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PE DRUMUL MUNCHEN- MONTREAL, 
ATLEȚII NOȘTRI S-AU OPRIT 
ÎNAINTEA LINIEI DE SOSIRE!

• Realizările dintre cele două Olimpiade nu au avut finalitate • într-urt 
ciclu olimpic doar patru noi atleți au atins o valoare ridicată!

In această seară, la Bordeaux, ora 21,30

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
ÎNTÎENEȘTE FORMAȚIA SIMILARĂ A FRANȚEI

GHEORGHIU, CIOCÂLTEA

• Dezvoltare generală necorespunzătoare a atletismului nostru

Șl PAVLOV
LA TORREMOLINOS

„Circuitul" șahist spaniol con
tinuă. După turneul inaugural 
de la Orense, la 6 februarie va 
începe tradiționalul concurs de 
la Torremolinos, la care au fost 
invitați și trei jucători români: 
marele maestru Florin Gheor
ghiu, maestrul internațional Vic
tor Ciocâltea și maestrul Mircea 
Pavlov. Printre concurenți (în 
total 14) se mai numără marii 
maeștri Byrne și Cristiansen 
(S.U.A.), Bellon și Pomar (Spa
nia), Keene (Anglia), maeștrii 
internaționali O. Rodriguez 
(Peru) și Piasetski (Canada).

DUBLA ÎNTÎLNIRE

DE HANDBAL JUNIOARE
ROMÂNIA-

CEHOSLOVACIA
în cursul acestei săptămîni, re

prezentativele de handbal juni
oare ale României și Ceho
slovaciei se vor întîlni în două 
partide amicale. Jocurile sînt 
programate pentru vineri, de la 
ora 18, în sala Floreasca și du
minică, de la ora 18, în sala 
Victoria din Ploiești.

De sîmbătă, în sala Victoria din Ploiești

CONȚINEA „MARATONUL1 DE SALĂ
AL DIVIZIEI A

Maratonul handbalistic de sală 
al Diviziei masculine A va con
tinua în această săptămînă cu al 
doilea turneu indoor, programat 
sîmbătă, duminică și luni în sala 
Victoria din Ploiești.

După un debut neconcludent, 
în primele două etape' ale tur
neului piteștean, runda a 
XVI-a ne-a oferit prilejul unor 

Tinărul Paul Matei (Dinamo București) înscrie spectaculos in jocul cu 
Știința Bacău, sub privirile unui alt jucător de perspectivă, Victor Cornea 

Foto : Ion MIHĂICĂ

constatări pozitive în privința 
nivelului valoric al întrecerilor ; 
majoritatea echipelor au dovedit 
preocupări pentru organizarea 
jocului, pentru întărirea siste
melor defensive (portarii au fost 
la înălțime !) și — lăudabil — 
pentru folosirea tineretului.

Dintre echipele care s-au făcut 
remarcate în mod special, Steaua 
și Dinamo București merită fe
licitări pentru seriozitatea cu 
care au abordat fiecare întîlnire. 
Sperăm ca în turneul de la 
Ploiești alte și alte formații să 
ne ofere prilejul unor asemenea 
aprecieri, lucru perfect posibil 
pentru echipe ca H. C. Minaur

CLASAMENTUL

1. STEAUA 14 14 0 0 315-219 28
2. Dinamo Buc. 14 12 1 1 245-175 25
3. H.C. Minaur 14 8 1 5 265-137 17
4. Dinamo Bv. 14 7 2 5 243-225 16
5. Știința Bacău 14 6 2 6 200-205 14
6. Poli Timiș. 14 5 1 8 218-230 11
7. ,,U* Cj.-Napoca 14 4 2 8 209-231 10
8. Relonul 14 4 2 8 224-249 10
9. Gloria Arad 14 4 2 8 221-247 10

10. ,,UM București 14 3 4 7 163-196 10
11. C.S.U. Galați 14 4 1 9 172-219 9
12. C.S.M. Borzești 14 4 0 10 221-263 8

Baia Mare, Politehnica Timi
șoara, Știința Bacău și Dinamo 
Brașov, ale căror garnituri le 
permit un salt valoric substanțial.

In programul turneului de la

BORDEAUX, 1 (prin telefon). La 
ora la care citiți aceste rinduri — 
să zicem, miercuri, în jurul orei 
9 dimineața — fotbaliștii „trico
lori" se află în autocarul care îi 
transportă de la Jarnac la Bor
deaux. Distanța nu este prea 
mică : 105 kilometri. Și acum, să 
revenim la ziua de marți, ziua de 
ajun a meciului. Cele două antre
namente au fost pretențioase, ulti
mul încheindu-se cu cinci sprin
turi de cite 100 de metri, după 70 
de minute de joc.

Pentru început, să notăm for
mația probabilă pentru meciul de 
la Bordeaux.

IORDACHE — CHERAN GRI- 
GORE, SATMAREANU II, VIGU 
— DUMITRU. MULTESCU, BO- 
LONI — TROI, D. GEORGESCU, 
ZAMFIR.

în cadrul unei conferințe de pre
să, Ștefan Covaci a fost întrebat 
de ziaristul francez A. Nogues de 
la „Journal de Sud-Ouest“ : „Ce 
șanse acordați echipei României în 
lupta pentru calificarea în turneul 
final de Ia Campionatul mondial?" 
Antrenorul echipei noastre a răs
puns : „Sînt conștient de valoarea 
adversarilor noștri. Mai știu că ar
gentinienii preferă să aibă în tur
neul lor final o echipă de aceeași 
limbă, cum este cazul Spaniei. Mai 
știu că Iugoslavia a condus cu 2—0 
echipa R. F. Germania în turneul 
final al Campionatului european, 
dar toate astea au o importanță 
statistico-lingvistică. Important es
te ca noi. românii, să găsim forma 
de joc, forma în care -șansele noas
tre să fie efective".

în cursul dimineții, am reușit să 
prind la telefon pe antrenorul echi
pei franceze, Michel Hidalgo, ai 

•cărui jucători sînt cantonați lîngă 
Bordeaux. Fostul secund al lui Ște
fan Covaci — după ce s-a con
vins că nu doresc formația pentru

DE DANDDAL
Ploiești vor figura cîteva întîl- 
niri de atracție ca : Politehnica 
Timișoara — Dinamo Brașov, Di
namo Brașov — Steaua și Știința 
Bacău — Relonul Săvinești. De 
asemenea, sînt așteptate cu mult 
interes cele două confruntări în
tre echipele studențești : Știința 
Bacău — „U“ Cluj-Napoca, „U“ 
București — Poli Timișoara.

COMPETIȚIILE INTERNE TREBUIE SĂ SERVEASCĂ 
LA PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII LUPTĂTORILOR FRUNTAȘI

Sîmbătă și duminică s-au dispu
tat întilnirile din cadrul primei 
etape a Diviziei de lupte greco- 
romane. Programat mult mai de
vreme decît în anii precedenți, 
campionatul pe echipe a prezentat 
cîteva noutăți interesante, despre 
care i-am cerut amănunte antreno
rului emerit Ion Corneanu.

— Cum explicați startul cam
pionatului pe echipe încă din 
luna ianuarie ?

— Considerente de ordin meto
dic ne-au determinat să începem 
concursurile chiar la sfîrșitul lunii 
ianuarie. Am recomandat antreno
rilor ca pregătirea de iarnă să în
ceapă încă din decembrie, astfel 
incit la data cind sînt programate 
meciurile din Divizie concurenții 
să se afle la un nivel corespun
zător de pregătire fizică.

— Antrenamentele cu carac
ter specific, așa cum sînt cele 
care se efectuează în vederea 
participării la concurs, nu con
travin metodicii antrenamentu
lui în perioada de acumulare ?

— Noi am apreciat că nu. An
trenamentele luptătorilor se desfă

presa franceză — mi-a comuni
cat-o, cu două paranteze :

REY (Metz) — BATTISTON 
(Metz), LOPEZ (St. Etienne), RIO 
(Nantes), BURKHARD (Bastia) sau 
TUSSEAU (Nantes) — MICHEL 
(Nantes), PLATINI (Nancy), KE- 
RUZORE (Laval) sau SHANOUN 
(Nantes) — ROUYER (Nancy), LA
COMBE (Lyon), AMISSE (Nan
tes). Deci, opt internaționali re- 
putați.

De notat că selecționata france
ză este alcătuită pe scheletul lui 
Nantes, cea mai în formă echipă 
a campionatului, antrenată de fos
tul internațional Vincent. Să mai 
adăugăm, pentru a ilustra forța 
acestei echipe, că extremul stînga 
Amisse l-a eliminat din formația 
sa de club pe celebrul internațio
nal polonez Gadocha.

în cursul dimineții de marți, 
echipa noastră a fost vizitată prin
tre alții, de fostul internațional 
francez Blanchet, cel care a jucat 
de două ori împotriva selecționa
tei României, odată, acum zece 
ani, la Paris (meci încheiat cu vic
toria echipei noastre cu 2—1). și 
acum cinei ani, în partida înche
iată, de asemenea, cu victoria e- 
chipei noastre (2—0). Blanchet, 
foarte amabil, și-a exprimat sim
patia față de echipa României. El 
îsi amintește cu plăcere de Luces- 
cu, Dobrin, Dinu și de portarul 
Răducanu, și asta nu pentru că a 
suferit două înfrîngeri în fata echi
pei noastre.

Fotbaliștii noștri sînt optimiști 
și convinși de importanța jocului. 
Acest test, primul dintre cele trei 
pe care le susțin în Franța, pare 
să mobilizeze toate eforturile. Iată 
cîteva păreri din tabăra noastră : 
VIGU : „Sînt convins că Dudu 
Georgescu are dreptate. Noi, apă
rătorii, sîntem datori echipei. A 
venit vremea ca atacanții și chiar 
mijlocașii să poată spune, cu în

Ieri) fotoreporterul nostru Ion Mihăică a efectuat un raid la bazele spor
tive ale Complexului „23 August", surprinzind aspecte de muncă ale 
sportivilor fruntași. în foto : antrenament al secției de gimnastică fe
minini a Liceului nr. 1, desfășurat sub conducerea antrenoarei Barbara 

Dumitrescu

ROMÂNIA - IUGOSLA VIA 17-17, 
LA HANDBAL FEMININ

FRAGA, 1. în localitatea ceho
slovacă Cheb a început un pu
ternic turneu internațional fe
minin la care participă 7 dintre 
fruntașele handbalului interna
țional și formația B a țării gaz
dă. în prima rundă, reprezenta
tiva României a terminat la e- 
galitate cu redutabila selecționa
tă a Iugoslaviei: 17—17 (8—7). 
Cele mai multe goluri au fost 
înscrise de Grigoraș 3, Arghir 3, 
Hobincu 2 — pentru România, 
Stanoievici 3, Bukurov 3 și Su- 
prinovici 3 — pentru Iugoslavia.

