
In această săptămînă

DEZBATERI AMPLE
Șl MASURI EFICIENTE

ÎN PLENARELE CJ.E.F.S
In această săptămînă au conti

nuat să se desfășoare — în 15 ju
dețe ale țării — plenarele 
C.J.E.F.S., prilej de ample dezba
teri și de adoptare a măsurilor 
corespunzătoare pentru înfăptui
rea integrală a prevederilor Pro
gramului de dezvoltare a mișcării 
sportive pînă în anul 1980, apro
bat de Comitetul Politic Executiv 
ai C.C. al P.C.R.

Au participat membrii consilii
lor județene pentru educație fizi
că și sport, sportivi, activiști spor
tivi, reprezentanți ai organizații
lor județene cu atribuții în dome
niul mișcării sportive, antrenori, 
profesori de specialitate, invitați.

La plenare au participat, de a- 
semenea, tovarăși cu munci de 
răspundere în organele de partid 
și de stat locale și în Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport:

Satu Mare 
secretar al

al P.C.R., Emil 
C.N.E.F.S.
Pavel Chiorean,MUREȘ :

tar al Comitetului județean 
al P.C.R., Ion Șiclovan, 
ședințe al C.N.E.F.S.

secre-
Mureș 

vicepre-

Ghibu,
ANUL XXXIII

, ARAD : Liviu Derban,
al Comitetului județean
P.C.R., Valentin Constandache, 
membru al Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S.

IALOMIȚA: Andrei 
secretar al 
Ialomița al 
membru al 
C.N.E.F.S,

secretar 
Arad al

Văileanu,
Comitetului județean 
P.C.R., Popa Ioviță, 
Biroului Executiv al

CARAȘ-SEVERIN : Trandafir
Cocirlă, prim-secretar al Comite
tului județean Caraș-Severin al 
P.C.R.. Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S.

BACĂU: 
secretar al 
Bacău al P.C.R., general locotenent 
Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S.

Constantin Lăcătușu, 
Comitetului județean

MARAMUREȘ : Vasile Dancoș, 
secretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R., Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S.

NEAMȚ : Petru Enache, secre
tar al Comitetului județean Neamț 
al P.C.R., Ion Kunst-Ghermănescu. 
membru al Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S.

PRAHOVA : Constantin Marinov, 
secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., Ion Șiclovan, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

HUNEDOARA : Mircea Lucacîu, 
secretar al Comitetului 
Hunedoara al 
teanu, secretar

județean
P.C.R., Miron Ol-
al C.N.E.F.S.

TULCEA : Nicolae Sandu, secre
tar al Comitetului județean Tulcea 
al P.C.R., Popa Ioviță, 
Biroului Executiv al

membru al 
C.N.E.F.S.

ALBA : Sirbu Băiuț,
Comitetului județean
P.C.R., Victor Năstăsescu, membru 
al Biroului Executiv al C.N.E.F.S.

secretar al 
Alba al

SALAJ : Grîgore Beldeanu, șef 
de secție la Comitetul județean 
Sălaj al P.C.R., Tudor Vasile, 
membru al Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S.

SATU MARE : Vasile Gîta, se
cretar al Comitetului județean

VRANCEA:
Comitetului
P.C.R..

cretar al 
Vrancea al 
membru al 
C.N.E.F.S.

Ion Anastasiu, se- 
județean 

Popa lovită, 
Biroului Executiv al

MEHEDINȚI : Ion Radu, secre
tar al Comitetului județean Mehe
dinți al P.C.R., Aurel C. Neagu, 
membru al Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S.

Tn cadrul plenarelor au luat cu
vîntul numeroși participanți care, 
prin1 opiniile exprimate, au contri
buit activ la eficiența dezbaterilor, 
la stabilirea acțiunilor concrete 
pentru îmbunătățirea continuă a 
sportului de masă și de perfor
manță din fiecare județ.

Plenarele C.J.E.F.S. continuă.
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CAMPIONATELE DE 
VOLEI

I

la ora Întrecerilor de schi
200 de concurenți

la „Cupa Fundata“

(prin telefon), 
programată pe

FUNDATA 21 
„Cupa Fundata”, 
vechiul. „Pod al Giuvalei”, ferme
cător și extrem de potrivit pentru 
organizarea unor concursuri de 
schi fond,,., a reunit la start peste 
200 de concurenți.

Juniorii, cei a căror • performan
ță interesează în mod deosebit, 
criticați pentru prestațiile anterioa
re, s-au angajat mai decis in luptă 
și ne-au oferit un frumos specta
col sportiv. în proba juniorilor 
mari pe 10 km, sportivii de la 
A.S.A. Brașov au ocupat primele 5 
locuri ale clasamentului, ceea ce 
demonstrează superioritatea lor în 
pregătire, la această oră (antrenor 
Ion Cimpoia). Zăpada excelentă și 
ceruirea bună, la care s-au adău
gat... aplauzele permanente ale 
spectatorilor, au imprimat curselor 
o alură dinamică, extrem de inte
resantă. în afara sportivilor de la 
A.S.A., am mai reținut comporta
rea bună a schiorilor fondiști de 
la Steagul roșu și Dinamo Brașov. 
La juniori mici, Gheorghe Stroe 
(L.E.S.) a confirmat speranțele și 
încrederea ce i-au fost acordate 
prin selecționarea în lotul republi
can. împreună cu Teodor Ilieș și 
Ion Cojocaru. anunță o frumoasă 
rivalitate sportivă în acest sezon. 
La rindul lor. junioarele au reușit 
evoluții remarcabile, stimulate evi
dent de prezența la' întreceri a 
părinților și consătenilor lor.

Este cazul să subliniem reușita 
organizatorică a competiției la care

au contribuit primarul 
comunei Nestor Cioacă, 
directorul școlii generale 
Petruș Cherteș și profe
sorii de educație fizică, 
intre careNicolac Sfetca 
a fost, pină nu de mult, 
unul dintre cei mai buni 

■ fondiști. ai țării.
REZULTATELE TEH

NICE : 10 km. juniori
mari : 1. Vladimir To-
dașcă 34:22, 2. loan Să- 
punaru 35:06, 3. Benone 
Cristoloveanu 36:01. 4.
Dorin Soiu 36:32, 5. An
drei Lingurar (toți de la 
A.S.A.) 36:47, 6. Ion Ma
zăre (Steagul roșu) 37:26; 
5 km, juniori mici : 1. 
Gheorghe Stroe (L.E.S.) 
17:24, 2. Toader
(Steagul roșu) 
Ion Cojocaru 
roșu) 18:24 ; 5 km, 
nioare mari : 1. I
Plotogea (Tractorul) 21:31, 
2. Livia Arsu (Șc. sp. 
Rîșnov) 22:04, 3. Elena
Ceposu (Dinamo) 22:16 ; 
3 km, junioare mici : 1. 
Veronica Giurgi (Șc. sp. 
Rîșnov) 12:25, 2. Mariana 
Mosoiu (Dinamo) 12:51, 
3—4. Adina Mitu (Brașo- 
via) și Georgian^ Cara- 
cov (Sc. sp. Rîșnov) 13:25.

Mihai BÂRA

Ilieș 
18:15, 3.
(Steagul 

, ju- 
Ioana1.

Alexandru Manta (A.S.A. Brașov) a repurtat, 
ieri, o frumoasă victorie in ~ '

Foto :
slalomul uriaș. 
N. DRAGOȘ

Ieri, în „Cupa A.S.A.
Pe 

dis- 
de- 
din

slalomul uriaș

SURPRIZA CAMPIONATULUI
RAPID- U“ TIMISOARA 1713!

11 9
... .. ...

BRAȘOV, 21 (prin 
timul turneu de sală 
turului II al Diviziei 
bal feminin a debutat vineri în 
Sala sporturilor din localitate, 
programînd jocurile etapei a XXI-a. 
Dintre partidele acestei runde s-a 
detașat întîlnirea Rapid București 
— „U“ Timișoara, încheiată cu o 
surprinzătoare dar pe deplin me
rită victorie a feroviarelor.

telefon). Ul- 
din cadrul 
A de hand-

CLASAMENTUL
1. „U” TIMIȘOARA 21 16 2 3 335-240 34
2. „U" București 21 16 2 3 350-279 34
3. I.E.F.S. 21 15 2 4 281-236 32
4 Confecția 21 13 1 7 277-268 27
5. Rapid 21 10 4 7 293-270 24
6. Progresul 21 8 5 8 277-256 21
7. Mureșul Tg. M. 21 8 3 10 307-323 19
8. ,,U" Cluj-Nap. 21 8 2 11 308-331 18
9. „U" lași 21 7 1 13 304-324 15

10. Constr. Tmș. 21 6 3 12 266-297 15
11. Voința Odorhei 21 2 4 15 235-308 8
12. Textila Buhuși 21 1 3 17 230-331 5

Rapidului, realiza-

SUCCESELE PRESTIGIOASE DE ANUL TRECUT, 
PREMISĂ CERTĂ A VIITOARELOR AFIRMĂRI

SINAIA, 21 (prin telefon), 
pîrtia din Valea lui Carp s-a 
putat vineri, într-un splendid 
cor de iarnă, slalomul uriaș 
cadrul „Cupei A.S.A.”. întrecerile, 
desfășurate în două manșe, cu 
cite 41 de porți (montate de Ion 
Cașa și Kurt Gohn — antrenori), 
au triat sever pe concurenți. Din
tre protagoniști s-au evidențiat A. 
Manta, Gh. Vulpe, N. Stinghe ș a. 
(Nu au participat la concurs Dan 
Cristea, ciștigătorul „Cupei Tele
fericul”. I. Cavași si N. Barbu.

fiind plecați la o 
Austria). Plecarea 
făcut din Carpul Mare, cu sosirea 
la Lacuri — 1100 m.

REZULTATE TEHNICE : Alex. 
Manta (A.S.A. Bv.) 141,301, 2. Gh. 
Vulpe (A.S. Telefericul) 142,063, 3. 
Gh. Bucur (A.S.A. Bv.) 143,064, 4. 
N. Stinghe 143,285. 5. V. Brenci
143,791, 6. C. Neguțescu 145,110
(toți de la A.S.A. Bv.). Simbătă 
are loc cursa de slalom special, in 
Valea Dorului.

Gh. IRIMINOIU — coresp.

competiție în 
în cursă s-a

PLENARA C.J.E.F.S. BACAU
Plenara C.J.E.F.S. Bacău, desfă

șurată joi dimineață, cu participa
rea tovarășului Constantin Lăcă
tușu, secretar al Comitetului ju
dețean Bacău al P.C.R., a tovară
șului general-locotenent Marin 
Dragnea, președintele C.N.E.F.S., a 
altor membri ai Biroului Execu
tiv al C.N.E.F.S.. ai organizațiilor 
centrale cu atribuții în domeniul , și internațională, 
sportului, s-a constituit într-o ana
liză responsabilă, amplă, a rezul
tatelor obținute în 1976 de spor
tivii. tehnicienii si activiștii spor
tivi băcăuani, a stabilit mijloacele 
și căile de îndeplinire fermă, inte
grală, a* Programului de dezvol
tare a mișcării sportive din tara 
noastră, aprobat recent de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Au fost evidențiate cu sa
tisfacție — atit în Informarea 
zentată de tovarășul Mihai 
goraș, prim-vicepreședinte 
C.J.E.F.S.. cit și in discuțiile 
tate — succesele repurtate în 
vitatea sportivă de masă și de 
performantă, în munca educativă 
și în dezvoltarea bazei materiale, 
subliniindu-se. cu deosebire, fap
tul că sportivii băcăuani și-au 
adus anul trecut o substanțială 
contribuție la obținerea importan
telor succese de la Jocurile Olim
pice. Exemplul și dăruirea de ca- 
•e au dat dovadă Nadia Comăneci, 
Teodora Ungureanu, Gabriela 
Trușcă, Georgeta Gabor >n intîl- 
niri de maximă importantă pen
tru prestigiul tării, competenta si 
priceperea unor tehnicieni ca 
Marta și Bela Karoly, Marina și

Mircea Bibire, Geza Pojar sau 
Carol Stabișevschi au fost remar
cate de toți cei care au luat cu- 
vintul in cadrul plenarei, consti
tuind tot atitea pilde pentru spor
tivii și tehnicienii care-și consacră 
priceperea 
măiestriei, 
rezultatelor de valoare națională

creșterii necontenite a 
îmbogățirii bilanțului

pre- 
Gri- 

al 
pur- 
acti-

Deși faptele obiective. datele 
statistice, ofereau suficiente mo
tive ca atît materialele prezentate, 
cit și dezbaterile, să poarte am
prenta satisfacției, a mulțumirii 
pentru realizările anului trecut, 
este meritul plenarei că ea a ana
lizat. in spirit critic și autocritic, 
munca desfășurată in 1976. insis- 
tind cu 
aspecte 
general 
sportivi 
în situația să dea socoteală 
tru 
litatea sau lipsa de răspundere 
care au lucrat. Arătîndu-se că 
gimnastică, handbal sau judo 
fost obținute rezultate bune, 
aceste discipline dispun de ele
mente de talie republicană și in
ternațională. s-a subliniat 
lași timp că la atletism, 
box, baschet sau canotaj 
manțele valoroase se lasă 
tcpfate, deși 
<’ir,țre cazuri 
țiile pentru o 
litate, o bază 
toare.

S-a apreciat că este 
dc onoare ca, și in viitor, activiștii

precădere asupra acelor 
care au grevat bilanțul 
al județului. numeroși 

și tehnicieni fiind puși 
pen- 

delăsarea, pentru superficîa- 
cu 
în 
au 
că

sportivi băcăuani să nu precupe
țească nici un efort pentru dez
voltarea, pe trepte superioare, a 
sportului de masă și de perfor
mantă, chezășie sigură in obține
rea de noi și prestigioase rezultate. 
Au fost stabilite ramurile priori
tare cărora li se va acorda toată 
atenția (gimnastică, box, atletism, 
lupte, canotaj și tir), au fost fi
xate direcțiile principale ale ac
tivității viitoare, care să 
și pe mai departe 
plan intern și internațional 
sportului din județul Bacău.

în încheierea lucrărilor Plena
rei, a luat cuvîntul general loco
tenent Marin Dragnea, președinte
le C.N.E.F.S.. care a făcut o pro
fundă analiză a activității desfă
șurate de activul C.J.E.F.S., de 
ceilalți factori care determină ma
rile rezultate, subliniind realiză
rile și neajunsurile manifestate în 
munca de pînă acum. Apreciind 
că rezultatele obținute anul trecut 
au fost bune, vorbitorul a arătat 

constituie

asigure 
afirmarea pe 

a

Final frumos al „rundei bucureștene" la hochei

în ace- 
lupte, 

nerfor- 
incă aș- 

in cele mai mulie 
există toa’e cindi- 

muncă de 
materială

bună ca- 
mulțumi-
o datorie

că acestea trebuie să
doar o premisă pentru organiza
rea muncii viitoare, 
printr-o mobilizare plenară a tu
turor factorilor, să se înregistreze 
succese valoroase, să se întreprin
dă măsuri concrete și eficiente 
pentru traducerea in viată a Pro
gramului de dezvoltare a mișcării 
sportive aprobat recent de partid. 
Indicind direcțiile spre care tre
buie să se îndrepte activitatea vi
itoare a tuturor activiștilor spor
tivi băcăuani. președintele

Constantin MACOVEI

astfel ca,

(Continuare în pag. a 2-a)

RAPID BUCUREȘTI — „U" TI
MIȘOARA 17—13 ! Excelentă pres
tația colectivă a echipei Rapid 
(antrenată de Francisc Spier), ca 
de altfel în toate meciurile ulti
melor două turnee de sală. Ceea 
ce n-au reușit în partida cu I.E.F.S.. 
unde ar fi meritat de asemenea 
să cîștige sau să realizeze 
o „remiză”, feroviarele au 
aici, la Brașov, cîștigind în 
echipei campioane. Iureșul 
distelor a început în min.

măcar 
reușit 

fața 
rapi-

16. la

două goluri ale
te de Ana Stănișel (cu concursul 
Lidiei Stan), detașează din nou 
formația profesorului Fr. Spier. 
In min. 42, însă, bucureștencele vor 
trece prin momente dificile cînd, 
profitînd de eliminarea Anei Stă- 
nișel pentru 2 
cele egalează : 
Stănișel reintră 
(să nu uităm, 
dînd echipei

minute, timișoren- 
13—13. Dar Ana 
și înscrie din nou 
are 42 de ani !), 

sale aripi. Sultana

REZULTATE TEHNICE Etapa a XXI-a (vineri) :

Confecția București 
Univ. București 
I.E.F.S. București 
Rapid București 
Universitatea lași 
Textila Buhuși

- Mureșul Tg. Mureș 17-16 (10- 9)
- Constr. Timișoara 27-22 (11- 8)
- Univ. Cluj-Napoca 26-19 (14- 8)
- Univ. Timișoara 17-13 (9 - 7)
— Progresul București 17-20 (9 -11)
— Voința Odorhei 14-14 ( 7- 9)

scorul de 5—5. Susținute frenetic 
de aproape 2 000 de spectatori, 
bucureștencele au marcat . trei 
goluri consecutive, ca urmare a u- 
nui joc exact în apărare și foarte 
activ în atac (8—5). Meciul se 
îndirjește. campioanele reduc din 
handicap (9—8, min. 26), dar încă

Jagăru și Ștefania Oancea aduc 
Rapidului alte goluri (16—13. min. 
47), meciul fiind astfel jucat. Go-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 3-a)

ia sediul r n. r

DOINA MITRICICA

DE PATINAJ ARTISTIC
• La campionatele europene de 

patinaj artistic, care se vor des
fășura, între 25 și 29 ianuarie, la 
Helsinki, țara noastră va fi re
prezentată de sportiva Doina Mi- 
tricică. Ea va fi însoțită de an- 
trenoarea Letiția Miclescu și de 
Irina Minculescu, care va oficia 
ca arbitru.

