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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU i
A EXAMINAT CU SPECIALIȘTII PRORLEME

ALE CREȘTERII EFICIENȚEI ECONOMICE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a exa
minat, in cursul dimineții de vi
neri, 28 ianuarie, modul cum se 
traduc in viațâ, in activitatea de 
investiții și de producție dintr-o 
serie de importante ramuri econo
mice, măsurile stabilite de condu
cerea de partid privind reducerea 
consumurilor de materii prime și 
materiale, extinderea utilizării înlo
cuitorilor, gospodărirea judicioasă 
și eficientă a combustibililor și e- 
nergiei electrice, diminuarea con
tinuă a costurilor de fabricație 
prin modernizarea tehnologiilor a- 
plicate și elaborarea altora mai 
productive, prin asimilarea unor 
mașini și agregate noi, de inalt 
randament, prin introducerea cit 
mai rapidă a progresului tehnico- 
științific.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Gheorghe 
Cioară, Lină Ciobanu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Ion loniță, 
Gheorghe Oprea, Vasile Patilineț, 
Ion Ursu, Aurel Duma, precum și 
Angelo Miculescu și Mihai Mari
nescu, viceprim-miniștri ai guver
nului,

Inscriindu-se în contextul preo
cupărilor constante ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru aplicarea 
în cele mai bune condițiuni a ho- 
tăririlor celui de-al Xl-lea Congres 
al partidului referitoare la sporirea 
continuă a eficienței întregii ac
tivități economice, la progresul mai 
rapid al întregii țâri, această nouă 
intilnire a secretarului general al 
partidului cu membri ai conducerii 
unor ministere, cu specialiști din

diferite 
analiza 
lități de realizare, la scara unor 
importante ramuri industriale, a 
concluziilor Plenarei din 2-3 no
iembrie 1976 a C.C. al P.C.R., ale 
Consfătuirilor de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din ultima parte a anu
lui trecut.

în cadrul unei ample ți cuprin
zătoare prezentări organizate in 
pavilionul central al complexului 
expozițional din Piața Scinteii au 
fost infățișate rezultatele concrete 
obținute pe linia reducerii continue 
a consumurilor de materii prime 
ți materiale, folosirii raționale 
ți valorificării superioare a aces
tora, ca ți a produselor secundare 
ți auxiliare, a economisirii ener
giei ți combustibililor prin elabo
rarea tehnologiilor adecvate de 
execuție, capabile să asigure o 
eficiență economică ți productivi
tate superioară.

Cu acest prilej, vizitând sectoa
rele rezervate diferitelor ramuri ale 
economiei naționale, tovarățul 
Nicolae Ceauțescu a purtat un viu 
dialog de lucru cu specialiștii din 
domeniile respective. Secretarul ge
neral al partidului a făcut o serie 
de recomandări prețioase privind 
sporirea continuă a eficienței acti
vității productive, reducerea consu
murilor de 
getice.

In cursul 
general al 
de asemenea, modul în care s-a 
trecut la înfăptuirea indicațiilor 
privind ieftinirea ți îmbunătățirea 
funcțională a construcțiilor desti
nate învățămintului ți ocrotirii să-

domenii a avut ca obiect 
celor mai potrivite moda-

materii prime și ener-

acestei vizite, secretarul 
partidului a analizat,

nătâții, comerțului și turismului, in 
strinsă corelare cu necesitățile rea
le și criteriile dezvoltării economi- 
co-sociale a localităților. Exami- 
nind împreună cu miniștrii de re
sort noile propuneri elaborate de 
specialiștii din acest domeniu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fă
cut o serie de sugestii privind îm
bunătățirea in continuare a func
ționalității dotărilor social-culturale, 
amplasarea și dimensionarea lor 
rațională, la nivelul nevoilor actua
le și de perspectivă.

S-a arătat, de asemenea, în con
textul discuției privind noile tipuri 
de construcții cu destinație turis
tică, faptul că programul de dez
voltare a rețelei hoteliere trebuie 
revăzut pentru ca acesta să se jus
tifice din punct de vedere econo
mic pe parcursul întregului an, nu 
numai in perioadele de virf ale 
afluenței de vizitatori în stațiunile 
de odihnă și balneoclimaterice.

In încheierea vizitei, cadrele de 
conducere și specialiștii din mi
nistere și alte organe centrale care 
au participat la acest nou dialog 
de lucru au exprimat satisfacția 
lor pentru atenția pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o acordă mun
cii și activității lor, hotărirea co
lectivelor de muncă din aceste sec
toare de a înfăptui întocmai in
dicațiile primite, toate sarcinile ce 
le revin in acest cincinal al afir
mării plenare a revoluției tehnico- 
științifice, cu convingerea că in 
felul acesta iși vor spori contribu
ția la traducerea in viață a poli
ticii partidului de dezvoltare in 
ritm susținut a economiei țării, de 
ridicare necontenită a nivelului de 
trai și de civilizație al poporului.
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AZI, IN SALA 
FLOREASCA: DINAMO SAU STEAUA?
• Cele două participante în cupele europene promit un spectacol de calitate

alte 7 partide de mare interes
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LUPTĂTORII LA START
Azi începe noul campionat re

publican pe echipe la lupte grbco- 
romane, competiție la care parti
cipă 24 de formații, repartizate 
după criterii geografice în patru 
serii. Prima etapă, azi și mîine, șe 
va disputa în patru orașe (in ordi
nea seriilor) : la Arad, Pitești, 
Constanța și Iași.

FINALA „SĂNIUȚEI DE ARGINT'
Pîrtiile Vărănicului, situate în 

vecinătatea orașului Drobeta- 
Turnu Severin, găzduiesc astăzi 
întrecerile fazei finale a „Săniu
ței de argint", competiție rezer
vată pionierilor și școlarilor. 
Și-au anunțat participarea 300 
de copii, cîștigători ai etapelor

de masă care au reunit la start 
peste 18 000 de concurenți. Tot 
astăzi încep, în județul • Mehe
dinți, întrecerile dotate cu „Cu
pa Drobeta" și faza județeană a 
„Cupei tineretului" la săniuș și 
schi.
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Nicolae Pop incearcă să depășească blocajul dinamoviștilor Păușescu 
și Tutovan. Fază din partida Steaua — Dinamo, desfășurată în turul 

actualului campionat

TOTI COPIII TĂRII
Al EXERCIȚJILORPRIETENI

FIZICE Șl Al SPORTULUI
curînd a luat 

organizația 
patriei", 

de 
copiilor 
și șco- 

de 
Re- 

Socialistă

De 
ființă 
„Șoimii 
organizație 
masă a 
preșcolari 
lari, în vîrstă 
4—7 ani, din 
publica
România. Despre principiile care 
fundamentează cea mai tânără or
ganizație de masă din țara noas
tră — și printre ele ideea de for
tificare a organismului copiilor, 
prin practicarea exercițiului fizic, 
a sportului — ne-a vorbit, în ca
drul unui interviu, tovarășul Va
sile Văcaru, vicepreședinte al Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor, președintele Comisiei 
pentru îndrumarea activității or
ganizației „Șoimii patriei".

— Ce a determinat crearea 
noii organizații de masă a co
piilor ?

— Organizația „Șoimii patriei" 
s-a constituit pe temeiul in
dicațiilor tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de a extinde și îm
bunătăți munca educativă în rîn
dul copiilor preșcolari și a școla
rilor din clasa I. în acest context, 
în Programul de măsuri pentru 
aplicarea hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea al partidului și ale Con-

Interviu cu tovarășul 
VASILE VACARU 

vicepreședinte ol C.N.O.P., 
președintele Comisiei 

pentru îndrumarea activității 
organizației „Șoimii patriei"

greșului educației 
politice și al cul
turii socialiste, in 
domeniul muncii 
ideologice, politice 
și cultural-educa
tive, aprobat 
Plenara C.C. 
P.C.R. din 

noiembrie 1976, a fost prevăzută, 
ca o măsură deosebită de impor
tantă pentru educarea revoluționară 
și patriotică a tinerei generații, în
ființarea acestei organizații de 
masă adresată copiilor. Organi
zația „Șoimii patriei" reprezintă o 
expresie concretă a modului de 
aplicare a Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înalntâre a României 
spre comunism, care, dind o înaltă 
apreciere activității tinerei genera
ții,. considerînd-o ca o puternică 
forță socială, viitorul însuși al 
națiunii, acordă problemei creș
terii, educării și formării acesteia 
pentru muncă și viață, un rol deo
sebit de important.

— Apare evident faptul că 
noua organizație va avea de a- 
tins o serie de obiective poli
tico-educative majore. Ați putea 
să enumerați cîteva dintre a- 
cestea ?

POTENȚIALUL
Zilele trecute a avut loc, la 

Cluj-Napoca, plenara Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport. La lucrările sale au parti
cipat tovarășii Ștefan Mocuța, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R. și general-lt. 
Marin Dragnea, președintele Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport. Au fost, de ase
menea, prezenți alți membri ai Bi
roului Comitetului județean de 
partid, ai Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean, con
ducători de instituții și întreprin
deri, reprezentanți 
locale cu atribuții 
sportivă, cadre didactice de specia
litate, antrenori, sportivi fruntași, 
activiști din cluburi și asociații.

aj organelor 
în mișcarea

I
a

Etapa a 13-a a campionatelor 
primei divizii de volei, una din
tre cele mai interesante, cuprin
de multe confruntări între echi
pe foarte apropiate și valoric și 
ca poziție în clasament. în cam
pionatul masculin, din cele 6 
partide programate astăzi și mîi- 
ne numai una singură (Explorări 
B. Mare — Petrolul Ploiești) 
prezintă ca favorită indiscutabilă 
echipa gazdă. Celelalte 5 stau 
sub semnul echilibrului, accen-

CE AȘTEPTAM

Moment sportiv (tema „Parcurgerea unei piste aplicative") la gră
diniță de copii a Centralei de construcții-montaj din București 

Foto : Vasile BAGEAC

— Organizația „Șoimii patriei" 
va contribui, prin promovarea u- 
nor forme de muncă și viață în 
comun adecvate vîrstei, la educa
rea patriotică, socialistă a copi
ilor, la creșterea lor în spiritul 
dragostei și respectului fată de 
patrie, partid și popor. „Șoimii pa
triei" va dezvolta prietenia și fră
ția între copiii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități din 
țara noastră, dragostea și atașa
mentul față de patrie, Republica 
Socialistă România. Prin forme 
adecvate se va acționa în direcția 
înțelegerii de către copii a noțiu
nii de patrie, pentru dezvoltarea

sentimentului de dragoste față de 
țara în care s-au născut și trăiesc 
ei și părinții lor. Copiii vor fi 
ajutați să cunoască 
drapelului și stemei tării, 
momente și fapte de glorie 
istoria patriei, cultivindu-le în 
cest fel stima și respectul față 
înaintași, față de tradițiile 
luptă ale poporului nostru, 
de valorile culturii sale materiale 
și spirituale. De asemenea, ei vor 
ti ajutați să cunoască semnificația

Tiberiu STAMA

semnificația 
unele 

din
i a- 

de 
de 

față

(Continuare in pag. a 3-a)

SPORTIV TREBUIE MAI BINE
Dezbateri exieente și iructuoasc în județul cluj

un eveniment deose- 
sportivă a județului 
a prilejuit o amplă 
analiză a activității

Constituind 
bit in viața 
Cluj, plenara 
și exigentă 
din acest domeniu in anul 1976, a 
modului în care au fost îndeplinite 
obiectivele și sarcinile stabilite 
prin documentele de partid. Toto
dată, participanții la plenară au 
dezbătut măsurile care trebuiesc 
luate pe plan local pentru indepli- 
nirea Programului de dezvoltare a 
activității de educație fizică și 
sport în perioada pină in 1980, a- 
probat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Din darea de seamă expusă in 
cadrul plenarei de către tovarășul

Mureșan, prim-vicepre- 
al C.J.E.F.S. Cluj, ca și

Nicolae 
ședințe 
din luările de cuvint care i-au ur
mat, a reieșit că, sub conducerea 
Comitetului județean de partid, 
organele sportive, factorii locali 
cu atribuții în acest domeniu au 
acționat cu mai multă perseve
rență pentru realizarea obiective
lor perioadei analizate, punînd 
un* accent deosebit pe dezvoltarea 
educației fizice și sportului în rîn- 
dul maselor. Bilanțul prezentat a 
scos în evidență o creștere sensi
bilă a participanților Ia competi
țiile și acțiunile cu caracter de 
masă : „Cupa tineretului", com
plexul „Sport și sănătate", dumi-

PLENARE ALE C. J. E. F. S
în cursul acestei săptămîni au continuat să se 

desfășoare plenarele C.J.E.F.S., în cadrul cărora au 
loc ample dezbateri asupra activității sportive din 
județele respective și s-au adoptat măsuri menite 
să contribuie la înfăptuirea integrală a prevede
rilor Programului de dezvoltare a mișcării sporti
ve pînă in anul 1980, aprobat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. ai P.C.R.

La lucrările plenarelor au participat numeroși 
activiști din organele și unitățile sportive ale ju
dețelor, din organizațiile de masă și obștești cu a- 
tribuții în domeniul mișcării sportive, antrenori, 
profesori de educație fizică, sportivi. De aseme
nea. au luat parte tovarăși cu munci de răspun
dere în organele de partid și de stat locale și în 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport : 
TELEORMAN : Gheorghe Olteanu, secretar al Co
mitetului județean Teleorman al P.C.R., general 
locotenent Marin Dragnea, președintele C.N.E.F.S.; 
BISTRIȚA-NASAUD : Teodor Olteanu, secretar al 

gj Comitetului județean Bistrița-Năsăud, al P.C.R., 
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Valentin Constandache, membru in Biroul Execu
tiv al C.N.E.F.S. ; OLT : Ion Savu, secretar al Co
mitetului județean Olt al P.C.R., Tudor Vasile, 
membru al Biroului Executiv al C.N.E.F.S. ; MU
NICIPIUL BUCUREȘTI : Costică Chițimia, secre
tar al Comitetului municipal București al P.C.R., 
general locotenent Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S. ; BRAlLA : Ion Roșu, secretar al Co
mitetului județean Brăila al P.C.R., Lia Manoliu, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S. ; HARGHITA : Petru 
Țăran și Alexandru Szekereș, secretari ai Comite
tului județean Harghita al P.C.R., Emil Ghibu, se
cretar al C.N.E.F.S. ; VÎLCEA : Victor Crețu, se
cretar al Comitetului județean Vilcea al P.C.R., 
Popa Ioviță, membru în Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. ; BRAȘOV : Gheorghe Matei,‘secretar al 
Comitetului județean Brașov al P.C.R., Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S. ; GORJ : Nicolae Covlea, 
secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R.. 
Aurel C. Neagu, membru al Biroului Executiv al Șt 
C.N.E.F.S. >

VALORIFICAT!
crosuri, ex

is 
12 300 de copii

nici cultural-sportive, 
cursii și drumeții, gimnastica 
locul de muncă.
s-au inițiat anul trecut în tainele 
înotului.

Unele creșteri 
și pe planul activității de perfor
manță, îndeosebi la titluri de 
campioni republicani cucerite, re
corduri naționale stabilite și clasi
ficări sportive. în anul care a tre
cut, județul Cluj a fost reprezen
tat în loturile naționale de 186 
sportivi (71 la seniori, 25 la ti
neret, 80 la juniori și 10 la copii), 
care au contribuit la obținerea a 
26 de medalii in competițiile bal
canice, precum și a unor poziții 
fruntașe la campionatele mondiale 
și europene.