șoară exact ca și cind n-ar fi 
vorba de o competiție. In con
cursuri internaționale (deci, de 
răspundere) ei nu vor fi angre
nați pină în luna martie. Noi ur
mărim evoluțiile sportivilor numai

CU ION CORNEANU,
ANTRENOR FEDERAL

<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
din punct de vedere fizic. De alt
fel, in întrecerile din cadrul Di
viziei ei sint intens solicitați la 
fiecare etapă. Imaginați-vă că în 
decurs de 36 de ore fiecare par
ticipant la Divizie susține cite 
cinci meciuri, ceea ce reprezintă 
un efort considerabil, așa cum nu 
se întîlnește nici la marile com
petiții internaționale. In plus, con
form noilor prevederi ale regu
lamentului nostru intern, timpul 
de luptă este mai lung decit pre
vede regulamentul F.I.L.A.

— Cum, adică ? 

credere, că, în spatele „frontului", 
există niște oameni de bază. Sper 
să nu primim gol în Franța. Este 
o speranță, poate excesivă, veți 
spune dv., dar eu sînt hotărît să 
lupt pentru asta". MULȚESCU e 
la fel de hotărît să facă un joc fru
mos : „Pentru noi, meciul de la Bor
deaux este de două ori important, 
în primul rind, noi. cei care vom 
intra pe teren, trebuie să demons
trăm că reprezentăm, cu adevă
rat, echipa națională. în al doilea 
rind, meciul de la Bordeaux ar 
putea să concretizeze unitatea e- 

. chipei noastre. „Unsprezecele" nos
tru are nevoie de o sudură, de o 
comportare foarte bună, care ar 
contribui mult la această sudură 
sufletească". C. ZAMFIR : „Am 
văzut meciul de la Paris, dintre 
St. Germain și Nîmes. Să fiu sin
cer, francezii nu m-au impresio
nat. îmi dau seama că echipa de 
la Bordeaux va fi mai puternică 
decît cea pariziană, dar, chiar dacă 
va fi cu 50% superioară, noi nu ne 
vom face de rîs în fața publicului 
din Bordeaux".

Presa franceză acordă o mare 
însemnătate acestui joc- pentru că 
echipa Franței este și ea în situa
ția de a-și verifica potențialul în 
vederea preliminariilor campiona
tului mondial. în ziarul „L’Equipe" 
de marți, pe prima pagină apare 
o foarte ^mare ilustrație (cam un 
sfert de pagină), în care antreno
rul Ștefan Covaci este fotografiat 
în picioare, iar în fața sa se află, 
cum spun francezii, cei patru „ca- 
nonieri" ai „tricolorilor" : Troi, 
Mulțescu, Dudu Georgescu și Zam
fir. Să sperăm că textul explicativ 
al ziarului francez se va confirma 
în cursul serii de miercuri, la 
Bordeaux.

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 3-a)

Tot în prima zi, Cehoslovacia 
a întrecut la scor Ungaria : 
23—14 (13—7). Cele mai multe 
goluri : Korytarova 5, Foltynova 
și Novakova — cîte 4, pentru 
Cehoslovacia, Nagy 6 — pentru 
Ungaria. Selecționata U.R.S.S. a 
întrecut la limită — 22—21 (11— 
11) — echipa Poloniei, iar R. D. 
Germană a dispus de Ceho
slovacia B cu 18—14 (9—6).

Competiția continuă, între
cerile finale fiind prdgramate 
pentru ziua de 5 februarie.

— în scopul unei reprezentări 
bune în marile concursuri interna
ționale, considerăm competițiile 
interne ca făcind parte din mij
loacele de pregătire, motiv pentru 
care, în acest an, experimentăm

un nou regulament de disputare 
a campionatului pe echipe. Pen
tru a crea un echilibru valoric 
între formațiile participante la Di
vizie am redus numărul acestora 
de la 27 la 24. în loc de trei serii, 
acum au fost alcătuite patru serii, 
numai de cite șase echipe. Eta
pele Diviziei se desfășoară, toate, 
sistem turneu individual, fiecare 
cu fiecare. Și, astfel, în Ioc ca 
la o etapă un sportiv să susțină 
două meciuri, cum era in anii pre
cedenți, el are de susținut cinci. 
Așa cum spuneam, timpul de

D
rumul de patru ani al ci
clului olimpic Munchen-Mont- 
real a prilejuit atletismului 
românesc o seamă de rea
lizări atît la nivelul maselor 
cit și la cel al performerilor. 
Fntre altele trebuie subliniate unele 

dintre recordurile înregistrate, a 
căror valoare a atins un plafon 
internațional (800 m - 1:58,6 Maria
na Suman, 1 500 m-4:04,0 Nata
lia Mărășescu, înălțime - 
1,92 m Virginia loan și 1,93 
m Cornelia Popa, disc 
67,97 m Argentina Menis, 
3 000 m obstacole - 8:16,2 
Gheorghe Cefan etc.). Sint 
de notat, de asemenea, suc
cesele repurtate în competi
ții internaționale de anver
gură, la Jocurile Balcanice, 
Campionatele mondiale uni
versitare (Natalia Mărășescu - 3 000 
m și Gheorghe Megelea - suliță au 
fost ciștigători), Campionatele euro
pene pe teren acoperit (Carol Corbu 
- triplu, Natalia Mărășescu - 1 500 m, 
Dorina Cătineanu — lungime au 
fost campioni continentali etc.), ca
lificarea reprezentativei feminine în 
ultimele două finale (1973 și 1975), 
ale Cupei Europei - Bruno Zauli 
etc. Șirul acesta al realizărilor este 
încă și mai lung și, la momentul 
respectiv, le-am subliniat pe fie
care, străduindu-ne a le plasa cit 
mai exact în contextul internațio
nal al atletismului. Din păcate, 
toate aceste realizări evidente n-au 
avut... final I Adică, altfel spus, 
la marele examen al Jocurilor 
Olimpice, cind strădaniile depuse 
de-a lungul întregului ciclu olim
pic trebuiau concretizate, ei bine, 
tocmai atunci evoluția atleților noș

LA PĂLTINIȘ

CEI MAI BUNI PUGILIȘTI 
Al ȚĂRII SE PREGĂTESC 

PENTRU VIITOARELE CONFRUNTĂRI
Conform tradiției, la fiecare început de an cei mai buni 

pugiliști ai țării petrec cîteva zile de odihnă activă în fru
moasa stațiune Păltiniș.

Sub conducerea unor reputați tehnicieni, cum sînt antre
norul emerit Ion Popa și cel federal, Alexandru Vladar, 
ca și a ajutoarelor lor, Nicolae Linca, Șerbu Neacșu, Con
stantin Ciucă, Iosif Mihalic, Constantin Anton, un număr 
de 44 de boxeri — din rîndul cărora am reținut cîțiva con- 
sacrați dar și mulți tineri de perspectivă — se pregătesc 
susținut, înmagazitnînd ' energii, un ridicat potențial fizic, 
atît de necesar confruntărilor viitoare.

I-am văzut pe boxeri cu topoa
rele în mină despicînd zeci de 
bușteni, mijloc atît de folositor 
dezvoltării forței brațelor, alune- 
cînd pe schiuri în concursuri de 
fond organizate ad-hoc sau aler-- 
gînd pe teren variat, totul în sco
pul îmbunătățirii pregătirii fizice 
generale, lucrînd cu mingi medici
nale, corzi sau haltere, angajîndu- 
se fără menajamente în jocuri de 
mini-rugby pe zăpadă, care dezvol
tă calitățile fizice de bază.

„Aici, la munte — sublinia an
trenorul federal Alexandru Vladar — 
muncim mai mult ca oricind. Vo
lumul, durata și intensitatea an
trenamentelor depășesc cu mult pe 
cele din anul preolimpic 1973 cind, 
tot aici, la Păltiniș, ne pregăteam 
cu gîndul la Montreal ’76. . Din 
«vechea gardă» am acordat credit 
în continuare lui M. Lazăr, N. 
Robu, C. Hajnal, F. Ibrahim, F. 
Livădaru, Alex. Turei și Șt. Flo- 
rea, pugiliști experimentați, dar 
care nu depășesc încă virsta de 
25 de ani. Grosul selecționabililor 
îl reprezintă insă «noul vai», bo
xeri tineri și ambițioși care s-au 
impus în ultima vreme și in care 
ne punem mari speranțe. Dintre 
aceștia amintesc pe D.Cipere (Me
talul Drobeta Tr. Severin), C. Chi- 
racu (Box club Galați), N. Stoe- 
nescu, L. Zolțan și M. Donciu 
(AS.A. Cluj-Napoca), Gh. Oțetea 
(Steaua), I. Budușan și D. Burdi- 
hoi (Metalul București), M. Un- 
gurea-nu (Dinamo Brașov), P. Dra- 
gu (Electroputere Craiova), ca șă 
numesc numai o parte dintre ei”.

„Acesta este al 10-lea an* con
secutiv in care venim la Păltiniș, 
adaugă maestrul Ion Popa. Prin 
procesul de instruire pe care il 
desăvîrșim aici punem de fapt ba
zele unui întreg an competițional.

luptă acum este mai lung, deoa
rece repriza a doua durează patru 
minute (în loc de trei), cuprin- 
zind două reprize de luptă la 
parter.

— Bine, dar din regulamentul 
internațional au fost eliminate 
de mult reprizele de luptă la 
parter. Cum se explică această 
neconcordanță a regulamentului 
intern cu cel internațional ?

— Analizind comportarea luptă
torilor români la Jocurile Olim
pice și la celelalte mari compe
tiții, am constatat că majoritatea 
înfrîngerilor lor s-au datorat unei 
slabe comportări în lupta de la 
parter. Acesta este și motivul care 
ne-a determinat să introducem 
lupta de jos în campionatul pe 
echipe. în fond. Divizia este o 
competiție internă, care trebuie să 
servească la perfecționarea pregă
tirii luptătorilor fruntași în vede
rea participării cu succes la vi
itoarele mari concursuri interna
ționale. Sper ca astfel să elimi
năm din comportarea luptătorilor 
români deficiența constatată la ul
timele întreceri.

Mihai TRANCA 

tri a fost departe de așteptări, de 
realizările anterioare.

Rezultatele de la Montreal se 
cunosc, desigur : o medalie de 
bronz la suliță - Gheorghe Mege
lea, un loc cinci la 10 000 m - 
llie Floroiu și un loc șase la disc 
- Argentina Menis. Aceștia au fost 
singurii dintre atleții noștri care 
s-au clasat printre primii șase. Este 
drept insă, în finalele de opt ale 

diferitelor probe și-au mai găsit 
locul alți cinci dintre cei 16 atleți 
români prezenți Ja J.O. : locul VII 
- Valeria Ștefănescu la 100 mg, 
locul VIII - Elena Vintilâ la lungi
me, Cornelia Popa la înălțime, 
Mariana Suman la 800 m și Carol 
Corbu la triplu.

In comparație cu evoluțiile atle
ților români la precedentele patru 
ediții ale Jocurilor Olimpice, cea 
din 1976, a fost, indiscutabil, cea 
mai slabă. La Miinchen, de exem
plu, au fost cucerite două medalii 
de argint, la Ciudad de Mexico (ce 
timpuri I), două medalii de aur și 
alte două de argint etc.