• Patinatorii de viteză seniori 
intră în febra campionatelor re
publicane Ei vor participa in zi
lele de 26 și 27 ianuarie la cam
pionatul de sprint, ca peste o săp- 
'tămînă să-și dispute întiietatea in 
cadrul probelor de poliatlon. Am
bele competiții 
pe pista de la

ÎN
,,CUPEI CUPELOR

Conform unei telegrame, sosi
tă de la Confederația europea
nă de volei, datele de desfășu
rare a turneului final al „Cupei 
cupelor" la masculin, la care 
participă, după cum se știe, și
echipa Steaua, au fost modifica
te. Competiția va avea loc la 
Bruxelles, între 20 și 22 fe
bruarie.

Știind că se- consumă ultima 
etapă a unui palpitant serial ho- 
cheistic bucureștean. care progra
ma. ca de obicei, mereu atractivul 
meci STEAUA — DINAMO. un 
public numeros dar — din păcate 
— uneori prea zgomotos, a tinut 
să asiste la acest act final al tu
rului V al Diviziei A de hochei pe 
gheată. Onorînd cum se cuvine a- 
ceastă afluență de spectatori, cele 
patru formații-fanion ale campio
natului nostru au oferit un specta
col de calitate, punctat cu multe 
momente de tensiune, cu faze ra
pide si frumoase.

Cu deosebire meciul Steaua — 
Dinamo a plăcut, constituind un 
final de mare spectaculozitate al 

care 
pre- 
nu-1 

dina-

„rundei bucureștene”, pe 
sintem siguri că spectatorii 
zenți ieri-seară la patinoar 
vor uita curînd. Au învins 
moviștii cu 5—4, după 60 de mi
nute de luptă strinsă și palpitantă. 
După cinci runde, în clasament 
continuă să conducă Steaua, cu un 
avails comod, lupta pentru locul 
secund în clasament fiind mai 
mult decît interesantă. Iată ordinea 
primelor clasate : 1. Steaua 26 p ;

AU FOST TRASE LA SORTI
MECIURILE „OPTIMILOR CUPEI LA FOTBAL

2. S. C. Miercurea Ciuc 17 p ; 3. 
Dinamo București 15 p ; 4. Dună
rea Galați 2 p. .Iată acum cîteva 
succinte relatări de la partidele de 
ieri seară :

S.C. MIERCUREA 
REA GALAȚI 3-1

CIUC
(1-1,
mult

terenuri r.ejtre • Intilnirile Universitatea Craiovala 27 februarie, pe• Jocurile vor avea loc
in fruntea programuluila se- Și

internațional

MODIFICĂRI
PROGRAMUL

LA VOLEI

- sînt programate 
Miercurea Ciuc.

LA C. E.

arbitrul
Petrea. Iată cele

de către
Constantin
meciuri stabilite de sorți :

loc,
la sorți a 

„optimilor” Cupei României. Tra
gerea a fost efectuată de către in
ternaționalul Necula Răducanu și

Ieri la prînz a avut 
diul F.R.F., tragerea

//

Imagine din meciul de verificare a Lotului reprezentativ, avindu-l în prim-plan pe Mulțescu 
al cărui „start timișorean" confirmă buna comportare din toamnă. Citiți in pagina a 3-a un comentariu 
pe marginea primului test al selecționabililor. Foto : BRANCO VUIN

Partida a 
mată și mai 
de așteptat, 
gură de victorie, a fost surprin
zător condusă în primele minute 
cu 1—0 (scorul a fost deschis de 
Moroșan in min. 5). La acest scor, 
jucătorii din Miercurea Ciuc au 
ripostat vehement, atacînd în șar
je repetate care, însă, lipsite de 
eficacitate. nu au pus în prea 
mare dificultate apărarea forma
ției gălățene și pe valorosul ei 
portar, Vasile Morar. Ba. mai 
mult, repetatele acțiuni indivi
duale ale echipei Sport Club, ca 
și tendința de a finaliza a multor 
jucători prin acțiuni personale, 
au permis tinerilor jucători gălă- 
țeni să realizeze cîteva contra
atacuri periculoase. Dar. lipsa de 
experiență, a unor jucători ca 
Marcu, Gherghișan sau- Bordilă, ca 
și imprecizia în șuturi a lui Moro
șan sau Iordan, au făcut ca sco
rul, după ce a devenit egal, să ră- 
mînă mereu favorabil formației 
de pe locul secund al clasamentu
lui, care obține o victorie grea 
dar pe deplin meritată. Toate cele 
trei goluri ale echipei învingătoa
re au fost înscrise de Deneș, în 
minutele 7. 28 și 43.

Au condus FI. Gubernu și A. 
Biro (ambii din București).

fost
echilibrată decît era 

Sport Club, prea si-
mai ani-

- DUNA-
1-0, 1-0)

Fază din meciul Steaua — Dinamo : atac la poarta dinamoviștilor. 
Foto : I. MIHĂICA

STEAUA - DINAMO 4-5 (4-1, 
0-3, 0-1)

Victoria dinamoviștilor s-a con
turat pe fondul unei lupte îndir- 
jite care a avut, în plus, și atri
butul unei spectaculoase răsturnări 
de scor, deoarece — în min. 14 — 
Steaua conducea cu 4—0 pentru 
ca, în min. 43, Axinte să înscrie 
punctul victorios al dinamoviștilor. 
Ce s-a întîmplat între timp ? 
După ce Steaua a „zburdat” li-

para- 
scurtă 

însă 
regă- 
și —

teralmente în primele minute, a- 
vind în față o echipă parcă 
lizată, a oprit „motoarele” o 
perioadă de timp, suficientă 
pentru ca dinamoviștii să-și 
sească verva lor obișnuită
luptind cu o dăruire exemplară — 
să învingă, in extremis, dar pe 
deplin meritat. Au marcat : Costea 
(2), Axinte (2), Bandaș (Dinamo), 
V. Huțanu, Gh. Huțanu, Gheorghiu, 
Cazacu (Steaua). Au condus O. 
Barbu și G. Tașnadi.

TINERI VITEZIȘTI ROMÂNI
EVOLUEAZĂ LA ZAKOPANE

Șase juniori : Eva Szigeti, Laura 
Daradics, Zsuzsa Hollo, Cornel 
Mun teanu, Dezideriu Jenei și 
Lăszlo Lazar vor participa azi și 
miine la un concurs internațional

de tineret, care va avea loc pe 
pista naturală de la Zakopane. Pa
tinatorii români sint însoțiți de an- 
trenoarea Ileana Biro.

RAPID BUCUREȘTI (Div. A) 
METALUL BUCUREȘTI (B) 
PROGRESUL CORABIA (C) 
C.S.U. GALAȚI (B) 
MINERUL MOTRU (C) 
UNIVERSITATEA CRAIOVA (A) 
F.C.M. REȘIȚA (A)
U.T.A. (A)

I.C.I.M. BRASOV (Div. C)
F. C. ARGEȘ (A) 
AUTOMECĂNICA BUCUREȘTI
S. C. BACĂU (A) 
STEAUA (A) 
JIUL (A)
C. S. BOTOȘANI (C) 
F. C. BIHOR (A)

Meciurile optimilor de finală 
cupei vor avea loc duminică 
februarie, cu începere de Ia 
15. Ele se vor desfășura pe tere
nuri neutre. în termen de 10 zile, 
urmează a fi stabilite — de comun 
acord sau, în caz de neînțelegere, 
prin arbitrajul F.R.F. — cele opt 
stadioane care vor găzdui parti-

NUMEROASE COMPETIȚII DOTATE CU „CUPA UNIRII

ianua- 
de ti- 

prin 
nu-

au avut loc 
„Cireșarii”. 

prilej s-au 
reprezentan- 

nr. 151, 
atît

In aceste zile, im
portantul eveniment a) 
Uniriij pe care po
porul nostru il ani
versează la 24 
rie, este cinstit 
nerii sportivi 
participarea la
meroase competiții o- 
magiale. Iată cîteva 
vești sosite la redac
ție :
• BUCUREȘTI. Ele

vii și pionierii de la 
școlile generale din 
Sectorul 8 al Capita
lei au luat parte la a- 
tractive întreceri de 
tenis de masă și fot
bal, care 
la baza 
Cu acest 
remarcat
ții școlilor 
175, 173 și 180, 
prin numărul de copii 
angrenați în competi
ție. cit si prin buna 
comportare, 
treceri sînt 
mate azi și 
aceeași bază

• SALONTA. Școa
la sportivă din loca
litate. în colaborare 
cu Consiliul orășenesc 
pentru educație fizică 
și sport, a organizat 
„Cupa Unirii” la bas
chet, cu participarea 
a patru echipe de ju
nioare din Oradea, A- 
rad si Salonta. For

Alte în- 
nrogra- 

miine la 
sportivă.

mația Liceului nr. 1 
Oradea, antrenată de 
prof. Ileana Ghiță, 
s-a dovedit din nou 
cea mai bună, intrînd 
pentru a doua Oară 
consecutiv în posesia 
trofeului.
VAȘI —

• 1
GH.
DEJ. în cinstea eve
nimentului de la 24 
ianuarie, elevii Liceu
lui industrial-energe
tic nr. 1 din locali
tate au participat la o 
atractivă competiție, 
care a cuprins întil- 
niri de sah, tenis de 
masă, cros și hand
bal, prilej cu care 
s-au evidențiat Silvia 
Ilie, Vasile Strat, Si
mina Dămian, Adrian 
Mironescu, Maria
Stanciu. Violeta An- 
dronache, Tilică Sa- 
liu, Cristian Crăeiu- 
nescu ș.a. (Gh. GRUN- 
ZU — coresp.)

• GALAȚI. Nume
roase întreceri 
handbal, volei, 
chet, minifotbal. 
de masă, șah și 
tă vor avea loc, azi 
și miine. în sălile de 
sport gălățene. De a- 
semenea. pe arenele 
P.T.T., Ancora si Du
nărea se vor desfă
șura concursuri de

(Fr. DAR- 
coresp.) 

MUNICIPIUL 
GHEORGHIU-

de 
bas- 
tenis 
trîn-

popice. (T. SIRIO- 
POL — coresp.)

• GIURGIU. Ca la 
fiecare început de an, 
și acum. la Giurgiu 
se organizează tradi
ționalele întreceri do
tate cu „Cupa Uni
rii”. Astfel, cei mai 
buni jucători și ju
cătoare de popice de 
la Cetatea (Divizia A) 
și Olimpia se întrec 
într-un turneu indivi
dual,- iar aproape 500 
de tineri vor partici
pa zilele acestea la 
concursuri de tenis de 
masă, șah și baschet. 
(Tr. BARBĂLATĂ — 
coresp.)

• SF. GHEORGHE. 
întrecerile de simplu 
ale competiției de te
nis rezervată senio
rilor și dotată cu 
„Cupa Unirii" au a- 
iuns în faza sferturi
lor de finală, nu fără 
a se fi înregistrat și 
o surpriză : victoria 
cu 7—5, G—4 a lui Ma
rian Mîrza. in fața 
coechipierului său ste- 
list, Mihai Rusu. Ce
lelalte rezultate din 
„sferturi" : O. Vîlcio
iu (Dinamo Brașov) 
— T. Frunză (Progre
sul) 7—(î. 4—6, 6—4 ; 
M. Tăbăraș (Progre
sul) — L. Szabo (Șc.

M

sp. Sf. Gheorghe) 
6—4, 6—1 ; T. Marcu 
(Dinamo Brașov) — 
A. Siito (Cuprom Ba
ia Mare) 6—1,
5- au disputat
mifinalele de 
seniori : T.
O. Vîlcioiu — : 
băraș, T. Frunză 6—4,
6— 4 : M. Rusu, M. 
Mîrza — M. Bondoc 
(Progresul), A. Dra- 
gomir (Petrolistul 
Băicoi) 6—3, 7—5. 
(Gh. BKIOTA — co
resp.)

• HUNEDOARA. 
Finala competiției de 
tenis rezervată ju
nioarelor (cat. 17—18 
ani), care are loc în 
municipiu, se va dis
puta 
Dinu 
rești 
nale, 
6—1.

6—1. 
și se- 
dublti 

Marcu, 
M. Tă-

între Gabriela 
(Dinamo Bucu- 

care, in semifi- 
a întrecut-o cu 

6—0 pe Roxana 
Cocișiu de la Dinamo 
Brasov) și Luneta O- 
rășanu 
cîștigătoare 
6—0 in fața 
măriei Melconian. de 
la Șc sp. Constanta). 
Au început și meciu
rile de dublu, com
petiția juniorilor și 
junioarelor, dotată cu 
„Cupa Unirii". ur- 
mînd să se încheie 
duminică. (Ioan VLAD 
— coresp.)

(Progresul, 
cu 6—2, 

Rose-
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0 nouă realizare

in folosul
———SPORTURI-------- „rULOUL ZBURĂTOR"

aviației sportive
LA NICP0H0DELE

MOTOPLANORUL I
Pe aerodromul Ghimbav al aero

clubului „Mircea Zorileanu" din 
Brașov, se zbura intens în ziua vi
zitei noastre. Erau in plină acti
vitate tinerii care, după obținerea 
brevetului de pilot, vor deveni in
structori in aerocluburi. Comandan
tul, ing. Nicolae Conțu, ținea ca 
programul să se execute „la mili
metru”, cum se spune. Și totuși...

zării instruirii în zborul fără mo
tor ; o instrucție rapidă, ieftină și 
o trecere aproape firească de la 
planorism la zborul cu motor. 
Ce-aș putea să vă spun este că 
in proiectarea lui s-au folosit inte
gral aripile șî fuzelajul posterior, 
inclusiv ampenajul planorului de 
dublă comandă I.S. 28 B. Construc
ția complet metalică ii asigură o

zine" (Franța). Mie, ca pilot, zborul 
pe micul I.S., alături de adevărați 
coloși cu motoare de peste 10 000 
kgf împingere, mi-a produs o sa
tisfacție deosebită”.

îl lăsăm pe ing. Mircea Finescu 
să-și continue zborul de încercare. 
I.S. 28 M2 pare un grațios pescăruș 
cuprins dș feeria zborului. îm
preună cu noi îl urmăresc citeva 
zeci de tineri veniți în aeroclub 
pentru a participa la primele lecții 
din noul an. Poate că mîine vor 
zbura și ei cu această „pasăre mă
iastră".

V. T, MUREȘ

Noul sezon competitional în mi- 
cromodelism a început cu întrece
rile din cadrul concursului dotat 
cu trofeul „Fulgul zburător", des
fășurat în sala Liceului Unirea 
din Tg. Mureș. Deschisă pionieri
lor și preșcolarilor, competiția a 
reunit Ia start copii din patru ju
dețe — Cluj, Galati, Covasna și 
Mureș, bucurindu-se de un frumos 
succes. Pe primele trei locuri, în 
categoria pionieri, s-au situat F. 
Barna (Tg. Secuiesc), urmat de 
L. Boroș si I- Chirifă (ambii din 
Tg. Mureș). Pe echipe : Tg. Mu
reș (antrenor Otto Hints). Galați, 
Covasna, Cluj. în categoria „Șoi
mii patriei" primele trei locuri 
au fost ocupate de P. Varo, urmat 
de C. Teut și R. Moraru (toți trei 
din Tg. Mureș). (I. PAUȘ — co- 
resp.)

Pc toate lungimile de undâ rezervate radioamatorilor

YO7KAJ-„PELENDAVA-CRAIOVA“

PETRA MAXIM — Alba Iulia. „Am fost deo
sebit de bucuroasă cînd am citit că Ilie Năstase 
l-a învins detașat pe polonezul Fibak, după ce 
pierduse in fața aceluiași jucător, cu puțin în 
urmă. Cînd am văzut scorul (6—3, 6—4), mi-am 
zis că Ilie va ciștiga cu siguranță turneul de 
la Birmingham. Spre nefericirea mea, Năstase 
a pierdut in turul II, in fața unui jucător foarte 
tînăr, ca și necunoscut, Scanlon. Care este, de 
fapt, adevăratul Năstase ? Eu rămîn la părerea 
că aceste infrîngeri sînt, totuși, accidente".

el ar putea deveni un sportiv de valoare, dacă 
ar avea un antrenor special. încă de acum 
2—3 ani, băiatul meu lucra în pădure, la 
bușteni, in timpul vacanțelor. Este obșnuit cu 
efortul fizic. N-aș vrea să rămînă în anonimat. 
Acesta este și motivul pentru care vă scriu. Vă 
rog să-mi dați un sfat"

cîte ne dăm sea- 
băiatul urmează

internaționa- 
unor mari 

Dacă Laver 
EI Shaffei,

Activitatea s-a întrerupt pe mo
ment, toate privirile îndreptindu-se 
spre punctul de decolare. De pe 
cimp s-a dezlipit un splendid apa
rat, ureînd in săgeată spre slăvi. 
Este una din cele mai' noi reali
zări ale industriei noastre aeronau
tice : motoplanorul sportiv I.S. 28 
M2, aparat de școală, antrenament 
și performantă. îl urmărim cum 
ia înălțime, apoi cum vine în 
picaj, intră în resursă și, cu moto
rul oprit, se înscrie într-o impre
sionantă gamă de figuri acrobati
ce. Prezent la această demonstrație 
ad-hoc este și proiectantul apara
tului, ing Iosif Șilimon, maestru 
al sportului, distins de către F.A.I. 
cu Diploma „Paul Tissandier” pen
tru realizările sale in domeniul 
construcțiilor aeronautice sportive, 
îl rugăm să ne dea citeva amă
nunte în legătură cu ultimul său 
aparat.

