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Fază din jocul de la Reșița : Dudu

Sibiul se află printre orașele în care activitatea 
sportivă se bucură de o largă audiență în 
rîndul cetățenilor, numeroși fiind aceia care, 

dornici de mișcare, de recreare prin mijloacele spe
cifice sportului și educației fizice, consacră o parte 
din timpul lor liber 
De altfel, sibienii se 
localității, fapt care 
anume exigență față 
în localitate. Pornind 
lalți factori

practicării diverselor discipline, 
mindresc cu tradiția sportivă a 
determină, printre altele, și o 
de activitățile ce se desfășoară 
de aici, organele sportive și cei- 

cu atribuții se străduiesc să realizeze un

cadru competițional și de agrement adecvat, pentru 
a îndeplini cit mai bine cerințele cuprinse în Pro
gramul de dezvoltare a mișcării sportive cu privire 
la asigurarea unor posibilități cit mai largi de prac
ticare a exercițiilor fizice și sportului pe baza unor 
judicioase planuri de activități, inițiate îndeosebi la 
sfîrșitul săptămînii.

Așadar, ce posibilități de practicare a sportului, de 
recreare au cetățenii din Sibiu ? lată tema prezen
tului raid-onchetă întreprins la bazele sportive și 
agrement din localitate si din stațiunea Păltiniș.

FOTBALIȘTII 
DE LA PROGRESUL

AU PLECAT IN TURCIA

PRIETENI AI DRUMEȚIILOR.
dimineața, la ora 9,Duminică . .

în fața Casei de cultură a sindi
catelor, un grup de 25—30 de per
soane, echipate cu tot ce este 
necesar pentru excursie era gata 
de plecare. Condus de 
constructor Oscar Pelz, 
vea stabilită o rută de 
tiv 20 km : 
Cisnădioara 
Dumbrava, 
pensionarul 
79 de am. 
faptul că a

tehnicianul 
, grupul a- 
; aproxima-

— Cetatea 
i de postav 
participant!,

Cisnădie
— Fabrica 
Printre ] 

ing. Oscar Conrad, de 
care se mîndrește cu 

„r__ _____ asistat la Jocurile O-
limpice de la Munchen parcurgind 
drumul pe bicicletă, și Sofia 
Schuster, 16 ani, elevă la Liceul 
nr. 1. Ni se spune că din alt 
punct al orașului a plecat un al 
doilea grup. Intr-adevăr, îl ajun
gem în Rășinari, conducătoarea 
lui, contabila FJisabeta Fopa, pre- 
cizindu-ne că și-au propus sa 
treacă prin Prislop — Măgura Mi- 
că — Fragii Crețului și să revină 
după-amiază în Sibiu. Pe la ora 
16 îi zărim pe serpentinele .dinspre 
Păltiniș, întoreîndu-se acasă. „Din 
tradiția acestor meleaguri s-a năs
cut clubul „Amicii drumeției", care 
reunește pe toți cei îndrăgostiți dc 
mersul pe jos" — ne spune Ale
xandru Constantinescu, din condu
cerea clubului și pasionat salva- 
montist.

De fapt, nu au fost singurii. Am 
avut prilejul să vedem, cu deose
bire duminică, încă foarte mulți 
amatori de excursii pe jos îndrep- 
tîndu-se spre diferite zone din 
împrejurimile Sibiului. care nu 
sînt membri ai clubului, dar pen
tru care această formă de mișcare 
reprezintă o excelentă posibilitate 
de reconfortare.

generală nr. 4, in plină întrecere...
concurente, participante la crosul organizat de Școala 

Foto : V. CÎRDEI — Sibiu

Ieri a părăsit Bucureștiul e- 
chipa divizionară A Progresul, 
care va efectua un turneu de 
două jocuri în. Turcia. Primul 
dintre ele va avea loc duminică, 
la Eskișehir, în compania forma
ției cu același nume. Partenerul 
din a doua întîlnire urmează a 
fi stabilit de către organizatorii 
turneului.

Grigore, 
Dumitru, 

Geor-

Sameș
— să

PAT1NAJ, CROS SI SCHI
Datorită condițiilor meteorologi

ce, dintre patinoarele naturale 
doar cel amenajat la baza spor
tivă „Fulgerul", aparținînd C.S.M. 
Sibiu, se mai poate utiliza. Pe 
gheață, elevii clasei a Vil-a de 
la Școala generală nr. 15, însoțiți 
de prof. Ana Vernescu. care ne 
spune : „Noi ne-am desfășurat cca 
mai mare parte a orelor aici, de
oarece nu dispunem dc sală. Păcat 
că... soarele are prea multă grijă 
de noi".

Desigur, punctul de atracție il 
reprezintă patinoarul 'artificial.

Simbătă, aproape de ora închi
derii, facem un calcul, desigur des
tul de aproximativ : in orele in 
care a fost la dispoziția publicu
lui, au fost vîndute peste 500 de 
bilete. Să adăugăm Ia aceasta și 
faptul că aici au avut loc și lec
țiile grupelor de inițiere, ceea ce 
dovedește că solicitările sînt nu
meroase. Duminică, din nou, mul
tă, foarte multă lume...

Din păcate, însă, nu ne putem 
declara satisfăcuți de modul cum 
este îngrijit : gheața nu se pre
zintă in condiții corespunzătoare ; 
pentru închiriat nu sc află decît 
patine număr mic, celelalte fiind 
încă nereparate ; „decorul" 
jurător lasă mult de dorit.

înainte de a porni spre 
de schi, un scurt popas la 
generală nr. 4. Aici, curtea școlii 
plină de elevi în echipament spor
tiv. Discutăm cu prof. - - - 
povici, care ne spune : 
gătim să dăm startul în 
probă a concursului de cros 
re am invitat, alături de 
zentanții noștri, și sportivi 
Liceul de construcții nr. 2, 
industrial nr. 4, întreprinderea de 
mecanică Mirșa și de la Liber
tatea". Revenim spre prinz, la 
festivitatea de premiere. Consul
tăm fișele celor 12 probe desfășu
rate : au luat startul S05 coricu- 
renți. Am retinut citeva nume din
tre cîștigători : Maria Dumitru,
Aurel Ciuchiță, Maria Oprișcan și 
Hagen Deppner.

încon-

pirtiile
Școala

Emil Po- 
„Ne pre- 

prima 
la ca
re pre- 
de la 
Liceul

REZULTATELE ACTUALE
POT FI CONSIDERABIL
ÎNTRECUTE

La Rășinari, pe drumul care du
ce spre dealul Coasta Boaci, în- 
tilnim elevi-schiorj de la Liceul 
economic din Sibiu. Profesorul 
Lucian Mătăcuță ne spune : „Este 
una din cele trei grupe de iniție
re, formată din 15 elevi. Avem 
un bun prilej nu numai de a 
învăța mai bine tehnica schiului, 
dar și de a petrece o dimineață în 
aer liber, de a ne reconforta în 
mod plăcut și activ".

La Păltiniș aglomerație mare. 
Pe drum am întîlnit un șir lung 
de mașini cu schiuri în port-ba- 
gaj ; cele ale transportului în co
mun abia fac față solicitărilor. La 
telescaun și teleschi, coadă. „Deși 
avem o capacitate de transport de 
480 de persoane pe oră, cei care 
vor să urce cu mijloacele noastre 
mecanice trebuie să aștepte apro
ximativ un ceas la rind“ — ne 
spune Ștefan Henning, șeful insta
lației, 
jos...

Pe o 
stinjeni 
intrecerile din cadrul etapei ju
dețene a campionatului republican 
de schi și „Cupa metalurgistului", 
Ia care au participat peste o sută 
de schiori de la Șc. gen. Rășinari, 
Șc. sp. Șoimii, Liceul nr. 1, I.P.A., 
Metalurgica, ASPRO, Centrul de 
calcul din Sibiu și Mătasea roșie 
din Cisnădie.

De la șeful stațiunii, Ion Po
pescu, aflăm noi, amănunte : „în 
general, la sfirșit de săptămină, 
din Sibiu și localitățile apropiate 
vin cam 2 000 de cetățeni. La cîți 
putem 
puțini, 
dus și 
sau de 
mai îndelungat. Din păcate și con
strucția noilor spații hoteliere tre
nează. Pentru cei care doresc, 
există marcate Irasec de agrement 
in jurul stațiunii in funcție de

Multi preferă să urce pe

altă pirtie, pentru a nu-i 
pe turiști, au avut loc

asigura cazare ? La foarte 
deoarece spațiul este re- 
este ocupat de grupuri 
cei veni ți la odihnă pe timp

Emanuel FANTANEANU

PLENARA C.J. E. F.S. PRAHOVA
Ih sala Casei Armatei din Plo

iești s-a desfășurat, recent, ple
nara C.J.E.F.S. Prahova. La lu
crări au luat parte tovarășii 
Constantin Marinov, secretar al 
Comitetului județean Prahova al 
P.C.R., președinte al C.J.E.F.S., 
Ion Șiclovan, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., profesori de educație 
fizică, antrenori, activiști spor
tivi, sportivi de performanță și 
reprezentanți ai unor organizații 
de masă și instituții cu atribuții 
în domeniul sportului din județ, 

în raportul prezentat de tov. 
Teodor Constantinescu, prim-vi- 
cepreședinte al C.J.E.F.S. Praho
va, se arăta cu justificată mîn- 
drie că mișcarea sportivă din ju
deț a obținut succese care au 
contribuit la afirmarea sportului 
românesc. Așa, de pildă, la Jocu
rile Olimpice de la Montreal a 
fost cucerită prima medalie de 
argint de către o sportivă din 
județ, și anume gimnasta Mari
ana Constantin, provenită din 
pepiniera harnicei antrenoare 
Elena Sima; sportivi selecționați 
din județ au ocupat locul 4 la 
campionatul european de bob 
pentru tineret, locul 5 la cam
pionatele europene de haltere, de 
nouă ori locul 1 și de șapte ori 
locul 2 la campionatele balcani
ce de înot și gimnastică. Un to
tal de 162 de sportivi au fost se
lecționați în cursul anului trecut 
în echipele și loturile reprezen
tative ale țării, la diferite ra
muri de sport.

Succese au fost consemnate și 
în domeniul sportului de masă, 
ca urmare a colaborării mai 
strînse cu factorii ce au atribuții 
în mișcarea sportivă județeană, 
îndeosebi cu Inspectoratul școlar.

De asemenea a fost amintită 
îmbunătățirea bazei materiale.

mai precis darea în folosință a 
modernei piste de bob de la Si
naia, a bazinului pentru inițiere 
în înot, amenajarea a numeroa
se baze sportive simple.

Acestea au fost realizările 
principale, însă, în sportul pra
hovean persistă lipsuri impor
tante atît în activitatea sportivă 
de masă, cît și în cea de per
formanță. De exemplu, sarcina 
trecerii centrului de greutate al 
activității sportive de masă din 
asociațiile sportive la nivelul nu
cleelor de bază (secții, sectoare, 
ateliere, clase și sate) nu a fost 
îndeplinită în mod corespunzător, 
în foarte multe asociații sportive 
activitatea de masă nu este ori
entată cu prioritate spre folosi
rea formelor simple, larg acce
sibile, desfășurate cu precădere 
în aer liber. O mare parte a 
competițiilor de masă nu au avut 
continuitate, iar aspectele de for
malism, superficialitate sau fes- 
tivism — întîlnite destul de des 
au făcut ca scopul principal al 
competițiilor să nu fie realizat 
la nivelul cerințelor.

Lipsurile se constată și în pri
vința sportului de performanță. 
Raportate la nivel internațional, 
performanțele sportivilor praho
veni nu au competitivitate decît 
la gimnastică feminină, înot, 
haltere, șah și popice, dar și la 
aceste ramuri cu un număr foar
te redus de sportivi, deși există 
în județ 11 000 sportivi legitimați. 
Pe de altă parte se manifestă 
cazuri de delăsare în pregătire, 
se înregistrează absențe, ceea ce 
denotă o slabă activitate de edu
cație politică și cetățenească.

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Georgescu și Boloni — încadrați de Hergane (in stingă) și Tănase 
Foto : E. FUCHS — Reșița

PROGRAMUL
PARTIDELOR

DIN CUPELE EUROPENE
LA VOLEI

Faza finală a C.C.E. la volei va 
avea loc in orașul finlandez Piek- 
samaki, între 18 și 20 februarie, 
echipa Dinamo urmind să întîl- 
nească, in ordine. formațiile 
Ț.S.K.A. Moscova, Ț.S.K.A. Sofia 
și Vardar Skoplje. Tn turneul final 
al CUPEI CUPELOR, programat 
la Bruxelles, între 20 și 22 februa
rie, Steaua va primi replica echi
pelor Honved Budapesta,
Odolena Vodă și Radiotehnik Riga. 
Pentru acest turneu au fost 
semnați ca arbitri Van Veldin, R. 
Demarsin și P. Peters (Belgia) și 
A. Martin (Franța). ♦

Aero

de-

Ultimul joc al „tricolorilor", cel 
de la Reșița, prefigurează intr-o 
oarecare măsură structura „ll“-lui 
care urmează să .fie supus unor 
teste mai severe, îh Franța. Ju
decind după aprecierile antreno
rilor, se întrevede următoarea for
mație :

lordache — Cheran, 
Sătmăreanu II, Vigu -
Mulțescu, Boloni — Troi, D. 
gescu, Zamfir.

Să facem precizarea că 
continuă să fie „in cursă"
ne amintim, de pildă, că în me-, 
ciul cu Cehoslovacia, de la Praga, 
cuplul de stoperi era reprezentat 
de Sameș și Sătmăreanu II. Să 
mai notăm că Bălăci rămîne un 
posibil titular, deși clasa lui de 
joc incontestabilă nu are, încă, 
așa cum se susține, de altfel, și 
de către specialiștii din lot, supor
tul fizic necesar unui efort conti
nuu, timp de 90 de minute. Să a- 
mint.im, in sfirșit, că neașteptata 
absență a lui Iordănescu afectează 
valoarea de ansamblu a echipei.

Așadar, cam acesta ar ii „ll“-le, 
după un an de căutări. Nu e un 
„11“ inedit 
lui Răducanu și Dinu 
denotă că aria „tricolorilor" 
destul de restrinsă, fapt care 
e un secret pentru nimeni.

Acest „11" probabil are, excep
tind absențele inedite, o structură 
asemănătoare cu aceea a echipei 
din meciul cu Cehoslovacia, 
la Praga, considerat ca fiind 
mai bun joc al echipei naționale

exceptind absența 
ceea ce 

este 
nu

de 
cel

în anul 1976. Să amintim compo
nența acelei echipe :

Răducanu — Cheran, Sameș, 
Sătmăreanu II, Manea — Dinu, 
Bălăci, Boloni — Troi, Dudu Geor
gescu, Iordănescu. Cu alte cuvinte, 
dacă Iordănescu ar fi fost dispo
nibil, iar cei doi consacrați ar fi 
rămas in vederile selecționerilor, 
echipa ar fi fost practic aceeași, cu 
precizarea că Vigu aduce un plus 
de echilibru intr-o zonă deseori 
părăsită de Manea.

Sigur că apropiatul turneu din 
Franța va arăta mult mai mult 
decit ar putea spune astăzi co
mentariile. Sigur că e ușor de fă
cut contrapropuneri pe... gazonul 
alb, la adăpostul convingerii că 
„echipa propusă nu va juca nicio
dată". Totuși, unele aprecieri ge
nerale se cuvin a fi inserate.

Iordache nu este o soluție nouă. 
El a mai apărat și la Milano, cu 
unele erori. De altfel, antrenorii 
spun că Iordache ar putea fi cel 
mai mare portar român, cu o sin
gură condiție : să elimine fadingul 
care intervine in secunda H, a- 
proape cu regularitate. Să sperăm, 
deci, că fadingurile lui Iordache 
vor fi mai puțin costisitoare de
cit cele ale lui Răducanu...

Cheran este, de vreo doi ani, 
cel mai sigur titular al echipei. La 
Reșița, fundașul dreapta dinamo-

întrecerile de schi-fond
pentru „Cupa Unirii"

CONCURENTI PUTINI 

DAR INIMOȘI 
FUNDATA, 27 (prin telefon). 

Spre deosebire de alte localități 
montane afectate de temperatura 

la Fundata zăpada se 
în stare bună, ceea ce

ridicată,
menține ... VTOt. vc
permite desfășurarea concursurilor 
de schi în condiții optime. Ca ata
re. aici — în locul de : baștină al

. ... dintre campionii
Ia probele de alergare pe 
— se dispută intrecerile do- 
cu „Cupa Unirii”.

