
ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV
AL C C. AL P.C.R.

Tn 
loc,

ziua de 25 ianuarie a avut 
sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut un raport cu* privire la 
rezultatele primei etape a acțiunii 
de tipizare a materiilor prime, 
materialelor, semifabricatelor și 
produselor finite, apreciind că a- 
oestea reprezintă un pas important 
în introducerea unei mai mari or
dini în producția industrială. Pe 
baza sarcinilor trasate de secreta
rul general al partidului, colecti
ve de specialiști constituite în fie
care ramură de activitate și minis
ter, precum si pe grupe de produ
se, au stabilit tipuri și dimensi
uni de sortimente în scopul re- 
strîngerii acestora și obținerii pe 
această cale a unei eficiente eco
nomice sporite. Propunerile pri
vind reducerea numărului de sorti
mente prin tipizare — cu excepția 
produselor industriei alimentare și 
ușoare care se vor diversifica în 
continuare corespunzător cerințe
lor populației — vor duce, toto
dată, la creșterea calității produse
lor și reducerea cheltuielilor de fa
bricație. la optimizarea proceselor 
de producție, extinderea înlocuito
rilor, diminuarea consumurilor ma
teriale, îmbunătățirea aprovizionă
rii tehnico-materiale.

Comitetul Politic Executiv a ho- 
tărît continuarea acțiunii dc tipi
zare în special la produsele de 
bază. Pină la sfirșitul lunii mai 
se vor propune măsuri pentru o 
reducere a tipurilor cu încă 30—35 
la sută, in primul rînd la construc
ții de mașini, la industria chi
mică — unde sînt încă rezerve 
mari, și în alte domenii. Iu etapa 
a doua este necesar să se urmă
rească mai accentuat criteriile dc 
calitate și dimensiune, redueîn- 
du-se materialele scumpe și defi
citare. Viitoarele propuneri să fie 
adoptate din timp pentru introdu
cerea lor în producție în anul 1978.

In continuarea lucrărilor, Comi
tetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat Programul pentru dezvol
tarea producției de pesticide pină 
în 1980 — parte integrantă a obiec
tivelor actualului cincinal pri
vind modernizarea continuă a agri
culturii, extinderea metodelor in
tensive, industriale de producție in 
această ramură de bază a econo
miei. Cercetarea științifică și pro
ducția de erbicide, insecticide și 
fungicide, extinderea aplicării me
todelor chimice de ocrotire, pre
cum și mecanizarea acestor ope
rații vor spori gradul de protec
ție a culturilor agricole, asigurind 
și pe această cale sporirea produc
ției la hectar. Comitetul Politic 
Executiv a trasat sarcina de a se 
grăbi producția acestor substanțe, 
intensificindu-se, totodată, cerceta
rea științifică pentru îmbunătățirea 
lor permanentă, în pas cu cele 
mai noi cuceriri mondiale, precum 
și cu exigențele de ordin sanitar, 
soluționind astfel în cît maj bune 
condiții cerințele agriculturii și 
ale consumului de produse agro- 
alimentare.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat, de asemenea, 
propunerile de măsuri pentru re
ducerea consumului și utilizarea 
rațională a gazelor naturale, pre
cum și pentru valorificarea lor su
perioară. Comitetul Politic Execu
tiv subliniază că folosirea cu ma
ximă economicitate și cu eficiență 
ridicată a gazelor naturale, elimi
narea pierderilor și a risipei tre
buie să constituie o preocupare 
permanentă a tuturor unităților e- 
conomice, a organelor de stat, 
precum și a cetățenilor. Comitetul 
Politic Executiv a hotărit ca an
samblul de măsuri privind regi
mul distribuției și consumului de 
gaze naturale să fie legiferat prin 
Decret al Consiliului de Stat.

discuție propunerile înLuind in 
legătură cu Congresul consiliilor 
de conducere ale 
cole și Congresul 
menilor muncii 
derile industriale, 
ții, transporturi, 
iectare și din 
dustriale. Comitetul Politic Execu
tiv a adoptat măsuri corespunză
toare cu privire la organizarea și 
desfășurarea in bune condițiuni a 
acestora.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat propuneri pri
vind unele îmbunătățiri ale preve
derilor legii de organizare și func
ționare a Consiliului Organizării 
Economico-Sociale. Consiliul Orga
nizării Economico-Sociale, care va 
funcționa ca organ de partid și dc 
stat, va trebui să-și sporească ro
lul în urmărirea organizării cores
punzătoare și desfășurării normale 
a activității organelor de condu
cere, a ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor, precum și în per
fecționarea continuă a organizării 
producției și muncii, în strinsă co
relare cu dezvoltarea economico- 
socială a țării. Propunerile respec
tive vor fi supuse spre legiferare 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și soluționat probleme cu
rente ale activității de partid și 
de stat și ale 
țării noastre.
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★
ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a prezentat o informare 
în legătură cu vizita efectuată în 
țara noastră de tovarășul Enrico 
Berlinguer, secretar general 
Partidului Comunist Italian.

Comitetul Politic Executiv

în cadrul

al

___ ,____    a 
apreciat cu satisfacție că noua în
tâlnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Enrico Berlinguer, 
desfășurată într-o atmosferă caldă, 
de sinceră prietenie, a pus Preg
nant în lumină relațiile de strinsă 
colaborare și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român 
Partidul Comunist Italian.

Comitetul Politic Executiv 
exprimă convingerea că recentele 
convorbiri dintre secretarii gene
rali ai P.C.R. și P.C.I. vor con
tribui, prin rezultatele lor deose
bite, la adîncirea relațiilor multi
laterale dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Ita
lian.

Comitetul Politic Executiv con
sideră că dezvoltarea continuă a 
raporturilor între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Italian reprezintă o contribuție 
importantă la promovarea solida
rității internaționale, prieteniei și 
colaborării între partidele comu
niste și muncitorești, întemeiate pe 
respectarea egalității în drepturi, 
independenței suverane și neames
tecului în treburile interne, a 
dreptului fiecărui partid de a-și 
soluționa problemele corespunză
tor condițiilor concrete în care își 
desfășoară activitatea, la întărirea 
pe această bază a forțelor socia
lismului, a mișcării antiimperia- 
liste, democratice mondiale, la 
consolidarea unității in lupta pen
tru progres social și pace în lume. 

Intensificarea colaborării și so
lidarității dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Ita
lian se va răsfrînge, fără îndoială, 
pozitiv și asupra raporturilor tra
diționale dintre România și Italia, 
stimulind dezvoltarea lor și mai 
puternică în toate domeniile — 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural — corespunzător intere
selor și aspirațiilor ambelor po
poare, cauzei înțelegerii și colabo
rării internaționale.

Comitetul Politic Executiv și-a 
manifestat convingerea că, in spi-

Și

își

ritul înțelegerilor stabilite, Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Italian vor conlucra iot 
mai activ pe tărimul vieții in
ternaționale, contribuind, prin ac
țiuni și eforturi comune, la rezol
varea problemelor internaționale 
complexe, la victoria luptei po
poarelor pentru libertate și inde
pendență națională, la lichidarea 
subdezvoltării și edificarea unei 
noi ordini economice mondiale, la 
înfăptuirea dezarmării, a democra
tizării relațiilor dintre state, la 
asigurarea unui climat de destin
dere, securitate și cooperare in 
Europa și in lume.

★
Delegația de partid și guverna

mentală română, alcătuită din to
varășii Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și alți activiști de partid și de 
stat, care a făcut o vizită în R. P. 
Chineză și R.P.D. Coreeană, a pre
zentat o informare asupra rezulta
telor întâlnirilor și convorbirilor 
avute cu aceste prilejuri.

Comitetul Politic ExJcutiv apre
ciază că vizita in R. P. Chineză 
a constituit o nouă manifestare a 
relațiilor de prietenie și solidari
tate intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chinez, 
între cele două țări și popoare. 
Delegația română a fost primită 
de președintele Partidului Comu
nist Chinez și premier al Consi
liului de Stat, tovarășul Hua 
Kuo-fen, șî a avut convorbiri cu 
alți membri ai conducerii de 
partid și de stat chineze.

Vizita a pus in evidență dorința 
ambelor părți de a dezvolta în 
continuare pe scară tot mai largă 
— în spiritul înțelegerilor conve
nite cu ocazia convorbirilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, cu pre
ședintele Mao Tzedun și premierul 
Ciu En-lai —, relațiile de priete
nie și colaborare multilaterală 
româno-chineze.

Comitetul Politic Executiv apre
ciază cu satisfacție hotărîrea ex
primată de președintele Hua 
Kuo-fen, de ceilalți conducători 
chinezi, de a promova și în viitor, 
cu consecvență, linia politică a 
președintelui Mao Tzedun, acor- 
dind o deosebită atenție întăririi 
și lărgirii colaborării dintre Re
publica Populară Chineză și Repu
blica Socialistă România, întâlniri
lor și convorbirilor la nivel înalt 
intre conducătorii celor două 
partide și state. '

Comitetul Politic Executiv își ex
primă convingerea că dezvoltarea 
și întărirea colaborării, prieteniei 
și solidarității româno-chineze, pe 
baza stimei și respectului reciproc, 
corespund intereselor construcției 
socialiste din cele două țări și, în 
același timp, cauzei generale a so-, 
cialismului, întăririi unității și so
lidarității . forțelor antiimperialiste, 
progresiste și democratice din în
treaga lume, colaborării și înlege- 
rii intre popoare.

Comitetul Politic Executiv apre
ciază că vizita în R.P.D. Coreeană 
a reprezentat un prilej de mani
festare puternică a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilatera
lă dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre țările și popoarele noastre. 
In timpul vizitei s-a manifestat de 
ambele părți dorința de a se acțio
na în continuare pentru înfăptui
rea hotărîrilor stabilite cu ocazia

(Continuare în pag. a 4-a)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂl

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

= MIERCURI 26 IANUARIE 1977ANUL XXXIII 4 PAGINI - 30 BANI

în C. C. E. la handbal masculin

i
I 
I
i
II
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I

SUB CONDUCEREA PARTIDULUI,
MIȘCAREA NO ASTRA SPORTIVA

A

In contextul amplei dezvoltări economico-sociale a țării, al 
marilor înfăptuiri dobindite de poporul român sub conduce
rea partidului, se înscriu și realizările remarcabile, fără 

precedent ca valoare și semnificație, ale mișcării noastre sportive.
Reprezentînd în concepția partidului nostru - așa cum este în

scris și în Programul său adoptat de Congresul al Xl-lea - o 
importantă componentă a procesului de educare comunistă a ti
neretului, a maselor de oameni ai muncii, ca și un mijloc dintre 
cele mai eficace de întărire a sănătății poporului, de fortificare 
fizică și de creștere a capacității de muncă și de învățătură, 
activitatea de educație fizică ți sport a devenit în societatea noas
tră socialistă o problemă de interes național, cu largi implicații 
și răspunderi pe plan social.

De-a lungul întregii perioade de construcție socialistă a țării 
noastre, mișcarea sportivă românească, întregul sistem de educație 
fizică, au găsit in îndrumările Partidului Comunist Român, expri
mate in hotăriri și documente, in cuvintările rostite de secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, spri
jinul ți căile de dezvoltare ți de asigurare a unor succese deosebite.

Sub conducerea ți permanenta îndrumare a partidului, mișcarea 
noastră sportivă a cunoscut un puternic avînt - concretizat, prin
tre altele, în bilanțul record al participării românești la Jocurile 
Olimpice de la Montreal - mai ales in anii din urmă. In această 
perioadă, caracterizată de un profund spirit înnoitor in intreaga 
viață social-politcă și economică a țării, de o mare dinamizare 
a energiilor și forțelor creatoare ale poporului, conducerea parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal - în complexitatea 
problemelor de supremă răspundere pentru progresul neîntrerupt 
al patriei noastre socialiste — s-a preocupat și continuă să se 
preocupe permanent și foarte îndeaproape de orientarea și spri
jinirea activității de educație fizică ți sport.

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973, cu 
privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului, Me
sajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu participanților la 
Conferința pe țară a mișcării sportive, din februarie 1975, Cuvin-
tarea rostită de președintele țării cu prilejul inminării înaltelor dis
tincții sportivilor români medaliați la Jocurile Olimpice de la Mont
real, precum și recenta analiză făcută de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu ocazia examinării ți aprobării Progra
mului privind dezvoltarea activității de educație fizică ți sport 
în perioada 1976-1980, constituie CELE MAI ELOCVENTE EXPRE
SII Șl DOVEZI ALE DEOSEBITEI PREȚUIRI Șl ATENȚII PE CARE 
CONDUCEREA PARTIDULUI, SECRETARUL SĂU GENERAL, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, LE ACORDA, IN MODUL CEL 
MAI GENEROS, MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE PENTRU CUPRINDE
REA ÎNTREGULUI TINERET IN PRACTICAREA SISTEMATICA A EXER- 
C1ȚIILOR FIZICE, SPORTULUI Șl TURISMULUI, CA Șl PENTRU 
CREȘTEREA CONTINUA A PRESTIGIULUI SPORTULUI ROMANESC 
IN LUME.-rrr. ,..r m.,- . , ? JsijU+dVI > i’II „b.'UJ

împreună cu întregul nostru popor, milioanele de tineri care 
trăiesc intr-o țară plină de grijă pentru creșterea, educarea ți 
viitorul fericit ai noilor generații, iți îndreaptă recunoștința fierbinte 
spre partid și conducătorul iubit și înțelept al partidului ți po
porului român, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a cărui viață este 
model comunist de muncă neobosită, de dăruire deplină ți devota
ment nețărmurit, pentru făurirea vieții noi, libere, prospere și feri
cite pe pămintul românesc, pentru pace în intreaga lume.

De aceea, tinerii sportivi, mici ți mari, se angajează, cu însu
flețire, să dăruiască tot ceea ce au mai bun in ființa lor, talent, 
muncă, pasiune, atit in activitatea de zi cu zi, cit ți pe terenurile 
de spori, pentru o pregătire de un inalt nivel, capabilă să aducă 
noi succese sportive de prestigiu pentru România socialistă.

22-19 (12-7)

ÎN FIECARE ȘCOALĂ, ACȚIUNI SUSȚINUTE PENTRU CUPRINDEREA 
TUTUROR ELEVILOR ÎN PRACTICAREA SPORTULUI

După frumoasa vacanță de iarnă, de curind 
au reînceput cursurile școlare, eveniment care 
a prilejuit reintilnirea milioanelor de elevi ți 
cu activitățile sportive, de masă și de perfor
manță, ceea ce, desigur, a impulsionat în mare 
măsură acțiunile întreprinse pentru aplicarea 
în viață a Programului de dezvoltare a mișcă
rii sportive, aprobat recent de conducerea parti
dului nostru. Sarcini care decurg și din Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie 
1973, în care, printre altele, se subliniază că : 
„Școala, care cuprinde majoritatea tineretului, 
constituie factorul principal în procesul de for-

<

Raidul nostru in unități de învățămint 
din sectorul 1 al Capitalei

mare și pregătire a unui tineret sânâtos, apt 
sâ îndeplinească în cele mai bune cpndiții în
datoririle ce revin cetățenilor patriei noastre".

Urmărind să desprindem concluzii privind mo
dul concret în care este realizată sarcina cu
prinderii elevilor in activitatea sportivă, în nu-

mărul de astăzi publicăm un raid efectuat (de 
redactorii noștri Tiberiu Stama, Modesto Fer- 
rarini, Paul lovan și Viorel Tonceanu) în mai 
multe unități de învățămint - școli generale și 
licee - din sectorul 7 al Capitalei, itinerar in 
care ne-au insoțit și o serie de cadre de spe
cialitate de la Inspectoratul școlar și Consiliul 
de educație fizică și sport al sectorului. îm
preună, am notat impresii și constatări privind 
preocupările și inițiativele pentru ORGANIZA
REA UNUI NUMĂR SPORIT DE ACȚIUNI 
SPORTIVE DE MASĂ, IN TIMPUL LIBER, LA 
SFIRȘITUL FIECĂREI SĂPTĂMINI.

DE AZI, LA M. CIUC
CAMPIONATELE
REPUBLICANE

DE PATINAJ VITEZĂ
Patinatorii de viteză seniori se 

aliniază la startul întrecerilor 
campionatelor republicane. Ast
fel, pista din Miercurea Ciuc 
găzduiește astăzi și mîine cam
pionatele naționale de sprint 
(500 și 1 000 m tur retur), pen
tru ca după o săptămînă cei mai 
buni viteziști seniori să-și dis
pute titlurile probelor de poli- 
atlon, tot la Miercurea Ciuc.

