
ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV1
AL CONSILIULUI NAȚIONAL* 

AL FRONTULUI UNITĂȚII |
SOCIALISTE

La 19 martie a avut loc șe
dința Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, prezidată de 
tovarășul Nîcolae Ceaușescu, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste.

în cadrul ședinței, Biroul 
Executiv a examinat o infor
mare privind activitatea Fron
tului Unității Socialiste de 
răspindire a cunoștințelor știin
țifice în mase.

Biroul Executiv, relevînd re
zultatele obținute de consiliile 
județene, municipale, orășenești, 
comunale ale F.U.S. în răspîn- 
direa cunoștințelor științifice, a 
recomandat organizațiilor com
ponente ale Frontului să acțio
neze mai intens în direcția ridi
cării nivelului general de cu
noaștere al oamenilor muncii, 
pentru formarea unei concepții 
înaintate despre lume și socie
tate, să manifeste mai multă 
combativitate împotriva concep
țiilor retrograde, sporindu-și 
astfel contribujia la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a» întregu
lui nostru popor. Este necesar 
să se analizeze organizarea acti
vității de răspindire a cunoștin
țelor științifice pentru a se 
folosi cu mai multă eficiență 
mijloacele materiale și potenția
lul uman de care dispunem, 
pentru a face cunoscute tuturor 
cetățenilor țării cuceririle știin
ței și tehnicii moderne, conclu
ziile materialist-științifice care 
decurg din acestea.

In cadrul' ședinței s-a făcut 
un schimb de păreri cu privire 
la activitatea cultural-artistică 
desfășurată de organizațiile 
componente ale F.U.S. și asupra 
modului in care Frontul Unității 
Socialiste participă la pregătirea 
Congresului educației politice și 
culturii socialiste. Evidențiin- 
<lu-se rezultatele bune obținute 
pînă in prezent. Biroul Execu
tiv a subliniat necesitatea unei 
prezențe mai active a organiza
țiilor F.U.S. în conducerea și
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| Peste patru zile, meciul cu echipa Franței, din preliminariile J.O
coordonarea activităților cultu- 
ral-artistice, în orientarea aces
tora în direcțiile stabilite de 
Congresul al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român.

In continuarea ședinței, Bi- ■ 
roul Executiv a luat în discuție I 
o informare în legătură cu acti- ■ 
vitatea internațională desfășu
rată de Frontul Unității Socia
liste în 1975 și a aprobat 
planul de relații externe pe 
anul 1976.

Biroul Executiv a : .
modul în care organizațiile com
ponente ale Frontului Unității 
Socialiste au acționat pentru a- 
plicarea orientărilor fundamenta
le stabilite de Congresul al XI-lea 
al P.C.R. și a stabilit noi ac
țiuni ale F.U.S. pentru înfăp
tuirea consecventă în viață a 
politicii externe a partidului, 
de întărire continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste, de lărgire 
a legăturilor cu țările care au 
pornit pe calea dezvoltării in
dependente, cu toate țările in
diferent 
cială, ou 
din alte 
eliberare 
le politice democratice, cu for
țele progresiste de pretutindeni.

Examinînd situația constitui
rii Fondului de Solidaritate In
ternațională, Biroul Executiv a 
constatat cu satisfacție că aces
ta se bucură de sprijinul și 
contribuția maselor largi de 
oameni ai muncii de la ora
șe și sate, care își manifestă și 
pe această oale adeziunea lor 
la politica internationalists pro
movată de partidul nostru, de 
Frontul Unității Socialiste, sen
timentele de solidaritate cu 
lupta de eliberare socială și na
țională din întreaga lume.

Biroul Executiv a aprobat 
planul de activitate pe primul 
semestru al acestui an și a so
luționat și alte probleme cu
rente.

apreciat |

de orinduirea lor so- 
organizațiile similare 
tari, cu mișcările de 
națională, cu partide-

TREPTELE GRIVIȚEI

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
EFECTUEAZĂ ANTRENAMENTE INTENSE

• Dobrâu, accidentat, a fost înlocuit cu Sameș • Jucătorii 
manifestă încredere și bună dispoziție • Și loturile de tineret 
urmează un susținut program de pregătire

De joi dimineață s-a dat star
tul pregătirilor lotului nostru 
olimpic în vederea partidei de 
miercuri, ' de la București, în 
■compania selecționatei similare 
a Franței. Așa cum scriam în- 
numărul nostru de ieri, prima 
acțiune prevăzută de progra
mul întocmit de conducerea 
tehnică a lotului a fost un rigu
ros control medical. Se știe că, 
încă înainte de începerea sezo
nului oficial, componenții lotu
lui au mai fost supuși unui ase
menea control complex și ac
tuala acțiune are scopul — pe 
lingă acela, principal, de de
terminare a stării de sănătate a 
jucătorilor —- de a compara ob
servațiile generale de atunci cu 
cele de acum. Controlul — efec
tuat de medicul lotului, dr. Du
mitru Tomescu, împreună cu o 
serie de specialiști ai Centrulbi 
de medicină sportivă — a pre
zentat rezultate satisfăcătoare. 
El s-a terminat în cursul dimi
neții de vineri și a reprezentat 
punctul de plecare al întocmirii 
planurilor antrenamentelor — 
ca volum și intensitate — pînă 
la ora meciului cu olimpicii 
francezi.

Din păcate, încă din primele 
ore, de după reunirea lQtului o- 
limpic s-a ivit o indisponibili
tate : fundașul central Dobrău,

care a 
culară 
Mureș, _ ______  __ ,________
meci. în consecință, s-a renun
țat la el. Locul apărătorului di

suferit o ruptură muș
in intilnirea de la Tg. 
a devenit inapt pentru

titulari ai formației bucu-stanți
reștene — e menită să ducă la 
rezolvarea alcătuirii liniei de 
fundași, în care Sameș ar urma, 
după toate probabilitățile, să 
facă pereche cu Dinu in centrul 
apărării.

Odată controlul medical efec
tuat, componenții lotului au

A^ect de la antrenamentul selecționabllilor, efectuat ieri. In 
prim plan, de la stingă la dreapta : Dinu, Boloni, Eludu Georgescu 
și Kamfir Foto : N. DRAGOȘ

ROȘII»
aduna in numai cîteva 
minute, pentru simplul 
motiv că lucrează la „Gri
vița Roșie" (Uzina de va
goane. Uzina de utilaj 
chimic) și la Institutul de 
cercetări pentru transpor
turi.

namovist a fost luat de Sameș, 
care s-a prffaenlat ieri la prînz 
la lot. Convocarea lui — justi
ficau de suita de intilniri din 
acest sezon in care a avut o 
comportare buniț, el fiind me
reu citat printre cei mai con-

trecut la executarea programu
lui de pregătiri. Ei au partici
pat chiar joi după-amiază, pe 
stadionul Steaua, la o primă șe-

(Continuare in pag. 4—5)
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Această fotografie a fost 
realizată, fără vreo regie ad-hoc, 
in curtea „Criviței Roșii", in

ziua de 17 martie. Toți cel 16 
rugbyști din fotografie (majori
tatea internaționali) s-au putut

Azi și mi ine, la Timișoara

FINALELE „CUPEI TINERETULUI" 
LA TENIS DE MASĂ 

PENTRU STUDENTI
TIMIȘOARA, 19 (prin tele

fon). Ediția de iarnă a „Cupei 
tineretului" programează înce- 
pînd de sîmbătă, în orașul de 
pe Bega. încă o finală pe tară. 
Timp de două zile, reprezen
tanții centrelor universitare se 
vor întrece, la tenis de masă. 
Cîteva amănunte în această pri
vință ne-a oferit tovarășul Mir- 
eea Secui, metodist la C.J.E.F.S. 
Timiș : „Disputa celor 36 de 
campioni din toate centrele u- 
niversitare, impărțiți ia 4 sc

rii. va avea loc în sala „Olim
pia". Avem deplina convingere 
că întrecerile se vor ridica Ia 
nivelul calitativ cerut de o fi
nală pe tară. In ceea ce ne pri
vește, în colaborare cu Centrul 
universitar Timișoara, am luat 
toate măsurile organizatorice. 
Vineri au sosit toti concuren- 
tii. care au și efectuat primele 
antrenamente, duminică urmind 
să cunoaștem campionii".

P. ARCAN — oor-esp.

ln picioare : Radu DE- 
MIAN. Dan S5TOENESCU. 
Dan STOIAN. Vasile 
M LADIN (directorul Uzi
nei de vagoane), Viorel 
MORARU, Alexandru 
POP. Gheorghe ȘERBAN. 
Marian TEODORESCU, 
Traian PICU.

Jos : Lică BALCAN, 
loan TEODORESCU, Oc- 
tav RADULESCU, Mihai 
OBLEMENCO. Mihai MA- 
NOLE. Mihai TIBULEAC. 
Alexandru STANCIU.

Așadar. echipa de ieri 
a Locomotivei Grivița 
Roșie (Pop și Țibuleac 
sint singurii jucători ac
tivi) se prezintă cu zece

ingineri, șase maiștri și tehni
cieni. (Multi alti ingineri și 
maiștri lipsesc motivat din fo
tografie). Cîte echipe se pot 
mîndrl cu un asemenea raport 
de activitate ?

Citiți în pag. a Il-a reporta
jul „TREPTELE GRIVIȚ.EI RO
ȘII". Foto : Dragoș NEAGU

OM DE ÎNALTĂ ȚINUTA MORALĂ
La Ploiești s-a ținut recent 

plenara Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
Prahova, organizată în pregăti
rea Congresului educației poli
tice și al culturii socialiste, și 
care a dezbătut — ca principal 
punct de pe ordinea de zi — 
munca politico-ideologică și cul- 
tural-educativă desfășurată cu 
sportivii și cadrele de specia
litate din județ.

Informarea prezentată de tov. 
Constantin Marinov, președinte
le C.J.E.F.S. Prahova, a pre
zentat o imagine completă a 
modului cum se îndeplinesc 
sarcinile reieșite din documen
tele Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, din Programul 
partidului adoptat de cel de-al 
XI-lea Congres.

Au fost arătate cîteva din 
principalele realizări, metodele 
și mijloacele folosite, eficiența 
muncii politico-educative oglin-

dedită în dezvoltarea activității 
masă și performanță.

Informarea și — stimulate 
ea — discuțiile s-au ocupat 
larg de profilul moral al spor
tivilor de performanță. Au fost 
date numeroase exemple de 
sportivi care fac cinste județu
lui lor și țării, tineri care mun
cesc cu rivnă în producție și 
la antrenamente, care nu-și 
precupețesc eforturile în com
petiții, pentru apărarea - culori
lor sportive' ale clubului șl pa
triei și au o comportare irepro
șabilă nu numai în arena spor
tivă, ci și în familie, în socie
tate. S-a spus, pe bună drepta
te, că tocmai asemenea tineri 
dau nota caracteristică sportului 
prahovean și din întreaga țară,

de 
pe

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. a 6-a)
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<Xpa°'o ÎN AMBELE CLASAMENTE
La București și Baia Mare au 

început, ieri, partidele celui de 
al doilea turneu al campionatu
lui Diviziei A dc volei, grupa Iu
tii valorică. Iată amănunte de la 
primele meciuri :

FEMININ
Cele mai bune patru echipe 

feminine evoluează în sala Flo- 
reasca din Capitală. Debutul l-au 
făcut formațiile Dinamo, dețină
toarea titlului șl lideră a actualei 
ediții, șl Penicilina Iasi. Era de 
presupus ca ieșenceie să nu a-

dopte. totuși, o atitudine de re
semnare in fața partenerelor de 
întrecere, care domină autoritar 
campionatul. Dar, nu s-a întâm
plat așa. Fapt care a determinat 
o dispută lipsită de nerv și de 
faze spectaculoase, dar bogată în 
greșeli puerile (mai ales la Pe
nicilina). în fiecare set. dlnamo- 
vistele și-au asigurat din start 
un avantaj substanțial, grație su
periorității la blocaj și în atac, 
îngăduindu-și apoi momente de 
relaxare, de care ieșenceie au 

profitat fără convingerea că vor 
putea ajunge în final la situații 
favorabile adjudecării măcar a

unuia dintre seturi. Ca urmare 
a absenței elanului, a recunoaș
terii vădite a superiorității adver
sarelor. a demobilizării totale. 
Penicilina a cedat multe puncte 
direct din serviciu (șase numai 
în setul al doilea !), altele cîteva 
fiind consecința directă a prelu
ărilor neglijente și a lipsei de 
mobilitate în linia a doua, com
partiment în care ieșenceie 6-au

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 7-a)
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LA INSTITUTUL POLITEHNIC
2; Componenții loturilor noas- 
Js tre olimpice de gimnastică, 
Jî haltere și lupte au efectuat 
0 zilele trecute o vizită ex- 

trem de interesantă și in- 
structivă Ia Institutul Poli- 

g tehnic din Capitală. Profesor 
Ș dr. docent Suzana Gâdea, 
ș prorector al Institutului, i-a 

primit pe sportivii noștri 
fruntași și pe antrenorii lor 
și le-a înfățișat. în linii 

g; mari, aspecte ale activității 
g: desfășurate in cadrul acestei

importante unități de învă- 
țămint din țara noastră.

Componenții loturile olim- 
au vizitat apoi unele 
clădirile „Politehnicii"

bucureștene, săli de cursuri, 
laboratoare etc., și au purtat 
discuții cu cadre didactice, 
cu studenți, care le-au urat 
succes în munca de pregă
tire pentru Jocurile Olimpi
ce. pentru o evoluție cit mai 
frumoasă la Montreal.

f
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TRADIȚII SPORTIVE BUCUREȘTENE
în texte și imagini adesea 

de o înduioșătoare ingenuitate, 
Ion Puiu Dumitrescu — pe care 
publicul sportiv îl cunoaște 
foarte bine din ringurile de 
box, în care a oficiat ani de 
zile ca arbitru — reconstituie 
zilele de început ale sportului 
în capitala țării. Intr-o broșură 
cu valoare documentară (cu 
texte de arhivă la îndemîna), 
autorul rememorează întîmplări 
și evenimente din care au izvo
dit tradițiile sportive bucurește
ne. Incursiunile istorice — ca
tegorisite pe discipline sporti
ve, pentru a da oarecare sistem 
volumului — se întorc cu aproa
pe opt decenii în urmă și ne 
prezintă cu farmec „maidanul 
din Culmea-Veche", „petrecerea 
din Cișmigiul înghețat", alerga
rea „de la straja Podului Mo- 
goșoaia pînă la straja Tîrgului 
d’Afară" sau „Fordul de la Fe
derație" care ținea loc de cabi
nă... Manifestările dinții ale 
oinei și atletismului, tirului si 
rugbyului, boxului și patinaju
lui, fotbalului, gimnasticii și 
scrimei pe meleagurile Capita
lei formează conținutul suculent 
al operei unui pasionat de sport 
care a ținut să nu se uite ceea

►

ce el însuși a numit, pe coper
ta volumului : „începuturi spor
tive bucureștene" (Editura Sport- 
Turism, București. 125 pagini, 
4.50 lei)..

TREPTELE GRIVIȚEI ROȘII
Fotografia din prima pagină, care 

acest reportaj, a fost făcută cu 
unei vizite pe care reporterul a 
inginerului Viorel Moraru, la Institutul de 

cercetări pentru transporturi, din Calea Griviței 
393. Vizita avea ca obiectiv un interviu pe tema 
„Turneului celor cinci națiuni", dar. pînă la 
urmă, s-a intrat pe un alt făgaș, în momentul în 
care au pornit să curgă amintirile legate de 
legenda echipei de rugby „Locomotiva Grivița 
Roșie".

E adevărat, am început să discutăm despre 
meciul Țara Galilor — Franța, despre doctorul 
Williams, despre iarba din curtea colegiului din 
Rugby, pe care Viorel Moraru a admirat-o cu 
ani în urmă. dar. pe nesimțite, inginerul Moraru. 
care lucra in aceeași cameră cu fostul său co
echipier de înaintare Dan Stoenescu, a trecut 
la „tehnologii și utilaje pentru întreținerea căii 
ferate", la „aplicarea calculului electronic în 
lucrările de construcții", știind el bine că „dra
mul de fier" este doar în aparență o zonă imo
bilă încă de pe vremea lui Stevenson, fiind, 
dimpotrivă, un foarte dinamic cimp de cerce
tare, impulsionat mereu de creșterea vitezei, de 
rezistența necesară căii, de licărirea electronică 
a semafoarelor, de confort și de multe altele. 
(De asemenea, trebuie să vă spunem că Viorel 
Moraru are simțul accesibilului Așa se face că 
reporterul a înțeles cite ceva din lanțul de ex
presii tehnice și s-a oprit mai ales la un gresor. 
realizare a secției, un gresor care se declan
șează automat, in curbă, și iși desfășoară peli
cula de vaselină pe citeva sute de metri, făcînd 
ca linia în curbă să-și prelungească viața de la 
6 luni Ia 2 ani, ceea ce, în 
zenta cam 25 de milioane 
itinerarul nostru feroviar).

Din vorbă în vorbă, am 
noștințe sînt 
nmnl din nr

anunță 
prilejul 
făcut-o

cifre spus, ar repre- 
de economii pe tot

aflat că vechile cu- 
t în uzină : „Vasile Mladin, 

---- omul din grămada noastră, e directorul 
uzinei de vagoane... Pop, căpitanul „națio

nalei", e și el aici... Bătrinii, nea Cocor și nea 
Zamfir, sînt tot in uzină... Cei tineri. Rădulescu 
și Teodorescu, au rămas și ei pe Calea Griviței... 
Ca și Țibuleac sau Manole. ca și Stoian sau 
Oblemenco"

Așa s-a născut ideea fotografiei. A urmat un 
telefon la redacție, o scurtă așteptare, și... de
clanșarea obiectivului, fără prea multe zîmbete, 
deoarece acești foști rugbyști ai „Griviței Roșii" 
au un fel mai sever de a privi lucrurile, simțin- 
du-se oarecum stînjeniți în fața acestei publici
tăți nu prea așteptate de niște oameni care — 
e adevărat — au trăit, cîndva minunatul spectacol 
al sportului, dar care astăzi știu să pună umărul 
în liniște, fără vorbe prea multe, în baza unei 
discipline care provine din două surse, greu 
de separat : cea a muncii profesionale „la calea 
ferată" și cea a unui sport fără pereche într-ale 
disciplinei

După ce 
stat puțin 
Bineînțeles 
celor cinci .... 
s-a extins asupra rugbyului în general, ca mijloc 
de educație Iată citeva din gîndurile care au 
circulat într-o sală tapetată cu grafice de pro
ducție si fotografii de sport.-

fotoreporterul a plecat,, am mai 
de vorbă, mai ales despre rugby, 
că am reluat

națiuni", dar, pînă la urmă, discuția
firul „Turneului

NOTE CULTURALE
AGENDA COMPETIȚIILOR 

SPORTIVE DE MASĂ
DIN CAPITALĂ

Sfîrșituî acestei săptămîni 
prilejuiește numeroase și a- 
tractive competiții sportive d<- 
masă, organizate in sălile și 
pe terenurile de sport d n 
Capitală. In prim-planul aces
tora se situează :
• „CROSUL PRIMĂVERII" 

— organizat duminică, ora 9, 
în cinstea Centenarului „Cru
cii Roșii" de către C.M.B.E.F.S., 
în colaborare cu. organizația 
municipală de Cruce Roșie, 
Comitetul municipal U.T.C., 
C.M.O.P., Inspectoratul șco
lar al municipiului și Con 1- 
liul sindicatelor. Categorii de 
vîrstă : 11—14 ani, 15—17 
18—19 ani, peste 19 ani, 
ieți și fete. Plecarea din 
Spitalului C.F.R. nr. 2, 
Mărăști. sosirea în fața 
minului Inst. Agronomic.
• «CUPA TINERETULUI-: 

sector 1 : gimnastică, faza pe 
sector la cat. 14—19 ani. Lie. 
28 (duminică ora 9) ; sector 
4 ; atletism, sala Viitorul (du
minică ora 9,30) ; sector 6 : 
baschet, mini-fotbal. tenis de 
masă, Șc. gen. 150 și baschet, 
șah, tenis de masă, Liceul 36 
(duminică ora 9) ; sector 8 î 
șah și tenis de masă. Llc. 
mec. 2 (duminică ora 16).
• COMPLEXUL „SPORT 

ȘI SAnAtate- : sector 2, 
Centrul nr. 1, Liceul Agricol, 
duminică ora 9.