Cu foarte puține excepții (doar 
două, trei) atleții noștri n-au izbu
tit să-și reediteze la Montreal per
formanțele reușite de ei în săptă- 
minile premergătoare J.O., ca să 
nu mai vorbim - cum ar fi fost

Start in cursa de 
fond pe schiuri. In 
prim-plan, Marian 
Lazăr și Niță Robu

Foto :
Dragoș NEAGU

Pe lingă acumulările fizice, acor
dăm o mare atenție și tehnicii. 
Lucrul cu mănuși il efectuăm in
tr-o sală care, deși improvizată, 
corespunde nevoilor noastre pentru 
această etapă de pregătire.

Pentru a testa calitatea lucrului 
de la munte, am susținut și două 
gale demonstrative, una vineri, 27 
ianuarie, la Avrig, alta duminică, 
29 ianuarie, la Sibiu. Mă bucură 
faptul că dispunem de un lot cu 
multe elemente tinere, din care 
sperăm ca in cel mai scurt timp să 
formăm cîteva talente de certă va

„SĂ NU COMPARĂM REALIZĂRILE 
CU CELE DIN ANUL TRECUT, 

CI CU SARCINILE
DIN PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ‘

Plenara C. J. E. F. S. Constanța
Luni a avut Ioc plenara Con

siliului județean pentru educație 
fizică și sport Constanța, la care 
au participat membrii consiliului, 
reprezentanții organizațiilor și in
stituțiilor locale cu atribuții in 
domeniul sportului, profesori de 
educație fizică și sport, sportivi 
și antrenori fruntași din județ, 
activiști din consiliile asociațiilor 
și cluburilor.

în raportul de activitate pe 
anul 1976, tovarășul Dumitru Ivan, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S., 
a prezentat sinteza realizărilor ob
ținute în dezvoltarea sportului de 
masă și de performanță, care au 
marcat un important progres față 
de anii precedenți, datorită spriji
nului prețios al organelor și orga
nizațiilor de partid, unei munci 
mai susținute și mai bine orga
nizate a asociațiilor și cluburilor 
sportive, a comisiilor pe ramură 
de sport, a consiliului județean, 
ca și creșterii bazei materiale a 
sportului în municipiul și județul 
Constanța.

Referitor la activitatea de masă, 
raportul a subliniat că principalele 
realizări s-au datorat faptului că 
s-a pus un luare accent pe for
mele simple, larg accesibile de 
practicare a exercițiilor fizice și 
sportului de către oamenii muncii 
și mai ales de către tineret. Ra
portul a evidențiat, de asemenea, 
progresele obținute in sportul șco
lar și universitar, ca urmare a 
măsurilor și, mai ales, a iniția
tivelor organizațiilor de pionieri, 

firesc I - de realizarea celei mai 
bune prestații a lor din întreg anul 
olimpic I Cauzele acestui evident 
insucces al atleților noștri la cea 
de a XXI-a Olimpiadă (ca să ne 
referim doar la principalul obiectiv 
al anilor 1973-1976) au fost foarte 
multe. Ele țin de aspecte dintre 
cele mai diferite ale activității at
letismului nostru, de la conducerea 
pregătirii propriu-zise și pînă la... 

selecționarea lotului olimpic 
sau, dacă vreți, invers, de la 
selecționarea lotului la...

in cele ce urmează astăzi 
și in articolele pe care le 
avem în pregătire pe aceas
tă temă, vom încerca să 
abordăm unele dintre pro
blemele actuale ale atletis
mului nostru, pornind de la 
condiția acestui sport, de la 

ceea ce se face pentru el, de la 
importanța care i se acordă in mod 
concret, practic - și nu doar in 
anumite ședințe I - la nivelul ju
dețelor și mai jos, la nivelul clu
burilor, al asociațiilor, al școlilor,

A
tletismul este, fără în
doială, principalul sport o- 
limpic. Cuprinzînd 37 de 
probe (23 masculine și 14 
feminine) el oferă unei 
țări posibilitatea de a în
scrie cel mai mare număr de 

concurenți dintre toate discipli
nele olimpice. în aceeași ordine 
de idei, este de subliniat faptul

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 3-a)

loare, care să poată face față cu 
succes confruntărilor internaționale 
ce ne așteaptă. De altfel, în com
petițiile de nivel internațional din 
acest an, ca și din anii următori, 
putem să ne dăm seama pe cine 
ne putem baza pentru Olimpiada 
de la Moscova".

Am lăsat speranțele noastre olim
pice să-și urmeze programul* de 
antrenament, un program încărcat, 
de mare dificultate, de muncă asi-, 
duă și plină de responsabilitate.

Gh. NERTEA

U.T.C. și Inspectoratului școlar ju
dețean.

în ce privește performanța, s-a 
arătat că echipele județului Con
stanța se află la jocuri sportive 
între primele șase locuri în cam
pionatele republicane. Au fost ci
tați și atleți, boxeri, luptători, 
mulți dintre ei tineri, care au ob
ținut succese deosebite în ultimul 
an. Județul a avut în lotul olimpic 
pentru Montreal 4 sportivi, în 
frunte cu atletul llie Floroiu. Au 
fost cucerite titluri și alte locuri 
fruntașe în campionatele europene 
de box-tineret, lupte greco-romane- 
juniori, 9 titluri balcanice la atle
tism. lupte, scrimă și volei. 64 
de titluri de campioni naționali, 
127 de sportivi în loturile repre
zentative, între care jumătate din 
echipa de rugby care a învins 
Franța la București, ca șl cele 
80 de competiții internaționale, or
ganizate îndeosebi în sezonul esti
val, completează principalele rea
lizări ale județului în sportul de 
performanță.

în spiritul recentelor indicații 
și documente de partid, cea mai 
mare parte din raport a fost con
sacrată analizei critice a unor lip
suri și rămîneri în urmă, atît in 
activitatea de masă cit și în cea 
de performanță. A fost criticat 
formalismul și spiritul de paradă, 
inerția ce mai dăinuie în unele

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. a 3-a)
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Convorbire cu secretarul F. R. Tenis, Alexandru Lăzărescu
în anul trecut reprezentanții te

nisului românesc au obținut — 
mai ales la turneele individuale 
— succese notabile. Dar la nive
lul echipelor naționale prezente la 
diferite competiții — cu excepția 
Balcaniadelor — bunele rezultate 
ne-au cam ocolit, motiv de îngri
jorare pentru iubitorii din ce în 
ce mai mulți și mai pretențioși ai 
sportului alb la noi. Pornind de 
la aceste două constatări, și do
rind să aflăm ce urmează să se 
întreprindă pentru ca tenisul ro
mânesc să se integreze, cu întreg 
potențialul, în circuitul valorilor 
europene și mondiale, ne-am a- 
dresat secretarului F.R.T., prof. 
Alexandru Lăzărescu.

— Credeți că dispunem de 
resursele necesare pentru a 
lansa tenisul nostru pe un front 
mai larg ?

— Mai înainte de a răspunde la 
întrebare, consider necesară o 
foarte sumară retrospectivă. Este 
de precizat, astfel, că in 1976 Ilie 
Năstase a fost finalist la Wimble
don, semifinalist la Forest Hills, 
iar în „Cupa Challenge" a obținut 
cîteva victorii remarcabile ; Virgi
nia Ruzici și Florența Mihaj au 
urcat de pe locurile 110 și 112 în 
lume, pe 22 și 36 ; Lucia Roma
nov a fost finalistă în turneul de

la Forest Hills, iar

IRINEL PĂNULESCU 
(12 ANI) 
4: 50,0

LA 400 m LIBER!
în Olanda 
Bunaciu și

junioare de ___  ___ f__
Andrei Dîrzu s-a dovedit a fi la 
înălțimea celor mai buni juniori 
din lume, în urma turneului 
„Orange Bowl", disputat în S.U.A. 
în ceea ce privește lansarea te
nisului nostru pe un front mai 
larg, trebuie să 
puterile noastre 
vorbească despre 
nu doar atunci 
cător care este 
ține victorii răsunătoare. Dorim ca 
la marile turnee, alături de izbîn- 
zile lui Ilie Năstase și Ion Țiriac, 
să se afirme în continuare Virgi
nia Ruzici și Florența Mihai. A 
sosit momentul, după opinia mea, 
ca aceste două talentate jucătoare 
să înceapă să cîștige turnee de 
prestigiu, cum ar fi Roma, Rolland 
Garos-ul etc. Sperăm, de aseme
nea, . ca membrii lotului național, 
Dumitru Hărădău și Traian Marcu 
— aflați acum la turnee în S.U.A., 
împreună cu antrenorul Constan
tin Năstase — să revină în pri
măvară cu un bagaj îmbunătățit 
și îmbogățit de cunoștințe, iar 
foarte tinerii noștri jucători Florin 
Segărceanu, Lucia Romanov, Ma
ria Romanov, Elena Popescu, Ca
melia Chiriac, Gabriela Dinu și 
Lunela Orășanu să confirme spe
ranțele investite în talentul și ca
pacitatea lor...

— Ce perconizați pentru ca, 
la început pe plan intern, apoi 
în competițiile internaționale, 
reprezentanții tenisului româ
nesc să 
tins de

— După 
reușit mai mult ca în alți 
să înscriem un număr sporit 
tineri pe tablourile marilor tur
nee, fapt ce se va răsfrînge fa
vorabil și asupra valorii competi
țiilor interne. Adoptarea unui sis
tem unitar privind concepția de

spun că stă în 
să facem să se 
tenisul românesc 
cînd marele ju- 
Ilie Năstase ob-

evolueze la nivelul a- 
tenisul modern ?
cum se observă, am 

ani 
de

joc, înăsprirea haremurilor și pro
belor de control, înființarea Cen
trului republican de pregătire și 
instruire, sînt numai cîteva din 
măsurile adoptate în ultima vreme 
menite, după opinia noastră, să 
ducă Ia creșterea calitativă a te
nisului românesc. Prilejuri pentru 
această afirmare vor fi în 1977 : 
în curînd, două dintre „zonele" 
cupelor europene pe echipe, rezer
vate juniorilor, se vor desfășura 
la București ; Balcaniadele sînt 
programate tot în Capitală, în pe
rioada 4—10 iulie. Dar supremul 
examen va fi participarea noastră 
la ediția din acest an a „Cupei 
Davis", echipa României urmind 
să susțină primul meci acasă, în 
compania reprezentativei Belgiei. 
Apoi, mizînd pe faptul că vom 
termina victorioși, vom avea ca 
adversare reprezentativele Ceho
slovaciei, Marii Britanii...

— Iubitorii tenisului vor să 
știe de ce la unele întreceri 
europene pe echipe nu parti
cipă și reprezentative româ
nești. Să credem că nu avem 
ce învăța Ia turneele de pe 
continentul nostru ?

