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MlINE, PE NOUĂ STADIOANE

Delegația Partidului Comun’st 
Romăn, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, care a participat la lu
crările celui de-al XXV-lea 
Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, s-a îna
poiat. vineri după-amiază, în 
Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Manca Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Miu 
Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului .județean 
al P.C.R., Gheorghe 
membru supleant al 
P.C.R., ambasadorul 
la Moscova.

Secretarul general al partidu
lui a fost salutat, Ia sosire, pe 
aeroportul Otopeni, de tovarășii 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Petre Lupu, 
Paul Niculescu. Gheorghe Oprea. 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ion lo- 
niță. Ion Ursu, precum și de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor in-

stituții centrale și organizații 
obștești.

Au fost de fată N. V. Mas
lennikov, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, și membri 
ai ambasadei.
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ÎNCEPE RETURUL DIVIZIEI A

Suceava 
Badrus, 
C.C. al 

României

La plecarea din Moscova, de
legația Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a fost salutată de to
varășii V. V. Scerbițki, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., P. N. Demicev, mem
bru supleant al Biroului Politic 

al P.C.U.S., K.F. Katu- 
al C.C. al 
Dîmșiț, mem- 

P.C.U.S., vice- 
ConsiliuIui de
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al C.C.
Șev, secretar 
P.C.U.S., V. E. 
bru al C.C. al 
președinte al ________
Miniștri al U.R.S.S., O. B. Rah
manin, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., G. A. Kise
liov, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. în 
România, de activiști ai C.C. 
al P.C.U.S.

Erau prezenți Gheorghe Ba
drus, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică și membri ai amba
sadei.

C.C.
I

S-au scurs trei luni de la 
consumarea etapei a 17-a a Di
viziei A, care marca încheierea 
sezonului de toamnă. Iată că 
mîine, pe 9 stadioane din țară, 
se reia șirul etapelor, întreaga 
caravană fotbalistică a primului 
nostru eșalon se pune în mișca
re. Fiecare echipă vine la start 
cu dorințe Și ambiții născute în 
întrecerile din prima pșrte a 
campionatului. Steaua și Dinamo 
vor relua spectaculoasa lor 
cursă pentru cucerirea cununei 
cu lauri, altele vor asalta locu-

rile 3—4, care oferă dreptul de 
participare în
Și

,,Cupa U.E.F.A.*
„Cupa Balcanică", iar cele

La ora cind apar aceste rîn- 
duri, pregătirile sînt încheiate, 
conducerile tehnice ale celor 18

Satu Mare : 
Cluj-Napoca : 
Arad :
Tg. Mure; : 
Timișoara : 
lași : 
Constanța : 
București :

F.C. OLIMPIA 
,.U“
U.T.A.
A.S.A.
POLITEHNICA 
POLITEHNICA 
F.C.
DINAMO

București :

— RAPID
— SPORTUL STUDENȚESC
— F.C. ARGEȘ
— JIUL PETROȘANI
— SPORT CLUB BACĂU
— UNIVERSITATEA CRAIOVA (0—2) 
— F.C. EIHOR
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA 

(Stadionul Dinamo)
— F.C.M. REȘIȚA

(Stadionul Steaua, meci televizat)

(O-O) 
(0—1) 
(0—2) 
(3—2) 
(0—2)

(1—2) 
(1-3)

STEAUA (1—2)

DE AICI SE REIA ÎNTRECEREA...
1. STEAUA 17 10 4 3 38-16 24

■ 2. Dinamo 17 11 1 5 39-19 23
3. „Poli” lași 17 8 3 6 27-25 19

1 4* S.C. Bacău 17 9 1 7 20-20 19

1 5- F.C. Constanța 17 8 2 7 23-17 18
■ 6. A.S.A. Tg. Mureș 17 8 2 7 22-22 18

7. F.C.M. Reșița 17 8 2 7 18-22 13
0 8. F.C. Bihor 17 7 3 7 22-21 17

I 9 Rapid 
„Poli- Timișoara

17 7 3 7 19-20 17
■ 10. 17 7 3 7 25-27 17

11. F.C. Argeș 17 6 5 6 17-23 17
1 12- Univ. Craiova 17 6 3 8 22-17 15
113 Jiul 17 6 3 8 26-28 15
■ 14. Sportul studențesc 17 7 1 9 21-”8 15

15. U.T.A. 17 6 2 9 70-30 14
1 16* F.C. Olimpia 17 5 4 8 16-31 141 17. „U" Cluj-Napoca 17 5 3 9 23-22 13
■ 18. C.F.R. Cj.-Napoca 17 4 5 8 12-22 13

In paranteze rezultatele din tur.

Ora de începere a tuturor partidelor : 16.

mai multe vor căuta, cu înfri
gurare, un loc mai bun, ferit de 
zona retrogradării.

forma-divizionare definitivînd 
țiile pe care le vor alinia in 
teren.

în paginile 4—5, ultimele noutăți înaintea reluării campionatu
lui divizionar A și B.
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NECESITATEA UNUI CLIMAT
TOTAL CORESPUNZĂTOR

Hocheiul în plină actualitate PENTRU FOTBALUL NOSTRU!
AZI, PRIMELE JOCURI IN CAMPIONATUL

DE JUNIORI GRUPA 8

AZI, la București (patinoarul 23 
August), ora 16 : România — Spa
nia ; ora 18,30 : Norvegia — Italia; 
la Ploiești, ora 18 : Iugoslavia — 
Danemarca.

EUROPEAN
PROGRAMUL DE AZI 

Șl DE MlINE

MlINE, la București (patinoarul 
23 August), ora 16 : Spcnia 
Norvegia ; ora 18,30 : Fran(a 
România ; la Ploiești, ora 
Ungaria — Austria.

REAMINTIM CA INTRAREA ELEVI
LOR ESTE GRATUITA I

Una dintre cele mai atractive 
competiții continentale de ho
chei este, fără îndoială, cam
pionatul rezervat formațiilor de 
juniori, care are loc anual. în 
două grupe valorice. La început 
întrecerea a solicitat în mod 
deosebit doar atenția tehnicie
nilor. Ei au urmărit cu grijă 
jocurile, încercînd să deslușeas
că cu un ceas mai devreme, 
perspectivele tactice și tehnice 
ale . unor viitoare formații re
prezentative de seniori sau, 
măcar, pe cîteva din vedetele 
de mîine ale unor astfel de e- 
chipe. Cu timpul. însă, intere
sul s-a extins și. azi, un nu
măr 
sînt 
rilor 
plin 
chei 
lipsit 
chiar

Anul acesta una din cele 
două grupe valorice, cea se
cundă (prima grupă are loc la 
Ostrava, între 19 și 28 mar
tie), se va desfășura în țara 
noastră pe /____ î ..
București și (dacă vremea va 
fi „îngăduitoare") Ploiești, 
disputa care începe azi Și 
dura pină simbătă 13 martie, 
cind sînt programate partidele 
finale, iau parte 9 reprezenta-

mare de amatori de sport 
prezenți la disputele tine- 
sportivi, bucurindu-se din 
de frumusețile unui ho- 
mai puțin aspru, dar nu 

de viteză, dinamism și 
de acuratețe tehnică.

patinoarele din
La 
va

Tinerii hocheiști români — in imaginea noastră surprinși in
tr-un atac din timpul meciului cu Elveția — se numără printre 
favoriții grupei B a Campionatului european.

corespunzător pentru fotbal înseamnă insta- 
deplin a acelui climat de muncă, dăruire, 

care caracteri-

Ciiiți 
in pagina 

a 3-a :

Climat total
urarea pe 
devotament, de ordine și disciplină, 

zează activitatea generală a oamenilor muncii din țara 
noastră, sub conducerea partidului, cumulul de atitudini noi, 

a

tive de țări, împărțite în două 
serii, astfel: Norvegia. Franța, 
Spania, Italia și România (la 
București, în cadrul primei se
rii) ; Iugoslavia, Danemarca, 
Austria, Ungaria (la Ploiești, 
în seria secundă).

Țara noastră este pentru a 
treia oară gazdă a unei ediții 
a grupei B a Campionatului 
european de juniori, primele 
două desfășurindu-se în 1971 și 
1974. Se poate spune, deci, că 
forul nostru de specialitate are 
experiență în organizarea aces
tui gen de întrecere sportivă, 
fapt confirmat, de altfel, prin 
felul excelent în care au de
curs pină acum acțiunile de 
pregătire și care, sperăm, că 
vor continua Și în următoarele 
zile în același ritm și cu ace
eași eficacitate.

Este lesne de înțeles că nu 
poate fi deloc ușor să prefa
țezi tehnic sau tactic o compe
tiție rezervată juniorilor, com
petiție în care mutațiile valo
rice se fac, in marea majori-

tate a cazurilor, de la un an la 
altul. Cu alte cuvinte, nu este 
prea simplu să se discute des-

(Continuare în pag. a S-a)

RUGBYUL ISi
Astăzi primul meci ui

A EDUCAȚIEI
STAD'ONUL - ȘCOALA

Odată 
arbitru 
Gloria (azi, în Ghencea, de la 
ora 14) rugbyul iși reia disputa 
în campionatul Diviziei A. Re
turul a fost pregătit, după cîte 
știm, mai 
turile nu 
antrenorii 
genizarea 
Să sperăm 
așteptatul) 
spectacular

Aparent, 
(programată 
cepția partidei Steaua 
ria), nu are nimic spectaculos. 
Campioana Farul, evoluează în 
fața entuziastului său public în 
compania lui C.S.M. Sibiu și nu 
poate avea probleme. In aceeași 
situație : Steaua cu Gloria, 
Sportul studențesc cu Minerul

cu primul fluier de 
la meciul Steaua —

serios ca orieînd. Lo- 
au suferit modificări, 
lucrind pentru omo- 
garniturilor actuale, 
că mult doritul (și 
progres tehnic și 
se va face simțit, 
etapa inaugurală 
duminică, cu ex- 

Glo-

socialiste, patriotice, datorită cărora România socialistă 
obținut realizări admirate în întreaga lume.

Cu toate că acest sport a înregistrat unele progrese 
dezvoltare, organizare cit și unele rezultate, din păcate 
termitente, activitatea fotbalului românesc continuă să 
apreciată, pe drept cuvînt, nesatisfăcătoare, atît pe plan 
intern cît și internațional. Reluarea campionatului, cu 
prima etapă a returului de mîine, găsește fotbalul cu 
debite importante, dintre care amintirea acelui 0—4 de la 
Blois, cu echipa Franței din preliminariile olimpice, persistă 
și nu se va putea șterge decît cu o revanșă de proporții 
egale, la 24 martie, la București, lată de ce, atenția opiniei 
sportive din țara noastră, atît de largă și pretențioasă, este 
îndreptată în mod deosebit asupra acestui debut de sezon 
competițional fotbalistic în care, pe lîngă progresul teh
nic, este necesară și o cotitură radicală în ceea ce pri
vește mentalitatea și comportarea tuturor factorilor dină
untrul și din jurul fotbalului.

Hotărîrile și documentele de partid privitoare la sport din 
ultimii ahi au arătat în mod clar direcțiile dezvoltării miș
cării sportive și. ale fotbalului. Au urmat măsuri din partea 
C.N.E.F.S., a F.R. Fotbal, a altor organizații cu atribuții în 
sport, însă îmbunătățirile esențiale se lasă așteptate, în po
fida unor planuri de redresare și măsuri. Dezordinea conlinuă 
să se manifeste în unele secții de fotbal și cluburi, în rîndul 
unor conduceri slabe, tolerante, pe alocuri corupte, situații 
care mai favorizează indisciplină, lene, chiul, abateri de la 
morala sportivă, încălcări ale eticii, echității și chiar a le
galității socialiste. încă din anul 1974 au fost luate măsuri 
administrative împotriva unor conduceri de cluburi, jucători,

in 
in- 
fie

(Continuare in pag. 4—5)

REIA DISPUTA
sezonului: Mc au ti —Gloria

Gura Humorului (stadion Tei, 
ora 10), Știința Petroșani cu 
Olimpia (deși joacă pe terenul 
acesteia, de la ora 10,30), Uni
versitatea Timișoara cu Vulcan 
(tot în deplasare, pc Vulcan, de 
la ora 10). 
în ultimele 
le ce par 
scape de

Și totuși, cel puțin 
două cazuri, echipe- 
fâră șanse vor să 
penultima poziție 

(Olimpia) sau să înregistreze 
prima victorie (Vulcan). Favo
rită pare și Dinamo, la Iași, în 
fața Politehnicii. Teoretic nu
mai, pentru că Titi Ionescu și 
băieții săi vor încerca să se 
reabiliteze după categorica în- 
frîngere din meciul-tur (3—44). 
Acesta este, opinăm, capul de 
afiș al etapei. In fine, două 
meciuri deschise oricărui rezul
tat : Agronomia Cluj-Napoca — 
Grivița Roșie și T.C. Ind. Con-

Seria I

CLASAMENTE

1. FARUL 7 6 1 0 169— 36 20
2. Sp. studențesc 7 5 1 1 100— 43 lfl
3. Steaua 7 5 0 2 164— 30 17
4. C.S.M. Sibiu 7 3 1 3 47— 80 14
5. Rulmentul 7 3 0 4 57—116 13
6. Gloria 7 2 1 4 19— 97 12
7. T.C. Ind. C-ța 7 1 0 6 36— 92 9
8. Minerul GH. 7 0 2 5 29—127 9

Seria a II-a

1. DINAMO 7 6 0 1 167— 42 19
2. Știința 7 5 1 1 109— 41 18
3. „U“ Timiș. 7 5 0 2 156— 52 17
4. Grivița Roșie 7 4 0 3 90— 66 15
5. Poli. lași 7 2 2 3 47—102 13
6. Agronomia 7 2 1 4 33—401 12
7. Olimpia 7 2 0 5 47—122 11
8. Vulcan 7 0 0 7 28—151 7

Birlad, custanța — Rulmentul
mențiunea că a doua echipă a 
litoralului (întărită acum și de 
Cornel Mitan, de la Universi
tatea ~ 
retur 
locul 
timp

Timișoara) promite un 
care să amintească de 

5 realizat cu atît de puțin 
în urmă... (G. R-)
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NOTE CULTURALE1
• în orașul finlandez Tampere a avut loc tradiționalul fes

tival al filmelor de scurt metraj. în cadrul acestuia au fost pre
zentate 62 filme, dintre care 23 documentare, 17 de animație, 15 
pentru copii și 7 pe teme sportive. Înainte de deschiderea festiva
lului, la Tampere a avut loc un 
blemelor cooperării in domeniul 
inclusiv cele cu subiect sportiv.

seminar internațional asupra pro- 
difuzării filmelor de scurt metraj,

I
AGENDA COMPETIȚIILOR

SPORTIVE DE MASA

PELIN DE MARTIE
Secvență de la un concurs 

de schi fond, disputat nu 
de mult, la Bran. Se desfă-

|| șura proba de ștafetă. Apar 
Ș primii doi concurenți. Se a-

• La Havana s-a inaugurat 
.— cu prilejul aniversării Ins
titutului național pentru edu
cație fizică și sport — prima 
Expoziție internațională de fo-

tografie sportivă, aflată sub 
patronajul Comitetului olimpic 
cubanez. Pentru luna 
prevăzută o expoziție

. sportive.
mai este 
de afișe

I
I

DIN CAPITALĂ
Și acest sfîrșit de săptă- 

mînă va fi bogat în com
petiții sportive de masă, în 
organizarea factorilor cu a- 
tributii din Capitală. Spi
cuim din program :Ipentru© Cel de al 6-lea Festival internațional CIDALC 

va ține anul acesta la La Baule (Franța) intre
Vor fi proiectate 150 de filme realizate in 40

• Evenimentul săptămî- 
nii îl va constitui crosul 
dotat cu „Cupa 8 Martie", 
organizat de C.M.E.F.S., in 
colaborare cu Comitetul 
municipal U.T.C., Inspecto
ratul școlar și Consiliul mu
nicipal al organizației pio
nierilor. duminică, ora 9, 
în Parcul Tineretului.

filme sportive se 
23 și 28 martie, 
de țări. Idea pe... Ion Pelin, fiul său 

cel mai mare, concurent la 
Campionatele naționale de 
fond pentru seniori. Legiti
mat la A.S.A. Brașov, Ion 
s-a afirmat și ca un biatlo- 
nist de perspectivă, fiind se
lecționat în lotul național de 
tineret. Tatăl era tare mîn- 
dru de cei trei fii ai săi. 
Numai că reporterul a tre
buit să mai noteze și nu
mele altor trei frați Pelin, 
care se pregătesc acasă, la 
centrul Fundata, tot pentru 
schi fond și tot 
deveni campioni : 
ani, . Vicențiu — 
Florin — 11 ani.
încheie cu ultimul venit pe 
lume, care este și... singura 
fată. Și se pare că nici Ma- 
rilcna nu va urma alt drum : 
la doar 3 ani, frații săi cei 
mari i-au dăruit o pereche 
de schiuri lungi de 60 de 
centimetri...

Radu TIMOFTE

propie de start, umăr la 
umăr. Luptă acerbă, epui
zantă. Contează și o singură 
secundă : unul trebuie să 
piardă, altul să cîștige ! Se 
aude o voce de femeie : 
„Nu-1 lăsa, Gheorghiță ! Hai, 
prinde-1, Moise ! !“ E vocea 
unei femei de 42 de ani, 
împărțită cu sufletul între 
cei doi alergători. Sînt doar 
fiii ei ! Primul, Gheorghe 
Pelin (elev la L.E.S. Pre
deal), campion de juniori la 
fond în ’76, al doilea, Moise 
Pelin (Șc. sp. 
campion național, 
sa, în același an.

L-am cunoscut 
pe soțul Elenei, 
Pelin, în vîrstâ de 46 de ani. 
Venise din satul său la Po
iana Brașov pentru a-1 ve-

Brașovia), 
cu ștafeta

deunăzi și
Vicențiu

PORTRETUL

peste 500 de 
sovietici

® Lucrările a 
ingineri și arhitșcți 
sînt prezentate la Moscova în 
cadrul unei expoziții de pro
iecte de echipament sportiv 
dedicate Jocurilor Olimpice 
din 1980, pe care le va găzdui

capitala Uniunii Sovietice.- S-au 
distins machetele unei piscine, 
unui velodrom acoperit, unui 
centru ecvestru și două pro
iecte de modernizare a stadio
nului 
locuri.

central de 100.000 de

I
I

pentru a
Iosif — 14
13 ani și 
Lista se

PE SCENELE

Sub egida cenaclului 
artelor frumoase „loan 
Andreescu" a avut loc, în 
holul Bibliotecii Centrale 
Universitare din București, 
vernisajul expoziției de 
pictură a Miei Steurer- 
Moțatu. Printre numeroa
sele portrete — care com-

«

CO-pletează compozițiile 
loris ti ce ale pictoriței — 
am avut surpriza de a 
afla și unul recent, dedi
cat cunoscutului nostru 
tenisman Ion Țiriac, ex
presiv redat in linii groa
se de cărbune.

„FOTBAL"
Colegul nostru 

Mircea Radu Iaco- 
ban, minat de pa
siunea pentru balo
nul rotund, a avut 
ideea de a scrie o 
comedie despre lu
mea fotbalului. îm
bogățind astfel afi
șele noastre teatra
le cu încă o piesă 
dedicată sportului, 
după „Ultima cursă" 
a lui Horia Lovi- 
nescu. Doar atit, 
și tot ar trebui să 
satisfacă orgoliul 
de a vedea actul 
sportiv transferat în 
câmpul culturii.

Reprezentația Tea
trului Giulești poar
tă un titlu sim
plu și atrăgător : 
„Fotbal", o comedie 
jucată de 15 băr
bați, exclusiv pen
tru cei care pot dis
tinge între ofsaid si 
corner. între Divi
zia A și campiona
tul județean. Aces- 
sta încă nu e un 
cusur capital, pen
tru că grupul de 
băieți din vestiarul

• în cadrul „Cupei tine
retului" vor fi organizate 
ample întreceri. Sîmbătă : 
tenis de masă. Casa de cul
tură sector 2, ora 15. Du
minică ; șah pentru elevi, 
faza pe sector, Șc. gen. 
ora 9 
masă, 
lă pe 
ora 9 
nis de ____  ___ . . ..
75, ora 9 (sect. 4) ; volei, 
tenis de masă, ‘ 
gen. 148, ora 9 și baschet, 
tenis de masă, șah. Liceul 
„Gheorghe Lazăr", ora 9 
(sect. 6), tenis de masă, fi
nală pe sector, Lie. „Tudor 
Vladimirescu" și Lie. 33, ora 
9 (sect. 7).