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 3-a)

Prima victorie în sferturile” C. C. E. la baschet feminin

I.E.F.S.-GEAS SESTO SAN GIOVANNI 70-66,
DUPĂ PRELUNGIRI!

Ștefania Giurea realizează o nouă recuperare 
Foto : Vasilc BAGEAC

Din nou un meci de 
baschet de mare luptă 
găzduit, ieri seară, de

sala Floreasca. De astă 
dată s-au întrecut echi
pele feminine I.E.F.S. șl

GEAS Sesto San Giova
nni (în. cadrul sferturilor 
de finală ale C.C.E.) ca
re au oferit o dispută 
deosebit de aprigă, în
cheiată cu scorul de 70-66 
(33—24, 62—62) în favoa
rea campioanei țării 
noastre. De la început 
trebuie spus că oaspete
le veneau după victorii 
obținute asupra partene
relor de grupă, Akademik 
Sofia și Sparta Praga, 
formații in fața cărora 
jucătoarele de la I.E.F.S. 
pierduseră la scor. Dar, 
deși teoretic porneau cu 
șansa a doua, baschetba
listele românce au izbu
tit să-și impună jocul și. 
să conducă o bună parte 
din întîlnire, avînd în ci
teva rînduri avantaj des
tul de mare : 33—24 la 
pauză, 47—36 in min. 
Dar. eliminarea 
niei Giurea 
sonale) în 
zut vădit 
recuperare 
tate ale I.E.F.S.-ului. fapt 
de care au profitat 
prompt adversarele. In 
plus, sportivele de la 
I.E.F.S. (ca și cele de la 
GEAS Sesto, de altfel) 
au comis o sumedenie de 
greșeli de tehnică și au'

ratat, în unele momente, 
exasperant. Așa se face 
că oaspetele au recupe
rat handicapul, au luat și 
conducerea, dar pentru 
puțină vreme, deoarece 
elevele prof. I. Nicolau 
au avut resurse pentru 
a reveni și a ciștiga în 
prelungiri, 
ar fi putut 
că nu s-ar 
cari libere, 
date pase la adversare și 
nu s-ar fi comis „3 se
cunde" tocmai în ultimul 
minut de joc ! In gene
ral, a fost o partidă in 
care importanța rezulta
tului și-a pus prea mult 
amprenta asupra nervilor 
jucătoarelor, implicit 
supra nivelului tehnic 
intilnirii.

deși acestea 
fi evitate da- 
fi ratat arun- 
nu ar fi fost

a- 
al

T

!. 27. 
Ștefa- 

(5 greșeli per- 
min. 30 a scă- 
potențialul de 
si de eficaci-

17,
16,

Au înscris : Duțu 
Giurea 16. Mihalik 
Basarabia 7, Simionescu 
6, Portik 8 (a mai jucat 
Balai) pentru I.E.F.S., 
respectiv C. Toneili 24, 
Sandon 20, Batisttella 6, 
Bozzolo 5. Ciaccia 8, Ce- 
sati 3. -
prestat 
(Ungaria) și I. Matjevici 
(Iugoslavia).

Bun arbitrajul 
de M. Cziffra

D. ASMARANDEl

ANTRENORII DE GIMNASTICĂ... IN RĂNCI
însemnări de la cursul de perfecționare de la Snagov

lefi, ne-am numărat printre e- 
levii cursului de perfecționare a 
antrenorilor de gimnastică, organi
zat la Snagov. audiind expunerea 
prezentată de Gheorghe Condovici, 
precum și exemplificările cu aju
torul video-recordingului, la ta
blă sau la aparate. Mai bine de 
două ore, cu o vervă pe care pu
țini i-o intuiau, dar cu competența 
pe care toți cei ce lucrează in gim
nastică i-o recunosc, antrenorul di- 
namovist, binecunoscut gimnast în 
trecut, component — timp de mulți 
ani — al echipei noastre reprezen
tative, a abordat unele aspecte ale 
acrobaticii la sol, socotite de mare 
importanță și. pentru celelalte pro
be ale gimnasticii feminine. Atit 
colegii de profesie — peste 50 de 
antrenoare și antrenori de la 17 u- 
nități de performanță din întreaga 
țară —, cit și cele 22 de gimnaste 
— invitate la Snagov pentru învă
țarea viitoarelor exerciții impuse,

cu care se va concura la campio
natele mondiale din 1978 și la J.O. 
din 1980, precum și pentru exem
plificarea unora dintre expuneri — 
au urmărit cu cel mai mare in
teres lecția prevăzută în programul 
zilei. Erau notate cu meticulozitate 
punctele de vedere prezentate, va- 
lorificîndu-se astfel bogata expe
riență a reputatului tehnician. Ex
punerea, în ansamblul ei, întrebă
rile puse de unii dintre antrenori, 
exemplificările făcute la tablă sau 
cu imagini filmate — toate acestea 
s-au constituit într-o dezbatere 
extrem de utilă, de mare însem
nătate pentru viitoarea activitate 
practică a antrenorilor noștri care 
lucrează în gimnastica feminină.

Intuind parcă întrebarea noas
tră. antrenoarea Elena Marinescu 
(C.S.O. Baia Mare) ne spune : 
„Este cel mal reușit curs de per
fecționare la care am participat 
vreodată. Organizarea este foarte

DIN SUMAR;

• A LUAT FIINȚĂ PRIMUL CLUB DE RUGBY DIN ȚARA !
NOASTRĂ (pagina a 2-a) I

• Interviu cu Ion Tiriac (pagina a 4-a) :

bună, expunerile prezentate — ex
trem de interesante și de mare a- 
jutor pentru toți. Ne dăm mai bi
ne seama de ceea ce avem de fă
cut pentru consolidarea succeselor 
gimnasticii noastre". Aceeași pă
rere este împărtășită și de Tatiana 
Isar (Șc. sp. Lugoj) și Gheorghe 
Gorgoi (Dinamo București), care 
subliniază eficacitatea deosebită a 
cursului, modul judicios în care 
teoria se îmbină cu practica, uti
litatea noutăților prezentate.

Opiniile menționate, unanim 
confirmate de toți antrenorii- 
cursanți, sint atestate convingător 
de programul derulat pînă acum. 
Antrenoarea federală Maria Simio
nescu a prezentat o expunere des
pre Jocurile Olimpice de la Mont
real, stadiul actual de dezvoltare 
a gimnasticii mondiale, tendințe 
și orientări pentru intrecerile o- 
limpice de la Moscova, sarcini 
imediate și obiective de perspecti
vă ale gimnasticii românești. Apoi, 
dr. Carmen Dumitru a vorbit: des-’ 
pre capacitatea de efort și posibi
litățile de testare a acesteia chiar 
la cluburi și asociații, material de 
mare interes și utilitate pentru 
munca practică de zi cu zi a an
trenorilor. în perspectiva evoluției 
la un nivel înalt a gimnasticii 
noastre feminine la viitoarele cam
pionate mondiale din Franța și la 
Jocurile Olimpice de Ia Moscova, 
expunerile prezentate de Maria 
Simionescu și Atanașia Albu (bîr- 
nă și sol), precum și . de Nicolae

celor mai mulți 
țării ’ 
schi 
tate

în prima zi au fost programate 
cele mai lungi curse de fond pen
tru seniori și senioare : 30 km și 
respectiv 10 l:m. Startul nu a fost 
prea populat, din mai multe mo
tive : biatloniștii (care se conside
ră specializați numai pentru proba 
combinată de alergare și tragere 
cu arma) nu se mai prezintă la 
cursele de fond ; fondiștii „de me
serie” sînt puțini la număr, iar 
aintre aceștia unii absentează, 
conștienți că nu sînt suficient pre
gătiți pentru distanțe lungi. To
tuși. cursele au fost atractive, in 
primul rînd pentru că trei fondisti 
— Ionetecu, Pelin și Cercel — au 
oferit pe parcursul întregului tra
seu o luptă foarte echilibrată pen
tru cucerirea locului I. Ei au avut 
conducerea alternativ, iar la înche
ierea cursei au fost departajați, in 
ordinea amintită mai sus, de nu
mai 20 de secunde. Despre valoa
rea timpilor înregistrați nu se pot 
spune prea multe lucruri, in 
schimb putem sublinia spiritul de 
combativitate cu care „noul val" 
de fondiști se prezintă la con
cursuri. îmbucurător faptul că 
fruntașii clasamentului sînt foarte 
tineri, ceea ce lasă să se întrevadă 
posibilitățile lor de progres in a- 
ceastă dificilă probă. Ca aspect 
negativ, semnalăm abandonul sur
prinzător al Iui Ciobanu (Dinamo) 
care manifestase formă sportivă 
bună în intrecerile anterioare. Din 
păcate, insă, în cursa de 30 km el 
nu a știut să depășească momen
tele de dificultate și nici să ac
cepte in mod sportiv infringerea 
in fața unor adversari mai valo
roși în ziua respectivă.

în disputa fetelor, Adriana 
Boyțe a ciștigat la o diferență mai 
mică decît la concursurile prece
dente, ceea ce ne arată că apro
pierea campionatelor republicane 
nivelează valorile. promițind o 
luptă interesantă pentru ciștigarea 
titlurilor.

Rezultate : SENIORI 30 KM :
1. Gh. Ionetecu (Dinamo) lh46:25 ;
2. I. Pelin (St. roșu) lh46:32 ; ~
” ~ " "........... . ’ 4.

5.

mai lungi curse de fond pen-

2. ]
E. Cercel (Â.S.A.) 'lh46:45
Perciog (Dinamo) lh:49,20 , v. 
Olteanu (St. roșu) lh51:24 ; 6. A. 
Girbacea, (I.E.F.S.) Ih52:18 ; SE-
NIOARE ™ : ’ -Adriana Boyte

" ” " ’ ‘ ‘ Lucia
3. Ele-
4. Ro-

5.

3. 
A. 
V.

; SE-
(C.S.U. Oradea) 39:34 ; 2. 
Barabaș (Tractorul) 39:55-;
na Tișcă (Tractorul) 41:14:
dica Clinei (Tractorul) 41:44 ; _.
Cornelia Mititelu (I.E.F.S.) 42:34 ; 
6. Vilma Todor (Dinamo) 42:38.

Mihai BARA

Exemplificare practică a unei mișcări de bază in acrobatica la sol. 
Antrenorul Gheorghe Condovici, urmărit cu interes de colegii săi din 
bănci, indică, poziția corectă, ideală, a gimnastei în timpul exercițiului 

Foto : Ion MIHAICA
Covaci și Beta Karoly (la parale
le), ca și prelegerea „Orientări in 
arbitrajul internațional", expusă de 
arbitra internațională Elena Firea. 
sînt de' o stringentă actualitate, dat 
fiind faptul că începutul anului 
1977 marchează trecerea la reali
zarea planului de pregătire olim
pică pentru 1980. In mod separat 
pentru antrenori și gimnaste au 
fost prezentate viitoarele exerciții 
impuse la toate aparatele și fap
tul care ni se pare demn de a fi 
subliniat este acela că, imediat, ă- 
ceste exerciții au fost seminariza
te, nu numai sportivele dar și an- 
trenoarele fiind obligate să expună 
praștie mișcările de bază și chiar 
execuții integrale.

Aceasta este o premisă certă 
că, intr-un viitor foarte apropiat, 
la Bala Mare, Sibiu, Bacău, Galați, 
Constanța, Ploiești, ca și în Capi

tală sau în municipiul Gh. Gheor
ghiu-Dej, în celelalte orașe unde 
existăi gimnastică feminină se va 
putea trece la activități practice 
de învățare, la nivel de masă, a 
programului impds, astfel ca în 
scurt timp el să fie bine însușit de 
toate sportivele. Avem certa con
vingere că, mai mult ca oricînd 
altă dată, viitoarea reprezentare 
internațională a gimnasticii noas
tre este privită cu toată seriozi
tatea și răspunderea, atît de forul 
de specialitate, cit și de cadrele 
de bază care activează în cluburi 
și asociații. Cursul de perfecționa
re de la Snagov, care se va în
cheia mîine, o reușită deplină pe 
toate planurile, este o primă dova
dă elocventă în sprijinul afirmației 
noastre.

Constantin MACOVEI
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RĂSPUNDERI ȘI ETAPE ■■■

A FOST DAT ÎN FOLOSINȚĂ

VINOVAT E (numai) ANTRENORUL?! LUNGUL DRUM H

V

ÎN UMBRĂ CEL MAI MODERN BAC ACOPERIT DIN ȚARA
A devenit aproape o 

ca orideciteorl o echipă 
căderi vertiginoase în 
singura explicație 
punctul de vedere al cluburilor) 
să fie doar lipsa de interes mani
festată de antrenor sau insuficien
ta pregătire a sportivilor, determi
nată, de asemenea, numai de sla
ba muncă depusă de același teh
nician. Bineînțeles, antrenorul 
poartă în mod obiectiv cea mai 
mare răspundere, el fiind acela 
care trebuie să planifice pregăti
rile și să conducă nemijlocit echipa 
în întîlnirile oficiale, dar de aici 
și pînă la a face din antrenor „țap 
ispășitor" este un drum lung.

Conducerile clubului și secțiilor 
au răspunderi la fel de mari în 
rijarea activității echipelor ; in 
cest sens, antrenorului trebuie 
i se fixeze nu numai obiective 
performanță, ci și de promovare 
a jucătorilor de perspectivă, de fo
losire a acestora în mod sistema
tic, progresiv, pentru integrarea în 
lotul de bază, chiar dacă — une
ori — se înregistrează un regres 
temporar al rezultatelor. Apoi, nu 
trebuie lăsată pe planul doi nici 
problema ajutorării antrenorului, 
pe de o parte prin întărirea gru
pelor proprii de juniori, care să 
producă efectiv (și cit mai mult !), 
iar pe de alta prin asigurarea 
unor condiții optime de desfășu
rare a procesului instructiv-educa- 
tiv. Din păcate, însă, multe con
duceri de cluburi și secții se măr
ginesc la a cere rezultate și nu o 
dată adoptă, ele însele, o poziție 
nefavorabilă promovării tineretu
lui.

în urmă cu doi ani, spre exem
plu, profesorul H. Schwarz, care 
antrena echipa feminină de hand
bal Sparta Mediaș, a constatat că, 
odată promovată în primul eșalon, 
formația nu are șanse de supra
viețuire, datorită în mare măsură 
mediei de vîrsta ridicate a jucătoa
relor. A trecut, deci, la o masivă 
întinerire a garniturii, în ideea de 
a asigura noilor jucătoare posibili
tatea acumulării unei experiențe 
serioase pe prima scenă a handba-

obișnuință 
marchează 
clasament, 

(plauzibilă din

di-
a-
să 
de

lului nostru. Echipa a retrogradat 
(lucru care s-ar fi intimplat și in 
vechea formulă), iar conducerea a- 
sociației sportive s-a grăbit să dea 
verdicte : de vină este antrenorul, 
de vină sint tinerele jucătoare... 
Acum, după doi ani, Sparta Me
diaș se numără printre fruntașele 
seriei sale și aspiră cu șanse apre
ciabile la revenirea în primul eșa
lon, fapt datorat acelorași jucă
toare etichetate atunci drept fără 
valoare...

Un caz aproape identic este pe 
cale să se petreacă și în momentul 
de față cu formația Voința Odor- 
hei. Anul trecut clasată pe locul 
III în Divizia A, echipa se găsește 
acum într-o situație deosebit de 
critică. Antrenorul Dionisie Szabo 
a procedat și el la întinerirea gar
niturii, promovind o serie întreagă

SA NU RAMINA FARA FINALITATE
* Bazine pentru canotori, caiaciști

Pregătirea copiilor pentru per
formanță îmbracă în diferitele 
etape ale formării acestora aspecte 
diferențiate. Sint foarte rare cazu
rile in care un sportiv iși incepe 
ucenicia, se perfecționează și iși 
incheie cariera sub îndrumarea 
unui singur tehnician. De aceea 
specializările antrenorilor pentru 
anumite perioade de virstă și per
fecționare sînt necesare. Există an
trenori cunoscuți pentru rezultatele 
bune obținute în activitatea de 
creștere, de formare a talentelor, 
precum există tehnicieni speciali
zați in lucrul „de finețe”, de șle
fuire a individualităților sau echi
pelor. Activitatea acestei a doua 
categorii de antrenori este, în ge
neral, mai cunoscută și apare cel

ÎNTINERIREA LOTURILOR
o problemă mereu actuală

de jucătoare cu certe perspective. 
Firesc, însă, ele nu au deocam
dată experiența și pregătirea ne
cesară Diviziei A, dar nu peste 
mult timp vor confirma calitățile 
de care dispun. Scriem toate aceste 
lucruri pentru ca atit conducerea 
asociației, cit și cea a secției de 
handbal feminin de la Voința O- 
dorhei să nu cadă în greșeala fă
cută la Sparta Mediaș, condamnînd 
antrenorul, mai ales că tot el și-a 
dus echipa pe podiumul de pre
miere al campionatului...