MUNCĂ SISTEMATICĂ, CONTINUITATE Șl EFICIENȚĂ alte unități 
în circuit

Prima din cele două confruntări 
ale sferturilor de finală din C.C.E. 
la handbal m-asculin in care se 
confruntă formațiile Steaua Bucu
rești și Balonmano Calpisa Ali
cante s-a încheiat, ieri seara, la 
Palatul Sporturilor și Culturii, în 
prezența a peste 5 000 de specta
tori, ou victoria handbaliștilor 
români : 22—19 (12—7). Așa cum 
era de așteptat, spaniolii au opus 
o rezistență îndirjită, reușind de 
fiecare dată să remonteze diferen
țele de scor, pe care echipa bucu- 
reșteană le realiza. în cele din 
urmă, deci, o victorie la 3 goluri 

“o 
me-

diferență, care nu reprezintă 
zestre prea... bogată pentru 
ciul retur (3 februarie).

Campioana României nu a 
luat la adevărata ei valoare

acest meci. Manifestând carențe în 
atac, unde momentele de posesie 
a mingii s-au prelungit mai mult 
decît era necesar într-un meci 
pe teren propriu, și avînd frecvente 
scăderi de atenție in apărare (unde 
trecerea de la sistemul 5+1 la 6 
în linie a fost inspirată), Steaua a 
permis unui adversar foarte activ 
(o singură sancțiune pentru „joc 
pasiv") și prompt în specularea 
oricărei inexactități (4 goluri pe 
contraatac în deplasare I) să joace 
uneori lejer și să puncteze mai 
mult decît ar fi meritat. Pentru 
că, adevărul este acesta : Steaua 
a ajuns să aibă diferente mari

Călin ANTONESCU
evo-

în (Continuare în pag. a 4-a)

Radu Voina nu reușește să tragă peste blocajul format din inalții interi 
Albizu și Novoa. Fază din meciul Steaua — Calpisa Alicante (22—19) 

Foto : Ion MIHĂICA

CUM VA REGĂSIȚI
9

REPORTAJ-ANCHETA LA 6.000 METRI ALTITUDINE!
...O după-amiază ca oricare alta, luna aceasta. Avionul TAROM RO 29 

pleacă spre Arad cu toate locurile ocupate. Ne cuplăm centurile de si
guranță^ Rugam echipajul să ne faciliteze realizarea unui „mic sondaj 
de opinie". Tema : „Cum vă regăsiți în activitatea de educație fizică 
și sport". Amabile, „stewardesele" Gabriela Burlan și Doina Mitrescu 
împart fiecărui pasager cite un chestionar. Toată lumea citește urmă
toarele întrebări :

1. Vă place sportul ? Aveți și o disciplină sau echipă preferată ?
2. Ați practicat sau mai practicați vreun sport ? Cînd ați .făcut ultima 

dată mișcare în aer liber ?
3. Credeți că practicarea mișcării fizice v-a ajutat în viață?
4. Care este după părerea dv. cea mai indicată formă de mișcare 

sportivă pentru menținerea sănătății ?
în finalul acestor întrebări, solicitam : Numele și prenumele sau nu

mai inițialele ; vîrsta ; profesia ; localitatea de reședință. în timp ce 
nava zboară lin, iar stilouri, pix-uri și creioane s-au prins în „dansul 
răspunsurilor", reporterul trage discret o primă concluzie : 21 de per
soane de sex feminin ; 2 fetițe de vîrstă preșcolară. După prima lectură 
a chestionarelor s-au „retras" 10 pasageri. 4 bărbați și 6 femei (3 pre
feră să doarmă, 7 răsfoiesc reviste și ziare). „Timpul de gîndire", 50 
de minute, trece foarte repede. Aterizăm liniștit. Număr răspunsurile 
primite : 37 de chestionare completate. „Filtrăm" răspunsurile.„Filtrăm" răspunsurile.

Cel mai scurt răspuns : „Spor
tul = Nadia". Fără semnătură. 
Litere tremurate, semn că acest 
atit de pur răspuns nu poate fi 
decît al uneia dintre cele două 
preșcolare. Ideea e dezvoltată de 
celelalte răspunsuri.

„De Ia atletism la volei (târâ a omite, 
cumva, fotbalul 1) totul e frumos. Echi
pele preferate : formația de gimnastică 
a liceului din orașul Gh. Gheorqhiu-Dei

și Dinamo, Ia fotbal. Am practicat fot
bal și atletism în liceu și facultate. în 
toamnă am jucat tenis la Srragov. Spor
tul m-a ajutat foarte mult în timpul stu
denției, calmîndu-mă și relaxîndu-mă 
înaintea orelor de studiu. Orice discipli
nă e indicata, dacă o faci rațional șl

Mircea M, IONESCU

Este exact ceea ce am găsit la 
mai multe dintre unitățile de in- 
vățămînt vizitate in sectorul 7. Un 
prim moment de referință la Gru
pul școlar P.T.T.R. Profesoara 
Mioara Răducanu ne prezintă con
cret planul de activități sportive 
pe o săptămînă. Ce rezultă ? O 
prezență activă a tuturor claselor 
la competițiile de baschet, handbal 
și volei, șah și tenis de masă, or
ganizate în întâmpinarea aniversă
rii Unirii. Și o noutate : la sfîrși- 
tul săptămînii, două autocare ii 
vor purta pe elevii amatori de schi 
și sanie pe Valea Prahovei. Obiec
tiv — desemnarea celor mai bune 
echipaje ale școlii la competiția 
de masă „Săniuța de argint”.

La fel de convingătoare a fost 
și Situația întilnită la Școala gene
rală nr. 198 : pe masa de lucru a 
directorului, planul săptămînal al 
activităților sportive. Elevii de 
aici sînt angrenați în campionate 
inter-clase la volei, handbal, în 
întreceri de atletism, școala avînd 
și clase profilate pe această ramu
ră sportivă. La loc de cinste se 
află și drumețiile și excursiile, 
prilejuri cu care sint organizate 
atractive întreceri sportive.

Așa cum stă bine unei școli de 
elită, Liceul pedagogic de educa
toare ne-a reținut atenția printr-o 
suită de acțiuni planificate în a- 
ceste zile, sub semnul cuprinderii 
marii majorități a elevelor. Pe pa
nourile situate în vecinătatea ele
gantei săli de sport era prezentată 
situația la zi a competițiilor de 
baschet, handbal și volei, erau a- 
nunțate primele campioane la te
nis de masă și gimnastică. Faptul 
că în dotarea școlii există un nu
măr important de patine, a orien
tat colectivul catedrei de speciali
tate către amenajarea unui pati
noar natural și implicit spre orga-

nizarea unor concursuri pe clase, 
începînd cu cele mai mici eleve.

Interesantă ni se pare și iniția
tiva întâlnită la Școala generală 
nr. 166, de a planifica activitatea 
sportivă în colaborare cu conduce
rea unității de pionieri, fapt mai

evident în raport cu 
similare. Competițiile 
la jocuri sportive (fotbal, handbal, 
volei), întrecerile de tenis de masă 
și șah, precum și inițierea și or
ganizarea unor întreceri specifice 
sezonului (pe patinoarul natural 
propriu dat in folosință de curind), 
iată o suită de activități, care a- 
testă pasiunea și competența pro
fesorilor de resort dc aici.

Valori certe ale baschetului european în sala Floreasca

CAP DE AFIȘ" STEAUA A. S. VILLEURBANNE

Una din competițiile de masă — întreceri interclase — la Liceul „Nicplae 
Bălcescu" din Capitală

în cupa „Liliana Ronchctti", Rapid Spartali Moscova

N-AM VĂZUT PLANURI, DAR AM ÎNTÎLNIT ACTIVITĂȚI
In raidul nostru am întîlnit 

unități școlare în care solicitarea 
unui plan săptămînal al activități
lor sportive a creat un moment de 
dilemă, pentru simplul motiv că 
acesta nu exista. Desigur, pot fi 
situații în care planul nu exprimă 
totul. Dar, nu mai este cazul să 
subliniem că o planificare judi-

temeinică, asigură reușita 
inițiative, reprezintă un 
ajutor.
Liceul „Nicolae Bălcescu"

cloasă, 
multor 
prețios

La
există permanent o activitate spor-

(Continuare în pag, a 3-a)

Program 
le mari în 
la ora 17,45, Steaua susține ul
timul meci în Capitală în cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei 
cupelor, întâlnind redutabila for
mație franceză A.S. Villeurban- 
ne. După ce au eliminat în pre
liminarii echipele Hapoel 
Yagur și Beșiktas Istanbul 
întrecut în primele două 
ale „sferturilor" pe Forst 
Cantu și Juventud Badalona 
(ultimele două rezultate i-au a- 
dus în fruntea clasamentului 
grupei B), bucureștenii au din 
nou o misiune dificilă în fața 
unei partenere în care evoluează 
cel mai bun produs din ultimii 
ani al baschetului francez — 
Gilles, un nord-american natu
ralizat — Purkhiser și doi nord- 
americani legitimați provizoriu 
— Carter și Moore. Avem, însă, 
convingerea că Cernat, Oczelak, 
Tarău, Savu. Dumitru și ceilalți 
elevi ai antrenorilor M. Nedef 
și AI. Fodor vor face tot posi
bilul pentru a repeta bunele e- 
voluții din partidele anterioare.

La ora 19,30, baschetbalistele 
de la Rapid întâlnesc, în grupa 
C a sferturilor de finală 
Cupei „Liliana Ronchetti" 
Spartak Moscova — favorita

baschetbalistic de zi- 
sala Floreasca. Azi, STEAUA

10
11
12
13
15

4 Tarâu
6 Zdrenghea
7 Savu
8 Pirșu
9 Cernat 

Molnar 
Neagu 
Dumitru 
Oczelak 
Cimpeanu

Antrenori :
M. Nedef ,| Al.
Arbitri : M. Cziffra 
comisar F.I.B.A. : I.

Gvat 
și au 
etape 
Birra

ale 
pe 

«nr.

RAPID

4 Csikos
5 Andreescu
6 Chiraleu-Gugiu
7 Vintilâ
8
9

11
12
13
15

Gheorghe 
Nicolau 
Baia 
Bosco 
Cernat 
Florian

1,98
1,91
1,90
1.85
1,93
1,83 
2,02
1.86
2,01
2,01

A.S. VILLEURBANNE

Gilles 
Reeoura 
Cazemajou

4
5
6
7 Purkhiser
9 Vincent

10 Carter
11 Daprez
12 D. Haquet
14 Ph. Haquet
15 Moare

Fodor
(Ungaria) 
Uyguci (Turcia).

Antrenor :
A. Buffierre

— V. Mahjlovici (Iugoslavia)

SPARTAK

4 Zaharova
5 Mamaeva
7 Fa lee va
8
9

10
11
12
13

i Antrenor : S. Ferencz
j Arbitri ; G. Pastor (Iugoslavia)
i comisar F.I.B.A. : G. Petkoff (Bulgaria).

wwwwwwvr

Kalitvianskala 
Muravieva 
Gvozdeva 
Suharnova 
Feriabnikova 
Ivanova

16 Gamburt 
18 Sapelova

Antrenor : D. Jakovlevici
- S. Trapka (Cehoslovacia)

1“ la locul I — care șî-a făcut 
debutul în competiție printr-o 
victorie netă obținută în depla
sare : 82—41 cu C. S. Toulon. 
(De altfel, și rapidistele au în-

(Continuare în pag. a 2-a)

Impetuos 
încearcă 
adversar

să înscrie, deși are in față 
superior ca talie (Santillana 
2,05 m de la Juventud).

(așa cum îl dorim șt azi), Oczelak .------ un

vins la Toulon, dar numai cu 
58—48). Faptul că Spartak Mos
cova s-a clasat anul trecut pe 
locul secund în campionatul 
U.R.S.S. și că acum se află pe

de 
Și

locurile 2—3 (la egalitate 
puncte cu Dinamo Moscova 
după Daugava Riga) este o „car
te de vizită" grăitoare asupra 
valorii sportivelor de la Spartak.
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LA ORADEA

să fie calmă 
clubului 

Crișul Ora-

— Vă rog frumos, 
un bilet.

— Ce fel de bilet?
— Pentru bazin.
— Care bazin? în

cearcă 
casiera 
sportiv 
dea.

— Pentru bazinul 
de înot 1 insistă mai
strul Mircea Banu 
de la „Alumina".

— Acoperit ?
— Acoperit.
— Acoperit cu ce? 

continuă cu răbdare 
casiera.

— ACOPERIT CU 
GER 1...

Maistrul
Banu ia biletul, 
urcă la 
piscinei 
„Crișul" 
își lasă 
vestiar, 
tre dușuri. în dreap
ta, bazinul 
performeri 
recorduri 
și 25 de 
campioni, 
cut). Alături, 
pentru copii (plin cu 
viitori poloiști). A- 
poi, piscina destina
tă publicului, 
sfîrșit, tunelul 
apă. Mircea 
respiră adînc, 
runcă și din 
zvîcnituri de 
intră în bazinul — 
cum îl numesc cei 
de aici — acoperit 
cu ger !...

tntr-adevăr, afară 
aburii apei termale 
din acest bazin în 
aer liber se opresc 
de „plafonul" jos al 
gerului, zăbovind — 
precum un acoperă- 
mînt — deasupra 
capetelor celor care 
înoată. Zăbovim și 
noi. Nu e soare, dar 
e bine — cum spune 
poetul — și pe... 
criș e numai fum, / 
dar năvalnic vuiet 
vine de pe drum !

din Sîrbi, Săcueni, 
Ciocaia, Tămășeu, 
Sînnicolaul de Mun
te, Marghita...

Frigul s-a întețit, 
încercăm să distin
gem prin aburii deși 
chipurile celor care 
plutesc în ‘ ‘ ‘
descoperit 
Ne ajută o

— Nu vă 
cît aveți ora ?

— 11 și un sfert.
— Mulțumesc. La 

12 trebuie să fiu la

bazinul 
„Crișul". 
„voce" : 

supărați,

DE... GER! GIMNASTICA LA LOCUL DE

Mircea 
se 

etajul II al 
acoperite 

și după ce 
lucrurile la 

pornește că-

pentru
(24 de 

naționale 
titluri de 
anul tre- 

cel

în 
cu 

Banu 
se a- 
două 
brațe

CONCLUZII DUPĂ TURUL II 
AL CAMPIONATULUI 

FEMININ DE HANDBAL

ÎNSEMNĂRI DE SEZON

Drumul se cheamă 
strada Codrilor, iar 
cei care vin către 
piscina clubului Cri
șul sînt înotători în
tre 3 și 80 de ani. 
La Oradea, pasiunea 
pentru înot este a- 
semenea celei față 
de gimnastică din o- 
rașul Gheorghe
Gheorghiu-Dej. 
horul — județ 
taș pe țară la 
ție — are 
non-stop la 
sport, nu numai la 
Felix, Oradea sau 
„1 Mai". Bazine cu 
ape termale și-au a- 
menajat — prin 
muncă patriotică — 
iubitorii sportului

Bi- 
frun- 
nata- 
sezon 
acest

policlinică. Cum 
zboară timpul!...

— Nu vă supărați, 
reluăm 
medic ?

— Medic, 
dermatolog.

— Știți, de 
nu luăm 
obligînd pe interlo
cutori ■ să stea dez- 
brăcați afară, în ger. 
Dat fiind, însă, spe
cificul locului, v-am 
ruga să vă apropi- 
ați. Firește, dacă vă 
face plăcere și nu
mai pentru cîteva 
clipe.

— Sînt antrenat — 
răspunde dr. Ion 
Dejenaru. De altfel, 
toți ieșim din bazin

noi, sînteți

Medic

obicei, 
interviuri

cînd apare soarele. 
Desigur, pentru pu
țină plajă. La prima 
vedere, pare riscant. 
Apa, însă, este răcită 
la aproximativ plus 
38 de grade, iar 
după cum observați 
avem deasupra ei o 
pătură groasă de a- 
buri care ne izolea
ză de ger.

— Pentru ce spu
neți „apa este ră
cită" ?

— Fiindcă pămân
tul ne-o dăruiește la 
peste 100 de grade. 
Ne-o dăruiește pen
tru a înota, pentru 
a face sport, pentru 
a ne întări — deci 
sănătatea — și a 
scăpa de unele a- 
fecțiuni reumatice, 
cardiovasculare, pen
tru a ne liniști sis
temul nervos, pen
tru a ne vindeca di
ferite traumatisme, 
pentru...

— Ne este teamă 
că am depășit 
pul ce ni l-ați 
dat.