*- Avem în vedere. într-adevăr, 
să strîngem legăturile cu repre
zentanții tenisului din 
cialiste și din alte țări 
pei, astfel ca sportivii 
fie prezenți la un număr mai mare 
de turnee. în ceea ce privește par
ticiparea la Campionatul european 
„indoor" și în aer liber, unele 
clauze financiare imnuse de orga
nizatori ne îmniedică, deocamdată, 
să dăm curs dorințelor noastre si 
cetor ale ivbitori’or tenisului. Tin 
lucru este, însă, clar pentru noi : 
avem datoria să consolidăm o re
putație clădită cil mari eforturi.

tările so
aie Euro- 
noștri să

Astăzi vor pleca 
înotătoarele Carmen 
Anca Miclăuș care vor concura 
vineri, sîmbătă și duminică în 
primul concurs de amploare al 
anului, pe care firma de mate
riale sportive „Speedo" îl orga
nizează în bazinul acoperit de 
50 m din Amersfoort. La între
ceri și-au anunțat participarea 
peste 300 de sportivi din 28 de 
țări printre care R.D. Germană, 
S.V.A.. U.R.S.S.. Canada. R.F. Ger
mania, Marea Britanie, Franța, 
Suedia ș.a.

Intre 12 și 15 februarie va 
avea loc un concurs internațional 
de copii la care țara noastră va 
fi reprezentată de Irinel Pănu
lescu, Christine Seidl, Matei Teo- 
dorescu și Horia Rusovici. Dintre 
aceștia, ploieșteanca Irinel Pănu
lescu se dovedește a fi într-o 
formă remarcabilă. Zilele trecute, 
în cadrul unui concurs local, 
Irinel Pănulescu, care numără 
doar 12 ani a înotat dis
tanța de 400 m liber în 4:50,0. 
nou record 
(13-14 ani), 
românească 
probe.

Alte concursuri internaționale 
la care și-au anunțat participa
rea și înotători români : la Byd- 
gosez (5-6 martie), Praga (12-13 
martie), Budapesta (18-20 mar
tie), Leningrad (24-28 martie), 
Cottbus, Zagreb și Trento (25-27 
martie).

de fete categoria A 
a treia performanță 
din istoria acestei

Ion GAVRILESCU

■3zr

Seria B a Diviziei A la hochei
-Si

S-A DECIS IN ULTIMA REPRIZĂ
(prin 

public
MIERCUREA CIUC, 1 

telefon). — Un numeros 
a urmărit ieri jocurile din cea 
de a Il-a etapă a ultimului tur 
din seria secundă a Diviziei A. 
Primele două partide au 
interesante, victoria stînd 
tă vreme sub semnul 
certitudinii. în schimb, 
mul meci al zilei, cel 
Unirea Sf. Gheorghe și 1 
nr. 1 Miercurea Ciuc nu i 
prezentat echilibrul anticipat.

fost 
mul- 

I in
ul ti- 

dintre 
Liceul 
a mai

timp ce hocheiștii din Gheor
gheni s-au impus mai ușor. Au 
marcat : Siikelt 3, Horvath 2, 
Laszlo 2, T. Gyorgypall — Avîn
tul, K. Gyorgypall 2, Magyari, 
Sallo, Bako — Agronomia. Au 
arbitrat cu scăpări A. Balint și 
E. Mihoc — Miercurea Ciuc.

Avîntul Gheorgheni — Agro
nomia Cluj-Napoea 8—5 (2—2, 
3—3, 3—0). In min. 29 echipa 
din Gheorgheni conducea cu 
5—2, manifestînd o superiorita
te evidentă. Dar, în finalul re
prizei secunde, studenții au reu
șit o nesperată egalare (5—5). 
în ultimele 20 de minute, clu
jenii au jucat foarte slab, în

Sp. studențesc A.S.E. — Tîrna- 
va Odorhei 4—1 (0—1, 1—0,
3—0). Partidă foarte dîrz dispu
tată și care a plăcut mult spec- ' 
tatorilor datorită ardoarei cu 
care cele două formații și-au 
apărat șansele. Bucureștenii au 
forțat ritmul în ultima repriză 
și din min. 50 s-au detașat, mar- 
cînd gol după gol. Au înscris : 
Ciobanu 2, Ungureanu și Bol- 
descu — Sp. studențesc, Bartha 
— Tîrnava. Au condus corect 
G. Tașnadi — M. Ciuc și A. 
Dibernardo — Cluj-Napoca.

Concursul internațional de 
schi-fond rezervat juniorilor și 
dotat cu „Cupa Caraimanul" 
ne-a prilejuit cîteva observații.

Unirea Sf. Gheorghe — Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc 11—3 
(4—2, 5—1, 2—0). întîlnirea a 
fost la discreția jucătorilor din 
Sf. Gheorghe, care au avut în 
față un adversar mai puțin 
combativ.

Miercuri este zi de pauză, în
trecerile continuînd joi și vineri.

V. PAȘCANU — coresp.

Chirr dacă este frig fi vint, tinărul Nicolae Savu forțează acum — la 
antrenamente — pentru a parcurge mai repede lungul drum spre per

formanță...

O LECȚIE DE COMPORTARE
A

MUNCA, INVATATURA, PERFORMANTE’ » ' J9
In municipiul Tg. Mureș, prin

tre obiectivele ce și le propun să 
le realizeze în mod curent asocia
țiile și cluburile sportive se află 
și acela al îndrumării tinerilor 
performeri spre continuarea stu
diilor și desăvîrșirii pregătirii pro
fesionale. Se poate vorbi, în a- 
cest sens, de o adevărată tradi
ție, creată printr-o frumoasă co
laborare a mai multor 
Prim-vicepreședintele 
Mureș, loan Bogdan, 
„Dintr-o îndelungată 
știm că atunci cind 
plină ascensiune pe planul perfor
manței, unii tineri cred că au 
făcut totul. De aceea, am con
siderat că, printre alte obligații 
ale noastre, se numără și îndato
rirea morală de a le «deschide 
ochii», cum se spune, asupra 
tului că ei trebuie să învețe 
tru a-și însuși o meserie".

La „Electromureș" — una 
tre cele mal mari unități econo
mice din întregul județ — discu
tăm cu președintele asociației spor
tive. Ștefan Eross, care ocupă a- 
ceastă funcție obștească de peste 
23 de ani : „A devenit un fapt 
obișnuit în întreprinderea noas
tră, acela de a primi în secțiile 
de performanță numai sportivi 
dornici — noi acordîndu-le între
gul sprijin — să obțină califica
rea într-o meserie. Ștefan Ordog, 
unul dintre „veteranii" diviziona
rei noastre A de popice, a absol-

factori.
C.J.E.F.S. 

ne spunea : 
experiență 

se află in

fap- 
pcn-

din-

vit cursurile școlii profesionale, a- 
cum fiind maistru principal Ia 
secția de turnătorie a întreprin
derii ; același lucru îl putem 
spune despre Maria Martina, ab
solventă și ea a școlii profesio
nale și care, în secția C.T.C. a 
întreprinderii unde își desfășoară 
activitatea, obține rezultate tot atit 
de bune ca și în echipa de popice 
de Divizia A“.

Exemplul generației de fotbaliști 
din anii trecuți de la A.S.A. a 
fost „molipsitor" pentru actualii 
componenți ai echipei, Ladislau 
Csutak, acum un apreciat tehni
cian la IMATEX. Constantin Lungu, 
absolvent al școlii de maiștri, o- 
cupînd acum funcția de șef de 
secție tot la IMATEX, au reușit 
să le transmită și fotbaliștilor mai 
tineri dorința de a învăța : Iu’iu 
Hajnal, Florea Ispir, Csaba So- 
lyom sînt posesorii diplomelor de 
maiștri, în timp ce colegii lor de 
echipă Vasile Pîslaru, Carol Onu- 
țan. Petre Varodi se numără prin
tre participant la cursurile serale 
sau fără frecvență ale unor licee 
din Tg. Mureș.

„Practica este 
cinată în rindul
— ne spunea în
ției prim-vicepreședintele C.J.E.F.S.
— incit asistăm la o adevărată în
trecere între cluburi și secții în 
ceea ce privește îndrumarea ti
nerilor către studii".

apro-
„mi-

natal, 
dedic

atit de înrădă- 
sportivilor noștri 
încheierea discu-

I. Gv.

GESTURI
O VIZITA LA ELECTRONICA. Cam

pionii mondiali universitari de 
bal au fost, săptămîna 
oaspeții ■ ■ ■ ■
Electronica din Capitală. Vizita 
prilejuit 
sport, muncă, pasiune între 
handbaliști și electroniști'i 
teni. Pentru toți a fost o 
care nu se uită ușor...

hand- 
fo-st, sâptâmîna trecuta, 
colectivului întreprinderii __ ... a 

un dialog instructiv despre 
munca, pasiune între tinerii 

bucurss- 
întîlnlre

• UN ACTIVIST RECALCITRANT.
Metodistul Mi-rcea Anton de ta
C.J.E.F.S. Gatați o avut duminică o 
atitudine ireverențioasa fața de ar
bitrii brașoveni, V. Arhire și Gh. Fera- 
riu, care au condus corect partida de 
volei dintre 
C.S.U. și „U" 
puirta'U arbitrii 
formația gâiațea-nâ 
ta bi'l ?

echipele masculine 
Craiova Ce vina
pentru faptul câ 

evolua lamen-

• SPORT $1 FIZICA. La 
energetic din Sibiu activitatea 
educație fizică și sport a înregistrat 
bune rezultate, ea avînd numeroși și 
pasionați susținători. Printre el 
Elena Topa, fostă componentă 
divizionarei A de volei, C S.M 
cum apreciată profesoară de Uzică. 
Ea poate fi întîfnită și în laoora'or, 
dar și în saila de sport.

Liceul 
de

Si 
a 

a-

O GESTUL VOLEIBALISTELOR IE
ȘENE. Deși întilnea o echipă care 
nu-i putea pune probleme, lidera 
campionatului feminin, Penicilina, a 
ținut să-și răsplătească numeroșii și 
statornicii săi suporteri, care cu 
umplut și de această dată pînă la 
refuz Sala sporturilor susținînd după 
încheierea partidei cu Ceahlăul P. 
Neamț, un mec; demonstrativ...

ȘTEFAN PINTECAN
Scriam, cu puțin timp în urmă, 

la această rubrică, despre abaterile 
unor rutieri și despre măsurile 
ferme, prompte, luate de F.R. Ci
clism. Printre cei excluși din lot 
s-a aflat și brașoveanul Ștefan Pin
tecan. Iată extrase dintr-o scrisoa
re primită recent de la el.

„După plecarea din lot am re
nunțat total la fumat și mă simt 
mult mai bine. îmi 
rău că nu am făcut-o mai devre
me... Zilnic mă antrenez, efectuind 
ședințe de rulaj și de pregătire 
fizică. Îmi dau silința să fiu cit 
mai aproape de nivelul de pregă
tire al colegilor mei... tn primă
vară, la concursuri voi face totul 
să mă impun, pentru a fi — din 
nou — selecționat in lotul națio
nal..."