® ALTE COMPETIȚII : 
sector 1 ; Cupa primăverii 
la tir, Poligonul Tineretu ui, 
(sîmbătă ora 13) ; sectorul 2î 
duminică sportivă. Liceul a- 
gricol (ora 9) ; sector 4 î 
Cupa primăverii la baschet 
fete, sala Olimpia (duminică 
ora 9,30) și , Cupa Voinice
lul" la mini-fotbal, Complex 
sp. Voinicelul (duminică ora 
10) ; sector 5 : Cupa primă
verii ia orientare turistică, 
Pădurea Brănești (duminică 
ora 9) ; sector 7 : duminică 
cultural-sportivă, Șc. gen. 152 
(ora 9) ; sector 8 : Crosul 
asociației sportive, Șc. gen. 
175 (sîmbătă ora 9,30), dumi
nică cultural-sportivă. Șc. gen. 
175 (ora 9,30).

• Zilele trecute, emisiunile 
de „teatru radiofonic" ne-au dat 
prilejul să înregistrăm o nouă 
premieră al cărei subiect mai 
larg se țese pe canavaua spor
tului. E vorba de scenariul ra
diofonic „Dopping" (de ce cu 
doi de p ?) de Paul Everac, 
care ia ca

„Dopping'
de 

pretext o cursă ciclis-

tă profesionistă pentru a dez
vălui tarele „societății de con
sum". Sportivii sînt exploatați 
și devin marionete în miinile 
industriașilor venali, dopingul 
ducînd la un deznodămînt fatal. 
Vocea lui Cristian Țopescu (în 
rolul reporterului) dă culoare 
veridică retransmisiei unui eve
niment sportiv.

recent film de animație al cunoscutului cineast Bob 
poartă titlul „Fotbal" și face o incursiune în atmosfera

• Un
Călinescu
școlară, denunțînd pe chiulangii și arătîndu-i (în timpul lecțiilor; 
bătînd mingea pe maidan. E păcat că (și) în acest caz, sportul in 
sine (fotbalul în speță) a fost tratat drept cauza indisciplinei șco
lare, cînd el putea fi prezentat, cu mult mai mult folos, în pos
tura sa reală de element de educație.

ani, 
bă- 

fata 
bd. 
ca

• Apreciind inițiativa televi
ziunii de a da — prin concursul 
„Cel mai bun continuă" — ima
ginea unui tînăr multilateral 
educat, Federația română de tir 
a hotărî t să patroneze proba

„la țintă" din cadrai acestui 
concurs, îmbogățind-o cu încer
cări variate (pușcă și pistol) și 
dotînd-o cu premii și o cupă 
(pentru 
nut de

punctajul maxim obți- 
orice concurent).

țara noastră cu prile-• Manifestările omagiale organizate în
jul aniversării a 125 de ani de la nașterea omului de știință 
român Spira Haret evocă în noi amintirea unuia dintre cei mai 
de seamă susținători ai jocului național oină. Anul viitor se 
împlinesc 80 de ani de cînd Spira Haret, pe atunci ministru al 
Instrucțiunii, hotăra generalizarea și popularizarea oinei în toate 
școlile din țară, instituind „concursuri anuale de joc de oină pen
tru elevii școlilor primare, secundare și școlilor normale".

• Timp de 15 minute în com
pania lui Simion Cuțov — iată 
un film color pe 16 mm, reali
zat și transmis de televiziune, 
în regia lui Cornel Todea, cu 
imaginile operatorului Boris 
Ciobanu, după scenariul și cu 
comentariul (duios pe fondul 
unui sport dur) al colegului 
nostru loan Cliirilă. Cu ajutorul

colajului de imagini, care ne 
poartă din Deltă la București, 
de la Belgrad la Katowice și 
din sala Dinamo la Brăila, au
torul a reconstituit, într-o ten
tativă lirică, profilul unui cam
pion de box excepțional, căruia 
publicul 
cînte în cor 
iești 100 de

polonez a ținut să-i 
urarea „să ne tră- 
ani".

internațional
28 martie în

al filmului sportiv, 
localitatea franceză 
cele cu valoare de

• La cel de-al 6-lea festival 
care se va desfășura între 23 și 
La Baule, vor fi prezentate 84 filme. Printre 
document figurează ,,Spartachiadele"-..(Cehoslovacia), „Muhammad 
Aii și boxul" (S.U.A.), „Jocurile de la Sapporo" (Japonia), „în jurul 
Turului" (Franța) etc. In aceeași localitate a fost prevăzut, la 
27 martie, primul festival internațional al filmului medico-sportiv.

Sportul

® «Profetul golului" se inti
tulează — parcă prea pompos ! 
-r un film al cărui erou prin
cipal este cunoscutul fotbalist 
olandez Johan Cruyff. Realiza
torul acestei pelicule, de fapt 
un documentar de lung metraj 
(durează peste două ore), ita
lianul Sandro Ciotti are numai 
cuvinte de laudă la adresa ca-

lităților de demonstrator și. fi
rește, de actor ale înaintașului 
de la C. F. Barcelona. Este de 
notat faptul . că Johan Cruyff, 
apreciind că este vorba 
film de propagandă, a 
orice onorariu. Ceea ce 
presionat și mai mult 
cineaștilor...

de un 
refuzat 
a im- 
lumea

Vasile Mladin : „Foștii mei coechipieri rugbyști 
lucrează in uzină cu multă pricepere și, mai ales, 
cu multă disciplină. Sintem încredințați că spor
tul ne-a ajutat pe toți. Cea mai frumoasă amin
tire a mea, din tinerețe, este aceea că am reușit 
să vin opt ore la lucru, chiar in perioadele in 
care performanța îmi dădea dreptul la numai 
patru ore. Vă spun fără înconjur că această vic
torie de tinerețe mi se pare mai frumoasă decit 
cel mai frumos dintre eseurile Griviței Roșii".

Viorel Morara : „In Anglia, rugbyul nu figu
rează pe lista sporturilor. Acolo, rugbyul este o 
condiție sine qua non. Vreau să cred că intr-o 
zi rugbyul va deveni sport școlar și la noi. in 
țară". Reporterul intervine : „Vreți să spu
neți că un copil de 8—9 ani poate fi educat prin 
rugby Octav Rădulescu răspunde zîmbind : 
„Cu o condiție... Să vină cu cei 7 ani de acasă".

iscuția se animă. Se vorbește despre rugby, 
’ : „Diferența

— e simplă. Regulamentul jocului de rugby 
e mai bărbătesc. Un fotbalist se simte 

îndemnat să se vaite în careu, pentru un penalty. 
Un rugbyst nu poate fi în această situație, pen
tru că spiritul jocului nu creează asemenea si
tuații". Căpitanul echipei naționale. Alexandru 
Pop, completează : „In rugby nu se poate trișa. 
O grămadă rugbystică e o sumă aritmetică, care 
devine, pini la urmă, o sumă morală. Cine nu 
împinge, minte. Și minciuna nu poate fi tolerată 
in grămadă... Cred că și astăzi, in muncă, orice 
fost rugbyst iși amintește de această lege a gră
mezii, unde este imposibil să trișezi. Ba mai 
mult, grămada te învață să-ți respecți adversarul. 
Tentația de a lovi, din neputință, este anulată 
imediat. In rugby, sub grămadă, dacă ai lovit 
odată, ești pierdut. In minutul următor, ai 15 
adversari dispuși și hotărîți să uite o clipă totul, 
pentru a te pedepsi, odată pentru totdeauna".

Oblemenco : „Se spune uneori că diferența 
dintre fotbal și rugby este aceea că fotbalul se 
învață pe maidan, in timp ce rugbyul nu poate 
fi început decit cu instructor. Eu nu vreau să 
exploatez această situațe in favoarea rugbyului. 
Sint convins că orice sport trebuie să creeze 
oameni. Rugbyul are insă un avantaj special. 
Mai mult ca in orice alt sport, acțiunea e în lanț. 
Ești legat de coechipierul tău din dreapta și din 
stingă. Cred că acesta este lucrul esențial". Vio
rel Moraru se simte dator să intervină : . Jntii 
de toate e vorba de faptul că stăm față in față 
și ne privim. Apoi sint zonele interzise, care 
anulează tentația. Trebuie să știi să te abții. In 
sfirșit, e vorba de ordine. în rugby există o 
anumită ordine. Mingea trebuie dată intr-un a- 
numit loc, intr-un anumit moment, care nu poate ' 
fi in nici un caz altul. Multe alte sporturi, inclu
siv fotbalul, au momente de dezordine. Rugbyul 
nu poate fi jucat decît intr-o ordine deplină. Și 
fără îndoială că regulamentul acesta, scris parcă 
de un filozof stoic spartan, e hotărîtor".

...Discuția a fost, din păcate, foarte scurtă. De 
afară, bătrînele acoperișuri în trepte ale Griviței 
Roșii îl priveau pe reporter ca un avertisment. 
Severele trepte ale Griviței Rbșii...

Discuția se animă. Se vorbește de 
despre fotbal. Intervine Picu : 
e limolă. Renulamentul focului

loan CHIRlLA

BflSPUND^^^u.
CONSTANTIN HREZLIUC, 

MUNA MIROSLAVA. Originar 
Giurgiu, unde 
iembrie

s-a născut la 5 
Narcis Coman

co- 
dln 
no- 

a

debutat în poarta echipe! locale, 
Olimpia, in 1961. In Divizia A a 
jucat, în ordine, la F.C. Argeș 
(Dinamo Pitești, cum se chema 
atunci). Dinamo București, Steaua 
Si S.C. Bacău.

MARIN BREZOAIE, BUCU
REȘTI. „Crosul tineretului" este 
o competiție de masă Inclusă în 
„Cupa tineretului". Conform re
gulamentului acestei competiții, 
primii trei clasați (băieți si fete) 
în etapa pe asociație sportivă au 
drept de participare la etapa pe 
sector, oraș, municipiu. Succes !

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. A- 
propo de cele 4 goluri înscrise 
de Radu II (F.C. Argeș) în 
ciul cu F.C. Constanta :

Dacă stai să socotești 
„Lovitura lui de teatru". 
Categoric ti numești 
Radu... PATRU !
ION BARCAU, PITEȘTI. Valeri 

Borzov: 27 de ani (ii împlinește 
la 20 octombrie). 1.82 m înălțime.

82 de kilograme. Cam multe ki
lograme pentru un sprinter I Si 
totuși, este unul dintre cei mai 
buni alergători din Istoria atletis
mului.

me-

VASILE PAMFILIE, MEDIAS. 
Catrenul dv dedicat echipei Gaz 
Metan șl al cărui ultim vers sună 
așa : „învingători mereu vom fi!" 
— ne-a sosit prea tîrziu. Acesta 
este, ©robabil. unul din motivele 
pentru care Gaz Metan a pierdut, 
duminică, meciul cu F.C. Baia 
Mare !

VASILE PINTEA, TURDA. 1. 
Ilie Năstase a cîstigat patru din 
cele cinci ediții ale ..Turneului 
campionilor". 2. „Vă rog, în nu
mele clasei mele, a ne trimite a- 
dresa Iui Ilie Năstase, vrînd să 
corespondăm cu el“. Credeți că 
are timp un sportiv cu o activi
tate atît de intensă ? Poate-așa, 
între două seturi ! în orice caz, 
cel mai bine este să-i scrieți lui

pe 
te-

Ilie Năstase — dv si alții — 
adresa Federației române de 
nis. București, str. Vasile Conta 
nr. 16. sectorul 1. Numai să nu 
le spuneți celor de la Federație 
că stiti adresa de la mine...

MIHAI LAZARESCU, CON
STANTA. Mocanu este acum an
trenor la centrul de copii al pe
trolului. Ca jucător, el n-a evo
luat in Divizia A decît la Petro
lul. o scurtă vreme ca... înaintaș 
și apoi ca fundaș, post pe care 
l-a ocupat de 33 de ori si în na
țională.

ȘTEFAN COȘCULESCU, CO
MUNA STARCHIOJD. „Care sînt 
dimensiunile exacte ale unei porti 
de fotbal 1“ Sînteți portar sau 
înaintaș ? Vă întreb, fiindcă pri
mului i se pare poarta prea mare, 
iar celui de al doilea prea mică 1 
Exact, ea are 7.32 m lungime si 
2,44 m înălțime.

llustrații : N. CLAUDIU

ANUNȚ
Universitatea populară București,, in colaborare cu Centrul de cer

cetări pentru educație fizică șl sport al CNEFS și Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport București, anunță ținerea cursului de 
reciclare — cu tema : „OBIECTIVIZAREA CICLULUI SAPTĂM1NAL DE 
ANTRENAMENT Șl INTERPRETAREA DATELOR LUI".

Masa rotundă la care participă prof. Claudio Simionescu, dr. Doina 
Petron, btochimist Cornel Tatu și psiholog M. Niculescu va avea loc 
în Sala Dalles, luni, 22 martie 1976, orele 12,30. Va urma un film artistic.



°:z SPOHTIIRIIF DE IARNĂ DIN ȚARA NOASTRĂ ND SE REGĂSESC

Evoluția nesatisfăcătoare a sportivilor noștri (cu excepția 
hocheiștilor) la Jocurile Olimpice de iarnă de la Innsbruck 
readuce în discuție problema atît de complexă care a făcut 

obiectul unei largi dezbateri după ediția de la Sapporo '72. 
Deși cu 4 ani în urmă s-a constatat și s-a afirmat necesita
tea îmbunătățirii activității în sporturile de iarnă, rezultatele 
de la Innsbruck au fost ți mai slabe decît la Sapporo : NICI 
UN PUNCT, deci nici măcar un loc șase ! E adevărat, 
hocheiul a cîștigat turneul grupei B, însă medaliile ți punc
tele se oferă pentru grupa A, cu 6 echipe. Făcînd o soco
teală mai pretențioasă, de fapt, echipa de hochei se află și 
ea, după Innsbruck, pe locul al șaptelea ! Pretențiile la 
grupa A sînt mai mici, pentru că Federația internațională de 
hochei a știut să alcătuiască, în mod inteligent, grupe valo
rice, astfel că fiecare pretinde ce i se poate cuveni.

Ceea ce este supărător, în ștearsa figură a sporturilor ro
mânești de iarnă, este regresul de la o Olimpiadă de iarnă 
la cealaltă, în timp ce alte țâri progresează. Ața cum s-a 
constatat ți în cazul Jocurilor balcanice de iarnă la care 
sportivii noțtri au concurat, recent, sub orice critică.

lată de ce, trecînd în revistă, pe scurt, evoluțiile de la 
Innsbruck, este necesar să se ia cele mai grabnice măsuri 
care să vizeze o bază de performanță largă, cu sportivi 
dotați, cu materiale, care să se pregătească in munți, la 
inălțime, acolo unde se află zăpadă in permanență. Stabi
lirea și dotarea unor astfel de baze sportive cu ceea ce este 
necesar, ar oferi o pregătire temeinică în locul aceleia făcute 
la un loc cu turiștii. Astfel s-ar putea pregăti pentru viitoa
rele Olimpiade de iarnă o revanșă cu care sporturile de 
iarnă ne sînt datoare, lată de ce este necesar să nu se piar
dă timp I

Dovedind o bună preaătire si 
o excelentă dispoziție de joc 
echipa de hochei a României a 
cistiqat Grupa B a turneului 
olimpic de la Innsbruck, reali- 
zînd prin aceasta cea mai bună 
performantă a hocheiului româ
nesc la Jocurile Olimpice de 
iarnă.

LA HOCHEI, TOTUȘI UN SALT VALORIC

SPERANȚE NEREALIZATE LA BIATLON• ••

Amintirea locului V obținut de 
Vilmoș tot la Innsbruck, in 1964 și 
medalia de argint a lui Gîmiță la 
C.M. Minsk, 1974, au condus la 
unele investiții de speranță șl în
credere intr-un rezultat bun al 
blationlștilor. Obiectivele erau o 
medalie de bronz in proba indivi
duală și un loc intre primii 6 la 
ștafetă. Ele n-au fost realizate, 
pozițiile obținute de biatloniștii 
români la Innsbruck fiind foarte 
îndepărtate de obiective șl de 
așteptările publicului. Ce a deter
minat această comportare slabă a 
biatloniștilor 7 Analiza imediată a- 
rată că dintre cele două compo
nente ale probei — alergarea pe 
schiuri și tragerea — ultima a fost 
deficitară. Comparînd cu marile 
competiții anterioare, constatăm : 
la Sapporo. în proba de 20 km 
primii trei concurenți români cla
sați au totalizat 19 minute de pe
nalizare, la C.M. de la Minsk nu
mai 8 minute, la C.M. de la An- 
terselva 1975. 11 minute. La
Innsbruck au fost 21 minute de 
penalizare pentru ratări in poli
gon. Regresul este evident. Situa
ția se reflectă de altfel și în pro
ba de ștafetă în care echipa 
României a ocupat locul 10 din 15 
participante, cu 7 ture de penali
zare. dintre care 4 țn primul 
schimb de ștafetă (N. Cristolo- 
veanu). La această imprecizie mal 
trebuie adăugată și relativa Înce
tineală — comparativ cu adversa
rii — a manevrelor din poligon 
pînă la epuizarea numărului de 
cartușe în flecare tragere. Că s-a 
tras imprecis ne-o spun cifrele ; 
de ce s-a tras așa. vom afla după 
o analiză, după o revedere a pre
gătirii, la care își vor spune cu- 
vîntul sportivii, antrenorii, ceilalți 
specialiști. S-ar putea totuși avan
sa citeva idei utile pentru a fi lua
te — credem — în discuția aces
tei analize : o instrucție a focului, 
adică o școlarizare Individualizată 
(pornind de la statură, de la pozi
ția de tragere etc.) pentru tir. nu 
s-a mai făcut de multă vreme 
la lotul de biatlon : s-a ur
mărit numai latura cantitativă, 
neglijîndu-se grupajul pe țință, de 
unde inconstanta, precizia depin-

zînd prea mult și prea direct 
oboseala zilei de antrenament, 
sfîrșit, credem că antrenat! 
ritmul alert al alergării pe schi
uri. imprimat de valoroasa partici
pare olimpică, biatloniștii noștri 
au alergat mai repede decît erau 
obișnuit! și pregătiți dimlnuîndu-și 
și mai mult precizia, și așa insta
bilă. Spre a nu generaliza inutil, 
trebuie spus că dintre biatloniștii 
români un rezultat bun, mare, se 
aștepta în special de la Girniță. 
El nu l-a obținut. Antrenat într-o 
căzătură in proba Individuală, a 
înttrziat 2.30 min. în poligon spre 
a-șl curăța țeava și dioptrul de 
zăpadă, dar fără a-și fi dereglat 
arma (a avut două trageri per-

de 
In 
de

BOB: REZULTATE
Este adevărat că. spre deose

bire de Grenoble și Sapporo, 
unde au obținut o medalie și 
puncte, la Innsbruck boberii 
n-au mai realizat acest lucru. 
Deși într-un sensibil regres față 
de cele mai bune poziții de la 
Olimpiadele anterioare, rezulta
tele boberilor la Innsbruck — 
fără a-și fi realizat obiectivul 
propus — pot fi apreciate cir
cumstanțial satisfăcătoare, mai 
ales prin locul 8 obținut de e- 
chipajul Panaitescu — Neagu — 
Ionescu — Lixandru. Afirmația 
necesită — poate — explicații, 
dar nu justificări. Boberii ro
mâni au fost depășiți de adver
sari —
R.D.G.. 
echipaj 
de țări
neficiază de avantajul unor pir- 
tii artificiale, ca și de aportul 
hotărîtor al unei abordări 
ințifice. în care cercetarea

cite două echipaje din 
R.F.G. și Austria și un 
din Elveția. — adică 

care de ani de zile be-

ști
ți

DECLINUL SCHIULUI ALPIN
Schiul nostru alpin a fost prezent — 

simbolic — la Innsbruck, nu printr-o 
echipa completă, ci prin doi sportivi. 
Dan Cristea și Ion Covăsi. Participa
rea lor n-a vizat (lucru cunoscut 
dinainte) performanțe cu echivalare 
in medalii și puncte ci, prin menține
rea unor contacte de raportare la eli- 
ba mondială (mai ales în disciplinele 
de sfalom și slalom uriaș) sa se 
creeze posibilitatea îmbunătățirii re
zultatelor de la precedentele ediții 
olimpice și să se reducă din decalajul 
de valoare existent. Cu 8 ani în 
urmă, la Grenoble, Cr stea obținuse 
tocurile 62 la coborire, 25 la slalom și 
55 la slalom uriaș, iar la Sapporo — 
39 la coborire, 26 la slalom uriaș, 
abandon la slalom. Un alt schior 
român, Virgil Brenci, cu locul 48 la 
coborire, 33 la slalom uriaș și 20 la 
slalom, obținuse în combinata celor 
trei probe locul 6. poziție bună în
tr-un clasament pentru titlul mondial 
al combinatei atribuit cu acest pri
lej. Doi ani mai tîrziu, la Saint Moritz 
(C.M. 1974), Dan Cristea reușise și
ei la combinată un loc 9 și existau 
deci premise ca acest rezultat să fie 
repetat sau ameliorat de un schior 
român la Innsbruck. Dar nici Cristea, 
fi nici Cavasî n-au realizat această 
creștere de valoare, in sine nepreten
țioasă. Rezultatele lor au scăzut la 
toate disciplinele și pe ansamblu, a- 
dică la combinată, unde Cristea a 
ocupat locul 15. Dar dincolo de cifre
le care de la o anumită valoare de* 
vin neinteresante pentru public, ne-a 
dezamăgit distanța în timp, conside

rabil mărită, care îi desparte pe 
schiorii români de cîștigătorii probelor 
și mai cu seamă depășirea categorică 
a sportivilor noștri, — uneori cu 
mari diferențe de timp — de schio
rii bulgari sau iugoslavii, pe care de 
obicei ii învingeau sau cu care 
luptau de la egal la egal. Varia
ții în ierarhiile balcanice au 
existat, desigur, și înainte de In
nsbruck 1976, dar la valori apropiate, 
întrebați, sportivii în cauză și antre
norul explică prin absența pregătirii, 
din lipsă de zăpadă, absența unui ro
daj la startul competițiilor-maraton de 
tipul Cupei Europei și inadaptarea la 
materialul de concurs folosit. Noi 
credem că în cazul lui Cristea a inter
venit o anumită oboseală psihologi
că, poate momentană, care l-a trans
format radical. Mai credem că rezul
tatele schiului aplin sînt un efect în- 
tîrziat și depărtat al condițiilor în 
care~ schiul alpin de performanță își 
desfășoară activitatea în stațiunile 
sportive de iarnă. Baza de masă a 
schiului nostru alpin este foarte în
gustată în prezent, iar activitatea de 
preqătire este mult prea subordonată, 
uneori deoendentă total, de practica 
schiului de turism în stațiunile spor
tive de iarnă. Rezolvarea acestor as
pecte și a altora, pe care o analiză 
matură le vo releva, vor oferi pro
babil căile de promovare pe trepte 
de performanță superioară ale unul 
sport pentru care există și motivația 
și adeziunea de a fi susținut și încura
jat mai substanțial.