— Deloc...

tim- 
acor-

INTRE TRADIȚIE Șl INTENȚIIEXERCIȚIUL FIZIC LA BANDA DE LUCRU toare, o instructoare energică șî 
pricepută, pentru că a fost o bună 
atletă, deci convinsă, ea prima, 
de utilitatea aducerii educației fi
zice la banda de lucru. „Dacă di
recția sprijină acțiunea, în loc să 
considere — cum se întimplă pe 
alocuri — că... se pierd minute 
prețioase ? Nici vorbă ! Tovarășul 
director loan Szalma este nu nu
mai un 
tului. f 
ea pentru sănătatea 
precum și cît cîștigă 
tiv și calitativ producția cu 
pauza de gimnastică, stabilită pen
tru ultimele ore de lucru, tocmai 
cînd oboseala își face apariția, 
cu influentele el asupra capacității 
de muncă 
atenției, mai

Ce ar mai

In orașul Cluj-Napoca gimnasti
ca la locul de muncă este pre
țuită de multă vreme in numeroa
se întreprinderi și. in prezent, 
prin grija Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport, a 
Consiliului județean al sindicate
lor si Comitetului județean al 
U.T.C., se extinde în toate locu
rile de muncă în care poate și 
este necesar să fie practicată. A- 
ceastă formă ușor accesibilă de 
combatere a oboselii, de menține
re la un nivel ridicat a capaci
tății de muncă pe toată durata 
schimbului de lucru, este bine pri
mită, mai ales de 
ză în poziții fixe, 
șini sau operații.

IN SCHIMBUL 
JEANA". Sîntem conduși în incin
ta întreprinderii cu citeva minute 
înaintea începerii pauzei. Secre
tarul asociației sportive, tov. loan 
Zovanyi, vechi muncitor și acti
vist sportiv in această unitate a 
industriei ușoare, ne invită zîm- 
bind să pe alegem atelierul în 
care să intrăm. Facem un semn 
spre dreapta 
lierul „Croit 
nă tinere, 
care este si 
de partid, ne 
sint 5 minute, după care 
toarele" urcă pe mesele din față, 
să fie văzute de 
gimnastica începe, 
cu convingere.

Aflăm apoi de 
A. S. „Clujeana", 
că direcția, comitetul de partid, 
sindicatul și organizația U.T.C. 
sprijină extinderea gimnasticii la 
locul de muncă, fiindcă contribuie,

între altele, la sporirea produc
ției. Au fost selecționați instruc
torii, au fost alese exercițiile po
trivite fiecărui loc de muncă in 
care se simte în mod obiectiv ne
voia acestei activități. „E drept, 
nu fac mișcarea — cum se spu
ne — toți într-o zi, dgr aici nu se 
pun note, ca la Olimpiadă. Impor
tant e că se face” — încheie zîm
bind tovarășul Rotaru.

ÎN SCHIMBUL II, LA „SOME- 
ȘANA". La ora 19,58 sprintăm de 
la poartă spre una din clădirile 
fabricii de tricotaje, la atelierul 
„Confecții elastic II", pe care

l-am ales, la întimplare, din cele 
propuse de conducerea asociației 
sportive. La ora 20 fix trebuie să 
înceapă cele citeva minute de 
gimnastică. Încă de pe culoar au
zim voci : „Gimnastica ! Gimnas
tica !“. Așteptăm sâ se termine 
programul de relaxare, încheiat 
(ca de obicei, ni se spune), cu 
aplauze și aflăm amănunte de la 
maistra Maria Medan. „Dacă mă 
iau cu lucrul, fetele îmi atrag a- 
tenția. Nu se pot lipsi de această 
gimnastică, foarte necesară cînd 
lucrezi aplecat tot timpul asupra 
mașinii". Maistra este și instruc-

r iubitor pasionat al spor- 
S-a și calculat cit înseamnă 

oamenilor, 
canti ta

§i de concentrare a 
ales în schimbul 11“. 
fi de adăugat ?

cei care lucrea- 
la anumite ma-

toată lumea și 
cu voie bună,

la președintele 
Ștefan Rotaru.

I. LA „CLU-

Mircea COSTEA

A DIVIZIEI A Deși fotoreporterul nu a rostit cunoscutul „zimbiți, vă rog gimnastica se face cu zimbetul pe buze, fiindcă 
place (imagine de la „Clujana").

și, iată-ne în ate- 
I“, în care predomi- 
Maestra Ana Jucan, 
secretara organizației 
arată pe ceas că mai 

.instruc- 'am 
mult

dv. 
agi-

— Oricum, 
profitat prea 
de amabilitatea 
— intervenim, 

discret, dar în 
susținut, dege- 

în mănuși...

tind 
ritm 
tele

Vasile TOFAN

INSUFICIENTA PREGĂTIRE A ECHIPELOR
CAUZA PRINCIPALA A SCĂDERII VALORICE

Simbătă s-a încheiat la Brașov, 
cel de al doilea tur al campiona
tului feminin de handbal, Divizia 
A.. La capătul a 4 turnee (care au 
programat în 27 de zile 11 etape, 
la Pitești. Galați. Ploiești și Bra
șov) concluzia este aceea că cele 
trei echipe aflate în lupta pentru 
titlu — Universitatea Timișoara, 
I.E.F.S. și Universitatea București 
— au avut comportări aproximativ 
egale, atît în jocurile în sală (tu
rul II) cît și în aer liber (turul I). 
Aceasta presupune o pregătire 
continuă, folosirea jocurilor afară 
pentru îmbunătățirea evoluțiilor 
pe teren acoperit.

Două echipe au înregistrat o as
censiune surprinzătoare : Rapid — 
17 puncte în sala. 9 puncte în aer 
liber și Mureșul Tg. Mureș — 12 
puncte ins «ală — 7 puncte afară. 
Ținînd seama de faptul că între
cerile oficiale se dispută numai în

Timișoara, Mureșul și Confecția 
au satisfăcut pretențiile îndreptă- 
țite ale specialiștilor. In rest. în- 
tîlniri de nivel slab și foarte slab, 
unele — simple formalități, me
ciuri cu durități excesive.

Desigur, nu sîntem de părere 
că actuala înghesuire a turneelor 
pe un spațiu restrîns de timp a 
fost in folosul calității. Dar obo
seala prematură se explică îndeo
sebi prin lipsa de pregătire a ma
jorității echipelor. Situația apare 
cu atît mai nefirească, cu cît cele 
12 divizionare au dispus de două 
lunj pentru pregătirea acestui tur 
de campionat.

Lipsa de valoare a majorității 
combatantelor a fost evidentă și 
în Șără’dia de idei, îh numărul 
mic al schemelor de joc, în im
posibilitatea de a găsi soluții a- 
tunci cînd adversarul venea cu 
ceva cît de cît nou în joc sau

CLASAMENTUL TURULUI I (in aer 
liber)

CLASAMENTUL TURULUI II (in 
sală)

ii 
ii 
ii 
ii
11 
ii 
ii 
ii 
ii 
11 
11 
ii

1 164—114 19
2 157—132 17
2 129—113 16
3 118—117 15
5 132—122
5 139—144
6
5

2 6
1 7
3 6
2 9

1
1
2

se

143—147
135—136 
132-143 
148—169 
121—135
119—165

11 
ii 
10

9
8
7
7
2

dovedesc

1. U. BUCUREȘTI
2. U. Timișoara
3. Rapid
4. I.E.F.S.
5. Confecția
6. Mureșul
7. Progresul
8. U. Cluj-Napoca
9. Constr. Tmș.

10. U. lași
11. Textila
12. Voința

1. U. TIMIȘOARA
2. U. București
3. I.E.F.S.
4. Confecția
5. Progresul
6. U. lași
7. U. Cluj-Napoca
8. Rapid
9. Constr. Tmș.

10. Mureșul
11. Voința Odorhei
12. Textila Buhuși

din păcate, arbitrii nu
suficient de exigenți pentru a re
prima aceste acte uneori huliga
nice. Există intre apărarea agresi
vă. pentru oare milităm, și apăra
rea dură, brutală, care se impune 
a fi curmată, o diferență esenția
lă. Antrenorii și jucătoarele-cunosc 
această diferență, dar nu consimt 
la amplificarea eforturilor în pre- ' 
gătire pentru a trece granița de 
la neregulamentar la regulamen
tar.

Nici în ceea ce privește atacul 
lucrurile nu stau mai bine. Lipsa 
de varietate, de procedee tehnice, 
conduce la schematism, lasă ad
versarilor posibilitatea de a ști cu 
precizie cum și în ce mod va ac
ționa cutare sau cutare jucătoare. 
De multe ori meciurile par cal
chiate pe același model. Intr-p 
reuniune de 6 partide ai impresia 
că revezi de mai multe ori ace
leași formații...

Considerăm că vina principală o 
poartă antrenorii, secțiile, cluburi
le. Nu se insistă suficient în pe-
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de pregătire, considerin- 
simpla înșiruire pe hîrtie 

- în-
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176— 203 
119—182 
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rioadele 
du-se că . .
a unor nume de rezonanță, 
seamnă alcătuirea unei formații, 
posibilitatea de a susține lupta. 
Cite conduceri de secții și cluburi 
au vegheat la desfășurarea pregă
tirilor ia nivelul cerut de partici
parea în Divizia A. cîți tehnicieni 
— ai cluburilor și ai federației — 
au făcut analiza procesului in- 
structiv-educativ al acestor forma
ții ? Din cite se observă, foarte 
puțini...

Divizionarele A din campionatul 
feminin au acum la dispoziție mai 
bine de două luni pină la începe
rea turului III. Există, măcar a- 
cum, posibilitatea ca acei ce se 
fac vinovați de scăderea nivelului 
handbalului nostru feminin să lup
te cu toată hotărirea, din toate 
puterile, pentru redresarea acestui 
sport care ne-a adus și ne mai 
poate aduce mari satisfacții pe 
plan internațional.

Hristache NAUM

MIȘCAREA ABANDONATA, RELUARE
...Intr-o zi de ianuarie. La în

treprinderea bucureșteană „FLA
MURA ROȘIE”. întreprindere tex
tilă. Normal, multe tinere fete. 
Vrem să facem un reportaj pe te
ma „Gimnastica in producție". 
Maistrul Mihai Bădcscu, secretarul 
adjunct cu probleme organizatorice 
al comitetului de partid ai între
prinderii ne spune, direct : „Aș 
putea să vă spun că s-a mai fă
cut din cînd în cind gimnastică in 
producție, dar adevărul e că nu 
se face. Intenționăm să introducem 
curind în secțiile cu condiții reale 
această importantă formă de miș
care, atît de necesară”. Prin ur
mare, din motive objective, am a- 
minat pentru a doua zi investiga
ția noastră în rindul fetelor de la 
„Flamura roșie”.

...A doua zi, însă, surpriză ! 
Președintele asociației sportive, 
Dan Anca (nici o legătură cu fos
tul internațional de fotbal !) ne 
spune de la bun început că... „La 
noi se face gimnastică in produc
ție, chiar acum, peste cîteva minu
te puteți urmări două secții”.

E ora 9, cînd, după spusele pre
ședintelui asociației, trebuie să în
ceapă gimnastica in producție în 
schimbul I al secțiilor „C.T.C. 
Crude” și „C.T.C. Finite”. Dan 
Anca aleargă să-l caute pe mais
trul Victor Dumitraș, desemnat in
structor sportiv Ia „C.T.C. Crude”. 
Acesta era plecat, însă, în altă

secție... Fetele de la „C.T.C. Cru
de” așteaptă să înceapă cele zece 
minute de gimnastică. Așteaptă și 
reporterul. Prin fața secției trece 
o femeie de la altă secție, Maria 
Frăsineanu, ajutor de meșter ajus- 
taj. O întrebăm de cind face gim
nastică in producție. Ne privește 
zîmbind : „De mult se tot propu
ne ! Azi, aud că se va face nentru 
prima dată. Vine cineva de Ia 
ziar !...” La „C.T.C. Crude”, Dan 
Anca începe el „demonstrația”. 17 
fete s-au ridicat de pe scaunele 
unde stau atîta timp și încep să 
se miște zvelt, tineresc. După un 
timp reporterul se. retrage și in- 
cjride ușa, Jasind o misă crăpătura 
discretă. „Gata, tovarășe !” zice o 
fată. Și gata e programul de gim
nastică 1 După 4 minute cronome
trate...

...In fața secției „C.T.C. Finite”. 
Trebuia să se facă gimnastică 
pauza de masă. Nu se 
Cele 30 de fete sint la 
se spune că s-a făcut 
înainte de începerea 
Polixenia Alexandru, de 
insista să ne

in 
mai face, 

masă. Ni 
gimnastică 

lucrului. 
20 de ani, 

convingă că de 
..două săptămini facem gimnastică 
la locul de muncă”. Aveau să res
tabilească adevărul, colegele de 
secție. Vasilica Bigner, de 54 de 
ani, mai sprintenă ca multe alte 
tinere, zice că n-ar strica să se 
facă gimnastică chiar de două ori 
pe zi, în același schimb : „Nu-i

ANEVOIOASĂ...

Consianti- 
intervine : 
lumea ce 
Mai ales

necesară ! Ci foarte necesară ! Alt
fel, sintem pradă sedentarismu
lui !" Colega sa. Stela 
nescu, de 42 de ani. 
„Nu-și dă seama toată 
înseamnă să te miști !
pentru noi, care stăm aproape toa
tă ziua pe scaun !“ Părere împăr
tășită și de Nicoleta Rusu, de 27 
de ani, la prima sa zi de gimnas
tică în producție !...

„Președintele asociației ne spu
ne că „începutul e întotdeauna 
greu !”. Intîmplarea face ca la 
„Flamura rmft” «ă fi" existat po
rnise favorabile acestei importante 
fjrme.de mișcare. Aflasem acest 
lucru de la '"Dunftțfti Stanciu. de 
53 de ani. cu cițiva ani in urmă 
președinte al asociației sportive : 
„Acum cinci, șase ani se făcea 
gimnastică soș-ios Ia noi. Era o 
preocupare mai mare". „Trebuie 
să dinamizăm rapid și serios pro
blema gimnasticii la noi ! zice 
Mihai Bădescu. Să o extindem și 
la sectorul administrativ, și la a- 
telicrul mecanic. Avem mulți tineri 
care au făcut sport și—1 iubesc 
Să-i atragem pentru a organiza 
excelent gimnastica in producție”.

...începutul e întotdeauna greu I 
Dar orice lucru frumos nu se do- 
bîndește ușor. La „Flamura roșie” 
începutul a fost făcut !...

Mircea BATRINU

REPORTAJ-ANCHETA LA 6 000 METRI ALTITUDINE
(Urmare din pag. I)

'Apărarea echipei I.E.F.S. — una din puținele formații care folosește 
sistemul defensiv-agresiv — foarte avansată in acest moment, reușește 

să oprească atacul Universității Iași

deosebit de impor- 
realizat de cele 

Comportarea mai

săli, apare ca 
tant progresul 
două formații, 
puțin satisfăcătoare din turul I se 
explică și prin faptul că o serie 
de sportive din cele două formații 
(mai ales cele trecute de prima... 
tinerețe) nu acceptă riscurile plon- 
joanelor și al luptei dirze pe te
renuri de zgură sau bitum.

Părăsind pista comparațiilor, 
evidente și din lectura celor 
două clasamente, vom încerca să 
sintetizăm cîteva din observațiile 
impuse de cele 11 runde ale tu
rului al II-lea. O primă concluzie 
— puțin îmbucurătoare — este că 
extrem de puține partide s-au 
situat la nivelul exigențelor pri
mei divizii. Doar unele meciuri 
ale formațiilor I.E.F.S., Rapid, U.

din 
efi- 

„nor-

echi- 
siste-

cînd una dintre sportivele 
cealaltă echipă dovedea o 
cicnță mai mare decît cea 
mală".

