.G.S.R. și Con
gresului UCECOM.

Competiției, eveniment de re
zonanță în viața sportivă a ora
șului, i s-a acordat de către 
organele locale o deosebită a- 
tenție, Iuîndu-se toate măsurile 
organizatorice pentru ca ea să 
se bucure de aceeași frumoasă 
reușită ca și precedentele fina
le. Pîrtiile de pe Dealul Ne
gru asigură concurenților con
diții excelente de întrecere. 
Pentru participanții la finale, 
la clubul stațiunii, ansamblul 
artistic al orașului Vatra Dor
nei va prezenta, azi, de Ia ora

18, un spectacol folcloric. Tot
odată, expoziția „Suceava-ori- 
zont sportiv 1980!" va oferi po
sibilitatea unui contact cu 
perspectivele dezvoltării spor
tului în această zonă. Un stand 
de cărți va pune la îndemîna 
celor interesați volume cu te
matică sportivă.* •

In ceea ce privește con
cursul propriu-zis, să notăm că 
azi, de la ora 14, se desfășoară 
cele două - manșe ale probelor 
de coborîre, urmînd ca dumi
nică, de la ora 11, să aibă loc 
întrecerile de fond Să amin
tim, de asemenea, că miine, de 
la ora 10, în deschidere, este 
programat un cros pe schiuri 
cu participarea a numeroși ti
neri și tinere din bazinul Dor- 
nelor, precum ți demonstrația 
celor evidențiați in probele da 
coborîre

INITIATIVE
In comuna Ruginoasa, jude

țul Iași, activitatea sportivă nu 
s-a întrerupt nici in condițiile 
acestei ierni vitregi. în plus, 
profitînd de faptul că tinerii 
comunei au mai mult timp li
ber decît vara, s-a luat ini
țiativa de a se executa o sea
mă de reamenajări la baza 
sportivă, bază, care, de altfel, 
poate servi ca model pentru a- 
sociațiile din comunele înveci
nate. Ea dispune de terenuri de 
fotbal, tenis de cimp, handbal, 
o pistă de atletism (100 m), 
vestiare, totul fiind împrejmuit 
cu gard din prefabricate.

★
Gimnastica la locul de mun

că face parte din preocupările 
zilnice ale unui mare număr 
de angajați ai întreprinderii 
UREMOAS din Capitală. Peste 
800 de persoane participă la 
programul organizat, conduce
rea acestuia fiind asigurată de 
către instructori recrutați chiar 
dintre tinerii întreprinderii, 
pregătiți prin grija conducerii 
asociației.

★
Atractive competiții de schi 

în comunele județului Suceava. 
După ediția a IV-a a „Cupei 
speranțelor", desfășurată de cu- 
rind la Ciocănești, a avut loc, 
in comuna Dorna Cândrenilor 
ediția I a „Cupei Oușorul", pro
be alpine.

★
Orientarea' turistică pe timp 

de iarnă — acesta a fost obiec
tivul competiției organizată în 
Pădurea Băneasa de către Con
siliul municipal al sindicatelor 
București, în colaborare cu a- 
sociația „Grivița Roșie". Con
cursul s-a dovedit de o deose
bită atractivitate, la el partici- 
pînd peste 180 de sportivi.

★
La Pitești, din inițiativa ca

tedrei de educație fizică a Li
ceului Nicolae Bălcescu, a în
ceput organizarea unor întîlniri 
bilaterale amicale între școli, 
în program figurează : sărituri 
in lungime de pe loc, aruncarea 
mingii medicinale de 2 kg. tenis 
de masă, cros, șah și volei. 
Primele întreceri de acest fel 
au avut loc la Cîmpulung, 
intre elevii Liceului Dinicu Go- 
lescu din localitate și elevii Li
ceului Nicolae Bălcescu din 
Pitești. Au cîștigat oaspeții, în 
aplauzele unui mare număr de 
spectatori.

O competiție inedită s-a des
fășurat, de curînd, în sala clu
bului Poligrafiei din Tg. Mu
reș : sportivii asociației au pri
mit vizita tinerilor din asocia
ția sportivă comunală „Pro^ 
greșul" Sintioana. Formațiile 
și-au împărțit victoriile, la te
nis de masă cîștigînd gazdele 
iar la șah oaspeții. întâlnirea a 
constituit revanșa întrecerilor 
desfășurate la sfîrșitul anului 
trecut, la Sintioana.

★
O acțiune devenită tradițio

nală — „Cupa IPROLAN la 
schi" — s-a desfășurat la Pre
deal, în organizarea asociației 
sportive din cadrul Institutului 
pentru proiectări de secții și 
uzine de lamihare din Bucu
rești. Programul întrecerilor a 
fost bogat : copii, începători, 
băieți și fete și avansați, băieți 
și fete. Cupa — transmisibilă — 
s-a acordat cîștigătorului com
binatei alpine, iar pentru locu
rile fruntașe în clasament 
s-au înmînat medalii și pla
chete.

4000 DE ÎNVĂȚĂTORI>

LA CURSURI 
DE PERFECȚIONARE
Inițiate anul trecut, într-o 

formulă nouă, de către Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport. în colaborare 
cu'Ministerul Educației și tn- 
vățămîntului. cursurile de per
fecționare în problemele predă
rii educației fizice și sportului 
cu participarea învățătorilor 
vor continua în apropiata va
cantă de primăvară. După un 
prim eșalon de 1 700 de cursanți, 
în 1975, acum, cel de-al doilea 
va cuprinde un număr sensibil 
sporit — circa 4 000.

Programate între 6—10 apri
lie, cursurile (teoretice si prac
tice) se vor desfășura pe lin
gă liceele pedagogice din fie
care județ cu învățători din a- 
șezări urbane si rurale. Selec
ția cursanților va fi efectuată 
direct de Inspectoratele școlare 
județene.

Sportul Pqg.a3;o |j



Moul sezon trebuie să însemne

UN PAS FERM, PE DRUMUL 
ÎMBUNĂTĂȚIRII ACTIVITĂȚII

Etapa de mîine a „Cupei României" reprezintă startul oficial 
în noul sezon fotbalistic. Prilej pentru toți cei care iubesc 
această populară disciplină sportivă de a-și îndrepta gîn- 
durile, cu noi speranțe, spre evoluția viitoare a echipelor 

noastre din diversele eșaloane de performanță, spre evoluția 
echipelor reprezentative, de la care se așteaptă — și pe bună 
dreptate — comportări și rezultate mai bune decit cele realizate 
în ultima vreme.

Se cunoaște faptul că, de cîțiva ani, situația generală din fotba
lul nostru este nesatisfăcătoare, atît pe planul nivelului tehnic al 
competițiilor interne (care nu satisfac — ca spectacol sportiv — 
6utele de mii de spectatori prezenți, duminică de duminică, în 
tribunele stadioanelor din întreaga țară), cit și pe planul repre
zentării în arena internațională. în același timp, din păcate, în 
afară de nivelul tehnic nesatisfăcător, ceea ce a contribuit la 
nemulțumirile din jurul activității fotbalistice a fost și o anumită 
atmosferă necorespunzătoare din lumea acestui sport, caracterizată 
prin : muncă insuficientă, tendință de chiul, nesportivitate și chiar 
incorectitudine în abordarea întrecerilor, aspecte de care s-au 
ocupat atît unele articole din ziarul nostru și alte publicații cit 
și unele analize ținute în cluburi sau la nivelul unor colegii și 
comisii ale federației de specialitate. Conducerea C.N.E.F.S. și 
F.R.F. au pornit, la rîndul lor, o ofensivă puternică pentru instau
rarea în fotbalul nostru a unui climat de muncă și moralitate la 
nivelul celor mai ridicate exigențe, pentru extirparea fenomenelor 
negative — care încă mai dăinuie, ținîr.d în Ioc progresul fotba
lului — și asigurarea acelei atmosfere de pregătire temeinică, 
principialitate și dăruire pe care să se fundamenteze viitoarele 
progrese de fond ale fotbalului.

Noul Birou federal, ales în această iarnă, își propune o acti
vitate energică, o acțiune largă, cu efect asupra tuturor sectoa
relor componente ale activității fotbalistice, care să ducă la eli
minarea carențelor și la măsuri eficiente (de organizare, de instru
ire, de educație, de asigurare a fondului de jucători valoroși, de 
politică a echipei naționale, de întărire a bazei materiale etc) pen
tru îmbunătățirea întregii activități fotbalistice.

în acest ansamblu de preocupări, se înscrie — printre altele — 
și atenția specială acordată în această iarnă perioadei pregătitoare, 
care a fost îndrumată și supravegheată de tehnicienii federației, 
de Colegiul central al antrenorilor și care — după declarațiile 
unor antrenori și jucători — s-a încheiat cu bune rezultate, prin 
atingerea unor parametri superiori celor din trecutele perioade 
similare. Numai că așteptăm ca acest lucru să fie confirmat în 
întrecerile oficiale, în calitatea jocului, în spectacolul sportiv ofe
rit...

Acum, la începerea unui nou sezon, este momentul să amintim 
Jucătorilor că performanțele superioare nu vin de la sine, ca sim
plă urmare a talentului, ci ele se clădesc pe suportul muncii de 
pregătire continue și temeinice, al disciplinei și dăruirii, al unei 
vieți sportive fără fisuri. Tot jucătorilor, este momentul să le 
atragem atenția că de la ei se așteaptă nu numai efort în teren 
și execuții tehnice de calitate ci și, în egală măsură, atitudini spor
tive care să constituie exemple pentru tineretul care-i privește, 
respect pentru adversar și arbitru, pentru publicul spectator.

Antrenorilor care răspund de pregătirea echipelor divizionare 
le revine, în acest sezon, misiunea de onoare de a fi principali 
promotori ai procesului de modernizare a fotbalului nostru, sub 
aspectul instruirii, de desfășurare a complexului de activități 
instructiv-educative la cei mai înalți parametri ai cerințelor marii 
performanțe internaționale. Muncind — ei. în primul rînd ! — 
cu sîrguință și cu competență, desfășurînd antrenamentele în spi
ritul unei depline exigențe, fără nici un fel de rabat de la cerin
țele de volum și intensitate, antrenorii („meseriașii" de bază ai 
fotbalului), în colaborare cu medicii echipelor, au obligația de 
a pune, în întregime, munca de instruire din cluburi și asociații 
pe bazele științifice pe care le impune azi sportul de performanță, 
de a lucra zi de zi după cele mai noi cerințe ale metodicii mo
deme, fără de care progresul, atingerea marii performanțe Inter
naționale sînt de neconceput.

Din partea arbitrilor, așteptăm în noul sezon competență de
plină In aplicarea regulamentului, obiectivitate totală, autoritate 
în reprimarea abaterilor, pe scurt — un rol activ atît în asigurarea 
unui bun nivel tehnic al jocurilor, cît și în desfășurarea meciuri
lor In spiritul unui fair-play fără reproș, care să facă din meciul 
de fotbal o întrecere cu adevărat sportivă, guvernată de prin
cipiul „cel mai bun, să învingă".

Conducătorilor de secții de fotbal, comisiilor de fotbal județene, 
municipale și orășenești, publicului spectator le reamintim, acum, 
in ajunul reluării activității competiționale oficiale, că au, la rîn
dul lor, sarcini sau roluri importante în buna desfășurare a acti
vității fotbalistice din țara noastră.

In fine, găsim că este potrivit ca înaintea startului în noul 
sezon să ne îndreptăm gîndul și spre echipa noastră reprezenta
tivă, spre componenții lotului național. Rămași datori, în trecutele 
sezoane, numeroșilor iubitori ai fotbalului, „tricolorii" au ocazia, 
chiar în primele săptămîni ale acestei noi „stagiuni", să obțină 
o performanță (dificilă, dar tangibilă !) care să reprezinte un 
pas spre reale afirmări ale fotbalului nostru în arena internațio
nală : calificarea în turneul fina] al Jocurilor Olimpice.

„Tricolorilor", tuturor fotbaliștilor din eșaloanele noastre divi
zionare, activiștilor din acest sport, le adresăm, în pragul noului 
sezon, urarea noastră, a tuturor iubitorilor fotbalului, de deplin 
succes !

SIMBĂTA
BASCHET : Sala Giulești, de ta 

ora 15 : Rapid — P.T.T. (f. B), Ra
pid — Farul (m. A), I.C.E.D. — 
I.E.F.S. (m. A) ; sala Politehnica, 
de la ora 17 : Voința — Progre
sul (f. ,,Cupa F.R.B.), Olimpia — 
Rapid (f. „Cupa F.R.B.") ; sala 
Olimpia, ora 19,30 ; Mine-Ener- 
gie — P.T.T. (m. B) ; sala Progre
sul, ora 16 : IREM — Automatica 
(m. B) ; sala Arhitectura, de la 
ora 16,30 : Arhitectura — Politeh
nica (f. B), Universitatea — Arhi
tectura (m. B) ; sala „I. L. Ca- 
ragiale", ora 20 : Universitatea — 
Olimpia II (f. B).

HOCHEI : Patinoarul „23 Au
gust-, ora i8 : Selecționata divi
zionara — Cehoslovacia (tineret), 
meci în „Cupa Federației".

JUDO : Sala Dinamo, de la o- 
rele 10 și 17 : finalele Campiona
telor republicane individuale re
zervate seniorilor.

POPICE : Arena Voința, ora 15 : 
Voința București — Petrolul Băicoi;

arena Giulești, de la ora 15 : Ra
pid București — Voința Galați ; 
arena Laromet, de la ora 15 : La- 
romet București — Gloria Bucu
rești. Partide în campionatul fe
minin, Divizia A.

VOLEI : Sala Progresul, ora 
18,30 : Progresul — Electra (B. m.) ; 
sala Flacăra roșie ; ora 16 : Me
dicina — FI. roșie (B. f), ora 
17 : C.P.B. — Spartac (B. f.)

DUMINICA
BASCHET : Sala Giulești, de la 

ora 9 : I.C.E.D. — I.E.F.S. (m. A), 
Rapid — Farul (m. A).

BOX : Sala Grivița Roșie, de la 
ora 10 : reuniune în cadrul Cam
pionatului național de juniori.