Succint, s-au făcut referiri și 
la formarea și perfecționarea ca
drelor, cercetarea științifică 
medicina sportivă, dezvoltarea ba
zei materiale, organizarea și con
ducerea activității, propaganda 
sportivă, subliniindu-se atit reali
zările obținute, cit și deficiențele

Constantin FIRANESCU

s-au înregistrat

(Continuare in pag. a 2-a)

și

tuat și de faptul că formațiile 
mai bine cotate vor evolua în 
deplasare. Deasupra tuturor se 
află însă derby-ul Dinamo — 
Steaua, meci așteptat cu deose
bit interes, pentru calitatea spec
tacolului pe care-1 pot oferi cele 
două participante la turneele fi
nale ale cupelor europene, ca și 
pentru implicațiile rezultatului 
asupra evoluției luptei pentru ti
tlu (Dinamo nu are nici o în- 
frîngere, în timp ce Steaua a în
registrat pînă acum trei). Iată de 
ce credem că sala Floreasca va 
fi foarte solicitată astăzi, la ora 
începerii derby-ului voleibalistic 
(ora 17). Cine va jubila la ulti
mul fluier al arbitrilor I. Covaci 
și D. Dobrescu ?

După cum ne informa antre
norul emerit Gh. Constantines- 
cu,| metodist Ia clubul Dinamo, 
echipa noastră campioană a res
pectat cu strictețe planul de pre
gătire stabilit încă înainte de 
debutul în C.C.E. în această săp- 
tămînă, antrenamentele efectu
ate sub conducerea antrenorului 
George Eremia au avut ca scop 
menținerea formei sportive și 
adaptarea la stilul adversarilor 
de astăzi. O singură absență din 
sextetul de bază dinamovist: Ma
rian Păușescu, în locul căruia 
va juca tînărul G. Enescu, aflat 
în formă. în ceea ce privește pe 
Steaua, șeful secției de volei a' 
acestui club, col. C. Ionescu, ne 
spunea că echipa se prezintă la 
derby cu efectivul'complet, după 
o săptămînă în care antrena
mentele efectuate sub conduce
rea lui Aurel Drăgan au purtat 
amprenta îndîrjirii generate de 
eșecul oarecum surprinzător su
ferit în etapa trecută.

Celelalte partide masculine : 
Constructorul Brăila (locul 7) — 
Viitorul Bacău (5), Rapid (8) — 
Politehnica Timișoara (6) — sala 
Giulești, ora 9; C.S.M. Delta Tul- 
cea (10) — Tractorul (4), C.S.U. 
Galați (11) — Universitatea Cra
iova (9).

★
La feminin, cele mai impor

tante întâlniri: C.S.U. Galați (7) 
— Farul (6), Universitatea Cra
iova (4) — I.E.F.S. (3) și C.S.M. 
Sibiu (12) — Știința Bacău (9). 
Dacă în meciurile Penicilina Iași
(1) — Ceahlăul P. Neamț (11), 
Rapid (5) — Maratex (10) — sa
la Giulești, ora 10,30 și Dinamo
(2) — Universitatea Timișoara
(8) — sala Dinamo, ora 10 —
s-ar înregistra vreo victorie a 
oaspetelor, aceasta ar constitui o 
surpriză de mari proporții.

Campionatele internaționale

de tenis de masa

ale cehoslovaciei
i»

ROMÂNIA-UNGARIA
ÎN FINALA FEMININĂ

Vineri au început la Brati
slava campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Ceho
slovaciei, cu probele pe e- 
chipe. Reprezentativa feminină a 
României (Maria Alexand u, 
Liana Mihuț) a evoluat bine, în- 
trecînd cu 3—0 echipele R. F. 
Germania și Angliei, iar în se
mifinale învingînd formația 
Cehoslovaciei cu 3—1 (Mihuț — 
Uhlikova 0—2; Alexandru — Sil- 
hanova 2—0. Alexandru. Mihuț — 
Uhlikova, Silhanova 2—1 și A’e- 
xandru — Uhlikova 2—0). Pe 
cea’altă parte a tabloului, în se
mifinală, Ungaria — U.R.S.S, 3—2. 
La ora cînd scriem aceste rînduri 
echipa României joacă finala cu 
cea a Ungariei. La echipe — 
masculin, reprezentanții noștri 
Gheorghe Teodor și Cristinel 
Romanescu au pierdut în primul 
tur cu 3—1 la R.F.G. (B). As'ăzi 
și duminică se dispută probe’e 
de simplu și dublurile. Maria 
Alexandru va avea ca parteneră 
pe Liana Mihuț, întrucît trage
rile la sorți erau stabilite cînd 
s-a hotărît ca Alexandru să joa
ce dublul cu Uhlikova. Formula 
se va aplica lă campionatele 
mondiale.

Fotbaliștii „ tricolori" sint gata de drum

Miercuri, la Bordeaux, fotba
liștii „tricolori" (care au revenit 
în Capitală după jocurile susți
nute la Timișoara, Oradea și Re
șița) încep turneul francez. Ob
stacolul e dificil, încă din start. 
Nu e puțin lucru ca în numai 
cîteva zile să faci saltul de la 
Atodiresei și Bora Ia Platini și 
Rouyer, primul fiind principalul 
autor al „meciului ' '
și — împreună cu 
lea T- semnatar 
al calificării echi
pei Franței pen
tru Montreal. Du
pă acest prim joc, 
care angajează, 
de fapt, cam tot 
ce au mai bun 
fotbalul francez 
și cel românesc. 
Marsilia așteaptă 
selecționata noas
tră cu o garnitu
ră poate la fel de 
puternică, deoa
rece se proiectea
ză alinierea unui 
„11“ compus 
cei mai buni 
cători străini 
re evoluează 
Franța, deci Gea- 
ici, Piazza și toți 
ceilalți. în sfîrșit, 
în jocul de la Ni
sa, echipa noastră 
va avea 
fruntat 
noscuta formație 
O.G.C. Nice.

Ce așteptăm de 
la turneul fran
cez ?

înainte de toa- 
țg, vrem să cre
dem că echipa națională a Româ
niei va evolua ca o echipă no
uă, sau, în orice caz, ca o echi
pă renăscută. Ștefan Covaci spu
nea acum cîteva zile: „în fond, 
în această echipă, pe care o 
vrem nouă, există doar doi oa
meni din vechea gardă, care mai 
fac legătura cu Guadalajara: eu, 
in calitate de colaborator al lui 
Angelo Niculescu în zilele Mexi
cului, și Dumitru, „ucenicul" de 
atunci și căpitanul probabil de 
astăzi".

Pornind de la aceste mărturi
siri, ajungem la semnificația

de la Blois", 
cel de-al doi-

specială 
Dacă la 
românească cu stare de spirit 
crepusculară, în ciuda numelor 
noi prezente în formație, astăzi, 
echipa cea nouă, deși cuprinde 
cîteva nume arhirodate — să ne 
gîndim că fundașii laterali au 30 
de ani — va putea lua un start 
bun numai dacă va reuși să se 
convingă că e realmente la în
ceput de drum. Referirea la naș-

de în- 
binecu-

a turneului francez. 
Blois a jucat o echipă

la Oradea și la Reșița primul 
gol a fost înscris de adversarii 
„tricolorilor".

Turneul francez urmează să 
răspundă Ia multe întrebări de 
ordin tehnic și tactic. El trebuie 
să confirme, cu numai 60 de zile 
înaintea meciului cu Spania, că 
deplasarea mijlocașului centru 
spre trio-ul ofensiv, adică spre 
un 4—2—4 curajos, are suficien
tă acoperire in efortul colectiv

DumitruBucurești, 24 martie 1976. România — Franța (selecționate olimpice) 1—6. 
~ Georgescu urmăresc duelul în care este angajat Kun II (II).D.

VOLEIBALIȘTII BAIMARENI,
ÎN TURNEU ÎN

Divizionara A masculină de volei 
Explorări B. Mare va efectua 
na viitoare (1—7 februarie) 
turneu in R.D. Germană. Ca 
mare, voleibaliștii băimăreni

lu- 
un 
ur
au

R.D. GERMANA
susținut, la Craiova, meciul de 
campionat contind pentru etapa a 
14-a, în compania Universității. 
Echipa Explorări a ciștigat cu 
3-0 (5, 8, 15).

ferea „echipei de pe Wembley" 
este desigur uzată, dar, într-un 
fel, echipa care pornește astăzi 
la drum cu speranța unei noi 
traversări a Oceanului, spre Bu
enos Aires, nu va putea face ni
mic fără elanul celor de acum 
opt ani. Din acest punct de ve
dere, misiunea căpitanului de e- 
chipă e greu de subestimat. Și 
vrem să credem că încă tână
rul Dumitru va ști să devină un 
comandant, acum, cînd nu-i mai 
are pe Lucescu în față și pe Di
nu în spate.

De această premisă sufleteas
că — pentru că fotbalul nostru 
urmează întotdeauna condiția 
unei asemenea premise — de
pind multe altele. în acest sens, 
turneul francez trebuie să mar
cheze renunțarea treptată la o 
serie de prejudecăți. Prima este 
prejudecata startului întotdeauna 
dificil. S-a spus în repetate rîn- 
duri: „Dacă scăpăm de primele 
20 de minute, totul va merge bi
ne". Această vorbă, care a fă
cut școală, ani de-a rîndul, tre
buie respinsă, chiar dacă (sau 
tocmai pentru că) la Timișoara,

al echipei. EI trebuie 
monstreze că extremele 
ză merită creditul care le-a fost 
acordat pentru iuțirea tempo-u- 
lui general al echipei. El trebuie 
să ne convingă, în numai două 
săptămîni, că marcajul mai ri
guros • și complementul său, li- 
bero-ul, reprezintă o modalitate 
asimilată sau, cel puțin, asimila
bilă.

Adversarii vor fi puternici, fă
ră îndoială. Iar testele — severe, 
în cele trei jocuri se va putea 
vedea dacă fundașii noștri late
rali pot să-și asume răspunderea 
neutralizării unor extreme deo
sebit de sprintene, și asta fără 
ajutorul excesiv al liniei de mij
loc, deoarece în acest din urmă 
caz se va intra în desuetudinea 
unui joc cu acoperiri succesive, 
care sfîrșește prin anularea po
tențialului ofensiv. în aceste trei 
jocuri se va vedea dacă trio-ul 
nostru de stoperi (cu peste

să de- 
de vite-

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 3-a)



PAGINA a 2-a — sîmbătă 29 ianuarie 1977 — SPORTUL

ortul
■ ■
i Uul

MOMENTUL DE „BUN RĂMAS 
AL FLORETISTEI ANA PASCU

Pe lingă palmaresul său 
prestigios, Ana Pascu este și 
realizatoarea celui mai senza
țional „come-back” din scrima 

românească. După ce în decursul anului 1974 a fost absentă dc 
pe planșele de concurs și din sălile de antrenament, ea a re
venit în actualitatea competițională cu mai puțin de șase luni 
înaintea campionatelor mondiale din 1975 de la Budapesta, pen
tru ca acolo, făcînd parte din echipa de floretă a României, să 
dobîndească medalia de bronz. Cea de a zecea medalie obți
nută de maestra emerită a sportului Ana Pascu în cele mai 
mari confruntări ale scrimei internaționale : la Jocurile Olim
pice și la campionatele mondiale. Obținută... în minutul 89 !

MINUTUL^ 89

...Miez aprins de vară. Ventila
toarele din marea sală de scrimă 
ie la Nepstadion nu reușesc să 
alunge zăduful. Ieșim să luăm o 
gură de aer proaspăt, dar vipia de 
afară usucă gîtlejul. Ochii fug pe 
drumul care înconjoară ca un brîu 
ovalul de beton al tribunelor ma
relui stadion budapestan. Apare 
unul din autocarele aflate la dis
poziția organizatorilor. Doar șo
ferul și o pasageră. E Ana Pascu, 
venită chiar atunci de la București, 
in urma apelului telefonic de a 
întări echipa floretistelor.

— îți amintești. Ana Pascu ? A 
fost o senzațională revenire în 
prim-planul scrimei mondiale, 
continuată în 1976 prin prezența in 
finalele prestigioaselor turnee de 
la Goppingen, Paris, Torino (locul 
3 la trofeul „Martini”, înaintea ce
lei ce avea să devină anul 
trecut campioană olimpică, Ildiko 
Schwarczeriberger).

— Sigur că îmi amintesc, reve
nirea de la Budapesta ’75 este 
doar legată de ultimul meu trofeu 
cuoerit ca sportivă. Și sinceră să 
fiu și, dacă-mi dați voie, puțin senti
mentală, nici nu mai știu care îmi 
este acum mai drag : ultimul sau 
primul, acela de campioană mon
dială de tineret, dobindit la Gând, 
în 1933. V-am oferit, iată, furată 
de amin*iri, dovada că am vîrsta 
retragerii.

— La reîntoarcerea de la Jocu
rile Olimpice, unde surprinzător, 
tirul tradițional al medaliilor flo
retistelor românce a fost între

Atunci cină vine' mo
mentul „bun-rămasului", 
să ai tăria zîmbetului...

rupt, ai anunțat hotărîrea de a 
te retrage din activitate. Nu mai 
este nici o portiță pentru... re
venire ?

— Am dorit din toată inima, ca 
și celelalte colege de generație, 
să-mi închei cariera, după aproa
pe 20 de ani, cu un nou rezultat 
de prestigiu pentru scrima româ
nească. Și nu oriunde, ci la Jocu
rile Olimpice, pentru că la o ase
menea mare competiție am debu
tat în arena internațională, la 
Roma 1960, cînd aveam doar 15 ani. 
Am trăit, insă, o amară deziluzie 
Ia Montreal, în aceeași sală în 
care acum un deceniu urcam pe 
podium la campionatele nțondiale. 
Anii au trecut, ca un fum... Ba nu, 
nu ca un fum, căci dacă aminti
rile pot zbura ca nălucile, îmi ră- 
min palpabile trofeele și medaliile 
obținute în marile competiții o- 
limpice. mondiale și euronene. 
printre care titlul de campioană 
mondială, cu echipa României, la 
Havana in 1969, locul 3 in lume. 
In proba individuală la Viena in 
1971, ca și „Cupa Europei” cuce
rită definitiv după cele trei vic

torii consecutive (1971—72—73) cu 
echipa mea de club. Steaua. Cit 
despre portița pentru revenire, să 
știți că n-am închis-o chiar dacă 
mă aflu acum, cum ziceți dv foar
te fotbalistic, in minutul 89 1 
M-am retras din activitatea com- 
petițională — aștept cu nerăbdare, 
alături de soțul meu, un copil — 
dar n-am renunțat la scrimă. Nu 
numai pentru că a fost prima pa
siune a tinereții mele, ci și pen
tru că îi sînt devotată ca profe
soară de educație fizică, cu spe
cializare în scrimă. Pot spune 
deci că abia acum voi deschide 
larg porțile, în așa fel incit de Ia 
Școala sportivă nr. 1 din Bucu
rești să intre in scrima româ
nească cit mai multe floretiste ta
lentate I

Paul SLĂVESCU

LA 80 DE ANI -12 01E PE OGLINDA DE GHEAȚA!
Hunedoara. Acum, în tine, s-a 
stabilit la Deva.

La 80 de ani, 12 ore pe oglinda 
de gheață. Este posibil ?

Petre Alexandru, om trăit prin
tre oameni atît amar de vreme, 
sesizează întrebarea noastră, 
aceea, pune punctul pe i :

— Se poate, atunci cind duci o 
viață cumpătată, fără nopți pier
dute. fără excese și mai ales cînd 
îți iei, încă din tinerețe, drept a- 
liat sportul, mișcarea în aer li
ber. Pentru mine au fost patinajul 
și tenisul. Dar, important k este 
să practici orice sport.