Ivor fi proiectate in fața 
filme sportive de televi-

© Intre 1 și 4 iunie, la Lausanne,
bune 
reveni celei mai apreciate emi-

unui juriu internațional cele mai 
ziune. Premiul „Inelul de aur" va 
siuni sportive.

® Cu prilejul celei de a 5-a 
Bienale internaționale „Sportul 
în arta plastică", de la Barce
lona, unul din premiile secțiu-

nii de sculptură a revenit o- 
perei „Cap de înotător14 a ar
tistului român Iulian Olariu,

Paris a acordat „Premiul Henri© Academia de sport din
Desgranges" (in memoria cunoscutului ziarist francez, fondatorul 
ziarului „L’Auto", azi „L’Equipe" 

pentru cea mai valoroasă lucrare
Pariente și Guy Lagorce, autorii

și creatorul Turului Franței) 
sportivă, ziariștilor Robert 

cărții „Noblețea sportului".

I
I
I
I

• O interesantă expoziție, 
cu caracter sportiv, a fost re
cent inaugurată la Paris, sub

BUCUREȘTENE

LA TEATRUL GIULEȘTI

titulatura : „Arta ecvestră și 
artiștii de ieri", care reunește 
opere diverse de mare valoare, 
cuprinzînd gravuri, tablouri, 
sculpturi, bronzuri etc. Printre 
autori, vestiții pictori Degas, 
Toulouse-Lautrec etc. O biza
ră coincidență face ca expozi
ția aceasta de artă hipică să 
fie găzduită pe strada pari
ziană... „de la Cavalerie" !

I

I

17, 
(sector I) ; tenis de 

cat. 14—19 ani, fina- 
sector, Șc. gen. 50, 
(sect. 3) ; șah și te- 
masă, finale, $c. gen.

fotbal, Șc.

unui stadion de fot
bal poate fi foarte 
simpatic. Mult mai 
important ni se pa
re a vedea ce se 
întîmplă în decorul 
unic al acestei gar
derobe sportive (ca
re poate sugera, 
foarte bine, despu
ierea sufletelor sau 
— dimpotrivă —- as
cunderea unor stări 
afective).

Acceptînd toate 
convențiile construc
ției teatrale care ni 
s-au propus (o e- 
chipă jucînd un 
meci decisiv fără 
antrenor pe teren; 
un vestiar cu 4 a- 
parate telefonice ; 
un difuzor radiofo
nic cu două canale 
etc), deci intrînd în 
„jocul" pe care ni-1 
propune autorul, ră- 
mînem martorii u- 
nui duel între pse- 
udo-știință („Maes
trul", antrenor prin
cipal, care n-a ju
cat fotbal în viata 
lui. predînd ficțiuni 
tactice) Și pseudo- 
pragmatism (antre-

norul secund
Curmei, cu sărace 
date personale, ca
re — deus ex-ma- 
china — rezolvă 
totul).

Ar fi desigur ab
surd să-i cerem au
torului să revină la 
soluțiile de tip ro
manțios din „Cen
trul înaintaș" — pe 
care-1 juca pe vre
muri Rogalschi. Dar 
dacă e adevărat — 
și este ! — că fot
balul e o lume, a- 
tunci. fără îndoia
lă, Mircea Radu Ia- 
coban putea găsi 
suficiente elemente 
pentru a-și îmbo
găți comedia, pen
tru a-i da mai mul
tă substanță, pentru 
a contura mai vigu
ros două-trei perso
naje. Cunoscînd ta
lentul literar al 
confratelui nostru 
ieșan, sîntem con
vinși că i-a lipsit 
doar răbdarea. Din 
păcate, așa e în via
ță : tocmai cu ceea 
ce iubim nu prea 
avem răbdare! (vib)

• La teatrul „Studio des 
Champs-Elysee". din capitala 
Franței, regizorul Jean-Marie 
Riviere incearcă punerea in 
scenă a unui balet consacrat 
fotbalului, care poartă titlul 
„Singurătatea portarului" și va 
avea in rolul principal titular 
pe... piticul Pierral !

I
I
I
I

E. R. CALUȘERU, TG. MUREȘ. 
La întrebările dv. privitoare la 
modul cum se atribuie titlurile de

Xs X

maestru și mare maestru interna
țional, veți primi un răspuns de
taliat în nr. 3 al Revistei române 
de șah, în curs de apariție. între
bați din simplă curiozitate, sau 
chiar dv. țintiți atât de departe? In 
acest caz, vă doresc succes 1

TEODOR MOSCU, BUZÂU. 
credeți că ar fi binevenită o mo
dificare in regulamentul ’jocului de 
fotbal, in sensul ca lovitura de 
pedeapsă să nu se mai execute de 
la 11 metri, ci, să zicem, de la 
13 metri. Ce ar spune F.I.F.A. des
pre această propunere, despre a- 
ceastă modificare, care i-ar face 
pe arbitri să ezite mai puțin la 
acordarea unei lovituri de pedeap
să, de la 13 metri fiind oricum, 
mai greu de realizat un gol decit 
de la 11 metri ?u Ideea dv. este 
interesantă. Față de numeroasele 
lovituri de la 11 metri ratate, mă 
tem însă că, dimpotrivă, F.I.F.A. 
să nu fi primit între timp, din 
partea unor atacanți rugămintea de 
a se... micșora, măcar cu 2—3 me
tri, distanța de la care ar trebui

e pus în imposibilitate să răspun
dă, mai ales că este tot timpul an
grenat în competiții. Și eu de-abia 
mă descurc. Și gîndiți-vă că n-am 
cîștigat Ro] and Garros-ul și Fo
rest Hills-ul. Cel puțin pînă acum !

T. VALEU, IERNUT, Cod 4351, 
str. Avram Iancu nr. 1, județul 
Mureș. Pe această adresă vi se 
poate scrie pentru schimb de fa
nioane, ecusoane, insigne șl foto
grafii ale unor jucători de fotbal. 
Vă răspund și la întrebarea pe 
care ml-ați pus-o: înainte de a 
veni la Dinamo, în septembrie 1966, 
Cornel Dinu a jucat la Metalul 
Tîrgoviște. Vîrsta lui : va împlini 
28 de ani la 2 august.

Pentru noul an,
Ei și-au pus în plan
Să apere totul,
Să „prindă" și... lotul 1

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Dintre distihurile intitulate „Trea
ba n-ar fi rea, dac-ar fi așa“ și 
legate de reluarea campionatului 
Diviziei A, am ales — ținînd sea
ma de spațiul rubricii — următoa
rele :
F. C. OLIMPIA

Fiecare om la post,
Să n-ajungem unde-am fost ! 

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
Credem că-i politicos
Să mai stea și alții ... jos

T. CHINESCU, COMUNA BO- 
TENI. Visul oricărui portar de fot-

/

să se execute loviturile de pedeap- 
fel sau altul, trebuie 
pentru sporirea eflca-

să. Intr-un 
făcut ceva 
cității J

MANOLE 
trebuie prea 
pentru a ajunge la concluzia 
Hie Năstase este asaltat de scrisori 
ale iubitorilor tenisului și că, deci,

MOGA, BRAȘOV. Nu 
multă Imaginație 

că

AL. TODIRESCU, BUȘTENI. Nu 
in toate cazurile cartonașul roșu 
trebuie să fie precedat de cartona
șul galben, de avertisment. In si
tuația cînd un fotbalist comite o 
Infracțiune gravă, el poate fl eli
minat din joc, chiar dacă nu fu
sese avertizat pînă în acel mo
ment.

Ilustrații : N. CLAUDIU

• Alte competiții : „Cu
pa 8 Martie" la cros, în or
ganizarea 
duminică, 
Metalul ; 
că, dotată 
tie". L_ _ _ _
Pădurea Băneasa, duminică, 
ora 9,30 ; finala „Cupei 8 
Martie" la popice. Arena 
Voința, duminică, ora 9 
(sector 8); „Cupa 8 Martie" 
la tir, Poligonul Tineretului, 
sîmbătă ora 13 (sector 1).

Cărfi noi

clubului 
ora 11, 

orientare 
cu „Cupa 

în organizarea

Metalul, 
stadion 
turisti- 
8 Mar- 
sect. 8,

18 SCHIȚE DESPRE FOTBAL Șl BOX*)
Pentru un neprofesionist al scrisului, 

tehniciantd craiovean George Gănescu 
manifestă o surprinzătoare îndemînare 
pe tărîmul compoziției literare. Măr
turie stă volumul ,,Knock-out", recent 
trimis în Librării de Editura Scrisul 
Românesc din Craiova. Cele 18 schițe 
— pe care autorul le intitulează 
„fantezii sportive" — sînt într-adevăr 
scurte incursiuni în viața stadioanelor 
și a campionilor ei, cu precădere cei 
din fotbal sau box (domenii pe care 
se pare că autorul le cunoaște mai 
bine). Dincolo de cîteva mici istorioa
re moralizatoare, cu construcție sim
plistă, străvezie, George Gănescu neu-

șește să-și exercite mai cu folos ta
lentul în bucățile umoristice sau sa
tirice, cum sînt : ,,Prietenul meu Dori= 
câ", „«Avîntul» împotriva cupei" sau 
mai ales reușita șarja pseudo-antici- 
patoare ,,Poveste despre fotbal". Cu 
eroii sâi de toata ziua (mai puțin cu 
cei din depărtări, dintr-o lume pe 
care evident o cunoaște superficial) 
autorul — atît de neașteptat pe acest 
târîm — va gâsi fârâ îndoiala un 
de cititori interesați, (vib)

* George Gănescu : Knock-out. 
tura Scrisul Românesc, Craiova 
pag-, 5,25 lei.

cerc

Edi-
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ODE PINDAR ÎN ROMÂNEȘTE
La distanță de un an, poetul 

loan Alexandru ne oferă al doilea 
volum de traduceri din odele lui 
Pindar, pe calea întregirii unei 
opere din care nu mai lipsesc decit 
„lstmicele“ și „Nemeenele". Volu
mul de acum, dedicat „Pythiani- 
celor“, celebrează cu lirism și for
ța mitologiei alți triumfători în 
jocurile regionale ale elinilor. Edi
tura Univers publică „epinikiile" 
lui Pindar, în colecția Poesis, cu 
sprijinul unui competent îngrijitor 
de ediție (Mihail Nasta), facilitin-

Alături de informare, obiectiv princi
pal al procesului de invățămînt, for
marea, adică dezvoltarea capacităților 
Intelectuale și asimilarea tehnicilor 
de cunoaștere ocupă un loc deosebit 
de important. Odată cu 
unui sistem de cunoștințe, 
și deprinderi motrice, elevii își însu
șesc și unele procedee proprii de 
învățare a exercițiilor fizice, care con
diționează practicarea corectă a acti
vităților corporale, prin conștientizare 
și înlăturarea imitației mecanice.

Iată un element de referință defini-

insușireo 
priceperi

du-nc intrarea in lumea fascinantă 
a eroilor sportivi ai antichității, de 
seama lui „Hieron din Syracuse, 
biruitor la întrecerea de care" sau 
„Aristomenes din Egina, biruitor 
in lupta cu brațele". Poetului Ion 
Alexandru — toată stima noastră 
pentru eforturile fructuoase de 
transpunere in românește a întor
tocheatelor imnuri ale lui Pindar, 
atît de prețioase pentru reimagi- 
narea unor tablouri fundamentale 
în istoria educației fizice.

torîu (dar nu singurul) în realizarea 
noii lucrări apârute în Editura Sport- 
Turism „Funcția formativa a activi
tăților corporale1* semnata de Georgeta 
Chirițâ, doctor în pedagogie. O lu
crare ce răspunde nevoii de documen
tare a studenților și profesorilor de 
specialitate și care se bucură de o 
frumoasă prezentare.

ALTE APARIȚII : TURISM : Monu
mente ale naturii din Maramureș — 
o prezentare a acestei zone, realizată 
de un colectiv de cercetători ; 154
pag. ; 10 lei.

ANUNȚ
Universitatea populara București, în colaborare cu Centrul de cercetări 

pentru educație fizica și sport al C.N.E.F.S. și Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport București, anun(ă tinerea cursului de reciclare 
cu tema : „INSTALAȚII Șl METODE DE ANALIZA A UNOR PARAMETRI 
MOTRICI IN PRACTICA SPORTIVA", cu exemplificări din canotaj și 
scrimă. . ... . . i

Expunerea, făcută de llie Stupineanu, cercetător științific principal. 
Cristian Tibara, cercetător științific și Pierre de Hillerin, fizician, de la 
Centiul de cercetări pentru educație fizică și sport din București, va avea 
loc în soia Dolles, luni 8 martie 1976, orele 12,30.

Va urma un film artistic.



Stadionul, scoală a edocatiei S-A SPUS LUCRURILOR Pt NUME!
La Buzău—puternic curent de opinie împotriva celor

DEZBATERI
IN PLENARELE

C. J. E. F. S.
SIy ALE CLUBURILOR

SPORTIVE

în ansamblul acțiunilor, inițiate la toate nivelurile mișcării 
sportive, în pregătirea Congresului educației politice și al cul
turii, un loc important îl ocupă dezbaterile ample, însoțite de 
măsuri eficiente, care au loc în prezent în cadrul plenarelor 
CJ.E.F.S. și ale cluburilor sportive.

Constatăm cu satisfacție faptul că — așa cum rezultă și 
din relatările cuprinse în această pagină — dezbaterile la care 
ne referim prilejuiesc, pretutindeni, analize temeinice și discuții 
sincere menite să contribuie la îmbunătățirea substanțială a 
muncii de educație în rîndurile sportivilor, cadrelor tehnice, al 
activiștilor și astfel la îndeplinirea 
răspundere încredințate de partid 
noastră.

exemplară a sarcinilor de 
mișcării sportive din {ara

timp în urmă s-au 
lucrările Plenarei 

Buzău, prilej cu

APLICAREA DOCUMENTELOR PARTID
In strînsă legătură cu sarcinile clubului

Plenara clubului sportiv al 
armatei „Steaua" consacrată a- 
nalizei activității desfășurate 
in scopul îndeplinirii sarcinilor 
rezultate din Programul parti
dului pentru îmbunătățirea 
muncii ideologice, ridicarea ni
velului general al cunoașterii și 
educația socialistă a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echității socia
liste, a marcat un moment deo
sebit în viata acestei unități 
de seamă a sportului româ
nesc de mare performantă.

întreaga analiză s-a raportat 
la sarcinile izvorite din docu
mentele Plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, ale Con
gresului al Xl-lea al partidu
lui, la prețioasele indicații cu
prinse în Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat Con
ferinței pe tară a mișcării spor
tive.

Atmosfera de principialitate 
partinică, de exigență și sin
ceritate creată de raportul pre
zentat de col. Gheorghe Dră- 
gănescu în numele Biroului 
consiliului clubului și al Comi
tetului de 
fundată în 
mat. Dacă 
sintetizăm _
de la „Steaua", ar trebui să re
ținem în primul rind analiza 
critică și autocritică prin care 
tovarășii din conducerea clu
bului, din Comitetul de partid, 
instructorii, antrenorii, medicii 
și ceilalți specialiști, sporti
vii — de la campioni olimpici 
și mondiali pînă la cei mai ti
neri — au înfățișat colectivului 
întreaga lor activitate Și com
portare la antrenamente și com
petiții, în tripla lor ipostază : 
de comuniști — respectiv ute- 
ciști sau membri de sindicat —, 
de militari ai armatei noastre 
și de sportivi respectiv ac
tiviști sportivi — ai României 
socialiste. S-au folosit, dacă ne 
putem exprima astfel, două to
nuri diferite : unul reținut, cînd 
erau trecute în revistă succe
sele sportivilor și maeștrilor 
lor, mai numeroase în 1975 de- 
cît oricînd în ultimii ani și a- 
testînd eficienta variatelor for
me ale muncii politico-ideolo
gice și cultural-educative folo
site în clubul „Steaua" și unul 
profund, vehement, fără mena
jamente, indiferent de persoa-

partid, a fost apro- 
discuțiile ce au ur- 
ne-am propune să 
dominanta plenarei

arătate 
care au

nele vizate, cînd erau 
lipsurile și neîmplinirile 
mai existat.

Activul clubului și sportivii, 
în frunte cu comuniștii, au a- 
doptat un bogat plan de mă
suri corespunzător cerințelor 
concrete ale acestuia, propu- 
nîndu-Și ca la formele și mij
loacele care s-au dovedit efici
ente în munca de educare poli- 
tico-ideologică și culturală să 
adauge altele, reieșite din ne
voile practicii sau rod al ini
țiativei. în continuare s-a sta
bilit ca studierea Și aplicarea 
documentelor de partid să se 
facă în strînsă legătură cu sar
cinile specifice ale clubului, ale 
fiecărei secții în parte, tocmai 
pentru a spori contribuția ac
tivității politice la creșterea 
performanțelor la nivelul exis
tent pe plan mondial. Invăță- 
mîntul politico-ideologic va ur
mări cu prioritate ridicarea la 
cote și mai înalte a educației 
patriotice a sportivilor, antre
norilor, a întregului personal, 
la sporirea combativității fată 
de munca și comportarea fie-

căruia în procesul de pregătire 
și în arena sportivă. Un accent 
deosebit în activitatea politică 
de masă se va pune pe munca 
de la om la om. pentru mobili
zarea efectivului clubului la 
realizarea integrală a planuri
lor clubului, la obținerea unor 
succese și mai mari în compe
tițiile interne și internaționale. 
S-a hotărît ca un loc de sea
mă în întreaga muncă politico- 
educativă să se acorde formă
rii unei puternice opinii colec
tive. care să se manifeste activ 
și plenar față de orice abateri, 
oricît de mici, de la normele 
eticii și echității socialiste, în 
activitatea sportivă și în viața 
personală.

Participanții la plenară s-au 
angajat solemn să facă tot ce 
depinde de ei pentru a-și a- 
duce o contribuție cit mai mare 
la succesul sportului românesc 
la apropiatele Jocuri Olimpice 
de vară de la Montreal, obiec
tivul nr. 1 din acest an al miș
cării noastre sportive.

Cu cîtva 
desfășurat 
C.J.E.F.S. 
care au fost trecute în revistă 
realizările obținute în activita
tea sportivă de masă și de per
formanță, 
materiale 
părții din 
referit la 
în rîndul 
loc discuții ample. Toți cei 15 
vorbitori s-au referit la pro
bleme de mare actualitate pri
vind afirmarea principiilor eti
cii și echității socialiste în în
treaga viață sportivă a jude
țului.

Problemele puse în discuție 
au fost numeroase. Din larga 
paletă a acestora nu au lipsit 
referirile începînd de la sim
pla prezență a tînărului în 
sala sau pe terenul de sport, 
de la ținuta sa vestimentară, 
de la vocabularul acestuia în 
contactul cu coechipierii, cu 
adversarul, cu familia și 
educatorii, și terminînd cu as
pecte de indisciplină prompt 
sancționate sau, 
trecute ușor cu vederea, 
act 
la 
de

în dezvoltarea bazei 
marginea 
care s-a 
educație 
au avut

etc. Pe 
informare 
munca de 
sportivilor

cu

Mircea COSTEA

dimpotrivă, 
„Un 

indisciplinar nesancționat 
timp — spunea profesorul 
istorie Cristian Teodorescu 
este ca un bumerang. E- 

fectcle acestuia se oglindesc 
nefavorabil în comportarea ul
terioară nu doar a celui în 
cauză, ci a întregii echipe", 
îndrăgostit de sport, fiind con
știent cu cîte eforturi și chiar 
sacrificii, cu cită muncă se al
cătuiește o echipă divizionară, 
profesorul Teodorescu a adus 
în discuție cazul echipei femi
nine de handbal „Gloria" din 
Buzău. Puse pe căpătuială, 
cerînd de la sport totul, dar 
ele neoferindu-i aproape nimic, 
cîteva jucătoare ale acestei 
formații, printre care Lucia 
Popovici și Mariana Ionescu 
au creat în formație o atmos
feră necorespunzătoare, care 
explică în mare măsură și 
rezultatele slabe ale acestei 
echipe. „Vin la antrenamente 
cînd vor, dar mai mult nu vor 
să vină — adăuga profesorul 
Teodorescu —, lipsesc de Ia

SPORTIVI BINE PREGĂTIT!
3

Asigurarea unei pre
gătiri fizice generale 
superioare anilor tre- 
cuți, organizarea temei
nică a activității spor
tive de masă, creșterea 
continuă a nivelului 

.performanțelor, la baza 
tuturor acestor obiecti
ve fiind permanent a- 
șezată munca de edu
cație desfășurată în rîn- 
dul studenților și al ca
drelor de specialiști, au 
constituit temele prin
cipale ale dezbaterilor 
prilejuite, recent, de 
plenara clubului sportiv 
al I.E.F.S.