Așadar, Ștefan Pintecan, tinărul 
muncitor brașovean aflat la por
țile afirmării în ciclism, a înțeles 
rostul sancțiunii. Poate că numai 
ea, excluderea din lot, nu l-ar fi 
îndemnat spre această grabnică 
îndreptare. Dar, înainte de a pleca 
dintre rutierii susceptibili de a 
îmbrăca tricoul naționalei, cu Ște
fan Pintecan s-a discutat îndelung. 
Conducerea federației i-a arătat 
motivele pentru care un rutier-fu- 
mător nu poate avea viitor în atît 
de greul sport cu pedale. Doctorul

pare foarte

POATE REVENI
Mircea Răzuș 
de nocivă este 
și mai ales pentru omul-sportiv, 
care sînt urmările ei în condițiile 
specifice ale unui mare efort co
tidian. Antrenorul Ion Stoica l-a 
sfătuit, asupra programului de pre
gătiră, l-a încurajat, i-a dat să 
înțeleagă că — renunțînd la fumat, 
acceptind rigorile vieții sportive, 
pregătindu-se cu conștiinciozitate — 
va putea în curînd să revină între 
membrii lotului național. Așa cum 
ne scrie chiar Ștefan Pintecan, 
muncitorii, colegii săi, l-au sfătuit 
și 6i, l-au ajutat să reintre pe ca
lea normală.

Iată, deci, că nu sancțiunea 
— singură — a fost elementul de
terminant. Ștefan Pintecan a pri
mit ajutorul tuturor pentru a de
păși dificila situație prin care a 
trecut.

Primăvara se apropie cu pași 
vertiginoși. Tn curînd vor începe 
concursurile de fond. Printre con- 
curenți se va afla și Ștefan Pin
tecan. Tehnicienii federației ii vor 
urmări cu atenție evoluțiile. în ca
zul în care promisiunile sale vor 
deveni fapte, rutierul brașovean va 
putea primi din nou încrederea se
lecționerilor. Sperăm că așa va 
fi.,. (H. N.).

i-a demonstrat cît 
nicotină pentru om

DUPĂ „CUPA CARAIMANUL» LA FOND

COLABORAREA DINTRE ANTRENORI,
0 CONDIȚIE A

• A devenit clar că Fundata 
(și probabil, și alte localități ale 
țării) este capabilă să organizeze 
competiții de cel mai ridicat ni
vel. Pentru aceasta, însă, este 
absolut necesar sprijinul foruri
lor diriguitoare din localitatea

LUNGUL DRUM AL CICLISTULUI CĂTRE PERFORMANȚA
lor) se văd încă de pe acum. 
Sportivii simt o teribilă „foame 
de concurs"! Senzația n-o ai de
cît atunci cînd te simți capabil 
să iei startul.

în tot ce fac alergătorii de 
mare fond se simte seriozitate 
și sîrguință. Doctorul Mircea 
Răzuș, un îndrăgostit de sport în 
general și de ciclism în special, 
determină științific capacitatea 
de efort incredibilă a acestor ti
neri, le dă siguranța că pot mai 
mult, că trebuie să facă mai 
mult și antrenorul, împreună cu 
«sportivii, încep să creadă în po
sibilitatea ridicării ștachetei e- 
fortului în pregătire.

Cîteva zile în Grecia, „Turul 
Mediteraneean", în Turcia, com
petiții pe mai multe etape și cu 
adversari de valoare recunos
cută, în țară, vor completa tra- 
vvaliul îndelung și intens al ce- 
ldor ce se vor prezenta la star- 
ttul celei de a XXX-a ediții a 
„..Cursei Păcii", Varșovia — Ber- 
liin — Praga. Start marcat de 
ddorința de a îmbunătăți perfor- 
rmanța de anul trecut (locul VI 
lâa echipe), de a trimite în plu
tonul de frunte pe cîțiva din
tre ei...

La Constan a vremea este în
sorită. Dar e „soare cu dinți", 
fiindcă frigul te mușcă, iar vîn- 
tul suflă fără răgaz, biciuindu-ți 
fața. O pînză deasă de ceață 
fură culoarea mării, lăsînd-o și 
fără orizont. Detalii semnifica
tive doar pentru vizitator...

hotelului 
pe plajă, 
urmăresc 

fotbal.

de
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PROGRESULUI TINERILOR SCHIORI
gazdă, așa cum s-a petrecut la 
„Cupa Caraimanul".

I Din balcoanele 
„Sport" poți zări jos, 
niște mogîldețe care 
fără odihnă o minge de 
îi poți confunda ușor cu Nistor,
Peniu sau Mărculescu. Și nu 
numai distanța este de vină, ci 
și rîvna cu care se pregătesc și 
chiar măiestria cu care conduc 
balonul pe nisipul jilav. Așa 
cum nu i-ai putea confunda pe 
cei trei dacă s-ar atașa, măcar 
și pentru cîteva minute, unui 
pluton de rutieri...

Amintindu-i pe îndrăgostiții 
bicicletei, am făcut de fapt ra
cordul pentru a vă înfățișa ceva 
din activitatea fondiștilor, reu
niți în aceste zile pe litoral pen
tru un scurt stagiu de pregătire, 
îndeosebi alergătorii pentru 
„Cursa Păcii" se... grăbesc. Pen
tru ei sezonul începe devreme, 
în luna mai, cu întrecerea de 
vîrf a anului. Tînărul antrenor

Ion Stoica simte tracul 
concurs, ca și alergătorii...

Pentru prima oară, rutierii 
pun un deosebit accent pe pre
gătirea fizică multilaterală. Al
tădată preocupați doar de mări
rea numărului de kilometri — 
parcurși la antrenamente și 
competiții, cicliștii de mare fond 
sînt astăzi supuși unei pregătiri 
complexe. Trei antrenamente pe 
săptămînă se desfășoară la ba
zin, alte trei sînt afectate prepa- 
rativelor în aer liber (alergări, 
jocuri cu mingea), iar sala de 
forță este aproape zilnic vizitată, 
înviorarea este și ea — prin 
proporții și mijloace folosite — 
un antrenament, astfel că ru
tierii participă într-un ciclu de 
șapte zile 
pregătire.

Firește, 
Iajul. Ion 
gheru și colegii lor au parcurs 
pînă acum peste 3 500 km. încă 
vreo două mii vor fi acoperiți 
pînă la primele concursuri, pre
văzute la începutul lunii martie. 
Roadele pregătirii intense (poate 
încă nu atît de intense cît ar 
trebui, pentru că antrenorul este 
„speriat" de perspectiva îngreu- 
nării permanente a preparative-

la 15—17 ședințe de

n-a fost uitat nici ru-
Cojocaru, Eugen Dul-

Hristache NAUM

• Actuala generație de fon- 
diști juniori a demonstrat pers
pective reale. V. Todașcă, V. 
Băjenaru, I. Cimpoia, M. Gârba- 
cea, 
tor, iar Elena Lagusis, 
Urs, 
ș.a., aflate încă sub vîrsta 
nioratului, promit să devină fon- 
diste de talie internațională. La 
băieți, se impune, însă, un spor 
de atenție asupra pregătirii. Mai 
precis, este necesară alegerea în
tre schi-fond și biatlon, disci
pline practicate acum concomi
tent de juniorii amintiți. Or, 
este bine cunoscut că fiecare 
dintre ele are un anumit speci
fic de pregătire și obiective de 
performanță diferite, ceea ce face 
dăunătoare împletirea activității.

I. Rusu au evoluat promiță- 
‘ I, Elena 

Mimi Oncioiu, Maria Voicu 
ju-

• Cu regret trebuie să spu
nem că la conducerea tehnică a 
loturilor de fond și biatlon sînt 
neînțelegeri între antrenori, de 
natură să influențeze atmosfera 
constructivă de muncă și liniștea 
necesară cristalizărilor de prin

cipii, de metode, de alcătuire a 
formațiilor. Cînd antrenorii nu 
sînt de acord cu ceara, cu al
cătuirea formațiilor, cu progra
mul competiției aflată în desfă
șurare sau cu ordinea de pornire 
în ștafetă (iar dezacordul este 
manifestat public, în fața schio
rilor), se creează o stare de ten
siune dăunătoare, abătîndu-se a- 
tenția tuturor de la obiectivul 
principal: obținerea performan
ței. Așa s-a petrecut și la Fun
data, cu prilejul „Cupei Carai- 
manul" (situația dăinuie de mai 
multă vreme), fapt care ne de
termină să solicităm federației o 
analiză profundă și măsuri. Tre
buie evitate neînțelegerile și ur
mările lor negative, așa cum 
ne-a exemplificat ștafeta. Aici, 
doi dintre cei mai buni juniori, 
Ion Cimpoia și Dumitru Crivăț, 
în loc să colaboreze, s-au luptat 
între ei, oferind astfel adversari- 
rilor posibilitatea de a se dis
tanța. Sînt prea multe interese 
personale care dezbină schiul 
de fond, care împiedică obți
nerea unor performanțe înalte de 
echipa națională.

Mihai BARA

MODIFICĂRI IN PROGRAMUL COMPETIȚIILOR
DE SCHI BOB Șl SANIE

Deoarece 
din ultima 
rea zăpezii 
pistei de bob din Sinaia, F.R.S.B. 
a modificat calendarul competi- 
țional după cum urmează : con
cursurile de bob și sanie (de la 
Sinaia), Concursul republican de 
fond al copiilor (Vatra Dornei), 
Concursul republican de sărituri 
și combinată nordică (Rîșnov), 
care trebuiau să se desfășoare

temperatura ridicată 
vreme a afectat sta- 
în unii masivi și a

săptămîna aceasta, au fost ami
nate pentru o dată ce va fi a- 
nunțată la timp ; concursul in
ternațional de schi alpin „Cupa 
speranțelor" (Predeal) a fost în
locuit cu un concurs cu carac
ter republican, (sîmbătă și dumi
nică, în Bucegi).

Campionatele naționale 
fond-seniori vor avea loc 
Fundata, 
inițial.

de 
la 

conform programului

— Stimate tovarășe inginer Ilie 
Gh. lonescu, sînteți cunoscut pen
tru numeroasele brevete de inven
ții și inovații în cele mai diverse 
domenii — electricitate, industria 
lemnului, construcții de mașini 
etc. — care au adus însemnate be
neficii, ca autor al multor lucrări 
de specialitate și coautor la Lexi
conul român, dar și ca pasionat 
modelist, disciplină căreia i-ați 
acordat multe 1 ceasuri din timpul 
dv. Cum' s-a reălfzat această 
piere de tărîmul tehnicii de 
cro" și „maxi" dimensiuni ?

— Plecat din orașul meu 
Cernavodă, cu gindul să mă
carierei... artistice, am avut deose
bitul privilegiu să-l cunosc pe ma
rele nostru înaintaș Traian Vuia. 
Făcindu-i cunoscute intențiile, el 
m-a îndrumat spre domeniul teh
nic, deoarece după cum mi-a spus, 
rețin și acum cuvintele sale, ..țării 
noastre ii trebuie tot mai mulți in
gineri, de toate felurile, care să 
contribuie la ieșirea ei din nevoi".

— Ce impresie v-a făcut Traian 
Vuia ?