„Realizarea motoplanorului I.S. 
28 M2 se înscrie pe linia moderni-

Viitorul (antrenor Ti- 
beriu Drumuș) și A. S. 
Rapid (antrenor Iosif 
Curelea). Nouă nu ne 
rărnîne decît să sperăm 
că . talentul băiatului dv 
se va confirma. Avem 
o singură rezervă : fap
tul că un voinic ca fiui 
dv n-a găsit singur dru
mul spre clubul de hal
tere și a lăsat totul în 
grija mamei.

Din 
ma, 
școala la Lipova. N-ar 
fi greu, credem, ca an
trenorul său, care este 
specialist în gimnastică, 
să-1 conducă pe elevul 
său, pe care 11 conside
ră „un talent de excep
ție", la Arad, unde e- 
xistă două posibilități : 
Clubul sportiv școlar

Edlefsen sau la Tanner 
(n.r. răspunsul se refe
ră la perioada cînd 
Tanner era outsider), 
surpriza e surpriză doar 
pentru cei care nu-șî 
dau seama de durita
tea fantastică a tenisu
lui. îtl ziua acestor sur
prize, nu pierde Laver, 
nu pierde Năstase. Pier
de doar 
ver sau 
epuizată 
egal al

IOSIF BARNA — Oradea. „Am citit, la sfirșit 
de an, tot felul de clasamente despre cei mal 
buni sportivi, și despre cei mai buni fotba
liști. Clasamentele sint întotdeauna bune, 
pentru că provoacă discuții, Ce vă rog

umbra lui La- 
a Iui Năstase, 
în efortul fără 
tenisului..."

Această întrebare ne-a 
mai fost pusă. Ne per
mitem să vă răspundem 
prin intermediul lui Ion 
Țiriac, care scria acum 
2—3 ani : „Nu trebuie 
să vă mire deloc fap
tul că cei mai mari te- 
nismanj din lume oferă 
agențiilor 
le prilejul 
surprize, 
pierde la
cerneala curge din bel
șug. Dar totul e foarte 
simplu. După 3—4 săp- 
tămîni de concurs dur, 
te cuprinde o mare o- 
boseală. Nu e de 
o oboseală fizică, ci 
nervoasă. Dacă te 
scrii la un ăl 5-lea 
al 6-lea concurs conse
cutiv, este foarte nor
mal să clachezi. Dacă 
Ilie Năstase pierde la

»\WxX\\\ AvWvX' >Av,\\\\\Wa' >
fapt 
una 
în- 
sau IDe citeva luni, pe lungimile de 

undă rezervate radioamatorilor, es
te lansat în eter, un apel care tre
zește interes deosebit în lumea iu
bitorilor acestui sport : YO7KAJ 
„Pelendava-Craiova"! YO7KAJ „Fe- 
iendava-Craiova !“...

Indicativul aparține stației co
lective a radioclubului județean 
Dolj, iar „Pelendava-Craiova" re
prezintă denumirea diplomei inter
naționale instituită cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de cind, din 
inițiativa dr. Savopol, a fost creat 
aici, in vechea Cetate a Băniei, 
primul radioclub din România.

Orice radioamator din lume ca- 
o

statie de club, reușește să realizeze 
legături bilaterale cu trei statii 
craiovene, printre care și YO7KA.T, 
devine posesor al diplomei „Pelen- 
dava-Craiova".

Un apel în văzduh. Și sute, poa
te mii, de sportivi de pe toate me
ridianele lumii „caută" cu antenele 
aparatelor lor prin spatii Pelenda- 
va. pe Jiu. „Noua diplomă, prima 
de acest fel — ne spune Nicolae 
Ovesa, șeful radioclubului jude
țean Dolj — se bucură de un fru
mos succes. Este dovedit acest lu
cru de insistența cu care sintem 
„căutati", de elogiile pe care prie
tenii noștri — ncvăzuti — de pre
tutindeni ni le adresează, pentru 
inițiativa de a Ie prezenta, prin 
această diplomă, Craiova strămo
șească și cea de azi".

Am răsfoit registrul diplomei 
„Pelendava-Craiova" si ne-am con
vins r.e adevărul spuselor tovară
șului Ovesa. Sint înscrise în el 
numeroase nurne ale unor radio
amatori români și peste 100 de in
dicative și nume de radioamatori 
de peste hotare cărora le-a si fost 
expediată diploma. Operativ și în 
condiții ireproșabile...

Acesta este singurul succes deo
sebit al radioclubului din Dolj, pe 
anul care a trecut ? Fără îndoială 
că nu. Să adăugăm : un titlu de 
campion național la juniori mici, 
prin Dan Sirbulescu, cîștigarea tro
feului „Cupa Decebal", tineret, fe
te și băieți, la Deva, locul III în 
Campionatul republican 
scurte, pe echipe...

Enumerarea ar putea 
Ceea ce ni se pare, de 
demn de subliniat este 
rea consiliului aeroclubului pentru 
inițierea tineretului în acest sport. 
De două ori pe săptămînă, în sala 
radioclubului o „clasă" de începă
tori ascultă, vrăjiți de miracolul 
acestei lumi a undelor, expunerile 
prof. Constantin Tuuosie (YO7AOT). 
Tinerii îndrăgostiți de radioamato
rism vorbesc, de pe acum, de sta
ția lor — YO7KA.T.

Viorel TONCEANU

tWWv J
o durabilitate mărită.robustețe 

fiind și acrobatic. Calitățile lui dc 
zbor au fost elogiate de o scamă 
dc reviste de specialitate, în urma 
prezentării 
internațional 
Farnborough 
1976) unde, 
tră, a fost inclus în programul zil
nic de prezentări în zbor".

După aterizare, stăm de vorbă 
cu pjlotul de încercare, ing. Mircea 
Finescu, .maestru emerit al sportu
lui, care a făcut dealtfel și pre
zentarea aparatului la Farnborough.

„A fost o satisfacție pentru noi 
— ne spune interlocutorul — că la 
această adevărată paradă a ultime
lor realizări din aviația mondială, 
linia frumoasă a motoplanorului 
nostru a trezit admirația vizitatori
lor și aparatele de fotografiat țăcă
neau neîntrerupt. El a fost prezen
tat în reviste de mare tiraj ca 
„Flight” (Anglia), „Aero-Curier” 
(R.F. Germania), „Aviation Maga-

Și

aparatului Ia Salonul 
de aeronautică de la 

(Anglia, septembrie 
spre satisfacția noas- re, folosind stația proprie sau

CURS DE ARBITRI MOTO
în-iii Capitală 

școli de arbitri 
care vor dura 
săptămînă). Cei

La 1 februarie, 
cep cursurile unei 
de motociclism. 
3 luni (o lecție pe 
ce doresc să devină arbitri în
această disciplină — femei sau 
bărbați — se pot înscrie la Con
siliul municipal București pentru 
Educație Fizică și Sport (str. Bi
serica Amzei nr. 6). Sînt admiși 
absolvenți de școală medie, cu 
adeverință de angajat în produc-

Mîine, se reiau campionatele de volei

DOUA DERBYURI
IN ETAPA INAUGURALA

Aiiine. cele 24 divizionare A de vo
lei se prezintă la startul returului 
campionatului, după o perioadă de 
pregătiri menite să contribuie ia o 
evoluție calitativ superioară pe toate 
planurile. Returul debutează cu două 
meciuri derby : Steaua — Explorări 
(masculin) și I.E.F.S. — Penicilina 
(feminin).

în sala Floreasca, de la ora 10. 
Steaua și Explorări, principalele con
tracandidate la locul fruntaș dettnut 
de Dinamo, au toate condițiile să o- 
fere un spectacol voleiballstic de ca
litate Victorioși și în deplasare, e- 
levli antrenorului Aurel Drăgan. 
care au făcut proba disponibilităților 
lor în meciul cu Plomien Sosnowiec. 
In cupa cupelor, au toate șansele să 
se impună și de această dată. Să nu 
uităm, insă, că băimărenli. conduși 
de Al. Mant. sint adversari reduta
bili. avind In componenta echipei tu
nători experimentali, tenace, bă*ă- 
ioși. Meciul va fi arbitrat de V. Ar- 
hire din Brașov și R. Farmuș din 
București.

Partida centrală a etapei feminine 
va avea loc în sala Dinamo, de la 
ora 12, avind ea protagoniste echi
pele I.E.F.S. și Penicilina, iesencele. 
lidere incontestabile, fără să fi pier
dut un set în cele 11 întilniri ale tu
rului. au o misiune dificilă, deoarece 
studentele, care au urmat o linie as
cendentă promit o replică vieuroasă. 
Așadar, o confruntare deosebit de 
atractivă, eare promite mult, întil-

CLASAMENTE
FEMININ

1. Penicilina Iași 11 11 0 33 : 0 22
2 Dinamo 11 10 1 30 : 12 21
3. I.E.F.S. 11 8 3 27 : 17 19
4. „U“ Craiova 11 7 4 25 : 14 18
5. Rapid 11 <5 5 22 : 17 17
6. Farul C-ța 11 6 5 21 : 18 17
7. ,.U" Timișoara 11 5 6 17 : 20 16
8. C.S.U. Galati 11 5 6 17 : 22 16
s. Maratex B M. 11 3 8 16 : 26 14

10. Ceahlăul P. N. 11 3 8 10 : 27 14
11. Știința Bacău 11 2 9 16 : 20 13
12. C.S.M. Sibiu 11 0 11 0 : 33 11

MASCULIN

1. Dinamo 11 11 0 33 : 2 22
2. Explorări B.M. 11 9 2 31 : 11 20
S. Steaua 11 9 2 29 : 11 20
4. Poljt. Timiș. 11 7 4 22 : 25 18
5 Tractorul Bv. 11 6 5 20 : 18 17
6. Viitorul Bc. 11 6 5 22 : 21 17
7 Constr. Br. 11 6 5 23 : 22 17
3. Rapid 11 4 7 20 : 24 15
9. ..U“ Craiova 11 4 7 18 : 25 15

10. Delta Tutcea 11 2 9 11 : 28 13
11. C.S.U. Galați 11 1 10 11 : 30 12
12. petrolul PI. 11 l 10 8 : 31 12

ING. LEON GRIGORESCU — București. Din 
lunga și interesanta dv. scrisoare pe temele 
mijloacelor de fortificare a fotbalului, repro
ducem trei puncte : „1. Este necesar să se sta
bilească un gabarit minim al jucătorilor, în 
vederea unui randament mai bun. In excepție 

,se pot înscrie doar jucătorii de foarte mare ta
lent. 2. Este necesar să se urmărească reduce
rea la minimum sau interzicerea consumului de 
alcool, cu analize periodice ale alcoole
miei jucătorilor. 3. Este necesar ca linia 
tactică stabilită înainte de joc să nu fie, dacă 
condițiile o contestă, o lege definitivă. Cred că, 
în timpul jocului, căpitanul echipei sau chiar 
alți jucători cu inițiativă pot modifica tactica 
stabilită cu

2 
un

anticipație".

Punctul 
tr-adevăr, 
vralgic. Medicii echipe
lor de fotbal au posibi
litatea să stabilească 
exact cantitatea de al
cool pe care au con
sumat-o jucătorii în 
seara premergătoare an
trenamentului. Din pă- 

. cate, aceste date sînt 
deseori trecute sub tă
cere, mai ales în cazul 
jucătorilor 
bili echipei. Punctul 3 

o

este, în- 
punct ne-

care nu poate fi mini
malizată. Este vorba de 
creșterea inițiativei fot
balistului în teren. Nu 
puține sînt cazurile în 
care jucătorii își pierd 
inițiativa, în urma dă
dăcelii practicate de-a 
lungul întregii săptă- 
mîni și chiar de pe ban
că, în timpul meciului. 
Marea artă a antreno
rului este de 
jucători

eu, însă, pe dv. ? Să publicați în primul rînd 
clasamentul celor mai buni sportivi români „pe 
ultimii 20 de ani“, nu numai pe ultimii 10. In al 
doilea rînd, m-ar interesa foarte mult un cla
sament al antrenorilor de fotbal. Acest clasa
ment s-ar cuveni să fie făcut pe baza unor 
criterii, nu ca în cazul jucătorlor, unde ele nu 
prea există. Aș propune, de pildă, ca antrenorii 
să primească 5 puncte pentru un titlu de cam
pion. Locul 2 ar primi 3 puncte. Locul 3— 1 
punct. Cupa României — 4 puncte. Finalist al 
Cupei — 2 puncte. Trecerea în turul II al cu
pelor europene — 2 puncte. In turul III — 3 
puncte. In turul IV — 4 puncte. Dumneavoastră 
puteți completa, eventual, criteriile cu evoluția 
echipelor noastre de club în Cupa balcanică 
și cu punctajul care urmează să fie acordat an
trenorilor de echipă națională. Cred că în cazul 
acestora ar trebui punctate nu jocurile, ci ca
lificările. Consider că ar fi foarte interesant 
acest clasament, dacă s-ar face pe ultimii 20 
de ani. Ce părere aveți

5

indispensa-

dezvoltă problemă

încerca să-i dăm

loan CHIRIlA

continua. 
asemenea, 
preocupa-

ȘTEFANESCU — Lipova. „Am un băiat, 
Liceul mecanic din Arad (secția Lipova),

ANA 
elev la 
în clasa a 10-a. Copilul practică halterele, fiind 
foarte bine dezvoltat. Are doar 16 ani, iar an
trenorul său -» care e de gimnastică — spune că

a forma 
cu inițiativă. 

Aveți perfectă dreptate.

de unde

Amărăș-

In continuarea anchetei noastre vizind întinerirea echipelor și a loturilor 
aptitudini 
nemijlocit

sportive, prin promovarea consecventă a unor tineri cu reale 
și cu o bună pregătire, prezentăm astăzi unele aspecte legate 
de această problemă atit de complexă, totdeauna actuală, a activității 

sportive de performanță.

Unul dintre atuuri- 
le echipei Steaua : 
promptitudinea și 
mobilitatea apărării 
la fileu, dovadă și 
imaginea surprinsă 
la unul din meciu
rile susținute in 
turul campionatului

Ideea unui clasament 
al antrenorilor, așa cum 
îl preconizați dumnea
voastră, este foarte in
teresantă și, credem 
noi, originală. Criteriile 
sînt, desigur discutabile, 
dar ele pot fi comple
tate, astfel îneît să ofe
re o cît maî mare obiec
tivitate. în acest sens, 
ne-am permite să adău
găm că punctarea pri
melor trei locuri în 
campionatele naționale 
ax trebui să fie dubla-

tă și de punctarea cîști- 
gătorilor din Divizia B, 
adică a antrenorilor 
care au promovat în A. 
Socotim că un „3 punc
te" acordat antrenorilor 
care au promovat echi
pe în Divizia B ar lărgi 
aria de apreciere a acti
vității antrenorilor. In 
orice caz, am reținut i- 
deea dumneavoastră și 
vom 
viață.

nlrea va fi condusă de I. 
teanu din craiova și I. Niculescu din 
București.

Celelalte partide ale etapei : mas
culin : Viitorul Bacău — Politehnica 
Timișoara (1—3 in tur), Tractorul 
Brașov — Rapid (1—3), „U“ Craiova 
— Delta Tulcea (0—3), Petrolul Plo-

C.S.U. Galați (0—3), Cons
tructorul Brăila — Dinamo (0—3) ; 
feminin : Farul Constanța — „U“ Ti-, 
mișoara (1—3), Maratex B. Mare —' 
Dinamo (0—3), Ceahlăul P. Neamț — 
Rapid (0—3), Știința Bacău — „U“ 
Craiova (0—3). C.S.U. Galați — 
C.S.M, Sibiu (3—0).

CURAJUL DE A PROMOVA TINflIETIJl ÎNSEAMNĂ

ÎN PRAGUL
Izbinzile echipelor masculine de 

club Dinamo și Steaua în cupele 
europene au creat un climat sti
mulator pentru pregătirea tuturor 
formațiilor din eșalonul fruntaș 
al voleiului nostru care au avut 
în fată două exemple concrete de 
muncă temeinică, serioasă și con
știincioasă, de angajare plenară 
pentru buna reprezentare a culo
rilor clubului și. implicit, ale țării, 
în pragul reluării întrecerilor din 
campionatele Diviziei A, acțiunea 
de trecere a probelor și normelor 
de control a arătat o preocupare 
sporită pentru pregătirea fizică 
a voleibaliștilor și voleibalistelor în 
comparație cu testarea efectuată 
în toamnă. Această atitudine ma
nifestată de cadrele tehnice și de 
sportivi trebuie să se reflecte și 
în campionatele care se reiau mii- 
ne. Să nu se uite faptul că tăria 
voleiului nostru, pe plan interna
tional. nu poate fi disociată de 
tăria formațiilor de club — și nu 
numai a cîtorva —, de buna pre
gătire sub toate aspectele a jucă
torilor și jucătoarelor din prima 
divizie. Aceleași teste, desfășurate

9-

RETURULUI
zilele trecute, au arătat însă 
există, pe alocuri tendința mulțu
mirii, cu rezultate la 
mă a cerințelor. Este 
amintim celor vizați 
datoria să contribuie 
valorică a voleiului, pentru ca e- 
chipele reprezentative să se spri
jine pe o 
selecție.