Din referatul prezen
tat de președintele clu
bului, conf. univ. Lu
cian Vasilescu, ca și 
din numeroasele luări 
de cuvînt ale partici- 
panților a rezultat că 
datorită succeselor în
registrate, strădaniilor

sportivilor, ale antre
norilor și tehnicienilor, 
astăzi I.E.F.S. a 
nit un club de 
categorie, de 
performanță.

Zece reprezentanți ai 
I.E.F.S. se pregătesc cu 
asiduitate pentru a par
ticipa la apropiata edi
ție de vară a Jocurilor 
Olimpice. Gimnastele 
Paula loan și Rodica 
Sabău, scrimerii Petru 
Kuki și Constantin Du- 
țu, trăgătorii Nicolae 
Rotaru și Ion Olărescu, 
handbalistele Maria 
Boși, Georgeta Lăcustă, 
Iuliana Hobincu și Vio
rica Ionică sînt îndrep
tățiți să aspire la re
zultate de valoare, mai 
ales dacă avem în ve
dere participarea lor 
conștientă și entuziastă 
la pregătire, dragostea 
manifestată față de cu-

deve- 
primă 
înaltă

lorile patriei și ale clu
bului, disciplina exem
plară de care dau do
vadă.

Dar, așa cum au ară
tat mulți dintre cei 
care au luat cuvîntul, 
printre care s-au aflat 
prof. univ. Ion Șiclo
van, rectorul I.E.F.S., 
conf. univ. Titus Tatu, 
decanul institutului, 
prof. univ. loan Kunst- 
Ghermănescu, antreno
rii Viorica Mociani, 
Gheorghe Florescu, Ion 
Hantău, studentul A- 
drian Poiană, la clubul 
sportiv al I.E.F.S. re
zultatele pot fi substan
țial îmbunătățite, că 
luarea unor măsuri or
ganizatorice, dublate de 
o susținută muncă po- 
litico-educativă, precum 
și îmbunătățirea în 
toate secțiile a relației 
antrenor — sportiv, vor

duce, cu siguranță, la 
diminuarea substanțială 
a lipsurilor, la crește
rea performanțelor și 
ridicarea măiestriei 
sportive.

Și, așa cum a subli
niat cu mult spirit au
tocritic, rectorul insti
tutului, Ion Șiclovan : 
„îmbunătățirea muncii 
politice, legătura cu 
organizațiile U.A.S.C. și 
U.T.C. — sub conduce
rea organizației de par
tid —, vor face ca spor
tivii și studenții I.E.F.S. 
să înregistreze noi suc
cese atit pe terenul de 
sport, cit și în viață, 
iar cadrele didactice își 
vor îndeplini și mai e- 
ficient datoria de onoa
re de a forma oameni 
■sănătoși, constructori de 
nădejde 
noastre

ai societății 
socialiste".

Paul IOVAN

meciuri, aceasta în funcție de 
toanele pe care le au, cerind 
în schimbul prestației lor cînd 
o garsonieră, cînd un aparta
ment". Dacă în ediția de anul 
trecut a campionatului echipa 
buzoiană reușise să se mențină 
în plutonul fruntașelor, acum 
se fac eforturi disperate pen
tru evitarea retrogradării din 
Divizia B. Așa stînd lucrurile, 
era de așteptat ca antrenorul 
echipei, Traian Ene, luînd 
cuvîntul în plenară, să explice 
cauzele unei stări nefirești de 
lucruri care continuă de prea 
multă vreme, dar mai ales să 
prezinte un minim de măsuri 
menite să ducă la redresarea 
echipei și la schimbarea op
ticii despre handbal și despre 
sport în general a jucătoarelor 

an-
nu 

lip- 
cu- 
nu

în cauză. Ce a spus, însă, 
trenorul ? „Este drept că 
prea vin la antrenamente, 
sesc de la meciuri, intr-un 
vînt fac ce vor ele. Dar 
trebuie să ne alarmăm. Fetele 
vor ști_ să se mobilizeze și 
vom scăpa de retrogradare".

Iată că un antrenor în loc 
să_ ia atitudine, în loc să fie 
primul care să le educe pe 
sportive, se erijează în „apă
rător" al acestora si afirmă că 
nu „trebuie să ne alarmăm". 
Firește, atitudinea antrenoru
lui Traian Ene a fost condam
nată de toți cei care au luat 
cuvîntul. Ar fi necesar ca și 
conducerea clubului, precum 
și C.J.E.F.S. Buzău să inter
vină în această situație, să 
curme răul din rădăcină, rău 
care a adus atîtea greutăți e- 
chipei și iubitorilor buzoienî 
de handbal.

Ion GAVRILESCU

ÎN CULTUL
MUNCII...

În mod sigur, ceea ce asigură succesul 
activității în sportul de performanță 
la clubul Rapid este acționarea si
multană, convergentă asupra ambilor 

factori ai procesului de antrenament : in
struirea și educația. Informarea cu privire 
la modul în care se înfăptuiește progra
mul activității politico-ideologice și cultu
ral-educative, prezentată în cadrul ședinței 
cu antrenorii și sportivii de către pre
ședintele clubului Rapid, prof. Florian Ștc- 
făriescu și, mai ales, dezbaterile care au 
avut loc cu acest prilej, au scos în evi
dență nu numai realizările ci și lipsurile 
existente în aplicarea practică, concretă a 
acestui mod de lucru.

în cuvîntul lor, antrenorii Marin Belu- 
șica, Ion Motroc, Francisc Spier, Mihai 
Zaharia, Haigazun Tursugian, Dumitru 
Hitru și alții au arătat modul în care ac
ționează — pe toate planurile — pentru 
educarea sportivilor în spiritul muncii fără 
preget, al responsabilității față de mișcarea 
sportivă și club. Așa cum s-a subliniat, 
este deosebit de important ca sportivul să 
fie conștient de mobilul întregii sale acti
vități, de utilitatea efortului pe care-1 face, 
înțelegerea deplină a necesității de efec
tuare a unei pregătiri continue, la cel mai 
înalt nivel, de îmbinare a efortului fizic 
cu cel intelectual, de a considera munca 
drept fundamentul întregii vieți, este insu
flată prin studierea documentelor de partid, 
prin popularizarea mărețelor obiective de

construire a societății socialiste multilate- 
ral.^dezvoltate, prin aprofundarea noțiunii 
de datorie față de sporirea permanentă a 
prestigiului sportiv internațional al țării 
noastre.

RĂSPUNDERILE

ANTRENORILOR

în spiritul acestor cerințe și exigențe 
s-a apreciat că rezultatele obținute nu sînt 
încă satisfăcătoare în toate secțiile clu
bului. Mai sînt sportivi care manifestă 
tendințe de vedetism, de căpătuială, de 
chiul. Este cazul lui Gh. Ștefan, I. Schio- 
pescu, Fl. Costea, E. Bartales, Alex. Gri- 
goraș și alții. Atitudinea față de bunurile 
obștești nu este întotdeauna cea indicată 
și, pe bună dreptate, s-a socotit că vina 
principală o poartă o serie de antrenori 
(V. Pătrașcu, P. Panait, M. Mircea etc.) 
care nu dovedesc spirit gospodăresc, nu-și

educă sportivii astfel incit să prețuiască 
bazele sportive, echipamentul, aparatele.

Dezbaterile au scos în evidență și posi
bilitățile de îmbunătățire a activității în 
acest domeniu. Ele s-au concretizat intr-un 
plan de măsuri, prezentat de prof. Liviu 
Mihăilescu, vicepreședinte al clubului. Por- 
nindu-se de la ideea că tinerii sportivi 
trebuie să cunoască lupta și jertfele comu
niștilor pentru făurirea actualelor condiții 
de dezvoltare a României, precum și per
spectivele pe care partidul le asigură țării, 
activiștii și antrenorii clubului Rapid și-au 
prevăzut în program întilniri cu ilegaliști 
și activiști de partid din diferite domenii, 
lecții deschise la muzeu, studiu aprofundat 
al documentelor de partid, discuții pe teme 
actuale etc.

Cu riscul de a repeta, vom sublinia din 
nou faptul că ceea ce creează premisa 
certă a reușitei este îmbinarea celor doi 
factori ai antrenamentului —■ instruirea și 
educația, precum și faptul că primul și cel 
mai important educator este antrenorul. 
Spiritul autocritic în care antrenorii și-au 
dezbătut activitatea în acest domeniu, grija 
cu care au selectat formele cele mai po
trivite pentru activitatea viitoare sînt ar
gumente sigure care ne conduc la conclu
zia că la clubul sportiv Rapid munca de 
educație va cunoaște nu numai o evidentă 
amplificare ci și o creștere a calității.

H. NAUM

Afirmarea din ce în ce mai 
viguroasă în plănui performan
tei, a clubului sportiv „Onești" 
din orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, îndeosebi prin sec
țiile de gimnastică (socotită cea 
mai valoroasă din țară), lupte, 
haltere și radioamatorism, este 
legată nu numai de procesul de 
instruire condus cu multă pri
cepere și pasiune de antrenori 
inimoși., ci și de activitatea e- 
duoativă care se desfășoară în 
această unitate. Recenta plena
ră a clubului a subliniat im
portanța acestei laturi în reali
zarea unor rezultate de va
loare în competițiile interne și 
internaționale. Educarea spor
tivilor în spiritul respectului 
fată de muncă, a atașamentului 
față de culorile clubului, a 
pregătirii temeinice, precum și 
activitatea lor școlară, profe
sională, respectarea strictă a 
normelor de conduită în are
nele sportive și în afara aces
tora au constituit o preocupare 
permanentă a cadrelor 
și a celorlalți activiști 
„Onești".

Exigenta cu care este 
atitudinea față de muncă s-a 
materializat în măsuri aspre 
împotriva acelora care descon
sideră fie pregătirea sportivă, 
fie activitatea în producție. 
Astfel, după încercări nereu
șite de readucere pe drumul 
cel bun, au fost îndepărtate e- 
lementele certate cu etica sau 
sancționați sever, fără mena
jamente, cei care au comis di
verse abateri de la programul 
de pregătire. în cadrul plenarei 
au fost amintite numele unor 
sportivi ca Ionel Porumb, Vio
rel Gyrka și alții care, în ulti
ma vreme, au ignorat total 
eforturile antrenorilor lor de 
a realiza antrenamente de ca
litate. „Credem că este nece
sar și se impun de urgență 
măsuri severe împotriva aces
tor sportivi care se abat de la 
etica sportivă, indiferent de 
valoarea lor ridicată. Nu se 
poate permite nici unuia să 
lipsească de la antrenamente, 
să lucreze 
plac"... — 
de seamă

întărirea 
că și în clubul campioanei eu
ropene absolute la gimnastică, 
Nadia Comăneci, va ridica — 
fără îndoială — la o cotă su
perioară performanțele sportivi
lor de la „Onești".

tehnice 
de la

privită

după bunul său 
se spune în darea 
prezentată plenarei, 
climatului de mun-
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(Urmare din pag. 1)

arbitri și antrenori, dar cu toate aceste sancțiuni, dintre

£

%

! care 
unele grave, abaterile au continuat. Cercetările au condus 
pînă în cele din urmă Ia descoperirea de culpe (primiri de 
sume de bani sau alte avantaje materiale) in sarcina unor 
arbitri care se află în prezent reținuți pentru cercetări și, fi
rește, excluși din arbitraj, cum sînt Viorel Cioc (Mediaș), Ion 
Marcu (Timișoara), Gh. Micloș și Alexandru Pîrvu (București) 
și Zoltan Szecsei (Tg. Mureș). C.N.E.F.S., împreună cu F. R. 
Fotbal, continuă cercetările în vederea identificării acelor 
persoane din cluburi și asociații sportive care au folosit mij
loace ilicite pentru favorizarea echipelor proprii și denatu
rarea unor rezultate, prin coruperea echipelor adverse sau 
a arbitrilor.

Deși asemenea situații nu sînt caracteristice pentru fotbalul 
nostru, ele fiind izolate, C.N.E.F.S. împreună cu F.R. Fotbal 
sînt hotărîte să ducă pînă la capăt acțiunea de îndepărtare 
din sportul de performanță, din fotbal, a tuturor acelora care 
se abat de la regulamentele sportive, de la etică și echitate, 
care fac notă discordantă in atmosfera de luptă sportivă 
cinstită care caracterizează mișcarea sportivă românească. 
Pe stadioanele noastre, în marea competiție divizionară a 
țării, nu va mai fi loc pentru acei jucători, antrenori, arbitri, 
echipe și conducători de echipe care au încălcat morala și 
legalitatea socialistă.

Acest an competițional 1976 începe cu hotărîrea de a cul
tiva și a dezvolta tot ceea ce are mai bun fotbalul nostru 
care a arătat in citeva rinduri vitalitatea lui și posibilități 
de progres, cu eliminarea energică din toate eșaloanele fot
balului a tuturor lipsurilor, slăbiciunilor și incorectitudinilor.

în acest mare examen de conștiință socialistă desfășurat în 
pregătirea Congresului educației politice și al culturii, toii cei 
ce se afiă in mișcarea sportivă, de la sportivi, la antrenori, 
arbitri, conducători, susținători și spectatori, trebuie să înțe
leagă și să ajute MISIUNEA SOCIALĂ A SPORTULUI, CA 
PROMOTOR AL DEZVOLTĂRII SI FRUMUSEȚII FIZICE Șl MO
RALE A TINERETULUI, A iNTREGULUI NOSTRU POPOR.

în perioada de întrerupere a campionatului, echipele di
vizionare s-au pregătit cu atenție și au insistat asupra îmbu
nătățirii pregătirii fizice, una din principalele și permanen
tele lipsuri ale fotbalului nostru. De aceea, așteptăm încă 
din jocurile primei etape, să constatăm eficiența pregătirii 
temeinice pentru acest nou sezon fotbalistic în care, foarte 
curînd cei mai buni fotbaliști, echipa națională, vor trebui să 
se revanșeze pentru eșecul de la Blois, să treacă apoi alte 
obstacole în calea calificării pentru turneul olimpic de fotbal 
de la Montreal. Va fi însă necesar ca, odată cu acordarea 
unei mari atenții echipei olimpice, să nu se neglijeze între
ținerea și dezvoltarea întregului mecanism al activității fot
balistice.

Biroul C.N.E.F.S. și F.R. Fotbal sînt hotărîte să îndepli
nească pină la capăt sarcinile din documentele de partid 
privind îmbunătățirea activității fotbalistice și a climatului 
educativ și moral, cerind tuturor organismelor lor și organi
zațiilor cu atribuții in sport ca, sub conducerea organizațiilor 
de partid, cu o contribuție eficientă a organizațiilor U.T.C., 
să ducă o acțiune permanentă printre sportivi, fotbaliști și 
in întregul mediu al fotbalului, pentru pregătire temeinică, 
ordine și disciplină, cinste, loialitate, fair-play.

în acest proces de îmbunătățire totală a climatului în 
fotbal trebuie atrași toți arbitrii care, în majoritatea lor, sint 
cinstiți și devotați fotbalului, toți acei activiști obștești din 
comisiile centrale și județene care iubesc cu pasiune fot
balul. De asemenea, rolul suporterilor, al spectatorilor în ge
neral este deosebit de important. Noi, toți cei din tribune 
putem contribui Ia buna desfășurare a partidelor prin obiec
tivitate, prin spirit sportiv, prin încurajarea a tot ceea ce este 
pozitiv, creator și cinstit în jocul de fotbal.

Cu aceste gînduri, de deplin atașament pentru fotbal, 
pentru o activitate fructuoasă, pentru progres și succese in
ternaționale, urăm, încă o dată, tuturor jucătorilor, antreno
rilor, conducerilor cluburilor, arbitrilor și tuturor iubitorilor 
fotbalului, succes deplin pe drumul realizării cit mai grab
nice a tuturor obiectivelor I

F.C. OLIMPIA SATU MARE 
(16)—RAPID (9). în tur 0—0. • 
Partida este așteptată cu mult 
interes. F.C. Olimpia încerci™! să 
obțină o victori» care să o în
depărteze de locurile amenin
țate de retrogradare. Sătmăre
nii au jucat joi. la Negrești, cu 
formația locală Oașul și au 
manifestat o formă bună ;. cu 
excepția lui Both, ei vor alinia 
cea mai bună formație. După 
meciul cu Steaua din „Cupa 
României", ritmul pregătirilor a 
cunoscut un crescendo • Ra
pid anunță prezența lui Petcu 
în linia mediană. în rest, va îi 
aliniată echipa care a jucat du
minică cu Politehnica Iași.

ARBITRUL PARTIDEI : Cr. 
Tcodorescu (Buzău).

„U" CLUJ-NAPOCA (17) — 
SPORTUL STUDENȚESC (14). 
în tur : 0—1. * Studenții clu
jeni au avut prevăzute. în 
gramul acestei săptămîm, 
mai antrenamente, fără 
nuitul meci de verificare, 
fiind starea de sănătate a 
tor jucători. Anca, 
Uifăleanu au fost bolnavi de 
gripă și. dintre ei, doar primul, 
probabil, va fi utilizat dumini
că. De asemenea, sint indispo
nibili Hurloi și Dumitrescu, pri
mul datorită unei recidive a 
rupturii musculare de anul tre
cut, iar al doilea în urma unei 
recente întinderi • Nici Spor
tul studențesc n-a fost ocolită 
de indisponibilități. Nu vor 
juca Olteanu, Chihaia (acesta 
mai mult timp) și Roșu. Bucu- 
reștenii au evoluat miercuri, 
două reprize a 30 minute, cu 
Semănătoarea și 45 de minute 
cu echipa de tineret-speranțe. 
Plecarea 
face azi.

Notăm 
clubului 
zilei de 8 Martie, spectatoarele 
vor avea acces gratuit Ia par
tida de duminică.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Anderco (Satu Mare).

pro- 
nu- 

obiș- 
dată 
mul- 

Barbu și

la Cluj-Napoca se va 
cu avionul.

o frumoasă inițiativă a 
clujean : in cinstea

O.

— F. C. ARGEȘ 
0—2. • Arădenii 
cu Constructorul 
4—1 (3—1). Au

U.T.A. (15) 
(11). In tur : 
au jucat, joi. 
Arad. Scor : 
marcat : Colnic, Broșovschi (2) 
și Cura. Formația probabilă pen
tru jocul de mîine : Iorgulescu 
— Birău, Kukia, Schepp, Gal — 
Bedea, Domide, Broșovschj — 
Cura, Colnic, Uilecan ® Și pi- 
teștenii au susținut joi un meci 
de antrenament, cu Construc
torul Pitești. Scor : 5—0 (2—0). 
prin golurile marcate de Radu 
II (2), Roșu (2) și Dumitrescu. 
Se pare că, în partida cu U.T.A., 
va fi întrebuințat următorul 
„11“ : Cristian — Zamfir, Du
mitrescu. Cîrstea, Ivan — Si- 
mion, Dobrin, Iovănescu — 
Roșu, Radu II, D. Popescu. 
Plecarea piteștenilor spre Arad 
a avut loc vineri.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Petriceanu (București).

N.