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 10,30 : Progresul — F.C.M. 
Reșița ; stadionul Giulești, ora
14.30 : Rapid — Politehnica lași 
(„Cupa României").

HOCHEI î Patinoarul „23 Au
gust", ora 18 : Cehoslovacia (ti
neret) — Legia Varșovia, meci in 
„Cupa Federației".

JUDO : Sala Dinamo, de la 
orele 10 și 16 : finalele Campio
natelor republicane individuale re
zervate seniorilor.

POPICE : Arena de Ia clubul în
treprinderii Republica, de la ora 
8 : Gloria București — Rafinorul 
Ploiești ; arena Olimpia (fosta 
Constructorul), de la ora 8 : Olim
pia București — Constructorul Ga
lați, meciuri în campionatul mas
culin, Divizia A.

VOLEI : Sala Flacăra roșie, ora
9.30 : Unirea — Confecția Vaslui 
(B. f.) sala Giulești, ora 11,30 : 
Grivița Roșie — Farul (B. m).

ȘTIRI... ȘTIRI...
PROGRAMUL SI ARBITRII9 PARTIDELOR• TRANSFERĂRI ÎN DIVIZIA 

A. Conform prevederilor regula
mentare, unele echipe diviziona
re A au efectuat. în această pe
rioadă. noi legitimări de jucă
tori proveniți din eșaloanele in
ferioare (cu dezlegările de ri
goare). Iată care sînt acești ju
cători : Nadu (Metalul Drobeta 
Tr. Severin) și Belanov (U.M.T.) 
Ia Politehnica Timișoara ; Florea 
(Prahova Ploiești) la Steaua ; 
Ciurea (F. C. Brăila) Ia F. C« 
Constanța ; Nedianu (I.C.S.I.M.) 
Ia Rapid București ; Dașcu (E- 
lectroputere Craiova) și Istine 
(Dacia Orăștie) la Universitatea 
Craiova; Timofi (Victoria Tecuci) 
și Vămanu (Liceul de fotbal 
Bacău) la Sport Club Bacău ; 
Popa (A.S.A. Tg. Mureș — care 
și-a satisfăcut stagiul militar), 
Coloji (Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii). Stanciu (Textila Sebeș) 
și Ciglenean (Arieșul Turda) — 
toți la C.F.R. Cluj-Napoca.

• ULTIMII „RESTANȚIERI" AU 
TRECUT TESTUL DE REZISTEN
ȚA. ieri, în Capitală, s-au pre
zentat pentru susținerea testului 
de rezistență ultimii „restanțieri“ 
ai acestei probe de control. Toți 
cei 7 jucători care au luat star
tul au îndeplinit baremul ! Mus- 
tățea, Speriatu și Toma (F. C. 
Argeș), Atodiresei și Chivu 
(F.C.M. Reșița), Crișan și I. Con- 
stantinescu (Universitatea Cra
iova).

• LOCUL DE DISPUTARE A 
MECIULUI OLANDA — ROMA
NIA. Federația de fotbal din O- 
landa a comunicat forului nostru 
de specialitate că partida Olan
da — România, din cadrul pre
liminariilor olimpice, programată 
la 6 aprilie, se va disputa în lo
calitatea Roosendaal.

DIN „16“-IMILE „CUPEI ROMÂNIEI 1L

M. Popescu — la centru.
ASTĂZI

LETEA BACĂU — TRACTORUL BRAȘOV :
A. lanuș și C. Raica — la tușa (toți din București).

MlINE
DACIA PITEȘTI — JIUL : C. Dinulescu — V. Mândescu și I. Urdea 

(toți din București).
F.I.L. ORĂȘTIE - METALUL DROBETA TR. SEVERIN : T. Andrei - 

I. Banciu și I. Vințan (toți din Sibiu).
RAPID BUCUREȘTI — POLITEHNICA IAȘI : S. Drâgulici (Drobeta 

Tr. Severin) — F. Anutescu (Pitești) și A. Ene (Craiova) — stadionul 
Giulești.

PROGRESUL BUCUREȘTI — F.C.M. REȘIȚA : N. Petriceanu — E. Svit- 
lec și Gh. Vasilescu II (toți din București) — stadionul Republicii, ora 
10,30.

DIERNA ORȘOVA — F. C. BAIA MARE : S. Marian (Sighișoara) — 
N. Barna (Tîrnâveni) și I. Sooș (Tg. Mureș).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — F. C. CONSTANȚA : C. Bărbulescu — 
R. Platoș și S. Marin (toți din București).

GLORIA BUZĂU — F. C. BIHOR : Gh. Vasilescu I ■— Sî Stâncescu 
și I. Pop (toți din București).

MINERUL TURȚ — SPORTUL STUDENȚESC : M. Fediuc — M. Abra- 
mluc (ambii din Suceava) și V. Popovici (Botoșani), ora 10,30.

F. C. OLIMPIA SATU MARE — STEAUA : C. Ghițâ — Gh. lonoscu 
și C. Braun (toți din Brașov).

F. C. ȘOIMII SIBIU — UNIVERSITATEA CRAIOVA : O. Anderco (Satu 
Mare) — T. Vass și F. “............................ ~

A.S.A. TG. MUREȘ 
rinciu și V. Gligorescu

C.S.U. GALAȚI — 
și Gh. Manta (toți din

A.S.A. C. LUNG MOLDOVENESC — „Uw CLUJ-NAPOCA : C. Szilaghi — 
G. Pop și E. Feldman (toți din Baia Mare).

ENERGIA GH. GHEORGHIU-DEJ — F. C. ARGEȘ : M. Butea — I. Ro- 
șoga și V. Navroschi (toți din București).

Moraru — M. Vasiliu și N. Moroianu

Pitiș (ambii din Oradea).
— DINAMO BUCUREȘTI : N. Cursaru — M. Ma- 
(toți din Ploiești).
C.F.R. CLUJ-NAPOCA : R. Stineon — D. Ghețu 
București).

S. C. BACĂU — U.T.A. : M.
(toți din Ploiești).

• Toate partidele (cu exceoția
• In caz de egalitate după 90 . _

două reprize a 15 minute fiecare. Dacă egalitatea persista, se va trece 
la executarea penaltyurilor pînâ la desemnarea unei invingâtoare.

celor specificate) încep la ora 14,30. 
de minute, meciurile se prelungesc cu

O lacună mai veche a „Cupei“

MEREU ÎN CĂUTAREA FORMULEI POTRIVITE
Prezentîndu-se în desenide- 

rea sezonului oficial de fotbal, 
„Cupa" ne dă prilejul să vor
bim mai mult despre ea. Și 
nu în mod gratuit, ci pentru 
că populara competiție trece — 
de mai mulți ani — printr-o 
serie de dificultăți. Esie vorba 
despre ajungerea la un regula
ment de disputare convenabil 
și stabil. Pentru că. de mai 
multe stagiuni, prevederile ofi
ciale de desfășurare a jocuri
lor, dc programare a lor, s-au 
schimbat ediție de ediție ceea 
ce, se înțelege, n-a avut efecte 
pozitive asupra perfecționării 
formulei de disputare. Și. în 
plus, ceea ce e mai supărător 
este că suita aceasta de încer
cări de găsire a unei formule 
n-a dus pînă în prezent la un 
rezultat fructuos.

Se știe că natura competi
ției pretinde așezarea tuturor 
participantelor pe aceeași treap
tă, indiferent de categoria 
competițională. Marele scop al 
„Cupei" e acela de a oferi ori
cărei echipe posibilitatea unei 
afirmări, peste nivelele cam
pionatelor. E un element sti
mulator acela, oferit de ali
nierea, sub același start, a for
mațiilor dintr-o țară. Mai in
tervine și alt scop, mult sub
liniat și oe apariția competi
ției europene „Cupa cupelor", 
care oferă o posibilitate de a- 
firmare internațională o cale 
de „recompensare morală", dacă 
vreți, pentru echipele de va
loare care n-au reușit, în edi
ția de campionat, succesul 
scontat. Aceste două principale 
rațiuni de existență ale „Cu
pei" pretind ca regulamentul 
să caute, in limitele posibilului, 
să nu creeze diferențieri de 
tratament între echipe, indife

fotbaliștii 
„Vulcan'*-

Jl
OASPE

rent dc categoria lor compcti- 
țională. E primul și marele 
comandament al prevederilor u- 
nui asemenea gen de competi
ție.

La noi, etapele prime ale 
„Cupei", angrenînd echipele din 
eșaloanele inferioare, nu pot — 
oricît ar încerca — să creeze 
această deplină egalizare de 
tratament. Lipsa de timp e un 
motiv absolut real. Dar, atunci 
cînd se ajunge în etapele su
perioare, din etapa „16“-imilor 
— dacă nu și mai devreme — 
e absolut necesar să se utili
zeze o formulă de disputare a 
meciurilor care să nu creeze 
nici un fel de discriminare, 
nici un avantaj chiar prin 
modul de programare a întîl- 
nirilor. In trecutele sezoane s-a 
încercat, tocmai în scopul unei 
asemenea echitabile operații de 
alcătuire a etapelor, ca întîlni- 
rile să se desfășoare pe tere
nuri neutre ; dar nereușita fi
nanciară a anulat, pe bună 
dreptate, formula. Dar a se 
trece, ca în actualul sezon, la 
o programare care CREEAZĂ 
AVANTJUL UNOR ECHIPE, 
nici această soluție nu poate 
fi considerată valabilă. Se știe 
că, acum, in cazul in care cele 
două echipe stabilite de sorți 
sînt de aceeași categorie, par
tida arc loc pe terenul primei 
formații extrase din urnă. Se 
acordă, așadar, în mod injust, 
avantajul terenului — de mul
te ori decisiv în fotbal — u- 
neia dintre formații. Ce e de 
făcut ? Socotim că formula eea 
mai convenabilă e aceea a dis
putării (din faza „16“-imilor) a 
jocurilor după sistemul tur- 
retur. E vorba de patru date 
suplimentare în calendar, date 
care pot fi asigurate și printr-o

împingere a sezonului de toam
nă în decembrie, cu încă două 
săptămîni, și prin intensifica
rea folosirii etapelor de la 
mijloc de săptămină, soluție 
care ar sluji de altfel și solici
tărilor fotbalului actual de per
formanță. Această soluție ar 
rezolva și problema încasări
lor și ar mări, credem, intere
sul pentru multe din partide ; 
dar — mai ales — nu ar crea, 
chiar printr-o stipulare regu
lamentară, diferențe de trata
ment între o formație sau alta. 
Poate că F.R.F. va decide apli
carea acestei formule chiar 
din „optimi", întărind în acest 
fel și importanța elementului 
valoric în obținerea calificării. 
De altfel, propunerea noastră, 
departe de a fi originală, e 
utilizată de majoritatea țărilor 
europene, unele aplicînd-o chiar 
din etapa „32“-imilor, adi
că din momentul intrării în 
competiție a formațiilor de Di
vizia B.

Eftimie IONESCU
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La 10 martie

DUBLĂ ÎNTiLNIRE D
BULGARIA - RO

După cum am mai anunțat, 
în cadrul pregătirilor pe care 
le efectuează în vederea me
ciurilor oficiale cu Cehoslova
cia (preliminariile Turneului 
U.E.F.A., ediția 1976), selecțio
nata de juniori a țării noastre 
va susține, în luna martie, trei 
partide amicale internaționale.

Prima di 
gramatSW 
garia, uf 
și echipa 
ceasta d 
scrie în 
nite tradi 
nual Intri 
niorj ale 
Bulgaria,

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU

PROCURAREA BILETELOR
LA tragerea excepționala 

PRONOEXPRES OLIMPIC

Se atribuie : Autoturisme Da
cia 1300 și Skoda S 100. excursii 
în U.R.S.S., UNGARIA șl AUS
TRIA, FRANȚA (Valea Loirei), 
ctștigurl in bani.

Tragerea are loc mîine 29 fe
bruarie a.c.. la București, in sala 
Clubului Finanțe Bănci din str. 
Doamnei nr. 2, eu începere de 
la ora 17,45.

Rețineți ! Variantele de '15 lei 
participă la toate extragerile.

NU UITAȚI ! PROCURAȚI-VA 
DIN VREME BILETE PENTRU 
MAREA TRAGERE EXTRAORDI
NARA LOTO A MĂRȚIȘORULUI 

DIN 2 MARTIE

Se atribuie cîștiguri suplimen
tare din fond special.

Oferiți celor dragi ca mărțlșoa- 
re biletele pentru această trage
re. Se pot cîștiga : autoturisme 
Dacia 1300, Skoda S 100. excursii 
tn UJt.S.S.. R. D. Germană, Iu
goslavia și Franța, premii in 
bani.

Nu lăsațl pentru ultima zi pro
curarea biletelor !

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 27 FEBRUARIE 1976

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 983.581 lei. 
Extragerea I : 47 5 56 22 68 83 67 57 52
Extragerea a Il-a ; 70 17 6 79 23 38 58 81 11
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salutat cu simpatie și căldură 
pe lăcătușii Ian Dobrescu, Con
stantin Dumitru, pe strungarul 
Dumitru Burcea, toți oampo- 
nenți ai minusculei echipe 
fotbal „Vulcan", pe 
Dumitru Crăciun, cindva 
pion de lupte libere, sub 
zile echipei Steaua.

La sfîrșit. tov. colonel 
xandru Florescu. șeful secției 
de fotbal a clubului Steaua, a 
mulțumit pentru invitație, sub
liniind latura educativă a aces
tei acțiuni. Iar Ion Dumitru, 
căpitanul formației, a ținut să 
asigure delegația suporterilor 
că „semnificația acestei vizite 
noi o traducem printr-un anga
jament de conștiință de a munci 
mai mult si mai bine, pentru 
a contribui la redresarea grab
nică. necesară, a fotbalului nos
tru".