în concluzie, deci, trebuie înțe
les că este de datoria conducerii 
clubului sau a secției nu numai 
SA ANALIZEZE rezultatele muncii 
antrenorilor, ci să fie și în mijlo
cul activității de zi cu zi, partici- 
pind direct la procesul anevoios 
de clădire a unei noi echipe...

Al. HORIA

INTILNIREA CAMPIONULUI
CU FOȘTII TOVARĂȘI DE MUNCA

mai adesea în prim-plan, dar nu 
puține sînt cazurile cind, la împli
nirea sportivă, campionul își amin
tește cu recunoștință de acel care 
i-a îndrumat primii pași.

Vîrsta la care se începe inițierea 
în sport a 
ultimii ani 
chiar pină 
Etapa de 
încheierea ___  ._________ —
respunde' cu perioada școlarizării, 
la sfirșitul căreia se pune proble
ma integrării tînărului în produc
ție.

Pe de altă parte, pe plan bio
logic organismul este la vîrsta de 
creștere. Modificările morfologice 
și fiziologice spectaculoase, con
tinue, impun o permanentă supra
veghere medicală, pentru a putea 
dirija și doza efortul, pentru a 
cunoaște răspunsurile și adaptarea 
organismului la solicitări.

în sfîrșit, în planul strict 
pregătirii sportive există o serie de 
particularități care deosebesc pre
gătirea tinărului de cea a sporti
vului matur. De la grupa de înce
pători la cea de avansați și apoi 
la cea de măiestrie — iată un 
drum lung, întins adesea pe o du
rată de 6—7 ani și uneori chiar 
mai mult. Metodica antrenamentu
lui are caracteristici specifice 
cărei 
seama

Este 
începe 
performanță, precum și bagajul 
motric cu care viitorul performer

coborit considerabil in 
într-o serie de ramuri, 
la perioada preșcolară. 
Ia inițiere și pină la 
vîrștei junioratului co-

etape. Ea trebuie să 
de o serie de factori.
importantă vîrsta la 

practicarea

al

fie- 
țină

care 
sportului de 
Și '

intră pe stadion. La începători, 
instruirea va pune accentul pe for
marea și consolidarea deprinderi
lor motrice de bază, pe creșterea 
capacității generale de efort a or
ganismului, pe însușirea clemente
lor „de școală” a mișcării, pe în
sușirea primelor elemente de 
nică ale sportului ‘ respectiv.
o perioadă grea, anevoioasă, care 
cere răbdare și pasiune din 
tea antrenorului. Este, în’ același 
timp, o perioadă extrem de impor
tantă. Acum se pot cîștiga pentru 
sport sau, dimpotrivă, se pot pier
de mulți dintre cei care ar putea 
ajunge valori. Activitatea este ti
pică de învățare, „modelul" (cel 
mai adesea execuția antrenorului) 
trebuie să fie corect. Pentru com
pensație. pentru atragerea tînăru
lui, multe din lecții sau din părțile 
lecției trebuie să aibă un caracter 
de joacă. La grupele de avansați 
se pune accentul pe asigurarea 
unei pregătiri fizice multilaterale, 
pe consolidarea clementelor sau 
procedeelor tehnice învățate, pe în
sușirea unor procedee noi. Se în
vață primele elemente de tactică 
(individuală și colectivă). în unele 
sporturi individuale se trece la 
specializarea pe probe, fără ca a- 
ceasta să poată fi considerată de
finitivă.

Pină la încheierea junioratului 
caracteristica principală a antrena
mentului rămîne — cu foarte puți
ne excepții, în cazul talentelor 
deosebite — învățarea, chiar dacă 
treptat pregătirea se apropie de 
conținutul antrenamentului sporti
vului adult.

Este foarte important ca antre
norul să poată rezista ispitei de a 
comprima sau de a sări peste a- 
numite etape, in dorința de a grăbi 
obținerea unor rezultate. După cum 
la fel de importantă este, în ulti
ma parte, preocuparea pentru inte
grarea sportivă a „produsului a- 
proape finit”, pentru promovarea 
lui într-o formă superioară de ac
tivitate. Interesul trebuie să se 
manifeste de sus în jos, dinspre 
cei care vor beneficia in continua
re de talentul crescut cu trudă, cu 
sudoare. Urmărirea pregătirii ju
niorului. conlucrarea cu antrenorul 
său, antrenamente cu seniorii, fo
losirea tînărului in competiții ami
cale — iată cîteva din sarcinile ce
lui care va prelua elementul de 
perspectivă, pentru ca firul evolu
ției acestuia să continue firesc, 
pentru ca promovarea în lotul sau 
în echipa de seniori să se producă 
fără sincope, pentru 
drum „în umbră” să 
fără finalitate...

Vladimir

și canoiști • Grup de refacere

• Șef de proiect: arh. Nicolae

Opreanu, campion la yachting •
teh- 
Este
par-

ca lungul 
nu rămînă

MORARU

Șef de șantier : ing. Cristu Lichiar-

dopol, fost component al lotului

național de pentatlon modern

Pe vremea cind antrenorul eme
rit Paul Barcani era imbatabil pe 
lacul Herăstrău, nu exista „lot de 
perspecțivă 2“ la canotaj. Nu exista 
nici lot de perspectivă 1, adică de 
viitor mai apropiat. Consacrații 
lucrau ceva iarna pe cite o pistă 
de popice și cum apăreau mițișo- 
rii în sălciile din fața hangarelor 
ieșeau pe apă. Acum, „lotul de 
perspectivă 2", care abia a învățat 
să țină rama în mîini. se pregă
tește la Complexul „23 August". 
Iar după ce sfîrșește de lucru la 
bac, trece imediat alături, la „gru
pul de refacere", spre a-și alege 
unul din cele patru feluri de ma
saj...

S-au 
numim

Și în 
relaxează undeva, „ 
trinul antrenor Paul Barcani mai 
parcurge o dată acest modern bac 
acoperit, dat în folosință zilele 
trecute. Cu palmele grele, care au 
ținut la distanță, in urmă multe 
schifuri de simplu, sondează ici- 
colo, precum un recepționer în 
propria-i casă. „Da, băieții au lu
crat bine !“

Proiectul noului bac acoperit de 
la „23 August" a fost întocmit de 
Institutul Proiect București. Con
strucția acestui lăcaș de iarnă al 
canotorilor, caiaciștilor și canoiști- 
lor au ridicat-o specialiștii de la 
T.C.I.B., iar de lucrările de fini
sare și dotare s-a ocupat I.E.A.B.S. \ 
Calificativul dat de fostul campion 
național la schif simplu are insă 
în vedere și alți „băieți". Bună
oară : arhitect Nicolae Opreanu — 
șef de proiect al noului bac — în 
timpul liber și campion republican 
la yachting ; Cristu Lichiardopol — 
inginer șef al șantierului care _ a 
executat această construcție — în 
urmă nu cu mult timp în lotul re
prezentativ al țării de pentatlon 
modern.

„Da, băieții au lucrat bine 1“

creat, cum am învățat să 
prea simplu, CONDIȚII ! 
timp ce lotul începător se 

„subacvatic", bă-

A LUAT FIINȚA R.C. GRIVIȚA ROȘIE
PRIMUL CLUB DE RUGBY DIN ROMANIA

Ochii care nu se văd se uită ? 
Nu întotdeauna ! Dovadă, invitația 
făcută Iul Mircea Simon de către 
foștii săi tovarăși de muncă, lino- 
tipiștii din secția „Gazete" a Com
binatului poligrafic ..Casa Scin- 
teii". Aceștia nu l-au uitat pe co
legul lor de acum cîțiva ani care, 
încă de pe vremea uceniciei, cum 
termina serviciul, alerga spre sala 
de box a clubului Dinamo. Și 
săptămîna trecută, mai precis în 
ziua în care Mircea Simon împli
nea 23 de ani (22 ianuarie), l-au 
invitat la ei, la clubul Combinatu
lui, pentru a-1 felicita. Campionul 
boxerilor noștri de categorie grea, 
vice-campion olimpic la Montreal.

s-a grăbit să răspundă invitației. 
Și l-am văzut impresionat de în- 
tîlnirea cu foștii colegi de uce
nicie Ștefan Hurmuzescu și Ion 
Dumitru, cu maiștrii Valeriu To
ma, Eugen Picu și cu ceilalți mun
citori linotipiști. Pentru toți aceș
tia aniversarea lui Mircea a fost 
și un prilej 
tească cum 
părere are 
proiecte de
Simon a răspuns la toate intrebă- 

au ciocnit cu toții 
pentru

de a-1 ruga să poves- 
a fost la Montreal, ce 
despre Stevenson, ce 
viitor are etc. Mircea

rile și apoi
cite o cupă de șampanie 
succesele care au fost și. mai ales, 
pentru cele ce vor veni...

S-A AMINAT CEA DE A DOUA MANȘA
A CAMPIONATULUI DE PATINAJ VITEZĂ

Potrivit indicațiilor partidului, bazat pc continua perfecționare” 
. _ (ing. Al Pop, căpitanul etffipei).

Climatul responsabil de muncă, 
specific rugbyștilor de la Grivița 
Roșie, va determina, sintem siguri, 
acel salt calitativ așteptat de toți 
susținătorii noului club, de miile 
de muncitori din întreprinderile 
sectorului 8 al Capitalei (pe teri
toriul căruia iși are sediul primul 
club de rugby) și, indiscutabil, de 
toți cei care nutresc o sinceră pre
țuire față de un colectiv de tineri 
harnici și serioși în care procesul 
de instruire se armonizează ne
mijlocit cu cel educațional.

în acest context, R. C. Grivița 
Roșie își propune ca primul ei 
eșalon, echipa de seniori, să ră
mînă ferm ancorat în disputa pen
tru întîietate în Divizia 
in măsură să propulseze 
itor pe cei mai valoroși 
ei în lotul reprezentativ, 
noscuta lor experiență și compe
tență, antrenorii V. Moraru și R. 
Demian pot îndeplini integral a- 
cest important obiectiv. Un accent 
mai puternic va fi pus pe activi
tatea juniorilor (o echipă în cam
pionatul național, alta în cel mu
nicipal) încredințată unor tehni
cieni pasionați — L. Baican și M.

de a ‘se crea unități sportive pu
ternice profilate pe o anumită ra
mură de sport, acolo unde sint 
condițiile necesare, C.N.E.F.S. și 
U.G.S.R. au luat măsura înființării 
primului club de rugby din țara 
noastră, pentru care a fost ales 
un centru sportiv cu recunoscute 
merite pe planul performanței, cel 
de la Grivița Roșie. Adevărat 
bastion al rugbyului muncitoresc, 
acest nucleu al sportului cu balo
nul oval, remarcat încă din anul 
înființării sale (1932), și-a atestat 
din plin eficiența și maturitatea. 
„Grivița Roșie" a cucerit ’ de 11 
ori titlul de campioană a țării, 
rugbyștii de aici au avut satisfac
ția ciștigării uneia din edițiile 

campionilor europeni” 
timp ce numeroși spor- 
au fost din 1950 încoace 
XV-lui reprezentativ, a-

Din cauza căldurii, pista de 
gheață de la Miercurea Ciuc a de
venit impracticabilă și nu s-a mai 
putut disputa cea de a doua man
șă a campionatului național de 
patinaj viteză la sprint (seniori). 
Cea de a doua manșă a competi
ției s-a amînat pentru zilele de 
7—8 februarie. în caz că timpul va 
fi nefavorabil, titlurile se vor acor
da pe baza rezultatelor de miercuri, 
din prima manșă. Iată cum arată 
clasamentele după manșa I : FE
MEI : 1. Agnes Rusz (S. C. Miercu
rea Ciuc) 104,200 p, 2. Suzana

Ciuc) 104,400Hollo (Șc. sp. M.
3. Eva Szigeti (S.C.M. Ciuc) 105.150 
p, 4. Eva Molnar (S. C. M. Ciuc) 
105,300 p, 5. Liana Cardaș (Mure
șul Tg. Mureș) 107,250 p, 6. Laura 
Daradics (S. C. M. Ciuc) 108,200 p. 
BARBAȚI : 1. Vasile Coroș
(I.E.F.S. Buc.) 89,050 p, 2. Victor 
Sotirescu (Tractorul Brașov) 90,950 
p. 3. Laszlo Lazar (Tractorul Bra
șov) 91,300 p, 4. Adrian Ciobanu 
(I.E.F.S. Buc.) 91,800 p. 5. Gheor
ghe Dumitrescu (I.E.F.S. Buc.) 
93,100 p, 6. Nicolae Jenei (Agrono
mia Cluj-Napoca) 93,200 p.

P-

„Cupei 
(1964), 
tivi ai 
titulari 
ducînd 
rilor sportului. Așadar, un teren 
deosebit de fertil pentru a crea 
aici primul club românesc de 
rugby, R. C. GRIVIȚA ROȘIE.

O asemenea alegere onorează, 
dar și obligă. De acest lucru sînt 
conștienți toți tovarășii din condu
cerea noului club ca și mulți prie
teni ai săi. „Dorim — și vom face 
iotul — pentru ca R. C. Grivița 
Roșie să continue frumoasa tradi
ție a rugbyului românesc de eli
tă” (ing. Al. Preda, președintele 
clubului). „Prin rezultate, prin 
performanțe, R. C. Grivița Roșie 
va trebui să confirme actualul 
drum ascendent al rugbyului ro
mânesc" (ing. V. Mladin, vechi in
ternațional, arii de zile titular al 
echipei). „Ne vom strădui să de
monstrăm că nu este vorba doar 
de o schimbare de structură orga
nizatorică — trecerea de la aso
ciație la club — ci in primul rind 
de o nouă concepție. Dorim să in
staurăm un alt mod de muncă,

în
săi
ai
satisfacții deosebite iubito-

A, să fie 
și pe vi- 
titulări ai
Cu recu

Țeodorescu — in .ideea asigurării... 
viitorului* I, a unul* izvor perma
nent de cadre, a unei pepiniere 
proprii. In același scop pledează 
și activitatea tinerilor rugbyști de 
la Școala sportivă Locomotiva 
(antrenor, prof. C. Vasile), sub
ordonată clubului, și a grupelor 
de copii (4) inițiate și pregătite 
de prof. G. Piștalu.

Condiții materiale adecvate 
(stadionul din Parcul copilului, al
cătuit din două terenuri, cu o tri
bună a cărei capacitate va crește 
pină la 10.000 de locuri, un grup 
social complex etc.) vor asigura 
noului club posibilitatea ca incă 
în acest an el să își facă simțită 
o prezență remarcabilă 
rugbyului românesc.

Urăm primului club 
din România succese 
bucure pe toți iubitorii

in elita

de rugby 
care să 

sportului !

Tiberiu STAMA

Din biroul consiliului de condu
cere al noului club fac parte to
varășii : Alexandru Preda, preșe
dinte, Ilie Bologa și Ion Roxin, 
vice-președinți ; Valeriu Sabău și 
Gheorghe Marinescu, secretari.

MODIFICĂRILE REGULAMENTULUI 
VIZEAZĂ DINAMIZAREA POLO-ULUI

După selecția juniorilor la tenis de masă

CANTITATE DA, CALITATE NU!
Concursul de selecție pentru lo

turile de juniori la tenis de masă, 
desfășurat recent Ia Cluj-Napoca, 
a prilejuit o trecere în revistă a 
tot ce poate avea mai bun eșalonul 
speranțelor acestui sport. Selec
ția prin concurs a obiectivizat de
semnarea componenților loturilor 
reprezentative și a pus capăt discu
țiilor antrenori-antrenori și antre- 
nori-federație cu privire la opțiu
nile căpitanilor nejucători sau an
trenorului federal.

Prezența celor 22 de fete și 13 
băieți din diverse centre din țară 
(cel mai bine reprezentat — Cluj- 
Napoca, cel mai slab — Capitala), 
în disputa pentru cele 4 și, respec
tiv, 6 locuri in loturi reprezintă 
cel mai pozitiv lucru, la care se 
poate adăuga constatarea din ulti
ma vreme că meciurile copiilor 
și juniorilor sînt mai interesante 
decît celelalte. In cele două zile 
de concurs am asistat la cîteva 
partide atractive, furnizate — așa 
cum scriam in cronică — de spor
tivii plasați pe primele locuri ale 
clasamentelor.