fecte) și-a compromis definitiv 
șansele la ultima tragere în pozi
ția picioare. El a fost. credem, 
șocat psihologic de prezența 
poligon in același timp cu el a 
dutabilului Tihonov, pornit 
start cu 3,30 min. In urma 
Girniță. Rezultatul biattonului 
mulțumește mai ales pentru _ . 
survine după un ciclu olimpic și 
un ultim an de pregătiri în care 1 
s-au asigurat condiții foarte bune 
de pregătire. Dacă mai are
perspective ? Desigur ! Sporti
vii acestei ramuri slnt gata să 
reia totul de la capăt. Pregătirea 
pretinde insă o elaborare mai co
lectivă. mai modernizată si adap
tata.

tn 
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Cu tot scepticismul unor opi
nii referitoare la confruntările 
directe și la configurația finală 
a clasamentului, hocheiștii și-au 
îndeplinit obiectivul de perfor
manță fixat, pentru Innsbruck 
'76, terminind pe primul loc al 
grupei B a turneului olimpic. 
Se poate spune că performanța 
e bună, că echivalează cu lo
cul 7 intr-o ierarhie olimpică 
absolută a hocheiului- sau cu 
locul 9 ai campionatului mon
dial.

Răminind în limitele realității 
clasamentului, locul 1 în grupa 
B înseamnă cea mai bună per
formanță realizată pînă acum 
de hocheiștii români, la Jocurile 
Olimpice de iarnă. Jucătorii 
români au obținut 4 victorii din 
5 meciuri (4—3 cu Austria; 3—1 
cu Japonia: 4—3 cu Elveția și 
9—4 cu Bulgaria), singura în- 
frîngere (3—4) fiind consem
nată în fața Iugoslaviei. Dar și 
acest 
ție și

CARE POT Fl NUMAI
producția de materiale influen
țează, dacă nu cumva determi
nă, în final rezultatele sportive. 
Aparent, acest decalaj a existat 
și la edițiile anterioare, dar nu 
intr-o măsură atît de precum
pănitoare ca la actuala ediție- 
în care rezultatul sportiv a fost 
cultivat printr-un efort tehnic 
industrial, multidisciplinar, ca și 
de creșterea numărului de cobo- 
rîri în antrenamente, ceea ce a 
asigurat selecția echipajelor. 
Dincolo de aceste realități, tre
buie spus că. totuși, întinerirea 
după Sapporo 1972 s-a realizat 
numai parțial, la nivelul împin- 
gătorilor. piloții rămînînd ace
iași, adică loan Panțuru și Dra- 
goș Pahaitescu. Aportul de ti
nerețe și de vigoare al atleților 
cooptați în lotul de bob a fost 
vizibil și s-a materializat — mai 
ales la bobul de 4 persoane — 
prin cronometrajele startului pe 
primii 30 de metri, unde s-au 
aflat mereu printre cei mai 
buni ai concursului, ceea ce re
comandă implicit aceeași solu
ție sau unele asemănătoare și in

meci, cu un plus de aten- 
de concentrare, putea fi

UN ÎNCEPUT
Fără 

de la
îndoială că noua 
Sinaia, a cărei în-

viitor, 
pîrtie 
ghețare artificială se impune ca 
o condiție sine qua non. folo
sită intensiv, va releva și noi 
și valoroși conducători de bob. 
în vederea unor selecționări 
preliminare. Si, desigur, va con
duce la formule de echipaj care 
să-și dobindească. prin repetiție, 
structură și personalitate, men
ținută o perioadă mai lungă, 
de cîțiva ani sau chiar pentru 
un întreg ciclu olimpic. Condi
țiile deschise bobului de pîrtia 
artificială de la Sinaia, dublate 
de preocupări tehnice pentru 
construcția boburilor, lasă să se 
Întrevadă perspective reale de 
performanță. Numai experiența, 
repetiția îndelungată pe noua 
pîrtie pot conduce la elimina
rea unor ezitări de conducere, 
a unor intîrzieri de manevre și 
mai cu seamă la adoptarea unui 
stil activ, ofensiv la piloți, de 
permanentă inițiativă față de 
traseu, in funcție de temperatu
ră. de calitatea gheții, de vite
ză etc.

cîștigat, cu posibilitatea reală, 
obiectivă, de a încheia turneul 
neînvinși.

Din ce s-a constituit succesul 
și valoarea mai ridicată a se
lecționatei de hochei ? Tinere
țea echipei — media cea 
mai mică de vîrstă dintre toate 
echipele participante — a o- 
ferit antrenorilor (Șt. Ionescu și 
I. Tiron), suportul de vigoare 
biologică pe care l-au modelat 
intr-un ridicat nivel de pregă
tire fizică. Hocheiștii patinează 
bine, mult și, mai ales, mai re
pede. Indemînarea lor în pre
luarea, conducerea și pasarea 
pucului, în dinamica elastică și 
rapidă a jocului a crescut con
siderabil, ceea ce înseamnă că 
s-a creat premisa pentru jocul 
de combinație colectivă, pentru 
viteza de circulație a pucului 
pe scheme și culoare de inter
cepție, într-un spirit de con
strucție ofensivă. Obținînd sub
stanțiale îmbunătățiri de con
cepție și de materializare a in
tențiilor, credem totuși că jo
cul echipei este susceptibil de 
perfecționare în vederea com
petițiilor care o așteaptă. Ne 
gîndim în primul rînd la efica
citate. Echipa se realizează mai 
ales prin atacanții liniei I 
(Axinte—Tureanu—Costea) ți
mult mai puțin prin celelalte 
două, existind un dezechilitzru 
în capacitatea ofensivă a for
mației. Se trage încă prea pu
țin la poartă și numai din faze 
clare de gol și din vecinătatea 
portarului.

In fazele de apărare, funda
șii — insuficient de experimen
tați — se pierd uneori degajind 
zona la întîmplare, în loc ca 
prin pasă să creeze embrionul 
ieșirii organizate din zonă pe 
contraatac. Și, în sfîrșit, se cere 
îmbunătățit jocul fără puc, 
adică permanenta demarcare în 
atac și supravegherea adversa
rului în apărare. Angajată în- 
tr-o atitudine activă, participa
tivă a jucătorului complet, ne
specializat strict pe post, echi
pa, insistînd pe idee, își poate 
multiplica vocațiile și posibilită
țile deja afirmate.

CITEVA SUGESTII

cere

gențelor muncii de pregătire multilaterală a 
sportivilor ți pentru ca aceștia să fie capa
bili de mai multă putere de luptă ți dăruire.
• Ieșirea din perimetrul unor stațiuni de 

sporturi de iarnă supraaglomerate de fluxul 
turistic prin crearea unor centre de pregă
tire ți performanță pe discipline în care să 
se poată lucra in liniște ; alcătuirea unui ca
lendar sportiv care să asigure variație ți ex
periență.
• Producătorii de materiale sportive să-ți 

onoreze angajamentele de a asigura bocanci 
ți schiuri de calitate, atît pentru activitatea 
de masă cit ți pentru cea de performanță.
• învățămintele aspre ale acestei partici

pări olimpice să conducă Ia regrupările ne
cesare de forțe, la mai multă exigență din 
partea tuturor — federație, cluburi, sportivi, 
antrenori — pentru refacerea terenului pier
dut pentru ridicarea sporturilor de ia-nă la 
nivelul cerințelor și condițiilor actuale.
• F.R.S.B. conduce activitatea a patru 

sporturi = bob, sanie, schi (alpine, fond, să
rituri) ți biatlon de pe întregul teritoriu, fără 
a fi avut in ultimii ani personal tehnic de 
specialitate (antrenori federali). Este nece
sară o conducere mai directă, operativă ți 
responsabilă a fiecărei discipline in parte.

Pornind de la comportarea necorespun- 
zăioare a delegației sportive de iarnă care 

y ne-a reprezentat ia Innsbruck ți de la cau- 
zele care au condus la această stare de lu- 
cruri se impun citeva concluzii.
• Necesitatea lărgirii bazei de masă a 

sporturilor de iarnă (mai ales bob ți sanie) 
Sj folosind competițiile republicane existente

jS (ex. Cupa tineretului) pentru selecția ele- 
Ș; mentelor talentate, susceptibile de a pro-

mova in sportul de performanță.
J: • Procesul de instruire sportivă se

substanțial ameliorat, sub aspect cantitativ ți 
calitativ. E nevoie de mai multă modernitate, 
de introducerea elementelor obiective — cro- 

ti nometru, chinogramă, control medical —, de 
Js un efort colectiv de echipă in cadrul scienti
st fizării metodicii de pregătire.
țs • Consolidarea organizatorică, materială
st și metodică, a unora dintre actualele struc- 

turi (A.S.A., Dinamo Brașov), cluburi specia- 
țs lizate pe sporturi de iarnă care să poată
țg prelua și realiza sarcinile de reprezentare
țs ternc.țională la nivelul cerut.
J; • intensificarea muncii de educație 
st secții, la cluburi, la echipele naționale, 

staurarea ordinei si disciplinei in pregătire 
tt incepind cu specialiștii, spre a răspunde exi-

Pagină realizată de M. BIRJE
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ȘCOLILE SPORTIVE DIN CONSTANȚA 
SI PERSPECTIVA PERFORMANȚEI

■J "

Constanța se situează printre județele care propulsează cu o 
remarcabilă perseverență în activitatea sportivă de perfor

manță mereu mai multe elemente de perspectivă. Statisticile con
firmă : tineri ți tinere care ți-au început ucenicia in acest județ au 
ajuns după aceea titulari ai unor formații divizionare ți chiar 
componenți ai unor loturi reprezentative. Luptătorul C. Alexandru, 
handbalistele Nadire Ibadula-Luțaț și Elena Frincu, baschetbaliștii 
Cernat și Pirșu, voleibalistele Emilia Cernega și Liliana Pațca, iată 
doar cîteva exemple din grupa seniorilor. Există, însă, exemple 
similare și la nivelul foarte tinerilor sportivi constănțeni, aflați în 
loturile republicane ale copiilor și juniorilor.

Elementul definitoriu în direcția descoperirii, formării și lansării 
către vîrful piramidei îl constituie cele două școli sportive din 
municipiul Constanța, unități de învățămînt specializate ce se iden
tifică cu principala pepinieră a performanței din acest județ.

SELECȚIA-PRIM ARGUMENT
„A reuși în procesul de in

struire înseamnă a porni de la 
o cît mai exigentă selecție".

Este deci necesar ca intre vor
be și fapte să existe o legătură 
directă. Sute de copii iau cu 
asalt secțiile, după aptitudini și 
preferințe, caută să-și ciștige un 
loc in ioturile școlilor. Dintr-o 
asemenea masă a reușit prof. 
Petre Toader (Șc. sp. 1) să-l 
descopere pe viitorul campion 
republican la natație Cristian 
Mitrenga, primul „delfin" pe 
50 m din acest județ. Si. la fel 
folosindu-se de modalitatea se
lecției, prof. Nicolae Coteț (Șc. 
sp. 2) l-a adus in rindul cam
pionilor țării in bazin acoperit 
pe Viorel Mihalcea. dublu re
cordman republican de copii, cu 
rezultate care figurează intre 
cele mai bune pe plan mondial 
la nivelul celor mai mici îno
tători. Este de remarcat totoda
tă inițiativa comună a celor 
două instituții de învățămînt 
care colaborează — și în această 
direcție — pentru atragerea în 
inițiere a TUTUROR copiilor 
din municipiul Constanța. în

ideea lăudabilă ca. încă în acest 
cincinal, să nu mai existe pre
școlari sau școlari cuprinși în 
primul ciclu elementar care să 
nu știe să înoate.

O selecție pe verticală se 
face simțită și in alte ramuri 
sportive. In tenis, de pildă, dis
ciplină in care cifra de 1 000 de 
copii ce trec lunar prin ciurul 
profesorilor Gigei Patrichi și 
Lilian Rusu, este de mult de
pășită. Școala sportivă 2 con
stituie un vast „atelier" al mi
cilor tenismani constănțeni, care 
beneficiază de o veritabilă... 
plantație de terenuri (două pe 
coritan și 6 pe zgură, aceasta 
intr-o primă etapă...) un argu
ment convingător pentru atra
gerea copiilor.

In gimnastica ritmică, in 
rugby, in lupte (greco-romane 
îndeosebi) și in general la ni
velul tuturor secțiilor, selecția 
— care înseamnă pină la 8000 
de copii trecuți prin ciur — re
prezintă latura care deschide 
procesul de instruire și ii asi
gură conținut, eficiență.

0 LECȚIE = CEL PUȚIN 120 DE MINUTE..
Ce Înseamnă proces de instruire 

In cadrul celor două școli sporti
ve din vechiul Tomis ne-o de
monstrează, ca și în selecție, fap
tele, rezultatele. Aproape că nu 
există secție pe ramură de sport 
In care procesul finit al activității 
profesorilor și antrenorilor să nu 
echivaleze cu elemente canalizate 
spre performanță, dirijate — prin 
valoare — către cluburi ou echipe 
divizionare și care, în multe ca
zuri intr-un efort continuu de 
autodepășire, au promovat pînă 
în loturile reprezentative.

în plină afirmare pe planul per
formanței, cele două unități spor
tive școlare constănțene au for
mat multe alte elemente, la fel 
de înzestrate, care au și făcut 
primele opțiuni pentru intrarea 
în eșaloanele de elită ale țării. 
Să amintim cîteva nume : atieții 
V. Dumitrescu și St. Văduva (primul 
campion balcanic d,e juniori în 
proba de 200 m), baschetbaliștii
Baiceanu (azi la Steaua), Bălan, 
Gabriela Dugăișescu, Camelia 
Vlad ?i Mirela Trică, handbaliștii 
Bedivan, Damian, Solomon și 
Munteanu, Elena Laza, Larisa Ca
zacii și Catiușa Alexandru, volei
balistele Elena Dudu Melania 
Co stea și Tatiana Prisăcaru, boxe
rul Gh. Lazăr, luptătorii Draica, 
frații Neagu și Negrișan (greco- 
romane), Măndilă, Mărgărit, Stan- 
ciu, Radu Lotreanu Blîndu, Gîs-

că, Voicu (libere), rugbyștii Dram, 
I. Vasile, Tudor și I. Olteanu.

Iată roadele unui proces de 
instruire (care nu se consideră 
limitat la ce*  s-a făcut pînă acum, 
ci își propune să găsească noi căi 
către perfectibilitate, prin efort 
dar și prin studiu. Fiecare profe
sor și antrenor păstrează o evi
dență reală a prezenței elevilor Ia 
antrenamente — la care asistențe- 
le colectivelor de conducere ale 
școlilor au devenit un fapt frecvent 
— sesizindu-se prompt cînd apar 
„ruperi*  în instruire. De altfel 
acest ultim aspect este cu totul 
izolat, el avînd întotdeauna moti
vații obiective. Nici nu poate fi 
altfel de vreme ce copiii intră tn 
școală cu consimțămîntul ferm al 
părinților și al unităților de învă- 
țămint de bază (acolo unde ei 
își desfășoară pregătirea propriu- 
zisă), care văd in aceste labora
toare nu numaidecit nuclee ale 
performanței, ci înainte de toate 
o modalitate de autoeducase, de 
disciplinare a elevilor. Că școlile 
sportive realizează plenar și un 
asemenea obiectiv de o mare im
portanță socială o atestă statistici
le Inspectoratului școlar județean; 
în ultimii 5 ani doar 0,8 Ia sută 
dintre elevii celor două școli au 
avut de rezolvat „probleme*  dis
ciplinare și numai 3 la sută au 
obținut medii de promovare sub
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Peste patru zile.

meciul cu echipa Franței

LOTUL REPREZENTATIV EFECTUEAZĂ ANTRENAMENTE INTENSE
(Urmare din pag. 1)

dință de pregătire, în cadrul 
unui susținut program de recu
perare (masaj, saună, odihnă 
etc.). în cursul dimineții de 
ieri, întregul lot a participat la 
un nou antrenament, desfășurat 
pe stadionul Dinamo ; după- 
amiază, pe stadionul Steaua, s-a 
desfășurat un al doilea antrena
ment, de mare intensitate și va
rietate. Cum se vede, vineri a 
fost o „zi plină" pentru selec- 
ționabili. Pentru astăzi, alte șe
dințe de pregătire, ca și mîine, 
de altfel.

întreaga acțiune de pregătire 
a jocului cu Franța, joc foarte 
important în tentativa califică

rii echipei noastre în turneul 
final olimpic de Ia Montreal, se 
desfășoară intr-o atmosferă de 
încredere și bună dispoziție. Lo
tul de jucători pune în practică 
cu seriozitate și disciplină în
drumările colectivului de tehni
cieni, condus de Ștefan Covaci, 
vicepreședinte al F.R.F., secun
dat de antrenorii Cornel Dră
gușin și Gheorghe Constantin. 
Fiecare dintre component» lo
tului dorește ca acest an inter
național al fotbalului românesc 
să înceapă printr-un rezu’fat 
bun, prin realizarea unui prim 
obiectiv din olanul pentru ca
lificarea Ia J.6. Asemenea stări 
de spirit am intilnit și la vechii 
internaționali, precum Dinu,

Mîine, in Divizia B

0 ETAPĂ CU CÎTEVA DERBY-URI 
SI UN CUPLAJ INTERBUCUREȘTEAN7 7
• Manifestări nesportive la partidele disputate duminica trecută

Mîine, Divizia B programea
ză meciurile etapei a XX-a. 
Dar, înainte de a vedea ce în- 
tilniri vor avea loc, este cazul 
să menționăm cîteva fapte, de
loc plăcute, petrecute duminica 
trecută în această competiție.

Nu spunem, desigur, o nou
tate afirmind că acest retur se 
anunță dificil centru majori
tatea competitoarelor. tinînd 
seamă de configurația clasa
mentelor în toate cele trei se
rii. Dar. se pare, multe dintre 
echipe n-au înțeles să se pre
gătească așa cum trebuie Și în 
acest fel să aibă potențialul 
necesar pentru a obține victo
ria în mod sportiv. Dincolo de 
rezultatele cunoscute, au apă
rut manifestări de indisciplină, 
unele de-a dreptul huliganice, 
așa cum s-au petrecut lucrurile 
la Botoșani. Un spectator (Va
sile Bobițanu, str. Grivitei nr. 
59) a aruncat cu o sticlă în 
teren, iar jucătorul Bordeianu 
(C. 8. Botoșani) l-a lovit pe 
Pisău (F. C. Petrolul), după 
terminarea partidei, pe culoa
rul de la cabine. Atitudinea 
fotbalistului din Botoșani este 
condamnabilă și suspendarea 
lui doar pe patru etape o con
siderăm a fi prea blîndă.