Punctul cel mai critic al 
pelor noastre îl constituie
mul defensiv. Handbalistele din 
prima divizie, cele noi ca și ce
le cu experiență îndelungată, nu 
se pot apăra, pentru că n-au pre
gătirea necesară. Mobilitatea, agre
sivitatea, promptitudinea — atri
bute ale jocului modern în de
fensivă, impun o pregătire supe
rioară, viteză de reacție, rezisten
ță. Or. cu pregătirea precară de 
care vorbeam, rămîn accesibile 
doar... duritățile. Lupta' pe semi
cerc a devenit în multe cazuri de 
o brutalitate ieșită din comun și,

cu pasiune. Prefer atletism ui" (I.M. 32 
ani, profesor, București) ;

„îmi place sportul, dar nu in 
mod deosebit. Ador insă gimnas
tica, pentru că o ador pe Nadia. 
Nu mai fac sport, deși știu că a- 
jută in viață. Mersul pe jos și 
gimnastica — formele ideale" 
(F.M. 39 ani, casnică, Arad) ;

„Urmăresc cu plăcere un meci de fot
bal și sînt impresionat de grația Nadiei 
Comăneci. Am practicat cu consecvență 
4 ani fotbalul și culturismul ; ultimele 
mele participări la diferite întreceri au 
fost în armată. E de-a dreptul uimitor, 
chiar neverosimil : dlintr-un copil înalt, 
dar slăbuț și cu o forță de muncă mi
nimă, mă văd astăzi capabil de eforturi 
fizice mai mari, necesare șl în meserie 
mea. Dacă sînt sănătos totdeauna, asta 
o datorez și mișcărilor fizice în aer liber. 
Gimnastica de înviorare este, cred, cea 
mai indicată pentru menținerea sănătă
ții" (Ștefan Fabian, 23 ani, str. Kosmo
demianskaia 6, Arad) ;

„Iubesc orice fel de sport cind 
se joacă corect. $i iubesc fetele 
de la gimnastică, in frunte cu Na
dia. In fiecare dimineață fac gim
nastică in aer liber. Auzi intre-

Pregătirile echipelor fruntașe ale rugbyului românesc

FARUL CONSTANTA SPRE AL TREILEA TITLU CONSECUTIV?
După ce au dus la Constanța 

primii lauri *de campioană în 
sporturile pe echipe, după ce au 
cîștigat campionatul și la ediția 
următoare, rugbyștii de la Farul 
au dovedit o anume suficiență. 
Nu ne referim la faza de califi
care în turneele finale, în care 
nu au avut probleme (decît, e- 
ventual, de scor). Vizăm rezul
tatele și — îndeosebi — compor
tarea din cele 3 partide în în
trecerea „primilor 8“ : un suc
ces neașteptat de dificil la 
Bîrlad (7—3), înfrîngere la Pe
troșani (0—6) și o victorie 
extremis,

in 
acasă, cu Dinamo 

(13—12, de la 0—12 !). Farul a 
pierdut în vara trecută jucători 
de bază (A. Cristea și Crăciun) 
și prima rezervă (Frangu), ne
reușind să-și completeze lotul cu 
rugbyști de primă mînă. E ade
vărat, a fost titularizat Grigore, 
un taloner în care se investesc 
multe speranțe, au mai fost în
cercați și alți tineri. Dar parcă

e prea puțin ! Mecanismul său, 
atît de bine pus la punct, a 
avut de suferit și datorită unor 
animozități în colectiv. Astfel 
că Farul s-a „temut" de o întîl- 
nire la Sibiu, cu C.S.M., solici- 
tînd amînarea, pentru a putea 
pregăti cum se cuvine turneul 
efectuat, la granița dintre ani, 
în Franța și Anglia.

Oricum, știm că potențialul 
treisferturilor (Șt. Cristea, Mo- 
trescu, Ianusevici, Varga, Hol- 
ban, Dinu, Ion Vasile), al mij
locașilor Bucos (căpitanul echi
pei, omul a cărui precizie în lo
viturile de pictor a adus atîtea 
satisfacții constănțenilor) și Ol- 
teanu, al înaintașilor Dărăban, 
Podaru, Borșaru, Mușat, Celea 
— impresionantă longevitatea 
acestuia! —, Băcioiu, Petre, 
Grigore, Ioniță, Panaitescu este 
superior evoluției din ultimele 
partide ale lui 1976. Antrenorul 
Mihai Naca spunea că e dispus 
să șteargă cu buretele totul, că

are încredere în băieții săi în 
tentativa lor spre cel de-al 
treilea titlu consecutiv !

Datorită prelungirii sezonului 
pentru Farul (amintitul turneu 
peste hotare), campioana și-a în
ceput pregătirea anul acesta mai 
tîrziu decît alte echipe; la 18 
ianuarie. Internaționalul Mușat 
(accidentat în meciul cu Maro
cul, din Campionatul european) 
își va scoate brațul din ghips 
abia în primele zile aie lui fe
bruarie, doctorul Nicolae Ghe- 
racopol trăgînd nădejde de a-1 
recupera cît mai curînd posibil. 
S-a reîntors, după efectuarea 
stagiului militar, Cornel Vasile, 
în lot fiind cooptat și Silviu 
Matei, de la Constructorul Con
stanța.

„Agenda de lucru" mai cu
prinde, pe lîngă antrenamentele 
de pe frumoasa bază proprie, și 
o scurtă perioadă de pregătire 
tot pe litoral, dar la Mangalia.

Geo RAEȚCHI

bare, dacă ajută in viață ? Sigur 
că da ! Gimnastica in aer 
recomand" (Ion Mehelean, 
C.A.P. comuna Horia, jud.

„Nu-mi ploce sportul în mod 
Numai gimnastica mă atrage, 
practic nici un sport ; am uitat 
wa mișcare în aer liber. Cred 
nastico, îmbinînd mai multe discipline, 
ajută in viață" (O.P. 30 ani, funcționar, 
Arad) ;

„In mod deosebit îmi place gim
nastica și atletismul. Echipa pre
ferată ? Nadia Comăneci!... Am 
practicat sport doar in cadrul ore
lor de educație fizică din școală. 
De obicei, zilele libere le petrecem 
în aer liber, la ștrand sau in ex
cursii. Ne ajută in viață (e vorba 
și de băiețelul și soțul meu) prin 
menținerea unei rezistențe fizice. 
Cred că înotul și gimnastica „e- 
ducă“ cel mai bine fizicul" (I.M. 
34 ani, ingineră, Arad) ;

„Iubesc sportul, și, în special, fotbalul 
și Steaua. Am jucat fotbal în campiona
tul municipal. Ultima mișcare în aer li
ber, vara trecută, la ștrand. Mișcarea 
fizică =■ sănătate, e o axiomă I" (V.M. 
34 ani, contabil. Arad) ;

„Iubesc sportul, cînd e pasiune, 
nu insă cind e meserie prost fă
cută ! Echipa preferată e U.T.A. 
pentru că automat gindul mă duce 
la... eliminarea vestitei Feyenoord, 
cea mai mare performanță din fot
balul nostru de club ! Ultima dată 
am jucat fotbal acum trei zile, 
pe un teren care aud că se va 
desființa. E vorba de baza „Po
litehnica". Dacă va fi înghițită de 
blocuri, cum se zvonește, atunci 
ecfiipa de rugby a Universității Ti
mișoara, copiii și juniorii de la 
fotbal, noi, tineri sau vîrstnici, 
care venim cu drag să facem miș
care vom fi văduviți de unul din 
ultimele bastioane ale pământului 
sportiv din plin centrul cetății. 
Sperăm ca in conformitate cu le
gea să fie repartizat un alt teren 
disponibil... Ca fapt divers vă pot 
spune că mi-am cunoscut soția cu 
prilejul unui campionat de notație 
in ’63, la Arad, unde ea înota, iar 
eu participam la sărituri de la 
trambulină. Pentru menținerea 
sănătății te ajută mișcarea pe care 
o știi, o poți face și vrei să o 
faci ; personal prefer alergarea și 
fotbalul, pe unde se poate" (Do
minic Paraschiv, 32 ani, inginer, 
Timișoara) ;

„îmi place fotbalul și U.T.A. Nu-1 
practic in mod organizat, ultima ieșire 
în aer liber — în decembrie, anul tre
cut. Cred că înotul, gimnastica și mersul 
Pe jos ajută cel mai mult" (G.E. 29 ani, 
matematician, Arad) ;

fotbalul și U.T.A. 
gimnastică, 
care m-a 

menținerea 
A rad) ;

„Îndrăgesc 
Practic zilnic 
ța. E forma 
mă ajută in 
(C.M. 40 ani,

liber o 
48 ani, 
Arad) ; 
deosebit. 
Nu mai 
de ulti- 
câ qim-

diminea- 
ajutat $i 
sdndtdfii*

„Preferințele mele : handbalul și fot
balul, „Poli" Timișoara și Rapid Arad 
(Divizia B). Am jucat fotbal 15 ani, chiar 
in Divizia A, la Știința Timișoara, in dniî 

1954—1956. Ultima mișcare în aer liber, 
care continua sâ mâ întâreascâ — acum 
o săptămînă". (A. Ciorugă, 44 ani, in
giner, Arad) ;

„Fotbalul, românesc are un ni
vel foarte scăzut și nu poți avea 
o echipă preferată. Am practicat 
și practic fotbalul, acum săptă- 
minal in intilniri intre secții, or
ganizate din inițiativa noastră. 
Prin mișcare îți aperi sănătatea ! 
Exceptind terenurile de tenis, ti
neretul nu prea are baze simple, 
unde, contra unei taxe, să închi
rieze echipament adecvat și să 
aibă cadre de specialitate care să 
îndrume in diferite discipline cu 
„priză" la tineri (yoga, culturism, 
planorism etc.). Rezolvarea aces
tor probleme va 
mare afluență de 
oane" (S.A. fără 
nician, Arad) ;

„Voleiul și Dinamo — 
cefele. Am practicat handbal, 
volei în liceu și facultate, și ... __ 
tot în viață. Pentru menținerea sănătății 

făcută cu olă- 
30 ani, inginer,

duce la o mai 
tineri

vîrstă
pe stadi- 
( !), teh-

preferințele 
baschet și 
m-au aju-

cș recomanda mișcarea 
cere și co-ntiinuu" (F.G. 
București) ;

„Nu-mi place in 
Simpatizez Steaup.

mod deosebit. 
. Am practicai 

fotbal, cînd eram elev, și in sep
tembrie anul 
ajută foarte 
dimineață și 
(D.J. 33 ani,

„Iubesc fotbalul și Rapidul I Chiar azi 
am făcut mișcare". (C.C. 42 ani, inginer, 
București) ;

„Fotbal. Steaua, 
chef, ultima dată 
mini, în concediu, 
jutat. Gimnastica 
pentru sănătate" 
București) ;

„Tot fotbalul e pasiunea nr. 1, dar 
în dreptul echipei scrie Rapid. La 9 ia-

trecut. Sportul care 
mult : gimnastica de 
la locui de muncă" 
contabil. Arad) ;

Am jucat Sas- 
acum 2 săptă- 
Sportul m-a a- 

e o pirghie, 
(I.T. 27 ani, pilot,

nr.

nuarie om pescuit ta copcă. E Inutil să 
spun că în meseria noastră sportul e de 
un real folos. Indic gimnastica la punctul 
4“ (D.T., 28 ani, pilot, București) ;

..îmi place în mod deosebit șa
hul. Am făcut gimnastică, acum 
nu mai am timp, dar recomand 
gimnastica pentru menținerea să
nătății" (V.O. 26 ani, pilot, Bucu
rești) :

■ -îndrăgesc fotbalul. Și echipa Bayern 
Miinchen Practic gimnastică și handbal, 
ultima daită chiar ieri. Optez pentru 
gimnastică zilnică și mersul pe jos" 
(F.F. 31 ani, constructor din R.F.G.) ;

..Prefer înotul. Am făcut sport 
pină la 22 de ani. Ultima mișcare, 
vara trecută. Ajută. Gimnastica, 
înotul și turismul" (A.M. 36 ani, 
medic, Arad) ;

„Agreez voleiul, pe care l-am practi
cat. Cu excepția zilelor de concediu 
mișcarea fizică, sinonimă cu sănătatea, 
lasă de dorit. Cred că 10 minute de oim- 
naistioă zilnic, ajută foarte mult" (B.M. 
25 ani dactilograf, București) ;

„Îmi place patinajul șl schiul, 
dar practic baschet. Cred că spor
tul, și mai ales gimnastica, mă 
va ajuta r - - -...........................
Arad) ;

„Preferințe : baschet, atletism, fotbal. 
Și U.T.A, In fiecare an, din primăvară 
pină în toamnă, fac mișcare. Multă gim
nastică, care m-a ajutat mult, împreună 
eu înotul și atletismul" (L.G. 40 ani,
inginer agronom, Pecico) ;

„Întrebarea nr. 4 se discută in 
funcție de virstă : pentru cei tre- 
cuți de 45 de ani se recomandă 
drumeția, mersul pe bicicletă, vi- 
nătoarea" (I.H. 54 ani, inginer,
Arad) :

„Sportul 
Simpatizez 
ticat mai 
care sfîrșit de săptămînă ___„
bicicleta sau pe jos. Asta mi-a dat mo
bilitatea fizică pe care o am. Bicicleta 
oferă condiții optime pentru menținerea 
echilibrului fizic" (D.G. tehnician, Arad) ; 

de cimp și gim-

(A.J. 14 ani, elevă,

e indispensabil în viața mea.
U.T.A., la fotbal. Am prac- 

multe sporturi. Acum, la fie- 
merg mult cu

„Prefer tenisul

nasțicc. Practic șahul, ca amator. 
Ultima mișcare, acum 4 luni. Gim
nastica are o accesibilitate foarte 
mare" (M.C. 25 ani, matematician, 
Arad) ;

„înotul și schiul, le-am practicat și le 
îndrăgesc, in fiecare zi merg pe jos cîte 
4 km,- ceea ce m-a ajutat foarte mult. 
Cred în forța regeneratoare a înotului și 
a exercițiilor yoqa" (M.G. 37 ani, teh
nician. Timișoara) ;

,,Iubind U.T.A., iubesc fotbalul 
și canotajul,fy/pe care îl practic în 
fiecare an. Mișcarea dă un plus de 
vitalitate în activitatea de zi cu zi 
și contribuie la prelungirea vieții. 
Mai ales exercițiile fizice de di
mineață și practicarea unei disci
pline în aer liber" (V.G. 49 ani, 
tehnician mecanic, Arad) ;

liceu, eram îndrăgostită de ora de 
Acum nu mai am unde să practic 
sport. Pe cînd aveam 14 
volei, un an, la Școala 

Ultima mișcare în - 
mi-o amintesc. Soortul m-a 
cred că gimnastica e 
timpul fiecăruia" (D.M. 
de bord. București) ;

„Cu excepția boxului, iubesc 
toate sporturile, mai ales patina
jul artistic și gimnastica. Am prac
ticat volei și handbal. Ultima dată, 
in august, in concediu, am jucat 
volei. Datorită mișcării in aer li- 
ber un organism se călește și chiar 
intelectual e mai echilibrat. Deci, 
sport in aer liber, adaptat vîrstei 
fiecărei persoane -— aceasta e me
dicamentul nr. 1 al sănătății’ 
(G.R. 30 ani, ingineră, Ineu) ;

„Imi place tenisul in mod specia!. Nu 
mai practic nici un sport, dar fac multă 
mișcare în aer liber. Sînt sigură că prac
ticarea mișcării fizice m-a ajutat foarte 
mult. Cînd desfășuram o intensă mu-ncă 
i>ntelectua!'ă. neechilibrată cu mișcări fi
zice, am suferit de astenie. In ultimii 
zece ani am făcut multă mișcare în aer 
liber Sînt perfect sănătoasă și încă în 
cîmpul muncii" (Z.D. 58 ani, ingineră, 
Timișoara).

„In 
sport 
vreun 
jucat 
nr. 2.

ani am 
sportiva 

aer liber nu 
a iuta t, ș| 

la îndemîna și 
24 ani, însoțitor

...Răspunsurile acestui „sondaj de opinie" vor fi 
comentate, cu siguranță, în fel și chip, și vor de
clanșa multe teme de meditație. Bilanțul celor 37 de 
răspunsuri este semnificativ din multe puncte de ve
dere. Am putea sublinia, nu atît 
în fruntea disciplinelor preferate, 
cerea gimnasticii pe locul doi al 
cînd multe sporturi cu tradiție în 
niior spectatorilor (tenis de cîmp, 
handbal, baschet etc.). Gimnastica, sportul care ne-a 
adus cele mai mari bucurii olimpice înregistrează 
acest spectaculos salt, datorită valorii mondiale a 
Nadiei Comăneci și Teodorei Ungureanu.

Sigur, faptul că U.T.A. s-a situat, cu „7 voturi", 
pe primul loc în barajul „echipelor preferate" e logic, 
din moment ce ancheta a fost făcută în drum spre 
Arad. Oricum, compania echipelor Dinamo, Steaua, 
Rapid, a celei de gimnastică de la liceul din orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, a clubului... Bayern Munchen sau

prezența fotbalului 
cît mai ales tre- 
popularitâții, între- 
clasamentul pasiu-- 
box, rugby, volei,

mai ales amintirea Feyenoordului, ridică o dată în 
plus, cota obligațiilor fiecărei formații de club din 
campionatul primei divizii de fotbal. Pentru că, amî- 
narea sine die a lansării pe plan internațional, nu 
poate duce decît la anularea pasiunii pentru o echi
pă sau alta dar și pentru fotbal în general.