IMPRESII DE LA MECIUL FRANȚA - OLANDA
Viitorii noștri adversari

Ștefan Covaci și Cornel Dră- 
gușin s-au aflat miercuri seara 
în tribunele stadionului din 
Caen, unde au urmărit meciul 
dintre reprezentativele olimpi
ce ale Franței și Olandei, în
cheiat, cum se știe, cu victoria 
gazdelor, la scorul de 4—2. Au 
văzut Ia lucru, in fapt, adver
sarii pe care „tricolorii" noștri 
îi vor intilni — la 24 martie, la 
București (Franța) ; 6 și 14 a- 
prilie, la Roosendaal și București 
(Olanda) — în trei partide con- 
tind pentru grupa a IV-a euro
peană a preliminariilor J.O. ,

Interesîndu-ne, în primul rînd, 
de evoluția celui mai apropiat 
partener de întrecere, am aflat 
că antrenorul fotbaliștilor fran
cezi, Gaby Robert, a rămas (cu 
o excepție, portarul) credincios 
echipei aliniată, în toamnă, la 
Blois. Miercuri au jucat, așa
dar : Orlandini (Nimes) — 
Chazotte (Paris F.C.), Pottier 
(Cambrai), Stassiewitch (Lens), 
Meynieu (Bordeaux) — Fernan
dez (Marseille), Rubio (Nancy), 
Platini (Nancy) — Rouyer 
(Nancy), Schaer (Saint Etienne), 
Amisse (Nantes).

~.„O echipă puternică — sub
linia Ștefan Covaci — alcătuită 
în linia apărătorilor din jucători 
cu gabarit mare, iar in linia în- 
tii din fotbaliști de talie mai 
mică, stînd însă bine pc picioa
re —, care a jucat cu aceeași 
vigoare și cu o bună tehnică in 
viteză în majoritatea timpului" 
—„Cei trei de la mijloc acoperă 
o zonă mare, asigură prin mo
bilitate un bun echilibru in cele 
două faze fundamentale", a ți
nut să adauge Cornel Drăgușin.

De altfel, olimpicii francezi 
au controlat jocul timp de a- 
proape 70 de minute, conducted 
cu 4—0, datorită golurilor în
scrise . de Schaer (min. 4),

vâzufi de antrenorii ștefan Covaci și Cornel Di agușin

Rouyer (min. 21 și 57) și Platini 
(min. 52).

La 0—4 
te a ieșit 
rioadă de 
pe fondul 
instaurate 
a atacat periculos, înscriind de 
două ori prin Peters (min. 70) 
și Van Den Horst (min. 75). La 
4—2, francezii au beneficiat de 
un penalty, pe care însă Platini 
(al doilea în clasamentul gol- 
geterilor campionatului francez), 
l-a ratat, ceea ce l-a făcut pe 
Jacques Ferran, de la L’Equipe, 
să scrie următoarele 
articol intitulat „Pielea 
din Carpați" : „Biletul 
Montreal, pe care noi ii 
solid cu o clipă înainte, a părut 
astfel deodată mai puțin asigu
rat. Va trebui să ne „batem" la 
București, la 24 martie, pentru 
a nu suferi o infrîngere grea, 
care ar repune totul în chestiu
ne".

Șl, totuși, în același ziar, 
Tony Arbona încheie astfel cro
nica meciului : „întreaga noas
tră echipă merită să fie fe
licitată, chiar dacă sfîrșitul par
tidei a fost mai puțin străluci
tor decil restul".

în ciuda înfrîngerii la scorul 
de 4—2 — spuneau cei doi an
trenori români —, fotbaliștii o- 
landezi au arătat unele calități 
specifice soccerului pe care îl 
reprezintă, mobilitate în teren, 
rezistență, ultimul atu permi- 
țlndu-le o revenire puternică în 
finalul partidei. Se pare că ei 
ar fi reușit un rezultat mai 
bun dacă n-ar fi primit foarte 
repede, in minutul 4, primul 
gol, cel care le-a tăiat din elan 
încă în startul partidei. Spre 
deosebire de prima partidă, 
pierdută pe propriul teren cu 
1—2, după ce au condus la

insă, formația oaspe- 
din îndelungata pe- 

defensivă și, poate și 
unei automulțumiri 
în tabăra gazdelor,

într-un 
ursului 
pentru 
fineam

pauză cu 1—0, oaspeții au pre
zentat la Caen un „11“ care a 
cuprins patru noi jucători, pe 
Bakhuis. Meyer, Van Den Lin
den și Nijsen. O dovadă că 
antrenorii olimpicilor olandezi 
erau hotărîți să redreseze pe 
cit posibil situația.

Ștefan Covaci și Cornel Dră
gușin ne-au informat despre 
viitoarea convocare a selecțio- 
nabililor în vederea pregătirilor 
pentru jocul de la 24 martie, 
cu Franța. Ea va avea loc joi 
18 martie, urmînd ca 
cu trei zile înaintea 
„tricolorii" să susțină 
de omogenizare în 
unei divizionare B.

duminică, 
meciului, 
un meci 

compania

CLASAMENTUL
„GHETEI DE AUR"

Revista „France Football* ne-a co
municat clasamentul „Ghetei de aur*, 
după etapele de campionat desfășu
rate duminică în mai multe țări eu
ropene. jn fruntea clasamentului s-au 
produs unele schimbări esențiale. Li
der este acum francezul Bianchi 
(Reims) și, surprinzător, pe locul al 
doilea a apărut... cipriotul Kaiafas I 
Acesta nu era ținut în evidență și a 
fost intercalat în clasament abia acum, 
în urma unei comunicări din Nicosia, 
în care se anunța cifra golurilor mar
cate de Kaiafas. lată deci clasamen
tul „la zi” : 1 Bianchi (Franța) 24 
de qoluri (24 de jocuri) ; 2. Kaiafas 
(Cipru) 23 g (17 j) ; 3. Bradley (Ir
landa) 23 g (20 j) ; 4—5. Geels (O- 
landa ) 21 g (21 j), Posthumus (Bel
gia) 21 g (25 j) ; 6—7. Cubillas (Por
tugalia) 20 g (22 j) ; Pettigrew (Sco
ția) 20 g (25 j) ; 8—11. Dudu Geor
gescu (România) 19 g (17 j), Nene 
(Portugalia) 19 g (22 j), Rensenbrick 
(Belgia) și Koudijzer (Belgia), ambii 
cu cîte 19 g (25 j).

CORESPONDENȚE DE PESTE HOTARE
■rm i mi iMMnHiaraniiiiHHmiuMnnMBnai^■aouHMisBHMBe

AZI SE REIA CAMPIONATUL ÎN BULGARIA

Politehnica Timișoara invitată
să susțină cîteva

Pe adresa clubului Politehni
ca Timișoara a sosit o telegra
mă din partea echipei poloneze 
Gomik Zabrze, prin care for
mația timișoreană este invitată 
să susțină 3—4 jocuri în Polo
nia. Clubul timișorean a dat 
curs invitației, astfel că, în pe
rioada 2—16 aprilie, echipa sa

jocuri în Polonia
de fotbal se va deplasa în Po
lonia. Prima partidă este pro
gramată la 4 aprilie, cu Gornik 
Zabrze, urmînd ca, în conti
nuare, fotbaliștii timișoreni să 
mai întîlnească și alte echipe 
din prima divizie a campiona
tului polonez.

Azi începe returul campio
natului <je fotbal al Bulgariei. 
Dar activitatea competițională 
a debutat cu două săptămini 
In urmă, cînd s-au disputat 
„16“-imile Cupei, urmate o'Jpă, 
7 zile și de optimile de finală. 
După consumarea acestora, în 
competiție au rămas 6 echipe 
din prima divizie și două din 
Divizia B, sferturile de finală 
fiind programate la 7 aprilie, 
pe terenuri neutre, opunînd 
următoarele formații : Levski 
Spartak — Botev (Vrața), Loko
motiv Sofia — Volov (Sumen), 
Slavia — Akademik, T.S.K.A. 
— Slivniski Gheroi (Slivnița).

Echipele din primul eșalon 
al fotbalului bulgar debutează 
In retur după o temeinică pre
gătire desfășurată inițial la 
munte și continuată in jumă
tatea de sud a țării. Mai mul
te formații au întreprins tur
nee peste hotare, iar altele au 
«usținut meciuri de verificare, 
aoasă, cu echipe străine.

Lupta pentru titlu se anun

ță și în acest campionat a fi 
foarte disputată. Vom fi dm 
nou martori ai tradiționalului 
duel Levski Spartak — 
T.S.K.A., care în ultimii ani își 
adjudecă alternativ titlul. Nu 
va constitui o surpriză de data 
aceasta candidatura ambițioși
lor studenți de la Akademik, 
aflați la 3 și, respectiv, un 
punct de Levski Spartak și 
T-S.K.A. Această din urmă e- 
chipă va începe returul sub 
conducerea noului ei antrenor 
S. Ioțov, care l-a înlocuit pe 
M. Manolov. Suporterii popu
larei echipe sofiote Slavia nu
treau mari speranțe ca forma
ția lor, care a cîștigat ultima 
oară campionatul în anul 1943, 
să- reușească în sfîrșit să cu
cerească titlul după o perioa
dă atît de lungă. Ei au ră
mas, însă, din nou dezamăgiți, 
Slavia evoluînd cu multe fluc
tuații ,cu toate că dispune de 
numeroși jucători valoroși.

TOMA HRISTO )
Sofia, 26 februarie

1*1 ITALIA, INTER-T6RIN0 DOMINA ETAPA
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Iubitorii fotbalului, 

văduviți de atita vre
me de spectacolul fot
balistic, au avut în 
timpul iernii o fru
moasă compensație : 
acea Rugby-saga, o- 
ferită, prin interme
diul televiziunii, care 
a transmis meciurile 
din cadrul „Turneului 
celor 5 națiuni".

Un cronicar de fot
bal nu poate avea, de
sigur. pretenția de a 
înțelege integral jocul 
de rugby, dar rostul 
acestor rinduri se 
vrea a fi altul. In
tr-adevăr. rugbyul, asa 
cum l-am văzut in a- 
ceastă iarnă, oferă o 
anume lecție fotbalu
lui.

Rugby-ul si 
ball-ui, o știm 
bine, sînt doi
siamezi care s-au se
parat acum o sută si 
ceva de ani. in curtea 
colegiului din 
dintr-un sport 
cuprindea, la 
pe amîndouă. 
că fotbalul s-a născut 
pe teritoriul englez, 
dintr-un binom în 
care se afla și rug- 
by-ul,. explică, de alt
fel, vigoarea oonstan- 
tă a fotbalului en
glez. Pe < 
fotbalul 
care nu 
dintr-un 
rugby-ul, 
prentele unui joc 
puțin viguros, in 
rafinamentul 
ează deseori vigoarea 
si setea de ofensivă a 
fotbalului insular. A- 
cest lucru se vede in 
multe socceruri conti
nentale 
fotbalul 
tentația 
rilor se
exagerare, ceea ce ex-

plică, în mare măsură, 
adoptarea aproape j 
tată a unui stil 
joc in care unele 1 
tuozități tehnice 
reușesc să acopere

for- 
de 

vir- 
nu 

! o 
anume stare de ane
mie.

Spectacolul rugbys
tic de pe micul ecran 
repune pe rol vigoa
rea constantă a spor
tului cu balonul oval 
S», in egală măsură, 
concesiile pe care fot
balul le face mereu 
suportului său fizic,

cheamă Rivera «au 
Dobrin. Iată insă că 
Fouroux si Benett e- 
voluează pe teren cu 
o ardoare extraordi
nară, cu nimic mal 
prejos decît ardoarea 
..stupilor" din grăma
dă. Ba mai mult, ci
coarea lor in foc de
pășește, am 
spune, consumul 
energie al 
pildă.

Marele 
rugby-ului 
că pe teren

putea 
de 

aripilor, de

secret al 
este acela 

nimeni

I t
fotbalului

de altă parte, 
continental, 

mai provine 
amestec 

, poartă
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gînduri la startul sezonului

excepție făcînd, poate, 
doar jucătorii germani 
si olandezi, vizibil in
fluențați de fotbalul 
încă rugbystic — ca 

insulelespirit — din 
Britaniei.

Cronicarul 
nu poate să 
distreze un 
de inferioritate . . 
de admirabilele bătă
lii ruabystice (in sen
sul pur al cuvintului). 
Să luăm ca exemplu 
cițiva 
ruaby, 
cepția 
cuveni 
de efori. Este vorba în 
primul rînd de de- 
mi-ul francez Fouroux 
sau de mijlocașii ca
lezi Edwards si Phill 
Benett. Virtuozitatea 
tehnică a acestor ju
cători ar fi trebuit 
să-i scutească — pri
vind prin prisma fot
balului — de un efori 
continuu, asa cum se 
întîmplă cu unii vir
tuozi ai fotbalului, in
diferent dacă ei se

de fotbal 
nu inre- 
complex 

față

jucători de 
care, in con- 
fotbalului, s-ar 
să fie scutiți

nu-și permite să 
inactiv. în timp 
fotbalul este un 
sfîrșit apel la un 
mai activ, la 
SARCINA DUBLĂ — 
care continuă să fie 
doar un deziderat in 
fotbal — ESTE CEVA 
DE LA SINE ÎNȚE
LES. Cine poate uita 
felul in care mijloca
șul irlandez plonja li
teralmente spre Phill 
Benett. exercitind un 
pressing formidabil, 
pentru a-l împiedeca 
să degajeze în tușă ? 
Cine poate uita raidu
rile fundașului Wil
liams, care a marcat 
două încercări în me
ciul Tara Galilor — 
Anglia, cu o decizie 
de înaintaș ?

'Rugbyștii spun că 
partea cea mai fru
moasă a jocului lor se 
petrece în subsolul 
grămezii, adică acolo 
unde nu se vede a- 
proape nimic. Ei sînt 
de părere că rațiunea 
de a fi a rugby-ului

fie 
ce 

ne- 
joc 

rugby

se află tocmai în ano
nimatul acelei bătălii 
subterane, fără specta
tori, unde se 
tează victoria 
vului asupra 
dului.

în jocul de 
continuă să existe ie
rarhii. Rugby-ul nu le 
are si probabil că nu 
le-a avut 
Fotbalistul 
scrie golul 
brațe. Cel 
balonul la rugby se 
află de cele mai mul
te ori in 
deoarece 
TV, care a 
bineînțeles, 
că. de cele 
ori. autorul încercării 
nu e cu nimic mai 
merituos decit înain
tașul care a talonat, 
demi-ul care a „în
tors" sau aripa care
a simulat sprintul de
cisiv. Iar publicul gîn- 
deste la fel...