Una din 
asigurării 
este, fără 
cu mult curaj a tineretului. Dacă 
am consemnat numeroase comple
tări ale divizionarelor A cu tineri 
talentați remarcați in divizia ju
niorilor si școlarilor, dacă afirma
rea „virfurilor" acestui eșalon a 
fost înlesnită printr-o măsură 
foarte valoroasă — acordarea du
blei legitimări —. trebuie să atra
gem atenția asupra faptului că în 
foarte multe cazuri tineretul face 
un stagiu mult prea îndelungat pe 
banca de rezerve.

Nădăjduim că emulația produsă 
de evoluțiile steliștilor și ale di- 
namoviștilor în cupele europene 
va avea ca rezultat o creștere 
calitativă a campionatului intern. 
Ceea ce așteaptă toți iubitorii vo
leiului...

că
limita mini- 
un prilej să 
că au și ei 
la creșterea

largă si solidă bază de
conditiile principale ale 
permanenței valorice 
îndoială, promovarea

PLENARA C.J.E.F.S. BAC AU Aurelian BREBEANU

In sport, ca și in alte domenii 
de activitate, selecția, pregătirea 
și promovarea tineretului n-au fost 
și nu vor fi nicicind o treabă u- 
șoară. Dimpotrivă, este vorba de 
o acțiune care se cere a ti per
manentă, responsabilă, bine orien
tată, curajoasă etc. Fără discuție, 
pentru a promova tineri sportivi 
intr-o echipă, intr-un lot. indife
rent de ce nivel (de la asociație 
la reprezentativa tării) antrenorul 
trebuie să aibă și curaj ! Căci, dc 
obicei, cînd este vorba de o ast
fel de acțiune se manifestă prea 
putină ingăduință și răbdare, fie
care tintind, firește, obținerea de 
performante valoroase, numai vic
torii, ceea ce nu se întimplă în
totdeauna. De aceea, o asemenea 
acțiune presupune curaj, mai ales 
atunci cînd este făcută în mod de
liberat, în perspectiva activității 
viitoare și nu, cum se întimplă 
de foarte multe ori. cînd promo
varea este impusă de diferite si
tuații și nu mai există o altă va
riantă, o altă soluție decit întine
rirea. cu orice preț, a efectivului 
echipei respective.

Iată, de pildă. Federația de ci
clism. Pornind la drum în noul 
ciclu olimpic, F.R.C. își propune 
o seamă de obiective îndrăznețe, 
dar își dă seama că nu le va 
putea realiza cu aceiași sportivi 
de pînă acum. Unii dintre aceștia 
au dovedit comoditate în pregă-

tire, alții au fost indisciplinați iar 
alții, pur și simplu, incapabili să 
realizeze saltul de calitate dorit și 
așteptat. în asemenea condiții, 
s-a renunțat la mulți dintre ci-

chiar modeste, antrenorul i-a a- 
cordat, în continuare, elevei sale 
toată încrederea, insistînd mai 
mult asupra pregătirii acesteia. A- 
cum. Mariana lonescu, handbalist! 
tinără, înaltă, puternică, a 
nit o jucătoare de bază în 
sa și, cine știe...

în anul 1973. un foarte 
luptător, Nicu Gingă cîștiga tit
lul de campion mondial la juniori. 
Fiind convins de calMățile aces
tuia. de valoarea sa tehnică, an
trenorul emerit Ion Corneanu l-a 
promovat pe Gingă în același an 
în prima reprezentativă a tării, 
preferîndu-1 unor luptători mal 
experimentați. Rezultatul : la Te-

deva- 
echipa

tînăr

o problemă mereu actuală
cliștii vechi, iar antrenorii lotului 
au inițiat o testare complexă și o 
atentă selecționare a unui nou lot, 
dintr-un întreg contingent de ti
neri cicliști, cu o foarte bună sta
re de sănătate și cu un gabarit 
fizic cprespunzător. sportivi hotă- 
rîti să pună vîrtos umărul la mun
că.' Cu aceștia se speră, ca prin- 
tr-o pregătire de calitate, ciclismul 
românesc să atingă în viitorul a- 
propiat un nivel valoric ridicat.

Clubul bucureștean Progresul 
s-a făcut remarcat. de-a lungul 
anilor, prin statornica sa preocu
pare pentru creșterea și promo
varea tinerilor sportivi. Iată, de 
pildă, cazul antrenorului de hand
bal Pompiliu Simion. care a pro
movat cu curaj în echipa divizio
nară o jucătoare tînără. Mariana 
lonescu. Deși primele evoluții ale 
acesteia au fost neconcludente,

heran. Nicu Gingă a devenit cam
pion al lumii și la seniori ! Dar 
la lupte, atît la greco-romane, cit 
și la libere, există permanentă 
preocupare pentru depistarea, pre
gătirea și promovarea unor tineri 
talentați. Ștefan Rusu. la 20 de

ani, vicecampion european si olim
pic, este, în această privință, exem
plul cel mai recent 1 ,

Succesul indiscutabil al echipei 
S.C. Miercurea Ciuc în actualul 
campionat de hochei se datorește . 
intre altele, și evoluției bune a 
tinerilor pe care profesorul Em. 
Mezei, antrenorul formației, i-a 
promovat cu curaj în prima gar
nitură. Este vorba, între alții, de 
Balogh, Bogos, Prakab, I. Antal, 
Petreș. care demonstrează frumoa
se calități și de la care se aș
teaptă comportări tot mai

★
Curajul de a promova 

tul în eșalonul fruntaș al 
lui nostru trebuie să caracterizeze 
activitatea tuturor antrenorilor. Cu 
sau fără vota noastră, tot va veni 
ziua în care, cum am mai arătat, 
promovările devin absolut obliga- ‘ 
torii. Procedind din timp, cu cu
tezanță, dar grijă și tact, se vor 
evita pierderi de tot felul (da 
timp, materiale și mai ales uma
ne), iar succesul, în perspectivă, 
va putea fi asigurat I Promovările 
trebuie să-i aibe în vedere pe cei 
mai merituoși dintre tineri, care 
trebuie însă pregătiți în mod co
respunzător 1

tinere- 
sportu-

Romoo VILARA

(Urmare din pag. 1)

subliniat că din preo- • 
bază nu vor trebui 

obiective de mare 
ca : angrenarea tinc- 

fi- 
de

C.N.E.F.S. a 
cupările de 
să lipsească 
însemnătate
retului in practicarea educației 
zice si a sportului, obținerea

SPICUIRI DIN

performante de nivel mondial, în
tărirea muncii de educație, prin 
adoptarea unor măsuri ferme in 
toate cazurile dc abateri, o mai 
eficientă angrenare a tuturor ca
drelor tehnice, a tuturor profeso
rilor de educație fizică in dezvol
tarea sportului de masă și perfor
manță, utilizarea judicioasă a ba
zei materiale existente.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ 
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DEZBATERI
CORNEL COSTiNESCU (preșe

dintele S. C. Bacău) : „Nu sis
tem mulțumiți de rezultatele ob
ținute pină acum. Avem posibi
lități pentru mai mult. Sint încă 
numeroase cazurile cind antreno
rii tși maschează lipsa de rezul
tate sub sloganul -Lucrăm in 
perspectivă-, Profesorii de edu
cație fizică trebuie să-și aducă 
un aport mat mare".

NICOLAE GUIDEA (decan la 
Facultatea de educație fizică a 
Institutului pedagogic din Bacău). 
„Nu trebuie să urmărim numai 
cifrele absolute in competițiile 
masă. Ele trebuie raportate in- - 
totdeauna la numărul locuitorilor 
Mntr-o asociație, oraș etc. Auto- 
mulțumlrea, sufteiența sint peri
culoase pentru sportul de per
formanță: prin aceasta pot fi ex
plicate unele rezultate slabe la 
S. C. Bacău, Textila Buhuși sau 
la echipa de volei Știința",

BELA KAROLY : „Gimnastele 
noastre fruntașe se află in plin 
proces de pregătire a viitoarelor 
performante. Avem condiții bune, 
cred că șt ambiente va fi din ce 
in ce mai bună, pentru ca meda
liatele de la Montreal să înregis
treze 
tate".

noi și prestigioase rezul-

COJAN (prim-vicepreședin-
C.O.E.F.S. Moinești) : „Ne

ion
t<3 al -o. LVJitiiucșLij ; „ive
preocupă mult activitățile turis
tice. Organizăm acțiuni speciale 
pentru navetiști. concursurile pe 
cartiere s-au bucurat de un fru
mos succes. Toate instituțiile, 
mari și mici, trebuie să aibă o 
asociație sportivă activă".

DUMITRU VARODIN (directo
rul Liceului de fotbal) : „Federa
ția de specialitate trebuie să ne 
afute mai mult. Elevii talentați 
să albă posibilitate să joace la 
echipe de diferite eșaloane".

O NOUA ȘARJA... DE ANTRENORI
Se pregătește încă o promofie de tehnicieni ai rugbyului

Sala S 5 de la I.E.F.S. Un pro
fesor și un auditoriu sint elemente 
firești intr-un asemenea cadru. 
Dar cind profesorul se numește 
Valeria Irimescu, iar cursanții sint 
nume cunoscute în rugbyul româ
nesc, firescul se transformă in 
inedit.

La intrarea noastră profesorul se 
oprește o clipă, apoi continuă : 
„Totul e să adaptăm exercițiul 
preconizat la cadrul concret. Să 
căutăm elementul atractiv. Iată un 
exemplu din pregătirile lotului re
prezentativ pentru partida cu Fran
ța : într-o zi, în timp ce făceam 
încălzirea, am zărit in apropiere 
doi copaci înclinați la fel. Am pri
vit zimbind spre colegul Cosmă- 
nescu, ne-am înțeles din ochi. Am 
format două șiruri de jucători, au 
început escaladarea. La început — 
ca întotdeauna... — picioarele sau 
miinile nu prea ascultau. Treptat, 
băieții au prins „gustul” probei. 
Am realizat, prin urmare, exerci
țiul de forță, dar am antrenat și 
agilitatea". 1

Vin întrebări. Răspunsuri. Se 
desfășoară un dialog antrenant.

Privim figurile din sală. Pe unele 
le recunoaștem ușor, pentru altele 
apelăm la catalog. Vasile Mladin, 
Alexandru lonescu, Alexandru Pop, 
Radu Durbac — maeștri emeriți ai 
sportului. Gheorghe Rășcanu și 
Nicu Duță — foști internaționali. 
Florin Zatnfirescu, Marian Teodo- 
rescu, Gheorghe Bărbălău, Eugen 
Călărașu, Horia Făgărășanu, Gheor
ghe Meiu, Alexandru Oprea. Petre 
Băducu, Dumitru Pirvu. Dumitru 
Frăsineanu, Nicolae Manolachc. 
Corneliu Badea, loan Drugă, Ni
colae Cojocaru, Sorin Petreanu. Și 
un „caz” cu totul aparte : Gheor
ghe Costachc. Este administrator 
Ia Grupul Școlar . M.M.R. Bucu
rești. înainte vreme, un om dintre 
aceia pentru care „balonul oval 
este o glumă”. Microbul rugbyului 
l-a contaminat — pe el și aproape 
întreaga școală — o dată cu veni
rea in unitatea de invățămint de 
lingă Podul Grant a lui Constan
tin Vasile. antrenor al reprezenta
tivei de juniori a României...

Timpul a trecut parcă prea re
pede. Am reușit totuși să-i notăm 
pe cei mai activi: Alexandru Io-

nescu. Gheorghe Rășcanu, Gheor
ghe Bărbălău, Petre Băducu, Horia 
Făgărășanu. Finalul orei : „După- 
amiază. la fiziologie". Valeriu Iri
mescu pare mulțumit. Șe explică : 
„După trei ani reușim să facem un 
nou curs de calificare pentru an
trenori. Acțiunea constituie un eve
niment, pentru că una din proble
mele rugbyului nostru este lipsa 
acută de tehnicieni. Și să reținem 
că acești candidați la carnetul de 
antrenor — pe care nu-1 vor do- 
bindi decit după a doua perioadă 
de școlarizare, in 
examen — sint mai to(i foști jucă
tori de primă mină. Și că vin din 
7 centre : Constanța, Timișoara, 
Buzău, Cluj-Napoca, Balș, Giurgiu, 
București”.

In Dealul Spirii, 22 de „nume” 
mai mari sau mai mici ale rug
byului românesc au luat loc în 
bănci, fixîndu-și o nouă întîlnire 
peste citeva luni. Pină mai ieri, 
balonul oval pleca din miinile lor 
spre șarje de izbîndă. De mîine, 
un copil va primi mingea din mina 
noului maestru...

Geo RAETCHI

iunie, și după

COLABORAREA CLUB - ȘCOALA, CALE RAPIDA 
PENTRU PROMOVAREA

în procasul de permanentă reîm
prospătare a loturilor, de continuă 
promovare a tinerilor talentați care 
vădesc certe perspective, colabora
rea dintre club și școală devine o 
condiție indispensabilă. Adesea — 
și avem în Capitală suficiente 
exemple — marile cluburi patro
nează o serie da școli din vecină
tatea lor. de unde-și recrutează 
viitoarele valori pentru secțiile de 
performanță. Legături la fel de 
strinse există între cluburi și șco
lile sportive, sau liceele de spe
cialitate, veritabile pepiniere de 
performeri și campioni.

Un exemplu elocvent, care vine 
în sprijinul afirmațiilor noastre, îl 
reprezintă Liceul nr. 1 din Bucu
rești, unitate specializată la înot, 
atletism și gimnastică, a cărui 
colaborare permanentă cu cluburile 
Dinamo șl Steaua, de pildă, mai 
ales în domeniul natației, a dat 
pînă în prezent rezultate dintre 
cele mai bune. Cum se desfășoară 
această colaborare ?

în prima fază, antrenorii care 
se ocupă de selecția și instruirea 
copiilor din cele două cluburi își 
încadrează elevii la acest liceu, 
încredințîndu-i pentru perfecționa
re cadrelor tehnice existente in 
această unitate. în unele cazuri, 
antrenorii iși păstrează sportivii în 
pregătire, dar .
gramul școlar al copiilor- După un 
stagiu mai îndelungat la Liceu, 
unde îmbinarea armonioasă a ore
lor de studiu cu cele de antrena
ment permite sportivului o pregă
tire superioară, cei mai valoroși 
înotători sînt selecționați în sec
țiile de performanță ale celor două 
cluburi, care alcătuiesc in propor
ție de 70 la sută lotul reprezenta
tiv. în mod normal, această pro
movare se face după ce tinerii 
trec de virata junioratului (la înot 
— 16 ani), dar în unele cazuri ex-

TINERELOR TALENTE

fără a perturba pro

îndelungat la Liceu.

cepționale sportivii sint promovați 
și la virste mai miei.

Astfel, la această oră. Carmen 
Bunaciu si Mihaela Costea, multi
ple recordmane și campioane na
ționale și balcanice, sînt eleve la 
Liceul nr. 1 din București, dar 
reprezintă clubul Dinamo. Un alt 
exemplu ni-l oferă spatistul Ilarion 
Sveț, promovat anul trecut în sec
ția de performanță a clubului 
Steaua.

Această fructuoasă colaborare 
tinde să se extindă intr-un viitor 
anrooiat. Mai precis, conducerea 
liceului intenționează să-și întă
rească legăturile și eu o scrie de 
secții din țară. legături cu un 
dublu cîștig. Pe de o parte, gru
pele (clasele) au posibilitatea de 
a se omogeniza, favorizind trava
liul acestora ; pe de altă parte, 
cluburile și asociațiile din țară 
care iși trimit la liceu copiii cu 
reale calități au șanse infinit mai 
mari de a-i promova ulterior la 
un nivel mult mhi ridicat, începu
tul a și fost făcut. Horia Lucaciu, 
venit de )a Școala sportivă din 
Sibiu, unitate pe care o și repre
zintă în competițiile oficiale, a 
ajuns în mai puțin de doi ani 
campion și recordman al „delfini
lor". Dn caz asemănător ni l-a 
oferit și Ionel Luea. venit de la Liceul nr " - - .
tr-un timp 
printre cei 
țării.

Susținind 
cestei colaborări școală-club In do
meniul înotului, nu am făcut-o 
numaț pentru a dovedi avantajele 
în favoarea unei mai rapide pro
movări a tinerelor talente, '-dar ,1 
pentru faptul că pe baza unor ex
periențe verificate in alte țări, a- 
ceasta constituie o pistă sigură de 
progres a înotului din tara noastră,

Adrian VASILIU

i din Galați, care in- 
mult mai scurt a ajuns 
mai buni brasiști ai

ideile și rezultatele a-
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Campionatul național la arme cu aer comprimat I DIVIZIONARELE A

REZULTATE SUB POSIBILITĂȚI
I 
I

PREGĂTESC
NOUL SEZON

ÎN ÎNTRECERILE PE ECHIPEA I

în primul test al sezonului
i

INTERESANTA DISPUTA

cadrul campionatului na- 
arme cu aer comprimat,

Ieri, ta 
țional la 
găzduit de sala poligonului Dina
mo, s-au desfășurat întrecerile de 
pușcă și pistol. 10 m, pe echipe. 
In ambele probe ale seniorilor, fă
ră îndoială cele mai interesante 
ale întregului concurs, victoria a 
revenit țintașilor de la Steaua. La 
acest succes, au contribuit, in pro- 

’ ba de pistol, în special C. Ion și
L. Stan, realizatori, ambii, ai cifrei 
de 379 p, în vreme ce de la Di
namo, cel mai bun rezultat l-a 
obținut D. luga (377 p). La ou«că. 
rezultatul dinamovistului Oneică 
(380 p) n-a fost susținut și de cifrele 
coechipierilor, astfel că omogeni
tatea formației Steaua a devenit 
hotărîtoare. Dintre celelalte echi
pe care au intrat in posesia titlu
rilor trebuie menționate U. T. A- 
rad, la pistol juniori mici (1070 p), 
și Olimpia, la pușcă junioare 
(1105 p). în ansamblu, cifrele rea
lizate în prima zi a campionatului 
stat modeste. Și încă un fapt ne
gativ : numărul mic de echipe pre
zente la întreceri, fapt care a fă
cut ca in unele probe, cele 3

fielocuri de pe podium să nu 
ocupate in totalitate...