Dar în evoluția juniorilor — fie 
fete, fie băieți — continuă vechi 
carențe, oglindind fidel munca an
trenorilor noștri, încă departe de 
cerințele tenisului de masă euro
pean și mondial, la toate capito
lele pregătirii, fără excepție. Pre

gătirea fizică a fost, cu mici ex
cepții, deficitară la tinerii concu- 
renți, oboseala instalîndu-se mult 
prea repede, infirmînd pronosticuri 
și răsturnînd scoruri și cursuri de 
partide.

S-a jucat stereotip, fără orizont 
tactic, meciurile lăsind mai degra
bă impresia unor schimburi de 
mingi pentru „încălzire", după cum 
just observa tovarășul Vanghel 
Gavrilescu, unul din noii vicepre
ședinți ai federației, prezent la 
concurs. S-a tras în minge oricum, 
indiferent ce avea să iasă. Un nea
vizat ar fi fost tentat să creadă 
că asistă la un joc ofensiv, bătăios, 
dar realitatea era alta. Juniorii 
noștri — fete și băieți — nu-și or
ganizează jocul, nu pun nici un 
preț pe servicii, mereu aceleași, 
oricare ar fi adversarul, dau min
gea la întimplare și aproape că 
nu se preocupă de apărare. îmbi
narea atacului cu apărarea, min
gile cu efect, alternarea loviturilor 
tari cu cele moi, cu stopurile, lip
sesc din bagajul cunoștințelor lor, 
iar mingile înalte, ușor de atacat 
de orice jucător, sînt aproape o 
regulă. Și, ceea ce a apărut mai 
grav, a fost — a cita oară s-o 
spunem ? — slabul moral al com
petitorilor, nervozitatea lor excesi
vă, de neînțeles pentru vîrsta lor, 
cind ar .trebui, indiferent de scor,

„să mănince mingea”, cum plastic 
se exprima cineva.

în concluzie, se vede clar că 
secțiile noastre de tenis de masă, 
antrenorii pun in continuare preț 
pe cantitate, pe numărul copiilor 
și juniorilor, dar continuă să nu 
se preocupe de selecția lor atentă 
și, mai ales, de pregătirea lor Ia 
parametrii cerințelor actuale. Se 
poate spune că juniorii noștri, cu 
foarte mici excepții, sint departe, 
foarte departe de valoarea colegi
lor lor din alte țări, dintre care 
apar campioni europeni — chiar 
la întrecerile seniorilor — la vîfsta 
de 14—15 ani !

Am înțeles din ultima ședință 
a biroului federației, și mai ales 
din discuția cu vicepreședintele V. 
Gavrilescu, care se ocupă îndeo
sebi de problemele instruirii, că se 
va urmări ridicarea calității mun
cii în secții, prin reciclarea antre
norilor, prin introducerea unei 
metodici moderne unitare de selec
ție și pregătire, obligatorie pentru 
toată lumea, prin mărirea inten
sității lecțiilor, sporirea muncii 
educative și a disciplinei, mergin- 
du-se pînă la retragerea calității 
de antrenor celor care dovedesc că 
nu vor să țină pas cu vremea, că 
nu dau rezultatele așteptate.

Era și timpul 1
C. MIRCEA

este de părere arbitrul
In ultimul deceniu, nu puține au 

fost incercările de revitalizare a 
polo-ului, joc aflat in programul 
olimpic din anul 1900, dar care 
păstrează încă reguli adoptate la 
începutul veacului. Unele din în
cercările făcute de tehnicieni pen
tru a oferi acestui sport un plus 
de spectaculozitate au avut succes ; 
altele însă (penalty după trei gre
șeli grave) nu au fost însușite. La 
ultimul congres al F.I.N.A. (Mont
real, 1976) diriguitorii natației șî-au 
dat total asentimentul la o serie 
de modificări ale regulamentului 
propuse de către comisia tehnică de 
polo, care intră în vigoare de la 
1 februarie 1977. Cum 
polo de-acum înainte ? 
tul interviului npstru 
internațional Cornel 
membru al comisiei 
polo din cadrul F.I.N.A. și mem
bru în biroul Asociației interna
ționale a arbitrilor.

— Ce s-a urmărit prin noile 
modificări ?

— S-a urmărit ca jocul de polo 
să fie mai dinamic, mai spectacu
los. în principal s-a vizat redu
cerea la maximum a momentelor 
de joc care trenau, făcînd specta
colul mai puțin interesant.

— Despre ce este vorba ?
— în primul rînd s-a redus pe

rioada de păstrare a mingii în atac 
de la 45 de secunde la 35 de se
cunde, aproape același timp ca la 
baschet. Nu uitați însă că jucătorii 
nu aleargă, ci înoată, fapt care le 
va pretinde să declanșeze cit mai 
rapid acțiunea ofensivă și apoi s-o 
finalizeze. Păstrarea balonului în 
„scop tactic" devine acum practic 
imposibilă. Totodată s-a redus și 
durata sancțiunii de eliminare tem
porară din joc, de la 60 la 45 de 
secunde. Și această nouă regulă va 
reduce simțitor momentele 
la „om în plus”.

— S-a discutat mult 
jocul cu doi arbitri ?

— Propunerea a avut 
De-acum înainte, cel puțin la Jocu-

se va juca 
Iată subiec- 
cu arbitrul 
Mărculescu, 
tehnice de

statice
despre
succes.

international Cornel Mărculescu
rile Olimpice și la Campionatele 
mondiale, vor oficia cite doi ar
bitri. Asta nu înseamnă că măsura 
nu poate fi adoptată . și la alte 
competiții, chiar în campionatele 
interne ale fiecărei țări. Noi, de 
pildă, vom experimenta acest lucru 
in noul campionat.

— Care sint celelalte modi
ficări din regulament ?

— Echipele care beneficiază de 
situații de superioritate numerică 
nu vor mai trebui să aștepte ieși
rea din apă a jucătorului eliminat, 
ci vor putea repune imediat min
gea în joc. Această repunere va 
putea fi executată de orice jucă
tor și nu numai de către cel 
faultat, ca pină acum. Dacă la ase
menea situații jucătorul eliminat 
maj intervine în joc, el este pasi
bil de o sancțiune și mai gravă : 
se poate acorda chiar o lovitură 
de la 4 metri, dacă infracțiunea a 
fost comisă în zona de 4 metri din 
fața propriei porți. O altă preve
dere importantă : dacă un jucător 
în atac comite fault in „timp 
mort”, el nu va fi eliminat, dar 
mingea va fi atribuită echipei ad
verse. Pînă acum regulamentul 
prevedea, în asemenea faze, elimi
narea sportivului, mingea răminînd 
însă în posesia coechipierilor. Mul
te echipe se foloseau de această 
prevedere, mai ales în ultimul mi
nut de joc, pentru a rămine — 
chiar cu un jucător mai puțin — 
încă 45 de secunde în ofensivă și 
a păstra un
Tot pentru a dinamiza jocul, se 
permite acum portarilor să anga
jeze mingea — ca 
pidă — pînă la 4 
advers 1

— Cind vom 
primele jocuri în spiritul noi
lor modificări ?

— Chiar din turul I al campio
natului republican, programat în 
luna aprilie.

rezultat favorabil.

la handbal, de 
m in terenul

putea urmări

A. VASILIU

Antrenorul emerit Paul Barcani, asemenea 
tului de 4 visle aflat l-a noul bac 
August" din Capitală
confirmă și antrenorul Gheorghe 
Gheorghiu. Cind era canotor, an
trenorul de azi mergea iarna la 
bacul de sub „Republicii". Se pre
gătea „modern", vrem să spunem 
asemenea tuturor celor din gene
rația „a doua" a schifiștilor. Tru
dea, așadar, în bărcile acelea fixe, 
vînturînd continuu apa care, îm
pinsă puternic de rame, izbea pe
retele din față al bazinului, întor- 
cindu-se înspumată si îndîrjită că
tre sportivi. „Da, băieții au lucrat 
bine !“ în bazinele duble ale nou
lui bac acoperit de la „23 August" 
APA CIRCULA ! Vislașii așezați 

.în schiful ancorat în mijlocul ha
lei de canotaj trimit — spre exem
plu — apa către înainte, un „spar- 
ge-val“ o dirijează spre dreapta și 
spre stingă, după care este pre
luată „din mers" de ramerii aflați 
în bazinele alăturate. La fel se 
procedează și în hala destinată 
caiacului și canoei. Mișcarea con
tinuă a apei dă senzația de plu
tire adevărată, imprimînd palelor 
și un tempo alert.

„Da, băieții au lucrat bine !“ a- 
preciază și ceilalți antrenori. în

acoperit
unui dirijor, în fața cvarte- 
de la Complexul sportiv „23 

Foto : Vasile BAGEAC
rezervată caiaciștilor și ca-hala 

noiștilor pot lucra simultan la bac 
16 sportivi („dreapta", „stingă"). La 
canotaj, oră de antrenament în
seamnă o barcă cu 4 vislași în 
plin efort (bazinul central), înca
drată de două schituri de 4 rame: 
cel din dreapta pentru ramerii „de 
pe dreapta", cel din stingă...

„Da, băieții au lucrat bine î" ne 
împărtășesc părerile mulți sportivi 
fruntași. Bunăoară, soluția econo
mică și practică a vestiarelor : o 
garderobă amplasată la mijlocul 
celor două vestiare servește — ra
pid și deopotrivă — atit fetele cit 
și băieții. Apoi. anexele acestui 
modern bac acoperit : cabinet me
dical, saună, încăperi destinate an
trenorilor... Apoi, spațiile și apa
ratele pentru dezvoltarea forței, 
încălzirea prin insuflare de aer 
cald, geamurile etanșe cu vid... 
Apoi, pardoseala de ceramică, pe
reții și tavanul de culoare albă, o- 
dihnitoare. cu panouri colorate în 
oranj și bleu...

Da, băieții au lucrat bine !

Vasile TOFAN

PLENARA C.J.E.F.S.
PRAHOVA

(Urmare din pag. 1) privința educației fizice, se con
stată că trebuie intensificate 
preocupările —îndeosebi în școli 
— pentru a se asigura în măsu
ră corespunzătoare dezvoltarea 
calităților fizice de bază în rîn- 
dul elevilor".

In încheiere, tov. Constantin 
Marinov, secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., pre

Discuțiile, la care s-au înscris 
numeroși 
profesori 
ducători 
sportive, 
drelor sportive din județul Pra
hova de a elimina lipsurile și a 
contribui cu toate forțele la în- _ .... ______  _____,
deplinirea marilor sarcini prevă- șediiiț#'al C.JiEiF.S, Pr&hova, a 
zute în Programul mișcării spor
tive aprobat țde partid.

Luînd cuvîntul, tov. Ion Siclo- 
van, vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
a spus printre altele: „în pers
pectiva Jocurilor Olimpice din 
1980, obligațiile în domeniul 
sportului de performanță sint 
mai mari, ponderea județului 
Prahova trebuie să crească. In

sportivi, 
de educație 
de cluburi 
au reliefat

antrenori, 
fizică, con- 
și asociații 
dorința ca-

ținut să sublinieze că: „județul 
Prahova se angajează să dea cit 
mai mulți sportivi de frunte, să 
contribuie în măsură mai mare 
decît pînă acum la cucerirea de 
puncte și medalii Ia Jocurile O- 
limpice de la Moscova. în j.ude- 
țul Prahova se va face tot ce va 
fi posibil pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate".

MIȘCAREA Șl SĂNĂTATEA
Prinși, in fața micilor ecrane, 

intre baschet, handbal și pati
naj, între atitea coșuri, cupe, 
scoruri, note, puncte și virgule 
ale unei lumi violent afotbalis- 
tice, ar fi păcat să lăsăm ui
tării o emisiune excelentă a lui 
Bacalu, bună și la telesport, 
bună și la „Sport și sănătate", 
bună și pentru Revista literar- 
artistică, bună și la „1001 de 
seri’, pentru toți sportivii, e- 
motivii și nemotivații. Ba, după 
o știre aș zice senzațională co
mentată in pagina externă a 
ziarului nostru, aș susține că 
cm bună și pentru 
(Nu se poate să nu fi citit des
pre profesoara aceea de gim
nastică din Budapesta c„:c v'.x: 
înaintea unui film 
propune telespectatorilor citeva 
minute de mișcare avind în ve
dere că , 
oră și ceva, 
tră se numea cu 
voios și răspicat ;
„Mișcarea 
dicament 
O spun din 
locului 
mișcat 
durata 
ridicat, 
penit 
concentrării, 
convins și bucuros.

Trei autorități in 
materie ne-au de
monstrat atent, 
limpede, logic, și 
psihologic ce bună 
e mișcarea pentru tot ce viețu
iește și „bate" in noi, din cap 
pină în picioare.

De toată uimirea pentru cei 
din jurul meu — mărturisesc 
că eu știam „schema’ asta dar 
n-o prea aplic... — a fost ideea 
modernă a urcatului pe scări, 
folosul și binele care s-ar trage 
după escaladarea etajelor fără 
lift. Ani de zile s-a știut in
vers, să nu-ți supui sufletul 
unui asemenea efort. Vine me
dicina nouă — deși, cum rele
va unul din profesori, sint idei 
noi care vin de la llipocrat — 
și zice categoric să nu-ți fie 
frică de nimica, urcă, urcă scă- 
ricica... Dealtfel, am citit des
pre o „schemă" și mai și : în 
Statele Unite a luat amploare 
o mișcare de toate virstele care 
crede in alergare ca remediu 
psihic ! Se aleargă pină simți 
că-ți dai (și nu-ți dai) sufletul 
socotindu-se că limpezimea, li
niștea, plăcerea de viață pe care 
le resimți in clipa aceea, a 
efortului maxim, și mai ales 
după ce ai simțit că „inima 
ți-a ajuns in gi^“. sint extrem 
de binefăcătoare pentru sănă
tatea spiritului, nu numai a 
trupului.

Accentuez pe aceste aspecte 
ale discuției fiindcă, din cite 
mi-am dat seama, oamenii — 
lămuriți și calmați din spre 
partea teoriei — doresc indeo-

sebi să știe ce au de făcut, nu 
ce-au „de crezut"... De crezut 
credem cu toții că mișcarea e 
medicamentul ideal. In general 

greu de crezut in ideal, 
mai există insă o intre- 
aceasta este : crezind în 

cum urcăm 
fi fost rău ca

„Kojak".

care vine 
„tare" ți

.veți sta încordați o 
Emisiunea noas- 

tot elanul,

că 
pe 

ei și 
ușor 

din

— me- 
ideall". 

capul 
m-am 
toată 

m-am 
ințe- 

cauza 
dar

nu-i 
Dacă 
bare, 
ideal, 
N-ar
să fie mai amănunțiți 
practice, deși Bacalu 
licitat de citeva ori, 
cunoștință de cauză, 
prie experiență și pentru a nu 
fi demagog, voi spune că di
mineața sint liotărit să mă mișc 
energic dar mereu mă încurc 
in exercițiile începutului. Cu 
ce să încep ? Care nu-s prea 
grele și care-s prea ușoare? 
Din întrebare în întrebare, de 

se lămurește 
detestabilă și 
singur exer- 
cu spor, 
franțuz : 
te speli 
ridică-te

la deal ? 
profesorii 
în sfaturi 
le-a so- 
în bună 

Din pro-

ce' s-o ascund ?, 
in mine o lene 
ajung să fac un 
cițiu ridicol, dar 
comandat de un 

timp 
dinți, 
mic in vîrful 
cioarelor ! La
— ca să spun
— imi dă

re
cit 
pe 

rit- 
pi- 

asta 
așa 

mina. 
Dar mai departe ? 

Serios vorbind, 
și sper să nu fie 
cu supărare, pro-

■ blema complicată a 
practicării mișcării

■ zilnice nu e teoria 
ei, ci învingerea 
inerției psihice sau 
mai pe scurt, mai

brutal și mai pe românește, a 
lenii din om.

Cum să spulberi lenea asta 
nu o dată „sănătoasă" dar care 
se maj pretinde și apărătoare 
a sănătății, paralizîndu-ți orice 
efort fizic ca „să nu se rupă 
ceva in tine"..., după cunoscuta 
expresie ? Îmi aduc aminte de 
o idee a lui Soeter, de mult, 
încredințată lui Țopescu, intr-un 
interviu pe o ploaie torențială : 
„N-am văzut om murind din- 
tr-o alergare"... Exagerare, hi
perbolă, desigur, dar care mă 
urmărește obsedant. Dacă me
dicina e de aceeași părere cu 

inatletul? Și dacă — mereu 
căutare de terapii moderne 
medicina va proslăvi, într-o zi, 
leacul ideal și ancestral împo
triva lenii, folosit de un major 
de-al nostru, pe cind făceam 
armata, „trezitul cu apă rece"? 
„Un furtun face minuni" — ri
ma domnia-sa și într-o bună 
dimineață, ca-n marile comedii 
muzicale, am făcut înviorarea 
chitind și noi. in. ploaie : „un 
furtun face minuni". N-a murit 
nimeni...