Cel mai sugestiv capitol insă este cel care vizează 
mișcarea imediată, de zi cu zi, a fiecărui pasager din 
cursa RO 29. Toți conștienți de marele aport al 
mișcării fizice in menținerea sănătății, dar destui care 
au uitat de cînd nu au mai făcut mișcare in aer 
liber. Gimnastica (cu 23 de opțiuni la „cea mai indi
cată formă de mișcare pentru menținerea sănătății”), 
mersul pe jos (6), înotul (5), turismul și mersul pe 
bicicletă apar ca formele preferate și accesibile prin 
care se poate lupta împotriva sedentarismului și se 
prelungește viața. Să nu uităm de ele, nici vara și 
nici iarna I...

fjrme.de
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A Vl-a ediție a Raliului „Salvamont“ I DIVIZIONARELE A
I
I PREGĂTESC NOUL SEZON

pili 
d I

Timp de șase zile, în condiții 
meteorologice grele, s-a desfă
șurat în zona cabanei 
din Bucegi cea de a 
a Raliului național 
țiilor Salvamont. La 
țiunii și-au adus 
instituții și organizații cu atri
buții în sport 
Apărării

Padina 
Vl-a ediție 
al forma- 

reușita ac- 
contribuția

pus 
grele con- 
a revenit 
Mare" — 

că cel mai

ca Ministerul 
Apărării Naționale, „Crucea 
Roșie", Ministerul Turismului și 
Ministerul de Interne.

La acest raliu, care a prilejuit 
nu numai o întrecere pe plan 
sportiv ci și un larg schimb de 
experiență, testarea dotării ma
teriale, instruirea cadrelor, o 
„masă rotundă" cu forurile ju-, 
dețene care răspund de activi
tatea Salvamont, au participat 
13 echipe reprezentînd 7 jude
țe. Au fost atribuite trofee pen
tru „orientare-căutare", „pregă
tire teoretică", „pregătire com
plexă" (schi, alpinism, transport 
răniți) și „slalom cu akja" (un 
fel de targă-sanie).

— Condițiile au fost deosebit 
de dure, ne-a declarat prof. Mir
cea Mihăilescu, secretarul Fede
rației române de turism-alpinism. 
Viscolul a făcut ca distanțele să 
fie parcurse cu mare greutate, 
iar zăpada „pină la hriu" spulbe
rată și afinată, nu oferea indi
cii celor care îi căutau pe „acci
dentați". Cu ioate acestea echi
pajele au acționat mai bine de
cit Ia raliurile precedente. Pot 
spune, că s-a realizat un salt 
calitativ in pregătirea salva- 
montistilor. Acest lucru a fost 
posibii datorită sprijinului mai 
eficace al alpiniștilor și medici
lor care-și aduc aportul în acest 
domeniu, dotării mai bune de 
către consiliile populare care au 
formații Salvamont, cît și res
pectării indicațiilor date anul 
trecut privind procesul de instru
ire. S-a realizat si un film, deo
sebit de instructiv, care va fi 
folosit ca material didactic la 
instrui'-ea altor formații.

Proba de „orientare-căutare", 
pregătită de un „orientarist" cu 
multă experiență, activistul vo-

luntar Paul Simionescu, a 
probleme deosebit de 
curenților. Trofeul 
formației „Cristianul 
Brașov De menționat 
bun timp a fost realizat de un 
echipaj militar. La „proba teo
retică" pe primul loc s-au situat 
salvamontiștii de la „Cindrelul" 
— Sibiu și „Cristianul Mare". 
La „proba complexă" trofeul a 
revenit formației „Poiana Bra
șov". De notat că Mircea Noa- 
ghiu, unul dintre animatorii Sal- 
vamontului din țara noastră, 
monitor al Școlii naționale de 
alpinism, a prezentat un troliu 
care ușurează salvarea celor ac
cidentați în pereții stîncoși. A- 
paratul poate executa, în afara 
mișcărilor clasice pe verticală, 
mișcări de translație și cores
punde celor mai exigente norme 
internaționale. La „slalom cu 
akja“ s-au realizat timpi exce- 
lenți de către toate formațiile, 
trofeul revenind reprezentantei 
centrului Sinaia.

— Progresul evident realizat 
de către participante, ne-a de
clarat doctorul Liviu Cornea, 
participant iscusit la organizarea 
raliului, s-a datorat în bună 
parte dotării materiale (schiuri 
de bună calitate și cu legături 
securit, căști, combinezoane etc.) 
cît și celor șase ani de antrena
mente comune conduse de oa
meni de specialitate. Putem spu
ne că la această dată avem. în 
sfîrșit, echipaje capabile să facă 
față celor mai grele situații.

Sever NORAN

„orlentarc-
Mare““. 2.
3. „Hune- 

: 1.

CLASAMENT. Proba 
căutare" : 1, „Cristianul 
„Piatra Mare" — Brașov, .,. „r 
doara". Pregătirea teoretică : 
„Cindrelul" — Sibiu și „Cristianul 
Mare", 2. „Turda", „Sinaia", „Poiana 
Brașov", „Hunedoara". „Bușteni", 
„Piatra Mare", 3. „Borșa". „Piatra 
Craiului" — Brașov, „Făgăraș". ..Cim
pulung" — Argeș, proba complexă : 
1. „Poiana Brașov", 2. „Sinaia". 3. 
„Hunedoara" și „Bușteni". Slalom 
cu akja : 1. „Sinaia". 2. „Cristianul 
Mare". „Făgăraș". „Piatra Mare" și 
„Bușteni". 3. „Poiana Brașov" și 
„Hunedoara".

ÎN FIECARE ȘCOALĂ,
ACȚIUNI SUSȚINUTE

(Urmare din pag. 1)

tivă de masă, aproape la nivelul 
tuturor claselor. Rezultă aceasta și 
din numeroasele trofee și imagini 
expuse în „holul sportului". Cum 
ne-am putut convinge, sala de 
sport este folosită minut cu minut, 
ca și terenurile din spațioasa 
curte a școlii. în aceste condiții 
nu credem că era chiar atit de 
greu de întocmit un plan săptă- 
mînal al activităților sportive des
fășurate de elevi în afara orelor 
de clasă.

O situație asemănătoare am în- 
tilnit și la Școala generală nr. 157, 
de altfel unitate fruntașă pe sec
tor la multe ramuri sportive. Aici 
se organizează activități tradițio
nale la jocuri sportive, duminici 
tematice, se face o foarte bună 
propagandă sportului prin afișe, 
panouri, vitrine cu trofee etc. Cît 
despre planificarea săptămînală 
am primit asigurări că este... în, 
curs de a fi folosită ca un viitor 
stil de muncă.

Tot ce am văzut la Școala ge
nerală nr. 204 reflectă un interes 
maior pentru buna organizare a 
activității sportive de masă a ele-
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Săptămină trecută, la Poiana 
Brașov, am participat la una din
tre ședințele de pregătire ale di
vizionarei A bucureștene Progre
sul. Un antrenament in aer liber, 
destinat dezvoltării rezistenței ge
nerale și desfășurat pe pantele în
zăpezite din apropierea stațiunii. 
S-au efectuat serii de alergări de 
1 000 și 2 000 de metri, în teren 
accidentat, cu pauze variabile, ac
tive, în cadrul. cărora s-a lucrat 
pentru mobilitate si suplețe, cu 
mijloace adecvate scopului propus, 
realizîndu-se — în ansamblu — 
un volum de muncă și o dina
mică a efortului corespunzătoare 
momentului respectiv, al instruirii 
din etapa intiia a actualei perioade 
de iarnă.

La aceste succinte considerații, 
ale noastre, să adăugăm și cîteva 
precizări ale membrilor colectivu
lui tehnic al echipei. N. Oaidă — 
antrenor principal : „Sigur că 
ceea ce facem noi acum apare ca 
ceva nefotbalistic. Să nu uităm, 
însă, că în cursul unui meci un 
jucător este obligat să alerge, in 
total, cam 4—5 000 metri si, pen
tru ca să realizeze acest lucru la 
timpul potrivit, fără dificultate și 
cu maximum de folos, sint nece
sare condiții 
execuție și o 
mai mare la 
Eugen Cristea 
pus să batem 
ță în alergări . .
zeci de kilometri, de dragul unei 
performanțe de ordin cantitativ. 
Ne interesează, în schimb, ceea cc 
acumulează fiecare jucător. pen
tru a putea obține la sfirșitul pri
mei etape de pregătire un bun 
fond aerob, premisa susținerii in 
continuare a efortului specific". 
I). Baboie, antrenor secund : „I- 
deea care ne conduce in antrena
mente este ca acestea să servească 
jocului, caracterizat printre altele 
prin aritmicitate. Așa se explică 
varietatea alergărilor pe care le 
efectuăm. La începutul pregătirii,

distantele erau lungi ; apoi au scă
zut, treptat, crescînd in schimb 
numărul repetărilor, modificin- 
du-se și timpul realizării lor, pină 
la nivelul 
specifice în 
ției".

In afara 
nate dezvoltării rezistentei genera
le, fotbaliștii de la Progresul au 
lucrat, de regulă tot în cursul di
mineții, la sală, pentru îmbună
tățirea forței. După-amiezele au 
participat la ședințele de pregătire 
cu conținut teWhico-tactic, în aer 
liber — de fapt, antrenamente cu

optim al solicitărilor 
perspectiva competi-

antrenamentelor desti-

unei mai bune interpretări colec
tive. a momentului defensivei. A- 
ceasta. deoarece in prima jumătate 
a acestui campionat. Progresul a 
primit un număr de 32 de goluri 
(în medie, aproximativ două de 
meci), dintre care — potrivit a- 
precierii antrenorului D. Baboie 
— 10—12 ca o consecință a unor 
elementare greșeli de apărare. Cu 
nu mai putină atenție este pri
vită și problema perfecționării 
jocului în ofensivă, atît în fazele" 
dinamice, cit și în cele statice. 
Echipă de contraatac, 
beneficiază

Progresul
urmare a inter-

ceva mai grele de 
cantitate de lucru 

antrenament". Dr. 
: „Nu ne-am pro-
recorduri de distan- 
și nici să adunăm

LOTUL REPREZENTATIV
ÎNTÎLNESTE ASTÂZI9

PE F.C.M. REȘIȚA
Deocamdată, toate acestea re

prezintă încă niște deziderate, pen
tru îndeplinirea cărora converg, 
in orele de pregătire pină la re
luarea activității oficiale, toate 
eforturile celor 20 de jucători 
component! ai lotului, antrenat de 
cuplul N. Oaidă D. Baboie. A- 
dică : Giron și Tichigiu — por
tari ; Sătmăreanu I, Ploscaru, Ba
dea, Moraru. Gh. Ștefan, Grama — 
fundași ; Dragu, Iorgulescu, Ia
tan, D. Ștefan — mijlocași ; I. 
Sandu, Libra, Nignea, Țevi, Apos
tol, FI. Mihai, Roșu, D. Ene — 
atacanti.

Mihai lONESCU

Lotul 
ie seria 
verificare, înaintea turneului pe 
care-1 va întreprinde în Franța. 
Selecționabflii vor juca astăzi Ia 
Reșița, (ora 
divizionarei 
F.C.M. Iată 
va alinia 
Iordache (Windt) 
Grigore, Sătmăreanu II, Vigu — 
Dumitru, Mulțescu, Boloni — 
Troi, Dudu Georgescu, Zamfir.

Fotbaliștii din lotul reprezen
tativ se vor reîntoarce joi în Ca
pitală.

reprezentativ își înche- 
jocurilor cu caracter de

15,30), în compania 
A din localitate, 

și echipa pe care o 
lotul reprezentativ : 

Cheran,

ISO

DE TORDĂ CTJ JUCĂTORUL CONSTANTIN (PETROLUL)

SECRETELE ECHIPEI NOASTRE;
PREGĂTIRI SERIOASE, DISCIPLINĂ

Șl DORINȚA DE AFIRMARE"

Moment de pregătire tehnică, pentru 
jucătorii de la Progresul

caracter global — avînd ca sar
cină remedierea unor carențe din 
jocul echipei, evidente în sezonul 
de toamnă al anului trecut. Colec
tivul tehnic al formației bucureș- 
tene este preocupat — asa după 
cum înșiși antrenorii afirmau — 
să pună mai multă ordine în mo
dul de acțiune al echipei. In a- 
cest sens, se poate vorbi — atît 
la timpul prezent, dar mai ales la 
cel viitor — despre necesitatea

dezvoltarea simțului mingii, cu 
Foto : V. BAGEAC

vențiilor neregulamentare asupra 
unora dintre jucătorii săi lansați 
spre poarta adversă — de nume
roase lovituri libere în preajma 
suprafeței de pedeapsă. Procentul 
finalizării acestora, direct sau 
indirect, a fost pînă acum destul 
de redus. De aceea, se caută în 
antrenamentele cu conținut tehni- 
co-tactic din această perioadă so
luții pentru îmbunătățirea jocului 
la momentele sale fixe.

U.T.A. VREA SĂ CONFIRME COMPORTAREA

vilor de aici, pornind de la con
tinua extindere a bazei sportive 
și materiale și pînă la inițierea 
unor concursuri și competiții lega
te de „sezonul alb”. Pe bună drep
tate această unitate școlară consti
tuie un fel de pivot al sectorului 7 
(ea are și cel mai mare efectiv la 
nivelul unei școli generale, peste 
2 000 de elevi) ; pe mulți dintre 
elevii de aici i-am întilnit în tot 
cursul primului trimestru la între
cerile pe sector și pe municipiu. 
Un asemenea volum complex de 
muncă din partea colectivului ca
tedrei de specialitate nu scuză, în
să, neglijarea unei obligații ele
mentare, ca aceea a planificării 
activității sportive din afara ore
lor de clasă.

Ne-a bucurat mult că la Școala 
generală nr. 164, despre sportul de 
masă organizat pe multiple direc
ții și în această săptămină ne-au 
vorbit mulți elevi. Erau, așadar, 
în temă. Nimic n-a scăpat aten
ției profesorilor de educație fizică 
de aici (toți foarte cunoscuti ca 
buni practicieni), cu o excepție : 
întocmirea unui calendar săptămî- 
nal al competițiilor de masă. Un 
mic con de umbră peste o activi
tate rodnică, cu bune rezultate...
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U.T.A. a realizat. începutul pre
gătirii la Păltiniș. La munte, șe
dințele de instruire ■ au constat in 
exerciții cu scopul îmbunătățirii 
progresive a pregătirii fizice. An
trenorul Cicerone Manolache și 
secundul Său, Antoniu Bacoș, au 
avut la dispoziție un lot de 17 ju
cători și anume : Iorgulescu, Jivan, 
Bitea, Gașpar, Giurgiu, Kukla, 
Schcpp, Domide, Brosovschi, Be- 
dea, Leac, Cura, Nedelcu, Tisa, că
rora li s-a adăugat fundașul Gali, 
reîntors de la Rapid Arad, și ti
nerii Bizău și Butaș, de la Strun
gul Arad. O singură absență, aceea 
a fundașului Ologeanii, aflat încă' 
la tratament, la Băile Felix, după 
operația de menise la care a fost 
supus în luna decembrie.

Urcăm la Păltiniș. Sediul echi
pei — Vila nr. 17. Dar, jucătorii 
arădeni, împreună cu antrenorii, 
sint plecați într-o alergare prelun
gită pe teren variat. Așteptăm o 
oră pînă la revenirea acestora. An
trenorul Cicerone Manolache ne 
furnizează primele amănunte : 
„Am lucrat foarte tare aici Ia 
munte. Pină acum, fotbaliștii noș
tri au parcurs peste 100 de kilo
metri. Principalul nostru obiectiv 
a fost acela al creșterii treptate a 
capacității de efort, fără a neglija 
însă îmbunătățirea rezistenței și, 
pe cit posibil, a tehnicii de joc 
(atit cit ne-a permis spațiul pen
tru a putea folosi mingea). In 
plus, de trei ori pe săptămină, am 
inclus in program și ședințe teo
retice, punindu-i pe jucători în 
temă cu unele aspecte ale concep-

DIN TOAMNA
ției de joc pe care o preconizăm 
in returul campionatului. Am cău
tat să respectăm, cu strictețe, in
dicațiile primite cu ocazia recen
tei consfătuiri de la Snagov și, 
după constatările mele și ale me
dicului nostru loan Bălu, ne pu
tem declara mulțumiți de felul în 
care jucătorii au răspuns solicită
rilor, indicii fiziologici buni din 
finalul perioadei de la munte 
constituind și ei O dovadă in 
plus. Aș vrea să mai adaug că 
sintem conștienți de faptul că ne 
așteaptă un retur dificil. Vom pri
mi vizita unor echipe bine cotate, 
cum sint Dinamo, Universitatea 
Craiova, Steaua sau ~ 
Timișoara și tocmai de 
vom pregăti, in continuare, 
toată ambiția pentru a putea 
ține rezultate favorabile".