REZULTATE TEHNICE : pistol.
m. seniori : i. steaua (Ion, stan, 
Gered, Trușcă) 1504 p. 2. Dinamo 
(Nedelcu. Giușcă. luga. Roșea) 1495 p. 
3. Olimpia 1425 p ; senioare : 1. DI
NAMO ‘ •
triade) 
niorl : 
Tașcă) 
1078 p.
1 Buc. ___ ___ ______ „ ,
nioare : i. STEAUA (Paulică, Rădu- 
lescu, Gheoroaie) 1077 p, 2. C.S.U. 
Brașov 1021 p ; juniori mici : 1. U. T. 
ARAD (Demeter, Suciu, Covaci) 
1070 p, 2. I.E.F.S. 1057 p. 3. C.S.U. Bra
șov 1047 p. 4. Dinamo 1023 p; pușcă, 
10 tn, seniori : 1. STEAUA (Codrea- 
nu. Trăscăveanu. Marin. Teodorul 
1304 p, 2. Dinamo (Caban. Sats'S. 
Onclcă, Grosaru) 1494 p. 3 Petrolul 
1474 p ; senioare : 1. DINAMO (Feo- 
dot. Tripsa, D. Matei) 1131 P. 2. 
I.E.F.S. 733 p (!) ; juniori : 1 DI
NAMO (Pantrzi. Dumitrescu. Anto
nescu) 1109. 2. Șc. sp. 1 Buc. 1107. 
3. C.F.R. Arad 1105 p ; junioare : 
1. OLIMPIA I (Manea. Kocsis. Toma) 
1105 p, 2. C.S.M.B. 1054 p, 3. Olimpia 
n 1041 p ; juniori mici : 1. C.S.M.B. 
(Guran, Leca. Lămășan) 1043 p. 2. 
Dinamo 1037 p ; junioare mici : 1. 
DINAMO (Dumitru. Zamfirescu, Tin
derile) 1035 p.

10

(A, Matei, Ciobanu. Deme- 
1109 p. 2. Olimpia 1036 p ; ju- 
1. DINAMO (Cudrenco. Filip, 

1083 p. 2. C.S.U. Brașov 
3. I.E.F.S. 1067 p, 4. Șc. sp. 
1066, 5. Olimpia 1061 p : ju-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DIVIZIA A DE HANDDAL FEMININ I
(Urmare din pag. 1) echipa bucureștea-

„PROBABILII" „POSIBILII44

consfinți, 
bucureș- 
excelen- 
cu care 

ÎSi apere

Iul Gheorghiței Mălai va 
de altfel, victoria echipei 
tene, o victorie datorată 
tei pregătiri și ardoarei 
toate jucătoarele știu să
șansele. Meciul a fost frumos, di
namic, de bun nivel tehnic, echi
pa clștigătoare fiind net superioa
ră formației campioane. Au mar
cat : Stănișel 6. Jagăru 5. Oancea 
2, Mălai 2, Alexandrescu 1 si Do- 
bre 1 pentru Rapid, respectiv Co- 
jocaru 4. Luțaș 4, Marcov 2. Sasu 
2 și Stoicovici 1. Au condus bine 
V. Erhan și D, Purică (Ploiești).

PROGRESUL — „U” lași 20—17. 
Au marcat : Ioncscu 6, Ștefan 3, 
Mihoc 3, Gheorghe 3, Butan 2, Ma-

gol reușit de
nă. Cu toate că Mureșul joacă în 
general bine, plătește tribut unor 
carențe ; prima 
replierea greoaie 
rare, iar cea de 
Rozaliei Șoș (în 
fapt care o pune în imposibili
tate de a-și fructifica posibilită
țile recunoscute de realizatoare 
pe semicerc. Au marcat : Grigo- 
raș 5, Bidiac 4, Serediuc 3, Ne- 
prușel 2, Crișu 2 și Cariuc 1 
pentru Confecția, respectiv Dor- 
go 5, Șoș 5, Frincu 3, Dudaș 2 
și Pereș 1. Au arbitrat foarte 
bine buzoienii C. Căpățînă și R. 
Iamandi.

dintre ele este 
și tîrzie în apă- 
a doua ieșirea 
atac) la 9 m,

PROGRAMUL DE AZI

Etapa a XXII-a : ora 14, 
Constructorul Timișoara - U- 
niversitatea Cluj-Napoca; 
ora 15,05, Mureșul Tg. Mu
reș - Rapid București; ora 
16,10, Progresul București - 
Textila Buhuși ; ora 17,15, U- 
niversitalea Timișoara - 
I.E.F.S.; ora 18,20, Universi
tatea București - Universita- 

Voința 
Bucu*

lafc.raJ. i uru |l 
tatea București 
tea lași ; ora 19,25, 
Odorhei - Confecția

„U“ BUCUREȘTI — CONS
TRUCTORUL TIMIȘOARA 27— 
22. Practic, timișorencele n-au 
emis pretenții decît în ultimele 
minute ale partidei, cînd au a- 
vut o puternică revenire și au 
redus ceva din scorul care luase 
proporții (min. 44 : 25—16). Au 
marcat: Arghir 11, Rotaru 5, 
Furcoi 5, Predescu 4, Carama- 
Iău 1 și Răducanu 1 — „U“, res
pectiv Cojocărița 6, Mezei 5, 
Tanczos 4, Cișmaș 3, Palici 2, 
Plavosin 1 și Kimmel 1. Au con
dus bine Gh. Lungu și R. An- 
tochi (Brașov).

I
I
I
I
I
I
1
1
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I

cu mingea la două porți de 
handbal, ai zice chiar că nimeni 
nu se gîndește la odihnă, deși 
au trecut aproape două ore de 
lucru intens, de muncă dură, în 
luptă cu minutele, cu kilograme
le și mai ales cu repetările.

La ora fotbalului propriu-zis, 
oboseala dispare ca prin farmec 
și cele trei echipe, constituite 
ad-hoc din cîte patru jucători, 
își dispută întîietatea într-o at-

preocupări care vizează etapa 
precompetițională. Timpul insă 
fuge, peste puțină vreme vin 
jocurile de verificare..."

Antrenorul principal ar mai fi 
vrut să spună, desigur, că pînă 
la reîntoarcerea jucătorilor se
lecționați (cu numai 12 zile îna
intea primului meci oficial) nu 
are la dispoziție decît echipa 
celor 11 de aici și că pe a- 
ceștia va trebui să-i pregătească

A FOST C1ȘTIGATA DE PRIMII • ••

DUpă cum se poate ob- 
echipă foarte tînără, 

numai din reprezentanți 
de-al doilea eșalon de 
lotului militarilor bucu-

A fost depășită, așadar, ora ce
lui dinții test din „tripticul Timi
șoara—Oradea—Reșița”, ales de an
trenorii lotului reprezentativ și 
menit să dea contur „U”-lui care 
va aborda primul meci din turneul 
in Franța. Cum subliniam și în 
cronica meciului, verificarea de joi, 
in compania divizionarei B C.F.R. 
Timișoara, a fost reușită, jucătorii 
antrenorului Ion Ionescu alcătuind 
o echipă omogenă și ambițioasă in 
a aplica, cu strictețe, sarcinile dc 
marcaj. Dar dincolo de meciul 
propriu-zis. anunțat pe afiș, mai 
semnificativă ne apare acum cea
laltă... indirectă dispută, aceea din
tre cele două formule de echipă 
ale lotului reprezentativ, trimise, 
cite o repriză, in teren de Ștefan 
Covaci. întrecerea — care va mai 
rămine o vreme deschisă — a fost 
ciștigată de formația folosită în 
repriza secundă, s-o numim „echi
pa probabililor", ea remontînd 
handicapul lăsat, la pauză, de „po
sibili” și înscriind, apoi, golurile 
necesare „desprinderii”. Nu, însă, 
atît in raportul de goluri (0—1 
față de 3—0) a constat diferența 
la care ne referim, cit în maniera 
de joc, in modalitatea diferită de 
exprimare în fața aceluiași adver
sar (aflat la al treilea meci de 
verificare în actualul sezon), forti
ficat și el — sub aspect fizic — 
prin cele cinci modificări survenite 
în formație pe parcursul reprizei 
secunde.

într-adevăr, în alcătuirea din 
prima repriză, lotul reprezentativ 
s-a comportat nesatisfâcător, comi- 
■țind erori nepermise în apărare, 
neamenințînd, decît in două rîn- 
duri, poarta timișoreanului Suciu. 
Orieit de prematură ar fi consi
derată prima „ieșire" publică a se- 
lecțioriabililor, orieit de neomogenă 
a fost formula „posibililor”, acestea 
nu pot fi luate în seamă, credem, 
drept circumstanțe care să justifi
ce o evoluție atît de modestă ; 
pentru că, orice s-ar spune, și echi
pa din prima repriză a cuprins o 
serie de jucători cu experiență 
competițională, de o valoare, ori
cum, superioară numelor cvasi- 
anonime din formația timișoreană, 
aflată, la întrerupere, pe locul șase 
în seria a IlI-a a Diviziei B. Ex- 
ceptînd timiditatea cu care a abor
dat jocul, formula „posibililor” n-a 
constituit un colectiv redutabil și 
din pricina greșelilor individuale : 
G. Sandu (și nu Sameș, cum a 
apărut în cronică), fundașul cen
tral de marcaj, l-a subapreciat, 
poate, pe vîrful de atac Stoișin, 
acesta speculînd prompt eroarea 
dinamovistului prin înscrierea unui 
gol, din mijlocul careului; Bălăci 
a încercat să conducă mingea pînă 
a intrat singur în adversar ; Marcu 
s-a lansat în incursiuni solitare,

iar Zamfir, neobișnuit să acțione
ze pe latura dreaptă a terenului, 
s-a pripiț și a centrat defectuos, 
la întîmplare.

Prin ce a fost superioară for
mula „probabililor" ? Desigur, în 
primul rind, prin valorile sale in
dividuale, Cheran. Sătmăreanu II, 
Vigu, Dumitru, Mulțescu, Bolotii, 
Troi și Zamfir (trecut în repriza a 
doua pe aripa stingă) dind o greu
tate mai mare ’ posturilor ocupate. 
Acești jucători au putut valorifica 
tehnicitatea mai bună, intrucit 
s-au mișcat permanent in spațiul 
de joc, în așa fel tacit purtătorul 
temporar al balonului a avut mai 
multe soluții, in pofida marcajului 
advers care nu a slăbit. Nu vom 
supraevalua, firește, acest plus 
încurajator înregistrat la capitolul 
„jocul fără minge” (dat fiind fan- 
tul că lotul a intilnit.totuși, o di
vizionară B), dar nici - nu-i vom 
minimaliza importanță în condiții
le în care acest prim test demon
strează dorința' „tricolorilor” de a 
transpune în practică cele „pisate" 
zi de zi la lecțiile teoretice.

Apropo de timpul petrecut în 
fața tablei pe care creta desenea
ză, ore în șir. în scopul unei mai 
depline „fixări”, tot. felul de sche
me. Joi, la Timișoara, atît ta pri
ma repriză, cit, mai ales, în a 
doua, a apărut limpede tendința 
conducerii tehnice 
in continuare, in 
IDEEA JOCULUI 
reieșit acest lucru 
teren a celor trei 
„triunghi” avîndu-i 
Dănilă și pe Mulțescu ca virfuri 
ascuțite intr-o zonă accesibilă unei 
mai eficiente cooperări cu vîrful 
fcentral Radu II. Era firesc ca tan
demul folosit în repriza secundă să 
funcționeze mai bine, piteșteanul 
avînd în Mulțescu un mijlocaș o- 
fensiv cu aplicații la combinații pe 
spații aglomerate. încercăm, ne 
spunea Șt. Covaci, să reactualizăm 
la‘ echipa națională tandemul de 
tipul Dumitriu—Ionescu sau Badea 
— Dridea, pentru ca acțiunile o- 
fensive să capete un coeficient 
sporit de siguranță. De altfel, pen
tru o mai mare varietate și efica- 

atac vom 
și cind 
de joc, 
de gol

Respectînd o veche tradiție, 
Steaua a preferat și în acest an 
Brașovul și împrejurimile sale 
pentru efectuarea pregătirii în 
prima etapă a perioadei de iar
nă. De astă dată, echipa campi
oană n-a deplasat, din motive 
obiective, decît ceva mai mult 
de jumătate din efectivul său de 
jucători. Mai precis 11, care, la 
urma-urmei, ar putea alcătui 
o. echipă destul de redutabilă : 
Moraru — Nițu, FI. Marin, Agiu, 
Zahiu — Florea, Ion Ion, Aele- 
nei — A. Ionescu, M. Răducanu, 
Năstase.
serva, o 
formată 
ai celui 
vîrstă al
reșteni, cu toții candidați la ti
tularizare în echipa returului, 
alături de ceilalți nouă coechi
pieri aflați, în prezent, în pre
gătirea centralizată a lotului 
țional : Iordache, Anghelini, 
meș, Vigu, Stoica, Dumitru, 
dănescu, Troi, Zamfir.

...Joi 20 ianuarie, ora -10. 
iana Brașov. Pe un mic platou 
de la intrarea în stațiune, aco
perit cu zăpadă prăfuită, grupul 
celor 11, condus de antrenorii 
Em. Jenei și C. Creiniceanu, se 
pregătește pentru prima parte a 
programului zilnic de antrena
ment avînd ca temă dezvoltarea 
rezistenței generale. Termome
trul indică minus 10 grade, dar 
soarele, care își face loc peste 
crestele Postăvarului, promite, 
parcă, un supliment de căldură 
mai către prînz. Se execută, fi
resc, o încălzire prelungită, cu 
multe exerciții de gimnastică și 
alergări, după care monomul 
stelist, avîndu-1 în frunte pe Fl. 
Marin, parcurge de cinci ori dis
tanța de 1 000 m pe un traseu 
în circuit cu pauze de trei mi
nute după fiecare tură. Momen
tul de vîrf al antrenamentului 
de dimineață îl constituie un 
cros de 3 500 m pe un teren va
riat, la capătul căruia mini-plu- 
tonul fotbaliștilor bucureșteni, 
răsfirat pe pantele cu zăpada 
acum bătătorită, se regrupează 
și își continuă drumul cu auto
carul pînă spre Brașov.

După amiază, la 
Sala Armatei. Aici 
în principal pentru 
bilitate și suplețe, 
destinate dezvoltării 
lități fizice nu sînt — de ce să 
n-o recunoaștem ? — deloc u- 
șoare și din această cauză nici 
prea mult apreciate. Dar jucă
torii, pe de-o parte, se străduiesc 
să le execute, în folosul lor, cît 
mai conștiincios, în timp ce an
trenorii, pe de altă parte, în
cearcă și reușesc să facă cît mai 
neobservată dificultatea efortu
lui, prin folosirea unei game va
riate de mijloace și modalități 
de stimulare a interesului fiecă
ruia și al tuturor la un loc pen
tru o instruire de calitate. Iar 
spre finalul antrenamentului, a- 
tunci cînd începe partea de lec
ție cu adevărat fotbalistică, jocul

Jucătorii echipei Steaua urcă pe pantele Poienii 
in primăvară, și in... clasament pentru reciștigarea

Brasov. O vor face, 
poziției de campioni? 

Foto : V. BAGEAC

ora 16, în 
se lucrează 
forță, tno- 
Exercițiile 

acestor ca-

miaci 1, Ciobanu 1 și_ ____ „ Constan- 
tin 1 pentru Progresul, respectiv 
Stamailn 8; ArUștii 3, HumeinrcU 
3. Crefeleanu 2, Discă 1. Au con
dus bine P. Radvanyi (Cluj-Na
poca) ți M. Grebenițan (Tg. Mu
reș).

CONFECȚIA — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 17—16. Meciul a 
fost echilibrat de la cap la cap, 
o mare parte din timp textilis- 
tele bucureștence păstrînd o 
ușoară Inițiativă. în min. 44, 
însă, mureșencele reușesc pentru 
prima dată să preia conduce
rea (16—15), lăsînd impresia că 
vor cîștiga. Ele se vor vedea, to
tuși, egalate în min. 48, pentru 
ca în min. 49,46 iluziile lor să 
se spulbere, datorită unui ultim

mosferă de întrecere de-a drep
tul captivantă. Pentru că spec
tatorii ocazionali, prezenți în 
tribunele sălii armatei, au prile
jul să admire în fiecare seară, 
de la mică distanță, fentele spec
taculoase ale lui Ion Ion, Florea 
sau Răducanu, șuturile puternice 
ale lui Năstase sau A. Ionescu, 
disputa bărbătească pentru ba
lon dintre Agiu și Nițu sau din
tre Zahiu și FI. Marin. Și la 
toate aceStea se adaugă multe 
goluri, cam tot atîtea cîte se în
scriu într-o etapă de campionat.

Așa se încheie o zi de pregă
tire a echipei Steaua. Cu bună 
dispoziție, cu sentimentul reali
zării a ceva de mare utilitate în 
perspectiva sezonului competițio- 
nal de primăvară, pe care fot
baliștii bucureșteni își propun 
să-l abordeze cu aceeași hotărîre 
și încredere în forțele proprii - 
cu care anul trecut și-au creat 
drumul unor frumoase succese.