Un gînd curat și durabil pen
tru cel care a fost arbitrul de 
fotbal Gr. Birsan.

BELPHEGOR
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ANTRENAMENTELE

ARBITRILOR, 

ÎN PLINĂ

CELE TREI DORINȚE
ALE LUI FLORIN MARIN

A.S.A. TG. MUREȘ VREA SĂ DEMONSTREZE
CĂ LOCUL 8 ESTE SUB POSIBILITĂȚILE SALE

in fața unor adversari mai buni, 
care să ne solicite. Cred că echipa 
avea nevoie și de un turneu de 
jocuri tari, în care să se călească 
acești jucători pentru a putea fa
ce față, pe viitor, unor adversari 
ca Dynamo Dresda sau Dinamo 
Zagreb. La munte, cred că am a- 
cumulat resursele fizice necesare.

DESFĂȘURARE

ia-

SOVATA. Drumul forestier a 
rămas pe alocuri îmbrăcat intr-o 
subțire pojghiță de gheață și ză
padă. Aici, cale de aproximativ 9 
km, și-au stabilit traseul lor de 
crosuri fotbaliștii de la A.S.A. Tg. 
Mureș.

I-am însoțit într-una din aler
gările lor. A fost o probă a voin
ței, mai ales pe porțiunile de 
drum desfundat, in care toți jucă
torii au încercat să se autodepă- 
șească. Portarul Nagel, de pildă, 
a sosit ultimul, la 15 minute după 
grosul plutonului, dar nu a cedat 
o clipă. N. Naghi, decanul de 
virstă al lotului, și poate al Divi
ziei A, la cei 35 de ani ai săi, a 
alergat mai mult ca altădată, fără 
să se supere 
Dali. Korteși. 
condus cursa . _
prea ridicat. Trena lor va prinde 
bine în retur. Toți sînt convinși 
de acest lucru, lucrează în conse
cință și antrenorul T. Bone n-a 
avut ce să le reproșeze. La sfirși
tul alergării s-a 
Naghi — 180, Both 
156, Fanici — 152, 
Dali, primul sosit, 
mat citeva minute 
poi autobuzul, cu 
rite de căldura ce _
treningurile ude, i-a adus pe ju
cători la hotel, unde dușul, masa
jul, bazinul cu apă termală sau 
masajul subacvatic încheiau o 
„secvență” de pregătiri din dimi
neața respectivă. După-amiaza, în 
sala de gimnastică a complexului 
balnear, pregătirile continuau... A 
doua zi, in alt peisaj, pe malul la
cului Ursu, au urmat, pentru unii, 
șase ture a cite 1 200 m, pentru al
ții, opt ture. Printre jucători l-am 
văzut și pe Fazekaș, care cu o zi 
înainte rămăsese în cameră, bol
nav, cu febră. Doar portarul So- 
lyom a trebuit, marți seara, să co
boare la Tg. Mureș. S-a accidentat 
la genunchi și zece zile va trebui 
să stea cu piciorul in ghips. „Am 
reușit, totuși, să-mi realizez pre
gătirea de bază, spunea el. în plus, 
voi face, în continuare, gimnasti
că pentru trenul superior, atît de 
importantă pentru un portar”.

...A.S.A., condusă de antrenorii 
T. Bone și Șt. Brassai, însoțită de 
medicul Em. Halmagy, efectuează 
pregătirile cu următorul lot : So- 
lyom, Nagel, Vunvulea — Gligore, 
Ispir, Szolosi, Korteși, Unchiaș, 
Onuțan — Varodi, Pislaru, Naghi 
— Fazekaș, Marton, Fanici, Both 
II, Ruja (23 de ani, atacant de la 
Metalotehnica Tg. Mureș) și ju
niorii Szekeli și Dali. Lipsesc Haj-

că tinerii Marton, 
mereu in frunte, au 
intr-un tempo poate

luat pulsul: 
— 168, Ispir — 
SzBlosi — 174, 

152 etc. Au ur- 
de revenire, a- 
geamurile abu
se degaja din

nai și Boloni, aflați la lotul națio
nal. Absențe motivate, la care mai 
sînt de adăugat juniorii Gali, O- 
grean și Simo, și ei prezenți la 
lotul de juniori. „I-am fi luat și 
pe ei la pregătiri, să se obișnuias
că cu echipa mare, cu munca și 
cerințele de aici, ne spunea col. 
Gh. Pintilie. președintele clubului. 
De altfel, alți 30 de juniori au fost 
în perioada vacanței la Sovata, 
unde s-au pregătit".

Desigur, probleme de perspecti
vă. Dar A.S.A. are „necazurile” ei, 
din sezonul de toamnă, pe care se 
străduiește să le remedieze în cel 
mai scurt timp posibil. Această 
perioadă e marcată de pregătiri, 
de căutări, de gînduri. De ce ? 
Ne-a răspuns Tiberiu Bone : „Pro
gramul de pregătire e greu, dar 
cu seriozitate și dăruire vom rea
liza tot ce ne-am propus. Locul 8 
din clasament nu este pentru noi. 
Ne-am dat seama că angajamentul 
total, forța de joc au fost capito
lele noastre deficitare. Am jucat 
bine in apărare, dar in atac nu s-a 
reușit să se valorifice prestația de 
ansamblu a echipei. S-a ratat 
mult, încă n-am găsit „virful” de 
care avem nevoie, înaintașii nu 
sînt deciși să lupte cu apărările 
mai atletice. Faptul că Boloni și 
Pislaru, 
sint cei

doar cu cite cinci goluri, 
mai eficace din echipă,

Jucătorii mureșeni, în timpul unui exercițiu de dezvoltare a forței
s. -----------

spune mult. După Sovata, vom 
continua pregătirile acasă, vom ju
ca și cu Stahl Mielec, actuala cam
pioană a Poloniei, tocmai în dorin
ța de a verifica potențialul aciuai

Urmează 
apoi, de 
mulări".

Foto BAKCSY

perioada 
exploatare

de 
a

finisare și, 
acestor acu-

Constantin ALEXE

A

RAPIDIȘTII, ASPRI CU El INSISII 7 9 9

MAISI
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Rapid 

reamintindu-și în fiecare dimi
neață de ceea ce a fost în tur, 
de greșelile pe care le-a făcut 
pe parcursul celor 17 etape din 
toamna trecută. Autocritic, cu 
sinceritate și discernămînt. „Eu 
le-am spus jucătorilor că s-au 
comportat bine, așa cum mi-am 
dorit, doar în trei meciuri, cu 
Steaua și cu F.C. Constanța, în 
Cupă și campionat — sublinia 
antrenorul Ion Motroc. Și i-am 
rugat pe ei să-mi explice de ce 
n-au jucat la fel și în celelalte 
meciuri. Primului căruia i-am 
dat cuvîntul a fost, firește, por
tarul Ioniță. Au vorbit apoi A. 
Dumitru și Pop...“

înaintea primului antrenament

9 9
AAUTOCRITICI DECÎT ORICIND

se pregătește la Predeal jucătorial zilei, cîte unul din 
își analizează comportarea din 
tur, făcînd, desigur, referiri și 
la evoluția de ansamblu a echi
pei. Sînt retrospective concise, la 
obiect. Interesant ni se pare ce-a 
spus Pop, căpitanul echipei. 
„Am avut o comportare medio
cră. N-am colaborat suficient cu 
coechipierii, îndeosebi cu extre
ma dreaptă, Teleșpan. De altfel, 
cei mai mulți dintre noi nu 
respectat indicațiile primite, 
ne-am îndeplinit sarcinile, 
părarea a primit prea multe 
luri marcate de 
pul. Mijlocașii, 
atac, ; 
Atacul 
uneori

am 
nu
A- 

go- 
ca-adversari cu 

odată plecați în 
repliat oportun, 
individualist, iar

nu s-au 
a jucat 
superficial". A patra zi

In fiecare dimineață, in jurul orei 7, rapidiștii execută programul de înviorare Foto : Dragoș NEAGU

1
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(Urmare din pag. 1)

posibilitățilc fizice și de timpul 
disponibil". Și totuși, cei care vin 
aici nu sint pe deplin mulțumiți : 
la pîrtia de la Comandă abia a- 
eum se lucrează la instalarea unui 
baby-lift, problemă care ar tre
bui rezolvată și la alte pîrtii ; 
cele șase trasee de agrement sînt 
cunoscute cu aproximație deoarece 
popularizarea lor este deficitară, 
hărțile afișate fiind depășite ; la 
club, doar prin bunăvoința biblio
tecarei Maria 
se ocupă de 
nu a fost de 
afla cîte ceva 
ganizate, deoarece panoul destinat 
acestui scop este lăsat 
sire. Și lista ar putea 
Deci...

Iosiub (colegul care 
problemele sportive 
găsit) se mai poate 
despre acțiunile or-

în pără- 
continua.

SĂU PLINE, SĂLI OOALE..
Sala 

dintre 
Simbătă după-amiază au avut loc 
aprige dispute in cadrul campio
natului internatului la volei, te
nis de masă și șah. De la profe
sorul de educație fizică Florin 
Braicu, secretar al organizației 
de partid, aflăm că alți elevi sînt 
plecați în excursie cu schiurile la 
Sadu. Directorul școlii, ing. Romeo 
Trifu, ne furnizează noi amănun
te : „Intenționăm — lucrările sînt 
intr-un stadiu avansat — să ne a- 
menajăm o cabană la Sadu, unde 
elevii noștri vor petrece multe mo
mente plăcute. Am insă și o ne
mulțumire. Nu înțeleg de ce Ia 
nivelul orașului nu se organizează 
și întreceri intre licee. mai ales 
la jocuri, deoarece cele existente

Liceului 
cele mai

energetic este una 
solicitate din oraș.

nu sint suficiente, iar elevii tre
buie stimulați și prin asemenea 
competiții cu caracter perma
nent".

La sala Liceului „Gheorghe La- 
zăr“, meciul de 
chipa anilor IV 
ani este urmat 
tenis de masă ;
se dispută „Cupa de iarnă" la 
handbal, cu participarea a 17 e- 
chipe masculine și feminine din 
Sibiu, Mediaș, Făgăraș. Copșa Mi
că și Cișnădie ; la sala de jocuri 
a Școlii sportive profesorii Ana- 
tolie Podvarcu și Mihai Fleșeriu 
supraveghează antrenamentul e- 
chipelor de baschet ; la sala Insti
tutului de invățămint superior 
are loc antrenamentul echipei de 
volei (de la studentul Ovidiu Po
pescu aflăm că în activitatea spor
tivă sînt angrenați peste 50 la sută 
dintre studenți, dar, surprinzător, 
nici o studentă !). Un nou popas la 
bazinul de la Baia Neptun, locul 
unde a deprins tainele natației 
multipla campioană națională Car
men Bunaciu. Este liniște, deoare
ce de curînd s-au făcut lucrări de

baschet dintre e- 
și cea a celorlalți 
de o întrecere de 
la sala „Armatei"

dezinfecție, ceea ce a împiedicat 
utilizarea acestuia in ultimele 
două săptămînl. De la Maria Pleșa 
aflăm că aici, în cursul săptă- 
mînii, vin, de obicei, sportivii de 
la Liceul pedagogic, de la Centrul 
de calcul, Independența, C.F.R., 
Institutul de proiectări, I.C.M.J., 
I.G.O. și Școala sportivă, iar du
minica este deschis pentru public, 
venind în medie cam 600—700 de 
persoane

La Casa de cultură a sindica
telor popicăria este închisă. Ni se 
spune că nu poate fi pusă la dis
poziția publicului, deoarece nu se 
poate asigura supravegherea și 
curățenia necesară. Drept urmare, 
ea este utilizată numai de aso- 
cițiile sportive. Un mod ciudat de 
a înțelege problema, de a utiliza 
o bază sportivă. Mesele de tenis 
au fost strînse la ora 18, deoare
ce urma o seară pentru tineret ; 
la ora 19,30 de abia citeva perechi 
se mișcau în spațiul afectat dansu
lui. Duminică dimineața cele patru 
mese au fost reinstalate și puse la 
dispoziția celor 
tenis.

mișcare. Pentru 
se străduiesc să

dornici să joace

Așadar, sibienii sînt dornici de 
se ocupă de activitatea sportivă 
cit mai bine. Totuși, numărul competițiilor este încă redus, sălile 
fiind ocupate, în special, de antrenamente, deși la sfîrșit de săptă- 
mînă acestea ar trebui să facă mai mult loc intrecerilor. Alături de 
strădaniile de utilizare eficientă a bazelor sportive am consemnat 
și eforturile pentru imbunătățirea generală a bazei materiale, pro
blemă care stă în atenția edililor, fiind analizată intr-o recentă 
ședință a Comitetului executiv al Consiliului popular județean.

Tn general, a fost un sfîrșit de săptâmînă cu destule evenimente 
cu caracter sportiv și turistic, un sfirșit de săptămină obișnuit, că
ruia, după cite ne spunea Traian Todoran, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S., sibienii vor să-i aducă în perioada următoare un plus de 
atractivitate, pe fondul unui conținut cit mai bogat.

aceasta 
rezolve

cei care 
sarcinile

I 
I 
I
I
I 
I

a vorbit fundașul central Pîrvu. 
Apoi Grigoraș, Marin Stelian, 
Șutru... Analizele acestea îi sti
mulează pe jucători. Ele repre
zintă, în același timp, și niște 
angajamente luate înaintea fie
căruia dintre antrenamentele 
conduse cu severitate de Ion 
Motroc. Cel la care am asistat 
era înscris pe agenda antreno
rului principal al Rapidului cu 
nr. 16 și exercițiile preconizate 
aveau drept scop îmbunătățirea 
rezistenței (70%), forței (15%), 
îndemînării (10%) și echilibrului 
(5%). Sus, pe serpentine, grupul 
compact al rapidiștilor se rupea 
în două numai atunci cînd pe 
șosea apărea vreo mașină, dar 
fără să-și întrerupă exercițiul.

, La Predeal. —pe serpentinele 
drumului care urcă spre cabana 

.„Trei Brazi"-, în sala de sport 
a liceului nr. 1 sau pe terenul 
de fotbal al stațiunii — antre
norii giuleștenilor, Ion Motroc și 
Vasile Copil, au considerat ne
cesar ca, de această dată, să 
pună accent nu pe acele aler
gări lungi și plictisitoare, ci pe 
antrenamentele cu intervale, fo
losind metoda repetărilor, „De 
cind mă aflu eu la Rapid — ne 
spunea Ion Motroc — este pen
tru prima dată cind ii am pe 
toți jucătorii din lot la dispoziție 
(Ioniță, Cruce, Pop, Pîrvu, Gri
goraș, Niță, A. Dumitru, Popa, 
Șutru, M. Stelian, Rișniță, Pet- 
cu, Teleșpan, Rontea, Manea, 
Constantinescu, D. Popescu, Da
vid, Caragea, Neagu). Voi avea 
deci posibilitatea să efectuez o 
pregătire omogenă. De altfel, în 
sezonul trecut, Rapid a fost de
ficitară tocmai la acest capitol, 
al omogenității; omogenitatea e- 
chipei în general și pe fiecare 
compartiment în parte. In 1977 
am pășit, insă, cu bine, băieții 
par mai îndîrjiți ca niciodată, 
ascultători și receptivi. Pină a- 
cum sînt pe deplin mulțumit de 
modul cum se prezintă".

Despre modul cum se prezin
tă, în aceste zile, Rapidul, la 
Predeal, ne-a vorbit și N, Pe
trescu, vicepreședintele Colegiu
lui central al antrenorilor. „Cu
noșteam ambiția, severitatea și 
priceperea lui Motroc în efectu
area unei pregătiri fizice cores
punzătoare. In citeva zile m-am 
convins, însă, că Rapid însăși 
vrea și se străduiește să... rede
vină echipa tenace, ambițioasă și 
dîrză pe care am întîlnit-o în 
tur doar in meciurile cu Steaua 
și F.C. Constanța".

ORADEA. De la data de 11 
nuarie, arbitrii din Oradea și-au 
reluat pregătirile in vederea nou
lui sezon competițional. La an
trenamente, care se desfășoară de 
două ori pe săptămină, participă 
peste 50 de arbitri (14 din lotul 
divizionar, 17 din categoria I și 
peste 20 de arbitri tineri). Pregă
tirea fizică și teoretică se desfă
șoară sub îndrumarea unor arbi
tri experimentați cum sint L. Bat- 
hori, O. Streng, T. Vass și N. Ma- 
covei. Colegiul județean va orga
niza, de la 1 februarie, un curs 
pentru formarea de noi arbitri, 
pentru care au și început înscrie
rile. (I. Ghișa — coresp.).