A.S.A. TG. MUREȘ (6) — 
JIUL (13). în tur : 3—2 O Mu
reșenii speră să confirme jocul

OBSERVATORUL FEDERAL, 0 PREZENTĂ MAI ACTIVĂ
’ 1

PENTRU BUNA DESFĂȘURARE A JOCURILOR OFICIALE
Campionatul divizionar care se reia mîine adu

ce, din nou, în actualitate, odată cu tot ceea ce 
ține de buna desfășurare a întrecerii eompeti- 
ționale, și problema activității, a responsabilită
ților care revin observatorilor federali. Adică a 
acelora care reprezintă, de drept, forul de spe
cialitate în contextul disputelor oficiale și ale 
căror atribuții speciale sînt înscrise în regula
mentul de oiganizare a activității fotbalistice din 
țara noastră, la capitolul III. art. 69. Cităm prin
cipalele obligații ale observatorului federal : ,.a) 
să vegheze Ia respectarea instrucțiunilor F.R.F. 
referitoare la asigurarea desfășurării normale a 
jocurilor și să intervină în cazul cînd aceste in
strucțiuni nu sint respectate, cerind conducători
lor secțiilor organizatoare să ia măsurile cele 
mai potrivite pentru restabilirea ordinei sau 
menținerea ei înainte, în timpul și după termi
narea jocului ; b) -să sesizeze comisia organiza
toare asupra deficiențelor privind : starea insta
lațiilor stadionului și a cimpului de joc ; com
portarea conducătorilor, antrenorilor și jucători
lor ambelor echipe ; funcționarea serviciului de 
ordine ; calitatea arbitrajului ; c) să întocmeas
că raportul de observare și să-1 înainteze comi
siei organizatoare cel mai tîrziu în 24 de ore de 
la data disputării jocului". ,

Așadar, în fapt, observatorului federal i se 
conferă o serie de prerogative — și obligații 
chiar — privind cadrul propriu-zis al întrecerii, 
fără ca acestea să se suprapună sau măcar să se 
interfereze, în timpul jocului, cu drepturile și 
răspunderile care revin arbitrilor. Dar. deși bine 
structurat, complexul acesta de atribuții ale ob-

servatorului federal simte nevoia, totuși, a unor 
completări care, in esența lucrurilor, urmăresc o 
mai deplină înțelegere a rolului și contribuției 
reale a reprezentanților F.R.F. în apărarea ideii 
de ordine, de disciplină și de sportivitate. în 
acest sens, considerăm necesar a reaminti, acum, 
în pragul noului sezon competițional, citeva din
tre acele prevederi tratate uneori cu ușurință și 
care se impun a fi aplicate cu strictețe în ve
derea evitării stărilor de tensiune din afara spa
țiului de joc. Este vorba, în primul rînd, de in
terzicerea accesului în incinta terenului, Ia ves
tiarele arbitrilor și jucătorilor a oricărei persoa
ne care nu are acest drept prin regulament. Ob
servatorul federal va trebui, de asemenea, să pre
tindă organizatorilor luarea celor mai eficiente 
măsuri pentru a asigura în permanență protecția 
arbitrilor și a echipei oaspete, precum și res
pectarea normelor referitoare la folosirea, în con
diții de securitate deplină, 
destinate spectatorilor.

în aceeași idee, a unei 
a observatorilor federali in 
reale ale competiției, este 
intenția F.R.F. de a întocmi un îndrumar în cu
prinsul căruia să apară — odată cu enunțarea 
unor atribuții regulamentare — și modul de re
zolvare practică a unor situații care reclamă 
intervenția promptă a celor ce reprezintă forul 
conducător al fotbalului nostru — membri ai 
Biroului federal, ai comisiilor și colegiilor fede
rale, activiști ai federației — la meciurile divi
zionare.

a tuturor spațiilor

prezențe mai active 
raport cu cerințele 
cazul a remarca și

din partida cu Dinamo.bun __ ___ ___
Antrenorul Bone a fost mulțu
mit de rezultatul echipei. Joi, 
A.S.A. a susținut un joc de 
pregătire în compania „tinere
tului". în cursul aceleiași zile 
a fost vizitată întreprinderea 
de mobilă „23 August", urmă- 
rindu-se cu atenție procesul 
tehnologic. Vineri au avut loc 
două antrenamente. Simbătă se 
va lucra în cursul dimineții. 
Formația va rămîne aceeași. 
Există, totuși, posibilitatea folo
sirii lui Gligore • Jiul a ju
cat joi Ia Reghin, în compania 
echipei locale Avîhtul. ÎȘi con
tinuă pregătirile la Tg. Mureș. 
Reintră Moldovan. Echipa mi
zează pe omogenitatea dobîn- 
dită in ultimele etape ale tu
rului și speră să realizeze o 
surpriză.

ARBITRUL PARTIDEI : F. 
Coloși (București).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
(10) — S. C. BACAU (4). în 
tur : 0—2. © După ce a depășit 
greu pe C.F.R. Timișoara, în 
meciul de antrenament, cu 3—2, 
Politehnica și-a continuat pre
gătirile cu foarte multă aten
ție, sub conducerea lui Petrică 
și Constantin Rădulescu. Nu 
există indisponibilități în lot, 
astfel că va fi aliniată forma
ția completă. ® Nici antreno
rul Gh. Constantin nu are in
disponibilități în formația bă
căuană. După jocul din „Cupa 
României", antrenamentele au 
continuat în același ritm alert. 
De notat cele două jocuri-școa- 
lă disputate în compania echi
pei de tineret-speranțe. Băcău
anii au acum in rîndurile lor 
și pe Botez, care și-a efectuat 
stagiul militar. El s-a pregătit 
toată săptămîna alături de ac
tualii lui coechipieri.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Vasilescu I (București).

CLASAMEN

antrename

R.

Gh.

Flo-
: C.

Capitală începi rid 
pînă la 5 mal în 
tiv din 20 martie 
1976 inclusiv, iar 
poștale aproximativ din 20 
tie 1976.

Dinamoviștii bucureșteni 
neată

PROCURAREA BILETELOR

a jocului cu

(18).
Dinamoviștii

Se atribuie cîștigurl în auto
turisme, bani și excursii In 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, Grecia 
șl Italia.

In toate agențiile Loto-Prono- 
sport se mai găsesc de vînzare 
bilete, pe care le puteți oferi ce
lor dragi cu prilejul „Zilei fe
meii".

Tragerea are loc mîine, la 
București, în sala. Clubului Finan- 
te-Băncl, din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 17.45.

MARTIE 1976 
din 16 martie 
țară aproxima- 
pînă la 5 mal 
prin mandate 

mar-

miercuri, călătorie' cu avionul 
la Suceava, pentru a putea dis
puta joi un „amical" cu Con
structorul Botoșani, la Botoșani 
(unde au învins cu 2—1) ; vi
neri. continuarea pregătirilor în 
Suceava ; sosirea în Iași, as
tăzi. în lot a revenit Oblemen- 
co, refăcut după gripă. O nou
tate in echipă : fundașul Velea- 
nu, fost la F.O.B. Balș.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Stincan (București).

IAȘI (3) — 
CRAIOVA 

® După dis- 
de „Cupă“, 

luni în 
antrenamente

POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA 
(12). în 
putarea 
ieșenii 
Copou. 
intr-un 
pe zi. 
partidă_ _________  _
pania Viitorului Vaslui. Ciocîr- 
lan, încă nerefăcut, nu va juca 
duminică. • Itinerarul studen
ților craioveni între Sibiu (unde 
au disputat „16“-imile „Cupei") 
și Iași : duminică seară, reve
nirea în Craiova ; luni, refa
cere. marți , antrenament și 
plecarea spre București ;

tur : 0—2.
meciului
s-au reîntors
pentru

ciclu cu două ședințe 
Miercuri a avut loc o 
de verificare in com-

G OLGETERII
19 GOLURI : D. GEORGES

CU (Dinamo) — 3 din 11 m.
11 GOLURI : Iordănescu

(Steaua) — 4 din 11 m.
9 GOLURI : Peniu (F.C. Con

stanța), Costea („Poli" Iași), 
Roznai (Jiul).

8 GOLURI : M. Sandu (Spor
tul studențesc), M. Răducanu 
(Steaua).

7 GOLURI : Florescu (F.C. 
Bihor), Nemțeanu („Poli" Iași), 
Neagu (Rapid), Cotec („Poli" 
Timișoara), Radu II (F.C. Ar
geș) — 1 din 11 m, Mulțescu 
(Jiul) — 1 din 11 m, Batacliu 
(,.U“ Cluj-Napoca) — 1 din 11 m.

F. C. CONSTANȚA (5) —
F. C. BIHOR (8). în tur : 1—2. 
® Reîntorși. luni dimineață, de 
la Timișoara, unde au susținut 
meciul de „Cupă", constănțenii 
au „parcurs" în această săptă- 
mînă un ciclu normal de pre
gătire. In plus : marți a avut 
loc o analiză j
„Poli", iar joi un meci-școală 
cu formația de juniori. Indispo
nibili : Mustafa. Hofmcister
și Peniu ® După meciul din 
„16“-imile „Cupei", cu Gloria, 
la Buzău, F. C. Bihor și-a con
tinuat drumul spre Constanța, 
făcînd o escală la Brăila, unde 
a jucat cu echipa antrenată de 
Ozon (1—0 pentru gazde). An
trenorii Cosmoc și Staicu n-au 
putut utiliza pe Vidac Și 
rescu, accidentali.

ARBITRUL PARTIDEI 
Dinulescu (București).

DINAMO (2) — C.F.R. 
In tur : 1—3. •
bucureșteni s-au pregătit in a- 
ceastă săptămină zilnic, efec- 
tuînd antrenamente duble in 
zilele de marți și joi. Miercuri, 
ei au susținut un meci de ve-

rificare î 
chipe de 
lotul est 
tcază, î
formație 
la Tg.
C.F.R. a 
Tîrgovișt 
tată în 
seară, f
poca au 
formația 
Moldova 
juncție 1 
dusan.

ARBI3 
Ghiță (

STEA 
ȘIȚA ( 
cadrul p 
rul a i 
meci d
nia fori 
Echipa 
7—0 (4- 
cate de
Vigu, Io 
și Flore; 
mîine s 
C. Zam 
rea lui 
Va abse 
ghelini, 
reșițeani 
în Cap it 
un meci 
o repriz 
șița (sc 
cu Ene 
tre aut< 
Bojin, 
Pentru 
nuntă r

ARBF 
Cursaru

TINERET—SPERANȚE
1. F. C. Argeș 17 12 2 3 32—17 26 1. Dinari
2. Dinamo 17 11 3 3 47—16 25 2. Steau
3. F.C. C-ța 17 10 4 3 28—14 24 3. F.C. .
4. Univ. Cv. 17 8 6 3 29—11 22 4. F.C.
5. Sportu) stud. 17 8 4 5 32—25 20 5. Univ.
6. F.C. Bihor 17 8 4 5 35—30 20 6. F.C. 1
7. Steaua 17 9 2 6 27—23 20 7.
8. „Poli“ Tim. 17 9 0 8 30—15 18
9. „Poli“ Iași 17 8 2 7 29—28 18 „Poli'

10. S.C. Bacău 17 8 1 8 28—25 17 io’ Sport
11. „U“Cj.-Nap. 17 6 2 9 20—25 14 11. A.S.A
12. A.S.A. 17 5 4 8 23—31 14 12. F.C.M
13. F.C.M. Reșița 17 6 2 9 14—31 14 13. Rapid
14. C.F.R. 17 3 6 8 15—19 12 14. „U“ C
15. U.T.A. 17 4 4 9 11—21 12 15. U.T.A
16. Rapid 17 3 5 9 16—29 11 16. C.F.R
17. F.C. Olimpia 17 3 4 10 20—36 10 17. F.C. <
18. Jiul 17 4 1 12 15—55 9 18. Jiul

PC MICUL ECRAN
• Simbătă 6 martie, ora 16,55 : RUGBY : Țara Galilor — Franța 

(Turneul celor 5 națiuni). Transmisiune directă de la Cardiff. Comen
tator : Anton Groman.
• Duminică 7 martie, ora 16 : FOTBAL : Steaua — F.C.M. Reșița 

(Transmisiune directă de la Stadionul Steaua). Comentator : Radu 
Urziceanu.

• Marți 9 martie, ora 17,45 : HANDBAL : R.D.G. — R.F.G. (prelimina
riile Turneului Olimpic). Selecțiunl înregistrate de la Karl Marx Stadt. 
Comentator : Cristian Țopescu.

LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRi

7martie'76
I II \(.l HI \ 1 \ I H \<)ltl)IX \IC \

PR0N0HPRES4«i
£•-75
:-'®=

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 5
FOND GENERAL DE CÎȘTI-

GURI : 931.778 lei din care 59.802
lei report. EXTRAGEREA I : 72 19
86 37 34 54 80 75 81. EXTRAGEREA 
a n-a î 44 40 57 87 73 64 63 11 89.

Plata cîș țigărilor se va face In



GINDURI, DORINJE Șl ANGAJAMENTE
„STARTULUI DE PRIMĂVARĂ"ÎNAINTEA

Iubitori ai fotbalului, conducători de cluburi,
despre noul

începe „actul doi" al campionatelor de fotbal : 
mîine, echipele de Diviziile A și B reiau cursa 
lor, abordîn-d returul competițiilor ; peste o 
săptămină și formațiile de Divizia C vor relua 
întrecerea, ca și cele din campionatele județene 
și orășenești și formațiile de juniori. întreaga 
„mașină competițională" a fotbalului nostru se 
pune în mișcare. Evoluția ei este așteptată cu 
interes de zeci de mii de iubitori

antrenori și jucători
sezon competițional și obiectivele lui

ai acestui sport,

direct implicați în mersul său —după cum cei <" ' ' _____ ; ___
conducători, antrenori, arbitri', jucători — doresc 
ca sezonul competițional 1976 să însemne un ve
ritabil „start al calității".

în rîndurile care urmează, vă prezentăm cîteva 
gînduri și dorințe ale unor fideli iubitori ai fotba
lului, alături de aspirațiile și de angajamentele 
unora dintre cei care activează în acest domeniu, 
exprimate înaintea începerii returului.

ieri dimi-
g»;csY

iropriei e- 
ițe. întreg 
și se con
ic aceeași 
aartida dc 
rîndul ei, 
gătirile la 
da dispu- 
litate. A- 

Cluj-Na- 
pitală. In 

locul lui 
irit o dis- 
volua Bu-
IDEI : C.

C.M. RE- 
P-2 • In 
»ice, lide- 
Uri și un 
h compa- 

Tricolor. 
btigat cu 
rile mar- 
| Năstase, 
plăducanu 
leciuil de 
Irarea lui 
I. utiliza
și incertă, 
sare. An- 
I Echipa 
it aseară 
I miercuri 
| A jucat 
Estul Re- 
» repriză 
Io). Prin- 
| Gabel, 
■ Florca. 
ly se a- 
f'iiinescii. 
Idei : n.

86—35 48
65—39 44
49—40 43
51—31 42
51—28 37
57—51 37

^>^5.3 37

53—53 35
45—53 32
32—53 32
35—49 2"
43—47 27
31—51 26
27—41 25
36—67 24
41—83 24

ANGELO NICULESCU (an
trenorul echipei Sportul 
dențesc) : „Am să încep 
a-mi exprima o dorință — 
unanimă — legată de obiectivi
tatea arbitrajelor, pentru ca re
turul campionatului să cores
pundă așteptărilor. Fiecare „ca
valer al fluierului" va trebui 
să uite care este echipa gazdă 
și care este formația 
Numai așa se va putea 
jocurilor un cadru de 
vitate și imparțialitate 
In altă ordine de idei, 
aminti că echipele 
gătit in condiții grele, pe tere
nuri înghețate și cu zăpadă. Cu 
toate acestea, sînt convins că 
ele vor aborda returul cu un 
mare spirit de luptă, caracteris
tic unui campionat in care 
sportivitatea va trebui să fie la 
loc de frunte. Echipa noastră, 
handicapată in tur de numeroa
sele accidentări, se aliniază la 
startul returului cu dorința 
unei evoluții pe măsura p'oten- 
țialului jucătorilor, a unui salt 
reflectat prin jocuri 
calitate".

TIBERIU MOIȘA 
Ia întreprinderea 
Brașov) : „Fac parte 
marea familie a suporterilor 
echipelor noastre de fotbal și, 
ca atare, aștept cu nerăbdare 
începerea noului sezon compe
tițional. Doresc ca. in retur, să 
asistăm la meciuri atractive, la 
spectacole fotbalistice agreabi
le. Ca brașovean, susținător al 
echipelor locale, inima îmi bate 
in primul rind pentru Steagul 
roșu. Sper că va juca bine in 
primăvară, că va reveni in pri
mul eșalon al fotbalului româ
nesc. Așteptăm ca jucătorii să 
respecte întocmai noile indi
cații ale forului de specialitate 
și să practice un fotbal fără 
durități".

CORNEL COSTINESCU (pre
ședinte al S.C. Bacău) ; „Echipa 
noastră de fotbal a realizat — 
la revenirea in prima divizie — 
un bun tur de campionat. Re
petarea unei comportări ase
mănătoare și in retur ar bucu
ra, desigur, pe toți iubitorii fot
balului din Bacău. Aș dori, a- 
poi, ca noul sezon să se înscrie 
cu frumoase reușite și pentru 
fotbalul nostru in general : ca
lificarea „tricolorilor" la Olim
piada de la Montreal, cit mai 
multe jocuri de ridicată valoa
re in Divizia A, comportări 
exemplare ale jucătorilor in 
focul disputelor, cit și în afara 
terenului de joc. arbitraje com
petente, care să nu mai dea 
naștere la nici un fel de dis
cuții... Intr-un cuvint 
prim 
zarea 
toate 
tru".

GHEORGHE LIMONA (fost 
arbitru F.I.F.A.) : „Personal, ca 
unul care am trăit foarte mulți 
ani în fotbalul nostru, cu ale 
sale bucurii și insatisfacții, aș 
vrea ca sezonul de primăvară 
să reliefeze cu pregnanță, pe 
toată durata lui, următoarele :

stu- 
prin 
sper

oaspe. 
asigura 
obiecti- 
deplină. 
voi re- 

s-au pre-

de bună
(linotipist 

poligrafică 
și eu din

lntr-un cuvint — un 
și mare pas spre reali- 
unei creșteri calitative la 
nivelurile fotbalului nos-

iinamo, de 
— A.S.A. 

pid (m.A): 
la ora 18: 

•D. <-m.A), 
Ița (Cupa 
k Giulești, 
f. — Olim- 
II — Me- 
„I. L. Ca- 

Automatica 
la Olimpia, 
ta __  poli-
20: Mine- 

ira (m.B) ; 
10 : UREM

Prietenia",
Si

de
la

din partea tu-o dăruire totală 
turor fotbaliștilor pentru spec
tacole sportive de inaltă ținută; 
o deplină ■sportivitate in jocuri ; 
excelente arbitraje din partea 
foștilor mei colegi, cărora le-aș 
dori să fie mereu pe fază și, 
mi-aș permite să-i îndemn să 
fluiere cit mai puțin pentru a 
asigura cursivitatea necesară 
partidelor; spectatorii să aibă 
aceleași bune aprecieri și pen
tru echipele vizitatoare. In sfir- 
șit. „tricolorilor" le doresc o 
primăvară înfloritoare pe tra
seul... preliminariilor olimpice".

Ing. ION PANAIT (fost in
ternațional, fost căpitan al e- 
chipei Jiul, in perioada 1948 — 
1960) : „Odată cu deschiderea 
sezonului de primăvară, aștept 
împlinirea unei mai vechi do
rințe și anume ca pe toate sta
dioanele din țară copiii să aibă 
intrarea gratuită. Numai așa 
vom atrage, din nou, masa de 
copii spre fotbal. Sper intr-un 
salt de calitate, 
randamentului echipelor 
vmciale. care 
prezența . și 
reprezentativ 
unui număr 
elemente 
momentul ca echipa națională 
să fie alcătuită în mai mare 
proporție din jucători de pe în
treg cuprinsul țării. Sint sufi
ciente talente cărora incă nu li 
s-a acordat creditul cuvenit. Și 
incă ceva ; vreau ca Jiul să re
devină acea echipă de valoare 
de pe vremea lui Crisnic, Pa- 
raschiva, Romoșan, Gabor, care, 
atunci cind intrau pe teren, 
știau să lupte pină la ultima 
picătură de energie pentru cu
lorile clubului lor".