— Contactul cu acest pionier al 
aviației mondiale mi l-a dezvăluit 
ca pe un român îndrăgostit de țară, 
om integru, dar, din păcate, lipsit 
de condițiile necesare pentru a-și 
pune, atunci, în aplicare ideile pe 
meleagurile natale. El mi-a ofe
rit adesea lecții model de com
portare demnă în societate.

— De cînd datează, dacă se poate 
spune astfel, pasiunea pentru 
delism ?

— Încă din copilărie. Dar 
atunci făceam un modelism 
acum insă, avînd cunoștințe
nice variate, pot afirma că această 

■ pasiune a depășit granițele unei 
simple plăceri, ea permițindu-mi 
să verific și anumite probleme de 
specialitate.

mo-

pe 
naiv, 
teh-

— Ce este după părerea dv. mo- 
delismul ?

— O școală a preciziei, dar care 
oferă tinărului posibilitatea reali
zării unei concepții sănătoase des
pre realitatea înconjurătoare, un 
mijloc de formare a unor trăsă
turi alese de caracter. Lucrul in 
domeniul mecanicii fine il obiș
nuiește pe om să fie ordonat, să 
fie exact in tot ceea ce face.

— Știm că sînteți autorul unui 
volum care tratează probleme ale 
modelismului. în ce stadiu se află ?

— Este pentru prima oară cind 
se realizează o astfel de lucrare, 
care să cuprindă toate problemele 
legate de modelism. Dar, trebuie 
să spun că am găsit mai multă 
înțelegere în publicarea celorlalte 
lucrări, decît in ceea ce o privește 
pe aceasta, deși solicitările sînt 
numeroase. De altfel, nu • este nu
mai o carte tehnică, ci și una care 
cuprinde multe elemente educative.

— Revenind la dezvoltarea mo
delismului și la valențele sale edu
cative, ce credeți că ar trebui fă
cut pentru extinderea sa în mu
nicipiul și județul Sibiu ?

— Există cercuri de modelism. 
Dar nu afirm o noutate spunînd 
că ar fi necesare tot mai multe 
asemenea cercuri, deoarece ele re
prezintă o cale de a-i. îndepărta 
pe tineri de o serie de tentații, 
de a-i feri să-și Irosească timpul 
liber in mod inutil. De asemenea, 
cred că ar 
lui să i se 
ușile și in 
avem copii 
care pot fi 
meniul tehnic. Așa cum îmi spu
nea un fost profesor, nu există 
„oameni proști și deștepți, ci Oa
meni perseverențe și leneși". Or, 
noi tocmăî această perseverență 
putem și trebuie să o stimulăm.

Emanuel FÂNTÂNEANU

trebui ca modelismu- 
deschidă tot mai mult 
mediul rural, deoarece 
deosebit de talentați, 
atrași astfel spre do-

notă fața ÎN FAȚĂ...
Teleormanul se situează printre 

județele care oferă multe exemple 
de profesori de educație fizică 
preocupați permanent să onoreze 
prin muncă, prin inițiative valo
roase. școala. Recent, la plenara 
mișcării sportive teleormănene, 
prof. Fernand Chirea, inspector 
general al Inspectoratului școlar 
județean a ținut să evidențieze 
munca însuflețită a unor asemenea 
c’d—’ didactice din rîndul cărora 
au făcut parte și profesorii Gheor
ghe Arghirescu și Eduard Anca, 
distinși, de altfel, chiar cu prile
jul lucrărilor plenarei, cu diploma 
și insigna „Merite sportive".

în același timp, însă, și în anti
teză cu munca plină de dăruire a 
majorității profesorilor de educa
ție fizică, Teleormanul scoato în 
relief și cadre didactice de spe-

cialitate care fac prea puțin — în 
afara orelor de clasă — pentru 
propășirea activității sportive șco
lare de m.asă : I. Stănescu (Gălă- 
teni), B. Tudor (Seaca), I. Surdu 
(Rădoiești), M. lonescu (Olteni), 
M. Manea (Storobăneașa). ș.a.

,,A sosit momentul ca fiecare 
profesor de educație fizică să se 
ancoreze temeinic în realitățile 
mișcării noastre sportive, să spri
jine activitățile sportive de masă 
din școală, să formeze in fiecare 
clasă echipe puternice, să asigure 
continuitate exercițiului fizic, să 
dovedească prin tot ceea ce reali
zează că are, intr-adevăr, harul 
meseriei*.

Subscriem total punctului- de ve
dere exprimat de prof. Fernand 
Chirea la plenara mișcării sportive 
teleormănene. (t. st.).

După primele „tesțe“ și concursuri ale sezonului

PATINATORII DE VITEZĂ
VITEZĂ

Ca și in anii precedenți, patina
tori de viteză aparținînd unor sec
ții de performanță au efectuat 
— în așteptarea actualului sezon — 
turnee de pregătire peste hotare, 
unde au beneficiat de piste arti
ficiale și de concursuri cu adver
sari de valoare. Rezultatele prepa- 
rativelor pe „inelele de gheață" 
din străinătate nu s-au materiali
zat însă intr-un rfeal progres va
lorii. Avînd' această experiență, 
credeam că antrenorii au învățat 
din greșelile trecutului și în con
secință. vor porni, ținînd seama de 
actualele exigențe, o adevărată 
ofensivă pentru creșterea nivelului 
patinatorilor noștri. Dar, din păca
te, bilanțul primelor concursuri in
terne fi internaționale din acest 
an nu este de natură să producă 
optimism.

Pînă în prezent, mai multe gru
puri de seniori și juniori s-au de
plasat la Budapesta, Zakopane șl 
în alte orașe, pentru a participa 
la diferite concursuri. Avîndu-se 
în vedere valoarea ridicată a ad
versarilor, de la reprezentanții țării 
noastre se aștepta o evoluție ono
rabilă și, eventual, corectarea unor 
recorduri. Cu unele excepții, se- 
lecționabilii s-au comportat ca 
niște... turiști. Și, de neînțeles, unii 
dintre aceștia au fost trimiși din 
nou. Dar să ne oprim puțin asu
pra „Turneului celor trei piste", 
reluat după o lungă întrerupere cu 
scopul de a reintra pe orbita ma
rilor competiții internaționale. în
deplinind haremurile impuse, se
niorul Vasile Coroș și junioara Eva 
Molnar ne-au reprezentat la Inzell, 
Innsbruck și Madonna di Campig- 
lio. La Inzell, Vasile Coroș a reu
șit să se claseze, cu 41,05 în proba 
de 500 m. pe locul 13 din 17 con- 
curenți, fiind despărțit de o se
cundă de sportivul situat pe pozi
ția a patra. Coroș s-a menținut, 
după cum ne-a declarat antrenorul 
Dan Lăzărescu, care a însoțit pe 
cei doi patinatori români, cam 
la același nivel în 5 din cele 6 
evoluții. Eva Molnar a sosit la fie
care concurs, pe ultimul loc. Dacă 
la Eva Molnar nu puteam avea 
încă pretenții, în schimb rezultatele 
lui Coroș merită a fi comentate. 
Apelînd la statistică, aflăm că ace
lași Vasile Coroș a realizat, în 
aprilie 1973, pe pista artificială de 
la Ama Ata, 41,99 pe distanța de 
500 n, pe o gheață care are, da
torită așezării patinoarului respec
tiv, in coeficient mai mare de 
aluntnare decît alte piste consa
crate pe plan mondial. Prin urma
re, s pune problema dacă acest 
41,05, înregistrat acum la Inzell de 
Vasih Coroș, aflat la apogeul ca
riere. sale sportive, poate sau nu 
să constituie o rampă de lansare 
în arena internațională. Dacă ne 
gîndim că, în prezent, peste 30 de 
sprinteri din lume sînt creditați cu 
cifre între 38 și 41 secunde, 
recunoaștem că, deocamdată, situa
ția prtinajuluf nostru rămîne, in 
contir.are, precară.

Firete, nici bilanțul primelor 
concusuri interne nu este pozitiv 
pentn toată lumea. Cele două 
concururi deschise copiilor au evi
denția... dispariția a mai mult de 
jumătte dintre participanta de 
anul recut. La campionatele ju
niorii# am numărat pe degete 
concurența la unele categorii, la 
junioare mari, de exemplu, doar 
trei alergătoare figurină pe foile 
de arbitraj. Rezultatele obținute

să

Ibolia Szatmary (Mureșul Tg. Mu
reș), una din puținele noastre spe
ranțe, ne-a obișnuit cu recorduri 
aproape la fiecare concurs de co
pii. Pe cind rezultate de valoare 

internațională ?
Foto : GH. ȘTEFANESCU

atît de seniori cît și de juniori 
arată că viteza nu este de... per
formanță decît la cîțiva patinatori. 
Astfel, în- campionatul republican 
de sprint rezervat seniorilor (în
trerupt din cauza încălzirii timpu
lui), s-a observat pregnant lipsa 
de pregătire fizică. în proba de 
1 000 m, de pildă, au existat scă
deri pînă la 4 secunde între pri
mul și al doilea tur la băieți și 
5-6 secunde la fete... Motivele 
principale : insuficienta organizare 
a procesului instructiv-educativ și 
nivelul profesional scăzut al unor 
tehnicieni, care nu lucrează meto
dic pe tot timpul anului.

Se știe că viteziștii sint încă la 
discreția vremii. Din păcate, nu 
se folosește cu destulă eficiență 
timpul prielnic, cele două piste 
naturale de la Miercurea Ciuc și 
Tușnad (singurele regulamentare) 
nefiind utilizate rațional. în loc ca 
ambele piste să fie în permanentă 
apte de concurs cînd timpul este 
prielnic, una nu este folosită su
ficient. Atenția factorilor responsa
bili se concentrează spre Miercu
rea Ciuc, care nu mai poate face 
față volumului mare de concursuri 
și ciclului de antrenamente, dacă 
se lucrează în perspectiva J.O. în 
sfîrșit, atitudinea, cel puțin cu
rioasă, a conducerilor unor cluburi 
și asociații de a desființa secții de 
performanță cu rezultate promi
țătoare. (Dinamo Brașov, Olimpia. 
București etc.).

Cînd se va porni cu hotărîre la 
vitalizarea patinajului nostru de vi-, 
teză, sport cu pondere la Jocurile 
Olimpice de iarnă ?

Traian 1OANIJESCU
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ATLEȚII NOȘTRI S-AU OPRIT
ÎNAINTEA LINIEI DE SOSIRE!

(Urmare din pag. 1)

că atletismul oferă celor mai 
merituoși concurenți 111 medalii 
și 814 puncte (la Montreal, în 
total, au fost decernate 613 me
dalii și 4293 de puncte). Dacă nu 
din alte motive, măcar din aces
tea două și apare cît se poate 
de clar locul ocupat de atletism 
în familia sporturilor olimpi
ca !...