SUCEAVA. în dorința de a a- 
vea o cit mai bună comportare in 
sezonul de primăvară, și arbitrii 
divizionari suceveni se pregătesc 
incă de la 5 ianuarie — de trei 
ori pe săptămină, pe terenul 
„Lunca Sucevei". Antrenamentele, 
precedate de lecții teoretice, sint 
conduse de M. Fediuc și M. Avra- 
miuc. Concomitent cu antrenamen
tele, în atenția resortului tehnic 
se află și pregătirea arbitrilor 
pentru examenul de categoria I, 
care va avea loc la sfirșitul aces
tei săptămini, la Bacău, ca și re
crutarea unor noi arbitri, din rîn- 
durile foștilor jucători divizionari. 
(I. Mindrescu — coresp.).

CONSTANȚA. Peste 60 de arbi
tri din localitate se antrenează de 
trei ori pe săptămină pe stadio
nul „1 Mai", sub conducerea in
structorului Alex. Istrate. Dintre 
arbitrii din loturile divizionare sînt 
prezenți Gh. Ispas, Gh. Manole, 
A. Manea, V. Sabău și E. Blaciodi. 
(C. Popa-coresp.)

BRAȘOV. Arbitrii brașoveni s-au 
aliniat la startul pregătirilor din 
primele zile ale lunii ianuarie. Ele 
se desfășoară pe stadionul Me- 
trom. Ședințele teoretice au loc 
săptămînăl, la sediul C.J.E.F.S., 
sub îndrumarea arbitrului N. Ilies
cu. La antrenamente participă Gh. 
Racz. C. Braun. Gh. Ionescu, Gh. 
Văcaru și alții. Totodată, aceștia 
asigură și arbitrajele la meciurile 
de verificare ale echipelor divizio
nare care se pregătesc în aceste 
zile pe raza județului. (C. Gruia — 
coresp.).

Florin Marin a debutat pro
mițător, în toamna anului tre
cut, la Steaua, făcînd cuplu de 
fundași centrali cu Sameș. După 
numai două meciuri, cu F.C. 
Constanța și Universitatea Cra
iova, un accident în întîlnirea cu 
Dinamo, la un duel aerian cu 
Dudu Georgescu și Sătmăreanu 
II, i-au provocat o ușoară co- 
moție, făcîndu-1 indisponibil 
pentru aproape trei săptămini. 
A reintrat în partida cu Progre
sul, pentru ca, două etape după 
aceea, în jocul disputat cu Sport 
Club Bacău, să sufere o fisură 
la gleznă care l-a ținut din nou 
pe tușă la alte patru - meciuri 
ale echipei sale. A reapărut, 
pentru a doua oară după un ac
cident, în întîlnirea cu Sportul 
studențesc și a continuat să joa
ce constant bine, pină în min. 35 
al partidei cu Politehnica Iași, 
din etapa a 15-a, cînd la o lo
vitură de colț executată la poar
ta lui Naște, acesta l-a lovit 
puternic — dar neintenționat — 
cu cotul în nas. De astă dată 
FI. Marin a fost transportat de 
urgență, de la stadion, direct la 
Spitalul „Dr. Gh. Marinescu". 
Diagnosticul ? Fractură prin în
fundate a sinusului frontal.

— Credeam că n-am să mai 
pot juca niciodată fotbal. Am a- 
vut însă șansa — după cum au 
afirmat medicii — că nu a fost 
atinsă lama posterioară a sinu
sului și că organismul meu a 
rezistat bine șocului. M-am 
bucurat, însă, și de o îngrijire 
medicală cu totul deosebită și, 
drept urmare, iată-mă astăzi 
complet refăcut, spune FI. Ma
rin cu o bucurie care i se poate 
citi pe față, pregătindu-mă pen
tru reluarea sezonului oficial de 
primăvară.

— Vii pe locul tău în e- 
chipă ?

— Aș vrea. Pentru asta însă 
va trebui să mă pregătesc și să 
lupt mai mult decît în toamnă. 
Concurența este mai mare a- 
cum, obligațiile competiționale 
au crescut.

— Speri să reușești ?

— Fără îndoială. Și cînd spun 
acest lucru mă gindesc la îm
plinirea mai multor dorințe. 
Prima este să recîștig poziția de 
titular în echipa mea de club. 
A doua, să revin în lotul na
țional în care am mai fost se
lecționat în urmă cu doi ani, cu 
prilejul meciului de la Salonic, 
cu Grecia, în Cupa Balcanică. 
A treia, să cîștig cu Steaua „Cu
pa României" și să îmbrac, în 
acest an, tricoiifl de campion.

— Ar fi pentru prima 
oară...

— Da. O dată trebuie să „sparg 
gheața", așa cum am făcut-o cu 
prilejul acestui interviu, primul 
din activitatea mea de jucător.

— Succes, Florin Marin I

Mihai IONESCU

Laurențiu DUMITRESCU

„TRICOLORII" IAU
(Urmare din pag. 1)

vist a fost de citeva ori în difi
cultate, în fața lui Florea. în a- 
ceastă zonă a terenului e nevoie de 
mai multă colaborare, pentru că 
francezii și spaniolii sint cel pu
țin Ia fel de vivaci ca Florea.

Grigore este, dincolo de progre
sul din ultima vreme, un debu
tant. Disciplinat și stăruitor, el a 
avut un start marcat de rigiditate 
La Reșița, fiind incomodat uneori 
de viteza de reacție a lui Tânase. 
Atlet complet, jucător masiv și 
sobru, Grigore poate primi credi
tul necesar pină la „scadența fran
ceză".

Sătmăreanu II și Sameș au a- 
juns — amîndoi — fundași cen
trali de acoperire. Apărători pu
ternici, ei nu au încă suplețea 
psihică și fizică necesară liderului 
apărării, care este, de fapt, șeful 
de stat major al compartimentului 
șl ar trebui să fie, în faza de 
construcție, mult mai mult decît 
un șef de compartiment. O anume 
scădere de formă a lui Sătmă
reanu II este compensată de un 
plus de viteză de reacție în cazul 
lui Sameș, care își asumă, de a- 
semenea, mai multe sarcini în 
atac.

Vigu este un fundaș mai tehnic, 
mai ordonat, dar rămîne uneori în 
avanposturi, uitind sau neavind 
timp să revină.

Dumitru a primit din partea 
antrenorului Covaci sarcina de a 
opera ca vechiul inter dreapta, 
pentru a-și valorifica tehnicitatea 
și pentru a-și dezvolta forța de 
pătrundere. La Reșița, însă, el s-a 
simțit deseori tentat să redevină 
„omul de pretutindeni", ceea 
i-a diminuat randamentul, 
ales în prima repriză.

Mulțescu e un tehnician fin și 
uneori prea degajat. Mișcarea jo
cului său e uneori prea amplă pen
tru nervul extremelor. Rămîne, 
însă, un jucător „care știe".

Bălăci are nerv, sprint, dribling 
derutant, tupeu în atac, „răutate" 
in apărare. Dacă ar putea juca 90 
de minute, ar avea randamentul 
unui jucător de clasă europeană.

Boliini vrea mult, acoperă tot 
terenul, duce dorul golului, reu
șește să înscrie, dar, din prea 
mult zel, contribuie uneori la de
zordinea trecerilor din apărare în 
atac și viceversa.

UN NOU START
Troi este extrema liniei drepte. 

Depinde de ingeniozitatea pasei. 
Zamfir este extrema derutantă, 
care cultivă zig-zagul, producînd 
deseori panică, indiferent de forța 
adversarului. Din păcate, Zamfir 
nu are prea multă încredere în 
virtuțile jocului colectiv.

D. Georgescu rămîne. pină la 
proba contrarie, omul de gol, ca
litate cu care l-au investit, în a- 
cest sens toți componenții echipei 
naționale.

Aceasta ar fi echipa care ur
mează să susțină trei teste severe 
în Franța. Ce așteptăm de la „tri
unghiul" Bordeaux — Marseille — 
Nice ? Vom încerca să o spunem 
într-un număr viitor.

MECIURI
CHIMIA HM. VÎLCEA — JIUL PE

TROȘANI 2—4 (2—2). Partida s-a ju
cat in fața a peste 3000 de spectatori. 
Meci dîrz, pe un teren acoperit de 
zăpadă. Au marcat : Bartales (min. 
11) și C. Nicolae (min. 26, din pe
nalty), pentru gazde, respectiv Du- 
mitrache (min. 19, 82), Augustin
(min. 42) șl Varodin (min. 78). For
mații folosite : CHIMIA : Șchlopu 
— Basno, Ivan, Pintilie, Cincă — 
Stanca, Savu, C. Nicolae — Ioana, 
Bartales, Drăghicl (au mai jucat

ce 
mai

I
I
I 
I

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 21 IANUARIE 1977

Vineri 28 ianuarie, ora 21,30 : 
Campionatele europene de pa
tinaj artistic, 
(transmisiune 
Helsinki).

Simbâtă 29 
14,05 : Baschet 
București 
Giovanni (Italia), in Cupa cam
pionilor europeni (înregistrare). 
In pauză : „Șahul — sport, ști
ință sau artă ?” — un film cu 
campionul mondial Anatoli 
Karpov ; ora 22,50 : Campiona
tele europene de patinaj artis-

proba de dans 
directă de la

ianuarie, ora
feminin: I.E.F.S. 

GEAS Sesto San

PE MICUL ECRAN
tic, proba individuală feminină.

Duminică 30 ianuarie, ora 15 : 
Campionatele europene de pa
tinaj artistic — demonstrațiile 
laureaților ; ora 23 : „Știința și 
sportul" (film) ; Campionatele 
mondiale de bob — 2 persoane, 
de la Saint-Moritz ; Campiona
tele europene feminine de pa
tinaj viteză.

Marți 1 februarie, ora 18 :

„Cupa mondială” la schi alpin, 
probele feminine de coborîre și 
de slalom special, de la Schruns 
(Austria).

Miercuri 2 februarie, ora 
18,20 : „Cupa mondială” la 
schi alpin, proba feminină de 
slalom special, de 
Gervais (Franța).

Joi 3 februarie, 
„Cupa mondială" la 
probele 
riaș și 
geve și 
ța).

iucînd

EXTRAGEREAl: Categoria 1: 
1 variantă 10% autoturism „Da
cia 1 300" ; cat. 2 : 1,65 a 33.727 
lei ; cat. 3 : 4,15 a 13.410 lei ; 
cat. 4 : 15,55 a 3.579 lei ; cat. 5 : 
74,40 a 748 lei ; cat. 6 : 161,35 a 
345 lei. REPORT CATEGORIA 
1 : 56.686 lei.

la
ora
schi

Saint- I
17,40 : 
alpin, 

masculine de slalom u- 
de coborîre de la Me- 
Morzine Avoriaz (Fran-

I 
I
I

ta 30 ianuarie 
1977 
tragere 
LOTO 2

La această tregere se 
premii și pentru 3 numere 
toare din totalul celor 12 
sau pentru 2 numere
ale uneia din cele 3 extrageri.

acordă 
cîștigă- 
extrase

din cele 4

NU UITATI ! NUMAI AZI ȘI
MIINE VA MAI PUTEȚI PROCU
RA BILETE,

EXTRAGEREA a ll-a: Cate
goria A: 1 variantă 100% au
toturism „Dacia 1 300“ ; cat. B : 
1 variantă 25% a 16.636 lei și 
5 variante 10% a 6.655 lei ; cat. 
C : 7,20 a 6.932> lei ; cat. D : 
11,55 a 4.321 lei ; cat. E : 80,05 
a 623 lei ; cat. F : 189,40 a 
lei ; cat. X : 1.836,25 a 100 
REPORT CATEGORIA 
139.636 lei.

264 
lei. 
A :

Autoturismele „Dacia 1 300" au 
fost cîștigate de Dumitru 
fir și Coza Nicolae din 
rești, iar suma de 33.727 
fost obținută de Buzatu 
din Craiova.

Zam- 
Bucu- 
lei a 
Elena

ȘTIRI... ȘTIRI...
• SPORTUL STUDENȚESC — 

PROIECT DE TURNEU IN GRE
CIA. Fotbaliștii bucureșteni proiec
tează un turneu de 2—3 jocuri în 
Grecia, în organizarea echipei 
Panathinaikos, care a fost invitata 
Sportului studențesc în toamna a- 
nului trecut. Turneul din India, la 
care fusese invitată formația bucu- 
reșteană, a fost anulat de către or
ganizatori, care au comunicat ieri 
acest lucru forului nostru de spe
cialitate. Intre timp urmează să 
se stabilească datele meciurilor 
pentru finala „Cupei Balcanice", în 
care s-au calificat, după cum se 
știe, Dynamo Zagreb și Sportul 
studențesc, meciuri care au fost 
aminate din toamna trecută din 
pricina calendarului încărcat al 
ambelor cluburi.

• DELEGĂRI DE ARBITRI 
ROMĂNI LA MECIURI INTER
NAȚIONALE. U.E.F.A. a anunțat 
F.R.F. că arbitrul C. Dinulescu a 
fost delegat să conducă meciul 
Grecia — Italia (echipe de ama-

’tori), dinL ca cirul’1 competiției orga
nizată de către forul european, joc 
care va avea loc la Atena, la 16 
iunie. Arbitrii de linie vor fi sta
biliți de către forul nostru de spe
cialitate.

AMICALE
Roșea, Lepădatu, Ciobanu, Vergu, 
Iordache, Iordan, Boța, Romanescu, 
Radu și Pătru) ; JIUL : Homan — 
Moga, Bădin, Ciupitu, Deleanu — 
Covaci, Augustin, Stoica — Bucu- 
rescu, Dumitrache, Sălăjan (au mai 
jucat Varodin, Casapu, Chiritoiu). 
(Pavel GIORNOIU — coresp.)

RAPID ARAD — CRIȘANA SEBEȘ 
4—o (2—0). Golurile au fost înscrise 
de Mertesz, Uilecan și Iuhasz (2), 
(Pavel BÎNDEA — coresp.)

EXCURSII, ODIHNA,

CURA BALNEARA

PUBLITURISM

do locuri 
de iarnă 

hoteluri și

Nu este necesar să așteptați vara pentru petrecerea concediului 
dv. 1 OFICIILE DE TURISM și ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, 
HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI vă pun la dispoziție 
și în această perioadă un nou program de acțiuni turistice în cele 
mai pitorești zone din țară.

EXCURSII. Valea Prahovei, Valea Oltului, Maramureș, Seme- 
nic, Nordul Moldovei sînt numai citeva din locurile de atracție 
turistică unde se organizează excursii cu autocarul sau trenul, pe 
durate diferite.

ODIHNA. 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" și 
.,Cerna" din Herculane, „Tușnad" și „Ciucaș" din Țușnăd și 
„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 
Sîngeorz.

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



DE PATINAJ ARTISTIC

la handbal feminin

CAMPIONATELE EUROPENE CUPA MONDIALA",
In perioada decisivă
Slalomiștii favorizați față de coborîtori

RADNICKI BELGRAD A ÎNTRECUT
U“ TIMIȘOARA CU 18-11

Meciul retur are loc la 10 februarie, la Timișoara
BELGRAD, 27 (prin telefon). 

Joi seară s-a desfășurat, în sala 
Banjica, prima manșă a dublei 
întîlniri dintre campioana Iugo
slaviei — Radnicki Belgrad și 
campioana României — Univer
sitatea Timișoara din cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei 
campionilor europeni la handbal 
feminin. Partida a fost arbitrată 
de cuplul Skinderis — Chartas- 
villi (U.R.S.S.).

La capătul unui meci în care 
s-a impus atît în atac cît și în 
apărare, Radnicki a - întrecut 
Universitatea Timișoara cu 18—11 
(8—4). O eficiență deosebită au 
dovedit Suprinovici și Kitici, 
care au înscris cîte 6 goluri.

Universitatea Timișoara a ac-

ționat timid și 
trovici, Stoicovici, Sasu, 
s-au aflat în poziții bune,

a ratat mult. Pe- 
Luțaș 

— „„ ... Muiic, dar
fie că au tras fără convingere și 
șuturile lor au fost parate, fie 
că au șutat în afara cadrului 
porții. Golurile echipei noastre 
au fost înscrise de Cojocaru 6, 
Popa 3, Sasu

Gazdele au 
runcări de la 
timișorencelor 
dată nici una. 
pentru cite două minute Co
jocaru, Petrovici și Popa (de la 
Radnicki nimeni), 
apărat slab și a 
parabile.