După amiază, îi regăsim 
arădeni în sala improvizată a 
lei, la antrenamentul care vizează 
dezvoltarea forței și mobilității. 
Exercițiile la sol sau cu aparate 
ajutătoare stau în atenția antreno
rilor. Ședința la sală se încheie 
cu unele mișcări pentru revenirea 
organismului după efort.

Antrenorul Cicerone Manolache 
continuă : „Prin despărțirea, în ul
timul timp, de cîțiva jucători de 
bază, ca Axente, Pojoni, Birău, 
Sima, Colnic, Uilecan, și prin in
troducerea în lot a unor elemente

linere, cum 
in care ne 
o echipă in 
re, pe care 
bine la punct în perioada care a mai 
rămas. Va fi necesar să adoptăm 
un joc bazat pe o continuă miș
care in teren și cu o permanentă 
circulație a mingei. Cu respectarea 
tuturor normelor in pregătire și 
de comportare de către toți jucă
torii sperăm ca echipa noastră 
să-și atingă obiectivul propus, a- 
cela de a se situa in primele opt 
locuri ale clasamentului”.

La ora 22, luminile de la came- 
rotenrtlet nr. * 17 s-au stins, 
cătorij 
doua zi 
program

CiTEVA CUVINTE DESPRE ALIAȚI Al SPORTULUI... I

Politehnica 
aceea ne 

cu 
ob-

pe 
vi-

sint Bizău și Butaș, 
punem speranțe, avem 
plin proces de forma- 
va trebui să o punem

Ju- 
A 

un
arădeni se odihnesc, 
îi aștepta, din nou, 
la fel de încărcat.

★
începutul acestei săptă-

U.T.A. a revenit la Arad. In 
celor două antrenamente zil- 
programul de pregătire cu-

Stăm de vorbă cu portarul 
care, în toamnă, a primit cele 
mai puține goluri (5) în Diviziile 
A și B. Constantin nu mai are 
nevoie de prezentări deosebite. 
Nu cu mult timp în urmă, cînd 
apăra buturile echipei F.C.M. 
Reșița, el se număra printre 
bunii portari din Divizia A. Din 
vara lui ’76, însă, a îmbrăcat 
tricoul echipei Petrolul Ploiești, 
revelația sezonului fotbalistic 
intern prin bilanțul puțin obiș
nuit pe care l-a realizat în seria 
I a Diviziei B. O discuție cu 
Constantin despre Petrolul de 
azi s-a înfiripat destul de repede. 
L-am întrebat, mai întii, de ce 
a lăsat o formație de Divizia 
A pentru a veni la Ploiești ?

— Dorința de a mă întoarce 
acasă. De pe vremea junioratu
lui am ținut să joc la Petrolul, 
simpatia tuturor prahovenilor, și 
cum anul trecut mi s-a oferit 
ocazia, n-am vrut s-o pierd. 
Mi-am făcut o casă în comuna 
mea natală, Potigrafu, pe lîngă 
Ploiești, venind lîngă ai mei, 
lingă părinți, unde îmi este și 
copilul. în vară, îmi voi da E- 
xamenul de 
subingineri, 
seralist, 
studentă Ia 
șj Gaze din Ploiești. Peste pu
țină vreme vom lucra, probabil, 
în una din întreprinderile pra
hovene, unde dorim să ne reali
zăm pe deplin.

— Cum explici rezultatele 
de excepție ale Petrolului ?

— Nu avem secrete. Sinteti- 
zînd, aș spune: pregătiri serioa
se, disciplină, dorința de afir
mare. Pentru noi, fiecare meci

stat la Institutul de 
pe care îl urmez ca 

în timp ce soția este
Institutul de Petrol

a fost important. Cred în primul 
rînd că multele căutări ale con
ducerii clubului au dat roade, 
că la Petrolul s-au reunit acum 
o parte dintre cei mai buni ju
cători din județ. Avem o echipă 
bună, dar mai ales disciplinată. 
Antrenorul Valentin Stănescu 
are un mare merit, impunîn- 
du-și autoritatea, intransigența 
sa recunoscută. Cînd e vorba de 
lucru, nimeni nu-și drămuiește 
eforturile la antrenamente sau 
în jocuri. Pregătirile, consider 
eu, nu sînt cu nimic mai prejos 
față de cele de la echipele frun
tașe ale Diviziei ’ ~ ~
spun, la început nici eu 
m-am acomodat cu acest 
spartan", dar mi-am dat seama 
că altfel nu voi fi titular. Nu e- 
xistă jucător la Petrolul care să 
nu fi aderat la principiile de 
muncă și comportare ale antre
norului și conducerii.

— Totuși, ce are mal bun 
Petrolul ?

— Aș fi tentat să spun 
rea, pentru că a primit 
goluri. Dar și atacul a _____
cele mai multe, mai ales Topo- 
ran, un vîrf eficace. Nu uit nici 
„mijlocul", echilibrat, laborios, 
prin activa prezentă a unor ju
cători de mare perspectivă ca 
Simaciu și N. Florian.

— Cu ce gîndurl abordați 
noua perioadă de pregătiri ? 

— Cu dorința unanimă de a 
avea și în retur o comportare la 
fel de bună, pentru ca Petrolul 
să practice un fotbal de calita
te, care să placă, și să revină 
in divizia unde a activat mai 
bine de 20 de ani.

Constantin ALEXE

A. Drept să 
nu 

„stil

apăra- 
doar 5 
marcat

laDe 
mini, 
afara 
nice, 
prinde și o suită de jocuri amica
le. menite să verifice potențialul 
fizic, să elucideze conducerea 
nică asupra formulei optime 
echipă, pentru asamblarea ei 
comitent cu îmbunătățirea 
cepției de joc. Mai întii U.T.A. va 
intîlni la Arad pe divizionara C 
Strungul din localitate (30 ianua
rie), apoi va urma meciul cu echi
pa Dyosgyor din Ungaria (3. fe
bruarie), după care textiliștii vor 
pleca intr-un turneu de trei jocuri 
în R. D. Germană (6—16 februa- 

■ rie), la invitația clubului Cari 
Zeiss Jena.

Gheorghe NERTEA

în rindul acestora raidul nostru 
ne-a prilejuit întîlniri cu directori 
de școli și profesori de alte spe
cialități. a căror activitate situată 
in perimetrul lărgirii continue a 
sportului de _ masă 
punctată, 
există obligația de a sprijini 
mijlocit activitatea sportivă a ele
vilor. Mulți, însă, fac mai mult 
decit atit : se află permanent in 
mijlocul sportivilor, ii încurajează, 
îi stimulează, contribuie la presti
giul lor. la reușita multor acțiuni, 
fn acest fel procedează tovarășii 
Virgiliu Popa (Gr. șc. P.T.T.R.), 
Jane Mălin (Șc. gen. 204), Rodica 
Filip (Șc. gen. 164). Steiian Cucu 
(Șc.-gen. 198) și Ana Oproiu (Șc. 
gen. 157).

Exemplul conducerilor de unități 
școlare a avut drept consecință nu 
numai îmbunătățirea activității 
sportive a elevilor, în general, ci 
și o poziție tot mai receptivă față

merită a fi
Sigur, pentru director 

ne-

de nevoia diversificării exercițiu
lui fizic, a cuprinderii întregii 
mase de elevi în activitatea spor
tivă și din partea multor profe
sori. îndeosebi de geografie și is
torie. Aportul lor s-a dovedit 
extrem de prețios, mai ales în 
organizarea drumețiilor, a ex
cursiilor, a turismului de masă. 
Din multele exemple întilnite am 
reținut cîteva : Olga Văduvescu și 
Maria Baicu (204), Maria Vasilescu 
(166), Viorica Ochiș (198), Elena 
Sofroneanu („N. Bălcescu").

Impresionant este și exemplul 
oferit de profesori care, deși au 
specialități neînrudite cu sportul, 
dedică cu multă pasiune timpul 
lor liber elevilor, petrecîndu-1, îm
preună. in natură. Este cazul pro
fesorilor Gheorghe Moise (fran
ceză) — de la Șc. gen. 164, Vir
ginia Zamfirescu (matematică) — 
.,204". Gheorghe Dragoș (muzică) 
— Liceul pedagogic de educatoare.

ANTRENAMENTELE DIVIZIONARELOR B INDUSTRIA SIRMEI C1MPIA 
TURZII LA BORSEC. în frumoa
sa stațiune transilvană, jucătorii 
antrenați de Mihai Ciornoavă vor 
rămîne pină la sfirșitul acestei 
luni. Din lot fac parte, printre al
ții, Haralambie, Olteanu, Voro- 
neanu, Socs, Niță, Pcnoff, Cojoca- 
ru, Coloji, Pripici, Vesa, ” ■
Lascău. Interesant de 
faptul că media de vîrstă 
lei echipe este de 22 de 
parcursul lunii februarie, 
sirmei va susține 12 jocuri de ve- 
rificare cu echipe din 
nele. (P. ȚONEA —

Constatăm cu satisfacție că, de această dată, în toate uni
tățile școlare cuprinse în raidul nostru dominante au fost 
aprecierile pozitive, exemplele care subliniază convingător 

faptul că, pe lingă buna s organizare a activităților obligatorii cu
prinse in programul de invățămint, conducerile școlilor, cadrele de 
specialitate, se preocupă susținut de dezvoltarea sportului de 
masă, de atragerea elevilor in practicarea sistematică a exerciții- 
lor fizice.

De aceea nu insistăm prea mult asupra u.ior minusuri intilnite, 
cum ar fi preocuparea inegală pentru planificarea judicioasă a 
acestor acțiuni, sfera încă redusă a disciplinelor cuprinse in pro
gramul competițiilor de mosă, va!e<”'aea insuficientă a amena
jărilor și spațiilor destinate sportului. O facem cu convingerea că, 
așa cum ni s-a promis, asemenea aspecte critice vor dispare 
grabnic din peisajul sportului școlar din acest sector al Capitalei. 
Sperăm, de asemenea, că rezultatele actuale vor stimula și mai 
mult factorii de resort pentru îmbunătățirea continuă a activității 
de educație fizică, a sportului de masă și turismului.

Constatăm cu satisfacție că, 
tățile școlare cuprinse i.. , 
anrecierile DOzitive. e> I

I
I
I
I
I
I

F.C. ȘOIMII ÎNCEARCĂ DESPRINDEREA. De Iâ începutul aces
tei săptămini, divizionara B, F.C. Șoimii Sibiu a revenit în localitate 
după o perioadă în care antrenamentele s-au efectuat la Păltiniș, Do
rind să se desprindă în retur din subsolul clasamentului, echipa F.C. 
Șoimii Sibiu (antrenată acum - - ■ -
munte mai multe ședințe de pregătire fizică 
aceste zile, F.C. Șoimii are în 
cu formații din diverse eșaloane.

în imagine, jucătorii lui F.C. Șoimii intr-o 
aleile de la Păltiniș

de Pantelimon

program o serie

DEVA efectueazăMUREȘUL
antrenamente intense cu gîndul la 
o comportare superioară în returul 
campionatului. „Am rămas Ia 
Deva — a afirmat antrenorul Teo
dor Pop — deoarece dispunem de 
condiții foarte bune de pregătire”. 
Avind în vedere că echipa din 
Deva are un retur deosebit de

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂȚĂMINTULUI

INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT DIN BUCUREȘTI

CONCURS A POSTULUI DE:ANUNȚĂ SCOATEREA LA
i — Asistent la catedra de Teoria, organizarea, peda

gogia și psihologia educației fizice șl sportului, disc;-
; plina Metodologia cercetării, poziția 14.
i Candidați! la concurs vor depune la secretariatul 
i Institutului de educație fizică și sport din București, 
' str. Maior Ene nr. 12, în termen de 15 zile de la data 
' publicării acestui anunț în Buletinul oficial al Repu- 
, blicii Socialiste România, partea a tll-a. cererea de 
i înscriere la concurs la care vor anexa actele prevă- 
1 zute în Legea nr. 6 privind Statutul personalului di- 
, dactie din Republica Socialistă România, publicată în

Republicii Socialiste România,
15 martie 1969 șl de Instrucțiunile

Buletinul oficial al 
partea I, nr. 33 din .
Ministerului tnvățămintului nr 84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învătămînt 
superior sint obligați să comunice, in scris, rectorului 
acesteia. înscrierea La concurs.

Concursul se va ține la sediul Institutului de educa
ție fizică și sport din București.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, Intre 
orele 12—14, la Secretariatul Institutului, telefon 
31.44.40.

Bratu) a efectuat la 
generală. Incepînd din 
de jocuri de verificare,

alergare pe una din 
Foto : Dragoș NEAGU

greu, antrenorul Pop/intenționează 
să-și lărgească lotul' de care dis
pune cu 3—4 jucători tineri, de 
perspectivă. în perioada următoa
re, Mureșul Deva va susține par
tide de verificare cu Jiul Petro
șani, Aurul Brad. Chimia Rm. Vîlr 
cea, Metalurgistul Cugir, Politeh
nica Timișoara etc. (Ioan SIMION 
— coresp.).

LOTO

EXCURSII, ODIHNA,
CURĂ BALNEARĂ

Bozdog, 
subliniat 
a actua- 
ani. Pe 
Industria

toate eșaloa- 
coresp.).

FĂRĂ 
______ . STRÎMBEA- 
NU... ' Timp de două săptămini, 
Electroputere s-a pregătit la Cra
iova. în 21 ianuarie, lotul antrenat 
de Ștefan Coidum s-a deplasat la 
Cimpulung Muscel. Din vechiul 
lot nu mai fac parte Bîț- 
lan — care s-a retras din acti
vitatea competițională — Bălan 
și Strîmbeanu — la serviciile că
rora s-a renunțat — Tudora — 
sancționat disciplinar. Au fost 
promovați, în schimb, juniorii 
Vintilă și Băjan și rechemat la 
pregătiri portarul Mîniosu. Pina 
în prezent, Electroputere are per
fectate meciuri amicale cu Chimia 
Rm Vilcea, Constructorul și C.F.K. 
Craiova. (ȘTEFAN GURGUI - 
coresp.).

ELECTROPUTERE 
TLAN, BALAN Șî 

Timp de c.

UNIREA ALEXANDRIA SE 
AFLĂ LA CALIMĂNEȘTI. De a- 
proape o săptămină, lotul fotbaliș
tilor din Alexandria, antrenat de 
Gheorghe Dungu, își continuă 
pregătirile în stațiunea de pe Va
lea Oltului. La ele participa și 
jucătorul Ion Radu, reîntors după 
satisfacerea stagiului militar. (M. 
BIZON — coresp.).

Nu este necesar să așteptat! vara pentru petrecerea concediului 
dv. I OFICIILE DE TURISM șl ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. 
HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI vă pun la dispoziție 
și în această perioadă un nou program de acțiuni turistice in cele 
mai pitorești zone din tară.

EXCURSII. Valea Prahovei, Valea Oltului, Maramureș, Seme- 
nic, Nordul Moldovei sînt numai cîteva din locurile de atracție 

. trenul, peturistică unde se organizează excursii cu autocarul sau 
durate diferite.

ODIHNĂ. O.J.T.-urile și I.T.H.R. București dispun 
pentru odihnă în stațiunile montane și de sporturi 
Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, Bușteni, cu cazare în 
vile.

CURA BALNEARA cu cazarea în hotelurile cu bază de trata
ment „Sovata" și „Aluniș' din Sovata, „Roman", ..Hercules" 
..Cerna" din Herculane, „Tușnad" și „Ciucaș" 
.Parc" din Buziaș, la tarife reduse cu 40—50%

Pentru această perioadă unitățile amintite dispun de locuri 
pentru cură balneară la tarife reduse și în stațiunile Felix, Her
culane, Căciulata, Covasna, Vatra Dornei, Slănic Moldova și 
Singeorz.

Posesorii biletelor beneficiază de o reducere de 50% la tariful 
de transport pe C.F.R.^

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Tragerea Pronoexpres de astăzi se va 

transmite în pauza meciului internațional 
de baschet masculin Steaua — A. S. Ville- 
urbanne, din competiția „Cupa cupelor". 
Rezultatele vor fi transmise la radio în 
cursul serii.

DUMINICĂ 30 IANUARIE 1977 TRAGERE LOTO 2 
Reamintim participanților că se atribuie cîștiguri 
și pentru 2 numere din 4 sau 3 numere din toate 
12 extrase. Participind cu cît mai multe bilete 
aveți mari șanse de a vă înscrie numele pe lista 
marilor cîștigători de autoturisme Și premii in 
bani. Procurați-vă din vreme biletele !