Marea lecție pe 
care rugby-ul o trans
mite în această iarnă 
fostului său frate sia
mez, fotbalul, stă toc
mai în FRUMUSE
ȚEA EFORTULUI CO
LECTIV, IN SETEA 
DE OFENSIVĂ A TU
TUROR, 
zibil olar 
atacurile 
ale unei 
duse cu 
era cea a 
meciul de Ia Dublin, 
cu Tara Galilor.

Fotbalul nostru, 
care păcătuiește dese
ori prin „eschive de
suete" trebuie să-și a- 
mintească că este, pi- 
nă 
de

repur-
Colecti- 
Indivi-

fotbal

niciodată. 
care in- 

e purtat pe 
care culcă

anonimat, 
operatorul 

jucat si el, 
ruaby, știe 
mai multe

fenomen vi- 
pînă și în 
vehemente 

echipe oon- 
34—9, cum
Irlandei în

la urmă, un joc 
bărbați.

Ioan CHIRILA

g
g

g

g

Cele două momente „aprinse* 
ale etapei trecute din campiona
tul italian s-au reflectat intens 
In coloanele presei. E vorba de 
foarte discutata decizie din me
ciul Torino — Ascoli, în care a 
fost acordat un penalty (imagi
nar) echipei torineze. Și, situație 
mult mai gravă, de atitudinea 
unui grup de suporteri ai forma
ției Lazio, care au avut gesturi 
total condamnabile față de sim- 
patizanții echipei Perugia, pre- 
zenți la Roma, la meciul echipei 
lor.

Să trecem, acum, la etapa de 
duminică. Meciul care se pla
sează în prim-plan este Intcrna- 
zionale — Torino. In formația 
negru-albastră vor reapare Maz- 
xola și Oriali, refăcuți după ac
cidentările suferite. Torino se va 
prezenta fără Pecci, suspendat, 
dar, în schimb, cu Castellini și 
Zaccarelli, și ei restabiliți după 
accidentări. Juventus — care nu 
11 va putea utiliza pe Gentile, 
bolnav — așteaptă vizita codașei

Cagliari. La Bologna se va duce 
Lazio, care nu îl poate alinia pe 
Re Cecconi. iar la Napoli va e- 
volua Verona, care nu se pre
zintă cu mari veleități în fața 
gazdelor, fortificate de victoria 
de la Cesena. Fiorentina, care 
pare revenită în formă, poate 
realiza o victorie facilă, la Pe
rugia. Milan nu are o deplasare 
ușoară la Ascoli. La gazde nu 
va juca apărătorul Scorsa, sus
pendat pentru proteste vehemen
te la decizia penaltyului din me
ciul cu Torino. La Milan reintră 
Rivera. Roma are ca oaspeți pe 
fotbaliștii din Como. In fine, 
Sampdoria, care va juca pe te
ren neutru (ultima etapă de 
suspendare), la Carrara, primeș
te replica lui Cesena. In forma
ția genoveză reintră Bedin, că
ruia l-a expirat suspendarea, iar 
fai aceea din Cesena, Bittolo, ju
cător prețios pentru linia me
diană.

CESARE TRENTINI
Bologna, 27 februarie

ÎNTOARCERE LA SURSA ȘCOLII
Cînd a fost numit antrenor al 

echipei Angliei, Don Revie a sus
ținut că în fotbalul britanic e ne
voie de o mișcare revoluționară, 
pentru a încheia perioada apărări
lor blocate și a roboților în atac. 
„E nevoie — mi-a spus Revie — 
sd încurajăm și să dezvoltăm in
dividualități strălucite încă de la 
nivelul școlilor. George Best, De
nis Law sau Bobby Charlton și 
înaintea lor Tom Finney, Stanley 
Matthews sau Tommy Lawton au 
devenit jucători de mare clasă 
pentru că încă la virsta școlii li 
s-a permis să-și șlefuiască talen
tul natural și îndemînarea la min
ge. Abia mai tirziu li s-au impus 
studiile tactice sau planurile de 
echipă, pentru a-și valorifica sti
lul individual". Intr-adevăr, în ul
timii ani, s-a constatat că în școli 
s-a dat prea multă atenție tacti
cii de joc, producîndu-se astfel cu 
precădere jucători de mijlocul te
renului și foarte puțini tineri fot
baliști cu încredere în posibilită
țile proprii, în stare să învingă 
orice apărare și să marcheze go
luri, cum făceau marile vedete din 
trecut.

Acest strigăt de alarmă a avut 
răsunet în cluburile britanice. Pri
mul care a reacționat a fost Billy 
Bingham, antrenorul lui Everton. 
El a decis să încerce un experi

ment : o dată pe lună, echipa pri
mă va juca un meci de antrena
ment împotriva cite unei forma
ții școlare, formată din băieți de 
14—16 ani. Bingham e convins că 
astfel va face nu numai operă de 
propagandist al fotbalului, dar și 
prospectarea unui teren fertil. 
Fotbaliștii de la Everton vor juca 
cu școlarii, vor sta de vorbă cu 
ei, le vor stimula interesul pentru 
fotbal.

Beckenbauer, cu care am stat 
de vorbă la Miinchen, aflînd de 
declarațiile lui Revie, a spus : 
„Problema lui — destul de difi
cilă — este să găsească un nou 
Bobby Charlton. Apărarea engleză, 
după cit o cunosc eu, e foarte 
bună ,dar de la mijlocul terenu
lui încolo nu mai există jucătorul 
acela cu autoritate care a fost 
prietenul și rivalul meu Bobby 
Charlton".

Intr-adevăr, cu întoarcerea la 
sursa școlii, cresc speranțele că 
tinerii își vor desăvîrși abilitățile 
firești, în jocul la cap, în mane
vrarea balonului, în dribling sau, 
ca Charlton, în dirijarea acelei 
pase lungi care poate decide soar
ta unui meci !

FRANK TAYLOR
comentator la „Daily Mirror.*

Londra, 25 februarie

DE PRETUTINDENI
LA 29 FEBRUARIE începe Ia Addis Abeba cea de a 10-a ediție a „Cupei 

Africii-. Finala competiției va avea loc la 14 martie.
IN PRIMĂVARA acestui an, reprezentativa Cehoslovaciei are un program 

internațional deosebit de bogat. La 10 martie ea va susține un meci amical 
la Kosice, cu echipa U.R.S.S., la 27 martie va juca la Paris, cu Franța (amical), 
la 7 aprilie cu R. D. Germană (preliminariile olimpice), la Leipzig, și Ja 14 
aprilie (tot în preliminariile olimpice) cu Austria. In sferturile C.E. ea va întîlni, 
la 24 aprilie, la Bratislava, formația U.R.S.S. ; returul acestui meci va avea 
loc la 22 mai, la Moscova sau Kiev.

REPREZENTATIVA SUEDIEI a fost cantonată cîteva zile la Vaxjo, înaintea 
turneului pe care-l va întreprinde în curînd in Tunisia și Algeria. Din lot au 
lipsit jucătorii care activează in străinătate.



COMISIILE PE RAMURI DE SPORT, FACTOR 

ACTIV iN DEZVOLTAREA PERFORMANȚEI
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Comisiile pe ramuri de sport au un rol de mare importanță in organizarea ți dinami
zarea activității competiționale, ele fiind exponente active ale ramurilor sportive res
pective, sprijin real și permanent al consiliilor județene pentru educație fizică ți 

sport și al federațiilor în dezvoltarea performanței. Alcătuite din voluntari inimoși care iși 
dedică o mare parte din timpul liber pentru a contribui la intensificarea activității sportive, 
unele comisii județene se preocupă intens de organizarea propriu-zisă a competițiilor, de 
sprijinirea dezvoltării ramurilor sportive prin îmbunătățirea activității centrelor de inițiere, 
sporirea bazei materiale și ameliorarea proce sului de instruire. Un rol însemnat îl acordă 
educării sportivilor, capitol la care subcomisiile de disciplină iși aduc însă aportul mai mult 
prin judecarea și sancționarea abaterilor, și mai puțin printr-o muncă susținută de preve
nire a cazurilor de abatere de la normele sportivității.

In pagina de față publicăm un sondaj, ale cărui concluzii indică pasiunea manifes
tată de activiști voluntari ai unor comisii județene și reliefează succese demne de a 
constitui exemple pentru alte comisii cu o activitate slabă ți ineficientă.
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COMSIA DE RESORT, IN
CENTRU DE SCHI AL

Suceava fiind un județ cu o 
zonă montană întinsă și bene
ficiind de ierni bogate în ză
padă și geroase, are asigurate 
toate condițiile naturale nece
sare practicării schiului. De 
aceea, acest frumos _ sport se 
bucură de o largă popu
laritate în rîndurile tineretului, 
a cărui activitate de masă si 
de performantă este organizată 
de harnicii membri ai comisiei 
județene de specialitate. De-a 
lungul anilor, în componenta 
comisiei au intrat întotdeauna 
schiori fruntași din județ care 
au încheiat activitatea competi- 
tională. antrenori si tehnicieni 
dornici de a contribui la dez
voltarea schiului pe meleagurile 
sucevene. Pentru a i se asigura 
condiții de muncă mai propice 
specificului, comisia județeană 
Iși are sediul chiar la Vatra 
Dornei. principalul centru de 
schi al județului. Ea organizea
ză si îndrumă activitatea a opt 
comisii orășenești (Vatra Bor
nei, Cîmpulung Moldovenesc, 
Gura Humorului. Fălticeni, Su
ceava, Rădăuți, Șiret și Solea), 
a 18 centre sătești de inițiere 
(printre care Dorna Cândreni, 
Iacobeni, Cîrlibaba, Brodina, 
Crucea, Dorna Arini etc.), pre
cum și a două școli sportive (la 
Vatra Dornei și Cîmpulung Mol
dovenesc). Actuala comisie ju
dețeană (reorganizată la sfîrși- 
tul anului trecut), formată din 

Rodica Pal — președinte, loan 
Miron, Mihai Grigoraș. Iuliu 
Pata. Ștefan Pal. este spriji
nită efectiv de membrii comi
siilor orășenești (cei mai ini
moși : Gheorghe Bratu din Cîm
pulung Moldovenesc, Pavel Chi- 
riluș din Vatra Dornei, Mihai 
Grigoraș din Dorna Cândreni, 
Nectarie Malanca din Iacobeni, 
Lucian Turcu din Ciocănești).

Principala preocupare a co
misiei județene este de a im
pulsiona si organiza permanent 
activitatea competițională și 
cînd afirm aceasta mă refer nu 
numai la concursurile cuprinse 
în calendarul C.J.E.F.S. (cam
pionate republicane, „Cupa tine
retului' ș.a.) sau la unele deve
nite tradiționale („Cupa Dome
lor", „Cupa Rarău"), ci și la 
inițiative mai recente, cum sini 
„Festivalul sporturilor de iar
nă" de la Cîmpulung sau „Cupa 
speranțelor", rezervată centrelor 
de inițiere ș.a.

Pe lingă grija pentru crea
rea de condiții optime, dispu
tării întrecerilor de schi, comi
sia județului Suceava mai are 
drept obiectiv împrospătarea cu
noștințelor antrenorilor, în acest 
scop fiind organizate înaintea 
fiecărui sezon consfătuiri meto
dice. în luna decembrie. de 
exemplu, cei mai buni antrenori 
și profesori au prezentat filme 
avînd drept subiect schiul, pre
cum și referate cuprinzînd nou-

I
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PRINCIPALUL 
JUDEȚULUI
tătile ivite în tehnica schiului, 
probleme de instruire etc. De
sigur. nu lipsit de importantă 
este aportul adus de comisia ju
dețeană la amenajarea și omo
logarea pîrtiilor. ca si dotarea 
centrelor de inițiere cu schiuri 
si alte materiale specifice.

în sfîrșit, să amintim că. da
torită muncii pline de abne
gație. Comisia județeană și-a 
adus un aport substanțial la 
promovarea unor schiori în rfn- 
dul fruntașilor, printre aceștia 
aflîndu-se Vasile Papuc si Pa- 
raschiva Cojocaru din Cîmpu
lung Moldovenesc, Iuliana si Iu
liu Pata din Vatra Dornei. Unii 
schiori, ajunși la o valoare re
cunoscută pe plan republican, 
au fost legitimați de cluburile 
altor orașe, exemplele cele mai 
ilustrative în acest sens fiind 
Cornelia Mititelu și Vladimir 
Todașcă (la Predeal). Gheorghe 
Duca. Petre Ciobanu si Vasile 
Băjenaru (la Brașov).

CONSTANTIN ALEXA
— prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Suceava —

Preocupare de seamă la Constanta

ATRAGEREA TINERETULUI SPRE PRACTICAREA RUGBYULUI

DACĂ TOATE JUDEȚELE AR BENEFICIA
DE ASEMENEA ACTIVIȘTI...1

Nu încape nici un dubiu că 
între performanțele realizate 
în ultimii 10 ani, de pildă, de 
„mușchetarii" din Satu Mare 
și felul cum își desfășoară 
activitatea comisia de scrimă 
din acest județ există o strîn- 
să corelație. Mai direct spusi 
de stilul de muncă al activiș
tilor acestei comisii depind 
într-o bună măsură rezultate
le de pe planșă ale sportivilor 
sătmăreni.

Faptele atestă întru totul a- 
firmațiile noastre. Acest județ 
este prezent în Divizia A cu 
patru echipe din municipiul 
Satu Mare (trei aparținînd 
Clubului sportiv orășenesc — 
floretă băieți și fete și spadă, 
iar a patra Școlii sportive la 
floretă fete), în timp ce alte 
două activează în Divizia B 
de sabie (C.S. Satu Mare și 
Victoria Cărei). Satu Mare re
prezintă unicul centru jude
țean din țară în care funcțio
nează 6 echipe divizionare. Să 
notăm totodată și alte reali
tăți 1 echipa de floretă fete 
Victoria Cărei vizează promo
varea în divizia secundă; din e- 
șalonul speranțelor, al juniorilor 
mari și mici, o serie de elemente 
se afirmă an de an în campiona
tele republicane ; rezervele 
sînt, după estimările specialiș
tilor, inepuizabile. Promisiuni
le maeștrilor de arme Al. 
Csipler și Șt. Haukler de a da 
loturilor reprezentative sportivi 
pentru cel puțin încă trei ediții 
ale J.O., trebuie luate in consi
derație, deoarece ele poartă gi
rul competenței și seriozității.