La acest capitol, al indisci
plinei, întîlnim și alte nume : 
Stoica (F.C.M. Galați) — sus
pendat pe cinci etape pentru 
lovirea adversarului fără ba
lon ; Batki (U.M. Timișoara) —

suspendat pe patru etape tot 
pentru lovirea intenționată a 
adversarului : Ioniță (Victoria 
Tecuci) — suspendat pe o eta
pă pentru manifestări nespor
tive.

Așadar, returul abia a înce
put Și manifestările nesportive 
au apărut. Atragem din nou a- 
tentia conducătorilor de cluburi 
si asociații, secțiilor de fotbal 
si antrenorilor asupra măsuri
lor pe care trebuie să Ie ia 
pentru curmarea acestor mani
festări. pentru a asigura ca
drul corespunzător desfășurării 
campionatului diviziei secunde.

Cît privește etapa de mîine, 
aceasta programează cîteva în- 
tîlniri importante. cum sînt 
derby-urile de la Galati și Plo
iești, de la Tîrgoviște si Bucu
rești, de la Hunedoara Și Sibiu. 
Desigur că partidele din ora
șele sus-amintite vor fi urmă
rite de numeroși spectatori, 
care doresc să vadă faze fru
moase. un fotbal de calitate. 
Pentru aceasta e necesar si ca 
echipele gazdă să ia toate mă
surile în vederea unei organi
zări cît mai bune. în privința 
arbitrajelor, după cum se poa
te vedea din programul etapei, 
acestea se bucură de prezența 
unora dintre cei mai buni „ca
valeri ai fluierului", ceea ce ne 
îndreptățește să așteptăm o 
reușită și din acest punct de 
vedere.

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR

Dumitru, Lucescu, Iordănescu, 
I). Georgescu, Răducanu, dar și 
la jucătorii mai tineri, cum sînt 
Bă'oni, Crișan, Anghelini, C. 
Zamfir.

★
Paralel cu pregătirile lotului 

olimpic continuă și acelea ale 
loturilor de tineret (23 și 21 
ani). Sub îndrumarea antreno
rilor Ion Nunweiller (lotul de 
23 ani) și Octavian Popescu (lo
tul de 21 ani), fotbaliștii reți
nuți în cele două loturi au efec
tuat ședințe de pregătire și joi 
și vineri, pentru astăzi fiind 
prevăzut un meci de antrena
ment la două porți.

în cursul zilei de luni, com
ponent» lotului de tineret (21 
ani) vor pleca, pe calea aerului, 
în R.D. Germană unde, miercuri, 
vor întîlni. în localitatea 
Schwed, echipa similară a aces
tei țări.

Lotul de tineret (23 ani) va 
juca o zi mai devreme, deci 
marți, la Tîrgoviște, în compa
nia echipei similare a R.D. 
Germane.

ROM
PITEȘTI, 
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TURNEE PESTE HOTARE ALE UNOR
în a doua perioadă de între

rupere a campionatului, între 
1 și 15 aprilie (pauză cauzată 
de dubla întîlnire a reprezenta
tivei noastre Olanda. în
preliminariile Turneului Olim
pic) mai multe formații divi
zionare A au în proiect efec
tuarea unor turnee peste ho
tare. F. C. Argeș și Politehnica

Iași vor j 
Bacău îri 
Kuweit, I 
în Polonia 
țese in 1 
din nrimu 
tratative 
hotare în 
unor întîu 
easi periq

TRIBUNELE SÎN1NEÎNCĂPĂT

INVESTIȚIILE
Dacă un prim argument în reu

șită îl constituie selecția, un al 
doilea, conținutul procesului de 
instruire, pe cea de a treia 
treaptă a eficientei activității șco
lilor sportive constăntene trebuie 
situate condițiile materiale create, 
sălile și terenurile puse la dis
poziție elevilor, r/iit orilor perfor
meri. 9

Tot ce s-a realizat în acest do
meniu poartă amprenta sprijinu
lui și înțelegerii pe care organele 
județene șf cele municipale le a- 
cordă necontenit acestor unități 
soortive de elită. Prof. Leonida 
Florea, inspectorul general școlar 
al județului Constanța, în timpul 
vizitei făcute la bazele sportive a 
accentuat acest important sprijin.

La școala sportivă 1 : trei tere
nuri pentru baschet, două de vo
lei și unul de handbal ; o sală 
pentru jocuri sportive si alte două 
săli rezervate gimnasticii. In pli
nă amenajare — o sală (dimen
siuni 40X15) care urmează să fie 
folosită de „jocuri*.  Elevii ace- 
leeasi școli au un larg acces pe 
stadionul „1 Mai*  (cel mai mare

S-ar fi impus ca aceste noduri

FRUCTUOASE
din municipiul Constanta), la Sala 
sporturilor și sala „Tomis*,  la 
piscina olimpică de la Mamaia.

La Școala sportivă 2 : pe lingă 
terenurile de tenis amintite (8), 
săli pentru atletică grea (box, 
lupte, haltere), acces permanent 
pe lacurile Siutghiol și Tăbăcăria 
(o bază nautică cu sistem încăl
zire). Tot aici se află, în plină 
amenajare un cămin și o can- 
tină-restaurant, cu o capacitate 
de 220 de locuri, care vor fi date 
în folosință pînă Ia 1 iunie. Școa
la va beneficia, în anii următori, 
de o sală de sport (42X20) cu tri
bune (500 locuri).

Să adăugăm celor văzute, reali
tăți și proiecte, echipamentul și 
materialul sportiv atît pentru an
trenamente, cît și pentru compe
tiții, buna rînduială din magazii, 
spiritul gospodăresc care face 
,,casă bună*  peste tot. Elevii au 
fost învățați să pretuiască fiecare 
lucru luat din inventarul școlilor, 
să-l folosească cu chibzuință, să-I 
restituie într-o stare corespunză
toare.

SERIA | î • Viitorul Vaslui — F.C. 
Brăila : A. Miinich (București) • 
Gloria Buzău — C.S. Botoșani : C. 
Petrec (București) • Victoria Tecuci 
— S.C. Tulcea : F. Coloși (București)
• F.C.M. Galați - C.S.U. Galați : 
Gh. Retezan (București) • Celuloza 
Călărași — C.S.M. Borzești : Gh. Io- 
nescu (Brașov) • F.C. Petrolul Plo
iești — Prahova Ploiești : C. Niculescu 
(București) • C.S.M. Suceava — 
Cimentul Medgidia : N. Petriceanu 
(București) • Unirea Focșani — Ceah
lăul P. Neamț : |. Urdea (București) 
O C.F.R. Pașcani — Metalul Plopeni : 
Gh. Vasilescu I (București).

SERIA A ll-a : ® Minerul Motru — 
F.C.M. Giurqiu : M. Moraru (Ploiești)
• Metrom Brașov — Tractorul Brașov: 
Al. Grozavu (Constanța) • Metalul 
Mija — Nitramonia Făgăraș : |. Cio
lan (lași) O Progresul București — 
Metalul București : M. Popescu (Bu
curești) © C.S. Tîrgoviște — Dinamo 
Slatina : N. Rainea (Bîrlad) • Voin

ța București — Autobuzul București : 
V. Roșu (București) • Automatica 
Alexandria — Chimia Rm. Vîlcea : 
Ov. Constantinescu (Galați) • Chimia 
Tr. Măgurele — Steagul roșu Brașov : 
Gh. Manole (Constanța) • Electropu- 
tere Craiova — Ș.N. Oltenița : T. 
Andrei (Sibiu).

SERIA A III-A : F.C. Șoimii Sibiu — 
U.M. Timișoara : M. Buzea (București)
• C.F.R. Timișoara — Minerul Mol
dova Nouă : R. Șerban (Craiova) © 
F.C. Baia Mare — Sticla Turda : S. 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) © 
Gaz metan Mediaș — C.I.L. Sighet : 
Cr. Teodorescu (Buzău) 9 Ind. sîr- 
mei C. Turzii — Rapid Arad : |.
Kosuth (Buzău) • F. C. Corvinul Hu
nedoara — Victoria Călan : I. Rus 
(Tg. Mureș) © Metalurgistul Cugir — 
Dacia Orăștie : M. Marinciu (Ploiești)
• Unirea Tomnatic — Mureșul Deva : 
St. Marian (Sighișoara) © Victoria 
Cărei — Gloria Bistrița : |. Soss (Tg. 
Mureș).

în foile de arbitraje si in ra
poartele observatorilor federali 
am întîlnit multe consemnări 
pozitive despre felul cum s-au 
desfășurat unele dintre meciu
rile disputate duminică și 
miercuri. Este îmbucurător, de 
pildă, că echipele organizatoa
re s-au străduit să-și facă 
datoria, contribuind la reușita 
spectacolului fotbalistic. De a- 
semenea. cu mici excepții, ar
bitrajele S-au ridicat la un bun 
nivel, nedînd loc la discuții nici 
în rîndurile jucătorilor, nici ale 
spectatorilor. Referitor la orga
nizare, se constată, totuși, că 
pe unele stadioane — la Bucu
rești, pe -23 August", mai cu 
seamă — unele conduceri de 
cluburi încalcă instrucțiunile 
F.R.F. în ceea ce privește or
dinea și accesul unor persoane 
în incinta terenului. Unii iubi
tori ai fotbalului nu respectă 
dispozițiunile și invocă diferite 
calități... neregulamentare pen
tru a rămîne în incinta terenu
lui. Cornel Drăgușin amintește 
în această direcție și un alt fapt, 
anume acela că, duminică. Ia 
primul meci al cuplajului bucu- 
reștean, nu mai puțin de 5 AN
TRENORI se aflau pe banca de * 
rezerve a echipei Sportul stu
dențesc ! 5 in loc de 2 ! Nici 
antrenorii nu cunosc instrucți
unile F.R.F. ?

• Foarte multe note de 9 și 
chiar două de 10 acordate de 
observatori arbitrajelor. Trebuie 
reținut faptul că Maximilian
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IN CÎTEVA Rl

sâ cuprindă și unele nominalizări 
de profesori și antrenori care, alâturi de cei doi directori ai școlilor, 
Sorin Popescu (1) și Gigei Patrichi (2), nu precupețesc nici un efort 
pentru reușită. Firește, este o obligație pentru toți de a munci, de 
a dovedi pasiune și pricepere. Aproape toți o fac cu mult spirit 
de dăruire. Dacă i-am evidenția pe unii, i-am nemulțumi pe alții. 

Mai important este să remarcăm preocuparea pentru extinderea 
rețelei școlilor sportive constănțene. Astfel, vor ființa alte două uni
tăți similare, la Medgidia și Mangalia, probabil, chiar din noul an 
școlar. De pe acum celor două unități sportive li se pregătesc sedii 
și o bază materială adecvată. Este o inițiativă justificată, menită să 
grupeze, teritorial, mai judicios elevii cu afinități in sport, concen
trați acum doar în orașul de reședință al județului,

Tîberiu STAMA §i Cornel POPA, coresp.

I SANCȚIUNI EXEMPLARE DUPĂ

Iîn afară de sancțiunile apli
cate în Divizia B. pe care le 
publicăm în comentariul de

Imai sus. Comisia de disciplină, 
luînd în discuție unele abateri 
săvirșite în Divizia C — chiar

Idin prima etapă a returului — 
a dictat o serie de pedepse as
pre. Astfel Viorel Ilie (Viitorul

I Brăila) nu va juca 12 etape. 
Eliminat din joc pentru lovire, 
acesta a reintrat în teren și a 
lovit din nou un adversar...

IȘase etape vor sta pe tușă și 
doi jucători de la Ancora Ga
lati, Roșu și Drăgan, pentru

I lovirea adversarului cu piciorul. 
Binevenită este și pedeapsa —

6 etape — dată lui Vanea (Șoi- 
Imii Tarom), care a practicat un 

joc violent, în ideea de a-și 
initimida adversarii. O altă 
sancțiune severă, dar meritată:

PRIMA [TAPĂ A DIVIZIEI C
Pietreanu (Electromotor Timi
șoara) 5 etape suspendare pen
tru lovirea cu pumnul a unui 
adversar.

Lascău (Unirea Dej) și Salac 
(Dermata CIuj-Napoca) s-au 
lovit reciproc. Primul (fiind re
cidivist) a fost suspendat pe 
4 etape, iar cel de-al doilea 
nu va juca două etape.

Au mai fost sancționați cu 
cîte 2 sau 3 etape : Filer (Vic
toria Roman), Dobay (Voința 
Oradea), Mincu (Viitorul Scor- 
nicești), Mihăilescu (Gloria Re
șița), Stancu (Gloria Murfatlar), 
Vanea (Electrica Constanța), 
Mitu (l.C.I.M. Brașov). Mate- 
escu (Lotru Brezoi). Apostol 
(Triumf București), Voica (Fo- 
resta Bistrița), Niculae (Mine
rul Rodna) și Lobonz (Minerul 
Ghelar).

• La A.S.A. Tg. 
Mureș e o verita
bilă criză de exe- 
cutanți de penal- 
tyuri. Boloni, Naghi, 
Gligore, Hajnal, 
Fazekaș au ratat — 
mai demult sau 
de curînd — ase
menea lovituri ; 
miercuri, cînd s-a

dictat penalty în 
favoarea mureșe
nilor, Nagel și-a 
părăsit poarta, în- 
dreptîndu-se spre 
punctul de la 11 m 
din careul advers. 
Dar 
reușit 
me !
acum,

nici el n-a 
să transfor- 

Se pare că,
Onutan va

• Mai erau puține minute 
pînă la fluierul final în par
tida „Poli" Timișoara — Po
litehnica Iași. Forțînd egala- 
rea, oaspeții încercau totul, 
efectuau, între altele, pre
singul în apropierea porții 
lui Catona. La o asemenea 
fază, constrîns, Mioc a șutat 
în mîna lui Ciocirlan, aflat 
la un metru de adversar. 
Normal, arbitrul Gh. Po- 
povici n-a sancționat hențul 
și mingea centrată de Cio
cirlan a ajuns la Costea, a-

flat und 
careului 
bună de 
că a făc 
A oprit 
cuzînd 1 
de cchij 
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ționat „ 
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IAN POPA care de la 10 
m l-a expediat în plasă : 
min. 8, 1—0 pentru echipa
noastră. In continuare, jocul 
a scăzut din intensitate, oas
peții căutînd prin intrări destul 
de tari să stopeze acțiunile o- 
fensive ale echipei noastre (Vesa 
fiind accidentat a fost înlocuit).

După pauză, jocul a scăzut și 
mai mult ca ritm, oaspeții de- 
marcîndu-se mai bine, pasînd 
mai precis. Două bune ocazii — 
cite una la fiecare poartă — 
am notat în minutele 62 (Cer- 
nescu, șut pe lingă poarta goa

E A
ia. S. C. 
teaua în 
'imișoara 

studen- 
echipe 

află în 
e peste 
[arfizării 
în ace-

NOTE, COMENTARII, NOTE
ALLEGRO-UL CRAIOVEAN

Universitatea Craiova este o e- 
chipă realmente nouă. lată, de 
pildă, fată de formația care a 
cîștigat acum (nici) doi ani cam
pionatul, numele ,,ll“-lui aliniat 
în compania Rapidului sînt de-a 
dreptul inedite, ou Lung. Negrilă, 
Constantinescu, Berneanu, Purima, 
Donosc, Crișan, Cămătaru, ca să 
nu mai vorbim de faptul că Ște- 
fănescu si Dașcu erau — acum 
doi ani — doar rezerve.

In ciuda înlrîngerii, această 
formație foarte tînără are ceva 
care îndeamnă la speranțe.^ E- 
chipa craioveană a fost — în ul
timii ani — una din puținele 
echipe bazate pe viteza acțiunii. 
Astăzi, nu mai puțin decît ieri, 
orientarea se păstrează, „11 “-le 
lui Bălăci fiind, după Steaua, o 
echipă veloce, pe lingă atît de 
multe alte formații care cultivă 
jocul de tatonare, metoda pozi
țională, cu corolarul ei firesc, a- 
dică atacul mult prea mult gîn- 
dit.

In jocul cu Rapid, echipa cra
ioveană a marcat „puncte teh
nice", dacă permiteți expresia, 
ori de cîte ori a accelerat prin 
intermedi-ul fundașilor săi laterali. 
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AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES DIN 21 MARTIE 1976

Această tragere vă oferă cîști
guri în autoturisme Dacia 1300 și 
Skoda S 100, excursii în U.R.S.S., 
R.D. Germană, Grecia și Turcia, 
premii variabile în bani.

Se cîștigă și cu 3 numere.
NUMEROASE CÎȘTIGURI

într-un timp foarte scurt Lozul 
primăverii a oferit mari și va
riate cîștiguri în bani și auto
turisme participantelor din întrea
ga țară. Astfel, pînă în prezent 
au fost atribuite peste 10 auto-

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 19 MARTIE 1976
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1.021.056 led din oare 79.163 lei 

report.
EXTRAGEREA I : 26 6 14 16 55 80 44 77 42
EXTRAGEREA a Il-a : 78 67 76 3 57 25 79 13 43
Plata câștigurilor se va face în Capitală începînd din 29 martie pînă la 

19 mai, în țară aproximativ din 1 aprilie pînă la 19 mai 1976 inclusiv iar 
prin mandate poștale aproximativ din 1 aprilie 1976.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT INTERMEDIAR
DIN 17 MARTIE 1976

Categoria I : (13 rezultate) 24 10 variante a 2.824 lei ;
Categoria 2 : (12 rezultate) 587 50 variante a 139 lei ;
Categoria 3 : (11 rezultate) 4.596,70 variante a 27 lei.

lă) și 67 (Koval, reluare din 
apropiere, alături).

Arbitrul piteștean I. Chilibar 
a condus următoarele formații :

ROMANIA : Speriatu — Cîrîc, 
Toader, Farcaș, I. Popa — Chi
tara, Șunda, Șt. Popa (min. 73 
Irimescu) — Lupău, Cămătara 
(min. 73 Ignat), Vesa (min. 25 
Cernescu).

U.R.S.S. : Novikov — Kreaci- 
ko, Parsadian, Bondarev, Ka- 
deikin — Bal, Hidiatulin, Koval 
— Aiiukov (min. 22 Kircev), Da- 
raselia. Petrakov.

Laurențiu DUMITRESCU

deseori agresivi în atac, prin in
sinuările deloc moderate ale mij
locașilor (Stefănescu nu face 
excepție, în ciuda gabaritului) și 
prin nervozitatea pozitivă a ex
tremelor. Dar, acest angrenaj este 
obligat să scadă brusc tempoul 
în faza de finalizare, deoarece 
nu are în avanposturi un vîrf 
care să liciteze, prin insistentă, 
viteza acțiunilor. Sigur că rein
trarea lui Marcu va fi un nou 
plus la fondul de viteză al echi
pei, dar problema „vîrfului" Că- 
mătaru, jucător mai potrivit pen
tru lansările din linia a doua, 
rămîne.

Să sperăm că. pînă la urmă, 
antrenorul Cemăianu va găsi o 
soluție. Allegro-ul Craiovean poate 
fi un interesant reper în albia 
mult prea calmă a diviziei noas
tre nationale. (I. Ch.)

INTR-UN DEPLIN 
ANONIMAT

Duminică, la Petroșani, cu greu 
s-a putut afla rezultatul partidei 
de tineret-speranțe dintre echipele 
Jiul și Olimpia Satu Mare. Nici 
măcar la stația de radioamplifi
care a stadionului nu a fost a- 
nunțat, dovada (încă o dată) a 
„interesului" ce se poartă acestei 
compeții.

De-abia după minutul 90 al în
tâlnirii primelor formații, stând de 
vorbă cu arbitrul jocului echipe
lor de tineret-speranțe. Ludovic 
Petd din Mediaș, am aflat rezul
tatul ca și cîteva amănunte nu 
lipsite de importanță :

„Meciul s-a jucat la Aninoasa și 
organizatorii au fost luați cam 
pe nepregătite. E drept, la ves
tiare exista apă caldă, dar tere
nul era incomplet curățat de 
zăpadă/ se prezenta într-o stare 
deplorabilă, iar în tribune dacă 
se aflau vreo 20 de spectatori... 
In aceste condiții, și cu aceste 
tribune dezolant de goale, ce să 
Ie mai ceri jucătorilor ? Meciul, 
ca desfășurare, a fost cam la fel 
cu acesta, dintre echipele «mari’* *,  
iar pentru ca similitudinea să fie 
cît mai perfectă, Jiul a cîștigat 
tot printr-un autogol al Olimpiei, 
Si tot în repriza a doua".

adresa jocului dur practicat de 
unii dintre componentii echi
pei F. C. Constanta, în meciul 
cu Steaua. în special Constan- 
tinescu „ a avut o singură 
preocupare : picioarele adver
sarilor". Pe cît a putut — re
marcă observatorul federal — 
Antonescu, căpitanul echipei, a 
încercat să-și calmeze jucăto
rii, dar nu prea a reușit. Poate 
că reușește acest lucru Comi
sia de disciplină...