NICOLAE NAGHI (căpitanul 
echipei A.S.A. Tg. Mureș) : „Aș 
vrea ca la sfirșitul campionatu
lui, atunci cind probabil mă 
voi retrage din activitatea de 
jucător, echipa pe care am slu
jit-o atîția ani să ocupe un loc 
fruntaș 
permită 
cupele 
așa, va 
zentantă. demnă, care să nu facă 
simplă figurație in competiție 
așa cum s-a întimplat — din 
păcate — in ediția trecută. In 
cele 17 etape ale returului 
ne-am propus să fim o echipă- 
exemplu in toate privințele : 
joc in viteză. eficacitate, și, 
mai ales, perfectă sportivitate".

Dr. MIHAI DRAGULANES- 
CU 
110 
mul 
rat, 
deauna pentru mine o mare și 
aproape inegalabilă pasiune. De 
aceea acum, in pragul reluării 
campionatului, ca de fiecare 
dată în asemenea împrejurări, 
privesc cu mare emoție și cu 
multe speranțe întrecerea în 
perspectiva returului, pe care 
l-aș dori disputat într-o atmos
feră de adevărată sportivitate, 
de corectitudine, de calm și, 
mai ales, de încredere in for-

în ridicarea 
pro- 

să-și facă simțită 
la nivelul lotului 

prin selectionarea 
cit mai mare de 

valoroase. A venit

în clasament, care să-i 
participarea la una din 
europene. Dacă va fi 
trebui să fie o repre-

(fost campion național la 
m garduri) : „Deși atletis- 
a fost sportul meu prefe- 
fotbalul a constituit intot-

toarea, ora 
țre combi- 
itoarea și

oința, de 
pe selecție 
uniori.

1 Steaua, 
l- Gloria

reasca, de

la ora 8 : „Cupa 
probele de floretă băieți 
sabie, echipe.

TIR. Poligonul Tunari, 
la ora 9 : „Cupa 8 Martie" 
arme cu glonț.

VOLEI. Sala Progresul, ora 
18.30 : i.T.B. — Unirea (f.B): 
sala Flacăra roșie, de la ora 
16 : Voința __  Medicina
Universitatea — C.P.B.

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul 

pia, de Ia ora 9.30 : „Cupa O- 
limpia" la marș (seniori, ju
niori, cat. I, a II-a și a III-a).

BASCHET. Sala Dinamo, de 
la ora 9 : Dinamo — A.S.A. 
(m.A), i.E.F.S. — Rapid (m.A): 
sala Politehnica, ora 11 : Po
litehnica — I.C.E.D. (m.A) : 
sala Progresul, ora 10 : Pro
gresul — C.S.U. Galați (Cupa 
F.R.B., fem.).

BOX. Sala clubului Grivița 
Roșie, de la ora 10 : campio
natul municipal de juniori.

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 14.15 : Dinamo — C.F.R.

(f.B), 
(f.B).

Olim-

Cluj-Napoca (tineret-speranțe), 
ora 16 : Dinamo — C.F.R. 
Cluj-Napoca (Div. A) ; stadio
nul Steaua, ora 14.15: Steaua
— F.C.M. Reșița (tineret-spe-
ranțe), ora 16: Steaua — 
F.C.M. Reșița (Div. A) ; stadio
nul Republicii, ora 11 : Pro
gresul — F.C.M. Giurgiu (Div. 
B) ; stadionul Voința, ora 11: 
Voința __  Minerul Motru (Div.
B).

LUPTE. Sala Giulești, ora 
10: Rapid — Montorul Pitești
— Nicotină Iași (Div. A, libe
re).

RUGBY. Stadionul Tei, ora 
10 : Sportul studențesc — Mi
nerul Gura Humorului ; sta
dionul Vulcan, ora 10 : Vul
can — Universitatea Timișoara; 
stadionul Olimpia, ora 10.30 : 
Olimpia — Știința Petroșani, 
meciuri In cadrul Diviziei A.

TER. Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : „Cupa 8 Martie" la ar
mă standard si pistol viteză.

VOLEI. Saia Electra, ora 10: 
Electra — Marina Constanta 
(m.B); sala C.F.R., ora 9.30: 
C.F.R. — Politehnica Iași (m. 
B); sala Flacăra roșie, de la 
ora 9 : Flacăra roșie — Cea
hlăul Piatra Neamț (f.B), 
Spartac — G.I.G.C.L. Brasov 
(f.B).

Șl DIVIZIONARELE B
REÎNCEP CAMPIONATUL
© Partide importante în cele trei serii © Disciplina tre
buie să fie imperativul tuturor întilnirilor © Se așteaptă 

evoluții bune, pe măsura condițiilor de pregătire

țele proprii. Pentru că, trebuie 
să recunoaștem, fotbalul nostru 
are nevoie mai mult decit ori- 
cind, acum, in această etapă a 
reconstrucției • ■ -
sprijin 
pentru obținerea unor rezulta
te de 
care — sînt convins — nu vor 
intirzia să apară".

ION FILIȘ (tehnician la în
treprinderea „Semănătoarea" 
București) : „Merg de peste 25 
de ani la meciurile de fotbal 
și o voi face și in continuare. 
Sint convins că in acest retur 
de campionat vom 
jocuri de bun nivel, pentru că 
jucătorii s-au pregătit in aceas
tă iarnă cu mai mult simț de 
răspundere. Se simte, la toate 
nivelurile, începind de la fede
rație și piuă la cluburi, un suflu 
nou, dătător de speranțe. Pri
ma dovadă a reprezentat-o jocu
rile din „16“-zecimile „Cupei 
României", desfășurate intr-un 
climat sportiv și de ridicat spi
rit de combativitate".

CORNEL LUPĂU (component 
al selecționatei de juniori, la 
17 ani titular al divizionarei B 
F.C. Baia Marc) : „Sper din 
toată inima ca noul sezon com
petițional să insemne pentru 
mine : 1. calificarea echipei na
ționale de juniori in dublul 
meci cu Cehoslovacia și o com
portare mult mai bună decit in 
anii trecuți in faza finală a 
Turneului U.E.F.A. ; 2. 
rea formației mele de 
disputa directă pentru 
varea in prima divizie, 
devărat, F.C. Corvinul

sale, de mult 
moral și de răbdare

valoare internațională

asista la

reveni- 
club în 
promo- 
Este a- 

Hune- 
doara are un avans care pare 
liniștitor, dar să nu se uite fap
tul că au mai rămas, totuși, 17 
etape de jucat. Și in 17 meciuri 
se pot iniimpla atitea lucruri..." 

CONSTANTIN BANU (fizi
cian. Institutul Politehnic Bucu
rești) : „Doresc un reviriment 
vizibil, la toate eșaloanele, ca 
un efect concret al preocupări
lor noului colectiv de conduce
re a activității fotbalistice, re
cent instalat. L-aș vrea tradus 
intr-o exprimare superioară a 
fotbaliștilor in teren, in arbitra
je competente și de maximă 
obiectivitate, intr-o mutație po
zitivă de mentalitate care 
se sprijine pe seriozitate, 
ruire. moralitate. Proiecția 
cestui 
îndoială, 
naționale, 
streze că 
accident...
după minunatele cuplaje bucu- 
reștene. Iar atunci tind situația 
n-o va permite, programarea 
meciurilor s-ar putea face sim- 
băta și duminica".

să 
dă- 

a- 
fără 

echipei
reviriment ar fi, 

fortificarea 
datoare să ne demon- 
„Bloisul" a fost un 
Și incă ceva : tînjesc

Start și în divizia secundă. 
Mîine, cele 54 de echipe din e- 
șalonul secund vor 
primele partide ale 
rului 
încă 
tat 
O privire asupra clasamentelor 
este edificatoare în acest sens, 
căci configurația lor actuală 
sporește interesul amatorilor de 
fotbal și, bineînțeles, al echi
pelor aflate în întrecere.

Este inutil să mai spunem 
că în fața divizionarelor B 
stau obiective deosebit de im
portante, în ceea ce privește 
calitatea

CLASAMENTUL LA ZI
susține 

retu- 
care, 

i ară-

secund 
partide 

unuj campionat 
din toamnă, s-a 

deosebit de interesant.

fotbalului practicat, 
disciplina exemplară care se 
cere a fi prezentă în toate me
ciurile, indiferent de poziția o- 
cupată în clasament de forma
țiile respective. Aproape toate 
echipele au beneficiat de con
diții dintre cele mai bune de 
pregătire în perioada de iar
nă si e firesc ca roadele să se 
vadă cit mai curînd posibil, 
eliminîndu-se așa numita peri
oadă de acomodare, prin care 
se scuzau prestați:le slabe, lipsa 
de pregătire a unor jucători 
sau a unor echipe în ansam
blul lor.

Etapa de mîine programează 
în fiecare serie partide impor
tante, cum sînt C.F.R. Pașcani
— C.S.U. Galați, Gloria Bu
zău — Prahova Ploiești, F. C. 
Petrolul Ploiești — Ceahlăul 
P. Neamț (seria I). Chimia Km. 
Vîlcea — C. S. Tîrgoviște (un 
adevărat derby). Steagul roșu
— Dinamo Slatina, Electro
putere Craiova — Tractorul 
Brașov (seria a II-a), Minerul 
Moldova Nouă — U. M. Timi
șoara, F. C. Șoimii Sibiu — 
Rapid Arad și Ind. sîrmei C. 
Turzii — Gloria Bistrița (seria 
a III-a). Desigur, toate întîlni- 
rile au importanța lor și ele 
vor prilejui dispute sportive 
pe care le dorim cu toții an
trenante, de un bun nivel.

1. F.C.M. Galati 12 2534— 917 1 4

SERIA I

2. F.C. Brăila 17 9 5 3 28—11 23
3. Prahova PI. 17 7 7 3 1 1£— 9 21
4. C.S.U. Galați 17 6 9 2 18—13 21
5. F.C. Petrolul 17 7 6 4 27—20 2il
6. C.F.R. Paș. 17 8 3 6 31—17 19
7. C.S.M. Borz. 17 7 5 5 17—12 19
8. Met. Plopeni 17 7 2 8 21—18 lfi
9. Gloria Bz. 17 6 4 7 22—22 16

10. Vict. Tecuci 17 6 4 7 11—15 1G
11. Ceahlăul 17 6 4 7 13—18 ie
12. Celuloza 17 6 4 7 20—32 16
13. C.S.M. Sv. 17 6 3 8 15—19 15
14. C.S. Btș. 17 5 5 7 10—21 15
15. Cimentul 17 4 5 8 13—27 13
16. Unirea Fc. 17 5 2 10 13—22 12
17. Vi it. Vaslui 17 4 4 9 15—28 12
18. S.C. Tulcea 17 3 5 9 12—26 11

SERIA A n-A

1. C.S. Tîrgov. 17 11 2 4 33—15 24
2. Progr. Buc. 17 10 3 4 34—15 23
3. Din. Slatina 17 9 4 4 31—14 22
4. Steagul r. 17 9 4 4 25—16 22
5. Electronutere 17 10 1 6 32—21 21
6. Met. Buc. 17 7 4 6 19—19 18
7. Chim. Rm. V. 17 6 5 6 25—24 17
8. Automatica 17 5 7 5 12—11 17
9. Nitramonia 17 7 3 7 18—21 17

10. S.N. Oltenița 17 7 3 7 21—26 17
11. Chim. Tr. M. 17 7 3 7 20—25 17
12. Tractorul 17 4 7 6 14—22 15
13. F.C.M. Giur. 17 6 3 8 16—30 15
14. Met. Mija 17 6 2 9 19—26 14
15. Autob. Buc. 17 5 3 9 13—25 13
*16. Metrom Bv. 17 5 2 10 16—18 12
17. Voința Buc. 17 4 4 9 17—25 12
18. Minerul 17 3 4 10 11—23 10

SERIA A III-A

1. F.C. Corvinul 17 11 4 2 28—11 24
2. F.C. B. M. 17 10 2 5 26—14 22
3. Gloria Bis. 17 9 3 5 27—14 21
4. F.C, Șoimii 17 6 9 2 24—14 21
5. Min. Mold. N. 17 9 0 8 27—24 18
6. Vict. Călan 17 8 2 7 17—22 18
7. U.M. Timiș. 17 6 5 6 18—16 17
8. C.F.R. Timiș. 17 8 1 8 26—25 17
9. Sticla Turda 17 7 3 7 17—1G 17

10. Metalurg. C. 17 8 1 8 21—26 17
11. Ind. sîrmei 17 7 2 8 23—22 10
12. Mureșul 17 6 4 7 25—25 16
13. Rapid Arad 17 7 2 8 17—29 10
14. Gaz metan 17 6 3 8 28—22 15
15. Dacia Or. 17 6 3 8 17—19 15
16. C.T.L. Sighet 17 6 3 8 22—27 15
17. Vict. Cărei 17 3 4 10 11—30 10
18. Unirea Tom. 17 3 3 11 13—31 9

• ȘTIRI • ȘTIRI
€ REPROGRAMAREA ME- 

CIULUI DE CUPA MINERUL 
TURȚ — SPORTUL STUDEN
ȚESC. în ședința sa de aseară, 
Comisia centrală de compe
tiții a hotărît ca meciul din 
cadrul 16-imilor „Cupei Româ
niei" dintre Minerul Turț și 
Sportul studențesc — nedispu
tat din cauza spațiului de joc 
impracticabil — să fie repro- 
gramat pe același teren, la 
o dată ce urmează a fi sta
bilită, de comun acord, de că
tre cele două echipe.

• F. C. MALMO VA JUCA 
LA ORADEA ȘI SATU MARE. 
Cunoscuta formație F. C. Mal
mo, din prima ligă a campio
natului suedez, va întreprinde 
în țara noastră un turneu de

y y

Corespondență din Italia

0 VAGA SPERANȚA PENTRU TORINO
Juventusului, în 

titlului, s-a ușurat

două jocuri, în perioada 14—21 
martie. Ea va juca cu F. C. 
Bihor (organizatoarea turneului) 
și cu F. - 
la date 
stabilite 
Suedezii 
plasa, în 
bună garnitură.

C. Olimpia Satu Mare, 
care urmează a fi 

în zilele următoare, 
au anunțat că vor de- 
acest turneu, cea mai

• ELECTROPUTERE CRA
IOVA ÎN FRANȚA. în pe
rioada 4—8 iunie divizionara B 
Electroputere Craiova, antre
nată de Ștefan Coidum, va par
ticipa la tradiționalele 
țări cultural-sportive 
organizează în fiecare 
localitatea N anterre 
Amintim faptul că orașele Cra
iova și Nanterre sînt de mulți 
ani orașe înfrățite.

manifes- 
care se 
vară în 

(Franța),

DE PRETUTINDENI

Misiunea 
urmărirea uuuiu,, 
considerabil în urma înfrînge- 
rii suferite de Torino, dumi
nica trecută, pe San Siro, în 
fața lui Internazionale. Cele 
cinci puncte avantaj pe care 
le deține liderul campionatului 
reprezintă o zonă de siguranță 
greu de 
urmăritoare
„scurt 
poate 
lului.

Din 
meciul Lazio—Juventus se re
comandă drept „cap de afiș". 
O victorie a gazdelor ar da 
lui Torino vagi speranțe de a 
continua, cu succes, urmărirea 
liderului. Mai este și întâlnirea 
Fiorentina — Bologna, un 
derby tradițional, dar cu mi
nime efecte pentru situația din 
clasament. De altfel, dată fiind 
poziția așa de avansată a lui 
Juventus, atenția se concen
trează acum asupra luptei pen
tru evitarea retrogradării.

în această privință, Cagliari 
pare lansată într-o ultimă ln-

recuperat de către 
și numai. un 

circuit" al alb-negrilor 
schimba destinația țit-

programul de duminică,

cercare de rămînere în prima 
divizie. Ea așteaptă acum pe 
Napoli, puternic zdruncinată 
psihic după partida cu Verona. 
Cesena — Ascoli, iată o intîi- 
nire destul de echilibrată. De 
la Cesena va lipsi Bittolo, oar 
va reintra Ceccarelli. în par
tida Como — Perugia, o între
cere între foste divizionar? B, 
prima formație va încerca o 
fortificare a atacului prin ti
tularizarea 
lingă Rossi 
vera et co. 
„distribuție 
tida cu Roma, 
găzdui San Siro. 
zecele" roman va 
dar el mizează 
oboseală a lui ___ _ .
jocul de la Bruges. La Torino. 
Sampdoria prezintă cea mai 
bună formație, ca și advei- 
sara sa, de altfel. E și căzu! 
lui Internazionale, care depla
sează la Verona cea mai puter
nică echipă. în schimb, gazdele 
nu-1 pot utiliza pe Casleliani, 
care a suferit o fractură.

CESARE TRENTINI

tînărului Garlini 
și Cappellini. Ri

se vor prezenta in 
completă" în par- 

pe care o va 
Din „unspre- 
absenta Prati. 
pe starea de 
Milan Jupă

COMISIA de disciplină a Uniunii 
europene de fotbal l-a suspendat pe 
trei etape din cupele organizate de 
UEFA pe francezul Michel Larque, din 
echipa St. Etienne pentru joc dur în 
meciul cu Glasgow Rangers.

CU PRILEJUL bicentenarului S.U.A. 
vor avea loc anul acesta mari compe
tiții sportive, între care și meciuri In
ternaționale de fotbal programate 
dupâ cum urmeazâ : 23 mai : Anglia 
— Brazilia, la Los Angeles și S.U.A. — 
Italia, la Washington ; 28 «nai :
S.U.A. — Brazilia, la Seattle ; 31 mai: 
Brazilia — Italia la New York 
S.U.A. — Anqlia la Philadelphia.

IN CAMPIONATUL R.F. Germania 
cele mai multe meciuri de campionat 
le-au susținut Overath (374), Maier 
(359), Beckenbauer (352).

RIVA VA 
în privința 
italian sînt 
O recenta 
accidentat, ________
Roma, a arătat că sînt toate șansele 
ca atacantul lui Cagliari să revină în 
activitatea de performanță. Bineînțe
les, după o lungă perioadă de refa
cere.

O POSIBILA FINALA INTERCONTI
NENTALA. Federația din Venezuela 
s-a oferit să organizeze un meci între 
deținătoarea ,,Cupei campionilor euro
peni", Bayern Miinchen, și cea a 
„Cupei campionilor Americii de Sud”, 
Independiente Buenos Aires.

TURNEE DE MINIFOTBAL. In timpul 
pauzei de iarnă, în U.R.S.S. au fost 
organizate, cu mare succes, multe tur
nee de minifotbal în sală. Asemenea 
competiții — la care au participat toa
te echipele de prima categorie — au 
avut loc la Kiev, Leningrad, Tbilisi, 
Tașkent și Moscova. Cîștigătoarele 
celor cinci turnee s-au întîlnit într-un 
turneu final, în care învingătoare» O 
ieșit formația Zenit Leningrad.

REVENI IN TEREN. Veștile 
cunoscutului international 
mai bune, în ultimele zile, 
examinare a piciorului său 
efectuată la o clinică din



SPRIJIN PERMANENT *1 ANTRENORUEOI,
FACTOR ACTIV ÎN REAEIZAREA PERFORMANJEI

Subiectul acestei pagini este un personaj important al 
mișcării noastre sportive, începind de la Consiliul Na
țional, continuînd cu consiliile județene de educație fi

zică și sport si pînă la cluburi : metodistul. Teoretic, sarcinile 
metodistului pot fi expuse in cîteva cuvinte : îndrumarea, coor
donarea și controlul calității procesului instructiv-educativ. 
Practic, însă, exercitarea acestor atribuții necesită o mare 
cheltuială de timp și energie, implică existența pasiunii și 
totodată a unei alte condiții indispensabile unei activități me
nită să direcționeze liniile principale ale instruirii în sportul 
de performanță : competența. Competența înseamnă nu numai 
cunoașterea in amănunt a tuturor problemelor disciplinei spor
tive respective — tehnică, tactică, metodică ci și a ten
dințelor manifestate pe plan internațional, ultimele noutăți, 
experiențele cele mai valoroase.

Un metodist trebuie să fie la curent cu tot ce se întîmplă 
in sportul de care răspunde, pentru a putea fi un factor activ 
în ridicarea nivelului procesului de pregătire, un sprijin real 
al tehnicienilor din domeniul respectiv. Responsabilitățile me
todistului sînt mari, de munca sa depinde, în cele mai multe 
cazuri, orientarea unei largi arii teritoriale și a unui important 
număr de sportivi și antrenori. Despre munca metodiștilor de 
la județe și cluburi,' oameni despre care scriem îndeobște 
puțin, vrem să ne ocupăm în rîndurile de față.
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DOAR 30 LA SUTĂ
Ies, invers, 
insă, greu de 
în momentul

„OMUL POTRIVIT LA LOCUL
Referindu-ne la un sport de 

importanța și anvergura atle
tismului, unde aproape fiecare 
din cele 39 de probe poate fi 
considerată o disciplină aparte, 
ne putem da seama de Însem
nătatea calității de metodist 
pentru atletism.