O mică lecție de viață, semnată 
simplu : Petre Alexandru... (t. st.)

o-Petre Alexandru. Un nume 
bișnuit. Omul, mai puțin. Deși tre
cut de 80 de ani-, poate fi întîlnit 
zilnic pe oglinda de gheață a pa
tinoarelor.

La Deva, unde l-am reintilnit 
după patru decenii, Petre Alexan
dru se ocupă vara de terenurile 
de tenis, pe care acum, iarna, le 
transformă în patinoare. în acest 
fel. indiferent de starea vremii, 
Petre Alexandru reunește în ju- 
ru-i zeci de copii. Fiindcă octoge
narul din Deva nu și-a uitat pri
ma vocație : aceea de instructor 
sportiv. Pe bună dreptate, despre 
el se spune că este „profesorul” 
cu cea rnai cuprinzătoare clasă. 
Componenții clasei se schimbă 
permanent, în funcție de timpul 
lor liber. Numai instructorul, „pro
fesorul”, neobosit, rămîne pe o- 
glinda de gheață...

O biografie sumară îl va 
liza, mai întîi, în Capitală, 
in 1915, a amenajat primul 
de tenis pardosit cu zgură, 
primul război mondial a construit, 
un timp, terenuri de tenis și pa
tinoare la Craiova (1921). A reve
nit in București, în același scop, 
alternind activitatea de amenaja- 
tor de terenuri de tenis și pati
noare cu cea de instructor sportiv. 
Scurte popasuri a mai făcut, după 
solicitări, la Cîmpina, Petroșani, 
Alba Iulia, Lupeni, Oraștie

loca- 
unde, 
teren 
După

De

LUPTĂTORUL DIN»>
Filmul acesta nu e doar expre

sia gustului pentru violență, ci și 
o bucățică de istorie sportivă ame
ricană. Chiar titlul 
ginal decît în 
nească — ne 
diferită : „The 
insemna „Pumnaciul de stradă” (și 
nu de arenă), dar simpla tălmăci
re nu e suficient de lămuritoare. 
Costumele, mașinile, dar mai ales 
obiceiurile ne fac să înțelegem că

altfel in ori- 
traducerea româ- 
duce pe o pistă 

Streetfighter” ar

Stil în 
Oglin- 
5. Te- 

gheață.
La închidere. — Ștafetă. 12. Cano
tori' de mijloc ! — Coadă la ci
clism. — Două reprize de handbal.

DtSTINDERt
Orizontal :

Sportul rege, 
ciplină dintre cele 
mai controversate
— ...Polo pe apă.
2. Temerar spor
tiv, mereu la înăl
țime. — Triplu pe 
sol, unic în aer. 3. 
Probă atletică în 
care nu este per
misă... alergarea. — 
Alunecă pe luciul 
gheții. 4. 
finale ! —
dă valorică 
renuri de
— Croșeu de stingă ! 
mic al unuia dintre cei mai mari 
sportivi pe care-i are țara noas
tră. — A egala... cu zero. 7. A a- 
nula o pedeapsă. — Element la 
luptă. 8. în fruntea clasamentului!
— Colț. — A folosi tot efectivul.
9. Joc .lent. — Masă. 10. Stop la 
centru ! — A crește in soiritul
bunelor maniere. — Ecou... la re
cord ! 11. Piesă de bază în sex
tetul naționalei de volei. — Arun
cător de greutate. 12. Pică tura ! !
— Cupa marinarilor. — Rezervă 
de portar !

Vertical ; 1. Nunweiller, Cor- 
beanu, Cuțov... — Reține balonul. 
2. Balon de rugby. — Grad... su
perior (pl->. 3. Sport de precizie.
— Bazin improvizat. — Joc în 
doi ! 4. Sportul giganților. — Set 
răsturnat I 5. Comun echitației și 
șahului. — Pele văzut de la cen
tru I — Se poate combina cînd e 
în preajma bazelor. 6. Vislă — 
A lua locul. 7. Gloria sportivă. — 
„Baschet” în versiune românească.
8. Prăjină. — Căpitan de echipă.
9. Transformări. — Locurile II și 
III la libere ! 
partea a doua I — A patina.

6. Numele

Ion ȘUȘELESCU

10. Veterane, în
11.

Dezlegarea careului anterior (in
titulat „Jocuri”) : ORIZONTAL : 
Clasament — U ; Rest — Ocărit ; 
Ospitaliera ; Stilp — Ivar ; A — 
Ru — Ap — Z — P ; Partasa — 
Sa ; Pa — Ir — Arcus ; Ora — Al- • 
Cata ; Racan — Șurub ; Transfe
rări ; Ierta — Fitil.

GÎNDURI

Desen de MATTY

AFORISME
Nimic nu cinstește mai mult pe 

om decît puterea brațelor și age
rimea picioarelor.

HOMER
Nu vom greși niciodată dacă 

vom căuta idealul de frumusețe 
pentru om pe aceeași potecă pe 
care el iși satisface pofta de joc.

Friedrich SCHILLER
Educafia pentru sport devine 

educație prin sport.
Amadou Mahtar M’BOW 

(directorul general al UNESCO)

A fi sportiv înseamnă a ține 
seama de alții.

Emil ZATOPEK

Boxul e odrasla unui lung studiu 
și a unei mari răbdări.

Georges CARPENTIER
(boxer francez, 

fost campion mondial)

Sportul este singurul domeniu în 
care performanțele depind exclu
siv de calitățile personale.

Klaus BOJE 
(scriitor modern danez)

Pescuitul e un lucru simplu : un 
băț și o sfoară, cu un vierme la 
un capăt și un smintit la celălalt.

Samuel JOHNSON 
(eseist englez, sec. 18)

UN „BĂIAT DE BUCUREȘTI» PE „FEDERAȚIE»
„Amintiri din copilărie” - într-o ediție modernă, urbană, in care lui 

Nică a lui Ștefan a Petrei i-a luat locul Mitulică, „băiat de București”, 
eroul multor întîmplări, lirice, hazlii sau triste, povestite cu nostalgie 
de Al. I. Ștefănescu, duios evocator al unei Capitale interbelice, din 
care nu lipsesc scenele (ba chiar un meci in toată regula) de la „sala 
Claudiu" sau de pe „Federație”, terenul unde se joacă fotbal și unde 
Mitulică face prima cunoștință cu „ruibi“-ul.

Doar pentru a da cititorilor o mostră din „Băiat de București", care 
ne plimbă din Sfinților in Mintuleasa, din bariera Vergului în Moșilor, 
reproducem ’ un* 'episod din capitolul „între Biserică și Federație’, cu 
regretul de a nu fi putut reda (din pricina, lungimii) capitolul „Pe 
ring”, consacrat unei partide în care Sterică Roșenescu (are „joc de 
picioare”, trage la ,,punching-ball* o frumusețe) e presupus că-1 va 
mutila, pe adversar „așa cum l-a

Se înțelege ce bucurie este pe 
Mitu cind Victor are „meci" și 
cind il anunță că o să-l ia și pe 
el. Victor este fotbalist, el joacă

NEW ORLEANS"

nenorocit Dempsey pe Carpentier !'
care nu-i la 

sau intiia ca 
sau Val-Vir-

NOTE DE LECTURA

ne aflăm la răscrucea secolelor, 
intr-o Americă a oamenilor în de
rivă, a vagabondajului, a jocurile; 
de noroc, a gangsterismului în fa
șă, mediu favorabil demonstrării 
forței, fizice. In această ambianță 
apare eroul, cu figura-i enigmati
că și lipsit de identitate, cum va 
parcurge tot filmul. Charles Bron
son e tocmai potrivit pentru inten
țiile regizorului care dorește un 
candidat dur la ședințele de pugi
lat cvasipublic. Spunem așa, pen
tru că. interzise în mod oficial, 
partidele sălbatice cu pumnii goi 
se desfășurau în curți dosnice, în 
hale 
unde 
note 
ferit 
ficată era puterea fizică a unor 
bărbați la limita... puterilor („cine 
ciștigă, ia banii”, după dijma lă
sată managerului), bărbați care în
cep să se specializeze, deVenind, 
cu timpul, din „streetfighteri”, a- 
devărați „prizefighteri” (pumnaci 
pe bani) cum li s-a spus primilor 
profesioniști ai boxului și cum li 
se mai spune și azi peste Ocean. 
Și-atunci. de ce tocmai „Luptăto
rul din New Orleans” ? Poate pen
tru că pe la sfîrșitul secolului tre
cut. marele campion care a fost 
John L. Sullivan și-a susținut ul
timul meci cu pumnii neînmănu- 
șati la New Orleans, pe durata a 
...75 de reprize ! El colinda orașe
le — exact ca eroul filmului — 
oferindu-se să lupte întîi pentru 
50 de dolari și pe urmă tot mai 
scump, pină la pariuri de 1 000 de 
dolari. Apariția mănușilor de box 
nu a schimbat însă prea mult din 
moravurile acestor „prizefighteri”.

Ia echipa Victoria, 
categoria „onoare" 
Olimpia sau Colțea 
tej, și nici măcar intr-a doua, este 
la categoria a treia, dar are să 
ajungă la. categoria intiia, asta-i 
sigur. Victoria are tricouri in 
dungi, negru cu albastru și chi- 
loți negri și ciorapi negri cu 
dungă albastră. Victor are și ghe
te de fotbal cu „crampoane" și 
cu perniță rotundă la gleznă, și 
cu botul foarte tare și gros, așa 
ca • să poată lovi mingea, care-i 
foarte grea, mai ales cind se mai 
și udă. Victor iși leagă laba pi-
»\\\\\\\\\\\\\%^^^^

dorului cu niște feșe albe, iar sub 
jambiere pune niște „apărători" 
de piele, care să-l ferească de „co
tonogeli", iar pe genunchi niște 
legături elastice, numit.e „genun- 
chiere". fot „echipamentul" il 
pune intr-o servietă, pe care o 
agață de cădrul"bicicletei, iar U- 
neori ia și mingea de fotbal.

Bineînțeles că in dimineața cind 
merg la Federație, Mitulică tre
buie să spele și să șteargă bici
cleta (ceea ce face de altfel ori 
de cite ori îi comandă Victor, chit 
că-l ia sau nu-l ia, unde se duce). 
Victor vine și controlează bicicle
ta, ii unge bucșele și lanțul, mai 
umflă cauciucurile cu pompa, ca
re-i și ea fixată de bicicletă cu 
două „clame" (dar trebuie să fii 
atent, că uneori cade pe drum!), 
„centrează" ghidonul, iși pune fi- 
leul și ochelarii de soare, legați cu 
gumelastic la ceafă, și-așa îmbră
cat, iese cu bicicleta și cu Mitulică 
pină-n Șosea, și-acolo-i spune :

— Hai, urcă I

ÎNTÎMPLĂRI

artizanale, pe cheiuri izolate, 
schimbul teancurilor de banc- 
se putea face mai lesne și 
de ochii poliției. „Marfa” tra-

dmDIN FOTBAL
Coloman (Cibi) Braun revine 

în librării. „DIN LUMEA BA
LONULUI ROTUND” însumea
ză 80 de întîmplări cu și des
pre fotbaliști, cei mai multi 
dintre ei celebri, despre arbitri 
și antrenori cunoscuți pretutin
deni, 80 de povestiri scurte, fie
care cu... poanta sau poantele 
ei, toate scrise cu vervă, cu a- 
ceeași vervă pe care i-am des
coperit-o cu puțin timp în 
urmă, atunci cînd ne-a oferit 
pentru lectură „Fotbal 
glumă”.

în „Din lumea balonului 
tund”, bătrînul înțelept al 
balului nostru, cel care a 
ruit acestui sport INIMA 
ÎNTREAGA — așa cum ni se 
destăinuie încă din prima pa
gină — ne poartă iarăși cu 
gîndul în Micălaca Aradului, 
ne povestește alte întîmplări 
pline de haz cu Zombori și 
Vogi, Ciolac și Baratky, Vaczi, 
Valentin Stănescu și Petschov- 
schi, dar și cu Sindelar, Sivori, 
Saldanha și Sepp Herberger.

130 de pagini scrise cu umo
rul care nu l-a părăsit nicio
dată pe Cibi-baci, internațio- __ j.

naiul de odinioară și, mai apoi, 
mulți ani la rînd, antrenorul 
cunoscător al tuturor tainelor 
fotbalului nostru, de la începu
turile lui și pină în zilele noas
tre. Pentru că autorul cărții se 
află în al 70-lea an de viață, 
dar mereu prezent pe stadioa
nele țării, la București, Timi
șoara, Iași, Constanța sau in 
Aradul său natal, cu Micălaca 
ce-i. este atît de dragă.

Mai multi 
Ion Alexe 
dv. il con-

serviciu susțin că 
Cassius Cloy, iar

GHEORGHE BADIU, BACĂU, 
colegi de 
o boxat cu

.w
contrazic și eu Itrazlcețl. Ii 

a boxat cu 
1968, de la 
la puncte.

__ ____  , __ . Ion Alexe
George Foreman, la J.O. din 
Ciudad de Mexico, pierzînd

formarea pionului ajuns pe ultima linie). 
Practic, acest lucru este imposibil. îmi 
amintesc insă de o partidă a lui Alehin, 
în care au fost pe tablă 5 regine, fiind 
făcut mat jucătorul cu 3 regine (bineîn
țeles adversarul lui Alehin).

CORNEL 1ANCU POP, ORADEA. Arbi
trului de fotbal Gheorghe Jucon îi pu
teți scrie pe adresa : strada lazului nr. 
6, Mediaș. Cum încă n-a reînceput cam
pionatul, bănuiesc că nu vreți 
urați : „La mulți ani 1".

GRIGORE DIACONU, IA$I. 
știți dacă o altă echipa de 
Divizia A a încheiat vreodată

ANTON FAUR, ARAD. Teoretic, oe ta
bla de șah pot acționa la un moment 
dat.,, ÎS regine (16 realizate prin trans-

_ _ _____ turul cam
pionatului, fârâ sâ piairdâ nici un set. 
cum este cazul formației PeniciJina lași ? 
Evident, este vorba de o performanța de 
excepție. Dar, în 
cel care contează, . 
na a și pierdut un set în primul 
din retur. Și bine ar fi — pentru 
ce — daca pierderile s-ar limita 
la seturi, nu și la.., meciuri I ~

IOAN FEKETE. Netzer a făcut 
din lotul R.F. Germania la C.M. 
1974, dar n-a jucat decît într-un 
meci, și fără sâ strălucească, 
pentru care n-a fost folosit în l 
final cu Olanda.

general, returul este 
Si nu turul I Penîcili- 

meci 
iesen- 
numat

porte 
din 

singur 
Motiv 

meciul

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. O epigra
mă inspirată de faptul că ancheta zia
rului „Sportul*' i-a desemnat pe Dudu 
Georgescu drept cei mai bun fotbalist 
al anului 1976 :

Locu-ntii, cum s-a văzut, 
l-l conferă gazetarii.
Dar ce lac ar fi avut.
De l-ar fi ales... portarii ?
IOAN MORARU. BUCUREȘTI. Adresa 

cea mal sigură a unui jucător de tenis 
ca Iile Năstase, solicitat să participe ia 
atîtea turnee în toate colțurile lumii, 
este... București, Federația română de 
tenis, strada Vasile Conta nr. tâ, sec
torul 1.

D. C. MAZILU, BUCUREȘTI. Un vechi 
proverb cu completarea de rigoare : 
graba strică treaba. Accelerarea ritmului 
in careu • altă.,, treabă I

I. GHINESCU, COMUNA BOTENI. Un 
distih in cinstea ha nd bal iști lor noștri, 
care au cîștigat pentru a treia oara 
CONSECUTIV campionatul mondial stu
dențesc :

Campionatul mondial
L-au transformat In ,,serial” I

IOAN LAZAR, ARAD. 1. Este greu să 
cel 

tlra- 
creș- 
cere- 
câror

găsiți cărți vechi de șah, poate 
mult pe la... prieteni. Chiar dacă 
jele acestor cărți au fost mereu in 
tere, ele n-au putut ține pasul cu 
rile iubitorilor acestui sport, al ___
număr a ajuns, cred, de ordinul milioa
nelor, in țara noastră. 2. Crișan participă 
la antrenamentele echipei Universitatea 
Craiova.