• O echipă domină, dar ra
tează multe ocazii. Tensiune 
inerentă în teren și în tribune. 
Tensiune amplificată și din 
cauza unui antrenor al echipei 
oaspe, care tot timpul a tipat, 
a dat indicații jucătorilor, pre
ferind și cuvinte triviale la a- 
dresa arbitrului. Unde s-au pe
trecut aceste lucruri ? La me
ciul dintre F. C. Olimpia și 
S. C. Bacău. Apreciind ca foar
te bun arbitrajul lui C. Nicules- 
cu, observatorul federal Dumi
tru Ionescu insistă asupra ati
tudinii necorespunzătoare a an
trenorului băcăuan Nedelcu.

• încheiem aceste rînduri 
cu notațiile lui Ion Marinescu 
privitoare la meciul A.S.A.'Tg. 
Mures — Dinamo : „Excelentă 
organizare, deplină sportivitate". 
Un meci cu „miză", atît pentru 
gazde, aflate în... vrie după 
primele două etape ale retu
rului. cît și pentru oaspeți, care 
luptă pentru titlu. La acest ca
pitol, al sportivității, egalitate 
perfectă între A.S.A. și Di
namo 1

Jack BERARIU

Desigur, nu toate meciurile din 
campionatul de tineret-speranțe 
se dispută într-un astfel de ano
nimat. Dar toate poartă amprenta 
mai mult decît vizibilă a unei în
treceri fără miză. Și atunci e fi
resc ca si spectatorii să le oco
lească. (M. T.)

ACTUALITĂȚI
• AZI, DINAMO — SPORTUL STU

DENȚESC. Stadionul din șoseaua 
Ștefan cel Mare găzduiește astăzi 
partida amicală Dinamo — Sportul 
studențesc. Intilnirea este programată 
cu începere de la ora 15.30.
• BILETELE PENTRU INTILNIREA 

INTERNAȚIONALA ROMÂNIA — 
FRANȚA. începînd de astăzi se pun 
în vînzare bilete pentru meciul 
România — Franța, din cadrul preli
minariilor olimpice, care se va dispu
ta miercuri, 24 martie, pe stadionul 
„23 August" din Capitală, de la ora 
16.

Biletele se pot procura de la casele 
stadioanelor „23 August", Republicii, 
Steaua, Dinamo și Giulești, de la 
agențiile C.C.A. și Loto-pronosport 
din Pasajul Universității și strada 
Halelor, precum și de la sediul 
C.N.E.F.S. din strada Vasile Conta 
nr. 16.

Numai variantele de 15 lei par
ticipă la toate extragerile.

Tragerea are loc, mîine, 
București, în sala Clubului 
nanțe-Bănci, din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 17,45. 
In continuare rulează un 
tistic. Intrarea gratuită.

LA LOZUL PRIMĂVERII
turisme Skoda S 100, 
cîștiguri de 10.000 și 5.000 
de mii de clștâ^uri 
bani. Seria marilor cîștiguri con
tinuă.

Jucati Lozul primăverii.

zeci de 
lej, zeci 

variate în

CORESPONDENȚE DE PESTE HOTARE

OLIMPICII FRANCEZI ÎN FORMAȚIA DE LA BLOIS
PARIS, 19 (prin telefon). — 

Echipa olimpică a Franței se 
reunește duminică scara, după 
etapa de campionat, la hote
lul aeroportului Orly. de unde 
luni va pleca spre București. 
Selecționerul formației „co
coșului galic" Albert Borto si 
antrenorul federal Gaby Ro
bert au hotărît să folosească 
în meciul cu echipa României

Iată-l in plină acțiune pe Platini, tinărul atacant (20 de ani) de 
la A. S. Nancy. El nu va lipsi miercuri din reprezentativa olimpică 
a Franței, care va evolua pe stadionul „23 August" in compania 
„tricolorilor" noștri

PREZENTAREA ECHIPELOR DE TINERET SI JUNIORI ALE R.D. GERMANE
5

Pentru a face cunoscute citi
torilor ziarului „Sportul" echi
pele R. D. Germane (aceea de 
tineret sub 23 de ani și cea de 
juniori) care vor evolua la în
ceputul săptămînii viitoare — 
la Pitești și respectiv, la Tîrgo- 
viște — cu reprezentativele si
milare ale României, le voi 
prezenta succint în rindurile cd 
urmează. Antrenorul echipei de 
tineret, Kurt Holke. a selecțio
nat pentru partida de la Tirgo- 
viște 16 jucători. în marea lor 
majoritate foarte tineri (mult 
sub 23 de ani), care anul tre
cut sau acum doi ani evoluau 
încă în selecționata de juniori, 
prezentă în turneul U.E.F.A. 
Printre cei mai „bătrîni" se a- 
flă Schnuphase (22 de ani), 
din formația Rot-Weiss Erfurt, 
de 8 ori selecționat în prima 
echipă a tării, prezent și în 
turneul final al C.M. din 1974 ! 
înalt de 1,80 m, acest jucător 
este „motorul" echipei, actio- 
nînd excelent la mijlocul tere
nului și în fazele de finalizare. 
Singurul jucător de 23 de ani 
este fundașul central Hammer, 
de la Lokomotive Leipzig. Dar 
iată și lotul, alcătuit din jucă
tori din prima ligă, care va 
face deplasarea : Kreutzer
(Vorwărts Frankfurt pe Oder), 
Pahl (Chemie Halle) — por
tari ; Brauer (Jena), Hammer 
(Lok. Leipzig). Eigcndorf (Dy
namo Berlin). Bloch (Rostock), 
Noack (Dynamo Berlin), Stroz-

DE PRETUTINDENI
SELECȚIONATA ARGENTINEI 

își va începe astăzi seria meciu
rilor pe care le întreprinde în 
cadrul turneului în Europa. Ea 
va întîlni la Kiev, echipa U.R.S.S. 
In continuare, reprezentativa ar- 
gentiniană va mai susține urmă
toarele jocuri : 24 martie, cu Po
lonia, la Chorzow ; 27 martie, cu 
Ungaria, la Budapesta ; 30 mar
tie, cu echipa Hertha, în Berlinul 
Occidental ; 2 aprilie, cu Franța 
(localitate nedesemnată încă) ; 
8 aprilie, cu Spania, la Sevilla.

DUPĂ CUM s-a mai anunțat, la 
sfîrșltul lunii mai se va desfă
șura un turneu organizat în ca
drul manifestărilor prilejuite de 
aniversarea bicentenarului s.U.A. 
Organizatorii au alcătuit următo
rul program : 23 mal : Italia — 
„America" ; Brazilia — Anglia ; 
28 mal : Anglia — Italia ; Brazi
lia — „America" ; 31 mai : An
glia — „America" ; Brazilia — 
Italia. In formația americană vor 
evolua, printre alții. brazilianul 
Pele și britanicii George Best, 
Geoff Hurst si Clyde Best.

CELEBRUL Di Stefano nu mai 
antrenează echipa spaniolă Rayo 
Vallecano, din liga a doua. In 
prezent, el este în tratative cu 
echipa Atletico Bilbao, urmînd 
să-l înlocuiască pe antrenorul 
Riondo. 

— în limitele posibilului, deci 
dacă nu vor surveni acciden
tări — același lot de jucători 
care a repurtat nesperatul suc
ces din toamnă la Blois.

Printre cei 16 jucători care 
fac deplasarea la București 
apare un singur nume nou 
(fată de primul meci) și anu
me acela al talentatului Florcs 
de Ia Olympique Marseille.

niak (Halle) — fundași ; Schnu
phase (Erfurt). Segenwald, 
Schroder (ambii de la Jena), 
Steinbach (Magdeburg). Kotte 
(Dresda), Jiingling (Dynamo 
Berlin), Sachse și Ihle (ambii 
de la F. C. Karl Marx-Stadt) — 
mijlocași și înaintași.

Echipa de juniori, car£ se 
pregătește pentru meciul retur 
cu U.R.S.S. (7 aprilie, la Ere
van) în cadrul preliminariilor 
Turneului U.E.F.A.. a susținut 
în acest an următoarele parti
de : 1—0 cu Polonia, 0—1 eu 
U.R.S.S. II. 0—1 cu R.S.F.S.R., 
2—0 cu Finlanda si 4—2 cu Un
garia (toate în cadrul turneu
lui întreprins în U.R.S.S. la în

în campionatul italian

- NAPOLI
Un singur jucător suspendat 

de către „judecătorul" Barbe : 
Vicenzi de la Milan care, ast
fel. nu va evolua pe San Siro 
împotriva lui Napoli al cărui 
„11“ de duminica trecută va 
rămîne intact. Milan — Napoli 
este una dintre partidele cheie 
ale etapei, alături de derby-ul 
„alb-negrilor“ programat Ia Ce
sena, intre formația locală și 
Juventus. Campionii Italiei, 
care de-acum pășesc pe un co
vor de pluș, l-au recuperat pe 
Furino, dar este incertă folosi
rea lui Causio (accidentat). Aită 
întâlnire de interes este Fioren
tina — Inter. In formația folo
sită duminică Fiorentina îl va 
reintroduce pe atacantul Deso- 
lati, în timp ce Inter va re
nunța la Libera, inlocuindu-1 
cu Bertini pe post de aripă 
stingă. într-o formație cu evi
dente intenții defensive. Toto
dată. milanezii recuperează și 
pe Fedele, care va îndeplini 
obișnuitul rol de „libero". La 
Como, echipă aflată in pragul 
retrogradării, din care dumini
că va absenta fundașul Mel- 
grati, se va deplasa Bolog
na, fără mijlocașul Rompanti. 
Pe Stadio Olimpico din Roma.

MECIURI DE MARE ATRACȚIEIn semifinalele cupelor europene
Ieri, la Ziirich, au avut loc tragerile la sorți pentru meciurile 

din semifinalele cupelor europene la fotbal. Iată programul :
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : St. Etienne—P.S.V. Eind

hoven ; Real Madrid-Bayern Miinchen.
CUPA CUPELOR : Eintracht Frankfurt pc Main—West lam 

United ; Sachsenring Zwickau-S.C. Anderiecht.
CUPA U.E.F.A. : C.F. Barcelona—F.C. Liverpool ; Hamburger 

S.V.—F.C. Bruges.
Meciurile sînt programate la 31 martie (turul) și la 14 aprilie 

(returul).

Căpitanul selecționatei fran
ceze Stassievitch (ei însuși în 
linia defensivă) va avea în 
jurul său pe Orlandini (Nîmes), 
Larrieu (A.S. Cannes) — por
tari ; Amorfini (Red ‘ Star), 
Chazottes (F.C. Paris). Mey- 
nieu (Girondins de Bordeaux), 
Perruehini (A.S. Monaco), Po- 
ttier (A.C. Cambrai) — apără
tori; Couge (Stade Renuais), 
Fernandez (Olympique Marsei
lle), Platini (A.S. Nancy). Ru
bio (A.S. Nancy) — mijlocași : 
Ainisse (F.C. Nantes). Rouyer 
(A.C. Nancy). Schaer (Saint- 
Etienne), Flores (Olympique 
Marseille) — atacanți.

In privința partidei de la 
București. antrenorul Robert 
ne-a declarat : „Știm eă nu va 
mai fi ca Ia Blois, știm că ne 
va fi mult mai greu de data 
aceasta. Am acordat credit ju
cătorilor din primul meci pe 
considerente psihologice. Este 
firesc ea echipa, română să nu 
ne lase să răsuflăm timp de 
90 de minute. Prevăzind aceas
tă perspectivă, ar fi inutil să 
încercăm o defensivă dispera
tă. Iată de ce vom aborda 
partida deschis și, cu optimis
mul care ne este permis, vi
zăm un rezultat cit mai bun. 
La drept vorbind, ne putem 
declara mulțumiți chiar și cu 
un meci nul".

După cum se anunță aici, 
meciul România — Franța va 
fi preluat în direct de televi
ziunea franceză.

TONY ARBONA
redactor la „l’Equipe"

— PARIS 

ceputul lunii martie). Iată, de 
altfel, lotul care va face depla
sarea : Zimmermann (Jena), 
Gehrke (Union Berlin) — por
tari ; Weniger (Magdeburg), 
Treske și Dennstedt (ambii la 
Lok. Leipzig). Gehmlich (Dres
da), Kiiiger, Trieloff (ambii de 
la Dynamo Berlin) — fundași; 
Liebers, Teubel (ambii de la 
Lok. Leipzig), Jarohs, Utess 
(ambii de la Rostock), Rustler, 
Homik (ambii de la Erfurt), 
Tiipfer, Troth a (Jena), Heinze 
(Dresda) — mijlocași și înain
tași.

KLAUS THIEMANN 
„Deutsches Sportecho" 

— BERLIN

DOMINĂ ETAPA
meciul Lazio—Ascoli. Romanii 
au probleme legate de condiția 
fizică a lui Wilson și Lopez. 
De partea cealaltă. Como l-a 
dat afară ne ex-bolognezul 
Ghetti și nu-1 va folosi nici pe 
Viviani. care, deși refăcut după 
accidentare, nu prezintă garan
ții depline. Cealaltă echipă con
siderată deja căzută din Divi
zia A — Cagliari — va juca 
la Perugia. Localnicii sînt în 
căutarea unei soluții optime 
pentru a suplini absenta lui 
Scarpa. Meci aprig se anunță 
la Genova între candidatele la 
retrogradare Sampdoria și Ve
rona. Ambele au indisponibili
tăți : genovezii nu-1 vor folosi 
pe Bedin (accidentat). Iar Zec- 
chini, Salvi, Valente si alții 
sînt gripați. în timp ce Verona 
nu-1 va avea pe stoperul Cas- 
tellani si pe vîrful de atac Zi- 
goni. In celălalt meci, Tori
no — Roma, prima echipă va 
fi lipsită de „libcro“-ul Capo- 
rale. iar cea de a doua în con
tinuare de Prati și Morini, 
precum și de Boni (intervenție 
chirurgicală de menise).

CESARE TRENTINI
Bologna, 19 martie.
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PENTRU CA ANGAJAMENTELE SĂ PRINDĂ VIAȚĂ
CONDIȚII ASEMĂNĂTOARE,

I PREOCUPĂRI Șl REZULTATE DIFERIEE
Recenta plenară a consiliului 

clubului Dinamo, la care au 
luat parte ca invitați șefi ai 
unor secții pe ramură de sport, 
antrenori și sportivi, a analizat 
rezultatele activității clubului 
bucureștean pe perioada ulti
mului. an .și modul în care au 
fost îndeplinite sarcinile reie
șite din documentele de partid 
referitoare la activitatea poli- 
tico-ideologică și cultural-edu- 
cativă.

Analiza prezentată de" • pre
ședintele clubului, colonel Cos- 
ma Liță, discuțiile purtate și 
planul de măsuri adoptat cu 
acest prilej, au fost raportate 
la sarcinile izvorîte din do
cumentele Plenarei C.C, al 
P.C.R. din noiembrie 1971, ale 
Congresului al XI-lea al parti
dului nostru.

In perioada la care s-a refe
rit raportul, antrenorii, tehni
cienii și factorii de conducere 
au acționat cu mai multă con
secvență pentru a aduce noi 
îmbunătățiri calitative în or
ganizarea și desfășurarea pro
cesului de antrenament, în se
lecția și creșterea elementelor 
cu aptitudini pentru practica
rea sportului de performanță, 
în munca de educare comunistă 
o sportivilor. Ca urmare a aces-

ANALIZĂ LUCIDĂ
Recent, Zalăul, orașul de re

ședință al județului Sălaj, a găz
duit lucrările plenarei C.J.E.F.S. 
Desfășurată într-un spirit parti
nic și de înaltă responsabilitate, 
această ședință de lucru a ana
lizat, in lumina documentelor 
de partid, rezultatele obținute 
pînă în prezent în domeniul 
muncii politico-educative în rîn- 
dul sportivilor și pe linia reali
zărilor în activitatea de masă 
și performanță. Plecând de la 
faptul că educația- fizică și 
sportul nu constituie scopuri în 
6ine, ci excelente mijloace edu- 
cațional-formative, informarea 
prezentată de președintele 
C.J.E.F.S., Grigore Beldeanu, a 
relevat o serie de preocupări 
ale factorilor de răspundere în 
perioada din urmă. Ele se re
feră la încadrarea sportivilor, a 
instructorilor și antrenorilor in 
diferitele forme ale invățămin- 
tului de partid ; urmărirea mai 
exigentă a comportării sporti
vilor in activitatea profesională 
sau școlară : suspendarea tem
porară a celor cu rezultate ne
satisfăcătoare la învățătură, 
pină la corectarea situației lor 
școlare (cazul secțiilor de box 
și atletism de la Clubul sportiv 
Zalău) ; scoaterea din secțiile 
de performanță a sportivilor 
care Încalcă disciplina (secția 
de fotbal Rapid Jibou) ; sancțio
narea severă a diferitelor aba
teri de la etica sportivă (comi
sia județeană de fotbal) ; orga
nizarea de ședințe săptăminale 
cu antrenorii pentru dezbaterea 
problemelor de ordin tehnic si 
educativ (una din formele de 
educare a educatorilor), mobili
zarea sportivilor la muncă pa
triotică pentru întreținerea ba
zelor sportive sau amenajarea 
unor terenuri simple de antre
namente și jocuri ; revitalizarea 
propagandei sportive la locuri
le de muncă sau pe terenurile 
de sport ; intilniri cu membri 
susținători ; organizarea de 
demonstrații ale unor sportivi 
fruntași (fotbaliști și boxeri) in 
comunele județului ele.

Toate acestea au avut efecte 
pozitive în masa sportivilor de 
pe teritoriul județului și asupra 
activității în general. Firește că 
atît referatul cit și luările la 
cuvînt nu au avut un caracter 
festivist, de a aduce laude sau 
de a face cuiva complimente 
care nu-și aveau rostul întrucît 
nimănui nu i-ar fi slujit o ast
fel de atitudine. S-a spus lu
crurilor pe nume, arătîndu-se 
că mai există neajunsuri, lip
suri prin asociații și cluburi 
sportive, că in activitatea facto
rilor cu răspunderi in domeniul 
educației fizice și a sportului se 
mai manifestă lipsă de exigență 
și uneori chiar formalism.

Sintetic, iată citeva din ob
servațiile pârtiei punților la dis
cuții : „Mai avem multe de fă
cut pentru a curma tendința 
unor sportivi dc a se sustrage

tor preocupări, clubul Dinamo 
a reușit să se înscrie cu unele 
rezultate de prestigiu în bilan
țul general al sportului româ
nesc, mai cu seamă la acele 
discipline aflate în plină pre
gătire pentru participarea la a 
XXI-a Olimpiadă de la Mont
real. în acest context a fost 
evidențiată munca complexă a 
unor antrenori ca : Mircea Bă- 
dulescu, Dumitru Cuc, Ion Cer
nea, Constantin Dumitrescu, 
Dumitru Popa, Stelian Petrov, 
Ion Benga, Oprea Vlase, Viore) 
Manciu, Drăgan Eni etc, ca și, 
in general, activitatea membri
lor biroului consiliului clubului, 
ai organizațiilor de partid și 
U.T.C. pentru intensificarea 
muncii politico-ideologice și 
cultural-educative, pentru for
marea și dezvoltarea Ia sportivi, 
la întreg personalul clubului di- 
namovist a unor alese trăsături 
morale, pentru mobilizarea lor 
integrală lji îndeplinirea obiec
tivelor stabilite și a angaja
mentelor asumate pentru Jocu
rile Olimpice de la Montreal

Președintele .clubului, în ra
portul prezentat, ca și numeroși 
dintre vorbitori au arătat, toto
dată, în spirit critic și autocri
tic, că activitatea generală,

, RESPONSABILĂ
de la activitatea productivă, 
precum și pentru educarea su
porterilor, folosind, chiar, opinia 
de masă la locul de muncă" 
(Ilie Gorgan) ; „Se face încă 
puțin pentru a dezvolta la elevi 
spiritul dc echipă, cinstea și 
loialitatea, atașamentul față de 
culorile școlii, de comuna, ora
șul și județul pe care le repre
zintă în competiții" (Emil Trif); 
„O atitudine retrogradă este și 
aceea de a nu folosi eficient 
bazele sportive pentru care s-au 
cheltuit sule de mii de lei — 
bazinul de inot, popicăria, bazi
nul termal, salsf dc sport, toate 
din Șimleul Silvaniei" (Ștefan 
Covaci) ; „Este nevoie de o mai 
mare pasiune și dăruire din 
partea activiștilor noștri pentru 
a atrage și mai mulți tineri pe 
terenurile de sport" (Petre Chi- 
ra) ; „Pentru „amicii drumeției" 
s-a făcut prea puțin. Vin alții 
de prin diverse județe să cu
noască frumusețile Sălajului, in 
timp ce inulți tineri localnici nici 
nu le cunosc" (Mărcuș Gra- 
zian) ; „O mare atenție la pro
bitatea tehnicienilor din sport, 
ei fiind și educatori in același 
timp" (Grigore Pop).