într-o discuție cu secretarul 
general al federației, Victor 
Firea, acesta arăta că și aici 
se pune cu acuitate problema 
„omului potrivit la locul potri
vit". Pe lîngă oameni vred
nici de respect, există, din pă
cate, destule cazuri cînd în pos
turi de metodist pentru atle
tism _  și cred că lucrurile
sînt valabile și în alte spor
turi — se află uneori de 
mulți ani, oameni fără dragos
te de atletism, fără pasiune și 
fără pricepere, numai pentru... 
a-și face un rost. Desigur, re
zultatele muncii lor sînt pe 
măsură I Sînt situații cînd me
todistul care trebuie să contro-

Lucru, 
realizat 

de față.

POTRIVIT"...

MUNCĂ DE ÎNDRUMARE
REP. — Putem ex

plica ?

rilor. De aceste disci
pline răspund, în afa
ra sportului de masă.

REP. — Vă bucu
rați de receptivitatea 
antrenorilor ?

leze și să îndrume activitatea 
unui antrenor are o pregătire 
inferioară tehnicianului respec
tiv. Ce autoritate poate avea 
un asemenea metodist ? Se 
mal întîmplă, în unele locuri, 
ca metodistul să fie un fost 
sportiv al antrenorului respec
tiv și atunci există rețineri în 
exercitarea atribuțiilor care îi 
revin. Consider, de asemenea, 
că o frînă importantă în dez
voltarea atletică a unor județe 
— sau cluburi — o constituie 
faptul că mulți metodiști nu 
se ocupă în principal de ceea 
ce ar trebui să se ocupe, ci 
tși consumă timpul și energia 
cu probleme organizatorice. 
Vorbind de aceste lipsuri, cred 
că în unele cazuri vinovați sînt 
și prim-vicepreședinții unor 
consilii județene sau cluburi, 
care nu controlează, la rîndul 
lor, activitatea... metodiștilor. 
Locul metodistului nu este în 
birou, ci în secție ! Pe de altă 
parte, există consilii județene 
în care un metodist răspunde 
de 10—12 sporturi. Vă dați 
seama care este eficiența mun
cii lui în asemenea situații, 
chiar dacă admitem că este 
vorba de un om capabil și cu 
multă putere de muncă. Vor
bind despre felul în care este

privit atletismul de unele 
consilii județene, aș vrea să 
amintesc doar un mic amă
nunt i buletinele informative, 
diferitele materiale de tehnică 
sau metodică, traduceri ale 
unor lucrări de specialitate pe 
care federația le trimite, pe
riodic, tuturor consiliilor ju
dețene, nu ajung nici în pose
sia metodistului pentru atle
tism. Ca să nu mai vorbim de 
antrenori...

Metodistul pentru atletism 
trebuie să fie motorul activi
tății atletice din județul sau 
clubul respectiv, începîud cu 
activitatea de selecții — ciți 
dintre metodiști participă oare 
nemijlocit la acțiunile de selec
ție întreprinse de antrenori 
sau profesori cu specializare în 
atletism ? — și pînă la alcătui
rea planurilor de pregătire a 
sportivilor de performantă. A- 
tletismul are exemple de oa
meni pasionați care se zbat, 
care trăiesc pentru acest sport. 
Mă gîndesc, de pildă, 
Gheorghiu (Timiș), N. 
lache (Bacău), Al. Daneș (Cra
iova), V. Vasile (Hunedoara), 
C. Pană (Bihor) etc. Dacă am 
avea asemenea oameni în toate 
județele..."

Vladimir MORARU 7

la P. 
Miha-

ă

Șl CONTROL...
Profesorul Pavel 

Gheorghiu venise pri
mul în sala de atle
tism a clubului C.F.R. 
Timișoara. Venise la 
acea oră matinală 
pentru a organiza faza 
de zonă a campionate
lor republicane de 
atletism rezervate ju
niorilor I. Seara, tîr- 
ziu, la sfîrșitul între
cerilor, 
ultimul, 
porter...

desfășurați, partea or
ganizatorică 1

P. G. — Întrebarea 
nu mă găsește nepre
gătit. Vreau să spun 
că am căutat răspuns 
la această problemă...

avea să plece 
însoțit de re-

„ConcursulREP.
s-a bucurat de o bu
nă organizare". Am 
repetat o frază care 
apare în multe cronici 
de sport. în cazul de 
față aprecierea s-ar 
referi la munca dum
neavoastră, a metodis
tului de la C.J.E.F.S. 
Timiș. Cit loc ocupă, 
în activitatea ce o

REP. — 
considerați 
mă“ ?

De ce o
„proble-

P. G. — Mai intii 
răspunsul : partea de 
organizare ocupă, cred, 
70 la sută din activi
tatea metodistului. De 
aici și problema : 
doar 30 la sută rămî- 
ne
zise de 
control, 
părerea

P. G. — Desigur. 
Volumul întrecerilor 
oficiale si neoficiale 
— mă refer si la, spor
tul de masă — nu 
este egal cu puterea 
noastră de cuprindere. 
Adică, a celor patru 
metodiști ai C.J.E.F.S. 
Se înțelege, în această 
misiune sintem ajutați 
de 30 de comisii pe 
ramură de sport, ce 
cuprind aproximativ 
500 de activiști volun
tari. Am vorbit ca in
tr-un raport, pripit, 
de activitate... Nu 
toate aceste comisii 
își desfășoară compe
tent. și mai ales con
cret, munca...

P. G. — Cred că da. 
încurajator este, insă, 
că ne bucurăm de re
ceptivitate din partea 
celor două federații 
de specialitate. Pro
blemele noastre, pro
bleme de metodică, le 
găsim cu regularitate 
în buletinele tipărite 
de aceste foruri.

REP. — Să înțele
gem că „instruirea" o 
fac doar federațiile ?

muncii propriu- 
îndrumare și 
Puțin, după 

mea !

REP. — Reținem, 
deci, doar 30 la sută 
muncă de îndrumare 
și control. Ce 
prinde acest 
cent ?

P. G. — Intuiesc ce 
vreți să spuneți. Per
sonal, in ultimii doi 
ani nu am participat 
la o instruire, la o 
consfătuire a metodis- 
tilor la nivel superior.

Care arREP.
raportul firesc ?

P. G.

fi

Bineînțe-

ar cu- 
pro-

REP. — Am încheia 
cu următoarea între
bare : primiți și avi
zați lucrări de specia
litate ?

P. G. — in 
rînd, participarea 
antrenamente. t.. 
%ul meu, la pregătirea 
atleților si a inotăto-

primul 
j la 

In ca-

P. G. 
dar nu 
lucrări 
tate !

prea 
de

V.

Avizăm, 
primim...
speciali-

TOFAN

SECRETUL REUȘITEI? MULTE „ZILE LUNGI"!
Traversînd Podul Grant, ne 

întrebam de oe conducerea clu
bului Rapid ne recomandase 
drept „subiect de reportaj" pe 
oel mai tînăr metodist giuleș- 
tean, profesorul Grigore Tîrcoci.

Era 7 și ceva.
Aveam să-l „secundăm" pe 

profesorul-metodist Grigore Tîr
coci o zi întreagă, căutînd să 
prindem latura spectaculoasă a 
muncii sale. Dar, de fiecare 
dată, la fiecare nou antrena
ment, „ritualul" rămînea ace
lași și nu era delpc spectacu
los : o discuție cu antrenorul 
înainte de începerea lecției, o 
parcurgere atentă a conspectu
lui de antrenament și... două 
ore de asistență la lecție, două 
ore în care metodistul nota cîte 
ceva — ilizibil pentru reporter 
— într-o agendă cu colțurile 
îndoite de atîta frunzărit.

Ne-am despărțit doar o oră, 
în timpul prînzului. Profesorul 
Tîrcoci avea de pus la punct 
un material pentru cabinetul 
metodic. Apoi, la primul antre
nament al după-amidzii. ne-am 
reîntâlnit. De aoeastă dată, tî- 
nărul metodist a participat în 
mod activ la lecție, lucru ex
plicabil prin aceea că reputatul 
antrenor Francisc Spier și l-a 
făcut pe profesorul Tîrcoci „se
cund" la echipa feminină de 
handbal din Divizia A.

La încheierea antrenamentu
lui (se făouse ora 17), dialogul

nostru cu „subiectul reportaju
lui" avea să aibă ca punct de 
plecare tocmai handbalul :

devărata valoare si contribuție 
in obținerea 
în cu totul

succeselor iți apar 
altă lumină.

Sportul

— Deci antrenorul de hand
bal Grigore Tîrcoci, cel care a 
crescut aici, în Giulcști, cîțiva 
jucători de perspectivă, este a- 
cum metodist. Cînd a survenit 
această promovare ?

— in 1973 mi s-a acordat în
crederea de a lucra ca metodist 
in clubul in care am făcut pri
mii pași ca sportiv (handbal, 
volei și atletism — n.n.) si unde 
am revenit ca 
handbal. după 
I.E.F.S.

— Care credeți 
cipalele calități 
todist ?

*

încheiat dialogul 
profesorul Grigore

antrenor de 
absolvirea

că sini prin- 
oerute unui me-

— in primul 
xă cunoaștere 
sportiv, o strînsă legătură cu 
toate componentele acestuia. 
Metodistul, chiar înaintea an
trenorului, trebuie să știe tot 
ce e nou, nou ca secret de pre
gătire, de tehnică sau de tacti
că. Ar fi apoi puterea metodis
tului de .a acoperi întreaga sa 
sferă de 
pe de o 
drămuire 
alta, de 
a timpului său liber.

rînd, o comple- 
a fenomenului

atribuții, putere dată 
parte de matematica 
a timpului si. pe de 
diminuarea conștientă

— Există si laturi... plictisi
toare în munca de metodist ?

— La prima vedere, planifi
cările, graficele si evidențele nu 
au un caracter prea atrăgător, 
dar dacă știi să le descoperi a-

NU „BUN LA TOATE", 
CI UN PARTICIPANT ACTIV

7?

Cînd am 
nostru cu . 
Tîrcoci, se înserase. La despăr
țire i-am amintit că venise la 
club dis-de-dimineață. Răspun
sul său l-am consemnat în 
bloc-notes cu mențiunea „ti
tlu" :

— Metodistul, adevăratul me
todist. are multe... „zile lungi"!

Horia ALEXANDRESCU
/WWWWWVS.---WWWJ

Am ales, după cum 
de metodiști care 
trirr-i rTnFrtrin

se 
se

C.J.E.F.S. Dolj beneficiază d,e aportul a patru instructori prin
cipali (metodiști) : Aurel Daneș, Ion Niță, Mircea Nicola și Va- 
sile Țenea, cărora le-au fost repartizate diferite sarcini în cadrul 
Consiliului județean. Pentru a cunoaște preocupările acestor teh
nicieni și aportul lor la perfecționarea procesului instructiv-educa- 
tiv ne-am adresat unuia dintre ei, Aurel Daneș. Acesta coordo
nează activitatea la : atletism, gimnastică, lupte, haltere, scrimă, 
aeromodelism, călărie, judo și turism. în afara sarcinilor ce de
curg din activitatea de coordonare a acestor sporturi, metodistul 
respectiv răspunde de propagandă și de activitatea cabinetului me
todic. Ținînd seama de obligațiile ce-i revin, în munca de coordonare 
a activității sporturilor respective, trebuie să recunoaștem că încăr
cătura acestui tehnician este deosebit de mare. De altfel, el este me
todistul cu cele mai multe sarcini și, din cele constatate, reușește 
să le îndeplinească în bună măsură... La sporturile de care se 
ocupă, metodistul participă la ședințele comisiilor județene, și, de 
asemenea, la întocmirea materialelor în vederea desfășurării aces
tora. Ia parte la alcătuirea planurilor anuale de pregătire, iar pe 
cele de etapă le verifică și le avizează. împreună cu membrii comi
siilor pe ramură de sport, el face formalitățile pentru legitimări, 
transferări și clasificări. Se preocupă de organizarea competițiilor la 
sporturile de care răspunde.

în afara problemelor activității de propagandă (afișe, diplome, 
foi de arbitraj etc.) și ale cabinetului metodic (despre care am aflat 
vești îmbucurătoare), instructorul principal județean trebuie să par
ticipe și la antrenamentele sportivilor, să controleze și să îndrume 
munca antrenorilor, să-și aducă o contribuție substanțială la crește
rea nivelului de pregătire în secții. Am lăsat mai la urmă această 
sarcină deși, după părerea noastră, ea ar trebui să se numere printre 
principalele preocupări ale metodiștilor. Este adevărat, în vizita pe 
care am făcut-o unor secții de box, lupte și atletism din Craiova, l-am 
întîlnit pe metodistul A. Daneș asistînd la lecțiile de antrenament. 
L-am întîlnit și seara, după încheierea programului de antrena
ment; verificînd ți discutînd, împreună eu prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S., Ion Rinderu, planurile de pregătire ale tuturor antre
norilor de lupte.

Fără îndoială, instructorului principal îi revin, multiple și im
portante sarcini în cadrul Consiliului județean. El este un fel 
de „om bun la toate", care nu-și poate îndeplini însă conștiincios 
toate sarcinile decât cu prețul renunțării la cea mai mare parte 
a timpului său liber. Dar, pentru ca prezența acestor activiști să se 
facă mai mult simțită in cadrul procesului de antrenament, apre
ciem că este nevoie ca unele dintre atribuțiunile lor, în special 
cele legate de munca organizatorică, să fie rezolvate de către 
activul voluntar al comisiilor județene. Numai astfel metodistul 
ar putea deveni cu adevărat util mișcării sportive, cunoștințele 
sale metodice urmînd a fi puse integral în valoare în cadrul pro
cesului instructiv-educativ.

vede, exemple 
străduiesc să-și 

— — facă datoria conștiincios, care nu-și 
precupețesc eforturile și timpul, care înțe
leg că programul lor nu poate fi încadrat 
intr-un anumit orar, dată fiind necesitatea 
prezenței lor în săli și pe terenuri — locul 
principal și hotăritor al producției lor — la 
orele cînd secțiile pot să-și facă antrena
mentele. Se desprinde din cele de mai sus 
că metodiștii de la cluburi și mai ales cei 
de la județe trebuie să acopere o arie largă 
de sporturi și una și mai largă de secții, 
de unde nevoia a fi lăsați să se consacre 
exclusiv îndatoririi lor. Am înțeles că în 
unele locuri ei sînt puși să facă și pe or
ganizatorii de compefții, treabă la care ar 
trebui angrenați activiștii voluntari din co
misiile respective și alte cadre ale consi-

Mihai TRANCĂ

I

Iiilor. Aceasta ar duce și la intărirea răs
punderii metodiștilor pentru munca lor, ală
turi de antrenori, de ceilalți specialiști răs
punzători direct de nivelul performanțelor 
sportivilor și echipelor respective.

Desigur, nimeni nu-și face iluzii 
este in regulă, că nu mai există la 
todiști care nu-și fac datoria cu 
tență și seriozitate, cu pasiune și 
răspundere. O dovedesc slaba pregătire a 
unor sportivi și echipe, mediocritatea unor 
competiții locale și republicane, inactivita
tea sau inexistența unor cabinete 
dice etc.

lată de ce nu considerăm inchisă 
ția asupra acestei probleme, pe care 
siderăm deosebit de importantă in acțiunea 
de ridicare a performanțelor, de redresare 
a unor ramuri și probe sportive.

că totul 
noi me- 
cotnpe- 

simț de

meto-

discu- 
o con-

1«



Intre 11 și 16 martie, la Baia Mare

La 4 martie 1976 a încetai 
prematur din viață — la 53 de 
art — după o scurtă dar grea 
suferință, prețuitul nostru coleg 
CONSTANTIN COMARNISCHI, 
membru al Uniunii Ziariștilor, 
redactor de peste un sfert de 
vene la ziarul Sportul, șef de 
secție, președintele comitetului 
sindicatului din redacție.

Constantin Comarnischi a îm
brățișat de tînăr gazetăria spor
tivă pe care a slujit-o aproape 
30 de ani cu dăruire și onesti
tate, cu competența fostului 
sportiv de performantă și a an
trenorului de înaltă calificare, 
care a contribuit la realizarea 
unor mari succese ale tenisului 
de masă românesc.

In întreaga sa activitate, zia
ristul Constantin Comarnischi, 
membru al Partidului Comunist 
Român, s-a distins prin talent, 
printr-o temenică pregătire pro
fesională și politică, prin exi
gență și combativitate, bucu- 
rîndu-se de stima colegilor, a 
tehnicienilor și sportivilor, a 
cititorilor ziarului.

El a desfășurat, totodată, o 
rodnică activitate în cadrul Fe
derației române de tenis de

masă, al cărei vicepreședinte a 
fost.

Prin dispariția lui Constantin 
Comarnischi, presa sportivă și 
sportul românesc pierd pe unul 
dintre cei mai destoinici acti
viști, care nu a precupețit ni
mic pentru a le sluji cu abne
gație și patriotism.

CONSILIUL NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ 

ȘI SPORT

ASOCIAȚIA PRESEI 
SPORTIVE DE PE LINGĂ 
UNIUNEA ZIARIȘTILOR

ZIARUL „SPORTUL" FEDERAȚIA ROMĂNĂ 
DE TENIS DE MASĂ

*

Înhumarea va avea loc duminică 7 marlie la ora 12.30, la cimi
tirul Colcntina (Reînvierea).

CAMPIONI REPUBLICANI LA SLALOM URIAȘ
DANIELA MUNTEANU Șl DAN CRISTEA
POIANA BRAȘOV, 5 (prin 

telefon). Campionatele naționa
le de schi ale seniorilor au de
butat cu proba de slalom uriaș 
desfășurată pe „Suiinar" in con
diții de zăpadă, de organizare 
și atmosferice excelente. Un 
traseu cu 65 și, respectiv, 61 
de porți, marcate de antrenorii 
Radu Scîrneci și Gheorghe 
Bălan, au constituit probe difi
cile, care au solicitat sportivilor 
virtuozitatea, rezistența și buna 
cunoaștere de trecere a hopu- 
rilor. Cursa a fost dominată de 
dinamoviștii Dan Cristea și 
loan Cavași, clasați în această 
ordine pe primele locuri. Dan 
Cristea a făcut în prima man
șă o coborîre bună găsind rit
mul cel mai potrivit și „linia 
scurtă" de alunecare. în manșa 
secundă, loan Cavași, mult mai 
combativ — după prima cobo
rîre mai reținută — a încercat 
să refacă handicapul, dar nu a 
reușit decît să se apropie la o 
singură zecime de învingător. 
Ceilalți schiori ca Alexandru 
Manta, Nicolae Stinghie, Dorin 
Munleanu ș.a. deși au realizat 
coborîri bune, nu au găsit rit
mul adecvat pentru a amenința 
primele două locuri.

La fete, duelul dintre Danie
la Munteanu și Georgeta Băn- 
cilă a fost cîștigat de prima, 
mai decisă, mai energică, deși 
ea a săvîrșit o greșeală tehni
că pe parcurs, care putea să o 
coste titlul de campioană. în

rest, celelalte fete, au efectuat 
curse remarcabile, dar majori
tatea au acuzat, după trecerea 
liniei de sosire, o oboseală exa
gerată, care are drept cauză 
lungimea traseului și numărul 
mare de porți cu care fetele nu 
sînt... obișnuite.