îndrumarea permanentă pe 
care această comisie, fruntașă 
pe țară, o acordă secțiilor fa
vorizează instalarea unul cli
mat de muncă eficientă, ta 

care cuvîntul de ordine este 
perfecționarea. Participarea 
membrilor comisiei (președin
te, Adalbert Kuki, secretar, Fr. 
Domocoș) la antrenamente și 
concursuri, cunoașterea para
metrilor procesului de instrui
re, rezolvarea în ședințe bilu
nare (sau ori de cîte ori se 
simte nevoia) a problemelor 
ce se ivesc, iată coordonatele 
principale ale muncii. In ace
lași timp, urmărirea modului 
cum se efectuează acțiunea de 
selecție (școlile generale nr. 1, 
2 și 5 și liceele „Mihail Emi- 
nescu", nr. 2, 3 și cel maghiar 
constituind veritabile lăcașuri 
ale scrimei), stabilirea unui ca
lendar competițional local cit 
mai complex (prin întreceri cu 
caracter festiv, dotate cu 
„Cupa 16 Februarie", „Cupa 8 
Martie" sau „Cupa municipiu
lui Satu Mare", la care au fost 
invitați sportivi din județele 
limitrofe) și în general asigu
rarea continuității în activita
tea tuturor scrimerilor juniori 
și seniori reprezintă alte preo
cupări importante ale activiș
tilor acestei comisii.

Pentru anul 1976 încă un 
obiectiv, decisiv pentru bunul 
mers al activității i urgentarea 
lucrărilor de construire a sălii 
de scrimă. într-adevăr, dispu- 
nînd și de o sală adecvată (o 
veche și presantă doleanță a 
practicanților scrimei din mu
nicipiul Satu Mare, peste 300 
la număr) comisia județeană 
va putea cere și mai mult 
sportivilor ei, rezultate care să 
confirme și bogata tradiție și 
talentele a căror permanentă 
șlefuire o înfăptuiesc meșteri 
harnici și entuziaști, cum sînt 
cei din Satu Mare...

Tiberiu STAMA

Cinci echipe de lupte in prima divizie a țării I

RECORD CARE, TOTUȘI, NU SATISFACE.
Valentin Bați a ieșit la pensie de 

cîțiva ani dar continuă să fie în 
fruntea comisiei de lupte a județului 
Timiș. Continuă, cu alte cuvinte, să ia 
trenul în fiecare sîmbătă către Lugoj, 
Ciacova ori Jimbolia, spre a urmări 
o fază de zonă sau cine știe ce all 
concurs de lupte. Stil de muncă „per
sonal" și „rapid" I... Cînd nu e pe 
teren, e la C.J.E.F.S. Cînd nu e la 
C.J.E.F.S. îl poți găsi în sală la C.F.R. 
sau U.M.T. Cînd nu e nici la „jude
țeană de sport", nici in sălile de an 
trenament, înseamnă că s-a întîmplal 
ceva ; l-a reținut, de pildă, un repor
ter...

REP. — Mai întîi, dacă îngăduiți, 
cîteva cuvinte despre președintele co
misiei.

V. B. — Mai intîi, dacă se poate, 
cîteva cuvinte despre colectivul aces» 
tei comisii. Muncesc cu Ion Oargâ, Pe
tre Traian, Lazâr Șoicu și Adalbert 
Blayer. Oameni operativi, pasionați, 
cu experiența.

REP. — O comisie bună, care se 
poate mîndri cu cinci echipe de lupte 
în prima divizie a tării. E un record I

V. B. — Un record, din păcate, ju
dețean... Numeric, vreau să spun. 
Personal nu sint mulțumit de valoarea 
acestor formații.

REP. — Aprecierea aparține preșe
dintelui. antrenorului sau fostului 
multiplu campion național la lupte 
greco-romane ?

V. B. — Cred că mai mult apar- 
ține... arbitrului Valentin Bați. A omu
lui care, în această calitate, a dat de
cizii in multe campionate mondiale.

REP. — In cît de multe, nea Bați 1

V. B. — Am arbitrat la 27 de cam
pionate mondicle. Iar dacă sinteți 
amator de statistică puteți adăuga f 
plus cinci ediții ale Jocurilor Olimpice.

1 I I Ni SportulI
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Acum, F.I.L.A. m-a desemnat șl per»- 
tru Montreal.

REP. — Așadar, nu sinteți mulțumii 
de valoarea echipelor de lupte ale 
județului Timiș.

V. B. — Avem — vorbesc de comi
sie — înscrisă pe agenda de lucru 
ridicarea performanței atil la lupte 
libere, cit și la greco-romane. La Ti
mișoara, la Lugoj îndeosebi, unde s-ar 
putea lucra mai mult pentru calitate. 
Am dat și sancțiuni. Cred, insa, câ 
rezolvarea o vom găsi în alt punct din 
planul nostru de muncă.

REP. — Capitolul juniori ?

V.B. — Exact. Vedeți dumneavoastră, 
bănățeanul are o vorbă : „mărunți
șul întregește suta". Aceasta, în spor
tul luptelor, ar suna cam așa : cine 
are juniori, are „suta", adică valoa
rea de mai tirziu I...

V. T.

O MOTIVAȚIE FIREASCĂ
Progresul sau, dimpotrivă, stagnarea ori regre

sul in activitatea unei ramuri sportive la nivel 
de performanță, dinți—un oraș sau dintr-un județ, 
iși pot găsi motivația și în munca pe care o 
desfășoară activiștii diferitelor comisii locale. 
Dacă, de exemplu, atletismul timișorean s-a aflat 
ani de-a rîndul la un nivel foarte modest, în 
totală contradicție cu valoarea cadrelor de spe
cialitate, cu numărul ntare de școli cu baza 
materială existentă în orașul de pe Bega, aceasta 
se datorește, indiscutabil, și slabei activități pe 
care o desfășoară de miiltă vreme comisia jude
țeană de atletism. In această privință, sînt de 
subliniat în prezent eforturile care se depun, 
pe plan local, pentru redresarea situației în atle
tismul de performanță timișorean. O slabă acti
vitate au și comisiile de atletism din Ciuj- 
Napoca și Brașov, două centre în care arest sport 
s-a aflat, nu cu multă vreme în urmă, la un 
nivel mulțumitor și în care, la această oră, nive
lul performanței este jos de tot 1

Constanța beneficiază de o amplă bază mate
rială pentru practicarea înotului. Ne referim la 
salba de bazine care au fost construite în ultimii 
ani pe Litoral și care ar putea constitui tot atitea 
nuclee peniru o serioasă activitate de instruire 
și competițională. O activitate nesatisfăcătoare 
desfășoară, între alleie, comisiile de handbal din 
județele Ilfov, Harghita, Botoșani, cele de bas
chet din Sibiu și Craiova etc., cu repercusiuni 
directe asupra evoluției ramurilor de sport res
pective in aceste zone ale țării. Din păcate, 
exemplele sînt încă foarte multe și vizează chiar 
o gamă largă de discipline sportive. Ceea ce ni 
se pare mai grav este faptul că, în unele județe, 
slabă este și activitatea comisiilor pe ramură de 
sport chiar la acele discipline pe care consiliile 
județene respective le-au stabilit ca prioritare și 
care ar fi trebuit să se bucure de toată atenția, 
de tot sprijinul, pentru ca rezultatele să crească 
și să contribuie, astfel, la dezvoltarea generală a 
sportului românesc.

Este indiscutabil faptul că 
în peisajul rugbyului româ
nesc Constanța ocupă de o 
bună perioadă de timp un loo 
de frunte, atît pe planul re
zultatelor (titlul de campioană, 
prin echipa Farul), cît și pe 
cel al atragerii unui număr 
mare de tineri spre practica
rea sportului cu balonul oval, 
dovadă că, în prezent, în a- 
ceastă zonă activează două e- 
chipe în Divizia A, zece în 
eșalonul secund și trei în cam
pionatul juniorilor și școlari
lor. Desigur, această bogată 
activitate presupune un mare 
volum de muncă nu numai din 
partea tehnicienilor și sporti
vilor pentru pregătirea pro
priu-zisă, ci și din partea co
misiei județene de specialitate, 
ca factor de îndrumare și con
trol al întregii mișcări rugbys- 
tice constănțene.

Direcțiile principale spre care 
se îndreaptă atenția comisiei 
vizează îmbogățirea continuă a 
cunoștințelor de tehnică și me
todică ale antrenorilor, pro
blemele privind lărgirea eșa
lonului „speranțelor", necesita
tea sporirii bazei materiale 
destinate rugbyului și. nu în

ultimul rînd, munca de educa
ție în rîndul sportivilor.

„Avem buni tehnicieni — ne 
spunea Ion Constantinescu, se
cretarul comisiei — astfel că 
putem organiza simpozioane 
metodice de calitate, la care 
iau parte cu regularitate atît 
antrenorii, cît și arbitrii. In 
urma acestora au fost vizibile
îmbunătățirile din jocul echi
pelor sau în ceea ce privește 
arbitrajul". Intr-adevăr, Mihal 
Naca — antrenorul formației 
campioane, Traian Doiciu — 
cunoscut pentru activitatea sa 
cii juniorii — sau Ion Tomescu, 
ca să numim doar pe cîțiva, 
au prezentat interesante mate
riale referitoare la metodica șl 
tehnica antrenamentului la di
verse categorii de jucători, 
probleme de interpretare a re
gulamentului. In această direc
ție trebuie să notăm și iniția
tiva organizării unui curs de 
arbitraj, în urma căruia au 
primit ecusonul încă 10 cava
leri ai fluierului. 

Dar o importanță deosebită 
se acordă juniorilor, ca rezervă 
de elemente talentate pentru 
echipele de seniori. „Am 
utilizat toate mijloacele de

propagandă pentru atragerea 
unui număr cit mai mare de 
tineri spre acest sport" — ne 
spunea I. Constantinescu. Și nu 
se poate spune că nu s-a reușit. 
Alături de Oiimpia-Șc. sp. 2 și 
Șc. sp. 2 din Constanța, Cimen
tul Medgidia, care participă la 
campionatul juniorilor și divi
zionarele B — Chimia Năvo
dari sau C.F.R. sînt numai do
uă exemple — au în compo
nență jucători de vîrsta... ju
nioratului. Să consemnăm. de 
asemenea, faptul că sub egida 
Șc. sp. 2 va fi creat un cen
tru de juniori care va consti
tui pepiniera rugbyului con- 
stănțean.

După cum spunea interlocu
torul nostru, multe strădanii 
au depus cei șapte membri ai 
comisiei pentru sprijiniree ac
țiunilor de realizare a unei 
baze materiale destinate în 
exclusivitate rugbyului. In pre
zent, divizionara B I.T.C. dis
pune de un astfel de teren, ur- 
mînd ca în cursul acestui an 
să se încheie lucrările la baze
le T.C. Ind. și Voința.

Educarea sportivilor a con
stituit o permanentă preocupare 
a comisiei, a tuturor celor 
angajați în mișcarea rugbysti- 
că constănțeană. „In urma unei 
munci intense — ne spunea Ion 
Constantin, președintele comi
siei de competiții și disciplină
— s-a ajuns ca in turul actu
alului campionat jucătorii con- 
stănțeni să nu fie penalizați". 
Ceea ce. să recunoaștem, con
stituie un motiv de reală sa
tisfacție.

Desigur. despre activitatea 
acestei comisii județene de 
rugby se pot spune foarte mul
te lucruri. Dar nu putem încheia 
fără a nota și afirmația preșe
dintelui ei, George Borcea : 
„Poate nu am fi reușit mare lu
cru fără ajutorul asociațiilor — 
Constructorul, C.F.R., I.T.C» 
Chimia Năvodari cu deosebire
— și, in primuj rind al orga
nelor locale, a căror îndrumare 
competentă și substanțială pe 
toate planurile o simțim zi de 
zi".

Emanuel FANTANEANU



în prim-plan, îmbunătățirea 
activității sportive de performanță

(Urmare din vag !)

Dobrițoiu, vicepreședinte al clu
bului Universitatea, Constantin 
Bușoiu, președintele comisiei 
județene de lupte, și Viadimir 
Cojocarii, președintele comisiei 
jpdețene de handbal, subliniau 
în intervențiile lor necesitatea 
reconsiderării atitudinii față de 
muncă și efort, astfel ca în anii 
Viitori și, mai ales, la J.O. din 
1980, sportul doljean să se pre
zinte onorabil. A fost supusă 
unei aspre critici activitatea 
luptelor. Dacă acum cîțiva ani 
Ia Craiova exista un singur an
trenor, care asigura, cu regula
ritate, loturilor țării 5—6 spor
tivi de ridicată valoare, astăzi 
lucrurile se prezinlă exact in
vers ; în localitate își desfășoa
ră activitatea șapte antrenori, 
dar Craiova nu mai dă nici un 
luptător loturilor reprezentati
ve ! ?

Subliniindu-se că una din 
principalele cauze care a dus 
la rezultate nesatisfăcătoare în 
sportul de performanță a fost 
slaba preocupare pentru depis
tarea și creșterea elementelor 
talentate din școli, plenara a 
stabilit că, în viitor, va trebui 
desfășurată o activitate mai

amplă și mai riguroasă Ia nive
lul rețelei școlare, pentru se
lecționarea și îndrumarea spre 
activitatea de performanță a 
celor mai talentați sportivi. 
Se vor lua măsuri pentru îm
bunătățirea procesului de in
struire, astfel ca la Școala spor
tivă de elevi, la Școala sportivă 
Olimpia, la secția cu program 
special de educație fizică de la 
Liceul Nicolae Bălcescu, ca și 
la secțiile de juniori ale clu
burilor Electroputere și a Con
siliului Municipal să fie valori
ficate plenar clementele spor
tive dotate. Mulți dintre cei ce 
au luat cuvîntul în cadrul ple
narei lărgite a C.J.E.F.S. Dolj 
au înfățișat experiența pozitivă 
a unor unități cu rezultate fru
moase, dar au criticat în ace
lași timp slaba evoluție a unor 
echipe de performanță ca Elec
troputere. la box. Universitatea 
la handbal, A.S. Rovine la tenis 
de masă.