Ilustrații : N. CLAUDIU
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CARMEN BUNACIU Șl ANCA MICLĂUȘ 
VOR ÎNOTA LA AMERSFOORT

Grupul celor mai bune înotă
toare din țară — marea majo
ritate aparțin clubului Dinamo 
București — se pregătește zilnic 
în piscina „23 August” din Ca
pitală. După aproximativ două 
săptămîni de ozonificare (pregă
tire multilaterală, dar și speci
fică, la Sinaia), Carmen Buna- 
ciu, Anca Miclăuș, Daniela 
Georgescu, Mihaela Costea, Ca
melia Hoțescu și coechipierele 
lor s-au reîntors la bazinul a- 
coperit pentru un program de 
12 antrenamente săptămînale, la 
care se adaugă zilnic cîte o șe
dință de 30 de minute cu „lucru 
pe uscat”.

Antrenoarea Cristina Șopte- 
reanu se declară mulțumită de 
modul în care elevele sale răs
pund la solicitări. Acestea par
curg săptămînal în jur de 60 de 
kilometri, cantitate care nu ne 
impresionează totuși, știind că 
de pildă la Baia Mare, unde se 
antrenează cîțiva tineri perfor
meri români, alături de o serie 
de sportivi valoroși ai unor clu
buri din Moscova, se înoată În

aceeași perioadă 80 km și chiar 
mai mult. Antrenoarea „speran
țelor olimpice” ne asigură însă 
că repetările se fac cu mare in
tensitate, ceea ce ar compensa 
într-un fel cantitatea mai scă
zută și că înotătoarele sale au 
și ajuns la nivelul atins în de
cembrie 1976, după trei luni de 
acumulări. Ne surprinde că lip
sesc în continuare, de la antre
namentele înotătoarelor fruntașe 
o asistență medicală de specia
litate și un control eficient din 
partea F. R. Natație sau a cole
giului central de antrenori. In 
această situație, va trebui să aș
teptăm primele concursuri pen
tru a ne convinge de eficacita
tea acestor antrenamente. De 
altfel. Carmen Bunaciu și Anca 
Miclăuș vor fi supuse unui prim 
test chiar în săptămîna viitoare, 
cînd multiplele campioane și 
recordmane ale țării se vor ali
nia — alături de sportivi din 
28 de țări — la startul mare
lui concurs internațional de la 
Amersfoort (Olanda), în bazin 
de 50 m. (a.v.).

SE REIAU ÎNTRECERILE DIVIZIEI A
DE HANDDAL MASCULIN

Incepînd de astăzi, în Sala spor
turilor din Pitești se vor relua în
trecerile Diviziei A de handbal 
masculin. În programul campiona
tului a survenit o modificare : 
etapele a XlI-a și a XIII-a fiind 
aminate, publicul piteștean va ur
mări meciurile din rundele a 
Xiv-a, a XV-a și a XVI-a.

Reintiinirea celor mai bune e- 
chipe masculine cu iubitorii. hand
balului suscită un viu interes, pe 
de o parte pentru că se împlinesc 
aproape trei luni de la întrerupe
rea campionatului și. pe de alta, 
pentru că în acest interval hand
balul nostru a obținut un nou 
succes internațional, cîștigînd titlul 
mondial universitar. De altfel, 
spectatorii piteșteni vor avea pri
lejul să se întîlnească cu toți com
ponenții echipei universitare, care 
vor evolua acum in formațiile lor 
de club. în același timp, se aș
teaptă cu interes și meciurile e- 
chipei Steaua (care are de susți
nut, nu peste mult timp, dificila 
confruntare-retur cu campioana 
Spaniei, Calpisa Alicante, în ca
drul C.C.E.), sperîndu-se într-un 
reviriment al elevilor lui Cornel 
Oțelea.

Programul celor trei runde de 
la Pitești inaugurează, așadar, ma
ratonul de sală al campionatului 
masculin. După cum se poate ve
dea și în clasament, situația este 
destul de echilibrată în Divizia A, 
mai ales în a doua jumătate a ie
rarhiei. Citeva dintre partidele de 
la Pitești vor opune echipe dip a- 
ceastă zonă : Relonuî Săvinești — 
Gloria Arad, Știința Bacău — CSU 
Galați, „U“ București — ,JU“ Cluj- 
Napoca și Gloria Arad — „U“ 
Cluj-Napoca. Dar afișul turneului 
cuprinde <ți« mn veritabil- adei»by 
jocul H.C. Minaur Baia Mare — 
Dinamo București, întotdeauna in
teresant, spectaculos, foarte dispu
tat.

Iată acum programul întilnirilor 
de azi și miine (care încep de la 
ora 14) : AZI : Dinamo Brașov — 
CSU Galați, CSM Borzești — Po
litehnica Timișoara, ,fU“ București 
— Dinamo București, Steaua — 
Relonuî, Știința Bacău — H.C. Mi

la acțiune Grișa Cheli, unul din- 
. tre jucătorii de perspectivă al 

echipei Steaua
naur și Gloria Arad — „U“ Cluj- 
Napoca ; MÎINE : H.C. Minaur — 
CSM Borzești, CSU Galați — „11“ 
București, „U“ Cluj-Napoca — Di
namo Brașov, Dinamo București — 
Știința Bacău, Steaua — Poli Ti
mișoara și Relonuî — Gloria Arad.

CLASAMENTUL
1.«STEAUA - • 11 1104)2,12-170 22
2. Dinamo Buc. 11 9 1 1 174-123 19
3. H.C. Minâur 11 7 1 3 196-168 15
4. Dinamo Bv. 11 5 1 5 183-170 11
5. Știința Bacău 11 4 2 5 130-137 10
6. Relonuî 11 416169-184 9
7. CSU Galați 11 4 16 118-155 9
8. CSM Borzești 11 4 0 7 162-181 8
9. Gloria Arad 11 3 26 158-181 8

10. „U“ Buc. 11 2 4 5 120-142 8
11. Poli Timiș. 11 3 I 7 147-151 7
12. „U“ Cj-Nap. 11 2 2 7 153 176 6

POTENȚIALUL SPORTIV 
TREBUIE MÂI BINE VALORIFICAT!

(Urmare din pag. I)

încă existente în aceste sectoare. 
Mai puține au fost, in schimb, re
feririle la munca educativă, ca și 
la efectele ei.

Așa cum era firesc, în cadrul 
plenarei s-a discutat mult mai pe 
larg — atit în spirit critic, cit și 
autocritic — despre neimpliniri, 
despre răminerile în urmă și de
ficiențele care grevează activitatea 
sportivă de masă — și mai ales 
cea de performanță — din munici
piul Cluj-Napoca .precum și din 
întreg județul.

S-a arătat, astfel, că dacă la e- 
diția de iarnă a „Cupei tinere
tului” Clujul s-a situat pe un loc 
fruntaș (2—3) între celelalte ju
dețe din țară, la ediția dd vară 
rezultatele au fost sub posibilități. 
Cu totul nemulțumitor s-a pre
zentat Clujul la finalele de atle
tism rezervate studenților în ca
drul competiției amintite : cu nu
mai trei băieți și fără nici o fată 
(situindu-se, astfel, pe locul 11 din 
cele 14 centre universitare repre
zentate).

Tema majoră a dezbaterilor a 
constituit-o situația in care se află 
sportul de performanță clujean, 
apreciat — in ansamblu — ca ne
satisfăcător in raport cu tradițiile 
și posibilitățile (umane și mate
riale) ale acestui prestigios cen
tru universitar. Semnificativ în 
acest sens poate fi considerat fap
tul că la Jocurile Olimpice din a- 
nul trecut Clujul a fost reprezen
tat in delegația țării noastre de 
numai trei sportivi. (Ce-i drept, 
alți sportivi de frunte clujeni no
minalizați pentru loturile olimpice 
au fost transferați la alte cluburi 
cu un an sau doi înaintea marii 
competiții de la Montreal). Eloc
ventă pentru starea de azi a spor
tului clujean este și realitatea că 
la finele anului competițional pre
cedent 8 echipe (dintre care ju
mătate de Divizia A) au retro
gradat in campionatele inferioare, 
printre ele figurind și cele două 
echipe de fotbal „U“ și C.F.R.

Printre cauzele care au dus și 
contribuie la perpetuarea acestei 
stări de lucruri au fost menționate 
selecția necorespunzătoare, nive
lul scăzut al instruirii, comoditatea 
cadrelor tehnice, indisciplina. Cri- 
ticînd neajunsurile și deficiențele 
existente, venind cu noi sugestii 
și propuneri în completarea pla
nului de măsuri supus dezbaterii 
și aprobării plenarei, cei prezenți 
și-au manifestat dorința și con
vingerea că — printr-o muncă in
tensă, pasionată, responsabilă — 
activitatea sportivă di'n județul 
Cluj poate realiza saltul de cali
tate așteptat.

în cuvîntul său la plenară, ge- 
neral-lt. Marin Dragnea a arătat 
că mișcarea sportivă din (ara 
noastră dispune de un Program dc

dezvoltare clar și cuprinzător, a- 
probat de conducerea partidului, 
pentru a cărui îndeplinire trebuie 
depuse toate eforturile. Din acest 
program, județului Cluj îi revin 
răspunderi și obiective sporite, 
care impun o muncă susținută din 
partea tuturor factorilor, îndeosebi 
a profesorilor de educație fizică 
și a antrenorilor. Referindu-se la 
neajunsurile și deficiențele care 
continuă să se manifeste în acti
vitatea sportivă locală — atît sub 
aspectul ei de masă, cit și sub cel 
al performanței — și subliniind 
necesitatea eliminării lor mai 
grabnice, vorbitorul a arătat 
că Clujul dispune de mari resurse 
care nu sînt suficient valorificate. 
Apreciind că acest centru cu pu
ternică tradiție sportivă poate și 
are datoria de a contribui în mult 
mai mare măsură la reprezentarea 
internațională a sportului româ
nesc. președintele C.N.E.F.S. a su
bliniat că este necesară stabilirea 
— prin planul de măsuri al 
C.J.E.F.S. — în perspectiva anilor 
viitori a unor obiective mai con
crete și mai îndrăznețe pentru 
sportivii de frunte clujeni, vizînd 
cucerirea de medalii la Jocurile 
Olimpice din anul 1980 și la alte 
mari competiții.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul Ștefan 
Moeuța. Referindu-se mai întîi la 
realizările economico-sociale re
marcabile ale oamenilor muncii 
din județul Cluj, care au îndepli
nit și depășit sarcinile de plan pe 
anul trecut, vorbitorul a subliniat, 
prin comparație, că — fără a sub
estima unele rezultate bune obți
nute și în acest domeniu — acti
vitatea de educație fizică și sport 
nu a reușit să țină pasul, fiind 
mult sub posibilități și cerințe. 
Aportul sportiv al județului pe 
plan național este nemulțumitor. 
Chiar și la ramuri de sport cu 
vechi și frumoase tradiții locale 
(fotbal, atletism, box, volei etc) 
sportivii clujeni obțin în prezent 
rezultate slabe, intrînd în anoni
mat. Și aceasta cu toate că mișca
rea sportivă din județ dispune de 
peste 450 profesori de educație fi
zică și de 550 antrenori, dispune 
de o bază materială in continuă 
creștere. Se manifestă, însă, multă 
suficiență, comoditate, se lucrează 
incă necorespunzător. Vorbitorul 
a subliniat că obiectivele perioadei 
viitoare trebuie să fie concrete 
(pentru fiecare club, echipă, antre
nor, sportiv) și mobilizatoare. Miș
carea sportivă din județul Cluj 
dispune de forțe serioase, de un 
potențial valoros, dar pentru va
lorificarea lui este necesară în
tronarea pretutindeni a unui cli
mat de exigentă, responsabilitate, 
muncă disciplinată și temeinică. 
Numai astfel sportul clujean se 
va ridica la înălțimea sarcinilor 
trasate de partid.
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SA ASIGURĂM „SCHIMBUL DE MÎINE" i Divizionarele A 1
CU RESPONSABILITATE SI TACT

9
„Ancheta SPORTUL**Citeva concluzii la

| pregătesc noul sezon

I
n citeva numere ale ziarului nostru am supus 
atenției cititorilor citeva articole, interviuri și 
opinii privind problema intineririi loturilor spor
tive, asigurarea „schimbului de mîine" necesar 
oricărei secții, fie la sporturile individuale, fie 
la jocurile sportive.
pornit de la una din măsurile prevăzute inAm

Programul de dezvoltare a activității sportive pină
Fără a relua toate cele publi

cate (și care nu au epuizat pro
blema) am dori să sintetizăm cîte
va idei, pe care le considerăm de
osebit de utile (mai ales antreno
rilor tineri) și anume :

• întinerirea nu e o activitate 
de campanie, care să fie declan
șată la un anumit semnal, ci O 
ACȚIUNE CONTINUĂ, O PREOCU
PARE DE FIECARE Z| în primul 
rind a antrenorului-gospodar, pe 
care îl interesează prezentul dar 
nu pierde nici o clipă din vedere 
viitorul și de aceea pregătește cu 
sîrguință tinerele talente de care 
va avea nevoie ;

- caracterul OBIECTIV al aces
tei necesități izvorăște din însăși 
esența ființei umane. Un sportiv, 
oricît de dotat de 
natură și oricît de 
pregătit, nu poate 
să-ți păstreze la j 
infinit potențialul, I 
nu se poate supu- | 
ne pînă la adinei ! 
bătrîneți unui re
gim de efort sus
ținut în antrenament și competiții. 
Longevitatea sportivă de excepție a 
unora, nu o dată la limite incre
dibile, nu poate infirma regula. Să 
mai amintim exemple din anumite 
sporturi cu echipe „de aur“ (de 
la noi sau din alte țări), care au 
făcut epocă, pentru ca apoi să 
cadă ani de zile în anonimat pen
tru că în spatele respectivilor spor
tivi nu s-a asigurat schimbul la 
fel de valoros ? Antrenorul (sau 
clubul) care uită acest lucru cu
noaște, după mari satisfacții, și 
mai mari decepții ;

• strins legată de ideea de mai 
sus, se cuvine amintită precizarea 
că nu orice sportiv cu un anumit 
număr de ani este neapărat bătrîn, 
după cum nu orice tînăr sportiv du
pă anul de naștere este și un spor
tiv tînăr. Totul depinde-după cum 
just observa un participant la an
cheta noastră - de modul cum 
participă la munca de pregătire 
un sportiv și mai ales de felul cum 
îți organizează viața personală, 
dacă aceasta concordă cu perfor-

in anul 1980. Intr-adevăr, unele loturi reprezentative, 
ca urmare a situației din cluburi ți asociații, erau 
- și mai sînt — caracterizate de o vîrstă prea înain
tată a componenților, de unde imposibilitatea apli
cării unui proces de antrenament corespunzător per
formanțelor actuale și, la urma-urmei, obținerii rezul
tatelor dorite.

manta, o sprijină 
ce se clădește in 
nament este năruit in restul tim
pului, printr-o viață nesportivă. Nu 
numai excesele de tot felul anu
lează acumulările ci, a’’ dovedit-o 
practica, chiar unele activități - 
să le zicem - nevinovate, firești 
vîrstei tinere, cum ar fi, de pildă, 
rămînerea în fața televizorului pînă 
la o oră tîrzie. Satisfacția gloriei 
sportive, a unei medalii de mare 
campion și, ca urmare, prețuirea 
generală cer unele sacrificii pen
tru o anumită perioadă de timp ;