De altfel, antrenorul Emerich 
Jenei, a ținut să ne spună : 
„Clădim, acum, temelia unei pre
gătiri de calitate, care să ne per
mită, in returul campionatului, 
să jucăm spectaculos și eficace. 
Numai așa vor veni rezultatele 
care să susțină pretențiile noas
tre în lupta pentru titlu și cîști- 
garea „Cupei". Referitor Ia joc, 
aș preciza că, pentru îmbunătă
țirea lui, este nevoie de o mai 
atentă organizare a momentului 
de apărare, evitînd greșelile in
dividuale, care ne-au costat 
multe goluri în toamna trecută 
și, in același timp, este nevoie 
de o mai rapidă desfășurare a 
acțiunilor ofensive în zona de 
finalizare. Sigur, acestea sint

ANTRENAMENTE...

mare grijă, în așacu cea mai
fel îneît, la momentul joncțiunii, 
Steaua să poată constitui în an
samblu, prin valoarea jucători
lor săi, o echipă închegată.

Mihai IONESCU

Miine, la Oradea

LOTUL REPREZENTATIV
F. C. BIHOR

Miine, la Oradea totul repre
zentativ va intilni formația loca
lă F.C. Bihor, în cel de al doilea 
joc de pregătire dinaintea turneu
lui pe care îl va întreprinde, in 
luna februarie, în Franța. Partida 
este așteptată, firește, cu mare in
teres de spectatorii orădeni (re
amintim că și prima întîlnire a 
lotului, cu C.F.R. Timișoara, s-a 

de un mare succes de 
care au posibilitatea să

bucurat 
public), 
vadă la lucru pe cei mai buni ju
cători ai tării împreună cu echipa 
lor favorită, aflată la cel dinții 
joc din 1977. Intîlnirea se va dis
puta ne stadionul F.C. Bihor si 
va începe la ora 11.

de a dezvolta, 
sinul echipei, 

OFENSIV. A 
din poziția în 

mijlocași, un 
(simbolic) pe

citate a schemelor de 
pune preț pe aceasta 
vom avea în teren, apt 
Dudu Georgescu, omul 
care nu ne putem dispensa".

Date fiind aspectele oferite 
repriza secundă, cu Șt. Covaci 
discutat mai puțin de problemele 
jocului în apărare. Nu înseamnă, 
însă, că-1 preocupă într-o măsură 
mai mică. El aprecia că testul 
următor — miine, cu F.C. Bihor — 
îi va oferi un asemenea prilej, 
cu exemple concrete. Să-1 aștep-, 
tăm...

îl 
pe 
de

de 
am

Gheorghe NICOLAESCU

dm toate sportume
MAhlDRAI „CUPA DE IARNA", i înmuxwrsu comf)etme organizată 
de C.J.E.F.S. Prahova pentru echi
pele din județ, a programat primele 
partide, iată rezultatele înregistrate : 
Petrolul Teieajen — Școala sportivă 
Ploiești 37—îl, A.S.A. Ploiești —. 
I.U.C 26—18. Palatul culturii — Lie.
1. L. Caragiale 18—18, A.S.A. Ploiești 
— Metalul 21—20. la masculin. Școa
la sportivă Ploiești — Vulturul Plo
iești 16—15 1, la feminin. întrecerile 
continuă. (O. BALTEANU — coresp.)

I11PTF PESTE 230 DE ELEVI, a- 
tvric părtinind unităților școla
re din rețeaua Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, s-au 
întrecut ta Sala sporturilor din Pi
tești, la greco-romane și la libere, 
în cadrul fazei de zonă a competiției 
republicane pe ..minister". Pe pri
mele trei locuri s-au clasat : la LI
BERE : 1. Pitești 37 p. 2. Drobeta 
Tr. Severin 30 p. 3. Arad 29 p : 
GRECO-ROMANE : 1. Brașov 37 p.
2. Timișoara 33 p. 3. Arad 32 p. (I. 
fEțeanu — coresp.).

DIVIZIONARE 
plină pregătire 

campionatului
POPirF ECHIPELE rwriur se află fn 
in vederea reluării _________ ...
(19—20 februarie), tn perioada 1—15 
februarie toți jucătorii vor participa 
la trecerea normelor de control pen
tru determinarea rezistenței, tnde- 
mtnării și forței. Prima competiție 
a anului va avea loc la Reșița. In 
zilele de 5—6 februarie unde se va 
disputa tradiționalul turneu Indivi
dual .Trofeul Reșița" și prima eta
pă a „Cupei F.R.P.". pentru care vor 
fl selecționați 40 de jucători și 1ucă- 
toare. In majoritate component! ai 
loturilor naționale.

VAf MTINfi PREGATINDU-SE pen- lACnilliu^ viitorul sezon. în 
care doresc să realizeze un însem
nat progres valoric, sportivii din 
secția de yachting a C.N.U. desfă
șoară. ta această perioadă, un intens 
program de antrenament. Duminică 
dimineață, de la ora 10, yachtmenii 
vor avea nn concurs de cros pe ale
ile parcului Herăstrău, după care 
vor evolua pe ambarcațiuni cu... 
patine !

Ana Stănișel a fost principalul atu 
al victoriei rapidiste in meciul de 
aseară cu campioana țării, ,,U' Ti-, 
mișoara. lat-o pe decana de virstă 
a jucătoarelor din Divizia A in- 
scriind un gol in jocul cu Textila 

Buhuși
I.E.F.S. — „U“ CLUJ-NAPO

CA 26—19. Avînd de suportat 
handicapul accidentării cîtorva 
dintre jucătoarele sale de bază, 
„U“ Cluj-Napoca n-a reușit să 
facă față puternicei formații 
bucureștene. Aceasta, deși n-a 
avut o apărare prea bine pusă 
la punct, s-a impus datorită ver- 
vei atacului, unde nu mai pu
țin de 7 jucătoare au reușit să 
puncteze. Au marcat : Boși 10, 
Hobincu 5, Ionescu 3, G. Lă
custă 3, Chelba 2, Doina Radu 2 
și M. Lăcustă 1 pentru I.E.F.S., 
respectiv Damian 8, Peța 5, 
Tcaciuc 5 și Perșa 1. Au arbi
trat craiovenii M. Ștefănescu și 
C. Pașec.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

METALUL PLOPENI, CU DO
RINȚA REEDITĂRII BUNELOR 
EVOLUȚII DIN TUR. Mai grăbită 
decît altele, echipa metalurgiștilor, 
antrenată de Virgil Dridea, se 
află în... priza pregătirilor încă de 
la 8 ianuarie. Sosiți la 18 ianuarie 
în stațiunea’Cheia, fotbaliștii, din 
Plopeni efectuează, zi de zi, an
trenamente cu accent pe pregă
tirea fizică generală, conform in
dicațiilor date de federația de spe
cialitate. în afara celor doi ju
niori, care au activat 
cu frumoase rezultate, 
tehnică a echipei se 
două noi promovări.
scop, sub observare se află pa
tru jucători, din care se vor alege 
doi. aceia care vor da deplină sa
tisfacție in perioada precompetițio- 
nală. Ia parte la pregătiri și Ra
dulescu, reîntors după satisface
rea stagiului militar. Au fost per
fectate jocuri amicale cu Flacăra 
Moreni, C.S. Tirgoviște, Petrolul 
Ploiești și cu alte echipe divizio
nare.

PRAHOVA PLOIEȘTI, LA SLĂ- 
NIC MOLDOVA. Echipa antrenată 
de Gheorghe Dumitrescu se află 
in liniștita și frumoasa stațiune 
moldoveană de cîteva zile. Se lu
crează cu prioritate la îmbunătă
țirea parametrilor fizici. Praho
venii revin în localitate la în
ceputul lunii februarie, după ce 
vor susține la Bacău primul joc 
de verificare în compania divizio
narei Sport Club. Partidele

în toamnă 
conducerea 
gîndește la 
în acest

de verificare vor continua și 
alte divizionare C și B, program 
care este în curs de definitivare. 
(Ion TĂNĂSESCU — coresp.)

C. S. OLTUL SF. GHEORGHE 
parcurge, de asemenea, etapa acu
mulărilor, fizice. Formația condusă 
de Titi Fopescu desfășoară inten
se antrenamente în stațiunea Co- 
vasna. Reîntoarcerea în localitate 
este prevăzută la mijlocul primei 
decade a lunii februarie. Progra
mul jocurilor amicale cuprinde o 
suită de întilniri cu divizionare 
C și B. (Gh. BRIOTĂ — coresp.) 

UNIREA FOCȘANI LA SOVEJA. 
Echipa focșeneană se află, de la 
17 ianuarie. în stațiunea Soveja, 
unde efectuează un 
gram de pregătire, 
antrenamentelor este 
Mihai Macri și de 
al echipei, Aristică Ghiță, care a 
abandonat activitatea competițio- 
nală. Lotul va rămine la Soveja 
pină la 31 ianuarie La 6 februa
rie este programat primul joc, in 

echipei Chimia Mără- 
------  *’“t prevă-

CU

intens pro- 
Conducerea 

asigurată de 
fostul portar

compania < . _
șești. în continuare, sînt 
zute meciuri cu Viitorul Vaslui, 
Dinamo Focșani, C.S.U. Galați etc. 
(V. MANOLIU — coresp.)

ARBITRII -----------------
STADIONUL 
acestora au 
săptămînă pe stadionul U.M.T. La 
ele participă — printre alții — ar
bitrii divizionari B I. Boroș, ~ 
Miclăuș si divizionarii C P. Finita, 
V. Benko și I. Diaconu. (C. CRE- 
ȚU — coresp.)

TIMIȘORENI, PE
Pregătirile 1

pe
U.M.T.
loc de trei ori

o.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI, ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR !

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

21 IANUARIE 1977

FOND GENERAL
GURI : 1.050.079
160.389 lei report

EXTRAGEREA
61 80 27 25 17

lei

I:

DE CÎȘTI- 
din care

78 20 9 71

EXTRAGEREA
58 86 70 67 55 73 13

a IT-a: 32 30

C1ȘTIGUR1LE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 16 IANUARIE 1977

Cat. 1 : 2 variante 25% a 50.000 
Iei ; cat. 2 : 5.75 a 17.630 lei ; cat. 
3 : 27,75 a 3.653 lei ; cat. 4 : 149.50 
a 678 lei ; cat. 5 : 418,75 a 200 lei; 
cat. 6 : 3.109 a 100 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 1.373 lei. Câștigu
rile de 50.000 lei jucate 25% au 
fost obținute de Vasile Țiplea din 
Cluj-Napoca și Toader Berbece 
din București.

sîmbata
ATLȚTîSM. Sala „23 August", 

de la ora 17.30 : campionatul 
municipal (juniori III).

TIR. Sala de la poligonul 
Dinamo, ora 9 : întreceri In ca
drul campionatelor republicane 
la arme cu aer comprimat (in
dividual, seniori și juniori).

DUMINICA
ATLETISM, Sala „23 August".

ySefSBlri?
de la ora 9 : campionatul mu
nicipal (juniori III).

BOX. Sala clubului Grivița
Roșie, de la ora 10 : meciuri

LA 23 IANUARIE 1977
' tragere excepțională

se atribuie clștiguri in> 
AUTOTURISME»DACIA 1300 "..SKODA S100 " 

BANI.EXCURSII IN U RS.S..R.DGERMANA,GRECI*.
PARIS Valea Loirai Șl TURUL ROMÂNIEI

contind pentru „Cupa 16 
bruarie".

TIR. Sala de la poligonul 
namo. ora 9 : campionatele 
publicane la arme cu aer com
primat (individual, seniori și 
juniori).

VOLEI. Sala Floreasca. ora 
10 : Steaua — Explorări B. Ma
re (Divizia A, m) ; sala Di
namo, ora 12 : I.E.F.S. — Pe
nicilina Iași (Divizia A, f).

Tragerea are Ioc miine, la Bucu
rești, în sala . ..........................
Bănci din str. 
începere de la

Clubului 
Doamnei 
ora 17.45.

Finanțe- 
nr. 2 cu

Dialog cu tlnărul antrenor al formației bucureștene Voința. Petre Gavrilă

sarcinile de joc pe care le pri
mesc. Deci explicațiile ascensiunii 
noastre sînt : întinerirea echipei, 
munca și disciplina.

— Și pentru această iarnă ați 
ales ca loc de pregătire litoralul. 
Care sînt considerentele acestei 
preferințe ?

Fost jucător al echipelor Metalul 
București și Universitatea Craiova, 
Petre Gavrilă a devenit unul din
tre tinerii și apreciații antrenori 
din fotbalul nostru. Aflat de 7 ani 
la conducerea tehnică a echipei 
bucureștene Voința, pe care a pro
movat-o din Divizia C în eșalonul 
secund, iar în actualul campionat 
a urcat-o pînă in fruntea clasa
mentului, el vorbește cu modestie 
despre reușitele sale, așa cum a 
făcut-o și zilele trecute, 
jul interviului pe care i 
licitat.

cu prile-
1-am so-

— Care crezi că sînt 
țiile faptului că, după ce 
trecută a campionatului 
s-a salvat cu greu de Ia retro
gradare, ta sezonul de toamnă a 
făcut un atit de spectaculos și 
surprinzător salt in evoluția ei ?

explica
ta ediția 

Voința

— Aceste. explicații sînt, consi
der eu. destul de simple. Să nu 
credeți că au diferit condițiile de 
pregătire asigurate de clubul nos
tru. Ele au fost aceleași atît în 
primăvară, cit și în toamnă. Am 
renunțat, însă, la unii jucători, cu 
veleități exagerate, care 
legeau să se pregătească 
trebuie și să respecte 
echipei. tn locul lor am 
cițiva tineri dornici de 
astfel că media de vîrstă 
a coborit la 22 de ani. 
vîrstnici jucători din lotul 
sint acum portarul Crăciun 
Jurcă, fiecare avînd 27 de ani îm
pliniți. Mie mi-a plăcut întotdea
una să lucrez cu jucătorii tineri 
și o fac cu plăcere și acum. Ei 
muncesc mai mult la antrena
mente, sînt disciplinați și respectă

ȘTIRI...

— Ne pregătim de trei ani la 
Eforie și de fiecare dată am fost 
mulțumiți de ceea ce am realizat. 
Aici dispunem de condiții bune de 
lucru. Toate antrenamentele le fa
cem pe nisip și aceasta ne ajută 
la creșterea forței și rezistenței.

— Ce obiective aveți pentru re
tur și cine credeți că va cîștiga 
seria a Il-a a diviziei secunde ?

confirmăm că nu

poate scăpa echipei C. S. Tirgo- 
viște, care mi s-a părut a fi cel 
mai bine organizată în joc.

amintim că anul trecut, 
jucătorilor din divizia

— Ne 
Ia trialul . 
secundă, ați fost desemnat de către 
federație ca antrenor al uneia 
dintre selecționatele alcătuite. Cum 
apreciați asemenea acțiuni ?

nu înțe- 
așa cum 

disciplina 
promovat 
afirmare, 
a echipei
Cei . mai 

nostru 
Și

— Dorim să ________ __ ___
Intîmplător ne aflăm în plutonul 
fruntaș, să consolidăm jocul bun 
din toamnă și să nu mai pierdem 
puncte pe propriul teren (în tur 
am cedat șase puncte, cu care am 
fi putut rămine în fruntea clasa
mentului), luînd măsuri mai efica
ce de anihilare a contraatacurilor 
adversarilor. în ceea ce privește 
cîștigarea seriei, cred că ea nu

— Utilitatea acestor testări mi se 
pare evidentă și cred că ele tre
buie continuate. Divizia B dispune 
de jucători tineri și valoroși pe 
care asemenea trialuri îi pot pune 
mai bine în evidență nu numai 
pentru promovarea lor în primul 
eșalon, dar și pentru o eventuală 
selecție în loturile reprezentative.

Constantin FIRANESCU

CERNOMO- 
pe litoral 

ora 15, pe

• F.C. CONSTANȚA — 
RET (Odesa). Orașul de 
găzduiește miine. de la . 
stadionul „1 Mai", o atractivă întil- 
nire internațională. Este vorba de 
meciul F.C. Constanța — Cernomoreț 
(Odesa). Amintim că echipa oaspete 
activează in prima divizie a campio
natului din U.R.S.S.. în ediția trecută 
ea terminînd întrecerea pe locul 9. 
(C. POPA — coresp ).

• ȘEDINȚA COLEGIULUI DIVIZI
EI A. Ieri dimineață a avut loc o șe
dință a colegiului Diviziei A. la care 
au fost prezenți președinții de. clu
buri sau secții cu echipe în prima 
divizie. Au fost discutate probleme 
privind reluarea activității și o serie 
de măsuri decurgind din aceasta. 
Tot cu această ocazie, a fost reorga
nizată conducerea colegiului care 
are, acum, următoarea componență : 
Horia cozma (președintele colegiu
lui), Gheorghe Turtureanu (vicepre
ședinte), Viorel Kraus (secretar).

• DE LA F.R.F. în conformitate 
cu regulamentul antrenorilor (capi
tolul VI, art. 30. paragraful 3), co
legiul central al antrenorilor rea
mintește că vizarea contractelor din
tre cluburile sau asociațiile de Divizia 
C sau din campionatele județene cu 
antrenorii respectivi nu se efectuea
ză la F.R.F., ci la C.J.E.F.S.-urile de 
care aparțin. Colegiul central vizează 
numai contractele antrenorilor de la 
echipele de Diviziile A și B.

la tragerile Loto, Loto 2, tragerile speciale, ex- 
extraordinare din acest an aveți șansa de a vă

oferind mari și numeroase cîștiguri in autoturis- 
in țară ți peste hotare, premii fixe și variabile

Perseverind
cepționale ți 
înscrie numele pe lista marilor cițtigători I

Tragerile Loto se bucură de mare succes în rîndul participan- 
ților, prin faptul că se desfășoară după o formulă simplă și 
avantajoasă, 
rne, excursii 
in bani.