S-a făcut, de asemenea, apel 
la creșterea spiritului de res
ponsabilitate, la o analiză com
plexă și realistă a fenomenului 
sportiv, la pasiune, dăruire, co
laborare sinceră intre toți fac
torii de răspundere, in așa fel 
incit planul de măsuri adoptat 
să poată fi îndeplinit in cele 
mai bune condițiuni, astfel, ca 
sportul, acest . important factor 
educativ, să poată înnobila tine
retul județului, din cea mal 
fragedă virstă, cu cele mai a- 
lese trăsături de caracter.

Stelian TRANDAFIRESCU

(Urmare din pag. 1)

aceasta constituind rezultanta 
firească a realizărilor obținute 
sub conducerea partidului in 
toate domeniile vieții noastre. 
S-a arătat însă că mai există și 
altfel de exemple, distonante, 
de așa-ziși sportivi a căror com
portare lasă de dorit din toate 
punctele de vedere. Au fost ci
tate nume de tineri sau tinere 
care dovedesc tendințe de chiul 
și căpătuială, care nu răsplătesc 
în nici un fel condițiile create 
pentru formarea lor profesiona
lă și sportivă, care înșeală spe
ranțele puse în ei de colectivele 
de muncă și de cluburi. Ase
menea „sportivi", cu o educație 
precară și cu o și mai precară 
pregătire, fiindcă ei nu mun
cesc ca lumea nici in producție, 
nici la antrenament, frînează 
performanța, încalcă sistematic 
normele eticii și echității spor
tive. Asemenea elemente for
mează „clientela" obișnuită a 
comisiilor de disciplină. Ele 

bilanțul înfăptuirilor, în ultima 
perioadă de timp, sînt inferioa
re condițiilor și posibilităților 
existente și nu răspund 
pe deplin exigențelor și 
sarcinilor formulate de Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie—martie 1973 și de 
Mesajul secretarului general al 
partidului adresat participanți- 
lor la Conferința pe țară a miș
cării sportive. în acest sens, au 
fost apreciate ca nesatisfăcătoa
re rezultatele înregistrate de 
sportivii dinamoviști la cam
pionatele mondiale din 1975, la 
caiac-canoe, canotaj, lupte și 
tir, ca și multe dintre perfor
manțele realizate la atletism, 
înot, ciclism, judo, polo, fotbal 
și volei.

Au fost aspru criticate. între 
altele, atitudinea de suficiență 
care și-a făcut loc în activita
tea unor sportivi și tehnicieni 
ca și fenomenul de automulțu- 
mire, lipsa de răspundere față 
de pregătire și de evoluția în 
competiții, ceea ce a condus la 
neîndeplinirea de către Dinamo 
a unora dintre obiectivele pro
puse, atit la nivelul clubului, 
cit și la cel al diferitelor loturi 
și echipe reprezentative. întru- 
cit pînă la marea competiție 
olimpică de la Montreal a mai 
rămas doar puțină vreme, bi
roul consiliului clubului a re
comandat fiecărui antrenor, fie
cărui sportiv selecționat în lo
tul olimpic să nu irosească nici 
un singur minut din timpul a- 
fectat pregătirilor, să manifeste 
intransigență sporită, combativi
tate, o exigență totală, astfel ca 
angajamentul asumat să poată 
prinde viață în întrecerile de 
la Montreal. Trebuie să fie pur 
și simplu eradicate comoditatea, 
suficiența, vedetismul, indisci
plina și, in același timp, tre
buie susținută mai mult munca 
de educație pentru întărirea 
ordinei, pentru dezvoltarea spi
ritului de dăruire, a patriotis
mului sportivilor, utilizîndu-se, 
în acest scop, cu mai multă efi
ciență aportul tuturor factori
lor educaționali. Acțiuni impor
tante vizează, deopotrivă, lărgi
rea orizontului politic, științific 
și de cultură generală al sporti
vilor și activiștilor clubului 
Dinamo București, una dintre 
unitățile fanion ale sportului 
românesc.

Romeo VILARA

SIMPOZIOANE 
LA BOTOȘANI

Intre acțiunile inițiat© în această 
perioadă de către CJ.E.F.S. Botoșani 
în intîmpinarea Congresului educați* 
ei politice ți al culturii socialiste 
se înscriu ți numeroasele întâlniri 
dintre sportivii fruntași din Botoșani 
și suporterii lor : dezbateri pe mar
ginea unor probleme referitoare la 
disciplină, la rolul publicului în rea
lizarea unui spectacol sportiv de ca
litate, la comportarea în societate, 
la responsabilitățile ce revin sporti
vilor pentru condițiile bune de pre
gătire de care dispun. După cum 
ne spunea C. Băltuță, secretar al 
CJ.E.F.S., asemenea acțiuni vor fi 
organizate în perioada următoare 
în mijlocul colectivelor de la 
I.U.P.S., întreprinderea textilă, Elec
trocontact, Fabrica de confecții, 
IMAIA și altele.

SPORTIVUL - OM DE ÎNALTĂ ȚINUTĂ MORALA
zboară asemenea păsărilor că
lătoare, păcălind un sezon pe 
unii, un sezon pe alții, fără să 
lase in urma lor nimic bun și 
încercînd sâ-și asigure un trai 
la nivelul celor ce muncesc 
cinstit, din răsputeri. între cei 
citați, s-au aflat sportivi certați 
nu numai cu regulile elemen
tare ale bunei comportări, ci 
care au încălcat flagrant legile 
țării, săvirșind fapte antisociale 
pentru care au fost pedepsiți, 
după care s-au aciuit un timp 
din nou intr-o formație sporti
vă. în informare și în dezbateri 
au fost arătate clar cauzele — 
majoritatea de ordin educativ 
— care au generat neajunsurile. 
Am reținut, intre altele, slaba 
preocupare a unor antrenori 
pentru latura educativă a pro
cesului dc instruire, ca și exem
plul negativ oferit de ei înșiși 
sportivilor, goana secțiilor din 
asociații și cluburi după ele
mente „gata formate", după re
zultate imediate, tolerarea unor 
abateri grave, inactivitatea unor 
consilii de cluburi și asociații și 
lipsa unui control sistematic la

I Dezvoltarea educației fizice, 
a sportului de masă și de per
formanță, ca factori de pre
gătire pentru muncă și via-

Iță, de educare comunistă, au 
constituit principalele puncte 
de dezbatere la recenta con-

Isfătuire organizată de M.E.I., 
în colaborare cu C.N.E.F.S., 
cu șefii catedrelor de educație

I fizică și sport și vicepreședin
ții cluburilor sportive studen
țești din toate centrele univer
sitare ale țării.

ICu acest prilej au fost apre
ciate preocupările și eforturile 
catedrelor de specialitate de a 
Ise integra în ansamblul mun

cii de formare a viitoarelor 
cadre, de educație politică mul
tilaterală a studenților, prin

I angrenarea lor într-o activita
te sportivo-educativă perma
nentă, cu precădere la nivelul I grupelor și anilor de studii. în 
acest context este de subliniat 
și faptul că în majoritatea 
centrelor universitare s-a în-

Iregistrat o participare tot mai 
numeroasă a studenților și 
studentelor la mari acțiuni 
sportive de masă cum sint

I„Cupa tineretului", complexul 
„Sport și sănătate", crosuri, 
acțiuni turistice ș.a. în afara

I acestora trebuie evidențiată îm
bunătățirea evidentă a conți
nutului lecțiilor de educație

I fizică, desfășurate tot mai mult 
în aer liber.

Un bun exemplu în ceea ce 
privește organizarea activității 
sportive de masă îl oferă Uni- 

Iversitatea Timișoara, unde o 
seamă de acțiuni cum sînt 
„Cupa anilor I și II", „Ziua 1 sportului preferat", campiona
tele interne, sînt urmărite cu 
atenție pe parcursul întregului 

Ian ae studii, fiind, de altfel, 
cuprinse într-un calendar com- 
petițional judicios întocmit.

Realizări deosebit de fru- I moașe în acest domeniu s-au 
obținut și la I.M.F. Cluj-Na- 
poca, Institutul Politehnic I București, Institutul Pedagogic
Oradea, Universitatea Craiova 
ș.a. Toate aceste bune rezulI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• LA VATRA 
DORNEI, s-a des
fășurat, de curiad, 
o atractivă compe
tiție de schi, deve
nită tradițională, 
dotată cu „Cupa 
Doinelor**. Organi
zată din inițiativa 
C.J.E.F.S. Suceava, 
ea a reunit, în a- 
cest an, peste 70 
de sportivi din ju
dețele Maramureș. 
Bistrița - Năsăud, 
Neamț și Suceava, 
care și-au disputat 
întiietatea în probe 
de fond și alpine. 
Cupa, la ambele 
probe, a revenit e- 
chipei Suceava I.
• PARCUL DIN 

BÎRLAD a găzduit 
o populară compe
tiție, „Crosul fete- 
lor*4, la care au 
luat parte peste 300 
de sportive, pe ca
tegorii de vîrstă. 
întrecerea a fost 
deosebit de dispu
tată și a atras un 
mare număr de 
spectatori. Iată și 
cîteva dintre cîști- 
gătoare : Gabi Pa-

naite (Șc. gen. 9), 
Doina Macovei (Șc 
gen. 9), Maria La- 
zăr (Sc. gen. 5). 
Natalia Pascu (Gr. 
șc. ind.).

• ASOCIAȚIA 
„OLIMPIA44 BUZĂU, 
din cadrul Grupu
lui școlar coopera-

INIȚIATIVE

tist este, pe drept 
cuvînt, apreciată ca 
fruntașă pe muni
cipiu în activitatea 
sportivă de masă. 
Pe terenul poliva
lent bituminizat din 
curtea școlii au loc 
zilnic întreceri de 
handbal, volei, bas
chet și tenis de 
cimp. De curînd, 
sub conducerea prof. 
C. Căpățînă» s-a 
organizat un curs 
de arbitri de hand
bal, pentru elevi.

• LA „BALAN

locurile de muncă, la școală și 
la antrenamente. A fost pre
zentat plenarei un cuprinzător 
plan de măsuri, menit să asigu
re desfășurarea la nivelul ce
rințelor actuale a unei intense 
munci politico-ideologice și cul
tural-educative în rindul sporti
vilor, antrenorilor, celorlalte ca
dre, creindu-se prin aceasta un 
suport de nădejde activității 
sportive de masă și de perfor
manță din județul Prahova. 
Planul vizează deopotrivă Con
siliul județean, ca și ceilalți 
factori locali care răspund de 
mișcarea sportivă.

In cuvîntul său, tov. g-ral 11. 
Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., a apreciat caracte
rul deosebit de combativ și de 
complet al informării prezen
tate și al dezbaterilor, expri- 
mînd, totodată, mulțumirile și 
recunoștința Biroului Executiv 
al C.N.E.F.S. față de Comitetul 
județean Prahova al P.C.R. 
pentru grija deosebită acordată 
permanent activității sportive, 
dovedită și de înalta ținută im
primată plenarei. Vorbitorul a 

tate sînt rodul unei strînse co
laborări a catedrelor de spe
cialitate cu Asociațiile studen
ților comuniști din institute.

Analiza condițiilor existen
te, a cerințelor tot mai mari 
puse în fața sportului univer
sitar, arată, însă, că nu peste 
tot s-au depus eforturile ne
cesare îmbunătățirii calității și 
eficienței procesului de învăță- 
mînt, de îmbinare a acestuia 
cu o permanentă activitate 
sportivă de masă.

în multe cazuri au fost însă 
subestimate posibilitățile de 
care dispune învățămîntul su
perior pentru desfășurarea 
activității sportive de masă și 
pentru creșterea contribuției 
acesteia la procesul instructiv- 
educativ. O serie de cadre de 
specialitate, motivînd lipsa 
unor baze corespunzătoare, a 
unor greutăți legate de orar 
sau de programul studenților, 
au neglijat obligațiile ce le re
vin, considerînd, în această di
recție ,că studenții își pot or
ganiza singuri activitățile spor
tive de la sfîrșitul săptămînii I 
Așa cum s-a întîmplat, de e- 
xemplu, la Universitatea și Ins
titutul Politehnic din Cluj-Na- 
poca, Institutul Pedagogic din 
Bacău, I.M.F. Tg. Mureș, Uni
versitatea șl I.M.F. din Iași 
etc., alte cadre didactice ne
glijează desfășurarea în bune 
condițiuni a lecțiilor de edu
cație fizică (prevăzute în ins
trucțiunile M.E.I.), mergînd 
pînă la a le înlocui cu... re
petiții de cor, brigăzi artistice 
etc. (Institutul de mine din Pe
troșani) !

Este, desigur, de prisos să 
mai insistăm asupra faptului că 
există toate condițiile pentru 
eliminarea acestor deficiențe și 
îmbunătățirea continuă a pro
cesului instructiv-educativ, pen
tru dezvoltarea activității spor
tive de masă, în fiecare cen
tru universitar, la nivelul ce
rințelor actuale.

Paul IOVAN 
Viorel TONCEANU

ȚA* SIBIU, asocia
ție cu o bogată ac
tivitate sportivă de 
masă, a fost orga
nizat cercul de tu
rism pentru tineret, 
intitulat sugestiv 
„Semeții munților*. 
Printre obiectivele 
ce și le propune se 
numără : organiza
rea de acțiuni cu 
membrii cercului si 
atragerea tineretu
lui din întreprinde
re Ta practicarea 
turismului.

• SĂLILE DE 
SPORT DIN PI
TEȘTI au găzduit, 
de curînd, întrece
rile etapelor finale 
ale „Festivalului
sportului feminin4' 
și „Cupei mecani
zatorului4*. la hand
bal. popice, șah și 
tenis de masă. Și 
în acest an. tradi
ționalele competiții 
au angrenat ur
mare număr de 
sportivi din majo
ritatea localităților 
județului Argeș. Or
ganizarea lor a fost 
foarte bună.

arătat sarcinile ce revin orga
nizațiilor sportive prahovene :n 
contextul general al mișcării 
sportive, în vederea îndeplinirii 
integrale a hotărârilor partidu
lui, a indicațiilor tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU din 
Mesajul adresat Conferinței pe 
tară a mișcării sportive. O grijă 
deosebită s-a cerut să se a- 
corde educării educatorilor — 
profesori de educație fizică, an
trenori, instructori, celelalte 
cadre — pentru ca să se 
ocupe activ de educația sporti
vilor și să le ofere, prin întrea
ga lor comportare și ținută, 
exemple vrednice de urmat. 
Vorbitorul s-a referit la nece
sitatea ca acest spirit combativ, 
sănătos, să fie transmis pînă 
jos, în secții și echipe, pînă la 
ultimul sportiv și antrenor, 
pentru a asigura participarea 
activă a acestora la indeplinirea 
tuturor obiectivelor ce stau în 
fața mișcării sportive, pentru 
asigurarea unui climat de mun
că rodnică, în spiritul eticii Și 
echității socialiste.



Di'dă „Trofeul Cârpiți"

la handbal masculin ECHIPA ROMÂNIEI ÎN FAȚA 94 m pe trambulina de la Borșa

ULTIMEI ETAPE A PREGĂTIRII OLIMPICE UN SALT SPRE...
în planul de pregătire a e- 

chipei masculine de handbal a 
României, a 16-a ediție a „Tro
feului Carpați". desfășurată re
cent la Baia Mare, a constituit 
un punct de referință la în- 
cen’țiul ultimei campanii de 
pregătire, care trebuie să ducă 
la ciștigarea titlului olimpic. 
Antrenorii Nicolae Nedef și 
Oprea Vlase au și motive de 
satisfacție și de oarecare în- 
gri iorare.

Fără discuție, ciștigarea tro
feului si. îndeosebi, victoria în 
fata campioanei olimpice, echi
pa Iugoslaviei, sînt motive de 
satisfacție. La realizarea lor a 
contribuit forma foarte bună a 
excelentului Cornel Penu. con
firmarea talentului, tortei și 
puterii de luptă a lui Radu 
Voina și Ghiță IJcu, precum 
si posibilitățile sistemului de
fensiv (nu totdeauna confirma
te) de a face față suprasolici
tărilor în meciuri foarte grele. 
Mai sînt. desigur, și alte punc
te pozitive în evoluția repre
zentativei României Ia această 
competiție-test.

Ne vom opri, însă. în anali
za de fată, la o serie de ne
ajunsuri. considerind mai im
portantă semnalarea lor în a- 
ceastă fază a pregătirilor. Pen
tru a le fixa contextul, vom 
sublinia că întrecerea a avut 
un nivel mediu Și că Ia startul 
ei s-au aliniat echipe cu sta
dii diferite de pregătire. Nu 
vom omite nici faptul că din 
lot au lipsit Constantin Tudo- 
sie (accidentat). Gabriel Kicsid 
și Werner Stiîckl (trecuti tem
porar la lotul B). Așadar, a- 
cestea sînt condițiile obiective.

în cele 5 partide susținute în 
Sala sporturilor din Baia Ma
re. prima noastră echipă a avut

prestații care pot fi cuprinse 
intre calificativele nesatisfăcă
tor și bine. Chiar aceste osci
lații atestă oarecari slăbiciuni, 
mai ales in posibilitățile iucă- 
torilor de a menține același 
ritm de evoluție, de concentra
re. Poate exista scuza, funda
mentată, că echipa n-a ajuns 
încă la nivelul maxim al posi
bilităților sale. Dar nu poate 
fi exclus nici faptul că. în 
timp ce unii iucători au dove
dit un potențial crescut, alții 
între care și Ștefan Birtalan, 
au arătat serioase rămîneri în 
urmă.

Eficienta echipei în atac este 
staționară. Dacă există un plus 
in ceea 
percuție 
Viduale. 
scăderea ________________  _
Introducerea lui Kicsid și Fol- 
ker va spori — probabil — po
sibilitățile de a înscrie de la 
distantă. Oricum, ceea ce se 
impune cu acuitate este men
ținerea sobrietății și seriozită
ții pe parcursul întregului joc.

Ajunși la acest capitol prin
cipal al analizei noastre ne 
vom aminti întotdeauna cu plă
cere și admirație de faptul că 
Cristian Gațu a contribuit din 
plin la realizarea unora dintre 
marile succese ale handbalului 
românesc, că inteligenta sa de 
joc și fantezia 
dat nu numai 
și frumusețe 
noastre, ci și 
opina că și astăzi el este util 
reprezentativei. Pentru aceasta 
însă. Cristian Gațu este obli
gat să renunțe la o serie de 
„artificii*4, de driblinguri și de 
„fițe“ (efectuate numai pentru 
a solicita aplauzele publicului) 
la tot ceea ce nu se încadrează

ce privește forța de 
prin pătrunderi indi
ei este diminuat de 
potențialului de 9 m.

sa creatoare au 
spectaculozitate 

locului echipei 
eficientă. Vom

SE REIAU ÎNTRECERILE
DIVIZIEI LA POPICE

După o întrerupere de trei 
săptămîni, azi și mîine. se re
iau întrecerile campionatului 
Diviziei A la popice, cu dispu
tarea etapei a XIII-a. Deși ne 
mai despart cinci etape pînă la 
încheierea jocurilor în grupe, se 
cunosc deja unele formații care, 
în mod practic, n-au cum să 
mai piardă calificarea pentru 
turneul final, la care vor parti
cipa primele trei clasate din 
fiecare serie. Aceste formații 
sînt Voința București — neîn
vinsă in seria sud a campiona
tului feminin, Voința București 
și Rulmentul Brașov, primele 
clasate în seria sud a campio
natului masculin și Voința Tg. 
Mureș, lidera seriei nord la fe
mei

în etapa a XIII-a, o misiune 
dificilă are Voința București (f) 
care joacă la Galați cu Voința, 
echipă care în etapa a XH-a a 
pierdut la București, fără joc, 
deoarece s-a prezentat în meciul 
cu Rapid fără legitimații... (Ii). 
In seria nord a competiției 
masculine are loc un derby. în
tre Metalul Hunedoara și Voința 

• Cluj-Napoca. Primele clasate în

seria sud, la bărbați, 
susținut întîlniri ușoare, 
cu sexteturi clasate pe 
codașe : Voința ~ 
Rafinorul Ploiești (locul 8) și 
Rulmentul Brașov — Metalul 
Roman (locul 9).