- ÎNTINERIREA NU SE FACE 
DINTR-O DATĂ, la nivelul între
gului sau majorității efectivului u- 
nei formații, ci treptat, metodic.' 
Un viitor mare performer se for-

sau, dimpotrivă, 
orele de antre-

întinerirea loturilor
o problemă mereu actuală

I 
I

mează și se perfecționează numai 
alături de un sportiv format, pe 
care și-l ia ca model, de la care 
învață și pe care se sprijină. De 
aici necesitatea ca antrenorul, 
secția și consiliul clubului să acor
de o deosebită grijă sudurii sufle
tești intre generații, să asigure ti
nerilor sprijinul necondiționat, fră
țesc, al sportivilor cu vechi state 
de serviciu ;

— consiliile cluburilor, birourile 
secțiilor au datoria să vegheze cu 
luciditate la asigurarea elemente
lor tinere, să nu piardă din ve
dere perspectiva, oricît de puter
nică ar fi la un moment dat o 
echipă sau alta. Dacă antrenorul, 
furat de sarcinile curente sau peste 
măsură de mulțumit de prezent, 
neglijează „schimbul de miine", 
conducerea clubului, ca și a sec
ției, să-l ajute, pentru că consiliu
lui clubului îi revine sarcina să 
CONDUCĂ întreaga politică de 
cadre a unității sportive de care 
răspunde sub toate aspectele ;

- întregul sistem organizatoric al

sportului nostru de performanță se 
prezintă - schematic — ca o pi
ramidă : la bază - activitatea lar
gă, de masă, generatoare de ta
lente, apoi eșaloanele intermedi
are, cu valoare crescîndă spre vîrf, 
pentru ca în vîrf să se afle pri
mele divizii, cu tot ce are mai bun 
sportul respectiv. Firesc ar fi ca 
de la bază spre vîrf să domine 
tinerețea care, urcată din treaptă 
în treaptă de instruire și competi
ție, să se prezinte, luptind pentru 
aceasta, la vîrful piramidei, în cea 
mai bună formă. Dar nu puține 
sînt cazurile cind in eșaloanele mai 
mici, pinâ la cele secunde, domină 
nu tinerii, ci sportivii aflați la sfîr- 
șitul activității competiționale, după 
care multe echipe aleargă cu spe

ranța deșartă de a 
realiza rezultate, 
adesea de a su
praviețui în eșalo
nul respectiv. Și 
rezultatele sînt toc
mai contrarii celor 
scontate, din moți- 

' ve lesne de înțeles.
In asemenea condiții, ce să aștepte 
primele divizii de la eșaloanele lor 
de rezervă ? Desigur, nimeni nu 
poate fi împotriva prezenței în 
formațiile din eșalonul secund a 
2-3 jucători vîrstnici, cu experien
ță și respectați pentru rîvna lor in 
pregătire, pentru comportarea lor 
integră pe terenul de sport, în 
familie și societate, exemple pen
tru mai tinerii colegi, elemente de 
perfecționare și dinamizare a a- 
cestora. Dar abuzul în această 
direcție, cu echipe în care domină 
vîrstnicii, alterează caracterul și 
rolul respectivei trgjjie a perfor
manței.

Există, firește, și alte concluzii 
interesante, dintre cele exprimate 
în ancheta noastră, ca și altele, 
despre care nu s-a scris. Tocmai 
pentru că nu considerăm că s-a 
spus totul în importanta proble
mă a întineririi în sportul de per
formanță, redacția așteaptă și alte 
opinii valoroase, pe care va fi 
bucuroasă să le publice în pagi
nile ziarului.

Mircea COSTEA
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Gărîna. Localitate situată la 
45 km de Reșița, de fapt un 
sat liniștit, de un pitoresc apar
te, aflat la poalele Semenicului. 
Aici se pregătesc în aceste zile 
fotbaliștii de la F.C.M. Reșița.

Cînd am ajuns — zilele trecute 
— la motelul Gărîna, l-am găsit 
doar pe Adrian Chisăliță, orga
nizator al clubului reșițean, care 
ne-a introdus repede în atmosfe
ra pregătirilor. „Băieții sînt Ia 
înviorare, trebuiau să sosească. 
Cred că antrenorul (n.n. loan 
Reinhardt) le-a mai indicat o... 
repriză, știți cît preț pune pe 
pregătirea fizică". Din deal, pe 
ulița principală, își face apariția 
primul grup de jucători, format 
din Bora. Porațchi, Atodiresei, 
Florea, Tănase, Boțonea, Filipes- 
cu, Gabel, Bojin, apoi Filip, 
Chivu, Hergane, Kiss, Portic, Ja- 
cotă, Pușcaș (o plăcută surpriză, 
refăcut după accidentul suferit), 
Ilieș, Uțiu, Căprioru și Grigore. 
Plutonul este încheiat de antre
norii Ioan Reinhardt și Octavian 
Foaie, medicul loan Șerbescu (îl 
înlocuiește temporar pe colegul 
său Ion Sporea, aflat la Bucu
rești, la un curs de reciclare) și 
masorul Gheorghe Rouă, care ne 
mărturisește : „Avem o absen
ță... plăcută: portarul Windt, 
care este în pregătiri cu lotul re
prezentativ". Antrenorul I. Rein
hardt, intuind întrebarea noastră, 
ne declară: „Bazîndu-ne pe expe
riența anilor trecuți, am ales 
această localitate cu o altitudine 
medie, foarte indicată pentru 
perioada actuală și care exclude 
orice tentații. Băieții s-au adap
tat repede. Condițiile specifice 
zonei de aici ne permit șă efec
tuăm întocmai planul de pregă
tire preconizat".

Peste puțin timp, caravana se 
pune din nou în mișcare. Fără 
nici o comandă, fotbaliștii reși- 
țeni se îndreaptă spre locul de 
start al antrenamentului, de di-

Fotbaliștii reșițeni, în plină alergare, la unul dintre antrenamente.
Foto : V. ADRIAN

mineață, care prevede alergări 
diferențiate... Antrenorul secund, 
O. Foaie, notează cu voce tare : 
„Timpi foarte buni astăzi. La 
seriile de 3 000 a cîștigat grupa 
Iui Porațchi, cea a lui Gabel lu- 
îndu-și revanșa la seriile de 800“.

...Sala căminului cultural din 
localitate, aflat peste drum de 
motel, se transformă, o dată la 
două zile, într-o sală de forță, 
utilată cu toate cele necesare. 
Cînd antrenorul I. Reinhardt 
a intrat în sală, toți componenții 
lotului erau la locurile obișnuite. 
Fiecare este preocupat să exe
cute cît mai corect și în barem 
exercițiile și nu sesizează că în 
ușa sălii și-au făcut apariția 
cîțiva copii, curioși să vadă la 
lucru „niște fotbaliști adevărați", 
(cum motiva unul dintre ei pre
zența lor acolo).
^Refprindu-se la nivelul acu-

mulărilor la zi, I. Reinhardt 
ne-a spus: „Pregătirea o facem 
conform măsurilor elaborate de 
F.R.F., poate ceva mai intens. 
Mă bucură faptul că elevii mei 
sînt foarte receptivi la tot ce le 
cer. Sper ca pregătirea pe care o 
efectuăm acum să se converteas
că și într-o eficacitate mai mare 
în partidele din deplasare".

Adrian VASILESCU

ACTUALITĂȚI
• LOTUL DE JUNIORI IN 

TURCIA. Selecționata de juniori 
a țării noastre a plecat, ieri după- 
amiază, în Turcia, pentru a susți
ne două meciuri amicale cu repre
zentativa de juniori a țării gazdă. 
Partidele sînt programate la Izmir 
în zilele de 30 ianuarie și 1 fe
bruarie. Iată lotul convocat de an
trenorii Constantin Ardeleanu și 
Eugen Banciu : Mîndrilă și Istrate
— portari ; Ioniță, Hirmler, Zalup- 
ca, Crăciun și Gali — fundași; 
Solomon, Fopa, Orac și Ignat — 
mijlocași ; Ciobanu, Nicșa, Sfrijan. 
Goia și Mușat — atacanți.

9 TRIAL PENTRU MINICUPA 
EUROPEI. Astăzi și miine va avea 
loc în Capitală un trial pentru 
copii născuți după 1 august 1962, 
acțiune care are drept scop alcă
tuirea unei selecționate ce va par
ticipa, în perioada 9—11 aprilie, la 
„Minicupa Europei", competiție 
organizată de federația franceză 
de specialitate în localitatea Mon- 
taigu. Pentru acest prim trial au 
fost convoeați de către antrenorii 
Nicolae Gorgorin. Bujor Hălmă- 
geanu, Mihai Nicolae și Carol 
Haidu 40 de copii din provincie.
• PETROLUL susține o suită 

de meciuri de verficare. Dumini
că, la Ploiești, de la Ora 11, pe 
stadionul Petrolul, va avea loc în- 
tilnirea amicală dintre două foste 
divizionare A, în prezent fruntașe 
în eșalonul secund: Petrolul și 
Steagul roșu. După aceea, ploiește- 
nii mai au în program încă trei 
partide de verificare (toate la 
Ploiești), cu F.C. Argeș (miercuri 
2 februarie), <J.S. Tirgoviște (du
minică 6 febriiarie) și cu echipa 
poloneză Gornik Zabrze (probabil 
joi 10 februarie).

• CUPLAJUL anunțat la Codlea 
(Colorom — Steagul roșu și Rapid
— Măgura) nu s-a mai disputat 
din cauza terenului impracticabil. 
Meciul Steagul roșu — Colorom 
s-a jucat, totuși, in comuna Vul
can și a fost cîștigat de stegari, 
cu 3—0, prin golurile marcate de 
Moldovan. Popescu și Gherghe. 
(C. GRUIA-coresp.)
• Muscelul Cîmpulung — Elec- 

troputere Craiova 3—1 (1—0). Au
torii golurilor : Radu I (min. 15, 
din 11 m), Mințu (min. 66), F. 
Marin (min. 78), respectiv Palea 
(min. 59). (P. MATEOIU-coresp.).

SĂTMĂREANU I ■ //NU MĂ DESPART
DE FOTBAL!

Intîlnire cu Ludovic Sătmă- 
reanu — fostul fundaș dreapta 
al naționalei, actualmente com
ponent al formației divizionare 
A Progresul — într-una din zi
lele de pregătire, la Brașov.

— Pari în bnnă dispoziție 
fizică. Parcă ai avea...
— Nici mai mult nici mai pu

țin de 33 de ani, în februarie.
— A trecut repede timpul...

— Da. Dar, ca să fiu drept, a 
trecut și cu folos, gîndindu-mă 

'îndeosebi--'la. perioada, I866t1873^ 
în care aș înscrie la capitolul 
marilor realizări: participarea cu 
echipa națională la turneul final 
al campionatului mondial din 
Mexic și calificarea în sferturi- . 
le de finală ale campionatului 
european din 1972, selecționarea 
de 44 ori în prima reprezentati
vă, cîștigarea de 5 ori a „Cupei 
României" și o dată a campio
natului național cu Steaua, ti
tlul de maestru emerit al spor
tului...

— Vei continua să joci ?
— Fără îndoială. Aș vrea să 

joc cît mai mult. De aceea 
mi-am impus și un anumit mod 
de viață, în cadrul căruia pregă
tirea sub toate aspectele capătă 
un rol determinant. Mă ajută, 
este adevărat, și experiența mul
tor ani competiționali, dar nu 
uit nici un moment că la vîrsta 
mea greșelile se iartă mai greu, 
iar lipsa de formă, de randa
ment, înseamnă aproape imediat 
cedarea locului altuia mai bun 
și, mai ales, mai tînăr. Eu însă 
mă pregătesc ca să pot fi de fo
los echipei. Asta stă în puterile 
mele. Restul depinde de antre
nori, de coechipieri, de șansă.

— Ce crezi despre Progre
sul ?

— Este un colectiv fără vede
te, dar foarte harnic. Jucătorii

!
I
| STEAGUL ROȘU: 0 NOUĂ TENTATIVĂ 
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ITINERAR DIVIZIONAR B

TOȚI COPIII ȚÂRII, PRIETENI AI EXERCIȚIILOR |
Ixrxxix îiiuciuugci ia sa uAibtciița 

de-a lungul anilor în rîn.durile 
celor mai bune echipe ale țării
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FIZICE ȘI AI SPORTULUI
(Urmare din pag. l)

marilor aniversări din istoria po
porului nostru, împlinirea in acest 
an a 100 de ani de la dobîndirea 
independenței de stat a României, 
70 de ani de la Răscoala din 1907, 
30 de ani de la proclamarea Re
publicii. Alte obiective importante: 
educarea copiilor în spiritul ordi- 
-nii și disciplinei, al cinstei, hăr
niciei, modestiei, curajului, forma
rea și deprinderea unei compor
tări civilizate, a respectului fată 
de colegi și pentru cei mai în 
virstă decit ei. Stă în atenția or
ganizației „Șoimii patriei" forma
rea și educarea copiilor în spiri
tul dragostei de muncă, al respec
tului față de oamenii muncii, al 
grijii pentru avutul obștesc, cul
tivarea deprinderilor practice.

— Ce loc vor ocupa exerci
țiile fizice, activitatea sportivă 
în genere, în contextul obiec
tivelor puse in 
ției ?

— Urmărind să 
carea organismului 
rea lor, organizația 
triei" 
tematică

pa- 
co- 
Au 
lu-

Prin îndelungata sa existență

fața organiza-

asigure fortifi- 
copiilor, căli- 

„Șoimii pa
va stimula practicarea sis- 

a exercițiilor fizice, a 
gimnasticii de înviorare, a atletis
mului, a drumețiilor în mijlocul 
naturii. De asemenea, vor fi ini
țiate în cadrul caselor de copii, a 
grădinițelor, a altor unități rezer
vate preșcolarilor îndeosebi jocuri 
sportive și de mișcare. Se vor or
ganiza, cu sprijinul detașamente
lor de pionieri — sarcina de a în
druma activitatea „Șoimilor patri
ei" fiind încredințată de partid or
ganizației pionierilor — diferite 
competiții și concursuri, serbări, 
demonstrații. în școlile și în casele 
de pionieri, care dispun de condi
ții adecvate — săli de sport, ba
zine de înot, piste sau sectoare a- 
plicative etc — acestea vor fi puse 
la dispoziția copiilor pentru or
ganizarea unor activități specifice,

adecvate virstei. Ne gindim la 
acțiuni de învățare a înotului,; pa
tinajului, schiului, organizarea de 
minicrosuri, concursuri pe troti
nete, triciclete și biciclete. Fi
rește, există o gamă largă de po
sibilități care stau la îndefnîna 
celor ce se ocupă nemijlocit de 
creșterea și educarea copiilor pre
școlari pentru a-i apropia de săli 
și de stadioane, de a le forma de
prinderi motrice, de a-i face cît 
mai robuști, cit mai rezistenți.

— Nu de mult s-au încheiat 
la București lucrările unui sim
pozion internațional cu tema 
„Educarea copiilor prin muncă 
și pentru muncă, in spiritul 
triotismului, al prieteniei și 
laborării între popoare", 
existat referiri în cadrul
crărilor și la necesitatea apro
pierii copiilor de exercițiul fi
zic ?

— In Mesajul pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a adresat par- 
ticipanților la simpozion s-a apre
ciat că acesta reprezintă un bun 
prilej pentru organizațiile de copii 
și tineret de a-și intensifica efortu
rile și activitatea în vederea edu
cării și formării sănătoase a ge
nerațiilor tinere. De asemenea, în 
dezbaterile care au avut loc, o a- 
tenție deosebită a fost acordată 
organizării timpului liber, a unor 
activități de mișcare în cartiere, 
în zona blocurilor de locuit pentru 
formarea unor generații robuste, 
sănătoase.