ȘAHIȘTI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

• Partida centrală din runda a 
treia a turneului de Ia Orense 
(Spania), disputată între marele 
maestru român Florin Gheorghiu 
și americanul Jonathan Tisdall 
s-a întrerupt la mutarea a 40-a. 
Alte 
1—0, 
1—0, 
guez
— Keene Vs—>/,. Lider al clasa
mentului este Rodriguez cu 2>/2 p, 
urmat de Tisdall — 2 p (1), Ke
ene și Hernandez — cîte 2 p. 
Florin Gheorghiu se află pe lo
cul 5 cu ll/2 p șl o partidă în
treruptă.
• Rezultate din runda a 11-a a 

turneului de la Belgrad : Vu- 
kici — Ciocâltea 1—0 ; Simici
— Sahovici i/i—; Marianovici
— Tringov >/i—Vî ; Pîdevski — 
Govedarița >/z—’/j. Celelalte par
tide s-au întrerupt. în clasa
ment conduc Tringov, Simici și 
Marianovici cu cîte 7 p, urmați 
de Pîdevski — 6 p, Vadâsz, Sa
hovici și Govedarița — cîte 5 p 
(2), Victor Ciocâltea și Jansa — 
cîte 4>/2 p (2).
• în runda a patra a turneului 

feminin de la Belgrad, maestra 
maghiară Maria Porubski a în
vins-o pe Kovacevici, iar Bos- 
kovici a remizat cu Gostovici. 
Celelalte partide, printre care și 
cea dintre Margareta Mureșan 
și Marianovici s-au întrerupt. 
Lideră a clasamentului se men
ține Porubski cu 3 p (1), urmată 
de Boskovici 2 p (1) și Asenova
— l'/î p (2).

rezultate : Castro-Durao 
Hernandez — Piasetsky 

Sanz — Bello 1—0, Rodri- 
— Pomar 1/2—Browne

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
DE AUTOMOBILISM Șl KARTING

PROGRAMATE IN 1977
In cursul zilei de Ieri, federația 

noastră de automobilism și karting 
a definitivat calendarul internațional 
al sportivilor români. Iată cele mai 
importante date :

Cupa Păcii și Prieteniei (raliuri) 
— 27—28 mai : Raliul Volan (Unga
ria); 11—13 iunie ! Raliul Nisipurile 
de aur (Bulgaria) ; 8—10 iulie : Ra
liul Poloniei ; 29—31 iulie : Raliul Du
nării (România) ; 23—24 septembrie : 
Raliul Tatra (Cehoslovacia) ; 20—22 
octombrie : Raliul Wartburg (R. D. 
Germană) ; 17—18 decembrie : Raliu] 
Iarna Rusă (U.R.S.S.).

Campionatul balcanic : Raliul Ni
sipurile de aur, Raliul Dunării șl (20 
mai — 3 iunie) Raliul Acropole (Gre
cia) — aceste competiții contează 
pentru campionatul balcanic.

Concurs Internațional de viteză 
(Karting) ; 6—7 august Premiul Mu
nicipiului Cluj-Napoca.

în afară de competițiile interna
ționale menționate, alergătorii noștri 
vor participa în acest an și la citeva 
Întreceri de viteză pe circuit organi
zate peste hotare.

3-4 martie, Toronto: 
TPIlINOnilILAP DE ATLETISM

E P S. S. - S. U. A. - CANADA
Conducerea federației cana

diene de specialitate a anunțat că in 
zilele de 3 și 4 martie se va des
fășura meciul triunghiular amical 
dintre selecționatele U.R.S.S., 
S.U.A. și Canadei. întîlnirea este 
programată în sala .,Maple Leaf 
Gardens" din orașul Toronto.

AZI Șl MÎINE, LA LARVIK (Norvegia) TATIANA SKACIKO

CAMPIONATELE
6,67 m

LA LUNGIME

1 500
5 000

10 000

Cea mai bună concurentă austriacă în „Cupa Europei", Regina Sackl 
se află deocamdată pe locul secund, dar speră s-o întreacă in cele din 
urmă pe Patricia Emonet, lidera 
(Austria).

competiției. Iat-o pe pista de la Schruns
Telefoto : A. P. — AGERPRES

PE GHEAȚA SI PE ZAPADA

la

CONCURS DE SCHI ÎN 
„CUPA EUROPEI"

„Cupa Europei” a programat 
Lenk (Elveția) o probă feminină
dă coborire, in care victoria a re
venit sportivei elvețiene Evelyne 
Dirren în timp ce pe locurile ur
mătoare s-au clasat, schioarele a- 
ustriece Sigrid Totschnig și Gerll 
Langer.

In clasamentul general indivi
dual al „Cupei Europei" continuă 
să conducă Patricia Emonet (Fran
ța) cu 100 p, urmată de Regina 
Sackl (Austria) — 84 p și Evelyne 
Dirren — 50 p.

O NOUĂ LIDERĂ 
IN „CUPA MONDIALĂ"

în urma victoriei obținute în 
proba de slalom uriaș de la Arosa, 
schioara elvețiană Lise-Marie Mo- 
rerod a trecut pe primul loc in 
clasamentul general individual al 
„Cupei Mondiale”. Ea totalizează 
în prezent 165 p, fiind urmată de 
Annemarie Proll-Moser (Austria) 
— 142 p și Brigitte Habersatter- 
Totschnig (Austria) — 121 p.

* In clasamentul general pe na
țiuni (masculin plus feminin) con-

tinuă să conducă detașat Austria 
— 904 p, urmată de Elveția — 
572 p și Italia — 321 p.

ÎNTRECERE DE SĂRITURI 
LA BAKURIAN1

Concursul de sărituri de la Ba- 
kurîani (U.R.S.S.) s-a încheiat cu 
victoria sportivului sovietic Aleksei 
Borovițin care a totalizat 257,6 p 
(ambele sărituri ale învingătorului 
au măsurat 87.5 m). Pe locul se
cund s-a clasat Jurgen Thomas 
,(R. D. Germană) — 234.2 p. La în
treceri au participat sportivi din 
6 țări: Bulgaria, Cehoslovacia, Fin
landa. R. D. Germană, Norvegia 
și U.R.S.S.
PATINATORUL V. MURATOV 
ÎNVINGĂTOR LA BUDAPESTA

Concursul de patinaj viteză 
(sprinteri) desfășurat la Budapesta 
a fost cîștigat de sportivul sovietic 
Valeri Muratov, care a totalizat 
170,985 p. în clasamentul final fe
minin. pe primul loc s-a situat 
patinatoarea poloneză Wokala, cu 
193,785 p Rezultatele 'înregistrate 
în ziua a doua : 500 m bărbați — 
Muratov 42.02 ; 500 m femei —
Wokala, 46,87.

START ÎN
21 (Agc.p.es). — Din 

opt orașe : Almeria, Copenhaga, 
Frankfurt pe Main, Lisabona, 
Monte Carlo, Paris. Roma și 
Varșovia, se va da sîmbătă star
tul în cea de-a 45-a ediție a 
competiției internaționale auto
mobilistice „Raliul Monte Car
lo", probă contînd pentru cam
pionatul mondial al raliurilor. 
încă din anul 1911, cînd s-a dis
putat prima ediție, această tra
dițională întrecere sportivă a 
trezit un mare interes în rîndul 
iubitorilor sportului cu motor 
din lumea întreagă. De-a lun
gul rn'lor „Raliul Mente Carlo“ 
a consacrat numeroși campioni,TELEX • TELEX

ATLETISM • In prima zi a 
concursului de la Hamilton (Noua 
Zeelandă) John Walker a cîștigat 
proba de 1500 m in 3:42.3. L-au 
urmat compatrioții Dick Quax — 
3:43,1 și John Dowman — 3:45,8. 
Atleta poloneză Irena Szewinska a 
cîștigat proba de 400 m în 54,16. 
Alte rezultate : 100 m — Hasley 
Crawford (Trinidad) 10.79 ; 1000 m
— David Moorcroft (Anglia) 
2:22.90 ; 100 m femei — Râelene 
Boyle (Australia) 11,9 ; 1500 m fe
mei — Angela Cook (Australia) 
4:20.8.

BOX • Fostul campion mondial 
profesionist la categoria grea, a- 
mericanul de culoare George Fo
reman își va face reintrarea la 22 
ianuarie. El îl va întilni la Pensa
cola (Florida) pe portoricanul Pe
dro Agosto, un boxer necunoscut, 
în vîrstă de 26 de ani. care a sus
ținut oină în prezent 34 de întîl- 
niri. ciștigînd 19. Apoi Foreman îl 
va intilni. la 17 martie, pe Jimmy 
Young, clasat printre cei mai buni 
10 „grei” mondiali.

CICLISM • Campionatul de 
ciclocros al Beldiei a fost cîști
gat de Marc de Block, cafe a par
curs 25 km în lhl8:0. urmat de 
Albert van Damme — la 44 sec, 
în timp ce Eric de Vlaeminck. 
marele favorit al întrecerii, a ocu
pat locul 3, la 6:20 de învingător.

ȘAH • Turneul de la Wijk aan 
Zee (Olanda) a continuat cu runda 
a 6-a : Gheller — Sosonko */,—'ț.. 
Timman — Kurajita t',. Lig- 
terink — Olafsson V?—R, Barazay
— Sigurjonsson V2—*/,. în clasa
ment conduce Sosonko (Olanda) — 
4*4 p. urmat de Kurajița (Iugo
slavia) — 4 p

TENIS • Tn turneul neutru ju
niori, de la Sen Jose (Costa Riea), 
jucătorul român Andrei Dîrzu a 
pierdut cu 1—6, 4—6 partida eu 
suedezul Per Hversquist. • în 
turneul de la Baltimore (Mary
land) : Mottram — Bertram 6—4.
6— 1. Case — Metreveli 7—6. 4—6.
7— 6 ; Taylor — Moore 6—3, 5—7.
6—4. • La Wellington, echipa Noii 
Zeelande conduce cu 3—0 în me
ciul cu Indonezia, contînd pentru 
semifinala zonei asiatice a ..Cupei 
Davis". Gazdele s-au ca'ificat pen
tru turul următor. • In meci a- 
mical, la Guadalajara, echipa Me
xicului a fost învinsă cu 2—5 de 
o formație americană. In ultimele 
două partide : Solomon — Ramirez 
6—4, 6—2 ; Dibbs — Lara 6—1,
6—1. • în campionatul european 
„indoor” pe echipe: Franța — Po
lonia 3—0 (din echipa poloneză a 
lipsit Fibak) ; Suedia — Ungaria 
3—0! (Norberg — Szoke 6—2, 6—4;

Tphaasson — Taroczy 6—7, 
6—4 ; Norberg, Bengtsson 
roczy, Szoke 6—2, 6—2) ; Iugosla
via — Spania 3—0 (Pilici — Mun- 
tanola 6—7, 6—4, 6—2 ; Franulo- 
vici — Moreno 6—4, 4—6, 7—6 ; 
Pilici. Franulovici — Soler, Jime
nez 6—2, 6—4). • La ' Perth în 
„Cupa Davis”, Australia — India 
2—0. Rezultate tehnice : Edmond
son — V. Amritraj 6—2, 7—5, 2—6, 
8—6 ; Alexander — A. Amritraj 
6—0, 6—2, 6—1.

TENIS DE MASA • La Bolton, 
în „Cupa Ligii europene" : Anglia 
— Cehoslovacia 6—1! în clasament 
după 5 etape, conduce Ungaria cu 
10 p, urmată de U.R.S.S. 8 p, Sue
dia 6 p. Franța și Cehoslovacia 
cite 4 p etc.

începînd de astăzi, pe pistele 
lucitoare de gheață ale lui „Fram 
Stadium", din Larvik (Norvegia), 
își vor confrunta talentul și pre
gătirea cei mai buni patinatori 
de viteză din Europa, în cadrul 
unei noi ediții a campionatelor 
continentului nostru. Este vor
ba, mai precis, de campionatul 
european de multiatlon (4 probe),

Program
500 m și 5 000 m 

Mîine : 1 500 m și 10 000 m

urmînd ca întrecerea viteziștilor 
(patru curse : două de 500 m și 
două de 1 000 m) să se dispute 
separat.

Cîteva amănunte interesante 
în legătură cu această mare 
competiție europeană. Ieri, în 
cadrul unei reuniuni, ce a avut 
loc la Grand Hotel din Larvik, 
s-au tras la sorți perechile și,

Titlul de campion al Europei 
la multiatlon îl deține patinato
rul norvegian 
shjemmet care, 
în ianuarie, la 
ța a 25 000 de 
vins de justețe 
bei, compatriotul său Sten Sten
sen. învingătorul a cîștigat, la 
totalul celor 4 probe cu 5 miimi 
(169,770 contra 169,775)! Ambii 
au cîștigat cîte două probe : 
Stenshjemmet — 500 m (39,81) 
și 1500 m (2:00,63), clasîndu-se 
pe locurile IV și VI la 5 000 m 
și’ 10 000 m ; Stensen — 5 000 m 
(7:15,76) și 10 000 m (14:50,31) o- 
cupînd locuri mai slabe la 500 m 
(VI) și Ia 1 500 m (tot VI). Și 
astfel, Kay Arne Stenshjemmet 
a urcat cu 5 miimi mai puțin pe 
primul loc al tabelei de punc
taj...

în zilele precedente campio
natului european s-au organizat 
mari concursuri de verificare (la

Kay Arne Sten- 
anul trecut, tot 
Oslo, în prezen- 
spectatori, a în- 
pe favoritul pro-

cu șanse certe la primele trei 
locuri ale podiumului. Dar pa
tinajul viteză, un sport de mare 
precizie, în care performanțele 
se măsoară în sutimi de secun
dă, rămîne totuși un domeniu 
al surprizelor, sezonul trecut 
fiind abundent în rezultate fi
nale deloc scontate. Ce ne rezer
vă prima mare competiție a ac
tualului sezon ?

MOSCOVA,. 21 (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Donețk, atleta sovietică 
Tatiana Skaciko a stabilit cea 
mai bună performanță mondială 
a sezonului în proba de săritură 
în lungime cu 6,67 m. Rezulta
tul Tatianei Skaciko (în vîrstă 
de 23 ani) este inferior cu 9 cm 
recordului mondial pe teren a- 
coperit deținut de Angela Voigt 
(R. D. Germană).

PRECOCI ȘI MATURI

Recordurile mondiale și europene
m : Evgheni Kulikov (U.R.S.S.) — 37,0 (1975) 
m : Hans
m : Piet
m : Sten

van Helden (Olanda) — l:5o,61 (1976) 
Kleine (Olanda) — 7:02,38 (1976) 
Stensen (Norvegia) — 14:38,08 (1976)

după aceea, a avut loc ceremo
nia de deschidere. Fiecare țară 
membră a I.S.U. (forul interna
țional al patinajului) are dreptul 
să prezinte un concurent de 
probă. ‘ Există și excepții, care 
țin seama de valoarea concuren- 
ților din diferite țări. Astfel, 
printr-o decizie a I.S.U. s-a 
stipulat că următoarele țări au 
dreptul la mai mujt de un con
curent de probă : U.R.S.S., Sue
dia, Olanda, Norvegia și R. D. 
Germană — cite 4, Finlanda și 
Elveția — cite 2.

Oslo, Inzell, Davos, Budapesta), 
precum și campionate naționale 
în diferite țări: Olanda (la A- 
ssen), U.R.S.S. (la Kolomna). Po
trivit rezultatelor obținute în a- 
ceste întreceri, specialiștii apre
ciază că prin forma manifestată 
olandezii Hans van Helden și 
Piet Kleine, sovieticii Valerii 
Muratov și Serghei Marciuk, 
suedezul Olof Granath, precum 
și redutabilul trio norvegian 
Sten Stensen, Jan Egil Storholt 
și, firește, campionul „en-tître“ 
Kay Arne Stenshjemmet aspiră

REZULTATE DIN CUPELE
LA BASCHET

Meciurile desfășurate joi sea
ră în cadrul etapei a doua a 
grupelor sferturilor de finală ale 
C.C.E. la baschet feminin s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : grupa A: GEAS Sesto 
San Giovanni — Sparta Praga 
68—48 (39—17) — scor surprin
zător prin proporția lui, Akade- 
mik Sofia — I.E.F.S. Buc. 95—73 
(47—36); Clasament: 1. GEAS Ses
to 4 p (coșaveraj 138—105), 2, 
Sparta Praga 3 p (133—129), 3. A- 
kademik Sofia 3 p (152—143), 4.

I.E.F.S. 2
Daugava 
roșie

EUROPENE

p (134—180) ; grupa B : 
T.T.T. Riga — Steaua 

Belgrad 82—47 (32—24),
Evox Barcelona — Clermont U- 
niversite Club 60—82 (28—49).

în C.C.E. la băieți : Spartak 
Brno — Ț.S.KA. Moscova 81— 
99 (44—53), Racing Malines — 
Maccabi Tel Aviv 75—66 (41— 
32), Real Madrid — Mobilgirgi 
Varese 103—88 (47—44).

Să încercăm să exemplificăm, 
cu ajutorul cazurilor din două 
discipline sportive, afirmația 
plină de înțeles a prof. dr. Mi
hai Epuran, potrivit căreia „ti
nerețea" are in sport altă ac
cepție decit in vorbirea cu
rentă.