Meciul retur se
10 februarie, la Timișoara.

1 și Petrovici 1. 
beneficiat de 5 a- 
7 in, în timp ce 
nu le-a fost acor- 
Au fost eliminate 

minute

Lidia Stan a 
primit goluri

va disputa la

J»
A

de vorbă cu maestrul
Ieri ne-a vizitat la redacție 

maestrul emerit al sportului Ion 
Tiriac șl ru am scăpat prilejul să-1 
invităm să ne dea

— Deci, dragă 
acasă...

— Am o perioadă 
paus. o săntămină.

un interviu. 
Țiri, din nou

scurtă de re- 
. . . La începutul

lunii februarie trebuie să nlec din 
nou să joc în turnee neutru Me
rele premiu F.I.L.T. Am avut ul
timele 5—6 săntămini destul de 
zbuciumate. A trebuit să zbor pînă 
în Australia, tinde am jucat in 
trei turnee, inclusiv in campiona
tele internaționale ale Australiei, 
considerate printre cele mai pu
ternice vatru competiții din lume.

— Ce ne sntui despre colabo
rarea cu Vil’as. cu 
cîștigat dublul de la 
Cum a fost acolo ?

— Eu am mai făcut 
Villas de cîteva ori. De 
binatia noastră nu este cea ideală, 
fiindcă amindoi sintem prepara
tori. cind in mod normal unul din 
jucători trebuie să pregătească 
mingea iar celălalt să finalizeze. 
Avind însă in vedere că argenti
nianul este un jucător abil (ori
cum, în dublu el nu poate încă 
să-și pună în valoare calitățile de 
la simplu), cred că în viitor vom 
merge din ce in ce mai bine. Tur
neul de la Baltimore a fost, in 
special la dublu, destul de tare, 
printre particivanti aflindu-se Fi
bak — ciștigător in W.C.T. la du
blu. McNear — care a invins. tot 
la dublu, în Marele premiu F.I.L.T. 
ș.a. Am avut și un complex de 
imnreiurări dificil : am intrat din 
primul tur cu cap de serie și așa 
am mers in continuare. Finala a 
fost si mai grea, cu Kodes și Ca
se. dar Villas, după ce pierduse 
finala de simplu (timp de 4 luni 
a jucat non-stop), a depus un efort 
extraordinar și astfel am ieșit în
vingători. Cred că la această oră

care ai 
Baltimore.

dublu cu 
fapt, corn-

VLADIMIR KOVALEV
(U.R.S.S.)

u

în proba individuală masculi
nă, după exercițiile impuse, con
ducea sportivul sovietic Vladi
mir Kovalev (în fotografie) — 
85,08 p, urmat de Jan Hoffmann 
(R.D. Germană) — 85,00 p. Ieri 
după amiază au avut loc între
cerile de exerciții 
această probă.

★
Joi după-amiază 

exercițiile impuse 
dividuale feminine, 
samentului se află

liber alese la

s-au încheiat 
ale probei in- 
In fruntea cla- 
Anett Poetzsch

(R.D. Germană), cu 45,60 puncte, 
urmată de Dagmar Lurz (R.F. 
Germania) — 43,96 puncte și Sus
anne Driano (Italia) — 42,36 puncte.

★
în proba de dansuri, la sfirși

tul exercițiilor obligatorii in frun
tea clasamentului se află perechea 
sovietică Irina Moiseeva — Andrei 
Minenkov, cu 101,24 puncte. Pe 
locurile următoare sint clasate pe
rechile Regoeczy — Sallay (Unga
ria) 98,44 puncte și Iliniciuk — Kar- 
ponosov (U.R.S.S.) — 98,52 puncte.

★
Primii laureați ai campionatelor 

europene de patinaj artistic, com
petiție care se desfășoară in a- 
ceste zile la Helsinki, sint sporti
vii sovietici Irina Rodnina și Alek
sandr Zalțev, învingători in proba 
de perechi. Este pentru a 5-a oară 
consecutiv cind acest redutabil 
cuplu cucerește titlul continental. 
Această victorie încununează 
mod strălucit cariera sportivă 
excepție a Irinei Rodnina, in 
cărei palmares figurează acum 
titluri de campioană 
opt titluri de campioană mondială 
și două medalii olimpice de aur

Iată clasamentul final al probei 
de perechi : 1. Irina Rodnina — 
Aleksandr Zaițev (U.R.S.S.) —
141.08 p — campioni europeni : 2. 
Irina Vorobieva — Aleksandr Vla
sov (V.R.S.Ș.) — 136,74 p ; 3. Ma
rina Cerkasova — Serghei Șahrai 
(U.R.S.S.) — 133,97 p ; 4. Manuela 
Mager — Uwe Bewersdorf (R.D.G.) 
— 132,77 p ; 5. Sabine Baess — 
Tassilo Thierbach (R.D.G.) —
128,24 p : 6. Ingrid Spieglova —
Alan Spiegel (Cehoslovacia).

în 
de 
al
9 

europeană.

Cu întrecerile de vineri și sîm- 
bălă din stațiunile franceze de 
sporturi de iarnă St. Gervais și 
Megeve Începe perioada a doua, 
decisivă, a „Cupei mondiale”, com
petiție care timp de peste trei luni 
concentrează in diverse locuri și 
pe diferite continente elita schiului 
alpin.

Prima perioadă poartă caracte
ristici speciale, distincte, in clasa
mentele generale : feminin și mas
culin. determinate de programul 
de pînă acum.

Iată, de pildă, întrecerile femi
nine. Faptul că in prima parte a 
competiției figurau in calendar 7 
probe de coborire, 4 slalomuri 
și 3 slalomuri uriașe a favorizat, 
neindoios, de la inceput, pe spe
cialistele in coborire. Consecința 
este netă in configurația clasamen
tului general in care 4 coborîtoare 
Moser-Proll, Habersatter-Totsch- 
nig, Nadig și Zurbriggen) iși 
dispută primele 6 locuri cu doar 
două slalomiste (Morerod și Wen
zel). Dacă totuși lideră este la ora 
actuală Lise-Marie Morerod, a- 
ceasta se datorește pe de o parte 
faptului că Annemarie Proll-Moser 
s-a accidentat la coborirea de la 
Schruns 
ciștiga), 
tului că 
listă a 
(dovadă 
gat in această primă parte a sezo
nului : 3 slalomuri speciale și 2 
slalomuri uriașe !). Această multi
lateralitate o avantajează pe Mo
rerod și in continuare, intrucit 
programul perioadei secunde pre
vede, față de 2 coboriri, 4 slalo
muri speciale și 5 slalomuri uriașe.

CLASAMENTE GENERALE
FEMININ

1. Lise-Marie Morerod (Elveția) 
193 p, 2. Annemarie Proll-MoSet 
174 p. 3. Brigitte Habersatter- 
Totschnig (ambele Austria) 147 p, 
4. Hanoi 
tenstein) 128 
rese Nadig 
Bernadette 
78 p.

Wenzel (Liech- 
p, 5. Mărie — The- 
(Elvețio) 122 p, 6. 
Zurbriggen (Elveția)

MASCULIN
1. Ingemar Stenmark (Suedia) 

149 p, 2. Franz Klammer (Aus
tria) 133 p, 3. Klaus Heidegger 
(Austria) 131 p, 4. 
Thceni (Italia) 108 p, 
Hemmi (Elveția) 98 
Gros (Italia) 93 p.

Gustavo
5. Heini 

Pierop. 6.

pe locul 2,

emerit al sportului ION TIRIAC
sintem printre primele două-trei 
dubluri din Marele Premiu.

— Villas conduce în premiul 
F.I.L.T. Ce șanse îi acorzi ?

— tn acest an el a preferat să 
joace in aceste turnee, renunțind 

Cred că Villas, care vrea 
să ciștige din nou Marele premiu, 
are șanse, la concurență cu Tan
ner și, eventual, cu Ramirez.

— Crezi că în noua sa formu
lă, circuitul W.C.T., cu 
tori mai puțini, care se întil- 
nesc de mai multe ori intre 

' ei, va deveni monoton ?
— W.C.T.-ul nu a avut pină in a- 

cest an concurența F.I.L.T.-ului in 
perioada ianuarie-mai. Din 1977, 
Marele* premiu s-a întins și pe 
această perioadă, deci W.C.T.-ul 
s-a văzut obligat să facă un tur
neu cu mai puțini jucători. 16. 
Dar are în fiecare săptămînă ■ un 
tablou foarte tare, care va suscita 
în continuare interesul. După cît 
se pare, insă, Borg a renunțat la 
acest circuit în favoarea Marelui 
premiu și, desigur, aceasta va a- 
fecta valoarea întrecerilor. Dar să 
nu uităm că rămin Connors, Năs
tase, Dibș. Solomon, Fibak și al
ții...

— De ce nu reușește llie să 
ciștige și Wimbledon-ul ?

— Năstase, deosebindu-se de toți 
ceilalți, este un artist. Si cum un 
artist nu poate picta — să zicem 
— după un anumit orar, ci numai 
cind este inspirat, nici Năstase nu 
poate străluci la orice oră. Pe de 
altă parte, faptul că el a ratat 
victoria la Wimbledon, deși a a- 
juns în finală, ii creează tot mal 
multe complexe. Anul trecut, în 
finala cu Borg, a vrut să creeze 
imaginea unui Năstase nou, com
plet liniștit, complet deosebit...

era Năstase...
era Năstase și a 
calul în partea o- 
acord că llie nu 
o mie de comedii

— . Care nu
— ...care nu 

pierdut ! Sărise 
pusă. Sint de 
trebuie să facă

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

jucă-

pe teren, dar nu-i poți cere să 
devină peste noapte un jucător cu 
nervii lui Borg, un cu totul alt 
temperament. Năstase este Năstase 
așa cum e el, cu năzbitiile și cu 
strălucirile lui.

— Am anunțat 
„Cupa Davis“...

■ Sigur,, aceasta 
moment. Cei 38 
oferă in acest 
perspectivă.

că vei juca în
este o soluție 
de ani ai mei 

o
pe 
de 
să 

la simplu,

de 
nu 
de 
mă limitează la proba 
deci Năstase va trebui 
neapărat două puncte 
cel de al treilea fiind sub semnul 
întrebării...

— Ce planuri ai pentru acest 
an ?

— O să joc tot anul în- dublu 
cu Villas. Voi juca cit voi putea 
de mult în Marele premiu, am 
renunțat la „team-tennis", ceea ce 
mă eliberează pe timpul verii, și 
firește, voi juca în „Cupa Davis", 
pină unde vom ajunge.

Mircea COSTEA

caz 
Jocul

soluție 
zgură 

dublu, 
ciștige

La zi, in cupele europene la baschet

STEAUA - LIDER
Cu meciurile desfășurate 

miercuri seară s-a încheiat pri
mul tur al sferturilor de finală 
ale Cupei cupelor (masculin) și 
Cupei „Liliana Ronchetti“ (femi
nin) la baschet, urmînd ca retu
rul să înceapă la 9 februarie 
(Steaua va juca cu Forst Birra 
la Cantu, iar Rapid cu C.S. Tou
lon la București). Iată rezulta
tele ultimei etape și clasamente
le (în caz de egalitate de puncte, 
primează rezultatele directe):

CUPA CUPELOR
GRUPA A : Radnicki Belgrad 

— Slavia Praga 115—70 (56—35),

CE FEL DE „OPEN“?

IN GRUPA B
Cinzano Milano ■— Spartak Le
ningrad 94—69 (50—35).
1. Spartak 3 2
2. Radnicki 3 2
3. Slavia 3 1
4. Cinzano 3 1

(pe care ar fi putut-o 
iar pe de altă parte fap- 
elvețianca este o specia- 

ambelor probe de slalom 
stînd faptul că a și cîști-

La băieți, acum
Franz Klammer (învingător singu
lar al tuturor celor 5 probe de co- 
borîre), duce o luptă inegală cu 
toți specialiștii slalomului. Aceștia 
la rindul lor sint divizați : liderul 
Ingemar Stenmark a cîștigat 4 
slalomuri speciale, iar Haini 
Henuni a ieșit învingător in 3 sla
lomuri uriașe. Foarte bine clasat 
(locul 3) — in mod aproape sem
nificativ — este un „multilateral", 
austriacul Klaus Heidegger, capa
bil să ocupe unul din primele 5 
locuri în nu. mai puțin de 9 con
cursuri de slalom special și de 
slalom uriaș ! Italienii Gustavo 
Thoeni (locul 4) și Piero Gros (6) 
sint din aceeași „spiță”, ceea ca 
va complica lupta pentru intiietaie 
în întrecerile ce urmează și care 
vor pdrta „circul alb" prin S.U.A., 
Japonia, Norvegia, Suedia și Spa-

ÎN VIZITĂ LA O SCOALĂ 

DIN VARȘOVIA
din 
este 
ales 
des-

Școala generală nr. 173 
raionul Ochota al Varșoviei 
binecunoscută datorită mai 
susținutei activități sportive 
fășurate de elevii săi. Prima ex
plicație a rezultatelor foarte bu
ne se află în faptul că absolut 
toate cadrele didactice sprijină 
activitatea sportivă. Directoarea 
școlii, Danuta Skoczylas-Troc, este 
ea însăși profesoară de educație

rate sau înclinații: atletism, bas
chet, volei și handbal. Cele mai 
bune rezultate au fost realizate 
la atletism, elevele selecționate 
clasîndu-se pe primul loc în 
campionatul școlar al Varșoviei. 
Ne-am notat și cîteva ... speranțe 
ale antrenorilor: Borkowska. 
Szczerbinska, Sobieraj, Kuras- 
zewska și Borowska; sînt nume 
încă necunoscute, dar care au

în pofida faptului Că a mai 
rămas destulă vreme pînă la 
disputarea primului meci din ca
drul celei de a 43-a ediții a 
C.M. de hochei (grupa A), con
fruntarea mondială a sportului 
crosei și pucului s-a instalat de 
pe acum în centrul comentarii
lor. Cauzele simțitoarei creșteri 
a cotei de interes sînt, probabil 
în legătură cu fațitul că avem 
de a face cu prima ediție „o- 
pen" a campionatului lumii, 
prima reuniune cu adevărat re
prezentativă pe plan mondial, 
după așa-zisul „divorț canadian". 
Este firească, deci, curiozitatea 
reporterilor de pretutindeni de a 
vedea cu un ceas mai devreme 
ce se profilează pe cerul, acum 
senin, al acestei mari competiții, 
la startul căreia se vor afla, 
pentru întîia oară, și hocheiștii 
ronf&ni.

Ziarul „Sport" din Zurich pu
blică o știre semnificativă, sub 
titlul : „Jucători profesioniști 
din N.H.L, (n.n. National Hokey 
League — cea mai puternică 
competiție profesionistă canadia- 
no-americană) în reprezentativa 
R.F.G. Se face o scurtă re
ferire la afirmația antrenorului 
Xavier Unsin, conducătorul teh
nic al echipei R. F. Germania, 
care a mărturisit unui ziarist 
că urmărește cu atenție evoluția 
atacantului Waiter Tkaczuk 
la New York 
cut 
din
cuns deloc intenția de a cere a- 
cestui american get-beget să îm
brace ocazional și tricoul selec
ționatei... vest-germane la C.M.

Faptul provoacă, cel puțin, ne
dumerire. L.I.H.G. a făcut 
gest de îngăduință, acceptind 
selecționata Canadei, țara 
baștină a hocheiului, să vină 
Viena cu cei mai buni jucători,

de 
Islanders, năs- 

în localitatea Emsdetten 
R.F.G. EI nu și-a as-

TELEX

un 
ca 
de 
la

indiferent în ce echipă profesio
nistă joacă. Dar această convenție 
nu trebuie greșit înțeleasă sau in
terpretată, pentru că — iată — 
în diverse locuri se caută acum 
subterfugii de circumstanță pen
tru a întări echipele naționale 
cu jucători de import, naturali
zați peste noapte și folosiți acolo 
unde nu Ie este, de fapt, locul. 
Asemenea, practici pot provoca 
confuzii și, cu siguranță, 
țumiri.