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT
zultate) : 21,60 variante a 4.365 lei; categoria 2
valoarea unitară a cîștigurilor de categoria a
de cîștiguri al acestei categorii a fost repartizat, conform regulamentului, celorlalte două 

categorii (l-a și a 2-a),

DIN 23 IANUARIE 1977 : categoria 1 : (13 re- 
(12 rezultate) : 629,50 variante a 349 lei. Intrucît
3-a este sub plafonul minim de 40 lei, fondul

de locuri 
de iarnă, 

hoteluri și

Ș>
din Tușnad și

PUBLITURISM

g



ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV

I 
I NĂSTASE DEBUTEAZĂ VICTORIOS

AL C.C. AL P.C.R.
I
I
i

(Urmare din pag. 1) Mo-

In turneul de LA PHILADELPHIA...

fntilnirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene.

Comitetul Politic Executiv își ma
nifestă satisfacția pentru faptul că, 
cu prilejul primirii delegației ro
mâne, tovarășul Kim Ir Sen s-a 
pronunțat pentru întărirea în con
tinuare a prieteniei si colaborării 
româno-coreene, pentru promova
rea și in viitor a contactelor si 
convorbirilor la cel mai înalt nivel 
intre cele două partide si state. 
Aceasta corespunde intereselor am
belor noastre popoare, cauzei ge
nerale a socialismului, progresului 
social, colaborării și păcii interna
ționale.

★
Comitetul Politic Executiv a a- 

doptat o serie de măsuri organiza
torice in scopul intăririi activității 
de conducere in domeniul muncii 
de partid .și de stat, în vederea 
înfăptuirii in mai bune condițiuni 
a sarcinilor care decurg din hotărî- 
rile Congresului al XI-lea. a po
liticii partidului și statului nostru.

1. Tinind seama de experiența 
de pină acum și in vederea îmbu
nătățirii coordonării operative a di
feritelor sectoare de activitate, Co
mitetul Politic Execuiiv a hotărit 
lărgirea Biroului Permanent prin 
desemnarea in acest organ al Co
mitetului Politic Executiv a to
varășilor Cornel Burtică. Elena 
•Ceausescu, Gheorghe Rătlulescu și 
Ilie Verdeț..

2. S-a hotărit alegerea tovarășu
lui Ion Stănescu in funcția de se
cretar ai C.C. al P.C.R. Această 
măsură urmează să fie supusă 
aprobării primei Plenare a Comi
tetului Central al partidului.

3. In vederea asigurării unei mai 
depline unități in conducerea unor 
sectoare de activitate pe linie de 
partid și de stat și pentru evitarea 
paralelismelor, Comitetul Politic 
Executiv a hotărit numirea tova
rășilor Cornel Burtică și Ion Stă
nescu — secretari ai C.C. al P.C.R. 
— și ca viceprim-miniștri ai gu
vernului.

4. S-a hotărit eliberarea tovară
șului Mihai Daiea din funcția de 
președinte al Colegiului Central de 
Partid, măsură care urmează să 
fie supusă aprobării primei Plena
re a C.C. al P.C.R., și recomanda
rea sa în funcția de vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

5. A fost hoiărită eliberarea to
varășului Petre Lupu din funcția 
de ministru al muncii și recoman
darea sa in funcția de președinte 
al Colegiului Central de Partid, 
urmind ca această măsură să fie 
supusă aprobării primei Plenare a 
C.C. ai P.C.R.

6. în vederea întăririi conducerii 
unor importante ramuri și com
partimente ale economiei naționa
le și vieții sociale, Comitetul Po
litic Executiv a hotărit următoare
le numiri de miniștri :

tovarășul Trandafir Cocîrlă a fost 
numit ministrul energiei electrice ;

tovarășul Constantin Băbălău a 
fost numit ministru al minelor, pe
trolului și geologiei :

tovarășul Constantin Stătescu a 
fost numit ministru al justiției.

S-a hotărit. de asemenea, ca pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. tovarășul Gheorghe Pană, 
să îndeplinească si funcția de mi
nistru al muncii.

7. Comitetul Politic Executiv a 
mai stabilit de asemenea :

numirea tovarășului Ioachim__
ga in funcția de prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Organizării Eco- 
nomico-sociale și membru al gu
vernului ;

numirea în funcția de ministru- 
secretar de stat la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini a 
tovarășului Gheorghe Petrescu ;

numirea în funcția de ministru- 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale a tovară
șului Dumitru Bejan ;

numirea in funcția de ministru- 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internationale a tovară
șului Bujor Almășan ;

numirea în funcția de ministru- 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare a 
tovarășului Petre Blajovici ;

numirea in funcția de ministru- 
secretar d<- stat la Ministerul In
dustriei chimice a tovarășului Du
mitru Alecu ;

numirea tovarășului Gheorghe 
Bobocea in funcția de procuror ge
neral al Republicii Socialiste Româ
nia ;

numirea tovarășului Grigoraș Jus
tin în funcția de președinte al Tri
bunalului Suprem al Republicii So
cialiste România ;

numirea tovarășului Gheorghe 
Costea in funcția de Inspector ge
neral de stat pentru controlul ca
lității produselor.

8. Comitetul Politic Executiv a 
recomandat să fie aleși ca prim-se- 
cretari ai Comitetelor județene de 
partid și președinți ai comitetelor 
executive ale consiliilor popular? 
tovarășii : Constantin Matei — Ar
geș ; Gheorghe Blaj — Bihor ; Ni
colae Bușui — Caraș-Severin, Flo- 
rea Ristache — Dîmbovița, Petre 
Preoteasa — Dolj, Nicolae Constan
tin — Galați, Ion Negrea — 
Gorj, Ilie Rădulescu — Hunedoara, 
Gheorghe Pop — Maramureș, Ion 
Petre — Tulcea.

9. Comitetul Politic Executiv a 
hotărit eliberarea tovarășilor Ni
colae Mănescu — din funcția de 
ministru al energiei electrice, 
Bujor Almășan — din funcția de 
ministru al minelor, petrolului și 
geologiei, Emil Nicolcioiu — din 
funcția de ministru al justiției, 
Nicolae Ionescu — din funcția de 
ministru-secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internațio
nale, Constantin Stătescu — din 
funcția de președinte al Tribuna
lului Suprem, Filimon Ardeleanu 
— din funcția de procuror general 
al Republicii Socialiste România.

10. Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca, în cursul acestei săptă
mâni, Secretariatul C.C. al P.C.R. 
și Guvernul să asigure comple
tarea, prin numirea unor cadre co
respunzătoare, a tuturor posturilor 
vacante de conducere Ia Secțiile 
C.C. al P.C.R., la ministere, la ju-

«tdețe, precum și Ia •celelalte or
gane de partid și de stat locale, 
astfel incit să se asigure desfășu
rarea în cele mai bune condițiuni 
a întregii activități de partid și 
de stat din patria noastră.

Comitetul Politic Executiv își 
exprimă convingerea că toate 
aceste măsuri vor duce la întă
rirea și mai puternică a spiritului 
de partid și a răspunderii comu
niste in munca de conducere atit 
pe linie de partid, cit și pe linie 
de stat, la creșterea rolului con
ducător al partidului in toate sec
toarele de activitate, la dobindirea 
unor victorii și mai mari în rea
lizarea Programului partidului nos
tru de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.
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RUGBYȘTII AUSTRALIENI I
VOR JUCA IN U.R.S.S I

Rugbyul sovietic pare a se fi 
înscris ferm pe orbita marilor 
confruntări. După debutul, anul 
trecut, în campionatul european 
(grupa B), iată, ne vine vestea 
că o selecționată australiană va 
întreprinde în primăvară un 
turneu în U.R.S.S. Rugbyștii de 
la antipozi vor juca sub nu
mele „Selecționata Sydney", dar, 
practic, ei se vor confunda cu 
reprezentativa Australiei („Wa
llabies"), pentru că în rîndurile 
acesteia se vor afla toți rugbyș-

tii care recent au efectuat turne
ul în Europa. Astfel, amatorii 
sovietici de rugby din Tbilisi, 
Kiev. Leningrad și Moscova ii 
vor putea vedea „la lucru" pe 
cunoscuții internaționali Mono- 
ghan, Crowe, Pearse, Wright, 
Ryan, Finnare, Fay ș.a., aceia 
care s-au produs pe toate marile 
stadioane ale lumii. Așadar, în 
curînd, primul contact oficial al 
tînărului rugby sovietic cu cel 
practicat de națiunile afiliate la 
International Board.

NEW YORK, 25 (Agerpres). — 
La Philadelphia au început în
trecerile campionatelor interna
ționale de tenis pe teren acope
rit ale S.U.A., concurs de anver
gură la care sînt prezenți majo
ritatea jucătorilor fruntași din 
lume.

în primul tur, Ilie Năstase, u- 
nul dintre favoriții turneului, 
l-a întilnit pe tenismanul italian 
Corrado Barazzutti, în fața că
ruia a ciștigat în 
4—6, 6—0, 6—3.

Tînărul jucător 
Scanlon, revelația 
zon, l-a învins cu 1—6, 6—0,
6—3 pe englezul Mike Wayman, 
iar americanul Eddie Dibbs a 
reușit să-l elimine cu 4—6, 6—0, 
6—1 pe australianul Rod Laver.

mon — Delaney 6—4, 
McNair — Taylor 7—6, 
Drysdale — Pasarell 6—3, 
Stewart — Dupre 6—2, 
Gerulaitis — Walts 6—3,__
In proba de dublu, Ilie Năstase 
va face pereche cu campionul 
italian Adriano Panatta.

trei seturi cu

american Bill 
. actualului se- 
cu 1—6,

Alte rezultate : Waltke — Ber
tram 6—3, 4—6, 6—1 ; Mițton — 
Hrebec 6—4, 3—6, 7—5 ; Solo-

ȘAHIȘTI ROMANI
PESTE HOTARE

IN
FL. GHEORGHIU 
CONTINUARE LIDER 

LA ORENSE
MADRID, 25 (Agerpres). — în 

runda a șasea a turneului de la 
Orense (Spania), marele maestru 
român Florin Gheorghiu a remi
zat în 22 
Rodriguez 
semnat și 
Browne și 
l-a învins pe Castro, iar Hernan
dez a cîștigat la Bello.

Lider al clasamentului se 
menține Florin Gheorghiu (Româ
nia) cu 5 p, urmat de Rodri
guez (Peru), Keene (Anglia), 
Browne (S.U.A.), Hernandez 
(Cuba) și Sanz (Spania) — cu 
cîte 4 p, Pomar (Spania) — 3V2, 
Tisdall (S.U.A.) — 2 p etc.

de mutări cu Oreste 
(Peru), rezultat con- 

în partidele Pomar — 
Keene — Durao. Sanz

ELISABETA POLIHRONIADE 
LA WIJK AAN ZEE

AMSTERDAM, 25 (Agerpres). 
Tradiționalul festival de la Wijk 
aan Zee (Olanda) se află în pli
nă desfășurare. în turneul femi
nin, după consumarea a nouă 
runde, conduce maestra sovieti
că Nana Aleksandria cu 8V2P, ur
mată de Hartston (Anglia) 
7V2P, Vokralova (Cehoslovacia) și 
Veroczi (Ungaria) — cîte 6l/2 P, 
Lazarevici (Iugoslavia) — 6 p, 
Elisabeta Polihroniade (Româ
nia) — 5*/2 p, Gheorghieva (Bul
garia) — 3V2 p, Van Parreren 
(Olanda) — 2’/2 p, Van der
Giessen, Vreeken (ambele Olan
da), Pytel (Polonia) — cîte 2 p 
și Belle (Olanda) — l4/2 p. Pînă 
în prezent, Elisabeta 
de a obținut patru 
Van der Giessen, Pytel, Gheor
ghieva și Belle) a remizat trei 
partide (cu Van Parreren, Alek
sandria și Vreeken) și a pierdut 
două partide (la Hartston și Ve- 
roezi).

In turneul rezervat marilor 
maeștri, liderii clasamentului 
sînt Sosonko (Olanda) și Kura- 
jița (Iugoslavia) cu cîte 64/2 p, 
urmați de Gheller (U.R.S.S.)' — 
6 p. In runda a 9-a : Kurajița 
— Miles 1—0, Timman — Ligte- 
rink 1—0, Olafsson — Gheller 
V2—V2> Sigur jonsson — Sosonko 
Va—V2 p.

Polihronia- 
victorii (la

„CUPA EUROPEI" 
LA JUNIOARE

...CA SI
î

6—4
6—2
6—4
6—4
6—2.

J
»

PANORAMIC MONDIAL ÎN BOB
u

VIRGINIA RUZICI
LA BLOOMINGTON

■

o:

Competiția internațională 
feminină de tenis „Circuitul 
Virginia Slims" continuă în 

. aceste zile cu turneul de la 
Bloomington (Minnesota), la 
care participă și jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici. în 
prima _ partidă susținută, 
Virginia Ruzici a invins-o 
cu 5—7, 6—3, 6—4, după
trei ore de joc, pe olandeza 
Elly Vessies.

Alte rezultate : Linda 
Mottram (Anglia) — Renata 
Tomanova (Cehoslovacia) 
6—2, 4—6, 6—2 ; Marcie 
Louie (S.U.A.) — Beth Nor
ton (S.U.A.) 6—7, 6—4, 6—4.

CONVORBIRI
OLIMPICE

LA MOSCOVA

în bobul mondial, tendința 
generală impune remanierea e- 
chipajelor, formarea de noi pi
loți. Zimmerer, Stadler, 
Heibl, Utzschneider, De 
au intrat în legendă. Doar sue
dezul Eriksson, elvețienii Liidi, 
Leutenegger, italienii Alvera, 
D’Andrea, austriacul W’alter Del- 
le Karth încearcă să mai 
o „ultimă bătălie". ■ Noile 
se cheamă azi Gaisreiter, 
(R.F.G.), Dieter Delle 
Stengl (Austria), Schărer, 
riani (Elveția), Lehmann (R.D.G.) 
— frînarul bobului de 4, cam
pion olimpic la Innsbruck. Și 
oare cîți alții din noii veniți în 
bob ?

Criterii de bază în selecționa
rea boberilor, împingători sau 
(mai ales !) piloți sînt azi : o do
tare atletică, gabarit impresio
nant, calități motrice deosebite, 
toate dublate de aptitudini de 
pilotaj și disponibilități psihice 
și intelectuale. Boburile trebuie 
să fie ușoare, pentru a putea fi 
împinse rapid, fără să mai fie 
nevoie de lest. Interesantă ni se 
pare tending de a recruta pi
loți din rîndul frînarilor. Rezul
tatele de pînă acum sînt ex
celente : Schărer, Lehmann etc.

Aproape nu există echipaj în 
care să nu figureze atleți de cla
să internațională. Recent, la 
„Cupa Națiunilor", suedezul 
Eriksson (cel mai în vîrstă pilot 
actual), era pur și simplu pro
iectat din start la bobul de 4 
de echipierii săi Grapenborg, 
Johansson, Runn, toți alergători 
de 10,3 sec pe 100 m plat. Cam
pionul olimpic la bobul de 2, 
Nehmer, și-a abandonat frînarul, 
preferîndu-1 pe Betghe — aler
gător de garduri. Și exemplele 
ar putea continua. înșiși piloții 
au o ținută atletică deosebită: 
Nehmer. Lehmann, Sperling, 
Dieter Delle Karth, Gaisreiter, 
Resch, Schărer, Torriani etc, 
adică cei pe care îi întîlnim în 
fruntea clasamentelor. Se pare

Wiky, 
Zordo

cîștige 
vedete
Resch 
Karth,

Tor-

că acum va cădea și ultima re
dută a conservatorismului italian 
și elvețian în menținerea vechi
lor piloți. Faptul că la bobul de 
4, lotul R.D.G. renunță la servi
ciile campionului olimpic Neh- 
mer, preferind un tînăr, spune

rilor. Astfel, Neagu, Iancu, Ni- 
colau, Lixandru, Pascu au dat 
satisfacție. Lor li se vor adăuga 
alte elemente care vor fi des
coperite și pregătite pe pîrtia 
de la Sinaia

Așteptăm, însă, de la actualii

Echipajul de 4 al elvețianului Fritz Liidi, cel mai în formă' 
pilot al acestui început de sezon

AU ÎNCEPUT ANTRENAMENTELE PENTRU C. M. DE BOB 2
ZURICH, 25

Participanții la
(Agerpres). — 

campionatele 
mondiale de bob pentru două 
persoane, programate sîmbătă 
și duminică pe pista de la St. 
Moritz, au efectuat primul an
trenament oficial. Cel mai bun

rezultat a fost obținut de echi
pajul elvețian Liidi-Traschel, 
cronometrat cu timpul de 
1:13.76.