în ceea ce ne privește, la 
Montreal aveam dreptul — teo
retic — să înscriem 115 atleți. 
N-am înscris însă decît 16, pen
tru că — ce mai vorbă ! — nu 
aveam mai mulți apți să concu
reze la J.O. ! Legat de această 
situație ne amintim că în 1973, 
la începutul ciclului olimpic, fe
derația noastră de atletism și 
unele consilii județene nomina
lizaseră 123 de atleți capabili — 
s-a spus — ca printr-o pregătire 
temeinică să poată atinge, in 
anul 1976, nivelul de valoare 
care să le dea dreptul să evo
lueze la Olimpiadă. Socoteala 
s-a dovedit doar în mică mă
sură reală și iată că, cercetînd 
lista celor 16 care au rezistat 
trierilor preolimpice, constatăm 
că majoritatea lor sînt atleți cu 
vechi state de serviciu, cu cel 
puțin o participare olimpică la 
activ ! Singurele noastre noutăți 
au fost Floroiu și Megelea, Su
man și Spînu. Adică, într-un în
treg ciclu olimpic doar patru at
leți noi au putut atinge o valoa
re olimpică ! Numărul lor, ca de 
altfel al întregii noastre delega
ții atletice olimpice, este foarte 
mic, total insuficient și oglindeș
te cît se poate de clar „eficien
ța11 muncii desfășurată, la toate 
nivelele, în atletism.

Cei 16 atleți prezenți la Mont
real au reprezentat: Bucureștiul 
— 9 și județele Cluj — 2, Ar
geș, Brașov, Constanța, Dolj și 
Neamț — cîte 1. Ținînd seama 
de prima legitimare sportivă a 
respectivilor atleți clasamentul 
se prezintă astfel : Argeș, Bucu
rești, Cluj și Dolj — cîte 2, Ba
cău, Brașov, Caraș Severin, Con
stanța, Iași, Mureș, Neamț și Ti
miș — cîte 1. Deci numai șase 
județe și Capitala — din cele 22 
cu atleți nominalizați în 1973 — 
au fost reprezentate în între
cerile olimpice de la Montreal !

în aceeași ordine de idei, iată 
și cluburile sportive reprezentate 
la J.O. ’76: Dinamo — 4, Steaua 

— 3, Metalul și Olimpia Bucu
rești — 1, Farul Constanța, Stea
gul roșu Brașov, C. A. Roman, 
C.S.M. și Universitatea Cluj-Na- 
poca, Universitatea Craiova, 
Școala sportivă Pitești — cîte 1. 
Orice am face, sentimentul de 
nereușită apare pregnant, ca și 
acela al insatisfacției față de 
dezvoltarea generală necorespun
zătoare a atletismului nostru. 
Deși există condiții de activitate 
cu mult mai bune decît în tre
cut, deși există creat cadrul or
ganizatoric adecvat (școli gene
rale și licee, școli sportive, clu
buri și asociații, unități speciali-

zate pentru atletism), deși există 
un foarte mare număr de tehni
cieni ai acestui sport (profesori 
de educație fizică cu specializare, 
antrenori și instructori) și mulți 
alți activiști, deși există un bo
gat calendar competițional etc, 
nivelul general de dezvoltare a 
atletismului nostru nu este cel 
dorit. Lipsește inițiativa de jos, 
în foarte multe cazuri lăsîndu-se 
rezolvarea multor probleme, 
chiar și dintre cele locale, pe 
seama federației de atletism, 
ceea ce nu este bine. Există 
mulți profesori și antrepori că
rora le lipsește, din păcate, răs
punderea pentru munca pe care 
o desfășoară, specialiști care se 
mulțumesc cu puțin și care con
tribuie cu prea puțin sau nu 
contribuie cu nimic la creșterea 
numărului de practicanți ai a- 
cestui sport, la ridicarea nivelu
lui performanțelor. Cu excepțiile 
de 
în
pe
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rigoare, atletismul nostru este 
prea mică măsură competitiv 
plan internațional.

Există, la diferitele sale nivele, 
încă multe aspecte de formalism, 
puse în evidență și de rezultatele 
slabe înregistrate în diferitele 
competiții. Amintim dintre aces
te competiții „Cupa României*1, 
care angrenează echipe repre
zentative din toate județele 
țării și care, după mai mulți ani 
de existență, continuă a fi for
mală și deci în mică măsură e- 
ficientă. Or, tocmai această 
„Cupă“ ar trebui să fie princi
pala competiție internă a atletis
mului nostru, cea care să tre
zească interesul maselor de ti
neret și să lanseze performeri 
talentați. Dar nu este așa !...

Pășind în 1977, pășim de fapt 
într-un nou ciclu olimpic, la ca
pătul căruia va fi un alt mare 
examen olimpic, cel de la Mos
cova. Dar, pînă atunci, în ră
gazul de patru ani care ne des
part de 1980, numeroase compe
tiții de anvergură (campionatul 
mondial, europenele, Universia
da, Cupa Europei etc) vor 
semna etape importante 
gătire și de consacrare pentru 
atleții români.

In fața atletismului 
stau acum sarcini foarte 
tante decurgind din Programul 
privind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport pe pe
rioada următoare și pregătirea 
sportivilor români în vederea 
participării la J.O. 1980, aprobat 
de Comitetul Politic Executiv 

C.C. al P.C.R. Pentru a le , 
îndeplini integral sînt necesare 
eforturi deosebite, pasiune, răs
pundere, o muncă de cea mai 
bună calitate din partea sporti
vilor, a antrenorilor ț 
lor, a tuturor celor care, 
fel sau altul, slujesc atletismul!

în
de pre-

nostru 
impor-

7» SPERAM CA ACȚIUNILE
SA GASEASCA AUDIENȚA

NOASTRE
CUVENITĂ Ci
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Cu citva timp în urmă, într-o 
ședință a Colegiului divizionar A, 
a fost desemnată noua conducere 
a acestui for consultativ al fede
rației de specialitate. Funcția de 
președinte al colegiului o are. a- 
cum, tovarășul Horia Cosma, pre
ședintele de onoare al Clubului de 
fotbal Bihor, căruia, zilele trecute, 
i-am solicitat' un interviu.

— Tovarășe Cosma, mai întii, 
felicitîndu-vă pentru învestitură, 
am vrea să știm la ce v-ați gîn- 
dit în momentul cind vi s-a în
credințat și v-ați asumat o ast
fel de sarcină, care nu este decît 
aparent ușoară ?

— împreună cu colegii mei, 
conducătorii celorlalte dizivionare, 
m-a bucurat faptul că s-a făcut 
primul pas pentru a se repune în 
mișcare acest organism născut cu 
intenții foarte bune, dar. neîmpli
nite, din păcate, în totalitate. Si
gur că prima condiție pentru efi
ciența acestui 
ca el să fie 
și, mai 
federal.

— Ce
— Că 

întîmple 
se făceau sugestii utile, aces
tea nu erau luate în seamă chiar 
de factorul decizional. Adică, așa 
cum veneam, așa plecam. Deși 
cuvîntul colegiului trebuie să aibă 
greutatea cuvenită deoarece, după 
cum se știe, el are în compo
nență pe toți președinții de clu
buri și secții din Divizia A, care 
cunosc foarte bine problemele ge
nerale ale unui sport cu destule 
datorii față de condițiile create 
de partid și de stat, față de masa 
iubitorilor fotbalului. în ce'ea ce

ales,

colegiu este 
cu adevărat 
ascultat în

aceea 
viabil 
Biroul

fapt ?
mai

vreți să spuneți, de
n-ar trebui să se 
ca în trecut, cînd, deși 

sugestii utile,

reciproc între cluburi. Ca 
înțeles mai bine, referin-

respect 
să fiu 
du-mă numai la acest din urmă as
pect, se știe că goana după rezultate 
a ridicat adesea bariere reci între 
noi. Chiar mai mult, nu o dată, 
la terminarea jocurilor, echipele 
dezavantajate de rezultat au plecat 
de la stadion iritate ; uneori s-a 
aruncat cu invective pe culoare și 
în vestiare, au avut loc scene de
gradante în văzul și cu participarea 
unor spectatori certați cu etica 
sportivă și cetățenească.

— Aveți perfectă dreptate, presa 
a relevat de fiecare dată asemenea 
situații. Cum credeți că s-ar pu- 

. tea elimina acest balast care gre
vează fotbalul ?

— încercînd să ne cunoaștem 
mai bine, fără ascunzișuri, deoa
rece interesele noastre de club 
sînt, în același timp, interesele 
generale ale fotbalului. De pildă, 
iată, cînd o echipă se deplasează 
la alta, gazda nu este întotdeauna 
solicitată să asigure cazarea, locul 
unde echipa să servească masa.

Interviu cu noul președinte al 
Colegiului divizionar A, 

HORIA COSMA

• :

■

LA PROGRESUL BUCUREȘTI: 
REALIZĂRI Șl INTENȚII FRUMOASE, 
DAR Șl UN EXPERIMENT NEREUȘIT

u
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iubitorilor fotbalului. în ce'ea 
ne privește, sintem conștienți că 
avem multe lucruri de făcut 
că ele nu sînt atît de ușoare.

— Numiți-le pe cele mai pre
sante, dacă se poate spune așa.

— De la început 
cizez că, nefiind un 
nic, Colegiul are ca 
cipale (pe care nu 
ordinea importanței 
cilita crearea unei 
muncă responsabilă 
chipelor, de a lupta 
cătorilor chiulangii și a tuturor 
lor care poluează climatul fotba
lului, de a ajuta la instaurarea 
unor relații loiale, sincere și de

Și

vreau să pre- 
organism teh- 
obiective prin- 
le enumăr în 
lor) de a 
atmosfere 
în cadrul 
împotriva

fa
de
e-

ju- 
ce-

terenul de antrenament, nu se o- 
feră posibilitatea oaspeților de a 
vizita o întreprindere modernă, un 
muzeu, un obiectiv istoric sau tu
ristic etc. etc. Chiar și după meci, 
pînă la ora de plecare a trenului, 
n-ar fi rău ca antrenorii și con
ducătorii celor două echipe să 
întîlnească în mod prietenesc 
sediul clubului-gazdă, pentru 
schimb de opinii diverse. Vrem 
întronăm un astfel de spirit

se 
la 

un 
să 

x_____ _ al
sportivității, atît de indispensabil 
acum fotbalului. Noi, la Oradea, 
am făcut un prim pas rft această 
direcție, invitînd, după unele 
jocuri, conducătorii și antrenorii la 
întilniri și discuții prietenești. 
Asta nu înseamnă că în teren 
nu vom fi adversari drepți, cin
stiți, apărîndu-ne exemplar culo
rile echipelor respective. Și încă 
ceva. Tot în dorința unei mai bune 
cunoașteri reciproce, în ședința de 
reorganizare a colegiului s-a propus 
ca reuniunile lunare să aibă loc

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B
utiv al I 
putea c

*- " ■ j în loca'.
’"Il EduardI : Florea 

și profesori- I ’ Găină. I 
care, înfr-un<| i BruariO,

J

CHIMIA TR. MĂGURELE SE 
ANTRENEAZĂ ACASĂ. Echipa a 
început antrenamentele de la data 
de 10 ianuarie și le-a continuat 
în localitate, sub conducerea prof.

I Anca și a instructorului 
Florea Grecu. Au fost promovați 
în lot juniorii Fl. Blejan și M.