REZUTATE TEHNICE : BĂ
IEȚI, 64 de concurenți : 1. Dan 
Cristea (Dinamo Bv.) 3:34,02 — 
campion național, 2. loan Ca
vași (Dinamo Bv.) 3:34,03, 3. 
Alexandru Manta (A.S.A. Bv.) 
3:36,06, 4. Nicolae Stinghie 
(A.S.A. Bv.) 3:37,01, 5. Dorin 
Munteanu (C.S.U. Oradea) 
3:38,00, 6. Virgil Brenci (A.S.A. 
Bv.) 3:38,04 ; FETE, 20 de con
curente : 1. Daniela Munteanu 
(A.S.A. Bv.) 2:00,01 — campioa
nă națională, 2. Georgeta Băn- 
cilă (Dinamo Bv.) 2:01,05, 3. 
Nuți Degeratu (Voința Sinaia) 
2:02,00, 4. Minodora Munteanu 
(C.S.U. Oradea) 2:03,00, 5. Nela 
Simion (C.S.U. Oradea) 2:04,09, 
6. Aurelia Nițu (L.E.S. Predeal) 
2:05,02. ,

Mihai BARA
■B

TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN; 
CONFRUNTARE PREOLIMPICĂ 

Iugoslavia, R.D. Germană, Ungaria, Bulgaria și România B
IMPORTANTĂ

Participante: România A,
între 11 și 16 martie, Sala 

sporturilor din Baia Mare va 
fi gazda întrecerilor celei de a 
XVI-a ediții a 
noastre competiții 

dotată
tradiționalei 
de handbal 

cu „Trofeulmasculin. 
Carpați".

Această 
este una 
portante competiții preolimpice 
ale handbalului internațional, 
interesul polarizat în jurul ei 
fiind determinat de pe o parte 
de participarea extrem de va
loroasă, iar pe de aita de timpul 
relativ scurt rămas pînă la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real.

aediție 
dintre cele

turneului 
mai im-

sa

PROGRAMUL ETAPEI
DE LUPTE LIBERE

Duminică este programată cea 
de-a doua etapă a Diviziei de 
lupte libere. întrecerile celor 
mai bune formații din tară se 
vor disputa tot după sistemul 
turneelor individuale pe cate
gorii, punctele acumulate de 
componenții echipelor fiind de
terminante în alcătuirea clasa
mentelor 
turneele 
situează 
înaintea 
lor individuale, ele constituie un 
bun prilej de verificare a gra
dului de pregătire pentru toți 
participanții la actul final 
competiției amintite.

Iată programul complet al 
tapei de duminică : SERIA 
C.S.M. Craiova, Constructorul 
Hunedoara, U. M. Timișoara 
(la Craiova) ; Vulturii Textila 
Lugoj, C.F.R. Timișoara, Jiul 
Petrila (la Lugoj) ; Dinamo 
Brașov, C. S. Satu Mare. C.S.M. 
Reșița (la Satu Mare).

SERIA A II-A : C. S. Tîrgo- 
viște. Oltul Sf. 
C.S.M. Cluj-Napoca 
Gheorghe) ; A.S.A. 
Mureșul Tg. Mureș, 
Odorhei (la Brașov) ;
București, Comerțul Tg. Mureș. 
Steagul roșu Brașov 
Șov).

SERIA A III-A : 
nica Constanța, C.

în cele trei serii. Cum 
din această etapă se 
cu exact o săptămînă 
finalelor campionate-

al

e-
I :

Gheorghe, 
(la Sf.
Brașov, 

Lemnarul 
Progresul
(la Bra-

Hidiroteh- 
S. Onești 

Gh. Gheorghiu-Dej, Steaua (la 
București) ; C.S.M. Iași, Dună
rea Galați. Progresul Brăila (la 
Galați) ; Mentorul Pitești, Ni- 
colina Iași, Rapid 
(la București).

După consumarea 
duminică, întrecerea 
va avea o perioadă 
pînă la turneele celor trei se
rii care se vor disputa în zilele 
de 4, 5 și 6 iunie.

Bucureștl
etapei de 
pe echipe 
de pauză,

Finala campionatului de patinaj artistic

DOINA MITRICICA Șl ATANASIE BULETE CONDUC 
DUPĂ FIGURILE IMPUSE

„Cupa 8 Martie** la tenis

AU ÎNCEPUT 

ÎNTRECERILE 

DE DUBLU
' In sala clubului Steaua din 
Capitală continuă întrecerile 
de tenis dotate cu „Cupa 
8 Martie". După încheierea 
optimilor de finală (într-unul 
din aceste meciuri, Simona 
Nunweiller a întrecut-o cu 
6—1, 6—1 pe Laura Ferfelea), 
au început disputele de 
dublu. Cîteva rezultate: Ro- 
dica Gheorghe, Sanda Proca— 
Delia Răileanu, Mihaela Di- 
mitriu 6—2, 6—1 ; Florica
Butoi, Adriana Karaiosifo- 
glu—Mariana Drăghici, Laura 
Ferfelea 6—0, 6—0 ; Gabriela 
Dinu, Elena Popescu—Carmen 
Cazacliu, Rodica Ionescu 6—0, 
6—0 ; Mariana Socaciu, Lu- 
nela Orășanu—Amalia Hor- 
bunicu, Dana Beleuță 6—0, 
6—0. întrecerile continuă.

MIERCUREA CIUC, 5 (prin 
telefon). Vineri dimineață au 
început pe patinoarul acoperit 
din localitate întrecerile celor 
mai buni patinatori artistici 
din țara noastră, în urma 
cărora juriul de arbitri va sta
bili noua scară valorică a spor
tivilor din această frumoasă 
disciplină. Titlurile de campioni 
republicani și le dispută 9 
fete și 6 băieți, sportivi dintre 
care aproximativ jumătate se 
află în primul an de seriiorat.

Examinările au început cu 
figurile de școală, Iar rezul
tatele sînt cele scontate. La 
fete a cîștigat multipla noastră 
campioană Doina Mitricică, jar 
la băieți — Atanasie Bulete. O 
reapariție plăcută în rîndul se
nioarelor a constituit-o talen
tata Beatrice Huștiu. Revenită 
In proba individuală, după ce 
cîțiva ani a concurat la pe
rechi, Beatrice a demonstrat 
că nu a uitat nimic din arta 
caligrafierii pe gheață, clasîn- 
du-se pe un merituos loc- doi, 
la figurile obligatorii.

Iată ordinea după „impuse" i 
feminin — 1. Doina Mitricică 
(IEFS) 6 — 22,40 p, 2. Beatrice 
Huștiu (IEFS) 10—21, 88 p, 3. 
Gabriela Voica (IEFS) 14— 
21,04 p, 4. Mariana Chițu (Di
namo Brașov) 20,5—19,56 p, 5. 
Cornelia Picu (IEFS) 24,E— 
18,60 p, 6. Emilia Czibula (Șc. 
sp. nr. 2 Buc.) 30,5—17,40 ; 
masculin — 1. A. Bulete (Șc.

sp. nr. 2 Buc.) 30,5—17,40 ;
2. M. Ion (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 10— 
20,96 p, 3. L. Azzola (Dinamo 
Brașov) 17—19,08 p, 4. B. Kruții 
(Dinamo Brașov) 20,5—18,54 p, 
5. A. Georgescu (Șc. sp. nr. 2 
Buc.) 22,5—18,48 p, 6. K. Schell 
(Dinamo Brasov) 30—18,76 p.

Gh. ȘTEFANESCU

START IN „TURNfUL
La Brăila Și Galați se va da 

startul marți într-o nouă ediție 
a „Turneului primăverii" la 
box. întrecerea, devenită tra
dițională, se va disputa pe ca
tegorii de greutate, pe listele 
de înscriere figurînd unii din
tre cei mai reprezentativi pu- 
giliști ai țării, laureați ai unor 
mari competiții internaționale.

In Sala sporturilor din Bră
ila vor putea fi urmăriți în 
întrecere boxerii de la catego
riile muscă, pană, ușoară, mij
locie mică și semigrea. Pe rin
gul brăilean vor evolua, printre 
alții, Teodor Dinu, Ion Gavrilă, 
Paul Dragu 
Ploieșteanu, 
Titi Tudor 
trat Cuțov, 
rian Ghiță, 
ușoară, Ștefan
Istratc, Ilie Tirilă și Damian 
Cimpoeșu — la mijlocie mică,

— la muscă, Mihai 
Pavel Nedelcea,

— la pană, Calis- 
Ion Vladimir, Flo- 
Ion Budușan — la

Florea, Pavel

Valoarea incontestabilă a tur
neului este dată, în primul 
rînd, de prezența la startul în
trecerilor a trei echipe din ie
rarhia superioară a handbalului 
mondial. Este vorba de repre
zentativa României — de 4 ori 
campioană mondială, de Iugo
slavia, 
limpic, 
R. D. 
argint 
ale C. M.

Lista participantelor 
completată de selecționata Un
gariei. o echipă redutabilă care
— nu e lipsit de interes — a 
reușit acum cîteva zile o vic
torie clarăț pe teren propriu, 
în fata primei garnituri a 
României (22—14), de Bulgaria
— echipă aflată într-o ascensi
une remarcabilă, precum si de 
formația secundă a României, 
în rîndurile căreia vor evolua 
jucători susceptibili de a fi 
promovați în lotul „A“.

Iată-ne, deci, ajunși la hand- 
baliștii români, ia importanța 
pe care „Trofeul Carpați" o re
prezintă pentru ei. După ce. la 
finele anului trecut și începu
tul celui în curs, echipa Româ
niei a avut evoluții neconclu- 
dențe, nereușind să dea satis
facție în partidele internațio
nale pe care le-a susținut, con
fruntările din cadrul „Trofeu
lui Carpați" constituie examene 
dificile. în fața jucătorilor ro
mâni se vor afla din nou ad
versari de tradiție, veritabile 
celebrități ale handbalului 
mondial, pretendenți cu îndrep
tățite pretenții la podiumul de 
premiere al turneului olimpic. 
Este, deci, de așteptat ca ele
vii antrenorilor emeriti Nicolae

deținătoarea titlului o- 
precum și de echipa 
Germane, medaliată cu 
la ultimele două ediții

este

Nedef și Oprea Vlase să de
pună toate eforturile pentru a 
obține rezultate de prestigiu în 
compania acestor parteneri va
loroși, rezultate de natură să 
marcheze intrarea echipei noas
tre pe o linie de formă ascen
dentă. în același timp, trebuie 
să notăm faptul că actuala e- 
diție a „Trofeului Carpați" con
stituie pentru jucătorii români 
un important criteriu de selec
ție, de felul în care vor evo
lua depinzînd menținerea, pro
movarea sau... retrogradarea 
lor în -Și din lotul olimpic.

Subliniind faptul că intere
sul față de competiție se va 
materializa și prin prezența a 
numeroși specialiști și ziariști 
de peste hotare, prin filmarea 
sau înregistrarea tuturor jocu
rilor, prin transmiterea lor la 
televiziune, atît de posturile 
noastre, cit și din alte țări, a- 
vem imaginea importantei care 
se acordă „Trofeului Carpați" 
în lumea handbalului.

Pentru întîia oară în istoria 
competiției, federația de specia
litate a încredințat organizarea 
turneului unui club. Este vor
ba de o unitate specializată, 
Handbal Club Baia Mare care, 
în colaborare cu factorii locali 
din orașul de reședință mara- 
mureșan și, firește, cu F. R. 
Handbal, va căuta să asigure 
competiției un cadru optim de 
desfășurare. Sîntem siguri că 
atît organizatorii, cit și specta
torii băimăreni vor face totul 
pentru ca această importantă 
ediție a „Trofeului Carpați" să 
fie încununată de o reușită de
plină.

Hristache NAUM 
Horia ALEXANDRESCU

BOGATA AGENDĂ A ȘAHULUI
Actualitatea șahistă bucurestea- 

nă este marcată de desfășurarea 
ediției a n-a a „Festivalului fe
minin", care are loc în elegantul 
club al I.T.B., recent inaugurat. 
Participă aproape 50 de jucătoare.

După 4 runde (se joacă sistem 
elvețian, pe distanta a 7 runde), 
conduce Viorica Tolgyi eu 4 punc
te, urmată de Maria Pogorevici, 
Eleonora Gogâlea ș( Mariana Bă- 
loianu 3V2, Emilia Cliiș, Virginia 
Steroiu, Luminița Cîrmaciu si E- 
Iena Cuculea 3.

O CAMPIONATELE UNIVERSI
TARE. In sala Casei de cultură 
din Sinaia au continuat finalele 
campionatelor naționale universi
tare. In turneul masculin princi
pal conduce după 9 runde P. 
Ștefanov (Buc.) cu 71/, P, urmat 
de H. Prundeanu (Cluj-Napoca) 
7 p. și N. Doroftei (Iași) 5 p.

in turneul secundar lider este 
Șt. Talpos cu 6i/, p, secondat de 
G. Haza cu 5*/, p (ambii Buc.).

Pe primul loc în concursul fe
minin după 7 runde (o singură 
serie, sistem elvețian) se află 
Ioana Miroslav (Buc.) cu 6V, p, 
urmată de Gabriela Olteanu (Buc.) 
5V, p.
• PREZENȚE ROMANEȘTI 

PESTE HOTARE. Maestra inter
națională Margareta Mureșanu se 
numără printre participantele tra-

ditionalului turneu feminin dedi
cat zilei de 8 Martie, care începe 
astăzi, ia Belgrad. Marele maes
tru Florin Gheorghiu va lua par
te între 4—20 aprilie ia turneul in
ternational de la Las Palmas. 
Teodor Ghițescu a fost invitat în 
perioada 11—17 aprilie la un tur
neu open în Norvegia. Maria Po- 
gorevicj va evolua în cadrul unui 
turneu international feminin, la 
Budapesta.
• MECIUL „CONSACRAȚI* — 

„TINERET*. O interesantă întrecere 
de antrenament a avut loc la Si
naia înaintea deschiderii campio
natelor universitare. S-au întîlnit 
două echipe alcătuite 
jucători, „Consacrati“ 
ret“, care au susținut 
sistem Scheveningen 
fiecare). „Consacrații* 
cu scorul de 39—25, avînd drept 
cei mai buni realizatori pe A. 
Kertesz si E. Mozes cu 61/* puncte 
din 8. S. Griinberg a realizat 6 
p., iar Tr. Stanciu și I. Szabo 5.

Din formația de tineret s-au re
marcat I. Mărășescu cu 4 p din 
7 și P. Stefanov cu 3 p din 8 
(victorii la Ș. Neamțu, S. Grun- 
berg și Tr. Stanciu !).

Trebuie consemnat numărul mic 
de remize. Doar 25 la sută din 
partide s-au încheiat la egali
tate.

din cîte 8 
si „Tine- 

un meci 
(fiecare cu 
au Învins

2

CONTINUA DIVIZIA A (m) 
Șl CUPA FEDERAȚIEI (f) LA BASCHET
în etapa a 19-a a Diviziei A la 

baschet masculin, azi șl mîine au 
au loc următoarele meciuri (în
tre paranteze, rezultatele din 
primul tur) : Universitatea Cluj- 
Napoca — Politehnica Iași (71—67, 
79—70), Politehnica București — 
I.C.E.D. (61—66, 65—70), I.E.F.S. — 
Rapid (57—65, 65—67). Farul — 
Steaua (59—77, 74—86). Dinamo —

PRIMĂVERII- LA BOI
Costică Dafinoiu, Constantin 
Văran, Ion Gybrffi, și Vasile 
Croitoru — la semigrea.

La Palatul sporturilor din 
Galați vor evolua boxerii de la

‘---- semimuscă, cocoș>
semimijlocie, mijlo-

categoriile 
semiușoară, 
cie și grea. Dintre combatanți 
se remarcă
Teofil Ghinea și Petre Ganea 
— la semimuscă, Mircea Tone, 
Ștefan Duminică, Nicu Popa și 
Dumitru Dorobanțu — la cocoș, 
Florian Lîvadaru, Ion Mantu, 
Nicolae Buteseacă și Octavian 
Amăzăroaie — la semiușoară, 
Carol Hajnal, Ion Fuicu si Da
vid Tănase — la semimilocie, 
Sandu Tîrîlă, Marian Culineac, 
Costică Chiracu, Ion Răducu și 
Nicolae Chipirog — la mijlo
cie, Mircea Simon, Vasile Le- 
hădu?, Gică Axente și Ion 
Giurcă — la grea.

Alexandru Turci,

A.S.A. (98—48, 103—87), C.S.U. Bra- 
șov — Universitatea Timisoara 
(83—102, 96—97).

CLASAMENT S
1. STEAUA 36 34 2 3276—2345 70
2. Dinamo 36 34 2 3465—2325 70
3. U Cj.-Nap. 36 22 14 2780—2569 58
4. U Timiș. 36 20 16 2519—2535 56
5. Rapid 36 19 17 2447—2545 55
6. Farul 36 18 18 2955—2933 M
7. I.E.F.S. 36 16 20 2678—2914 52
8. „Poli* Iași 36 16 20 2659—2837 52
9. I.C.E.D. 36 14 22 2622—2874 50

10. C.S.U. BV. 36 13 23 2754—3048 49
11. A.S.A. 36 5 31 2324—2935 41
12. „Poli* Buc. 36 5 31 2434—3053 41

In cadrul etapei a 4-a a „Cupei 
federației* rezervată echipelor fe
minine se dispută partidele î 
I.E.F.S. — Voința București, Uni
versitatea Timisoara — Olimpia 
București, Universitatea Cluj-Na- 
poca — Crișul, Progresul Bucu
rești — C.S.U. Galați. Jocul Poli
tehnica București — C.S.U. Tg. 
Mureș va avea loc la 24 aprilie, 
iar cel dintre Rapid si Sănătatea 
Ploiești (programat săptămînă tre
cută) s-a încheiat cu rezultatul de 
2—0 în favoarea ploieștencelor, 
deoarece formația bucureșteană nu 
a avut viza medicală la zi (I).

CLASAMENT :
3 3 0 207—191 6
4
3
3 
3 
2 
2 
3
3
4

11. C.S.U. Tg. M. 3
12. Voința 3

1. C.S.U. GI.
2. Sănătatea
3. Politehnica

4—5. Olimpia 
„U“ Cj.-Nap.

6. I.E.F.S.
7. Crișul
8. Progresul
9. Univ. Timiș.

10. Rapid

2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0

2
1
1
1
0
0
2
2
3
3
3

187—212 
242—208 
199—178 
239—218 
146—121 
134—120 
193—178 
211—224 
162—182 
181—216 
151—204



Ediția jubiliară a „Cupei Prietenia" la scrimă

MIHAl FRUNZĂ - ÎNVINGĂTOR LA SABIE
Dezamăgirea prilejuită joi 

de floretiști. care n-au putut 
ajunge în finalele „Cupei Prie
tenia", a fost ștearsă vineri, 
după splendida victorie a sa- 
brerului nostru. Mihai Frunză. 
Intr-un sextet de trăgători ex
celent pregătiți, din care a fă
cut parte și un recunoscut sti
list. Nebald (medalie de bronz 
în aceeași competiție, cu patru 
ani în urmă la Havana). Frun
ză s-a impus de la început, 
anticipîndu-1 într-un fel pe în
vingător. Patru victorii (la 
Pantelimonescu cu 5—2, la Ne
bald și Samsutdinov cu 5—3 și 
la Piaczkowski cu 5—4) i-au 
asigurat sportivului român a- 
cest succes deplin meritat, care 
îl recomandă drept unul dintre 
protagoniștii apropiatului cam
pionat mondial de tineret de 
la Poznan. într-un singur asalt, 
cel cu Wodke, Frunză a evo
luat mai puțin sigur pe el, 
pierzînd la 2. Oricum, felici
tări tinărului sabrer. antreno
rului care l-a descoperit, Mi
hai Ticușan (prezent perma
nent în marginea planșei pe 
care evolua fostul său elev) 
precum Și antrenorilor lotului 
de tineret care i-au asigurat o 
bună pregătire.

Cum am arătat. Frunză se 
anunța printre protagoniștii 
probei. La jumătatea finalei, 
după cea de a 3-a victorie (la

Piaczkowski), el nu avea decît 
un singur urmăritor, pe Sam
sutdinov, cu care nu se întîl- 
nise. Sabrerul sovietic a pier
dut, însă, surprinzător la Wod
ke (3—5), astfel că toată lu
mea aștepta asaltul direct care 
urma să decidă învingătorul. 
Frunză a evoluat impecabil, a 
condus cu 3—0 și 4—1, obți- 
nînd. după o suită de atacuri 
impetuoase, victoria la 3.

Celălalt reprezentant al ță
rii noastre. Pantclimonescu a 
acționat inegal. După o primă 
victorie la Piaczkowski (5—1). 
a lăsat deseori inițiativa ad
versarilor săi. De menționat 
comportarea bună a trăgători
lor Nuță și MărcuȘ, care au 
ajuns in eliminările directe, 
Stan și Stănescu, care, cu un 
plus de decizie, s-ar fi putut 
angaja și ei în disputa din tu
rurile prefinale.