La campionate și-au anunțat 
participarea 38 de echipaje din 
15 țări.

multe despre curajul în promo
varea tinerilor.

Bobul românesc se află în plin 
prodes de reconstrucție. Selecți
ile efectuate pînă în prezent 
ne-au permis recrutarea unor 
elemente dotate, mai ales în rîn- 
dul împingătorilor. Din păcate, 
penuria de piloți continuă. To
tuși, folosind condițiile oferite 
de acest început de sezon (co- 
borîri efectuate pe pîrtiile de la 
Oberhof și Igls), s-au încercat 
noi piloți din rîndul împingăto-

SE VA RELUA „CUPA INTERCONTINENTALĂ" LA BASCHET MASCULIN
La Miinchen, la sediul Federativi 

internaționale de baschet s-a ho
tărit reluarea competiției dotate 
cu „Cupa intercontinentală" pen
tru echipele masculine. Cu acest 
prilej. ,a fost fixată perioada de .. 
desfășurare a competiției (între 17

mai și 21 iunie). Primul meci va 
avea loc între Israel și Belgia, 
iar ultimul între S.U.A. și Belgia, 
în afară de aceste echipe, parti
cipă reprezentativele Argentinei, 
Braziliei-, Canadei, Italiei, Iugo
slaviei, U.R.S.S. și Mexicului.

piloți consacrați, Panaitescu la
nul trecut locul 8 la J.O.) și 
Secui (locul 4 la C.E. de tine
ret) rezultate pe măsura posibi
lităților pe care le au. Poten
țialul de start al echipajelor 
lor, care i-a situat de fiecare 
dată pe poziții fruntașe, îi va 
ajuta.
.Abordarea noului ciclu olim

pic nu este o problemă exclusi
vă a lotului reprezentativ, ci și 
a secțiilor în care preocuparea 
curajoasă pentru redresarea 
bului trebuie să însemne în 
mul rînd atragerea unor 
mente dotate, la parametri 
ternaționali. A dispune de o 
ză sportivă ca pista de la Sinaia 
este o mîndrie, dar aceasta in
cumbă mari obligații pentru toti 
cei care slujesc bobul.

bo- 
pri- 
ele- 
in- 
ba-

prof. ION MATEI ,’X91
antrenor federal

ailin’

PE GHEATA ȘI PE ZĂPADĂMOSCOVA (Agerpres). — „Pre
gătirea și desfășurarea Jocurilor 
Olimpice de la Moscova din anul 
1980 își vor aduce contribuția la 
înțelegerea reciprocă și la priete
nia dintre popoare, vor sluji cau
zei păcii și progresului în sport”, 
se arată în comunicatul semnat la 
încheierea convorbirilor dintre de
legația Comitetului de organizare 
a „Olimpiadei-80“, în frunte cu 
Gheorghi Rogulski, vicepreședinte 
al C.O.J.O. și conducerea Comitetu
lui olimpic din Tanzania. In tim
pul convorbirilor s-a făcut, de’a- 
semenea, un schimb de opinii asu
pra problemelor actuale ale dez
voltării contactelor sportive, expri- 
mindu-se dorința ambelor părți de 
a întări mișcarea sportivă inter
națională pe baza principiilor olim
pice.

A ÎNCEPUT C.E. 
DE PATINAJ ARTISTIC

puncte, Konstantin Kokora 
(U.R.S.S.) — 38,08 puncte, etc. 
După cum se poate vedea, lupta 
directă se dă între Kovalev, cam
pion al Europei în 1975, medaliat 
cu argint la J.O. de la Innsburck 
și Jan Hoffmann, campion al Euro
pei și al lumii în 1974.

La această ediție a tradiționa
lei competiții sportive participă în 
proba feminină individuală și pa- 
tinatoarea româncă Doina Mitri- 
cică. V

cum 149 p. fiind urmat de fostul 
lider, austriacul Franz Klammer — 
133 p, Klaus Heidegger (Austria)
— 131 p, Gustavo Thoeni (Italia)
— 108 p. Heini Hemmi (Elveția) — 
98 p și Piero Gros (Italia) — 93 p. 
In clasamentul general pe națiuni 
(masculin plus feminin) continuă 
să conducă detașat Austria cu 
1 003 p, urmată de Elveția — 670 
p. Italia — 375 p. Liechtenstein — 
235 p, și R. F. Germania — 182 p

Campionatele europene de pati
naj artistic au debutat marți la 
Helsinki în mijlocul unui interes 
general. Conform programului, in 
cursul dimineții s-au desfășurat 
primele trei figuri „impuse" în 
proba individuală masculină. în 
clasament conduce marele favorit 
Vladimir Kovalev (U.R.S.S.) cu 
44,08 puncte. Campionul sovietic 
este urmat în clasament de Jan 
Hoffmann (R.D. Germană) — 43,52 
puncte, Pekka Leskinen (Finlanda) 
— 43,12 puncte, Iuri Ovcinikov 
(U.R.S.S.) — 38,64 puncte, Mario 
Liebers (R.D. Germană) — 39,92

RECORD LA TRAMBULINA 
DE LA LE BRASSUS

„CUPA MONDIALA" 
LA MONTANA CRANSBELGRAD, 25 (Agerpres) — 

Partidele disputate în runda a 
doua a competiției pentru juni
oare „Cupa Europei", care se 
desfășoară la Novi Sad, s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Sikora (Polonia) — Nikolin (Iugo
slavia) 1—0 ; Cejici (Iugoslavia)
— Marina Pogorevici (România) 
1—0 ; Zaharavska (Cehoslovacia)
— Sanstroem (Suedia) 1—0. Ce
lelalte 
Svetka 
Viorica 
trerupt

I
I

I

MASCULINHANDBALC.C.E. LA
(Urmare din pag. 1)

I 
I

partide, printre care și 
Savova (Bulgaria) — 

Ilie (România) s-au în-

Marți la Montana Crans. în ca
drul _ „Cupei Mondiale", la schi 
(feminin) proba de coborîre a fost 
cîștigată de austriaca Brigitte Ha- 
bersatter-Totsching, care a realizat 
timpul de 1:28,73. Ea a fost ur
mată în clasament de Evî Mitter- 
maicr (R.F. Germania) — 1:28.90 și de ‘ ----- - —
(Austria) 
tul general 
pe primul loc se află elvețiană 
Morerod cu 165 puncte, urmată de 
Moser-Proll (Austria) cu 157 punc
te și Habersatter-Totsching (Aus
tria). Pe echipe conduce Austria 
cu 1 043 puncte, urmată de Elveția 
— 686 puncte și Italia 
puncte.

Anne Marie Moser-Proll
— 1:29,23. In clasamen- 

al „Cupei Mondiale"

STENMARK TRECE 
IN FRUNTE

375

Concursul de schi-fond des
fășurat în stațiunea elvețiană Le 
Brassus s-a încheiat cu proba de 
sărituri de la trambulină, în care 
victoria a revenit norvegianului 
Johan Saetre, cu un total de 245,6 
p (sărituri de 96 m și 97 m), ur
mat de elvețianul Walter Steiner 
cu 243,5 p, care a realizat cea mai 
bună săritură a concursului : 100 
m (record al trambulinei egalat).

PATINAJ VITEZĂ LA DAVOS

(min. 52 : 21—14), pe care ar fi 
trebuit să le apere cu... dinții, dar 
pe care le-a irosit cu ușurință.

Meciul a încăput sub semnul 
unul neașteptat echilibru, campioa
na țării noastre impunîndu-se 
greu. După 2—0 (min. 4) a urmat 
rapid 2—2 (min. 6). Abia după 10 
minute de joc. handbaliștii români 
au o frumoasă suită de acțiuni 
ofensive și ajung să se detașeze : 
7—3 (min. 13) Riposta unui ad
versar, care nu de puține ori s-a 
arătat nu numai agresiv, ci și 
foarte înzestrat tehnic și tactic, nu 
s-a lăsat așteptată și scorul a evo
luat la această diferență de 3—4 
goluri in favoarea jucătorilor de 
la Steaua. în repriza secundă, 
partida a devenit mai rapidă, mai 
aspră, ambele echipe, dar mai ales

oaspeții (!), jucînd tare și prompt 
în apărare. în aceste condiții și 
în ciuda faptului că cei doi portari 
folosiți (Munteanu și Marchidan) 
au avut multe scăderi, Steaua s-a 
detașat totuși, lăsind impresia 
că-și va asigura calificarea încă 
din meciul tur. Dar, de la 21—14 
(min. 52), rezistenta fizică și 
eficiența in atac au scăzut 
extrem de mult și pină la 
penultimul minut al partidei Steaua

nu a mai înscris declt un singur 
gol! |n acest timp, Calpisa a rea
lizat 5 puncte prețioase, dintre 
care 4 prin același jucător: Taure 
și toate pe contraatac...

Au marcat : Birtalan 7, Drăgă- 
niță 4, Voina 4, Kicsid 2, Gațu 2, 
Stockl 2 și Neagu — Steaua, Tau
re 8. Cascallana 5, Lopez 3, Her
nandez, Labaca, Albizu. Au arbi
trat : Janis Kiuzul și Andris Vitols 
- U.R.S.S.

RALIUL MONTE CARLO
MONTE CARLO. 25 (Agerpres). 

— 177 echipaje au luat marți star
tul pe parcursul comun Monaco- 
Cap-Vals Ies Bains-Digne-Monaco 
(1610 km) al celui de-al 45-lea 
raliu internațional automobilistic

de la Monte Carlo. Cele mai bune 
rezultate le deține înaintea dis
putării acestei probe echipajul ita
lian alcătuit din piloții Munari și 
Maiga. Un timp apropiat are și 
echipajul francez Darniche-Mahe.

ÎN LUMEA RECORDURILOR CICLISMULUI
MONDIAL

Datorită locului secund ocupat in slalomul uriaș de la Adelboden, sue
dezul Ingemar Stenmark este din nou liderul „Cupei Mondiale"

Telefoto : A. P. — AGERPRES

Clasat pe 
de slalom 
Adelboden 
Stenmark a 
mul loc în 
„Cupei Mondiale’ 
Campionul suedez totalizează a-

locul secund in proba 
uriaș desfășurată Ia 

(Elveția). Ingemar 
trecut din nou pe pri- 
clasamentul general al 

la schi alpin.

în concursul de patinaj viteză 
desfășurat la Davos (Elveția), ca
nadiana Sylvia Burka a cîștigat 
„multiatlonul", cu un total de 
176,825 p, fiind urmată de Leah 
Poulos (S.U.A.) — 178.660 p. în 
competiția masculină, după trei 
probe, pe primul loc se afia olan
dezul Jos Valentijn — 117,355 p, 
urmat de Peter Muller (S.U.A.) 
— 117,745 p. Concursul masculin 
nu s-a putut încheia, deoarece 
temperatura a urcat brusc, făcînd 
imposibilă disputarea ultimei pro
be. Rezultate tehnice : feminin : 
500 m. Leah Poulos — 43,03 ; 1 000 
m — Sylvia Burka 1:27,33 ; mas
culin : 500 m — Valentijn 38,49.

1 000 m cu 
start de pe loc
5 000 m

10 000 m
20 000 m
0 oră
200 m lansat
500 m lansat
1 000 m lansat

♦) Toate recordurile mondiale

Trentin (Franța) 
Frey (Danemarca) 
Frey (Danemarca) 
Frey (Danemarca) 
Rodriguez (Columbia) 
Pakhadze (U.R.S.S.) 
Trentin (Franța) 
Borghetto (Italia)

ROMANESC

1968 1 -.09,60 P. Dolofan 1975
1969 6:30,20 C. Cirje 1974
1969 13:30,20 C. Cirje 1974
1969 27:19,50

43,302 km
C. Cirje 1974

1970 Th. Puterity 1970
1967 11,10 FI. Negoescu 1969
1967 30,80 FI. Negoescu 1969
1967 1107,60 C. Gonțea 1969

sînt ta amatori ?i au fost realizate la altitudine, la Ciudad de Mexico.

BASCHET • Turneul de la 
Szekesfehervăr s-a încheiat cu vic
toria selecționatei Budapestei, care 
a întrecut în finală cu 82—76
(43—40) formația Inter Bratislava. 
In partida pentru locul 3, 
A.D.V. Berlin a dispus cu 
(47—39) de formația Mavag 
pesta.

echipa
93—86
Buda-

de laCICLISM • Ciclocrosul 
Wetzikon (Elveția) a fost cîștigat 
de elvețianul Peter Frischknecht, 
cronometrat pe distanta de 22 km 
cu timpul de 59:46.0. Pe locul 2 
s-a clasat campionul mondial Al
bert Zweifel (Elveția) — la 55,0, 
urmat de Andre Gheirland (Bel
gia) — la 1:55,0.

FOTBAL • La Montevideo : U- 
ruguay — Paraguay 2—1 (1—0) • 
Echipa Steaua Roșie Belgrad a în
vins la Hong Kong o selecționată 
locală cu 7—2 (4—1). în continua
re, formația iugoslavă va pleca în 
Australia, unde va disputa 4 
jocuri • Formația bulgară Botev 
Vrața, aflată în turneu în R. D.

Germană, a pierdut în fața 
Dynamo Dresda cu 5—1 
• Tradiționalul turneu 
național. pentru echipe 
niori, care se desfășoară în 
primăvară lg Cannes, va reuni la 
actuala ediție opt formații, împăr
țite în două serii preliminare după 
cum urmează : Grupa A : Ceho-

lui 
(1-0). 
inter- 

de ju- 
fiecare

cal, la Reykjavik. Polonia a în
vins cu 20—16 (9—9) Islanda.

HOCHEI-BANDY • în 
campionatului mondial, la 
Suedia — U.R.S.S.

NATAȚIE • In 
concurs desfășurat

cadrul
Oslo :

3—2 (2—1).

cadrul unui 
în bazin mic,

TELEX • TELEX
slovacia. Franța, Mexic. Tunisia ; 
grupa B : Belgia, Bulgaria, Iugo
slavia și Scoția. Competiția se va 
disputa între 5 și 11 aprilie.

HANDBAL • In meci tur 
tru sferturile de finală ale 
pei cupelor" (feminin). T.S.C. 
lin a învins, pe teren propriu, cu 
20—8 (10—4) pe Mora Swift Roer- 
mond (Olanda). La Vicna, în ca
drul aceleiași competiții. Spartak 
Baku a întrecut cu 21—16 (10—5) 
pe Sudstadt • Intr-un meci ami-

pen- 
„Cu- 
Ber-

la Los Angeles, campionul olim
pic Bruce Furniss (S.U.A.) a ob
ținut două victorii : 200 yarzi li
ber — 1:38,30 și 200 yarzi fluture 
— 1:51,20. ... .....................
rican Jess 
vingător 
4:03,60.

Tînărul înotător porto- 
Vassallo a terminat în- 
la 400 yarzi mixt cu

RUGBY
nia, contînd pentru 
iul european de rugby

• Meciul Maroc — Spa- 
campiona- 

—------ — („Cupa
F.I.R.A."), se va desfășura la 6 
februarie la Casablanca.

TENIS • In campionatul euro
pean pe teren acoperit s-au dis
putat alte două meciuri : la Bel
grad. Anglia — Iugoslavia 2—1 
(rezultate tehnice : John Lloyd — 
Pilici 6—4, 7—6 ; Cox — Franulo- 
vici 6—4. 7—6 ; Pilici, Franulovici 
— Cox, David Lloyd 3—6, 6—4, 
7—6) și la Boblingen, R.F. Germa
nia — Spania 3—0 (rezultate teh
nice : Meiler — Moreno 6—4. 6—4 : 
Pinner — Muntanola 6—3, 6—4 ; 
Meiler. Pohmann — Gimenez, So
ler 6—3, 7—6). După trei etape, 
clasamentele celor două grupe se 
prezintă astfel : grupa A : 1. Sue
dia 3 p, 2. Ungaria 2 p. 3. Fran
ța 1 p.
1. R.F. 
2 p, 3.
0 p • _____ ____ __ _____
lecționata Mexicului și o formație 
americană, alcătuită din jucătorii 
Eddie Dibbs și Harold Solomon, 
s-a disputat la Ciudad de Mexico 
și a fost cîștigat cu 3—0 de gazde. 
In partida de dublu, cuplul Râul 
Ramirez — Marcelo Lara a între
cut cu 4—6, 6—7, 7—5. 7—5. 6—0 
perechea Dibbs — Solomon.

4. Polonia 0 p ; grupa B : 
Germania 3 p, 2. Anglia 
Iugoslavia 1 p, 4. Spania 
Al doilea meci dintre se
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