— înțelegem că pentru reu
șita acțiunilor ce se inițiază pe 
plan sportiv nu este angajată 
numai Organizația Pionierilor...

— Există un plan comun de 
măsuri, al Ministerului Educației 
și învățămîntului și al C.C. al 
U.T.C., care vizează în mod spe
cial organizația „Șoimii patriei". 
El are în vedere continuitatea 
muncii educative pe toate treptele 
de învățămînt și deci și la nivelul 
preșcolarilor. în esență este vorba

de a asigura practicarea zilnică de 
către copii a gimnasticii și în ge
neral stimularea optimă a funcți
ilor vitale la organismul celor mici, 
în scopul formării obișnuinței de 
a practica cotidian exercițiul fi
zic, cu accent pe utilizarea sis
tematică a procedeelor de călire, 
folosind factorii naturali : apa,
aerul, soarele. Interesează, la fel, 
ca copiii să fie antrenați în dife
rite jocuri tematice de mișcare, în 
alergări, în concursuri de gimnas
tică, in altele la sporturi aplica
tive. Un accent major va fi pus 
pe cuprinderea unui număr cu 
peste 500 000 mai mare de preșco
lari, în raport cu anul 1976, în ac
țiunile sportive ce vor fi organi
zate in vacanțe, în tabere, în ex
cursii, momente în care educația 
fizică va avea un caracter priori
tar.

în încheierea interviului acordat, 
interlocutorul nostru și-a mani
festat convingerea că organizația 
„Șoimii patriei" se va bucura pre
tutindeni, nu numai în vorbe, oi 
și în fapte, de sprijinul, de înțele
gerea tuturor organelor și organi
zațiilor sportive de la orașe și 
sate, intr-un efort unitar și gene
ros pentru ca aceasta să contribuie 
la înfăptuirea sarcinilor trasate de 
conducerea de partid, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vi- 
zînd educarea și formarea comu
nistă, revoluționară și patriotică a 
copiilor din Republica Socialistă 
România.

și, în momentul de față, prin 
aspirațiile sale justificate de a 
reveni în primul eșalon divizio
nar, formația brașoveană Stea
gul roșu rămîne o plăcută 
prezență în fotbalul nostru, o 
reprezentantă demnă a unui 
centru urban cu o veche și bo
gată tradiție sportivă.

Fără îndoială că Steagul roșu 
de azi nu mai este ceea ce a 
fost în urmă cu nu mai mult 
de trei ani. Medicul echipei, dr, 
Laurian Taus, de peste două 
decenii alături — și la bine și 
la rău — de purtătorii culorilor 
galben—negru, ne spunea că din 
jucătorii încă activi, plecați în

, __Aoi 3*1 -MITMȘM 
cum sînt Pescaru, Cadar, Gyorfi, 
Adamache, Niță și Pană, cît și 
mai tinerii lor coechipieri Clipa, 
Hîrlab, Naghi, Enache, Arinea- 
nu, Anghel, Crăciun, C. Popescu, 
Bucur, Șuiea, Paraschivescu, 
Mincu și V. Gheorghe.

„Felul în care răspund jucă
torii solicitărilor la efort — nu 
numai acum, ci în general — 
mă îndeamnă să sper, spune an
trenorul * Tir. Ivănescu, că păs
trăm încă șanse bune de pro
movare. în primul meci al retu
rului jucăm la Tîrnăveni. Dacă 
vom realiza aici două puncte, 
lupta pentru primul Ioc în serie 
va putea fi considerată, practic, 
relansată".

La Poiana Brașov, fotbaliștii 
de la Steagul roșu continuă pre-

SÎMBĂTĂ

Secvența de la pregătirea echipei Steagul roșu : alergare în grup 
Foto : V. BAGEAC

iubesc mult culorile clubului și 
luptă să le apere cu ardoare, 
ceea ce mi se pare un lucru 
demn de toată lauda. Mă simt 
bine în mijlocul unor astfel de 
colegi și aș dori să pot contri
bui și eu la rămîner.ea echipei 
în prima divizie a țării.

— Ce vrei să faci după a- 
bandonarea activității compe- 
tiționale ?

— Nu mă despart de" fotbal. 
Voi rămîne mai 
trenor. Dar pînă 
mai am 3—4 ani 
tor.

La 33 de ani, 
păstrează intacte 
l-au consacrat în 
manței: modestie, 
pasiune pentru fotbal. Un fru
mos exemplu pentru toți tinerii 
care aspiră la măiestria sportivă.

departe ca an- 
atunci sper să 
buni, ca jucă-

Sătmăreanu I 
calitățile care 
sfera perfor- 
perseverență,

I. MIHAI

CE AȘTEPTĂM DE LA TURNEUL FRANCEZ ?
(Urmare din pag. 1)

NOU! NOU! NOU!

„23 Au- 
la ora 17,00 : cam- 
municipale pentru 
juniori I.

Sala Floreasca, 
Dinamo — Steaua

ATLETISM. Sala 
gust", de 
pionatele 
seniori și

VOLEI, 
ora 17 :
(Divizia A, masculin).

DUMINICAÎncepînd de la 1 februarie

întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante București

extinde gama excursiilor cu autocarul
pentru amatorii sporturilor de iarnă

9 în fiecare marți, joi și sîmbătă, la orele 7,00, se 
pleacă la Predeal de la hotelul Intercontinental. înapo
ierea — in aceeași zi, în jurul orei 20,00. Plata direct 
la autocar.

PREDEALUL este o stațiune de odihnă de mare atrac
ție și un centru de schi deosebit de apreciat : climat 
uscat și plăcut, priveliști largi, posibilități pentru ex
cursii ușoare @ La cabanele Trei Brazi, Poiana Secui
lor, Clăbucet-sosire, Gîrbova, Susai se poate ajunge în 
1—11/2 oră de mers.

La dispoziția vizitatorilor se află numeroase hote
luri, vile, restaurante, baruri de zi, biblioteci, un club, 
două săli de cinematograf.

ATLETISM. Sala „23 Au
gust", de la ora 9,30: campio
natele municipale pentru se
niori și juniori I.

VOLEI. Sala Giulești, de 
la ora 9 : Rapid — Politeh
nica Timișoara (Div. A, 
masculin), Rapid — Mara- 
tex B. Mare (Div. A, femi
nin) ; sala Dinamo, ora 10 : 
Dinamo — Univ. Timișoara 
(Div. A, feminin).
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ultima vreme din orașul de la 
poalele Tîmpei, s-ar putea alcă
tui o formație capabilă să lupte 
pentru un loc pe podium în 
prima divizie.

Și totuși, Steagul roșu de azi 
nu este, cum s-ar crede la pri
ma vedere, doar amintirea nos
talgică a unui trecut frumos pe 
care-1 mai sugerează prezența 
în lot a „veteranilor" Adama
che, Pescaru, Cadar și Gyorfi. 
Echipa antrenată, din toamna a- 
nului trecut, de Traian Ivănescu 
este mai curînd — așa cum am 
avut ocazia s-o vedem recent 
în pregătire, la Poiana Brașov 
— imaginea vie a simbiozei din
tre două generații, angajate pe 
drumul revenirii fotbalului bra
șovean în Divizia A. Drumul 
muncii, seriozității în instruire 
și disciplinei, al spiritului colec-

1 , căruia i se subordonează 
atît fotbaliștii mai vîrstnici,
tiv, 
atît

ANUNȚ

L
VW

Universitatea cultural-științifică București, în colaborare cu ; 
Consiliul municipal pentru educație fizică și sport București și , 
Centrul de cercetări pentru educație fizică și sport al C.N.E.F.S., 1 
anunță ținerea cursului de reciclare cu tema : „Gimnastica ro- { 
mânească la l.O. de la Montreal și perspectivele ei la l.O. din 1 
1980“. ;

Conferința, ținută de prof N.. Vieru, secretar general al F.R.G., i 
și prof. Maria Simionescu, antrenoare federală, va avea loc în .] 
sala S.R.C.S. din str. Biserica Amzei 5—7, luni 31 ianuarie 1977, i 
orele 12,30.

Va urma un film artistic. <

iarnă la altitudine, 
alergările pentru 

rezistenței generale 
de viteză și forță, 
de tehnică și tac- 

chiar. Treptat,

gătirea de 
combinînd 
dezvoltarea 
cu circuite 
cu exerciții 
tică, cu jocuri 
stegarii vor păși, astfel, în eta
pa precompetițională, în cadrul 
căreia vor participa pe par
cursul lunii februarie la tradi
ționala competiție „Cupa Silviu 
Ploieșteanu". Un bun prilej de 
verificare a potențialului colec
tiv înaintea „tentativei de pri
măvară", pentru revenirea în 
prima divizie.

Mihai IONESCU

1,80 m înălțime) are capacitatea 
tehnică necesară de a tăia sur
prinzătoarele „un-doi“-uri fran
ceze, atît de înrudite cu „un- 
doi“-urile spaniole. Așteptăm ca 
în acest /turneu francez Dumi
tru să demonstreze că este în- 
tr-adevăr mai bun decît Platini, 
duelul de la Bordeaux între e- 
chipele noastre fiind considerat, 
cu anticipație, ca un duel între 
Platini și absentul de la Blois, 
adică Dumitru. Mai așteptăm de 
la cele trei jocuri din Franța un 
răspuns în legătură cu Mulțescu, 
în speranța că tehnicitatea lui 
seducătoare compensează — în- 
tr-un cadru mai aspru — un a-

numit ralenti în joc. în sfîrșit, 
așteptăm „golul de rigoare" al 
lui Dudu și cîteva „slalomuri" 
Zamfir, care să facă zile grele 
unui fundaș francez, așa cum 
Loubet, acum zece ani, a făcut 
atîtea zile grele lui Popa și Săt- 
măreanu I.

Toate aceste autodepășiri in
dividuale sînt așteptate în pri
mul rînd ca niște contribuții 
majore la fondul psihic colectiv 
al echipei^ în perspectiva unui 
an competițional deosebit de di
ficil, în care Spania se prezintă 
cu calitatea ei de cîștigătoare re
centă a unei grupe cu România 
și Scoția, iar Iugoslavia are un 
și mai recent talon de prezență 
în grupul primelor patru echipe 
europene.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 28 IANUARIE 1977

FOND GENERAL DE CÎSTI-
GURI: 1.209.615 lei din 
196.322 Iei report

Extragerea 1: 47 11 42
16 39 56 54

care

31 14

51 68Extragerea a Il-a : 88 70
73 59 85 5 34

Plata cîștigurilor se va
în Capitală începînd din 
bruarie pînă la 28 martie,

țară aproximativ din 10 februa
rie pînă Ia 28 martie 1977 in-

face
7 fe- 

în

clusiv, iar prin mandate poștale 
aproximativ din 10 februarie 
1977.

MÎINE, 30 IANUARIE 1977

TRAGEREA LOTO 2

b uitați: indiferent de cota 
jucsă, toate biletele au drept 
de articipare la cele 3 extra
geri.

Al, ultima zi cînd puteți pro
cura bilete 
pretrate.

cu numerele dv.

TRAGEREA

L0T0-2

NUMAI CINE JOACA,
CIȘTIGA

participat! eu cît mai multe 
bilete l



In cursa pentru promovarea în semifinalele Cupei cupelor la baschet

STEAUA ARE NEVOIE DE VICTORII 
și In meciurile din deplasare

Cu meciurile desfășurate miercuri 
și joi s-a încheiat prima parte — 
turul — din sferturile de finală ale 
competițiilor europene intercluburi 
la baschet, fază in care — pentru 
prima dată în

■ treceri — s-au 
pe românești : 
la fete, Steaua
Rapid in Cupa ,.Liliana Ronchetti". 
Intilnirile din „sferturi" au demon
strat marea popularitate a acestor 
competiții care, după ce au angre
nat în etapele preliminare aproape 
toate fruntașele baschetului euro
pean, confruntă în continuare cele 
mai bune formații, multe dintre 
ele (ne referim la cele masculine) 
substanțial întărite cu jucători de 
peste Ocean.

Dintre cele trei echipe româ
nești, Steaua a realizat o perfor
manță remarcabilă : trei victorii în 
trei meciuri. Succesele au fost ob
ținute asupra unor formații cu re
putație in baschetul international : 
Forst Cantu (88—85), Juventud 
Badalona (82—74) și A. S. Villeur- 
banne (65—59), in care au evoluat

La zi, in C. C. E la baschet
istoria acestor in- 
calificat trei echi- 
I.E.F.S. în C.C.E. 

in Cupa cupelor și

FEMININ
GRUPA A : I.E.F.S. — GEAS 

Sesto Sain Giovanni 70—66 (33— 
7’, 62—62), Akademik Sofia —

82—88 (39—41).
3 2 1 204-175 5 
3 2 1 221-211 5 
3 1 2 234-231 4 
3 1 2 204-246 4

Daugava Riga —

24, .
Sparta Prag a
1. GEAS
2. Sparta
3. Akademik
4. I.E.F.S.

GRUPA B:
Universite Club 75—52 

roșie Belgrad 
66—62 (40—27).
3
3
3
3

(39—26), Stea ua
— Evax Barcelona
1. Daugava
2. c.u.c.
3. St. roșie
4. Evax

3 0 236-142 6
2 1 220-205 5
1 2 183-230 4
0 3 165-227 3

rîndul căreiatregii echipe (din
s-au evidențiat Cernat, Oczelak — 
aproape permanent Cei mai buni 
și în atac și în apărare, Tarău, 
Dumitru, Savu, Cimpeanu și Pirșu 
— toți aceștia, insă, cu fluctuații) 
șl al bunei pregătiri, asigurată dc

O spectaculoasă fază din meciul Steaua — A.S. Villeurbanne’ 
Foto I Ion MIHĂICA

nu numai jucători de bază aî re
prezentativelor țărilor respective 
(Marzorati, Recalcati, Dalia Fiori 
— Italia ; Santillana, Filba — Spa
nia ; Gilles — Franța), ci și bas- 
chetbaliști din S.U.A (Wingo, 
Uenbard — Forst ; Buescher — 
Juventud ; Carter, Moore, Pur- 
khiser — Villeurbanne). în plus, 
să nu uităm că Steaua a eliminat 
formațiile Hapoel Gvat Yagur și 
Beșiktas Istanbul în primele două 
tururi ale Cupei cupelor. Aceste 
îzbînzi sînt rezultatul. efortului în-

antrenoril M. Nedef și Al. Fodor.
Victoriile de pînă acum nu tre

buie să-i facă însă pe baschetba- 
liștii de la Steaua să uite că ele 
au fost realizate pe teren propriu, 
că altele vor fi condițiile de joc 
în deplasare, unde anumiți factori 
modifică, uneori radical, raportul

SANDRO MUNARI
A CIȘTIGAT RALIUL

MONTE CARLO
Disputat în prima parte pe o 

vreme nefavorabilă, cel de-al 45-lea 
raliu automobilistic internațional 
de la Monte Carlo s-a încheiat vi
neri, pe un timp bun care a per
mis liderilor cursei să-și mențină 
pozițiile in clasament. Pentru a 
patra oară alternativ victoria
revenit cunoscutului pilot italian 
Sandro Munari (Lancia Stratos). 
Pe locul secund, Ia 2:16, s-a clasat 
francezul Jean-Claude Andruet 
(Fiat Abarth), urmat la 10:54 de 
spaniolul Sans Zanini (Seat).

a

MASCULIN
GRUPĂ UNICA : Maccabi 

Aviv — Real Madrid 
(44—42), Racinq Malines — Spar- 
• * " ........................ Mo-

Mos-

T»l
94—85

tok Brno 61—-60 
bilgirgî Vârâse — 
cova 89—75 ('" *
1. Mobilgirgi
2. Maccabi
3. Ț.S.K.A.
4. Real
5. Racing
6. Spartak

Amintim că 
ieți, echipele _____ _____ _
1 și 2 își vor disputa finala pe 
teren neutru.