Clasamentul final : 1. Mihai 
Frunză (România) 4 v. ; 2. 
Gyorg Nebald (Ungaria) 3 v 
(22:15) ; 3. Vsevolod Samsutdi
nov (U.R.S.S.) 3 v. (21:15) ; 4. 
Darius Wodke (Polonia) 3 v. 
(20:16) ; 5. Zbygnew Piaczkow
ski (Polonia) 1 v (14:24) ; fi
lon Pantelimonescu (România) 
1 v (10:21).

Simbătă — probele de flore
tă băieți și sabie echipe.

Tiberiu STAMA

ÎN „CUPA DUNĂRII" IA HALTERE

ION HORTOPAN- LOCUL II 
LA CATEGORIA MUSCĂ

GALAȚI, 5 (prin telefon). 
Vineri a început in Sala spor
turilor din localitate cea de a 
XVI-a ediție a „CUPEI DUNĂ
RII" la haltere, la care parti
cipă echipe reprezentative din 
șapte țări : Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. F. Germania, 
Iugoslavia, Ungaria și România. 
In cursul dimineții a avut loc 
ședința Comitetului de organi
zare a „Cupei Dunării" în care, 
printre altele, s-a hotărît ca 
întrecerile rezervate juniorilor 
să aibă loc anul acesta la 
Mutterstadt — localitate lîngă 
Meinz (R.F.G.) la 14—15 mai, 
iar anul viitor competiția să se 
desfășoare la Trencin (Ceho
slovacia). Viitoarea ediție a 
„Cupei Dunării" la seniori se 
va organiza anul viitor. în a- 
prilie, la Ruse (Bulgaria).

După-amiază a avut loc des
chiderea festivă și după pre-

ROMĂNIA - FRANȚA (tineret) 
25-16 (13-6) LA HANDBAL

BAIA MARE, 5 (prin tele
fon). în sala sporturilor din lo
calitate s-a desfășurat viner; 
seara partida amicală dintre 
selecționatele de tineret ale 
României și Franței la handbal. 
Meciul s-a încheiat cu victoria 
sportivilor români la scorul de 
25—16 (13—6). Principalii re
alizatori : Matei 7, Volker 5 de 
la învingători, respectiv, Gan- 
dar 8 de la învinși. Partida re
vanșă — duminică de la ora 18.

V. SASARANU — coresp.

C.E. DE HOCHEI -
JUNIORI GRUPA 0

(Urmare din pag. 1)

zentarea concurenților au în
ceput confruntările la catego
riile musca și cocoș.

La „muscă" Ion Ilortopan s-a 
clasat al doilea, după ce a 
cîștigat „smulsul", dar a fost 
întrecut la limită, la „arun
cat", de către F. Hornyak (Un
garia). La categoria cocoș tână
rul nostru reprezentant, V. 
Lucaci, avînd adversari foarte 
puternici s-a clasat doar pe lo
cul al cincilea.

CLASAMENTE — categoria 
muscă (52 kg) : 1. F. Hornyak 
(Ungaria) 215 kg (la smuls 95 
— la aruncat 120), 2. I. Horto- 
pan (România) 212,5 kg (95— 
117,5), 3. J. Otava (Cehoslova
cia) 190 kg (80—110), 4. P. Ka- 
lan (Iugoslavia) 170 kg H. 
Fechter (R.F.G.) a ratat 75 kg 
la smuls și G. Gheorghiev 
(Bulgaria) a ratat 90 kg la smuls 
și amindoi au ieșit din con
curs. Cat. cocoș (56 kg) : 1. I. 
Stefanovits (Ungaria) 240 kg 
(100—140), 2. M. Mustafov (Bul
garia) 237,5 kg (102,5—135), 3. 
K. Pittner (Austria) 235 kg 
(105—130), 4. B. Pachol (Ceho
slovacia) 225 kg, 5. V. Lucaci 
(România) 220 kg (92,5—127,5).

Clasamentul pe națiuni după 
două categorii : 1. Ungaria 16 p, 
2. Cehoslovacia 9 p, 3. Româ
nia 8 p, 4. Bulgaria 6 p, 5—6. 
Austria și Iugoslavia cite 5 p. 
întrecerile se încheie duminică 
la prinz.

Ion OCHSENFELD

LUPTĂTORI ROMÂNI VOR 
EVOLUA IN R.F. GERMANIA 

Șl R.P. MONGOLĂ
Azi și mîine va avea loc la Frei

burg turneul internațional de lupte 
libere „Marele premiu al R.F. Ger
mania". La întreceri participă nu
meroși luptători din peste 15 țări, 
printre care și România. Din țara 
noastră vor fi prezenți : E. Butu 
(cat. 52 kg), G. Condrat (57 kg), 
L. Ambruș și M. Pîrcălabu (74 kg) 
V. Iorga (82 kg). T. Seregely și S. 
Morcov (90 kg). E. Panaite (100 kg) 
și L. Șimon (-Ț-100).

Tot astăzi și mîine, la Ulan Ba
tor se va desfășura turneul inter
național de lupte libere al R. P. 
Mongole care reunește sportivi 
fruntași din 10 țări. Din țara noas
tră vor concura I. Vangheliei (cat. 
48 kg), G. Anghel și P. Brindușan 
(57 kg) O. Dușa (68 kg) și A. 
lanco (+100 kg).

„ÎN 1976 VA TREBUI SĂ St ȚINĂ SEAMA 
DE PREZENTA GIMNASTELOR ROMÂNCE...**
- scrie ziarul elvețian

în cadrul unui recent bilanț 
al gimnasticii mondiale, Înain
tea Jocurilor Olimpice de la 
Montreal, ziarul „SPORT" din 
Ziirich face următoarea trecere 
în revistă a situației in gimnas
tica feminină :

„încă de la campionatele eu
ropene din orașul norvegian 
Skien s-a aflat că în 1976 va 
trebui să se tină seama de pre
zenta româncelor, că ele nu tre
buie pierdute din vedere. Fi-

Campionul olimpic KarI Schnabl (Austria) în zborul său vic
torios de pe trambulina de 90 m de la Sapporo, in concursul des
fășurat la începutul acestei săptămini.

Telefotx) : A.P.-AGERPRES

NOI STARTURI ÎN TENISUL „INDOOR"
• A. ASHE CONDUCE AUTORITAR IN W.C.T. © REINTRARE 
AȘTEPTATĂ A LUI ILIE NÂSTASE © „VETERANII" SMITH SI LUTZ 
SE AFIRMA DIN NOU ® ÎNTILNIRI PENTRU „TROFEUL AVIS"

,,Sport" din Ziirich -
rește că în întrecerea pe echi
pe formația Uniunii Sovietice 
rămâne. în continuare, favori
tă. dar în privința clasamentu
lui individual este foarte pro
babil ca micuța de 14 ani, Nadia 
Comăneci, să inirerupă seria de 
succese sovietice, cu condiția 
ca ea să evolueze si la Mont
real cu aceeași dezinvoltură și 
tot atît de triumfător ca atunci 
cînd a învins-o pe Ludmila 
Turișceva la Skien. Desigur, în 
afara multiplei campioane mon
diale, în U.R.S.S. mai există si 
alte rezerve. Olga Korbut și ti- 
năra de 18 ani Neli Kim au 
harurile necesare unei victorii 
olimpice.

în R. D. Germană, după 
pierderea, prin accidentare, a 
preferatelor Angelika Hellmann 
și Annelore Zinke. s-a apelat 
la înlocuitoare. Cu atît mai im
presionant este progresul ado
lescentei Gitta Escher (18 ani), 
care le-a întrecut, in cadrul 
Cupei Chunichi (în Japonia), 
prin excelente performanțe la 
sărituri și sol, pe Ludmila Tu
rișceva și Noii Kim. Ca o a- 
devărată descoperire trebuie 
considerată însă Barbel Krause 
(15 ani) care, cu prilejul cam
pionatului tării, la paralele i- 
negale, a intrat in rindurile no
vatoarelor printr-o combinație 
de flic-flac cu salt întins îna
poi. Alte două talente care se 
vor manifesta probabil la Mont
real sînt Marian Kische (16 
ani) și Steffi Kriicker (15).

Echipele Ungariei. Ceho
slovaciei și S.U.A. pot fi luate 
in considerare pentru locurile 
4—6. Formațiile din Japonia 
sau R. F. Germania abia 
dacă-și vor putea ameliora po
zițiile, dar nu par primejduite 
de echipele Poloniei, Olandei, 
Canadei sau Bulgariei".

Sezonul turneelor internaționale de 
tenis ,,indoor" continuă și în această 
primă lună de primăvară. In plină 
desfășurare se află Circuitul W.C.T. 
care reunește majoritatea așilor rache
tei. Săptămina care se încheie a mar
cat o pauză competițională, pentru 
a face loc tradiționalului meci S.U.A. 
— Australia, pentru „Cupa Aetna", 
găzduit de localitatea Hartford 
(Connecticut). După prima zi de în
trecere, americanii conduc cu 1—0, 
prin surprinzătoarea victorie obținută 
de Bob Lutz asupra lui John Alexan
der : 5—7, 6—3, 6—2. Următoarea 
partidă opune pe Ashe lui Newcombe.

Turneele W.C.T. vor fi reluate în 
săptămina care urmează, la Ciudad 
de Mexico și Memphis (Tennessee). 
La jumătatea desfășurării sale, clasa
mentul Circuitului are un lider auto
ritar în persoana tenismanului ame
rican de culoare Arthur Ashe, care 
a cîștigat 5 din cele 6 turnee unde a 
luat startul. După ultima sa victorie, 
la Rotterdam, el conduce distanțat, cu 
670 puncte, fată de T. Okker 405 p, 
C. Drysdale 375 p, E. Dibbs și V. 
Gerulaitis — 320 p, B. Borq 295 p. In 
plutonul fruntaș se află și llie Nâstase,

cu 255 puncte. El a luat de trei ori 
startul in Circuit, cîștigind la Atlanta, 
apoi a. mai fost final'ist la Baltimore 
și semifinalist la Toronto. După par
ticiparea sa încununată de succes la 
campionatele S.U.A. de la Salisbury 
(învinge în finală pe J. Connors cu 
3—0), este probabil că Nâstase va 
reintra acum în Circuitul W.C.T.

Primii opt clasați, la încheierea tu
turor turneelor, se califică pentru fi
nala de la Dallas (4—9 mai). Tot
odată cele mai bune opt echipe de 
dublu intră în turneul final de la 
Kansas City (28 aprilie — 2 mai). Pină 
acum conduce cuplul „veteranilor" 
Smith-Lutz cu 460 p, urmați de Got
tfried-Ramirez 440 p, Ashe-Okker 425 
p, frații Amritraj 345 p. etc. llie 
Nâstase și Aleksandr Metreveli, cu 
două apariții de turneu, totalizează 
135 puncte.

Paralel, în Insulele Hawaii, se des
fășoară întîlnirile pentru „Trofeul 
Avis". In prima grupă conduce I. Nâs
tase, prin victoria din start obținută 
asupra lui K. Rosewall. In a doua 
grupă, A. Ashe și B. Borg au cîte o 
victorie. Duminică este programată 
partida Borg — Ramirez.

ASCENSIUNE FESTIVA CAZARE REZOLVATA
în cinstea celui de-al 

XXV-lea Congres al 
Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, un 
grup de alpiniști so
vietici, avînd în frunte 
pe maestrul sportului 
Geli Stepanov, au efec
tuat ascensiunea 
telui Elbrus, în 
căruia se află un 
al lui Vladimir
Lenin. Ascensiunea

cu atît mai remarca* 
bilt, cu cît ea a fost 
efectuată în condițiile 
atmosferice deosebit de 

. grele ale anotimpului 
de iarnă.

Delegația canadiană 
Ia J.O. de iarnă de la In
nsbruck nu a avut pro
bleme dificile la caza
rea sportivilor. Repar
tizarea camerelor s-a

pre șansele celor 9 formații 
participante. Doar rezultatele 
din acest sezon pot aduce u- 
nele clarificări în direcția pro
nosticurilor. în acest sens, nu 
Încape îndoială că cele mai 
mari opțiuni pentru primele 
locuri le au echipele României, 
Iugoslaviei, Ungariei, Austriei 
și Norvegiei. Este, insă, vorba 
de o impresie generală, bazată 
doar pe evoluția unora dintre 
aceste formații în „Cupa celor 
6 națiuni" (găzduită tot de țara 
noastră. în cursul lunii decem
brie) sau în întîlnirî bilaterale, 
mai rare în lumea hocheiului 
european.

Cert este, în schimb, un alt 
lucru : vom vedea evolui nd mul
te din speranțele hocheiului din 
țările respective, care ne vor 
oferi — ca Și la celelalte ediții 
— partide încărcate de entu
ziasmul și bucuria de a juca 
ale tinerilor sportivi.

PREGĂTIRI 
ÎN COMUN

mun- 
vîrful 

bust 
Ilici 
este

cadrul acordului

caLeîdoscot»
„SEXTETUL" LAUREAȚILOR

Ancheta 
„Krasnaia 
Moscova, 
semnarea 
„sextet"

In _ _ _________
intervenit între organi
zațiile sportive centrale 
din Polonia și Portug * 
lia, a sosit la Lisabona 
un lot de atleți oolo- 
nezi, care vor rămîne 
în Portugalia pînă la 
15 martie. Sportivii po
lonezi, care fac parte 
din loturile reprezenta
tive ale acestei țări, 
aflate în pregătire 
pentru Jocurile Olimni- 
ce de vară, se vor an
trena zilnic pe Stadio
nul national din Lisa
bona. In cadrul pregă
tirilor pentru O1!nv: ■'i 
se mai află în Portuga
lia o selecționată 
canotori polonezi.

ziarului 
Zvezda" din 
pentru de- 

celui mai bun 
al turneului

olimpic de hochei pe 
gheată de la Innsbruck, 
a întrunit răspunsurile 
a 124 de ziariști spor
tivi din diferite 
Formația rezultată 
urma acestei

5cuprinde

țări, 
în 

anchete 
hocheiști

sovietici — component! 
ai formației care a cu
cerit titlul olimpic —și 
un jucător cehoslovac. 
Iat-o : Tretiak — Ti- 
gankov, Lucenko — Sa
limov. Șadrin si Marti- 
ncc (Cehoslovacia). Au 
mai fost citați PospLsil, 
Holik, Holecek (toti 
Cehoslovacia), Marla- 
miakki (Finlanda).

făcut cu ușurință In
tru cit în echipa sa de 
schi se aflau două pe
rechi de gemeni : Lau
rie și Kathy Kreiner 
(la schi alpin), Sharon 
și Shirley Firth (la 
schi fond), precum și 
două surori : Betsy șl 
Susan 
alpin) 
Donald
Grady 
trambulină)

Clifford (schi 
și doi frați : 

și Richard 
(sărituri de la

TEMERARA KRYSTINA

de

ÎN „PREMIERĂ"
Bazeley,

24
în 

de ani,
Jenny 

vîrstă de 
este prima femeie din 
istoria fotbalului englez 
acceptată 
un meci 
don Old 
Athletic, 
lamentul 
terzice 
există un paragraf 
mențiunea

să arbitreze 
oficial : Croy- 
Boys — Saint 

Deși regu- 
în vigoare in

formai aceasta, 
cu 

următoare :

„în absenta unui arbi
tru calificat, dacă e 
nevoie, o altă persoană 
poate arbitra 
rea"... Aceasta 
specifica sexul.

în consecință, 
zatorii respectivei 
tîlniri s-au considerat 
îndreptățiți s-o aleagă 
pe Jenny în calitate de 
cavaler al fluierului !

întîlnl- 
fără a

organi- 
în-

Pentru prima oară în 
istoria navigației cu oîn- 
ze. o femeie va încerca 
să facă singură încon
jurul lumii la bordul 
unui yacht. Este vorba 
de sportiva poloneză 
Krystina Khojnowska, în 
vîrstă de 40 de ani, care 
va porni din Las Pal
mas urmind itinerarul 
Insulele Canare — An- 
tile — Canalul Panama, 
de unde va intra in O- 
ceanul Pacific. Naviga- 
toarea poloneză va face 
această îndrăzneață ten
tativă la bordul yachtu- 
lui ,,Mazurek", echipat 
cu un motor de 40 C.P.. 
putând dezvolta o viteză 
maximă de 9 noduri.

PE SCURT
BASCHET • Slavia Praga s-a 

califioat pentru finala .Cupei Lilia
na Ronchetti" (feminin) : in meci 
retur, pentru semifinală baschet
balistele cehoslovace au învins. în 
deplasare cu 64—56 (32—21), forma
ția iranceză Gerbe Montceau-les- 
Mines.

BOB • 24 de echipaje din Ro
mânia, Cehoslovacia. Li alia și 
R.D. Germană, participă la concur
sul internațional de bob de ia 
Oberhof. în prima zi a antrena
mentelor, cele mai bune timpuri 
au fost realizate de Nehmer-Ger- 
meshausen (R.D.G.), Grubel-Kuhn 
(R.D.G.) și Stavarache-Lixandru 
(România).

FOTBAL • Selecționata Argen
tinei va întreprinde in a doua ju
mătate a lunii martie un turneu 
în Europa. Fotbaliștii argentinieni 
vor intîlni formația Dinamo Kiev 
(La 20 martie) reprezentativa Polo
niei (24 martie) selecționata Unga
riei (27 martie) și echipa Hertha 
B.S.C. (30 martie) • în Cupa cam
pionilor Americii de Sud. echipele 
columbiene Millionarios și Santa 
F6 au terminat egal : 1—1 (0—1).
in timp ce vieecampioana Argen
tinei River Plata a învins cu 1—0 
'(0—0) formația Galicia.

PATINAJ • După austriacul 
Karl Schăfer (1932), americanul 
Dick Button (1948) și cehoslovacul 
Ondrej Nepela (1972)^. patinatorul 
englez John Curry realizează tri
pla victorie la cele mai importante 
întreceri într-un singur sezon, 
cî?tigînd proba individuală mascu
lină din cadrul C.M. patinaj artis
tic de la Goteborg după ce cuce
rise medaliile de aur la campiona
tele Europei și la Jocurile 
Olimpice. Iată clasamentul final :
I. J. Curry (Anglia) 191.18 p. 2. 
V. Kovalev (U.R.S.S.) 189.84 p ; 3.
J. Hoffmann (R.D.G.) 187.92 p ; 4.
T. Cranston (Canada) 186 26 p etc. 
© tn clasamentul probei feminine, 
după „programul scurt" : 1. Do
rothy Hamill (S.U.A.) 87 36 n : 2. 
Dianne de Leeuw (Olanda) 86,44 o ; 
3. Isabela de Navarre (R. F. Ger
mania) 86.52 p.

SCRIMA © In semifinalele tur
neului internațional de floretă ne 
echipe pentru „Cupa campionilor 
europeni" de la Paris se vor în
tâlni echipele masculine ȚSKA 
Moscova — Bonn și RCF (Franța) — 
Mei un (Franța).

TENIS • In turneul de la Cairo, 
jucătorul egiptean Ismail el She.fei 
l-a eliminat cu 4—6. 6—3. 7—5 ne 
cehoslovacul Jan Simbera « Sf?r- 
turile de finală în turneul fem’rin 
de la San Francisco : Chris Evert 
— Elly Vessie 6—1 6—1 ; E.re 
Goolagong — Ann Kiyomura 6 -z
6— tl ; Nancy Gunther — r“v 
Stove 6—1. 3—6, 6—4. © în c'"r- 
pi'onatui european pe terf~ a 
perit, la Budapesta : Un^ar’ — 
Franța 3—o (Szdke — J?
3—6. 6—4 ; Taroczy — Dorr: ' *ez
7— 6 6—4 ; Taroczy. Szr’ 
minguez, Jauffret 3—6. 6—3, 6—4).

Redacția st administrația: București, str V Conta nr 16; tel centrală 11.10.05: secția coresp II 51 09: interurban 286: telex: to 350 tomsp r riparul l. P. „Informația- 10 363 
Pentru stră'nălaie abonamente orin ILEXIM. Departamentul export-import presă. Calea Grivițel 6}—65 F.O.B 20.1. ter.x <111226.