Profundul spirit critic și au
tocritic care a caracterizat dez
baterile ne face să credem că 
activitatea sportivă doljeană va 
înregistra curînd rezultate mai 
bune, la nivelul ambiției și 
dorinței exprimate de activul 
sportiv al acestui județ.

Examenul de la Miinchen a relevatPGSÎO3LETAȚI REALE, RARALE AELETILRR NOȘTRI
La Milnchen, în imensa O- 

lympiahalle, ne-am putut con
vinge o dată în plus de reala 
frumusețe a atletismului indo
or. Cele 21 de probe repartiza
te în 4 reuniuni de-a lungul a 
numai 13 ore au asigurat zil
nic un program dens, un ve
ritabil spectacol. Pentru că, 
orice s-ar spune, nu este la 
îndemîna oricui să poată ur
mări comod din tribună, în a- 
celași timp, să zicem, sprintul 
lui Valeri Borzov, ventrala de 
kinogramă la 1,92 m a lui Ro
semarie Ackermann sau arun
carea de peste 20 de metri a 
lui Geoff Capes. Valoarea spec
tacolului atletic de la Mtîn- 
chen a fost asigurată și de 
prezența unor figuri deosebite 
ale acestui sport, care se insta
lează de pe acum în postura de 
mari favoriți pentru J.O. de 
la Montreal. Pe unii dintre a- 
ceștia i-am numit în rîndurile 
de mai sus. Lor li se mai a- 
daugă însă „cangurul" nr. 1 
al continentului, Viktor Sane- 
ev, despre care brazilianul 
Joao De Oliveira, recordmanul 
lumii la triplusalt, prezent în 
tribuna din Olympiahalle, de-

0 ANALIZĂ PROFUNDĂ, EXIGENȚĂ
A ACTIVITĂȚII HANDBALULUI

T Recent a avut loc ședința a- 
țnuală de analiză a activității 
(desfășurate de Comitetul F.R. 
Handbal, prilej cu cane nume
roși activiști din domeniul a- 
cestui sport, președinți de secții 
6au de comisii județene, antre
nori, instructori și arbitri au 
dezbătut principalele aspecte ale 
muncii din anul 1975, proiectul 
planului de măsuri și cel al ca
lendarului competițional intern 
și internațional pe anul 1976.

O caracteristică generală a 
acestei profunde analize, rele
vată atît de darea de seamă, 
cit și de discuțiile purtate pe 
marginea ei, a fost exigența 
sporită față de muncă, respon
sabilitatea majoră față da sarci
na menținerii poziției fruntașe 
în handbalul mondial, critica 
fermă a manifestărilor negative, 
cu accent pe indisciplină.

S-a scos in evidență faptul 
că handbalul românesc ar fi 
putut să obțină un progres și 
mai edificator, rezultate și mai 
bune, dacă Biroul federal ar fi 
manifestat mai multă exigență 
In urmărirea îndeplinirii sarci
nilor, dacă ar fi reușit să 
impulsioneze munca unora din
tre comisiile sale ajutătoare și 
dacă s-ar fi realizat o mai rod
nică legătură cu comisiile jude
țene.

O atenție deosebită s-a acor
dat desfășurării campionatelor 
republicane și activității depuse 
în cadrul loturilor — mijloc 
eficient de ridicare valorică ge
nerală a handbalului și a repre
zentativelor sale. în ce privește 
activitatea competițională, s-a 
subliniat faptul că valoarea ge
nerală a formațiilor fruntașe nu 
a crescut pe măsura posibilită
ților și a condițiilor create. în 
acest sens a fost criticat, de 
pildă, faptul că Ia probele de 
control mulți dintre componen- 
ții echipelor de Divizia A nu 
au fost in stare 9să satisfacă

unele dintre cele mai elementa
re condiții ale normelor I

în ceea ce privește evoluția 
echipelor naționale s-a arătat 
că Ia C.M. selecționata femini
nă nu a dat satisfacție, echipa 
avînd posibilitatea să obțină și 
o medalie, nu numai calificarea 
la J.O., în timp ce la lotul mas
culin s-a manifestat foarte mul
tă reținere în munca de pregă
tire, obținîndu-se rezultate de
loc mulțumitoare in jocurile de 
verificare. O notă bună s-a a- 
acordat echipelor de juniori șl 
junioare. în anul 1975 ele au 
realizat cîteva rezultate semni
ficative și promițătoare, care 
dau anumite garanții în direcția 
creșterii și promovării unei noi 
generații de valoroși handba- 
liștl și handbaliste.

în discuțiile purtate pe mar
ginea materialelor prezentate 
s-a subliniat că, în general, 
munca ar fi putut fi mai rodni
că, mai ales dacă se stimula 
mai mult activitatea Colegiului 
divizionar, ai cărui reprezen
tanți trebuie să fie mai des și 
mai activ prezenți la lucrările 
Biroului și, mai cu seamă, în 
rezolvarea multora din proble
mele de bază ale handbalului : 
programarea competițiilor, sis
temul lor de desfășurare, chiar 
rezolvarea unora din cazurile 
de transfer, disciplina generală 
a echipelor ș.a.m.d.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tov. Emil Ghibu, se
cretar al C.N.E.F.S. Apreciind 
activitatea generală a F.R. 
Handbal, sîrguința și seriozita
tea cu care acționează pentru 
continua răspîndire a handbalu
lui, pentru crearea unei puter
nice baze de masă și selecțio
narea elementelor talentate, de 
perspectivă, pentru pregătirea 
reprezentativelor țării la nive
lul valoric cel mai înalt, astfel 
tocit să-și poată menține supre-

mația, vorbitorul q subliniat 
climatul de exigență în care 
s-au desfășurat lucrările ședin
ței, de critică hotărîtă a aspec
telor care împiedică un progres 
și mai viguros, de autocritică 
sinceră, constructivă. Secreta
rul C.N.E.F.S. a insistat asupra 
punctelor principale din activi
tatea viitoare a acestei federa
ții fruntașe. Astfel, o grijă deo
sebită trebuie să se manifeste 
in aplicarea întocmai a regula
mentului de organizare a fede
rației, derogările fiind inadmi
sibile. Stabilirea unor măsuri 
ferme, precise, privind darea 
normelor de control (de pregă
tire fizică și tehnică) de către 
toți jucătorii și jucătoarele (se
niori, senioare, juniori, junioa
re), precum și a măsurilor care 
se vor lua în cazul neîndepli- 
nirii haremurilor constituie o 
sarcină imediată. De asemenea, 
există cerința imperioasă de a 
se acorda o și mai mare atenție 
problemei juniorilor, în special 
in ce privește selecția și stabi
lirea parametrilor de instruire, 
a unităților principale.

S-a apreciat că este necesară 
rediscutarea principalelor carac
teristici ale „școlii românești" 
de handbal și introducerea 
unor elemente noi, corespunză
toare perspectivelor în această 
ramură în care — pe bună 
dreptate — se vizează menți
nerea în fruntea ierarhiei mon
diale. în sfirșit, s-a accentuat 
necesitatea luării în continuare 
a măsurilor operative, drastice, 
pentru eradicarea indisciplinei.

Federația de handbal, prin 
valorosul său activ de tehni
cieni, prin tradiția pe care și-a 
creat-o, prin poziția pe care a 
obținut-o în lumea sportului, 
poate și trebuie să progreseze 
continuu, să obțină noi și valo
roase succese, îndeosebi la 
Jocurile Olimpice.

clara : „Pasul al doilea al cam
pionului sovietic este senza
țional", sau sportivele bulgare 
Nikciina Stereva și Ivanka 
Hristova. Stereva, de pildă, s-a 
prezentat la europene într-o 
formă excelentă și am regretat 
mult absența de la start (cu
noscută din timp) a Marianei 
Suman, singura care ar putea 
la Montreal s-o învingă pe 
campioana țării vecine.

în acest context, comporta
rea cîtorva din cei 8 atleți ro
mâni deplasați în capitala 
Bavariei poate fi considerată 
mai mult decît meritorie. După 
cum se știe, la această ediție a 
Campionatelor europene de 
sală sportivii români au cuce
rit 3 medalii (două de argint 
și una de bronz), ca și atleții 
din R.D. Germană, de pildă, cu 
singura deosebire că aceștia 
din urmă — fără cîțiva colegi 
renumiți — și-au înscris în 
palmares cîte o medalie de 
aur, argint și bronz. De altfel, 
din cele 25 de țări participan
te la această mare competiție, 
doar 5 au reușit să trimită pe 
podiumul de premiere mai 
mulți oameni : U.R.S.S. și R.F. 
Germania — cîte 12, Bulgaria 
— 6, Polonia — 5 și Marea 
Britanie — 4. ’

întrebarea pe care ne-am 
pus-o, împreună cu antrenorii 
prezenți la această întrecere, a 
fost dacă cel 8 atleți români, 
(cu excepția Marianei Suman, 
singurii care ar fi putut con
cura la aceste „europene") pu
teau realiza mai mult. Răspun
sul majorității a fost afirmativ. 
Șt. Lăzărescu și D. Iorda-che 
au sărit la lungime cu mult 
sub posibilitățile afirmate în 
săptămînile anterioare pentru 
că : a) nu s-au concentrat des
tul ; b) n-au suficientă expe
riență pentru un concurs de 
amploare. Mai tînăra lor coe
chipieră, Doina Spinu, contrar 
tuturor așteptărilor — nu de 
puține ori i-am admirat tena
citatea în concurs — a fost 
dezorientată, nu și-a găsit ela
nul și a efectuat două sărituri 
modeste la 6,17 m, cu care n-a 
putut intra în finală. Lui Clau- 
diu Sușelescu n-am avea prea 
multe să-i reproșăm. El a ocu
pat locul IV în semifinală 
(s-au calificat doar primii trei), 
la 5 sutimi de secundă de cam
pionul polonez Zenon Nowosz, 
pe care l-a învins la București, 
și de care a fost învins o săp- 
tămînă mai tîrziu, la Varșovia. 
In mod cert, la această oră po
sibilitățile sprinterului bucureș- 
tean sînt limitate la acest nivel.

ȘI LIPSURIFRUNTAȘI
Cei trei sportivi de excepție

— i-am numi în ordine Carol 
Corbu — pe podium la 4 edi
ții ale C.E. de sală, Natalia 
Andrei — cîștigătoare anul 
trecut la 1500 m, de această 
dată pe locul secund și Gheor- 
ghe Ghipu — al doilea „bronz" 
consecutiv la 1500 m — au 
confirmat că rămin in grupul 
de elită al atleților europeni. 
Trei sărituri, cea mai lungă 
măsurînd 16,75 m, i-au fost 
suficiente lui Corbu pentru a-1 
secunda pe Saneev, aflat la 
Milnchen într-o formă deosebi
tă. „Dacă pista de elan ar fi 
fost mai lungă — ne-a decla
rat campionul României — 
Saneev ar fi stabilit un nou 
record mondial, peste 17,20 m 
iar cu in-aș fi apropiat de 17 
metri. Mi-am dat seama insă 
că nu-1 pot învinge și n-am 
vrut să risc (n.r. a resimțit o 
durere acută la călcîiul drept), 
fapt pentru care n-am mai in
sistat în ultimele trei încer
cări".

Imediat după finala cursei de 
1500 m, Natalia Andrei declara 
că a greșit tactic în final, ra- 
tind o nouă medalie de aur. 
Poate că a fost așa. în ce ne 
privește rămtnem totuși la con
vingerea că talentata noastră 
alergătoare ar fi trebuit să 
imprime cursei un ritm mai 
ridicat pe ultimele ture (pen
tru că rezerve a avut). Și 
atunci ar fi evitat orice sur
priză ! în ceea ce îl privește 
pe Gh. Ghipu, acesta a întîlnit 
în finala probei de 1500 m doi 
adversari într-o formă cu to
tul deosebită, Paul Heinz Wel- 
lmann și Thomas Wessinghage
— campionul de anul trecut, 
care în ziua aceea împlinea 24 
de ani (!), deciși să cîștige cu 
orice preț. Singura șansă a lui 
Ghipu ar fi fost o trenă infer
nală, în care să încerce „rupe
rea" de adversari. Ghipu a 
fost însă prea... cuminte în 
cursă și a rămas pe locul III. 
Lipsa experienței curselor în 
sală — un amănunt foarte im
portant — și a unui finiș pu
ternic, pe o distanță mai lun
gă rămîn elemente de care an
trenorii sportivilor noștri vor 
trebui să țină seama în pre
gătirea următoare.

In general, considerăm că 
specialiștii noștri ar trebui să 
acorde o mai mare importanță 
sezonului de sală al atleților 
fruntași, excelent rodaj și exa
men pentru evoluția în aer li
ber.

Adrion VASIUU

Astăzi și mîine, în sala Dinamo

150 DE SPORTIVI IN LUPTA PENTRU TITLURILE 
DE CAMPIONI LA JUDO

După consumarea etapelor 
preliminare ale Campionatelor 
republicane individuale, cei 
mai merituoși dintre judoka 
vor participa astăzi și mîine, în 
salia Dinamo din Caipitală. la fi
nalele competiției. Cei 150 de 
finalistă își vor disputa întâie
tatea în condiții diferite față 
de cele ale edițiilor anterioare. 
La aceste confruntări au fost 
admiși. pentru prima dată, 
să-și • încerce șansele și juniorii, 
urmînd a fi aplicate noile mo
dificări ale regulamentului de 
concurs.

i;

j

'! — Să presupunem,
|i Nadia Comăneci, că
'! vine la tine un repor-
]1 ter...
i i — Știu. Și îmi
|1 un interviu...
■ [ — Nu. Și îți
!' ce un buchet de _
■ [ ocei, cei mai frumoși
J > ghiocei de Pe Valea
■ [ Trotușului.
5 — Au apărut ?
i [ — Au apărut. Ți
Ji i-a trimis Primăvara
■ [ în coșulețul acesta
5 mic. cu un bilet :
i [ „Ghiocei -
!■ olimpic de
>, pentru cea mai bună
! i sportivă a
< 1975. P.S.1.
Itive...

putut __

premierea de sfirșit de 
an a celor mai buni 
sportivi români. Te 
felicit acum. P.S. 2. 
Nu-1 mai necăji pe 
Adi, frățiorul tău mai 
mic".