Natația feminină nu încetea
ză să ne uimească, aproape zil
nic, fie prin afișarea recorduri
lor realizate de naiade aflate 
încă la virsta păpușilor, fie — 
și mai uluitor — prin anunțul 
unor premature abandonuri, la 
virsta la care, pe 
tînără abia începea 
nuiască cu lungi
mile de bazin. A- 
mericana Shirley 
Babashoff, campi
oană olimpică, du
blă campioană 
mondială, își făcea 
ieri cunoscută retragerea din 
sport, la virsta de 19 ani. Cea 
mai încununată înotătoare a tu
turor timpurilor, celebra sporti
vă Kornelia Ender, din R.D. Ger
mană, avind în panoplia perso
nală 4 medalii de campioană o- 
limpică și 8 medalii de 
campioană 
țează opinia 
mai 
altă 
diale, Roland 
pre încetarea 
tiționale, la... 
că din lumea 
de a nu fi 
bariera celor 
proba de 100 m delfin : de două 
ori (ultima oară la Montreal) 
a reușit exact 1:00.13, ceea ce 
înseamnă că îi mai lipseau doar 
14 sutimi de secundă (!) pen
tru ,a cobori sub un minut. E, 
oricum, o despărțire melanco
lică... Dar probabil cel mai iz
bitor caz este cel al australien- 
cei Jenny Turall. Primul ei re
cord mondial datează de la fi
nele sezonului 1973, cînd a îno
tat in stilul liber distanța de 
1500 m in 16:49,9. Avea atunci 
doar 13 ani. Apoi, a ameliorat 
de mai multe ori recordurile lu-

vremuri, o 
să se obiș-

CARNET EXTERN

despre 
vedetă

și 8
mondială, 

publică nu 
logodna 
a natației mon- 
Matthes, ci și des- 
activității compe
ls ani ! Ea plea- 
natației cu „of“-ul 
putut trece și de 
60 de secunde in

înștiin- 
nu- 

cuei

mii, la 800 m și 1500 m. A de
venit campioană mondială pe 
prima distanță, la ediția din 
1975 a întrecerii supreme, la 
Caii (Columbia). Și iat-o, zilele 
trecute, după împlinirea virstei 
de 16 ani, avertizind lumea că 
intenționează să abandoneze 
înotul. Motivul declarat al re
tragerii : insuccesul de la ul
tima Olimpiadă, unde n-a reu
șit să urce pe podiumul de 
premiere...

Să înțelegem de aici că pen
tru maturi nu mai există loc 
in sportul de performanță? Nici

decum, dacă lu
ăm, de pildă, cazul 
tenisului. Cine par
curge clasamentul 
„primilor 15“ in 
tenisul mondial, 
va constata, poa

te cu surprindere, că o treime 
a așilor pomeniți poartă vîrste 
respectabile, de la cei 30 de 
ani ai lui Ilie Năstase pînă la 
incredibilii 43 de ani ai lui Ken 
Rosewall, fără a mai aminti 
alți 5 jucători au depășit 25 
ani. Astfel, cei — să zicem 
foarte tineri (in jurul a 20 
ani) sint in minoritate. Ceea 
iarăși nu înseamnă că tenisul 
ar fi un sport exclusiv de ma
turitate, ci doar o disciplină în 
care experiența se valorifică 
mai bine și în care efortul nu 
este atît de concentrat, reface
rea efectuindu-se mai repede. 
Probabil, de asemenea, că in 
tenis — fiind vorba de un joc 
— consumul nervos, tensiunea 
psihică sint mai diluate. Dar 
aici ne e teamă că încălcăm, 
din nou, domeniul prof. dr. M. 
Epuran...

Fără a căuta să tragem pri
pite concluzii, vom observa că 
în toate sporturile treptele afir
mării se parcurg destul de re
pede, dar nu fără o vastă acti
vitate pregătitoare, nu fără 
muncă. Restul este o chestiune 
de timp, poate de rezistență, 
poate de programare.

că 
de
de 
ce

RALIUL MONTE CARLO
printre care se numu.â și pilo
tul român Petre Cristea, cîști- 
gătorul ediției desfășurate în a- 
nul 1936. Concurînd în echipaj 
alături de Ion Zamfirescu pe 
o mașină „Fo d V-8“, Petre Cris
tea s-a situat atunci pe primul 
loc în clasamentul general. In 
prodigioasa sa carieră sportivă, 
Petre Cristea a luat startul de 
șapte ori în această dificilă 
cursă.

Actuala ediție a raliului se 
va desfășura între 22 și 28 ia
nuarie pe un traseu în lungime 
de aproximativ 2 200 km. După

ce vor încheia parcursul de 
concentrare, . participanții se vor 
întrece în cadrul parcursului co
mun pe ruta Monaco — Gap — 
Vals les Bains — Monaco, care 
cuprinde 16 probe speciale cro
nometrate. în continuare, primii 
60 clasați vor lua startul în par
cursul complimentar de munte 
(680 km), cu alte 9 probe spe
ciale.

Principalul favorit al cursei 
este pilotul italian Sandro Mu- 
nari („Fiat"), învingător în anii 
1972, 1975 și 1976. Specialiștii a- 
preciază că

PRIMARUL MONTREALU- 
LUI, LA MOSCOVA

Capitala U.R.S.S. q primit 
cu cîtva timp în urmă vizita 
lui Jean Drapeau, primarul 
orașului Montreal, gazda ce
lei de a XXl-a Olimpiade. 
El a fost primit de omologul 
său moscovit, Vladimir Pro- 
mislov, președintele Comitetu
lui execu-' v al Sovietului oră
șenesc Moscova. Oaspetele 
canadian a vizitat canalul ar
tificial pentru practicarea ca
notajului de la Krilatskoe, 
stadionul de la Lujniki, pre
cum și alte instalații sporti
ve și culturale din Moscova. 
El s-a interesat de pregăti
rile.. în curs pentru ce'a de-a 
XXII-a O'imn’-dă de vară.

GLUMĂ FATALĂ
Zilele trecute a încetat 

din viață. în urma unei 
împrejurări tragice, cunos-

Telefoto: A. P. agerpres

șanse la victoria fi
nală mai au fran
cezii Jean-Claude 
Andruet, Bernard 
Darniche, Pierre Ni
colas, finlandezul 
Marku Alen, suede
zul Lars Carlsson, 
vest-germanul Wai
ter Rohrl și italia
nul Maurizio Verini.

în disputa pentru 
cupa atribuită celor 
mai bune 
feminine, 
sînt Christine 
cremont (Franța) și 
M. Oksalia (Finlan-

echipaje 
favorite

Da-

Echipajul italian 
Munari-Maiga (pe 
„Landa Stratos"), 
învingător în Ra
liul Monte Carlo de 

anul trecut

lată-l pe Karel (nr. 9), autorul a 3 goluri în meciul pe care formația sa Zbrojovka Brno l-a Cîstioat
cu Zihna. (3—0), in campionatul cehoslovac. 1 1 Foto : „START" - Bratislava '

CAMPIONATE
ÎN PAUZA

DE IARNĂ

CEHOSLOVACIA: DUKLA PRAGA 
VA CUCERI, PROBABIL, TITLUL

jumătate a campionatuluiPrima
cehoslovac a scos în evidență for
ma bUnă manifestată de echipa 
pragheză Dukla care a reușit la 
sfirșitul turului să acumuleze 25 
de puncte, avind un avans de 5 
puncte asupra celei de a doua cla
sate, tot o echipă din capitală — 
Slavia.

cutul fotbalist Luciano Re 
Cecconi, de la Lazio. Do
rind să facă o glumă, în
soțit de colegul de echipă 
Pietro Ghedin și de un a- 
mic, ei au intrat într-un 
magazin de bijuterii, 
intenția de a simula 
jaf. Bijutierul Bruno 
bacchini a reacționat 
în mod neașteptat la 
vintele „nu mișca", 
chizînd focul asupra celor 
trei vizitatori. Re cecconi 
a fost grav rănit în piept 
și în ciuda intervenției 
chirurgicale a încetat din 
viață I

Firește, decesul lui Cec
coni este o grea pierdere 
pentru clubul Lazio și cen
tru fotbalul 
rece tînărul 
vjfstă de 29 
unul dintre 
mijlocași ofensivi 
mației.

în imagine. regretatul 
jucător, la unul dintre ul
timele antrenamente 
care a participat.

BIETUL MICROBIST...
Locul acțiunii — Neapo- 

le, piața din preajma sta
dionului, în care echipa 
locală înfrunta A. S. Ro
ma, în cadrul campiona
tului italian. Mii de „mi
crobiști** așteptau o posi
bilitate’ de a intrai căci 
biletele se epuizaseră de 
mult. Deodată 
prăbușește pe 
fulgerat. Criză
Așa presupun

cu 
un 

Ta- 
însă 
cu- 

des-

italian, deoa- 
Luciano — în 
de ani — era 
cei mai buni 

ai for-

la

un om se 
trotuar, ca 

cardiacă 1 
toți cel ce

se îmbulzesc la locul ac
cidentului. Apare mașina 
Salvării, care transportă 
pe cel căzut la primul 
post medical, acela din 
interiorul stadionului. Toți 
se dau la o parte, pentru 
a face loc celui aflat in 
pericol. Numai că atunci 
cînd targa este coborltă, 
bolnavul se smulge de 
sub pătură și într-o sin
gură clipă este pierdut tn 
mulțime... Cortina cade.

CLUB SPORTIV PENTRU 
COPII

în parcul Tao Dan din ora
șul Ho Și Min (R.S. Vietnam) 
s-a deschis de curînd primul 
club sportiv pentru copii, un 
cadou deosebit pentru cei 
mici care vor putea să învețe 
și sâ joace volei, tenis, bas
chet, fotbal, tenis de masă. 
Tot aci, la dispoziția lor se 
află o sală de gimnastică și 
de badminton.

SCHIMBARE DE ORAR
„Crosul San-Silvestro", 

tradiționala cursă ce se 
desfășoară pe străzile ora
șului brazilian Sao-Paulo 
în noaptea Anului 
pare să fie serios 
tă de progresul 
manțelor de fond, 
în anii trecuți, participan
ții — printre ei aflîndu-se 
elita mondială a alergă
torilor pe distanțe lungi 
— luau startul în anul ce 
se încheia și soseau la po- 
tou odată cu venirea nou
lui an. Cum viteza de

Nou, 
afecta- 
perfor-

Pînă

desfășurare a cursei a 
crescut sensibil la ultime
le trei ediții, fondiștli ter
mină distanța înainte ca 
sâ răsune clopotele ves
tind Anul Nou. Organiza
torii faimoasei „corrida" 
atletice au căzut de acord 
ca la viitoarea ediție 
(1977—78), startul cursei să 
se dea cu o oră mai 
tîrziu...

UCENICUL ACROBAT
Competițiile sportive de 

masă își au și ele record
manii lor. Așa este tână
rul ucenic metalurgist din 
Praga, Jan Kotlând (17 
ani), care a reușit să sta
bilească, în cadrul con
cursurilor pentru insigna 
de polisportiv, o perfor
manță cu totul deosebită. 
In proba de cățărare la 
coardă el a acoperit dis
tanța de 5 m în exact 
2,72 sec, așa cum au ară
tat acele cronometrului. 
O adevărată „săritură în 
înălțime", executată cu 
mare virtuozitate' tehnică, 
demnă de cei mai buni 
acrobați. Asemenea con
cursuri populare, cu re
corduri înregistrate oficial, 
se bucură de mult interes 
în rîndurile tineretului 
din Cehoslovacia.
IN BEZNA ADINCURILOR

Francezul Jacques Mayol 
a realizat cea mai senza
țională cufundare liberă 
(fără aparat respirator de 
adîncime), ajungînd în 3

minute și 40 secunde la a- 
dîncimea de i0o metri ! 
Scufundarea a avut loc în 
apele Mării Tireniene, în 
largul portului Portoferrajo 
(Insula Elba). Se pune 
întrebarea dacă acest re
cord reprezintă limita po
sibilităților fiziologice u- 
mane. Mayol, care susține 
că execută scufundările 
sale în scopuri științifice, 
declară că în curînd și a- 
cest record va fi " ’ 
tățit, bineînțeles 
dînsul...

UN NOU TIP 
MĂNUȘI DE BOX I

O nouă mănușă de box, 
care ar putea atenua lo
viturile și ar garanta mai 
bine protecția sportivilor, 
a fost creată de antreno
rul și arbitrul sovietic 
Gheorghi Zîbalov. Princi
pala particularitate a noi
lor mănuși față de cele 
utilizate la ora actuală 
constă în aceea că nu sînt 
prevăzute cu deget opoza
bil (degetul mare) —- a- 
cesta este așezat împreu
nă cu celelalte degete în 
interiorul mănușii, împie- 
dicîndu-l pe sportiv să 
strîngă complet pumnul și 
să aplice astfel lovituri 
dure. Căptușala interioară 
a mănușii este confecțio
nată din material plastic 
elastic. Prin aceasta se di
minuează forța loviturilor 
ce provoacă 
sau diversele

Noul tip de 
zintă un cert

îmbună- 
tot de
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knockout-ul 
traumatisme. 
mănuși pre- 
interes — a 

declarat președintele Aso
ciației internaționale de 
box amator (AIBA), Niko
lai Nikiforov-Denisov, unui 
corespondent al agenției 
TASS.

Succesul formației militare se 
datorește in mare măsură și fap
tului că la „cirma” echipei a re
venit, după o lungă absență, an
trenorul Jaroslav Vejvoda. Acesta 
a antrenat timp de cîțiva ani e- 
chipa poloneză - • —
care a 
bile.

Este 
Praga 
rența 
lideră

Cercetînd în continuare clasa
mentul, întîlnim un fapt destul de 
curios. începînd cu Inter Bratis
lava, care ocupă locul 3 cu 17 p 
și pînă la Spartak Trnava aflată 
pe poziția 14 cu 13 p, nu mai pu
țin de 11 echipe sînt înșirate pe 
distanța a 4 puncte, ceea ce face 
să ne așteptăm la numeroase răs
turnări de poziții în partea a doua 
a competiției, cînd mai multe for
mații pot schimba locurile între 
ele.

Ultimele două clasate, printre 
care se numără și noua promova
tă, echipa fabricii de laminate din 
Frydek-Mistek și V. S. S. Kosice 
cu cele 9 și respectiv 7 p se pare 
că nu au șanse prea mari de a 
se salva de la retrogradare.

Dintre r____r___ ,
prezentă bună, față de edițiile an
terioare, a avut formația Zbrojov
ka Brno. în schimb, mai puțin a- 
plaudată a fost Sparta Praga, care, 
după un an de „carantină" în divi
zia secundă, a revenit în primul 
eșalon, unde se acomodează destul 
de greu, ocupînd în prezent un 
loc modest.

obținut
Legia Varșovia, cu 
succese remarca-

greu de
va mai 
care o desparte de actuala 
a clasamentului.

presupus că Slavia 
putea reface dife-

celelalte participante, o

DE PRETUTINDENI •
SELECȚIONATA Cehoslovaciei a 

susținut un joc de verificare cu for
mația Anvers, care activează în pri
ma ligă a campionatului belgian. 
Fotbaliștii belgieni au obținut victo
ria cu 1—0 (1—0), prin golul înscris, 
în min. 26, de Deschrijveer.

MÎINE nu se dispută meciuri In 
prima ligă a campionatului italian, 
deoarece lotul se află în pregătire.

în prima jumătate a campiona
tului. cele 16 echipe au folosit 
297 de jucători. Pe baza notelor 
acordate la fiecare partidă, la sfîr- 
șitul turuluj au fost alcătuite trei 
echipe. Totuși, din rîndul celor 
mai buni lipsesc o serie de inter
naționali. care au evoluat in re
prezentativa Cehoslovaciei în spe
cial în partidele din turneul final 
al campionatului european. Este 
vorba de Viktor și Starek (primul 
fiind acum restabilit), indisponibili 
o bună bucată de timp din motive 
de boală, ca și Ondrus, Gajdusek, 
Panenka, Biros — accidentați.

Iată cum se prezintă „formația- 
ideală” a turului : Michalik (Banik 
Ostrava) — Paurik (Slavia), Do- 
bias (Spartak Trnava). Dvorak 
(Dukla), Caudr. (Sparta) — Meli- 
char (Teplice), Kozak (Lokomotiva 
Kosice), Bajza (Inter Bratislava) 
— Masny (Slovan), Nehoda (Duk
la), Ancici (Jednota Trencin).

Vitali BENKOVSKY
La sfirșitul turului, clasamentul 

cehoslovac se prezintă astfel :
1. Dukla Praga 15 11 3 1 37—14 25
2. Slavia Praga 15 7 6 2 27—15 20
3. Inter Bratis. 15 7 3 5 27—20 17
4. Zbrojovka Brno 15 7 3 5 21—18 17
5. Trencin 15 7 3 5 22—21 17
6. Ostrava 15 5 5 5 23—19 15
7. Zilina 15 6 3 6 22-19 15
8. Slovan 15 6 3 6 20—19 15
9. Sparta 15 6 3 6 18—21 15

10. Teplice 15 5 4 6 24—25 14
11. Plzen 15 4 6 5 20—21 14
12. Lok. Kosice 15 7 0 8 23—27 14
13. Bohemians 15 4 5 6 12—16 13
14. Trnava 15 5 3 7 11—20 13
15. Frydek-Mistek 15 3 3 9 13—25 9
16. V.S.S. Kosice 15 3 1 11 17—37 7

DE PRETUTINDENI
în vederea partidei amicale cu Bel
gia, programată pentru miercuri 28 
ianuarie, la Roma.

IN CONDUCEREA federației de 
fotbal din Peru au intervenit unele 
schimbări. Noul președinte este Gus
tavo Escudero, iar antrenorul echi
pei reprezentative a fost desemnat 
fostul jucător Marcos Calderon.

Agc.p.es