Investigînd listele de
ai echipelor din campionatul 
nord-american ne-am putea tre
zi, de pildă, că „squadra azzur- 
ra“ emite pretenția de a folosi 
la C.M. (grupa B) pe Joe Fortu
nato de la Colorado Sabres, 
născut acum 28 de ani la Bari, 
sau pe Joe Debenedet de la 
Pittsburgh Penguins, născut a- 
cum 29 de ani în localitatea ita
liană Cordenone. La fel, forma
ția Iugoslaviei ar putea reven
dica pentru grupa B a C.M. de 
la Tokio pe Ivan Boldirew de la 
Chicago Black Hawks, născut la 
Zrenjanin. Fără a mai adăuga, 
ca o culme a ironiei și a absur
dului, .că și Venezuela ar putea 
să se gîndească la introducerea 
hocheiului pe gheață, sport ne
cunoscut încă în zona Mării Ca
raibilor. Un prim și mare jucă
tor... venezuelean există: Kick 
Chartraw de la Montreal Cana- 

' diens născut la Caracas !
Lăsînd gluma la o parte, să 

precizăm că lucrurile sînt, deo
camdată și din fericire, numai 
în stadiu de proiect. Să sperăm 
că, spre binele hocheiului, ele 
vor rămîne la acest stadiu. Alt
fel, pe bună dreptate, ne-am pu
tea întreba : cît de... „open" va 
fi campionatul mondial de la 
Viena ?

1 252-236 5
1 286-242 5
2 225-282 4 
2 250-253 4

GRUPA B: Steaua București —
A.S. Villeurbanne 65—59 (34—29), 
Forst Birra Cantu — Juventud 
Badalona 105—76 (51—37).
1- Steaua 3 3 0 235-218 6
2. Fprst 3 2 1 315-240 5

'3. Juventud 3 1 2 250-270 4
4. Villeurbanne 3 0 3 218-290 3
CUPA „LILIANA RONCHETTI

GRUPA A: Slavia Sofia 
Slavia fraga 60—65 (25—45).
1. Slavia Praga
2. T.U.S 1
3. Slavia Sofia

GRUPA B: A.S.
— Industromontaj
(30—27).
1. Lokomotiv Sofia
2. Industromontaj'
3. Montferrand

GRUPA C: Rapid București — 
Spartak Moscova 54—91 (24—46).
1. Spartak 2 2 0 172- 96 4
2. Rapid 2 1 1 112-139 3
3. C.S. Toulon 2 0 2 90-139 2

Leverkusen
220 128-113
2 1 1 124-129
2 0 2 126-136 

Montferrand
Zagreb 69—70

nemul-

jucători

Călin ANTONESCU

2 2 0
2 1 1
2 0 2

133-110 4
125-129 3
124-143 2

1ntr-o surprinzătoare revenire, prima schioară franceză care ciștigă o 
probă in acest sezon : tinăra Perrine Pelen, victorioasă in slalomul 

special de la Crans-Montana

Campionate în curs
de desfășurare Gin

FRANJA: NANTES SE
MARILE REVELAȚII•>

Bergeroo, portarul echipei Bordeaux, mai bine 
plasat, reușește să rețină balonul. Fază din meciul 

Bordeaux — Paris St. Germain

LYON
Cel cle-al 39-lea 
campionat al Fran
ței a fost reluat 
de curind, după 
o scurtă pauză de 
iarnă. întrecerea, 
nici mai bună nici 
mai rea din punct 
de vedere 
tiv decît in 
trecuți, nu 
sește încă drumul 
spre „inimile1
spectatorilor, 
dioanele 
tul de 
asta nu 
cauza 
rece, 
astfel, 
silia, 
„Velodrom" 
„frecventat" 
de 8.000—10.000 de 
spectatori, 
vul îl 
forma 
chipei 
una 
mai 
Franța și care 
cum se zbate 
mediocritate, 
ciuda valorii 
cătorilor care 
alcătuiesc. Pe

calita- 
anii 
gă-

sta- 
fiind des- 

goale, și 
numai din 

timpului 
Să notăm, 

că, la Mar- 
stadionul 

nu este 
decit

Moti- 
constituie 

slabă a e- 
favorite, 

dintre cele 
iubite

IMPUNE;
SI BASTIA
J

CLASAMENTUL
1. Nantes 22 13 5 4 46-26 31

; 2. Lyoh. . ’ / 22 11 8 3 39-24 30
3. Bastia 22 12 3 7 50-37 27
4. Lens 22 10 7 5 48-37 27
5. Pâris S.G. 22 II 4 7 42-31 26
6. Nancy 22 10 5 7 47-32 25
7. Nisa 22 11 2 9 33-31 24
8. St. Etienne 22 87 7 29-21 23
9. Metz 22 8 7 7 29-28 23

10. Reims 22 8 6 8 33-38 22
11. Bordeaux 22 8 5 9 36-36 21
12. Layal 22 8 5 9 28-37 21
13. Angers 22 7 6 9 29-34 20
14. Nîmes 22 7 6 9 25-32 20
15. Marsilia 22 8 4 10 30-40 20
Ui. Sochaux 22 7 b 10 28-38 19
17. Valenciennes 22 6 6 10 30-34 18
18. Troyes 22 •7 4 11 25-34 18
19. Lille 22 5 3 14 26-41 13
20. Renes 22 4 4 14 21-43 12

fizică și a știut să insufle tutu
ror colegilor dragostea pentru 
mișcare, pentru sport. Totul de
monstrează aici că sportul se 
află la el acasă: sala de jocuri, 
nu prea mare, dar excelent uti
lată și îngrijită, nu cunoaște 
pauze decît seara, tîrziu. cînd se 
încheie ultimul antrenament; te
renul de fotbal, acoperit cu ză
padă la ora vizitei noastre, nu 
știe nici el ce înseamnă liniștea, 
elevii școlii — echipați în tre
ninguri — practicing fotbalul pe 
orice vreme; pista de atletism, 
curățată cu grijă, și ea este mar
tora unei permanente animații, 
iar terenul de handbal — aflat 
tot in aer liber — găzduiește 
aproape zilnic meciuri în toată 
regula.

Discutăm cu profesoara de e- 
ducație fizică Danuta Grodek, de 
la care aflăm că în această școa
lă există patru clase speciale; în 
fiecare dintre ele elevii sînt îm- 
părțiți după disciplinele prefe-

în 
performanței, mai ales 
aceste cinci atlete fac 

din echipa de... baschet 
clasată pe locul 3 în 

.școlar.

toate șansele să se lanseze 
circuitul 
că toate 
parte și 
a școlii, 
campionatul republican 
desfășurat în decembrie trecut la 
Zielona Gora. Rezultate la fel 
de bune au obținut și echipa de 
volei (în fotografia de mai sus), 
cea de handbal băieți și cea de 
fotbal (pregătită de profesorul 
Bogdan Paprot).

în privința competițiilor cu ca
racter de masă, acestea sînt or
ganizate foarte des și angrenea
ză aproape toți elevii. Apoi, 
excursiile în diferite zone turis
tice, taberdle de vară și de iar
nă, precum și lecțiile de înot (o- 
bligatorii pentru toți elevii) com
pletează programul complex pe 
care conducerea școlii și catedra 
de educație fizică îl alcătuiesc în 
fiecare an.

Horia ALEXANDRESCU

ATLETISM • Concurs la Christ
church : 100 m — Crawford 10,54 ; 
400 m — Highan 47.68 ; 1 500 m — 
Moorcraft 3:39,8 ; 3 000 obst. — Mali
nowski 8:27,00 ; 100 ni ff) — Boyle. 
Robertson șl Szewinska 11,66.

AUTO A La sfirșitul parcursului 
comun din cadrul celui de-al 45-lea 
raliu internațional automobilistic de 
la Monte: Carlo, In fruntea clasa
mentului se află echipajul italian 
pilotat de Șandro Muriarl (Lancia), 
care are un avans de 3:07 față: de 
echipajul finlandez care-1 are ca 
pilot pe Markku Alen și de 3:08 a- 
supra echipajului lui Jean Claude 
Andruet (Franța). Proba comple
mentară de munte (680 ltm), care a 
început ieri, reunește 60 de echipaje.

BOX A Joe Bugner a acceptat 
să-l întilnească pe americanul Ron 
Lyle, Meciul se va desfășura la 20 
martie în orașul Las Vegas.

hochei a La Oulu, meci amical : 
Suedia — Finlanda 3—1 ■ (2—0, 0—6, 
1—1). A După 28 de etape în cam
pionatul Cehoslovaciei conduce Du- 
kla Jihlava 48 p. urmată de .Sonp 
Kladno — 43 p și Sparta Praga — 
35 p.

PATINAJ A Campionatul feminin 
al U.R.S.S. s-a încheiat 4a Alma Ata 
cu victoria Galinei Stepanskaia, care 
cucerește pentru a doua oară conse
cutiv titlul unional. Pe locurile ur- 

. mătoare s-au clasat Vera Brindzei. 
o tînără patinatoare din Kiev, și

La Philadelphia, în turul 2 al campionatelor internaționale de tenis 
Pe teren acoperit ale S.U.A. .au fost eliminați 3 dintre principalii fa- 
vorlți : Bj6rn Borg, llie Năstase, Manuel Orantes. Tînărul jucător 
american Bill Scanlon, revelația actualului sezon, și-a confirmat as
censiunea cîștigind cu 2—.6, 6—1, 6—4 partida cu llie Năstase. Fred 
McNair — Manuel Orantes 2—6, 7—6, 6—4 ; Ray Moore — Bjorn Borg 
7—6, 6—4. Alte rezultate : Borowiak — Gerulaitis 6—4, 3—6, 6—4 ; Pa- 
natta — Gorman 4—6, 6—3, 6—4 ; Stockton — Alexander 6—4. .6—7 
7—6 ; Drysdale — Cox G—3, 6—1 ; Flbak — G. Mayer 6—4. 6—3 ; V. Amri- 
traj — Waltke 6—1. 4—6. 6—2 ; Mitton — Pattison 6—3. 4—6. 6—3 : Got
tfried — Martin 7—6, 6—4 ; Roche — Kodes 6—4. 6—0 ; Solomon — 
Case 6—3, 6—2 ; Dibbs — Stewart 6—0, 6—3 ; Rosewall — Parun 6—3, 
6—3.

din 
a- 
în 
în 

ju- 
o 

de 
altă parte, finalista de anul trecut 
a Cupei campionilor europeni, 

, neuitatul meci de la Glasgow 
Bayern Miinchen, este vorba 
A.S. Saint-Etienne,

Valentina Golovenkina din Sverd
lovsk. Rezultate tehnice : 500 m — 
Vera Brindzei 43,77 : 1500 tn — Ga
lina Stepanskaia 2:15.52 ; 3 000 m — 
Galina

SCHI 
Kaiwh 
special . , . ___ __
Schwanden (Elveția), fiind urmat de 
americanul Geoff Bruce A Proba 
masculină de 15 km de la Mont Re
tard (Franța) s-a încheiat cu vic
toria surprinzătoare a tînărulul 
sportiv finlandez Jolian Rebo 
(48:34,77). Marele favorit al cursei 
cunoscutul campion finlandez 
Koivisto, ' ' ‘
(49:11,90).
10 km 
BiSsig — ______

Șah A „Gupa Europei" la 
oare a continuat cu runda a 
Cejici — Korte 1—0., Ranc — Nikolin 
1—0, Sikora — Sandstroem '/2—

Stepanskaia 4:42,12.
• Japonezul Toshihiro 

a cîștigat proba de slalom 
desfășurat pe pîrtia de la

s-a clasat
Tn proba 

a cîștigat 
35:32,49.

pe locul 
feminină 

suedeza

Arto 
doi 
de 

Doris

juni-
4-a :

Zaharovska — Kas */j—'/2. Viorica 
llie și Maria Pogorevici au între
rupt partidele cu Jilmaz (Turcia) și 
respectiv, Savova (Bulgaria), tn cla
sament conduc Cejici și Ranc (am
bele Iugoslavia) c.u cîte 3 p urmată 
de Viorica Uie (România), Savova 
(Bulgaria) — cîte 2</2 (1), Sikora 
(Polonia), Kas (Ungaria) — cîte 
2'/2 p, Zaharovska (Cehoslovacia) 
2 p. etc. A La Belgrad conduce 
marele maestru Matulovlcl cu 6 p 
urinat la o jumătate de punct de 
Smejkal (Cehoslovacia). Rezultate în
registrate în runda a 9-â : Suetln — 
Ostolci 1—0. Smejkal — Gavela 
1—0, Matulovici — Portisch 4/2—*/2 
Bukici — Ralkovicl */2—V2.

TENIS A In turneul de la Bloo
mington : Morozova — Mottram 3—6, 
6—1. 6—3 : Cimîreva — Kerrey Reid 
6—2. 6—4 ; Margaret Court — Sharon 
Walsh 6—4, 6—2 ; Rosemary Casals 
— Traky Austin 6—3, 6—3.

din 
cu 
de 

nu-și găsește 
nici ea linia de plutire. în general, 
formația antrenată de Herbin se 
dovedește foarte puternică în 
apărare, dar are un atac care mar
chează puțin, „productivitatea" 
sa fiind printre cele mai slabe din 
campionat. Printre cei ce îmbracă 
culorile 
portarul 
cîmp — 
Piazza, 
cheteau, 
Aflată în pregătire pentru meciul 
cil F.C. Liverpool din cadrul 
C.C.E., St. Etienne dă selecționa
tei franceze, ce va fi in curind o- 
pusă la Bordeaux lotului nostru 
reprezentativ, doar pe fundașul 
Lopez.

în afara meciului de la 
deaux, fotbaliștii noștri vor 
evolua la Marsilia și Nisa, 
pre Olympique Marsilia să amin
tim in plus că in ultimele 7 me
ciuri ea nu a reușit nici o victorie !

• MECIURI AMICALE. La Tel

campioanei amintim pe 
Curkovici, jucătorii de 
Jeanvion, Lopez, Larque, 
Bathenay, Synaegel, Ro- 
frații Revelli, Saramâgna.

Bor
in ai

Des-

Dimpotrivă, 
ori la scor 
0—4 cu Saint Etienne), . în retur 
reușind doar două pârtide egale 
pe teren propriu (1—1 și cu 
Nantes și cu Valenciennes). In for
mație activează o serie ds jucă
tori bine cunoscuți, printre care 
argentinienii Alonso (fost la River 
Plata) și Yazalde (cîștigător al 
„Ghetei de aur" pe cind juca la 
Sporting Lisabona), apoi — Bere‘a, 
Zvunka, Bracci (care va fi folosit 
ca libero pentru că titularul for
mației, Tresor, este indisponibil, 
fiind operat de hernie).

Și O.G.C. Nisa, aflată sub con
ducerea tehnică a lui Jean-Ma?e 
Guillou, prezintă o serie de jucă
tori internaționali, precum por
tarul Baratelli și jucătorii de cimp 
Douis, Huck, Adams sau Toko. 
Tot aici activează si cunoșcuții in
ternaționali iugoslavi 
(in apărare) și Bjekovici

Lidera Nantes, clasată 
campionatului trecui pe 
4-lea.' pregătită de Jean 
avind în rîndurile sale 
trand-Demanes. Bargas. 
chelii și grecul Triantafi’os, a ' de
venit una dintre echipele-far ale 
Franței. In urma ei. la un punct 
diferență. Lyon, a cărei ascensiune 
fată de campionatul trecut (s-a 
clasat pe locul al 16-lea) surprinde, 
dar în același timp demonstrează 
că munca depusă acolo de antre
norul Jaquet. foarte atent în pre
gătire. dă roade peste așteptări. 
Frumoasă și ascensiunea echipei 
Bastia, din Corsica. Ea prezintă col 
mai productiv atac, revitalizat de 
binecunoscutul Geaici. aflat 
mare formă 
drept cel mai 
decembrie, • în

Aviv : Israel —

a pierdut de citeva 
(0—5 cu Bordeaux și

Katalinski 
(în rtar). 
la finele 
locul al 

Vincent, 
pe Bcr- 

Baron-

în 
declarat 
al lunii

și recent 
bun jucător 
Franța.

_ ------- ...----- ..... . — Grecia 1—1 y.—., ,
au marcat : Galakos (min. 1) pentru oaspeți și Schweitzer (min. 13) pen
tru gazde. La Haga : F.C. den Haag — Cehoslovacia 1—6 (0—2) ; au 
marcat : Gajdusek (3), Nehoda (2), Moder pentru învingători, respectiv 
Noel. La Ațena : A.E.K. — Slavia Praga 1—0 (0—0). La Bandung (Indo
nezia) : Persib-Levski Spartak 3—2 (1—0).

(1-1) ;

Redacția și administrația. București, str. V. Conta 16, tel. centrală 11.10.05; secția coresp. 11.51.09; interurban 437 ; telex: 10*350 romsp r. Tiparul; I. P, „Informația** 10 36'3. Pentru străinătate, abonamente prin ILEX1M Departamentul 
export-import presă. P.O. Box 136—137, telex 11226, București str. 13 Decembrie nr. 3. R 4