(33-29),
Ț.S.K.A. 

(53—31).
5
5
5
5
5
5

C.C.E.,

4
3
3
3
2
0

1 472-391
2 243-262
2 391-340
2 482-457
3 344-397
5 307-392

9 
e
8
8
7
5

Ia bă-în ____ __
closate pe locurile

de forțe. Desigur, trei victorii în
seamnă 6 puncte în clasament și 
șanse de calificare în semifinale, 
dar tocmai această postură de 
fruntașă a clasamentului implică 
obligații majore, măsuri solide 
pentru ca Steaua să-și mențină 
posibilitățile de promovare, ceea 
ce ar însemna o performanță dc 
prestigiu. Avem convingerea că 
pînă la primul meci din retur (lă 
9 februarie, cu Forst Cantu), pre
gătirile vor viza cu precădere eli
minarea defecțiunilor manifestate 
pînă acum, dintre care amintim : 
perioadele de ineficacitate (la u- 
nele partide minute în șir), faul
turile inutile (care au dus cite- 
odată la descompletarea formației 
tocmai în momentele „cheie") și . 
părăsirea disciplinei de joc, care 
afectează un principal atu al e- 
chipei. In plus, trebuie curmate 
protestele la deciziile arbitrilor, ale 
căror sancțiuni față de aceste aba
teri pot greva decisiv potențialul 
steliștilor.

în C.C.E., după două înfrîngeri 
în deplasare, baschetbalistele de 
la I.E.F.S. au obtinut pe teren 
propriu primul succes în fața unei 
echipe cu un stil de joc dificil 
GEAS Sesto San Giovanni. Am a- 
preciat capacitatea de luptă a stu
dentelor, maniera în care izbutesc 
să ajungă în poziții favorabile de 
aruncare la coș ; în schimb ne-au 
îngrijorat prin exasperante ratări, 
prin greșelile de tehnica. Sint ca
pitole asupra cărora trebuie să se 
insiste, pentru ca în meciurile din 
retur (primul la 10 februarie, eu 
Sparta Praga) șansele de a învin
ge să fie fructificate. în sfîrșit, 
rapidistele s-au străduit să facă 
față unei echipe solide și tehnice, 
cum este Spartak Moscova, dar e- 
voluția nesațisfăcătoare a jucătoa
relor înalte (Maria Csikos și Ma
riana Andreescu, ultima în conti
nuare o deziluzie) privează în
treaga echipă de posibilitatea unei 
performanțe superioare.

Dumitru STANCULESCU

PROBA DE DANSPE PRIMUL LOC IN
masculină european; 2.

(U.R.S.S.) — 
Cousins (An-

Campionatele europene de patinaj artistic

Proba individuală 
din cadrul campionatelor euro
pene de patinaj artistic, care se 
desfășoară la Helsinki, a fost cîș- 
tigată, după cum se știe, de Jan 
Hoffmann (R. D. Germană). Me
dalia de argint a revenit sporti
vului sovietic Vladimir Kovalev, 
iar cea de bronz tînărului pati
nator englez Robin Cousins, re
velația actualei ediții a compe
tiției. Splendida evoluție a lui 
Iuri Ovcinikov, cu certe virtuți, 
artistice, nu i-a adus decît locul 
4, din pricina slăbiciunilor 
exercițiile obligatorii.

Iată clasamentul final al pro
bei individuale masculine: 1. Jan 
Hoffmann (R.D. Germană) —

la

189,20 — campion 
Vladimir Kovalev 
186,98 p; 3. Robin 
glia) — 183,22; 4. Iuri Ovcinikov 
(U.R.S.S.) — 179,64; 5. Pekka
Leskinen (Finlanda) —< 178,64 p; 
6. Konstantin Kokora (U.R.S.S.) 
— 177,18 p.

Vineri, după desfășurarea 
„programului scurt11 al probei 
feminine, în fruntea clasamen
tului se menține Anett Potzsch 
(R.D. Germană) cu 86,28 puncte, 
urmată de Dagmar Lurz (R.F. 
Germania) — 83,52 și Susan
Driano (Italia) — 82,60 p. Spor
tiva Doina Mitricică (România) 
ocupă locul 23 cu 60,68 p.

Ieri seară tîrziu, s-a încheiat

Irina Moiseeva și Andrei Minenkov — campioni ai Europei la proba 
de dans

De azi, la Saint Moritz

de aș- 
cuplu- 

Andrei 
con-

proba de dans. Cum era 
teptat, victoria a revenit 
lui Irina Moiseeva —
Minenkov (U.R.S.S.), care 
ducea cu autoritate după exer
cițiile obligatorii. Pentru locu
rile următoare sînt în luptă : 
Natalia Liniciuk — Ghenadi 
Karponosov (U.R.S.S.); Christi
na Regdczi — Andras Sallay 
(Ungaria) .

FotbalI meridiane
IUGOSLAVIA

PREZINT A UN LOT NOU
ÎN TURNEUL

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOB
La ultimul antrenament oficial, cel mai bun timp I-a obținut 

echipajul elvețian Liidi-Traschsel cronometrat cu 1:14,57. Cu re
zultate bune au mai fost înregistrate echipajele 
(Lehmann-Baboch) — 1:15,16 
1:15,37.

O curiozitate a calendarului 
competițiilor internaționale de 
bob face ca în acest an ordinea 
desfășurării campionatelor mon
diale și a celor europene să fie 
inversă în raport cu normalul. 
Mai precis, întîi vor avea Ioc 
campionatele mondiale (la Saint 
Moritz, azi și mîine manșele 
echipajelor de 2, iar la 5 și 6 
februarie cele ale echipajelor de 
4) și abia apoi campionatele eu
ropene, acestea din urmă fiind 
găzduite, pentru prima dată, de 
pista betonată inaugurată anul 
trecut la Sinaia, unde întrecerile 
vor avea Ioc la 19—20 februarie
— bob 2
— bob 4.

Deci, azi 
pia-Run“,

și la 26—27 februarie

Și
R. D. Germane

Austriei (Speriing-Koefel) —

care, în decursul anilor, sporti
vii români s-au clasat de cîteva 
ori printre medaliați : Papană- 
Hubert (1933) și Frim-Dumitres- 
cu (1934) cucerind titlurile de 
campioni ai lumii, iar Panțuru- 
Focșeneanu (1969) — medaliile 
de argint ptc.

Campionatele mondiale din a- 
cest an, la care s-au înscris 38 
de echipaje din 15 țări, vor avea 
loc pe o pistă în lungime de 
1 600 m și cu 16 viraje. Este o 
pistă pretențioasă foarte rapidă, 
care solicită la maximum capa
citatea echipajelor. „Olympia- 
Run“ a găzduit ultima dată cam-

pionatele mondiale în 1974, cînd 
echipajul vest-german pilotat de 
Zimmerer a repurtat victoria la 
bob 2 și la bob 4. Actualmen
te, titlurile de campioni ai lumii 
(totodată și olimpici) sînt deți
nute de echipajele R.D. Germa
ne pilotate de Nehhmer (In
nsbruck — 1976).

Specialiștii apreciază că edi
ția 1977 a campionatelor mon
diale va prilejui apariția unor 
noutăți în domeniul tehnicii e- 
chipamentului de concurs, așa 
cum s-a petrecut — de altfel — 
la majoritatea ' disputelor din 
anii trecuți. De asemenea, sînt 
așteptate modificări structurale 
în componența echipajelor, ma
joritatea țărilor promo vînd cu 
insistență boberi-atleți, fie că e 
vorba de împingători sau de 
piloți, aceștia din urmă urmînd 
să dea la lansarea bobului un 
randament egal cu al coechipie
rilor.

și mîine, pista „Olim- 
inaugurată în anul 

1928, cu prilejul ediției a doua a 
campionatului mondial de bob 
4, din celebra stațiune elvețiană, 
va fi gazda marilor întreceri la

DIN AMERICA LATINA
In planul general de pregăti

re pentru preliminariile C. M. 
din Argentina, fotbaliștii iugo
slavi, care fac parte din aceeași 
grupă cu cei din România și 
Spania, au prevăzut și un 
turneu de cîteva jocuri în Ame
rica Latină. Anunțînd aceste 
meciuri, selecționerul Ivan To- 
plak a surprins cercurile? fot
balistice din Iugoslavia, prezen- 
tînd un lot cu totul nou. Astfel, 
din echipa care a jucat anul 
trecut în semifinala C.E. cu 
R. F. Germania, Toplak a reți
nut doar un singur jucător : 
fundașul Hagiabdici. Tehnicia
nul iugoslav a subliniat că a 
chemat în lot jucători tineri, 
dornici de afirmare și că nu a 
renunțat definitiv la vechii, in
ternaționali. 
Surjak, Muzinici 
vor dovedi că : 
decît cei tineri, 
chemați la lot.

Iată jucătorii 
Katalinici, Svilar 
Hukici, Jasarevici,

Vlădici, 
Petrovici, 

Paukovici, 
Vidovici, 
Rajkovici,

Dacă Boghicevici, 
sau Zungul 

sînt mai buni 
atunci vor fi

selecționați:
— portari; 

Secerbegovici, 
Bajevjci, 
Jelikici, 
Bogdan, 
Zavisici, 
Peruzo-

PANORAMIC MONDIAL ÎN HANDBALUL FEMININ
• REPREZENTATIVA ROMÂNIEI SE MENȚINE PE
• HANDBALISTELE MAGHIARE - 19 VICTORII 
4 ÎNFRÎNGERI • CAMPIOANELE OLIMPICE PE

Tradiționalul clasament al celor 
mai bune echipe feminine de 
handbal din lume, pe care îl în
tocmim la finele fiecărui sezon pe 
baza procentajelor realizate în 
partidele interțări de fiecare echi
pă, poate să pară — de această da
tă — surprinzător. Cauza se află 
și în împrejurarea că printre cri
teriile noastre (clasice) prevalează 
cel al numărului de jocuri, favo- 
rizînd într-o oarecare măsură echi
pele cu meciuri mai multe, indi
ferent de valoarea adversarelor.

în fruntea ierarhiei nu se. află 
nici reprezentativa Uniunii Sovie
tice, prima campioană olimpică în 
acest sport și nici cea a R. D. 
Germane, actuala deținătoare a 
titlului suprem, ci redutabila for-

PREMIUL OSCAR“
SI CUPA MONDIALĂ

PENTRU SCRIMERI
De azi, seria marilor turnee

„premiu 
este „II

LOCUL 4
Șl NUMAI
LOCUL 3

mațîe a Ungariei (campioană mon
dială în 1965), medaliat! cu bronz 
la J.O. Handbalistele pregătite de 
cunoscutul tehnician Bodog Toros 
au ciștigat două din eele 7 turnee 
internaționale ale anului 1976, ce
lelalte — în afara turneului olim
pic — revenind formațiilor R. D. 
Germane (două). U.R.S.S., Româ
niei și Cehoslovaciei (cite unul).

în partidele directe cu echipa 
Uniunii Sovietice, handbalistele 
din Ungaria au terminat de două 
ori la egalitate (de fiecare dată 
18—18) și au pierdut o dată cu 
9—12 (la Montreal), iar în jocurile 
susținute împotriva reprezentativei 
R. D. Germane, liderele clasamen
tului nostru au obținut două re
mize (11—11 și 7—7) și o victorie 
cu 20—17. Exceptînd înfrîngerea 
din partea campioanelor olimpice, 
echipa Ungariei a mai pierdut de 
două ori în fața Cehoslovaciei 
(12—14 și 11—12) și o dată în 
Iugoslaviei (17—20).

Pe locul secund — ca și Ia 
Montreal — redutabilul „7“ al 
R. D. Germane. In meciurile di
recte cu selecționata sovietică: o 
victorie (18—17), un rezultat egal 
(12—12) și două înfrîngeri (11—14 
și 14—20). Campioanele olimpice 
nu ocupă în clasamentul nostru 
decît locul al treilea. Aceasta dato
rită în mare măsură faptului că la 
ultimul turneu internațional al a- 
nului („Cupa Sileziei"), selecțio
nata sovietică s-a prezentat mult 
întinerită și a pierdut toate cele 4 
partide susținute, înfrîngeri 
au redus i‘ 
handbalistelor

Exact ca la 
sati ca și Ia 
pic, formația 
ne locul 4 în 
feminin, înaintea fostelor campioa- 

ale lumii, sportivele iugoslave 
a jucătoarelor cehoslovace, ca- 
deși au produs multe surprize 
sezonul trecut se află pe locul

care 
simțitor procentajul 

sovietice.
. ultima ediție a C.M. 
primul turneu olim- 
României își menți- 
ierarhia handbalului

fața

ne
Și 
re 
în
6. Mai slabă decît era de prevăzut
— poziția echipei poloneze.

Adrian VASILIU

se vor disputa după

Campionii olimpici Meinhard Nehmer și Bernhard Germeshausen
(R.D.G.) — azi, piloți amîndoi, candidați la titlul mondial

ȘAHIȘTI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI
» 7

FLORIN GHEORGHIU LA ORENSE Șl MARGARETA MUREȘAN 
Al CLASAMENTELORLA BELGRAD - LIDERI

Hagiabdici, 
Priomorac, 
Filipovici, 
Krancear, 
Kovacevici, 
viei.

Meciurile 
următorul program : 30 ianuarie 
— la Bogota (2 630 m altitudine), 
cu reprezentativa Columbiei; 1 
februarie — la Ciudad de Me
xico, cu Mexic; 6 februarie — 
Ia'Guatemala City, cu Guatema
la ; 8 februarie — la Guadala
jara cu Mexic și, probabil, încă 
un meci, la 4 februarie, în San 
Salvador.

DE PRETUTINDENI

Știați că există un 
Oscar“ al scrimei 7 El 
trofeo Martini di fioretto femmi- 
nile“, decernat cîștigătoarei pres
tigiosului turneu feminin de flo
retă organizat în fiecare pri
măvară la Torino. Și chiar dacă 
trofeele, decernate de Martini 
International Club (fondat la 
Londra. în anul 1958), sînt im
plicit un important mijloc de 
publicitate pentru firma „Mar
tini și Rossi" — primele două 
concursuri s-au disputat chiar 
în incinta castelului torinez Pe- 
ssione, unde un imens subteran 
adăpostește un muzeu oenologic, 
alături de exponate figurînd și... 
fotografiile scrimerilor laureați 
— ele au o amplă rezonanță în 
lumea scrimei mondiale, reunită 
în competițiile ce se desfășoară 
la Paris (floretă masculin), To
rino (floretă feminin), Londra 
(spadă). De altfel, turneul flore- 
tiștilor de la Paris deschide în 
fiecare an, la 29—30 ianuarie, 
seria marilor competiții interna
ționale individuale, așa numitele 
„de categoria A“, care acordă 
puncte pentru clasamentele „Cu
pei Mondiale11, alcătuite de Fe
derația Internațională de Scri
mă (F.I.E.).