Situația în fruntea clasamen
telor : FEMININ — seria sud : 
1. Voința București 24 p, 2. Glo
ria București 18 p, 3. La rome t 
București 17 p ; seria nord : 1. 
Voința Tg. Mureș 20 p. 2. Vo
ința Cluj-Napoca 16 p (14585 
p d), 3. C.S.M. Reșița 16 p 
(14389) ; MASCULIN — seria 
sud : 1. Voința București 22 p 
(31477), 2. Rulmentul Brașov 22 
p (30970), 3. Constructorul Ga
lați 16 p (31597), 4. Petrolul Te- 
leajen Ploiești 16 p (30320) ; se
ria nord : 1. Voința Cluj-Napoca 
18 p, 2. Electromureș Tg. Mureș 
16 p (31001), 3. Metalul Hune
doara 16 p (30730). Incheietoare 
de... pluton sînt echipele : Fri
gul București 2 p (seria sud 
fem.), Voința Mediaș 4 p (seria 
nord, fem.). Hidromecanica Bra
șov 2 p (seria sud. mase.) și 
Gaz metan Mediaș 6 p (seria 
nord masd.).

deau 
acasă, 
locuri 

București —

în sistemul tehnico-tactic al e- 
chipei. la tot ceea ce nu aduce 
eficientă. Fără a-i face cumva 
un proces de intenție. îi vom 
aminti lui Gațu că numai din 
cauza acestor exhibiții — fără 
obiect, deci fără rost — echipa 
României și-a diminuat dese
ori forța Și posibilitățile. Poate 
că în centrul atacului este mai 
bun acum Radu Voina si an
trenorii trebuie să aibă cura
jul de a avansa o astfel de 
formulă de atac.

înainte de a aborda această 
problemă am stat de vorbă cu 
o serie de tehnicieni. Unii din
tre ei ne-au demonstrat că ră- 
mînerea permanentă a lui Ga 
tu în joc aduce prejudicii sis
temului defensiv (exemplu : 
Bohme a înscris 5 goluri pe 
lingă Gațu). că el, în sistemul 
5+1, lasă de fapt formația în 
5 oameni. ocupîndu-se numai 
de fructificarea posibilității de 
a intercepta mingi, ceea ce se 
întîmplă o dată sau de două 
ori intr-un meci. în plus, el 
manifestă uneori o stare de 
nervozitate care influențează 
întreaga echipă. îi îndreaptă a- 
tenția spre 
Arbitrii nu vor 
renuri străine, 
nifestări și vor 
grele împotriva

Am acordat 
me o atenție mai mare 
că este vorba de un 
bază al naționalei și — 
fel — de modificarea unei con
cepții. Nu este ușor nici pen
tru Gațu de a accepta formula 
de „om de schimb" și nici 
pentru antrenori de a proceda 
la această operație. Aici tre
buie să vină în ajutor atașa
mentul lui Cristian Gațu față 
de echipa României al cărei 
căpitan este, dragostea sa pen
tru handbal, tăria sa de a ad
mite necesitatea acestei schim
bări. Dorind să contribuie la 
obținerea succesului olimpic, el 
o poate face astfel si meritul 
său nu va fi cu 
jos !

Iată, așadar, 
în ultima linie 
gătirilor, 
României 
probleme, 
terală a 
Și abnegația jucătorilor pot să 
înfrîngă — ca și altădată — 
orice obstacol și să netezească 
drumul spre izbîndă.

aspecte laterale, 
tolera, pe te- 

astfel de ma- 
dieta sancțiuni 
echipei.
acestei proble- 

pentru 
om de 
intr-un

nimic mai cre

că la intrarea 
dreaptă a pre- 
de handbal ă 

scutită de
echipa 

nu este
Capacitatea multila- 

tehnicienilor. talentul

Hristache NAUM

T. R.

ii

SIMBATA
BASCHET : Sala Giulești, de la 

ora 16 : Medicina — Arhitectura 
(fi B), Rapid - C.S.U. Galați 
(f. „Cupa F.R.B.)“), Mine-Energie
— UREM (m. B) : sala |. L Cora-
giale, de la ora 17 : Lie. 35 —
Universitatea (m. B), Arhitectura
— P.T.T. (m. B), Politehnica II — 
Olimpia II (f. B).

POPICE : Arena Laromet, de la 
ora 15 : Laromet — Voința Con
stanța (Div. A fem.)

ȘAH : Aula Bibliotecii centrale 
universitare, de la ora 9 și de 
la ora 16, turneul internațional al 
României.

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
de la ora * : „Memorialul Mihail 
Savu" la spadă (proba individua
la).

TIR : Poligonul Dinamo, de la 
ora 9 : Dinamo București — 
Ruda Hvezda Plsen (armă stan
dard. pistol liber și pistol stan
dard) .

VOLEI : Sala Flacăra roșie, de 
la ora 16 : Flacăra roșie — Uni
versitatea (f. B), Voința — C.P.B. 
(f. B), Spartac — Unirea (f. B ) ; 
sala Floreasca, ora 15,30 : I.T.B.
— Medicina (f.B).

DUMINICA
BASCHET : Sala Progresul, de 

la ora 11 : Progresul — I.E.F.S. 
(f. „Cupa F.R B.“). IPROMET — 
Automatica (m.B)

BOX : Sala clubului Orivița 
Roșie, de la ora 10 : a 5-a gală 
a fazei municipale a- campiona
telor naționale de juniori.

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 9,30 : Voința — Autobuzul 
(Div. B), ora 11,15 ; Progresul — 
Metalul (Div. B); teren Flacăra, 
ora 11 : Flacăra roșie — Tehno- 
metal (Div. C) ; teren „23 Au
gust", ora 11 : I.O.R. - IPRECA 
Călărași (Div. C) ; teren ICSIM, 
ora 11 : |CSIM — Electronica 
(Div. C) ; teren Danubiana, ora 
11 î Unirea Tricolor — Azotul 
Slobozia (Div. C) ; teren Sirena, 
ora 11 : Sirena — Rapid Fetești 
(Div. C) ; teren Triumf, ora 11 : 
Triumf — T.M. București (Div. C)

POPICE : Arena întreprinderii
Republica, de la ora 10 : Glo
ria — Cetatea Giurgiu (f) ; are
na Voința, de fa ora 8 : Voința
— Rafinorul Ploiești (m) ; arena 
Olimpia, de la ora 8 : Olimpia
— Gloria București (m), meciuri
in cadrul Diviziei A. *

RUGBY : Stadion Parcul copilu
lui de la ora 9 : Steaua — Minerul 
Gura Humorului, Grivița Roșie — 
Dinamo ; teren Vulcan, ora 10 : 
Vulcan — Știința Petroșani, meciu
ri în cadrul Diviziei A.

SCRIMA : Sala Floroasca II, de 
la ora 8 : „Memorialul Mihail 
Savu" la spada (proba pe echipe)

TIR : Poligonul Dinamo, de la 
ora 9 î Concurs internațional la 
armă standard și pistol viteză.

VOLEI : Sala Olimpia, ora 9,30: 
Olimpia — Știința Bacău (f.A) ; 
sala Electra, ora 10,30 : Electra — 
Constructorul Brăila (m. B) ; 
sala C.F.R., ora 10 : C.F.R. — 
Relonul Săvineștl (m. B).

VIITORUL SĂRITURILOR?
Cu prilejul desfășurării „Cupei 

Dinamo*4 cei peste 1 000 de specta
tori aflați la poalele trambulinei 
din Borșa au aplaudat săritura 
record - 94 m — a tînărului 
Gheorghe Gerea de la Dinamo 
Brașov. Atît performanța respec
tivă cît și alte succese ale aces
tuia (cu?erirea locului I la șase 
competiții, printre care și campio
natul republicat) obligă, credem, 
la unele amănunte legate de 
sportivul brașovean. Născut în 
anul 1954, Gheorghe Gerea (1,70 m) 
s-a inițiat în tainele salturilor de 
la trambulină In cadrul centrului 
de schi din Rîșnov, sub îndruma
rea antrenorului Ion Blrîă, care 
se ocupă și acum de pregătirea 
lui. Bine pregătit fizic și poseso
rul unei detente apreciabile, 
Gerea s-a detașat de ceilalți sări
tori români, deși aterizarea defec
tuoasă i-a szăzut multe puncte. 
Dar se cuvine să precizăm că 
Gheorghe Gerea s-a remarcat 
doar în cadrul concursurilor din 
țara noastră, participările sale la 
întrecerile internaționale fiind 
modeste, ca de pildă „Dinamovia- 
da** de la Zimmwald (R. D. Ger
mană) unde s-a clasat al 18-lea. 
Cauza o constituie faptul că el 
s-a antrenat și a concurat doar pe 
„bătrîna** trambulină de la Borșa. 
evident demodată față de actuale
le trambuline care au pista 
elan ssurtă și înclinată 
de dimensiuni mai mici 
trambulinelor vechi.

Oricum, însă cei 94 m 
tă o performanță, saltul 
fiind, după cum am mai 
un record pentru țara noastră și, 
sperăm, un stimulent pentru mica 
,.familie" a acestei ramuri a schiu
lui. De altfel, antrenorul federal 
prof. C. Tîron a ținut să ne pre
cizeze în legătură cu viitorul sări
turilor : „Cel 94 m ai lui Gerea 
au arătat că zborul pe schiuri 
este un sport pentru care tinerii 
sportivi români au reale înclinații. 
Cu atît mai regretabil apare ano
nimatul în care își dispută acti
vitatea săritorii de la trambulină 
și mai ales îngrijorătoarea scădere 
a numărului trambulinelor și al 
concurențllor. Este evident că tre
buie întreprins mai mult pentru 
susținerea și dezvoltarea salturilor 
de la trambulină și, în acest 
sens, un prim pas — esențial — 
trebuie făcut prin construirea 
trambulinelor dc inițiere (25 m) 
pe lingă școlile din centrele de 
munte, așa cum s-a petrecut la 
Miercurea Ciuc unde a fost ame
najată o trambulină chiar in in
cinta liceului din localitate. De
sigur. ar fi vorba doar de un în
ceput, de stabilirea unui funda
ment pe care să se înalțe pirami
da viitorilor performeri. De abia 
după realizarea acestui deziderat 
se va putea vorbi, în mod sincer 
și concret. despre un viitor al 
săriturilor din țara noastră. Pînă 
atunci, însă, actualele trambuline 
de Ia Rorșa. Predeal, Ohorhei, 
Valea Strimbă trebuie întreținute 
cît mai bine, iar puținilor practi-

cânți ai săriturilor să li se asi
gure condiții de pregătire și un 
calendar competițional cit plai 
bogat».

Menționăm că eforturile trebuie 
depuse de federația de specialita
te. dar mai ou seamă de forurile 
diriguitoare ale activității sportive 
din județe, municipii șl orașe al 
căror aport poate fi decisiv.
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BASCHET divizia școlara ți UMJWItl DE JUNIORI Ișl dl«- 
pută turul al treilea intre 31 martie 
>1 4 aprilie in următoarele orațe 
(in ordinea seriilor) : băieți : Tg. 
Mureș, Deva, Sibiu, București, Tîrgo- 
viște. Botoșani ; fete : Oradea, Timi
șoara, Brașov, București, Ttrgoviște, 
Bacău. Turneele finale vor avea loc 
intre 8 șl 12 aprilie Io Ploiești (pen
tru băieți), 28 aprilie șl 2 moi la 
Pitești (pentru fete) • FINALELE 
CRITERIULUI NAȚIONAL PENTRU 
JUNIORI II se vor desfășura intre 10 
și 14 iulie (echipele feminine), 14 și 
18 iulie (cele masculine). Dotele sint 
modificate fată de cele stobifite 
inițial, din cauza examenelor școlare 
din luna iunie.

HALTERE C S M- Sibiu - c.s.m. ns-icBc ALBA |UL)A 4 < Sa|a 
Metalul din Sibiu a găzduit un con-Metalul din Sibiu a găzduit __ ___
curs între echipele C.S.M. Sibiu șl 
C.S.M. Alba lulia, care s-a încheiat 
cu rezultatul de 4—4. La
întrecere, sportivii sibieni au dobo- 
rît 6 recorduri județene. Ion Secere 
(juniori mari) a realizat 3 recorduri 
la cat. semigrea, cu un total de 
230 kg, iar la juniori mici, Martin 
Schuster (cat. grea) a realizat tot 3 
recorduri, cu un total de 170 kg.

MOTO

aceasta

LA
SE ... ______ _____

etapa Intîio a campionatului de trial 
pe teren accidentat (corn. Popești- 
Leordeni). Aceste concursuri sînt des
chise tuturor posesesorilor de motoci
clete. înscrierile se fac la sediu! 
C.S.M.B. din $os. Olteniței nr. 13—15.
PATINAJ Rezultate meritoriiKARL MARX.STADT
La concursul Internațional de patinaj 
viteză desfășurat pe pista din Karl 
Marx-Stadt sportivii români ou 
nut rezultate meritorii, 
general pe echipe, 
Capitolei a urcat pe 
Sneek (Olanda) 278,392 
(R.D.G.) 280,738 p,
284,519 p. Urmează formațiile 
lor Deventer (Olanda), Buaapesta, 
Innsbruck și Munchen. In clasamentul 
general individual Vasîle Coroș a 
ocupat locul 4 cu 140,261 p, invingă- 
* , . .... .............. Louwmonl

21 MARTIE 
VA DESFĂȘURĂ

__ __ obțî- 
In clasamentul 
reprezentativa 
podium : 1.

p, 2. Dres da
3. București 

» orașe- 
Budapesta,

ASTAZI, PRIMELE STARTURI OFICIALE
IN NOUA PISCINA
Astăzi, primele starturi ofi

ciale în noua piscină acoperită 
din Baia Mare. Dimineața, de 
la ora 9,30 sînt programate se
riile contracromometru, iar 
după-amiaza. de la ora 16,30, 
finalele zilei inaugurale a cam
pionatelor naționale de seniori. 
Ața cum am mai anunțat. ]a 
ediția din acest an sînt pre- 
zenti 141 de sportivi din 22 de 
cluburi si asociații. Cel mai 
mare număr de înscrieri (22) — 
Școala generală nr. 54 din 
București.

Din regulamentul competiției 
vom sublinia două noi preve
deri. care vor contribui la creș
terea valorică a întrecerilor :

nr.

DIN BAIA MARE
a) titlul de campion nu va fi 
atribuit dacă in finală nu vor 
fi cel puțin 6 sportivi si b) 
pentru calificarea in finală îno
tătorii sint obligați să realizeze 
și baremul impus de F.R.N.

Programul celor 4 zile : SÎM- 
BAtA: 100 mliber (b+f), 100 m 
bras (b+f), 200 m mixt (b+f), 
4 X 100 m mixt (b+f) ; DUMI
NICA : 400 m liber (b+f). 100 
m spate (b+f), 100 m delfin 
(b+f). 4 X 200 m liber ; LUNI : 
200 m 
(b+f).
4 X 100
200 m . .
fin (b+f). 800 m liber (f) și 
1 500 m liber.

liber (b+f). 200 m bras
400 m mixt (b+f), 

m liber (b+f) ; MARȚI: 
spate (b+f), 200 m del-

torul concursului fiind H. 
(Sneek) cu 139,004 p.
SCHI tradiționalul con- 

CURS „CUPA VETERANI
LOR , aflat la ediția a 12-a, s-a des
fășurat pe muntele Bâișoara cu parti
ciparea a 50 de foști schiori din 
Cluj-Napoca. Aceștia și-au disputat 
înțîietatea în douâ manșe de slalom 
uriaș, pe un traseu de 800 m (timp 
excelent, zâpadâ 1 m). Cîștigâtorii pe 
categorii de vîrstâ : bărbați : 35-40 
ani : D. Căpitan ; 40-45 ani : A. 
Gebefugyi ; 45-50 ani : A. Grosu ; 
50-55 ani : M. Gogonea ; 55-60 ani : 
L. Farkas ; peste 60 ani : Șt. Zarug ; 
femei : Viorica Onițiu, (P. NAGY — 
coresp.).

TFNIS deschderea sezonu- LU| IN A£R UBER vq 
marcată în Capitala, duminică, la 
ora 11, pe terenurile de la Tenis club. 
Toate cele 17 terenuri de zgura au 
fost pregătite, și daca timpul va fi 
prielnic vor avea loc demonstrații 
susținute de copiii secției de perfor
mantă. Tot la T.C.B. au loc, în a- 
ceste zile, antrenamente ale loturi
lor de „Cupa Davis** și „Cupa Go
lea", pregătirile fiind conduse de 
Constantin Nâstase și, respectiv, 
Dumitru Viziru.

TURNEELE CAMPIONATELOR DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

dovedit întotdeauna la înălțime. 
Poate eă absența din teren. în 
cea mai mare parte a timpului, 
a coordonatoarei de joc Alexan
drina Constantinescu a făcut ca 
și Dinamo să aibă o evoluție ri
gidă, nespectaculoasă. Deci. 3—0 
(8, 9, 6) pentru Dinamo. Arbitraj 
bun : O. Drăgan (Timișoara) și 
M. Nicolau (București).
Tot conform așteptărilor, întîlni- 

rea dintre I E.F.S. și Rapid a fost 
mult mal atractivă, mal intere
santă și de un nivel mal ridicat. 
Aceasta și datorită valorii mai a- 
propiate a celor două echipe. Vic
toria a revenit, însă, studentelor 
eu 3—0 (14, 8 13) care, deși lip
site de trădătoarea principală Car-

men Puiu (antrenorul G. Moise 
ne spunea eă aceasta nu mal vrea 
pur și simplu să joace dinainte de 
turneul precedent !). a arătat mai 
multă coeziune, mobilitate în te
ren, acurateță în execuții 
gvare. Au arbitrat foarte 
N. Ionescu — “
rești).
1. Dinamo
2. I.E.F.S.
3. Rapid
4 Penicilina

MASCULIN
BAIA MARE, 19 (prin telefon), 

în prezența unui numeros public 
în Sala sporturilor din localitate, 
Dinamo, Steaua, Explorări Baia 
Mare și Politehnica Timișoara 
continuă cursa pentru desemna-

V. Vr&jescu

51 v|-
bine : 

(Bucu-

45: 7 30 
38:16 27 
32:20 24 
31:21 24

telefon).

PROGRAMUL JOCURILOR
BUCUREȘTI (feminin) Sala Floreasca, de Ia ora 17 
AZI î Dinamo — I.E.F.S., Penicilina — Rapid 
MÎINE : I.E.F.S. — Penicilina, Rapid — Dinamo

BAIA MARE (masculin) Sala sporturilor, de Ia ora 17
AZI : Dinamo — Steaua, Politehnica-Explorări 
MlINE : Steaua — Politehnica, Explorări-Dinamo

rea campioanei. în primul meci 
au evoluat formațiile Dinamo și 
Politehnica. O victorie a bucu- 
reștenilor era previzibilă, dar era 
de așteptat ca studenții să ofere 
o replică mai puternică. Nu s-a 
întîmplat așa. sextetul condus 
G. Eremia impunîndu-se clar, 
mai puțin de o oră de joc, 
3—0 (0, 9, 8). Doar în setul
doilta timișorenii au profitat 
un moment de relaxare a dina- 
moviștilor pentru a conduce cu 
8—4. dar greșelile în apărare și 
lipsa de convingere în atac — 
caracteristici, de fapt, ale între
gului lor joc — i-au privat de o 
posibilă echilibrare a situației. 
De la Dinamo s-au remarcat 
Dumănoiu, Tutovan și Schreiber. 
Au condus bine : V. Tilică (Cra
iova) și A. Dragomir (București), 

în cel de al doilea meri s-au în- 
tîlnit Steaua și Explorări. Partida 
a fost mai dinamică, mai specta
culoasă și mai echilibrată. Scor i 
3—0 (13, 11. 11) pentru Steaua. Au 
condus bine : C. Armășescu — D. 
Rădulescu (București).

de 
In 
cu 
al 
de

V. SAsAraMU^—
15 14 1
15 13 2
15 11 4
15 7 8

1. Dinamo
2. Steaua
3. Explorări
4. Politehnica

coresp.
43: 6 29 
41:10 28 
34:14 26 
25:32 22
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DEBUT VICTORIOS AL JUCĂTORILOR ROMÂNI
1» continuare echipa noastră întilncșlc Norvegia (azi) $i Iugoslavia (inline)

Campionatul mondial de ho
chei, grupa B, a început joi 
după-amiază in .orașele Biel și 
Aarau, din Elveția, sub semnul 
unui echilibru valoric evident. 
Așa cum nc spunea antrenorul 
principal al lotului nostru. Ște
fan lonescu, intr-o convorbire 
telefonică, efectuată la puține 
minute după încheierea meciu
lui România — Japonia, majo
ritatea echipelor se arată de 
forțe sensibil egale, ceea ce 
face ca lupta pentru primul loc 
să fie deosebit de îndîrjită.