ș_______. ...._________

cere

adu- 
ghi-

coșuletul 
cu un 

din lotul 
ghiocei —

lumii în 
Din mo- 

meteo, nu am 
lua parte Ia

— El începe !
— Mă rog...
— Deci, un buchet 

de ghiocei ?
— Exact, 

punem 1
— Să mă 

îi așezăm 
sportiv. în
mea cu medalii.

ferite concursuri. Asta 
cînd

Unde li

gîndesc... 
la colțul 

vitrina

NADIA SI»
.Nadia 1— Cîte ai,

— Treizeci.
— Multe : 

ghioceii nu prea au 
loc.

— Bine. Lăsăm doar 
„Skien“-ul. Punem și 
cupele jos, lingă 
puși.

— Tot ?...
— Tot treizeci.
— Nu merge 1 

sînt „sportive".
— Ba sînt trofee 

sportive primite la di-

Adică...

pă-

Nu

ai ?

eram mai mică.
Acum cîti

Am împlinit 
trecut, Pe 12anul 

iembrie.
— Deci, clasa

ani

14, 
no-

a 
VIII-a ? Materii gre
le ! Franceza...

— O pungă În
treagă.

— Cit de întreagă ?
— O sacoșă plină ! 

Am primit și din țară 
și din Anglia, din 
Franța, din Austria.™ 
Unde Ie punem ?

— La „sol". Apro
po, e adevărat, Na-

a-

nu
se

PRIMII GHIOCEI
— Zece.
— Engleza...
•— Zece. Un inter

viu ?
— Nicidecum. Unde 

rămăsesem 7
— La ghiocei. Așe

zăm coșulețul la col
țul sportiv, alături de 
medalii, cupe, păpuși- 
trofee...

— Felicitări ai ? 
ilustrate adică, primi
te cu felicitări după 
„europene".

■ ■■

dia, că tu cînd erai 
mică învătai acasă 
„stînd în

— Nu-i 
V-a spus

— Dar 
rat 7

— Că 
kilogram 
zi ! Punem si cîteva 
mere în vitrină 1

— Poate așa, în po
leială, ca niște glo
buri. Apropo de glob: 
cum este cînd devii

mîini" 7 
adevărat !

Adi ?
ce e adevă-

mănînc un 
de mere Pe

cea mai bună spor
tivă din lume ? Ești 
mai răsfățată ? Te 
lintă lumea ?

— Aproape că 
mai zîmbești. Toți
uită la tine. Pe stra
dă, in tren, peste tot. 
Fiind campioană, te 
întreabă numai lu
cruri serioase, impor
tante. Eu, normal, 
răspund aȘa cum tre
buie, dar cînd dau 
colțifl străzii imi scot 
din geantă patinele cu 
rotile Și... ca vîntul !

— Nu știam de pa
tine cu rotile.

— Am și bicicletă. 
Și schiuri. Gata colțul 
sportiv ?

— Ar mai trebui 
ceva. Un cartonaș 
mic, alb, pe care re
porterul să scrie cu 
majuscule : „SUCCES 
ÎN CANADA !“

Vasile TOFAN

Așadar, putem anticipa că 
finalele acestei ediții (a 8-a) vor 
fi deosebit de disputate. Iată, 
de altfel, ce ne-a declarat ieri 
antrenorul emerit Mihai Botez 
(Rapid Arad) : «Sînt convins 
că lupta va. fi extrem de apri
gă. Spun aceasta, deoarece s-a 
îmbunătățit evident nivelul teh
nic al sportivilor noștri. Mai 
trebuie menționat că z ’iitrajul 
6-a îmbunătățit și e de așteptat 
să contribuie la reușita compe
tiției. în privința sportivilor 
mei, ei s-au pregătit încă din 
toamna anului trecut pentru fi
nalele de la București. îmi pun 
speranțe în toti cei șapte fina- 
liști arădeni și îndeosebi în 
„ușorii" I. Nyari. C. Timolte 
și în „mijlociul" N. Băjenaru».

întrecerile se vor desfășura 
pe două saltele. Astăzi vor fi 
desemnați campionii la catego
riile mijlocie, semigrea si grea, 
iar mîine la ușoară, semimijlo- 
cie și open. Pentru aceste finale 
au fost selecționați 16 arbitri, 
printre care M. Platon. L. Va- 
silescu, FI. Donciu. V. Tosun, 
Gh. Mazilu (București). S. Lu
cea (Arad) și C. Tistu (Iași)

LUPTĂTORI ROMÂNI 
ÎN CEHOSLOVACIA
La Ostrava au loc astăzi și 

mîine întrecerile Turneului in
ternațional de lupte greco-ro- 
mane al Cehoslovaciei. La a- 
ceastă competiție participă și 
zece sportivi români, printre 
care C. Alexandru, N. Gingă, 
I. Păun, Șt. Rusu, P. Dicu și 
V. Dolipschi. Ei sînt însoțiți de 
antrenorii I. Corneanu și 
Pavel.



Ia zîua a doua a concursului internațional de patina] artistic

MIRCEA ION PE PRIMUL LOC
DUPĂ FIGURILE OBLIGATORII

MIERCUREA CIUC, 27 (prin 
telefon). — La relatările pri
vind prima zi de întreceri a 
concursului internațional de 
patinaj artistic adăugăm rezul
tatele de la programul scurt, 
probă susținută de juniori șl 
junioare, încheiata joi seara, 
tîrziu. După frumoasa compor
tare avută la „ooliga lorii", A- 
drian Vasile s-a ciasat pc pri
mul loc și la programul scurt, 
astfel că și-a mărit simțitor 
șansele de a se clasa pe primul 
loc în acest disputat con
curs. Cu mult succes și-a apă
rat poziția de lideră, după fi
gurile obligatorii, sovietica Ma
ria Ignatova. După cum a e- 
voluat la piruete și sărituri 
impuse (din programul scurt) 
nu vedem cum ar mai putea 
să scape titlul de cîștigătoare a 
concursului. La junioara, o 
bună impresie a lăsat la pro
gramul scurt Irina Nichifoiov, 
clasată aici pe un merituos loc 
doi.

In ziua a doua, la proba o- 
bligatorie-seniori, după primele 
două figuri conducea în clasa
ment Atanasie Rulete, dar o 
greșeală copilărească la figura 
a treia (cea mai ușoară), H 
coboară în clasamentul final al 
probei pe locul Datru. Și, to
tuși, avem și aici satisfacția să 
menționăm un succes româ
nesc. Concurînd constant mul
țumitor la toate trei figurile de 
școală, reprezentantul nostru 
Mircea Ion ciștigă proba. Lup
ta pentru întiietate a fost 
foarte interesantă în proba o- 
bligatorie-senioare. Aici, după 
fiecare figură executată, clasa
mentul avea altă înfățișare, 
iar în final le-a trebuit arbi
trilor un plus de calcule pen
tru a putea definitiva clasa
mentul. Vom urmări cu mare 
interes, în continuare, lupta a- 
pestor sportive.

TURNEELE CAMPIONATELOR 
DE VOLEI

(Urmare din pag. I)

CLASAMENTUL. Obligatorii 
seniori : 1. Mircea Ion (Româ
nia) 6,0 — 19,72 p ; 2. Vasiie 
Morgun (U.R.S.S.) 15,8—19,16 p, 
3. Thomas Nieder (R. F. Ger
mania) 15,5—19,0 p, 4. Atanasie 
Bulete (România) 19,0—18,96 p, 
5. Istvan Simon (Ungaria) 
24,0—18,48 p. Obligatorii senioa
re : 1. Sylvia Bericka (Cehoslo
vacia) 7,0—20 p, 2. Doina Ml- 
tricică (România) 14,0—19,48 p, 
3. Vera Burding (R.F. Germa
nia) 14,0—19,40 p, 4. Gabriela 
Voica (România) 22,0—18,84 p, 
5. Maja Jupancic (Iugoslavia) 
26,5—18,72 p.

Sîmbătă au Ioc figuri’e libe
re pentru juniori și seniori.

Gheorghe ȘTEFANESCU

CLARIFICĂRI IN GRUPELE EUROPENE DE HANDBAL 
PENTRU CALIFICAREA LA J.O.

începutul acestui an a fost 
marcat și de programarea pri
melor jocuri din returul gru
pelor europene pentru califi
care la turneul olimpic mascu
lin de handbal. In felul acesta 
s-au putut obține primele clari
ficări, în așa fel încît acum 
sîntem în măsură să cu
noaștem și alte formații ce vor 
participa aproape în mod sigur 
la Jocurile de la Montreal. Ele 
sînt i Iugoslavia (grupa I), care 
a cîștigat meciul decisiv cu Is
landa în deplasare; Ungaria 
(grupa a IlI-a) care, de ase
menea, a învins recent, pe prin
cipala sa contracandidată Elve
ția (16—15 la Zfirich); Uniunea

HANDBALIȘTII ROMÂNI

AU JUCAT SLAB LA MISKOLC
Ungaria — România 22-14 (9-9)

BUDAPESTA, 27 (prin telex), 
în localitatea Miskolc s-a dis
putat, vineri după amiază, pri
ma din cele două întilniri a- 
micale dintre selecționatele 
masculine de handbal ale 
României Și Ungariei. Arătîn- 
du-se mai deciși în atac, mai 
viguroși în apărare, în special 
în repriza secundă, jucătorii 
maghiari au obținut o victorie 
clară cu scorul de 22—14 (9—9). 
Reprezentativa română a jucat

destul de bine în prima parte, 
dar' s-a comportat foarte slab 
după pauză, cînd a fost depă
șită clar de ritmul și vigoarea 
gazdelor. Au marcat : Varga 6, 
Kovacs 5, Gubanyî 4, Szilagyi 
3, Molnar 3, Szivoldog — Un
garia, Kicsid 3, Birtalan 3, Licu 
3, Cosma 2, Gunesch, Voina, 
Stăckl — România.

Revanșa are loc duminică, 
la Szolnok.

Sovietică (grupa a iV-a) și ea 
cîștigătoare a unui meci care 
în mod surprinzător a fost des
tul de echilibrat, cu Austria, la 
Linz ; și Polonia (grupa a Vl-a) 
care nu mai poate avea, în mod 
normal, emoții în fața celeilal
te pretendente la obținerea ca
lificării, Norvegia, după ce a 
învins-o chiar pe terenul acea- 
teia din urmă (25—19).

Deci, alături de campioana 
mondială, echipa României, șl de 
formația țării gazdă, Canada, 
Iugoslavia, Ungaria, U.R.S.S. și 
Polonia sînt echipele europene 
ce aproape sigur vor fi pre
zente la Montreal. Care este 
situația în celelalte grupe 7 In 

. grupa a II-a conduce, deocam
dată, Suedia, care are 2 punc
te avans față de Cehoslovacia, 
dar urmează meciul decisiv In 

. Cehoslovacia (în tur 15—12 pen
tru Suedia). Cu mult interes 
este așteptată șî confruntarea 
decisivă din grupa a V-a unde, 
la fel, avantajul este, deocam
dată, de partea echipei R. F. 
Germania (2 puncte avans, în
vingătoare în meciul tur cu 
17—14) față de reprezentativa 
R.D. Germane. Jocul hotărîtori 
la 6 martie, la Karl Marx- 
Stadt. în sfîrșit, ultima grupă 
(a VXI-a) are un lider mai 
puțin... autoritar (doar 1 punct 
avans) i Spania. Și aceasta da
torită unei surprize realizată 
de echipa Olandei, care a ținut 
în șah (17—17) pe cealaltă pre
tendentă la calificare, Danemar
ca. Spaniolii au, deci, un a- 
vantaj fragil înaintea jocului de
cisiv, care va avea loc în Da
nemarca (în tur, la Vigo: Spa
nia — Danemarca 15—15). (C.AJ

ECHIPA UNGARIEI 
CONDUCE 

ÎN CE. DE TENIS

Reprezentativa de tenis a Un
gariei și-a consolidat poziția de 
fruntașă a campionatului euro-i 
pean pe teren acoperit, între- 
cînd echipa Iugoslaviei cu 2—L; 
în meciul desfășurat la Buda
pesta. Scorul era egal după 
partidele de simplu : Szoke — 
Franulovici 5—7, 4—6 ; Taroczy
— Pilid 4—6, 7—5. 6—4. Decizia 
a fost obținută la dublu, ma
ghiarii Taroczy și Szoke învin- 
gînd cu 7—6. 7—6 cuplul iugo
slav Piiici — Franulovici.

In alte trei întilniri s-au în
registrat rezultatele : la Bolog
na, Franța — Italia 2—1 (Proisy
— ZugaretUi 7—6, 6—1, 7—6 j 
Jauffret — Barazzutti 3—6, 4—6jl 
Goven, Dominguez — Baraz
zutti. Zugarelli 7—5, 6—4) ; la 
Augsburg, R.F. Germania — 
Spania 3—0 ; la Helisngborg, 
Suedia — Anglia 3—0.

In clasament conduce Unga
ria cu 10 victorii (din 11 în
tilniri), urmată de Anglia —• 
8 v. Suedia si R. F. Germania
— 6 v (din 10).

în „Cupa Davis“ 

AUSTRALIA CONDUSĂ 
DE NOUA ZEELANDĂ: 0-1!

MELBOURNE, 27 (Agerpres). 
Echipa de tenis a Noii Zeelan- 
de conduce cu 1—0 în meciul 
pentru „Cupa Davis'* pe care-1 
susține la Brisbane cu formația 
Australiei. în prima partidă, 
care a durat aproape 4 ore, 
Brian Fairlie l-a învins cu 3—6/ 
10—8, 6—1, 2—6, 6—4 pe Boss 
Case. A doua partidă. New
combe — O. Parun, a fost amlr 
nată din cauza întunericului.