Turnee de categoria A. orga
nizate sub egida federațiilor na
ționale, întrunind condițiile puse 
de F.I.E. (cadru adecvat de des
fășurare pentru o competiție de 
amploare, număr mare de com
petitori cu clasă internațională, 
arbitri internaționali de catego
ria A și B) sînt considerate 
Martini, Rommel, Budapesta,

Leul de Bonn, Giovanini și, Bi
neînțeles, campionatele mondia
le sau Jocurile Olimpice (flore
tă masculin); Goppingen, Marti
ni, Cupa Bielorusiei, Jeanty, Co
mo, C.M., J.O. (floretă feminin), 
Hamburg, Wolodjowski, Hunga- 
ria, Luxardo, C.M,, J.O. (sabie). 
Spreafico, Monal, Martini, Grand 
Prix Berna, 
C.M., J.O.
acordat: 13 
— TI, 10 p 
8 p — V, 7 . 
campionatele mondiale sau Jocu
rile Olimpice punctajul dublîn- 
du-se.

Bineînțeles că și scrimerii 
români, a căror clasă interna
țională este recunoscută în ul
timele două decenii, și-au în
scris numele în prestigioasele 
palmarese ale acestor mari com
petiții. Floretistele Ileana Gvu- 
lai-Jenei (cîștigătoare a Trofeu
lui Martini 19G9, a Cupei Jeanty 
în 1969, 1971 și .1972), Olga Sza
bo (Cupa Jeanty în 1964), Ana 
Pascu (Cupa Bielorusiei 1970), 
sabrerul Dan Irimiciuc (Ham
burg 1975) sînt doar cîteva e- 
xemple, ca să nu mai accentuăm 
faptul că reprezentanții noștri 
se numără, de regula, printre 

. protagoniștii acestor turnee. Iată 
de ce exprimăm sugestia ca și 
forul nostru de specialitate să 
lanseze și . să organizeze un a- 
semenea turneu de anvergură, 
care să intre în calendarul in
ternațional și să , se constituie 
într-o reală trecere în revistă a 
valorilor scrimei mondiale.

Heidenheim, Martel, 
(spadă). Punctajul 
p — locul I, 11 p 
— III, 9 p — IV, 
p — VI ș.a.m.d., la

MECIURI AMICALE. La Goia- 
nia (Brazilia) : Goias — Bulgaria 
B 2—0 (1—0) ; la Malaga (Spania) : 
F. C. Malaga — Grasshoppers Zu
rich 1—1 (0—1) ; la Hanoi: Sel. 
orașului 
(tineret) 
Chile : 
(3-0).

NOUL
Elveției este Roger Vonlanthen, in 
vîrstă de 37 de ani.

FEDERAȚIA de fotbal din Uru
guay a interzis jucătorilor din e- 
chipa națională să schimbe după 
meci tricourile cu adversarii. Mo
tivele sint de ordin economic ! ;

MECIURILE Japonia — Israel 
(tur-retur) din preliminariile C.M. 
se vor desfășura probabil la Tel 
Aviv. Propunerea a fost făcută de 
federația de fotbal din Japonia.

REPREZENTATIVA Austriei se 
va pregăti in Italia in perioada 
5—18 februarie. Ea va susține mai 
multe meciuri amicale, printre ca
re unul, la 17 februarie, cu Fio
rentina. în vederea acestui turneu, 
antrenorul austriac Senekowitsch a 
selecționat 30 de jucători.

SELECȚIONATA Perului 
pela la doi jucători celebri 
a-i folosi in meciurile din 
minariile C.M. : Soții (C. F. Bar
celona) și Cubillas (F. C. Porto).

Hanoi — R. D. Germană
0—3 ; la Santiago de 

Chile — Paraguay 4—0

ANTRENOR al echipei

• în runda a 8-a a turneului de 
la Orense (Spania). Florin Gheor
ghiu a întrerupt partida cu spa
niolul Sănz și continuă să condu
că în clasament 
mat de Browne 
Keene (Anglia), 
cu cite 5 p etc.

• Festivalul 
aan Zee s-a incheiat cu următoa
rele clasamente: turneul feminin a 
fost ciștigat de Nana Aleksandria 
cu 9l4 p, urmată de Jana Hartston 
(Anglia) 8'/2 p.. Elisabeta Polihro- 
niade, care a pierdut ultima par
tidă cu Vokralova (Cehoslovacia), 
a ocupat locul 5 cu 5‘/2 puncte. 
Grupa marilor maeștri a revenit 
Iui Sosonko (Olanda) și Gheller 
(U.R.S.S.) cu cite 8 p.

• După 10 runde, în turneul fe-

cu 5% p (1). ur- 
(S.U.A.) cu 5% p. 
Hernandez (Cuba)

Montreal)

șahist de la Wijk

POLISPORTIV LA 80 DE 
ANI

unui 
cum 
prea 
și-ar 
,.mânușa' 
cior, .* 
balon rotund...

daget Ia picior). După 
se vede, gazonul nu i-o 
priit lui Monzon, care 
fi dorit, probabil, o 

de box și ia pi- 
cînd a lovit buclucașul

NU-I PRIEȘTE GAZONUL...

(Intre paranteze, locul ocupat la J.O. de la

1. UNGARIA (3) 27 19 4 4 467—332 42 770'0
2. R. D. GERMANA (2) 26 18 3 5 419—302 39 75O'O
3. U.R.S.S. (1) 29 19 4 6 459—230 42 72°'0
4. ROMANIA (4) 21 13 2 6 337—288 28 66%
5. IUGOSLAVIA 10 5 1 4 175—159 11 55%
6. CEHOSLOVACIA 17 9 0 8 258—275 18 53°, 0
7. DANEMARCA 10 5 0 5 123—131 10 50%
8. R. F. GERMANIA 19 8 0 11 206—240 16 42%
9. POLONIA 12 4 0 8 189—229 8 33° 0

10. BULGARIA 12 1 0 11 148—226 2 8%

minin de la Belgrad, Margareta 
Mureșan, după ce a învins-o pt 
iugoslava Boskovici, conduce în 
clasament cu 6'2 p (1).

« In runda a 5-a a „Cupei Eu
ropei" pentru junioare, de la Novi 
Sad, Viorica Ilie a fost învinsă 
de Sikova (Cehoslovacia), iar Ma
rina Pogorevici a întrerupt parti
da cu Zaharovska (Cehoslovacia), 
S-au jucat și meciuri întrerupte 
din runda a patra. Viorica Ilie a 
ciștigat la Jilmaz (Turcia), tn cla
sament conduce : Savova (Bulga
ria) 4 p, urmată dc Viorica Ilie 
3% p etc.

va a- 
pentru 
preli-

TELEX • TELEX

Nu o dată s-au deserts In- 
tîmplâri hazlii, legate de 
evoluția unor celebri sportivi, 
atunci cind aceștia au pără
sit — pentru un moment, de
sigur — disciplina ca’e i-a 
consacrat și au apărut oca
zional in alte romuri spor
tive. Una din ultimele is
prăvi de acest gen a avut 
ea erau pe cunoscutul boxer 
Carlos Monzon, campion 
mondial profesionist la cate
goria mijlocie. Dorind să 
facă plăcere 
Carlos 
la un 
cursul 
destul

mijlocie, Dorind
___ unor prieteni, 

Monzon a luat parte 
meci de fotbal, 
căruia s-a _ 
de serios (fractură

___ în 
accidentat 

a

și-a
Fran 
pen- 

orqanizare 
a J.O.

CONSTRUIM PENTRU 
NOI

locuito-
au 

o 
Do- 

de

Sub acest motto, 
rii orașului slovac Kosice 
hotărît să construiască 
frumoasă bază hipică, 
rințq lor este animată 
faptul că în acest oraș copiii 
manifestă o mare pasiune 
pentru sportul ecvestru. Nu
meroase părți ale • acestei 
frumoase și utile «menajări 
sportive vor fi executate prin 
munca voluntară a cetățeni
lor orașului. Baza hipică va 
cuprinde un manej, terenuri 
de antrenament,. , numeroase 
grajduri, utilate cu aparatură 
modernă, iar în zonele verzi, 
rămase libere printre aleile 
bazei, vor fi construite citevă 
terenuri de minigolf.

DAR ÎNVINȘII î
Această întrebare 

pus-o cineastul suedez 
Zacrisson, care a lucrat 
tru Comitetul de 
a ultimei ediții a j.O. ,,A 
vorbi despre învingători este 
o sarcină ușoară și obișnuită; 
Dar despre învinși, 
cei cărora pînă în 
unei 
carda 
final 
toată 
noile 
be? te 
însă, 
omenesc, mult mai inteiesanți 
decît învingătorii,.,'' — a de
clarat regizorul suedez, care 
•a realizat un film cu titlu 
,,Reportaj despre învinși",

cârora 
mori 

prima 
au fost

Iu mea 
vedete, 
nimeni, 

din punct de

pînă î 
dispute li 

șansă, 
brusc 
privind 
nu prea 

Aceștia

despre 
ajunul 
se 
iar
uitați, 

spre 
yor- 
sînt 

vedere

ci
in

Nu de mult, printre parti- 
cipanții la întrecerile Spartq- 
chiadei, organizate la fabri
ca de vagoane din Riga, s-a 
remarcat Ivar Skrastnîș, care 
a îndeplinit printre primii 
normele complexului sportiv 
G.M.A. Bucuria organizatori
lor a fost cu atît mai mare 
cu cit Ivar Skrastnîș are 80 
de ani și lucrează de 60 de 
ani,

1 fabrică, 
a fost sărbătorit de 
săi 
spus 
sale 
tizat în două cuvinte : „Mun
că și cumpătare".

neîntrerupți în aceasta 
Polisportivul octoqenar 

colegii 
mai tineri, cărora le-a 

câ secretul longevității 
sportive poate fi sinte-

Dacă tot nu l-au luat in 
lot...

Desen de V. SPELNI-
KOV (U.R.S.S.)

ATENJIE LA NUMĂRĂTOARE I
Campionatul francez de 

fotbal, într-una din catego
riile sale inferioare, a prile
juit apariția unei greșeli de 
arbitraj, unică in felul ei. La 
Dijon, ip cadrul unui cam
pionat local,, arbitrul H. 
long a eliminat, la un

UN ANTRENOR CU... AUTORITATE
Greu poți aprecia cit de 

mare este măiestria antreno
rului Uve Malmgreen, care 
conduce echipa suedeză de 
fotbal T. F. Darnagord. Dar, 
un lucru rămîne cert : el
este ascultat; cu. sfințenie de 
cei 20 de membri ai lotului.

în ciuda faptului că 
Malmgreen are peste 
ani. Cum reușește să 
pună ? Foarte simplu, 
avem în vedere că toți 
20 de membri ai lotului 
fiii, nepoții 
venerabilului antrenor...

Le- 
mo-

Uve
80 de 
se im- 

dacă 
cei 
sînt 

sau strănepoții

meni dat, un jucător din 
formația Pignet A. C. După 
cîteva minute el a constatat 
cu stupoare că, deși elimi
natul părăsise terenul, Pig
net A.C. juca totuși în 11 oa
meni. Ce se întîmplase ? E- 
chipa in cauză începuse me
ciul cu 12 fotbaliști, fără ca 
arbitrul să bage de seamă. 
Interesant este faptul că în 
spiritul unui explicabil „falr- 
play", cavalerul fluierului a 
lăsat pe Pignet A.C, să evo
lueze in continuare în 11 ju
cători, socotind că este ne
drept să elimine un,, nevi
novat I

ATLETISM • La Wanganui (Noua 
Zeelandâ) prooa de 3 ooo m a fost 
cîștlgată de australianul Barret — 
7:59,9, urmat de americanul McDo
nald — 8:00,5 șl de vest-germanul
Uhlemann — 8:01,2. Campionul olim
pic — John Walker a ciștigat proba 
de 800 m cu 1:51.1, iar la 400 m pri
mul loc a revenit 
Goldstone cu 49,9 e 
Meitingen (R. 
cheiat cu victoria lui Jurgen 
mann (R.F.G.) care a parcurs 
km in 31:57.6. Pe locul secund 
hard Lelpold — 32:02,2. Marii 
riți ai cursei, englezul Brendan Fos
ter și belgianul Karel Lismont au 
ocupat locurile 3 (32:39,2) și, respec
tiv, 4 (32:41,6).

Finlandei și Suediei. Jucînd exce
lent, mai ales în ultima repriză, ho- 
cheiștii finlandezi au obținut victo
ria cu scorul de 6—2 (2—1, 0—l, 
4—0). Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Siltanen (2), Lehtonen, 
Levo, Peltonen și Makkonen.

neozeelandezului 
_ Crosul de la 

F. Germania) s-a în- 
’ ' Oth-

10,500
Reln- 
favo-

AUTO • La sfîrșitul parcursului 
comun din raliul Monte Carlo. în 
fruntea clasamentului se află pilotul 
italian Sandro Munari (Lancia). care 
are un avans de 3:07.0 față de fin
landezul Markku Alen și 
asupra lui Jean-Claude 
(Franța).

SCHI • Proba de slalom special (f), 
disputată la Megeve (St. Gervăis), in 
cadrul „Cupei Mondiale" a fost ciști- 
gată de Perinne Pelen (Franța), cu 
timpul total realizat în cele două 

urmă- 
Emonet 

-----  -----  ... ----------- Kaserer 
(Austria) — 84,70. După desfășura
rea acestei probe, în clasamentul ge
neral al „Cupei Mondiale", pe pri
mul loc se află elvețianca Lise-Ma- 
rie Morerod. cil 193 puncte, urmată 
de Annemarie Prăll-Moser (Austria) 
— 174 p și Brigitte Habersatter-
Totschnig (Austria) — 147

manșe de 83,60. Pe locurile 
toare s-au clasat Patricia 
(Franța) - 84,41 și Monika 
(Austria) — 84,70. ~ '

p.

de 3:08.0 
Andruet

CICLISM • 13 cupluri 
startul în cursa de 6 zile

au luat 
_ ___ de la Co

penhaga. Printre favoriți se numără 
perechile Giinter Harltz (R. F. Ger
mania) — Ren6 Pijnen (Olanda). 
Patrick Sercu (Belgia) — Ole Ritter 
(Danemarca) și Albert Fritz — Wil
fried Peffgen (R. F. Germania).

HANDBAL • tn primul meci din
tre Vasas Budapesta și Spartak 
Kiev, din sferturile de finală ale 
C.C.E., echipa sovietică a obținut 
victoria cu 13—10. • La masculin,
în sferturile de finală ale ..Cune’ 
cupelor" : H. ,C. Marsilia — Pactiza" 
Bjelovar 19—27 șl s. C. Magdeburg 
— Balonmano Granollers 36—18.

HOCHEI • La Tampere a avut 
loc meciul revanșă dintre ecnipele

TENIS • in optimi de finală, la 
------ ‘ jucător a

Este vorba de 
al 5-lea favorit,

Philadelphia, un alt mare 
părăsit competiția.
Adriano Panatta, ___„
care a pierdut cu 3—6, 4—6 în fața 
australianului Tony Roche. Alte re
zultate : Connors — Fibak 6—2, 6—2 ; 
” *---- -------------------------- ' ‘ 5—7,

6—4, 
6—3, 
4-6.

v. Amrltraj — McNair 6—2,
6— 3 ; Borowiak — Solomon 
4—6, 6—3 ; Drysdale — Scanlon
7— 6 ; Mltton — Dlbbs 6—4
6—3 ; stockton — Gottfried 6—3, 6—2 ; 
Rosewall — Moore 6—4, C .. 
• La Bloomington, Virginia Wade 
a eliminat-o cu 6—2, 6—2 pe Marele 
Louie (S.U.A.), iar Sue Barker a dis
pus cu 6—2, 6—4 de Pam Teeeuar- 
den. In prima partidă la rtublu, 
Kerry Reid — Greer Stevens au în
trecut cu 6—2, 0—6. 7—6 pe O'-’a Mo
rozova — Natașa Clmireva. • La 
Zagreb, în etapa a patra a -ampio- 
natului european pe eebipe iugosla
via a învins R. F. Germania cu 3—0, 
iar la Nancy, Franța a întrecut Un
garia cu 2—1. s-

0--C i
6—4.
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