Echipa României a început 
destul de bine competiția, prin- 
tr-o victorie asupra selecționa
tei Japoniei (7—5). In prima re
priză, după ce jucătorii români 
au deschis scorul (destul de re
pede : min. 3), ei au fost sur
prinși de forța și de incisivi
tatea acțiunilor adversarilor. La 
viteza și indemînarea bine cu
noscute, japonezii au adăugat 
acum foarte multă vigoare și o 
evidentă înclinație spre jocul cu 
■corpul. Selecționata noastră nu 
și-a găsit cadența decît după 
pauză, cînd a egalat (min. 24, 
scor 3—3), însă o eliminare a 
lui Tureanu urmată de cîteva 
neatenții în apărare au făcut 
ca, din nou, avantajul să trea
că de partea hocheiștilor ni
poni (min. 29. scor 3—5). în 
plus, in cursul acestei reprize 
s-a accidentat și Pisaru, ceea 

Turneul de șah de la București

ce a dereglat linia secundă a 
echipei noastre.

în ultima parte a partidei 
antrenorii St. lonescu și I. Ti- 
ron au folosit numai două linii 
(Antal, Gali — Coslea. Tureanu, 
Axinte : Varga. Toniță — Gheor
ghiu, Pană, V. Huțanu), ceea ce 

Tureanu depășește întreaga apărare adversă (inclusiv portarul) 
și deschide scorul in meciul România—Japonia (7—5).

Telefoto : A. P. Agorpres

a determinat o netă schimbare 
a raportului de forțe, reprezen
tativa României dominînd co
pios și înscriind patru goluri, 
unul mai frumos ca celălalt. De 

notat că, în min. 47, loniță a 
egalat (5—5) într-un moment în 
care echipa noastră era în infe
rioritate numerică (eliminat 
Costea). Meciul a fost condus, 
cu multe scăpări, de arbitrii 
Thoemen (Olanda) și Fischer 
(Norvegia). Următorul meci al 

hocheiștilor români va avea loc 
azi. la Biel, cu Norvegia, după 
care ei vor juca duminică, cu 
Iugoslavia, la Aarau.

Ultimul rezultat de joi : El
veția — Bulgaria 5—1 (3—0, 
1—0, 1—1). Ieri s-au disputat 
meciurile Bulgaria — Italia și 
Elveția — Iugoslavia, ale căror 
rezultate nu ne-au parvenit 
pînă la închiderea ediției.

MÎINE, LA ȘUMEN, A XXI-a 
EDIȚIE A CROSULUI BALCANIC

ȘUMEN, 19 (prin telefon). A- 
șezată la începutul unui sezon 
deosebit de important pentru 
mulți dintre cei ce vor concura 
duminică dimineață, cea de-a 
21-a ediție a Crosului Balcanic 
trezește un interes deosebit, 
care depășește cota obișnuită a 
întrecerilor alergătorilor de se- 
mifond și fond din țările bal
canice. Echipele Bulgariei, Româ
niei, Iugoslaviei cuprind, la se
niori și senioare, o serie de a- 
tleți de valoare, binecunoscuți 
pe plan european, între ei aler
gători și alergătoare care se 
vor număra cu siguranță, la 
vară, printre protagoniștii olim
pici. In perspectivă, deci, un 
spectacol sportiv de calitate.

Alergătorii noștri, care au do
minat ultimele ediții ale crosu
lui, sînt hotărîți să obțină rezul
tate pe măsura palmaresului 
lor. Va fi insă mai greu decit 
la edițiile precedente pentru că 
și concurența este acum mai 
puternică. Referindu-ne, de 
pildă, la cursele așteptate cu 
cel mai mare interes, ale senio
rilor, vom vedea că la feminin, 
Natalia Mărășescu și colegele 
ei vor avea în față o echipă a 
Bulgariei extrem de puternică, 
alcătuită din individualități de 
prima mină — Liliana Tomova, 
Rosița Pehlivanova, Rumiana 
Ceavdarova, Vasilina Amzina ; 
la seniori, adversarii cei mai 
puternici ai echipei condusă de 
Ilie Floroiu vor fi alergătorii 
iugoslavi (cu Vulovici și Svet, 
cîștigători ai ultimelor două e- 
dițiî ale crosului). Toată lumea 
este de acord însă, aici, că a- 
lergătorii români sînt, în an
samblu, favoriți și la această 
ediție. Avem toate motivele să

Iată alcătuirea echipelor 
României :

SENIORI (10 000 m) : 
Ilie Florotu, Aurel Nicu- 
lescu, Adrian Laurențiu, 
Vasiie Blchea, Gheorghe 
Cefan, Ilie Cioca (rezervă 
Mircea Damian).

SENIOARE (2 000 m) t 
Natalia Mărășescu, Mari- 
clca Puică, Viorica Neagu, 
Rafira Lo-'in (Elisabeta 
Enache).

TINERET (6 000 m) t 
Constantin Bebereche, Ni- 
colae Voicu, Gheorghe Bu
ruiană, Gheorghe Chirilă, 
Ferenc Mathe, ViOrel Ru- 
xandra- (Cornel Larion).

JUNIORI (4 000 m) : 
Eugen Ionete, Gheorghe 
Neamtu, Lilian Smeu, 
Toma Bănlsor. Viorel Co
lan, Ion Nicolae (Viorel 
Cioc).

JUNIOARE (1 000 m) : 
Antoaneta Iacob. Elena 
Nichita, Genoveva Modiga, 
Maria Radu (Iulla Grigo- 
ras).

credem că pronosticurile vor fi 
confirmate !

Cîteva cuvinte despre traseul 
de alergare. El este ales pe un 
platou — pajiște — care domi
nă orașul de la o altitudine de 
200 m. O tură a traseului are 
2 km lungime, diferența de ni
vel între cotele extreme este 
de numai 7 metri. Un traseu 
rapid, deci, chiar dacă acum 
este moale. Vineri, imediat 
după sosire, sportivii noștri au 
făcut cunoștință cu parcursul 
de alergare, declarîndu-se mul
țumiți. Să sperăm că vor fi la 
fel și duminică la prînz !

Vladimir M^RARU

TH. GHIȚESCU LA A TREIA VICTORIE
Din nou o rundă animată în 

turneul international de șah. Cu o 
singură remiză, Stoica—Mohring, 
Ia mutarea 35. Fruntașii clasamen
tului nu s-au menajat, trecînd din 
deschidere la joc activ. Astfel 
l-am aplaudat pe Th. Ghițescu, 
care obține a doua victorie conse
cutivă — și a treia de pînâ acum 
— învinglndu-1 pe C. Radovici 
printr-un atac de mat condus 
fără dama pe tablă. Tot un punct 
întreg culege J. Augustin cu o 
victorie ușoară la codaș, P. Ham
mer. Mai puțin favorabil a deours 
jocul pentru M. Șubă, care a în

ALTE ÎNTRECERI
Turneul de șah de la Skoplje 

a fost eîștigat de campionul 
mondial Anatoli Karpov, care a 
terminat întrecerea neînvins, to- 
tfldizînd 12*/. puncte din 15 posi
bile. In ultima rundă, Karpov l-a 
învins în 51 de mutări pe ma
rele maestru W. Uhlmann. ocu
pantul locului 2. Alte rezultate 
din runda a 15-a : Ivkov—Nlcevski 
remiză : Jancev—Reshevskl. 1—0 1 
Vaganian—Adorjan remiza : Tar- 
jan—Kurajita remiză : Matano- 
vlcl—Ivanovlei 1—0 ; Timman— 
Vellmirovicl remiză. Clasament 
final : 1. Karpo ' (U.R.S.S.) —
12i/a p : 2. Uhlmann (R.D.G.) — 
11 p ■ 3. Timman (Olanda) —
10i/j p ;'4—5. Tarjan (S.U.A.), Ku- 
rajita (Iugoslavia) — 9 o ; 6. Ve-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET ■ In primul meci al 

finalei Cupei campionilor euro
peni (f) echipa Spartak Praga a 
învins cu 58—55 (34—30) formația 
franceză U.C. Clermont Ferrand. 
• La Lublin : Balkan Botev- 
grad—Lublianka (Lublin) 86—74 
(38—38).

CICLISM • Campionatele mon
diale pentru profesioniști, precum 
și campionatul mondial feminin, 
se vor desfășura anul acesta în 
Italia, în prima jumătate a lunii 
septembrie, probele de sosea vor 
avea loc pe circuitul de la Os 
tuni, iar cele de pistă pe v 1 
dramul Monteronl din Lecce- • 
„Marele premiu al orașului Nls 
a revenit francezului PatrlSj5 
Beon. care a parcurs 170 km în 
ș b 40. • Tradiționala competiție 
cicliști internațională Milano 
San Remo (288 km) » 
această ediție cunoscutului . rutier 
Eddy Merckx cronometrat in u n 
55:18 (Medie orară 42,015 km).

LUPTE <8 Concursul internatio
nal de „libere” de la Moghilev 
a reunit sportivi din 9 țări. lata 
cîștigători! în ordinea categorii
lor : Kondratenko, Melzer, Ibra- 
hlmoe. Certov, Egsatian, Pasaev, 
Kovacs, Prokopciuk, KapoșKin, 
Haimovlci-

SCHI • La Mont St. Anne, sla
lomul uriaș din cadrul Cupei 
mondiale a revenit elvețianului 
Heini Hemml. campion olimpic, 
urmat de italianul Piero Gros. O 
în clasamentul „Cupei Europei'* 
conduce austriacul Borti Gens- 
bischler, cu 92 p, urmat de ita
lianul Josef Oberfrank — 88 p și 
elvețianul Christian Hemml — 
81 p • Vineri la Mont St. Anne

trerupt cu un pion mai puțin, in 
fața lui J. Barle.

Apoi, două victorii notabile : M. 
Pavlov la L. Ogaard, iar E. Sveș- 
nikov (cu negrele) la J. Diaz. La 
întrerupere, Tr. Stanciu are un fi
nal dificil cu J. Pinter, in timp ce 
J&m. Ungureanu luptă cu turn și 
nebun contra damei lui G. Ata
nasov.

în clasament : Th. Ghițescu și 
J. Augustin — 4’/j p, M. Șubă și 
E. Sveșnlkov — 3‘/j p (1). M. Pav
lov S’/î P. Tr. Stanciu și J. Barle 
— 3p (1). L. OgObrd și C. Rado
vici — 3 p etc. Azi, runda a 7-a. 
(Rd. V ).

INTERN AȚ ION ALE
limirovici (Iugoslavia) — Și/, p ; 
7. Adorjan (Ungaria) — « p ; 
9—S. Ivkov si Matanovici (ambii 
iugoslavia) — 7V. p.

*
Cu două runde înainte de ter

minarea turneului feminin de la 
Belgrad. în clasament continuă 
să conducă Nona Gaprindașvill 
(U.R.S.S.) cu 10 puncte, urmată 
de Veroczi (Ungaria) — 8>/? p (1), 
Lemaciko (Bulgaria), Ivanka 
(Ungaria) — 7>/, p. Margareta 
Mureșan, care în runda a 11-a 
a remizat cu Iugoslava Țereza 
Stadler, ocupă locul 7 cu 5>/, 
puncte. Alte rezultate ale run
dei : ivanka—Gaprindașvill 0—1 ; 
Lemacikq—Novakovici 1—0 t Mar- 
kovici—Erenska remiză.

(Quebec) în cadrul ultimului 
concurs feminin de schi al „Cupei 
Mondiale" proba de slalom uriaș 
a fost cîștigată de austriaca Mo
nika Kaserer, cu timpul de 1:52,43.

ȘAH • Biroul Federației inter
naționale de șah (FIDE), întrunit 
la Roma, a stabilit programul 
turneelor interzonale : unul va 
avea loc la Manila, iar celălalt la 
Bienne (Elveția). Vor participa 
cite 20 de jucători la fiecare tur
neu. După cum se știe, pentru 
„interzonal" este calificat și ma
rele maestru român Florin 
Gheorghiu.

TIR • Proba de pistol cu aer 
comprimat din cadrul concursu
lui de tir de la Sofia a fost 
eîștigat de Vladimir Stolîpin 
(U.R.S.S.) — 39L p. Alexandru
Gered (Steaua București) s-a cla
sat pe locul 5, cu 386 p, la egali
tate cu polonezul Zapedski. Pe 
echipe. Steaua București a ocu
pat looul 3. cu 1 529 p, fiind pre
cedată de TSKA Moscova — 1 544 p 
șl Gwardia Varșovia — 1 539 p.

VOLEI • La Pieksaemaeki (Fin
landa) s-au încheiat întrecerile 
turneului semifinal al Cupei cam
pionilor europeni (masculin). 
Clasate pe primele două locuri, 
echipele Dukla Liberec și Slavia 
Sofia s-au calificat pentru faza 
finală a competiției. Rezultate în
registrate în ultima zi a turneu
lui : Dukla Liberec—Slavia 3—0
(12, 13, 11) ; Arricia (Italia)—Piek
saemaeki 3—0 (10, 13. 11). • La 
Osaka : Japonia—U.R.S.S. (f) 3—2 
(15—12, 10—15, 16—14, 5—15. 15—8) 
• La Hamburg : Resovia Rzeszow 
(Polonia)—-SV Hamburg 3—2 (1, 
2. —12, —15, 9).

Dialog CU GALINA GOROHOVA PE „RUTA“ 
XZ BUCUREȘTI - MONTREAL - MOSCOVA
întilnire cu Galina Gorohova 

la București, în sala Ftoreasca. 
Considerată una din cele mai 
mari floretiste ale lumii, mai 
mult de un deceniu prinjre lau
reatele celor mai prestigioase 
competiții (intre ..argintul" mon
dialelor de la Budapesta 1959 și 
„brdnzul" Jocurilor Olimpice de 
la Munchen 1972, cu care și-a 
încheiat cariera internațională, 
ea a dobîndit două titluri de 
campioană a lumii, la Paris ’65 
și Ankara ’70 țu alte locuri II 
și III la C.M.), doctoral în știin
țe Galîtfa Gorohova a însoțit 
lotul tinerilor scrimeri sovietici 
la cea de a X-a ediție a „Tur
neului Prietenia”.

Pe planșă, finala probei de 
floretă fete. în tribună, alături, 
Olga Szabo și Galina Gorohova 
vechi adversare și prietene. în 
1962, la Buenos Aires, Olga era 
pe treapta cea mai înaltă a 
campionatelor mondiale, urmată 
de Galina, trei ani mai tîrziu, 
la Paris, locurile schimbîndu-se... 
O undă de nostalgie în privirea 
Gorobovei, atunci cînd îi soiici- 
tăm interviul ?

— Nu se poate altfel oînd te 
oglindești în chipul acestor fe
tișcane — ne spune fosta mare 
campioană — și cînd realizezi 
că pentru prima dată după 
mulți ani, nu mai încerci emo
țiile participării la Jocurile O- 
limpice...

— Pentru că ați adus vorba 
de această mare Întrecere a 
sportivilor lumii, credeți că 
poate fi luată în considerare 
vreo candidatură a tinerilorpre- 
zenți la „Turneul Prietenia" 
pentru Montreal ?

— Nu cred ! Și nu numai 
pentru că loturile reprezentati
ve sini deja conturate — iar 
tinerii trăgători au în calendar, 
ca dală apropiată, „mondialele" 
din Polonia — ci și pentru că 
in scrimă aparițiile-surpriză nu 
se prea produc.

— Totuși, floretistul Roman- 
kov a irumpt din necunoscut în 
vîrful ierarhiei mondiale la 
Grenoble, în 1974...

— Surpriză a fost doar pen
tru unii, pentru că tinărul flo-

PISTA DE ATLETISM DE LA MONTREAL
VA FI GATA IN IUNIE

MONTREAL, 19 (Agerpres). — 
Organizatorii Jocurilor Olimpice 
de la Montreal au anuntat că lu
crările la stadionul principal de
curg într-un ritm rapid șl speră 
ca pista de atletism să fie gata 
la începutul lunii Iunie. Consilierul 

relist era bine cunoscut în 
Uniunea Sovietică, el dobindind 
titularizarea in echipa reprezen
tativă după ce cîștigase in acel 
an și campionatul ți cupa. Ceea 
ce nu-i deloc puțin. Iar in 1973. 
la „Turneul Prietenia”, găzduit 
de Tallin» el se clasase pe lo
cul 3.

— De altfel „Turneul Priete
nia" a lansat pe orbita perfor
manței autentice talente, în pal
maresul acestui concurs flgu- 
rînd Ileana Gyulai, Elena Novi
kova, Valentina Burocikina, II- 
diko Tordosi-Schwarzenberger, 
Anton Pongraț, Boris Lukomski, 
Dan Irimiciuc. Prin această 
prismă, cum vedeți perspecti
vele scrimei pentru Jocurile O- 
limpice din 1980, de la Mosco
va ?

— Cele trei reputate școli

Astăzi, în sala Floreasca li

PROBA INDIVIDUALĂ ÎN CADRUL 
„MEMORIALULUI MIHAIL SAVO“ DE SPADĂ

Astăzi și mîine sala Floreas- 
ca II din Capitală va găzdui 
cea de-a șaptea ediție a tra
diționalului concurs internațio
nal de spadă dotat cu cupa 
„Memorialul Mihail Savu". 
După cum am mai anuntat. la 
actuala ediție vor participa 
scrimeri din Bulgaria, Ceho
slovacia. R. D. Germană. Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia. Din listele participanților 
de peste hotare, spicuim nu
mele spadasinilor Bîkov, Mura- 
sov, Bugaienko. Ratciuko, Ku- 
raci (Uniunea Sovietică), Ber
ger, Kalich, Leimbach, Pan- 
zarm, Sengel (R. D. Germană), 
Brihacek, Jutka, Holub, Vlcek. 
Vanek (Cehoslovacia). Iordanov, 
Krastenici. Kazakov, Apostolov, 
Paniovski (Bulgaria). Dintre 
spadasinii români subliniem 
participarea lui Pongraț, Iorgu,

special al Comitetului de organi
zare, specialistul în atletism 
Arthur Takacl a declarat că pri
mul test al pistei olimpice va fl 
făcut la 25 iunie într-un conours 
la care vor participa însă numai 
atlețl canadieni. 

care domină de obicei turneul 
tinerelor speranțe : sovietică, 
ungară și românească vor fi — 
sînt sigură ! — bine reprezen
tate și la Mosoova. Personal ani 
o mare admirație pentru scrima 
românească, protagonistă an de 
an a marilor competiții interna
ționale. Fără a avea la inde- 
minâ un număr impresionant de 
pracțjcanți, antrenorii descoperă 
și lansează cu pasiune noi ta
lente, care la rândul lor se rea
lizează prin muncă și dăruire. 
Cred, de asemenea, că judicio
sul calendar internațional, asi
gurat serimeriîor români de 
către federația de specialitate, 
contribuie direct la menținerea 
cotei ridicate a reprezentanți
lor dv. pe planșele lumii.

Paul SLAVESCU

Popa. Bărăgan, Duțu, Zidaru, 
Szabo, Angeleseu, component! 
ai lotului olimpic, precum si 
cea a tinerilor Kcrekeș, M. 
Popa, Săvulescu. Vor fi pre- 
zenti pe planșe aproximativ 70 
de spadasini.

Astăzi. începînd de la ora 8, 
se va desfășura proba, indivi
duală. iar mîine, tot de la a- 
ceeași oră. cea pe echipe.

La costa (California)
NĂSTASE-VILAS 
ÎN SEMIFINALE

NEW YORK, 19 (Agerprcs) — 
învingîndu-1 cu 6—4, 6—3 pe Erik 
van Dillen (S.U.A.) tenismanul 
român Ilie Năstase s-a calificat 
în semifinalele turneului interna
țional care se desfășoară în orașul 
american La Costa (California), 
în semifinale, Năstase va juca cti 
argentinianul Vilas, învingător cu 
7—6 6—2 în partida cu americanul 
Alex Mayer. în cea de-a doua 
semifinală, se vor întîlni Jimmy 
Connors (S.U.A.), care l-a eliminat 
cu 7—5, 6—2 pe australianul Ray 
Ruffels si Tanner (S.U.A.). Acesta 
din urmă l-a învins în sferturile 
de finală cu 6—7 7—5, 7—6 pe
Fleming (S.U.A.).
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