Azi, la patinoarul „23 August“

PRIMUL MECI DINTB-0 NOUĂ nH]IE 
A „CUPEI EEDERAIIEP* LA HOCHEI

CUPELE EUROPENE LA BASCHET

TRACTORUL — I.E.F.S. 3—1 
<11, —8, 4, 13). Meci deosebit 
de disputat, în care ambele e- 
chipe au făcut risipă de ener
gie. După două seturi echili
brate. Tractorul ciștigă detașat 
setul trei. In ultimul set, bucu- 
reștenii au condus cu 7—0, dar 
au fost ajunși la 10 și 13, apoi 
au pierdut. Arbitraj bun : C. 
Armăsescu — I. Bozdoc.

EXPLORĂRI BAIA MARE— 
UNIV. CRAIOVA 3—0 (5, 14,
3). Meci anost, de factură teh
nică mediocră. S-a jucat fără 
vlagă, lent. Doar setul doi. care 
a durat 40 de minute, a fost 
«nai disputat.

STEAUA — VIITORUL BA
CĂU : 3—1 (7, 10, —9, 6) ; DI
NAMO—RAPID : 3—0 (8, 5. 3).

Sever NORAN 
FEMININ

BACĂU, 27 (prin telefon). în 
moderna Sală a sporturilor din 
localitate se desfășoară ultimul 
turneu al turului campionatu
lui feminin de volei. Spre sur
prinderea generală, după 8 etape 
de campionat, echipele se pre
zintă la un nivel scăzut sub 
toate aspectele : pregătire fi
zică, execuții tehnice, combina
ții tactice... Nici o formație nu 
a arătat ceva deosebit în pla
nul pregătirii generale. Chiar 
și în partidele de la care aș
teptam un nivel mai ridicat 
s-au făcut greșeli de tot felul 
(preluări defectuoase, servicii 
irosite, simulacre de blocaj, 
combinații stereotipe și ane
mice în atac, dar mai cu seamă 
ineficientă totală în apărarea 
din linia a doua).

în ceea ce privește rezulta
tele, acestea reflectă, în con
textul acestei stări de lucruri, 
diferențele care există, totuși, 
între echipe și care provin în 
primul rînd din experiența mai 
mare sau mai. redusă a compo
nentelor sextetelor de bază.

REZULTATE TEHNICE: 
I.E.F.S. — „U“ Cluj-Napoca
3—0 (5, 8, 4), Dinamo — C.S.U. 
Galați 3—0 (13, 10, 9), C.S.M. 
Sibiu — Olimpia București 3—0 
(15, 8, 14), Farul — Univ. Ti
mișoara 3—0 (4, 6, 13), Penici
lina — Rapid 3—1 (15, 8, —13, 
7), Știința Bacău — Univ. Cra
iova 0—3 (—16, —7, —14).

Aurelian BREBEANU

Astăzi după-amiază, pe pati
noarul artificial „23 August" se 
dispută primul joc din cadrul 
unei noi ediții a „Cupei Fede
rației" la hochei, competiție care 
anul acesta reunește la start 
două formații de peste hotare 
(Cehoslovacia — tineret și Le- 
gia Varșovia), precum și selec
ționata divizionară a țării noas
tre.

După cum am anunțat, ho- 
cheiștii cehoslovaci au și sosit, 
în cursul zilei de ieri au și 
efectuat primul antrenament la 
patinoarul „23 August", dove
dind și cu acest prilej calitățile 
specifice hocheiului cehoslovac ;

viteză, subtilitate tehnică și tac
tică. Formația Legia Varșovia 
este așteptată să sosească în 
cunsul dimineții de azi.

Ținînd seama de toate aceste 
lucruri, forul nostru de resort 
a stabilit să se joace tur-retur, 
sistem turneu, astfel că disputa 
începe azi și se termină în ziua 
de 4 martie, programînd jocuri 
la București și Ploiești (în zi
lele de 2 și 3 martie). Azi, de 
la ora 18, este programat me
ciul Cehoslovacia (tinerel) — 
Selecționata divizionară, urmînd 
ca mîine (tot la ora 18) să 
joace Cehoslovacia (tineret) cu 
Legia Varșovia.

„Cupa campionilor europeni" 
la baschet feminin a programat 
primele meciuri din cadrul se
mifinalelor : la Praga, Sparta 
__ GEAS Sesto San Giovanni 
73—56 (42—29) — coșgeUra for
mației gazdă a fost Korinkova, 
cu 22 p; la Sofia, Akadcmik 
__ U. C. Clermont Ferrand 
65__60 (29—27). Partidele retur
vor avea loc la 4 martie.

In semifinalele „Cupei Li
liana Ronchetti" pentru echipe 
feminine, la Praga, erhipa lo
cală Slavia a întrecut formația 
franceză Gerbe Montceuu-les- 
Mines 83—65 (43—43).

In „Cupa cupelor" la băieți 
(semifinale), Cinzano Milano a 
învins, pe teren propriu, pe 
Rabotnicki Skoplje cu 9')—67 
(40—33).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

MECI INTERNATIONAL DE POLO LA CLUJ-NAPOCA
La bazinul acoperit din Cluj- 

Napoca, selecționatele divizio
nare ale României și Italiei au 
susținut aseară un meci de an
trenament. După un joc viu 
disputat, scorul a fost favora-

bil românilor : 5—4 (1—1, 1—2, 
1—0, 2—1). Au marcat D. Po
pescu (2), V. Rus (2), Nastasiu, 
respectiv Simeoni, De Magistris, 
Ghibellini și D’Angelo. 
RADVANI — coresp.)

(F.

ATLETISM • Tradiționalul med 
atletic pe teren acoperit dintre e- 
chipele U.R.S.S. și S.U.A. va avea 
loc în acest an la 6 șl 7 martie. 
Intnnirea se va desfășura la Le
ningrad.

AUTO • Cursa de 300 mile, 
desfășurată pe circuitul de la Day
tona Beach (S.U.A.), s-a încheiat 
cu succesul pilotului american Joe 
Millikan („Dodge"), ou o medie 
orară de 234,960 km.

BOX • Fostul campion mondial 
la cat. pană, brazilianul Eder Jof- 
fre, în vîrstă de 38 de ani, șl-a fă
cut reintrarea la Porto Alegre In- 
vingîndu-1 pe campionul Italiei 
FerinelU, prin k.o. în repriza a 4-a.

CICLISM • Turul Cubei a conti
nuat cu etapa a 10-a, desfășurată 
contracronometru pe echipe și 
câștigată de formația cubaneză, 
care a realizat pe 78 km timpul de 
1 h 50 : 09. Pe locurile următoare 
s-au situat U.R.S.S. — ia 32 sec șl
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DARUL
COSMONAUTULUI

Primul campion al re
cent încheiatelor Jocuri 
Olimpice de iarnă a 
fost fondistul sovietic 
Serghei Saveliev, cîști- 
gătorul probei de schi 
30 km. Isprava aceasta 
n-a trecut neobservată 
și a fost prețuită cu un 
dar cu totul deosebit. 
Celebrul cosmonaut so
vietic Aleksei Leonov, 
prezent la Innsbruck, 
i-a făcut cadou lui Sa
veliev, pentru frumoasa 
sa victorie de debut, 
propriul său stilou cu 
care a ținut jurnalul de 
bord în cursul neuitatu
lui zbor comun Soiuz- 
Apollo. Cu adevărat un 
dar... căzut din cer I

1800 de echipe, reunind 
peste 15 000 de jucători. 
Cu ani în urmă, la un 
asemenea turneu 
afirmat actualii 
naționali 
si

s-au 
inter- 

Pommerenke 
Sparwasser.

ACCIDENTE 
MONTANE

perioada 1949—1975,
au

în .
în Alpi, avalanșele

FOTBAL 
PENTRU COPII

Pentru a 15-a oară 
consecutiv s-a organizat 
în R.D. Germană tradi
ționalul turneu de fotbal 
în sală, rezervat elevilor 
între 10 și 16 ani. Com
petiția a avut loc la în
ceputul lunii februarie 
în timpul vacanței de 
iarnă a școlarilor și s-a 
bucurat de un succes 
deosebit. Au participat

IN ȚARA
APARTHEID-ULU!

Cum se poate ajunge 
de la antrenament, 
direct la... închisoare, a- 
flăm din cronica odioa
selor practici de discri
minare rasială, care cu
nosc o recrudescență 
deosebită în Republica 
Sud Africană. Ciclistul 
negru Lungizo Mkhize

mls la închisoare, pen
tru încălcarea legilor ra
siale. Fină la elucidarea 
cazului, reprezentativa 
„mixtă44 de ciclism a 
R.S.A. are un om mal 
puțin I

UN SUPORTER 
NEAȘTEPTAT

provocat moartea a 621 
de persoane. Alte 180 
au fost rănite, iar 80 
date dispărute. Printre 
vlctimile ultimelor ava
lanșe, în această iarnă, 
se numără și cunoscutul 
schior francez J. P. 
Augert.

Specialiștii încearcă să 
limiteze efectele atît de 
grave ale acestor catas
trofe naturale. Astfel, a 
fost întocmită o hartă, 
indicînd locurile consi
derate ca fiind cele mal 
periculoase pentru schi
ori și excursioniști. Se 
încearcă, de asemenea, 
ridicarea unor bariere 
din beton armat în ca
lea avalanșelor.

(22 ani) își făcea obișnu
itul antrenament pe șo
sea, pregătindu-se pen
tru promisa sa includere 
intr-o așanumită repre
zentativa „mixtă44 (cu 
sportivi albi și negri), 
de sub egida federației 
sud-africane de specia
litate . Cufundat în pe- 
dalare, Mkhize nu și-a 
dat seama că la un mo
ment dat, depășise linia 
de demarcație a unui 
teritoriu în care accesul 
cetățenilor de culoare 
nu este permis decît cu 
autorizație special. Cî- 
teva minute după aceas
ta, el a fost oprit de o 
mașină a poliției, Inte
rogat sumar și apoi tri-

Una din marile sur
prize ale recent înche
iatei ediții a J. O. de 
iarnă a fost medalia 
de argint cucerită în 
proba de 30 km schl- 
fond de către ameri
canul Bill Koch. Bucu
ria lui nu a fost între
cută decît de entuzias
mul concetățenilor săi 
din micul orășel Guil
ford (Vermont), care, 
pentru a-i face o plă
cere dar mai ales pen
tru a-și manifesta dra
gostea față de acest 
de seamă reprezentant 
al urbei lor, au strîns 
rapid, prin colectă pu
blică, suma necesară 
trimiterii la Innsbruck 
a doamnei Koch, mama 
eroului olimpic. Și ast
fel, cînd Koch-junior 
concura în proba de 
ștafetă, printre cei ce-1 
încurajau zgomotos 
de pe margine, se afla 
și mamă sa...

i

Mexic — la 1 : 09. • Turul Sardi
niei a Început cu două semietape. 
cîștigate de italianul V. Panizza și 
respectiv, belgianul Roger de Vla- 
eminck. In clasamentul general 
conduce Panizza, urmat la 1 sec. 
de Roger de Vlaeminck și la 11 sec 
de belgienii Merckx si De Witte.

FOTBAL • în sferturile de fi
nală ale turneului internațional 
pentru tineret de la Viareggto, for
mația mternazionale Milano a în
vins cu 2—1 pe Glasgow Rangers, 
iar Dukla Praga a întrecut cu 7—5 
(după executarea loviturilor de la 
11 m) pe Sampdoria. în semifinale. 
Internazionale va întîlni pe Dukla.' 
iar A. C. Torino pe A. C. Milano.
• Surpriză in Cupa Olandei : 
Feyenoord Rotterdam a fost eli-' 
minată cu 3—2 de Roda Kerkrade.'
• Echipa R.P.D. Coreene s-a cali
ficat pentru turneul olimpic de la 
Montreal clasîndu-se pe primul loc 
în grupa a 2-a a zonei asiatice de 
la Djakarta. în meciul decisiv, fot
baliștii din R.P.D. Coreeană au în
vins cu 5—4 (după executarea lo. 
viturilor de la 11 m) echipa Indo
neziei. La sfîrșitul timpului regu
lamentar și al prelungirilor scorul 
a fost alb (0—0).

HANDBAL • La Lyon, în meci 
retur pentru Cupa campionilor 
europeni (f), echipa Politson Sto
ckholm a învins cu scorul de 
21—11 formația*H. C. Lyon. învin
gătoare și în primul joc (24—8), 
handbalistele suedeze s-au califi
cat pentru turul următor.

SCHI • Slalomul uriaș al cam
pionatelor Elveției a revenit lui 
Ernst Good — 2 : 47,45 înaintea 
campionului olimpic Heini Hemi
— 2 : 47,48 • Insucces și pentru 
campioana olimpică de slalom 
uriaș, canadiana Kathy Kreiner, 
care a fost descalificată în „spe
cialul44 campionatelor naționale de 
la Bromont (Quebec). A cîștigat 
Betsy Clifford. O în campionatele 
Austriei la Radstadt, slalomul 
special a revenit Monikăl. Kaserer.
• Campionatele de sărituri ale 
R. D. Germane, desfășurate la 
Suhl, au revenit lui J. Danneberg, 
cu 257.3 p (sărituri de 91 și 93 m).

TENIS • în turneul W.C.T. de 
la Rotterdam : Ashe — Smith 6—4,
6— 2 ; Fibak — Meiler 6—2. 5—7,
7— 5 ; Lutz — Crealy 6—0, 2—6, 6—3; 
Kodes —Fouk 6—0, 6—2. La Fort 
Worth (Texas) : Dent — Richey 
6—3, 2—6, 6—0 ; Tanner — Gorman 
6—3. 6—4. • Rezultate- din turneul 
feminin de la Sarasota (Florida) : 
Evonne Gollagong — Kathy Kuy- 
kendal 6—1. 6—3 ; Mima Jausovec
— Marita Redondo 6—3, 3—6, 6—1.

TENIS DE MASA • într-un med 
contînd pentru Cupa ligii euro
pene, la Borlange, echipa Sue
diei a întrecut pe cea a U.R.S.S, 
cu 3—1.
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