Incepînd de duminică 6 fe- 
_____ , “sîfit • ptogrăritâțe o stti; 
tă de jocuri de verificare cu Ceia

FLACĂRA AUTOMECANICA
MORENI se află in aceste zile în 
stațiunea Izvorul Mureșului. La 5 
februarie, echipa va reveni în lo
calitate. în continuare sînt per
fectate o suită de jocuri de verifi
care. Dintre acestea amintim pe 
cele cu Poiana Cîmpina. Muscelul 
Cîmpulung, Metalul Ploperu, Pra
hova Ploiești și Gloria Bistrița. 

t Iată și cîteva noutăți,. în lot Tur-

Cu puțin timp în urmă a avut 
loc obișnuita ședință care mar
chează startul activității în noul 
an a uneia dintre cele mai pro
ductive pepiniere din fotbalul nos
tru, Centrul de copii și juniori 
Progresul București. S-a prezen
tat o dare de seamă care, firește, 
a trecut în revistă succesele și 
insuccesele pe anul 1976. Cițiva 
dintre părinții copiilor au eviden
țiat munca antrenorilor centrului 
(I. Kluge, N. Gorgorin. E. Iorda- 
che, Gh. Cristoloveanu, A. Rusu), 
strădaniile depuse zi de zi de 
aceștia, tactul lor pedagogic. Din 
tot ce s-a spus, s-a desprins re
gretul că cea mai mare dintre 
echipele centrului, aceea înscrisă 
în campionatul Diviziei naționale 
de juniori, a avut o comportare 
necorespunzătoare (locul 15), mai 
cu seamă dacă subliniem și fap
tul că celelalte reprezentante ale 
centrului se află, după sezonul de 
toamnă, numai pe poziții fruntașe 
în competițiile la care participă : 
echipa de juniori II — locul 5 în 
campionatul republican, echipele 
anilor 1961, 1962, 1963 și 1965 — 
locul 1, iar cea a anului 1964 —■ 
locul 2, toate în respectivele cam
pionate municipale. Surprinde, 
deci, și stîrnește nedumerire acel 
loc 15 ocupat de juniorii Progre
sului la încheierea turului primei 
ediții a Diviziei naționale. Cau
zele ? ..
— ne spunea Ioan Kluge, coordo
natorul centrului — în perioada 
cînd a început să se afirme cu 
tărie și în repetate rinduri că 
în centre nu sînt selecționați co
piii cu gabarit, am încercat, la 
noi, la Progresul, să facem o ex
periență. Am format o grupă al
cătuită numai din astfel de copii 
și de care în mod deosebît s-a 
ocupat antrenorul Gh. Cozma. A- 
ceastă echipă n-a făcut față în 
nici una dintre competițiile la care 
a participat, lipsindu-le celor mai 
mulți jucători iuțeala și îndemî- 
narea. Cu atît mai mult nu pu
tea face față în Divizia națională. 
Poate că n-am procedat noi cum 
trebuie. Poate că în altă parte expe
rimentul va reuși. Nu știu. Cert 
este că pe parcursul turului a tre- 

W promovăm in Divizia na- 
dîn ® cițiva jucători de la echipa 
pîr ampionatul republican : Dan 
, (14 ani), un foarte bun fun-
h Uentral, mijlocașul Gh. Strîm-
. ji (16 ani), atacanții D. Oprea 

Runceanu (ambii de 16
C’ ’ PĂtru, jucători — Uw,~-

aj grupei pregătită de Gh. 
CWstoIoveanu — fac parte din

grupul „speranțelor11 Progresului, 
toți antrenorii centrului acordin- 
du-le mari șanse de promovare 
în. viitorul apropiat, în eșaloanele 
superioare ale fotbalului nostru. 
Ca de altfel și mai micuții lor 
colegi de... centru : C. Gîrjoabă, 
M. Datcu, V. Diaconu, M. Stoica, 
S. Matei, M. Decu. Cu toții au 
suficiente calități pentru a deveni 
fotbaliști buni. Totul va depinde 
de CUM și CÎT se va munci cu 
ei în următorii 3—4 ani. Dar, des
pre modul cum se face pregăti
rea copiilor și juniorilor, despre 
greutățile ințimpinate în desfășu
rarea unei instruiri Ia parametrii 
solicitați de fotbalul actual am dis
cutat pe larg cu antrenorii de la 
Progresul. Ni s-a spus, printre 
multe altele, că în primăvara a- 
cestui an cei 170 de jucători aflați 
la ora actuală în .centru vor fi 
„cernuți11 cu cea mai mare seve
ritate. Vor rămîne numai, cei care 
vor demonstra că . dispun de sufi
ciente atuuri pentru a face față 
rigorilor unei instruiri corespun
zătoare. Va fi doar un moment 
al vastei acțiuni de selecție ce 
va fl inițiată în școlile din cartie
rele apropiate. „Cit privește pre
gătirea ca atare, ne-am gîndit mai 
de mult — sublinia I. Kluge — 
să realizăm un atelier format din- 
tr-o suită de aparate instalate pe 
un teren de zgură de dimensiuni 
mici, scopul lui fiind îmbunătă
țirea pregătirii fizico-tehnice a ju
cătorilor. După o documentare des
tul de minuțioasă, în cursul că
reia am cercetat și cîteva reviste 
de specialitate străine, am întoc
mit un proiect pe care l-am îna
intai Ia F.R.F. încă din primăvara 
anului trecut. Nu ni s-a dat încă 
nici un răspuns, deși 
fi vorba decît de un 
din partea noastră și 
ției".

Un mic efort pentru 
tiza un proiect util. în 
general de acțiuni pe 
de specialitate și 
trebui să le întreprindă pentru a 
urni fotbalul din impasul în care 
se află, materializarea acestui pro
iect avansat de antrenorii centru
lui Progresul ni se pare absolut 

necesară. Mai mult, considerăm că 
toate pepinierele fotbalului nostru 
— unități care au menirea de a 
forma jucători de certă valoare — 
au nevoie de asemenea dotări care 
necesită eforturi minime și multă 

,b( inițiativă și pasiune din partea u- 
rior oameni obișnuiți să Ti se ofere 

compo- totul de-a gata.--

prin rotație la echipele divizionare 
A, excelent prilej de a face, pe 
viu, utile schimburi de experiență 
privind conservarea și dezvolta
rea bazei materiale, activitatea de 
educație desfășurată în rîndurile 
sportivilor și spectatorilor, desco
perirea de noi mijloace 
tragerea unui număr cît 
de suporteri-cotizanți.

— Intenții interesante, 
cuție...

— Care, împreună cu altele, vor 
fi incluse în planul nostru de 
muncă, aflat în curs de definiti
vare. Concomitent, vizăm și îm
bunătățirea actualului regulament 
de funcționare al colegiului. Dar 
uite că era să trec peste cea mai 
arzătoare problemă, pe care aș vrea 
s-o discutăm în ședința din luna 
februarie.

— Vă rugăm...
— Este vorba de transmisiile 

jocurilor la televiziune. Nu con
testăm utilitatea lor, in contextul- 
programelor destinate marelui pu
blic. Dar trebuie să găsim un lim
baj comun cu factorii de răspun
dere în privința orelor de trans
misie, cît și a condițiilor, care să 
fie echitabile tuturor, pentru că 
nu o dată s-au difuzat pe micul 
ecran meciuri, considerate derby- 
uri, la aceeași oră la care se dispu
tau celelalte jocuri ale etapei. în 
acest mod, au fost frustrate unele 
cluburi și asociații sportive prin 
pierderea spectatorilor rămași, a- 
casă la televizor. Este ușor de în
țeles pierderea mai ales în cazul 
cluburilor care au o situație finan
ciară precară. Vrem să fim bine în
țeleși de toată lumea, mai ales că 
propunerile noastre care vor fi a- 
vansate Biroului federal avantajea
ză ambele părți, cluburi-spectatori. 
Iată-le : respectarea strictă a de
vansării orelor la jocurile televi
zate sau permanentizarea progra-. 
mării acestor jocuri sîmbăta. Este 
posibilă și varianta prezentării me
ciurilor înregistrate, duminică seara, 
așa cum procedează mai toate stu
diourile de televiziune din Europa. 
Deci, după cum se vede, nu ve
nim cu nimeni în contradicție, în- 
trucît sintem pentru transmisia 
fotbalului, ia televiziune.

— Vă mulțumim și dorim cole
giului șă fie mereu in... ofensivă.

Stelian TRANDAFiRESCU '

pentru a- 
mai mare
fără dis-

„Cu vreo trei ani in urmă

nu poate 
mic efort 
a federa-

a concre- 
ansamblul 
care forul 

cluburile vor

în articolele viitoare din 
drul acestei anchete, vom 
zenta preocupări, opinii, reali
zări și perspective din diferite 
domenii de activitate a atletis
mului nostru.

SE DEZVOLTA TURISMUL AUTOMOBILISTIC
Recent, în cadrul unei con

ferințe de presă,. Automobil 
Clubul Român a adus la cu
noștință cîteva date referitoare 
la activitatea sa în anul care 
a trecut, precum și obiectivele 
pentru 1977.

sistență tehnică. Parcul auto 
va fi mărit cu alte autoturisme 
de intervenție rapidă — Dacia 
1300 — iar stațiile de asistență 
existente vor fl dotate cu a- 
paratură modernă.

Laurențîu DUMITRESCU

SELECȚIONATA DIVIZIONARA A ROMÂNIEI JOCURI AMICALE
(Urmare din pag. 1)

• In 1976, numărul membri- 
\>r A.C.R. a sporit la peste 
140 000.

• S-au executat aproximativ 
145 000 operațiuni tehnice gra
tuite — revizii tehnice anuale, 
testări, remorcări, depanări — 
valoarea serviciilor acordate 
fiind de 9,5 milioane lei. Ate
lierele, baze de asistență teh
nică, 
mul 
la ora 
ca în 
asigure 
timpul 
București și stațiunile de mare 
aglomerație turistică). De ase
menea, se va extinde montarea 
de stații radio-telefon pe auto
turismele de asistență rutieră și 
la dispeceratele bazelor de a-

• A.C.R. va pune în conti
nuare un mare accent pe dez
voltarea turismului intern. Pen
tru anul în curs s-au 
un număr sporit de 
cazare pe litoral (au 
nute două hoteluri 
nea Venus) precum 
ferite stațiuni de odihnă sau 
balneo-climaterice (Băile Felix, 
Băile Herculane ș.a.).

contractat 
locuri de 
fost reți- 

în stațiu- 
și în di-
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Aspect de la un antrenament al divizionarei B Metalurgistul Cugir. 
Antrenorul Romeo Catană conduce o ședință de pregătire cu mingea. 
Fotbaliștii din Cugir doresc să realizeze, în returul întrecerii, un salt de 
calitate și o ascensiune in clasament 
sirguință

și de aceea se pregătesc cu multă 
Ț'oto : S. BAKCSY

și-au modificat progra- 
- sînt deschise seara pînă 

20 — preconizîndu-se 
anul acesta A.C.R. să 
asistență tehnică și pe 
nopții (pe litoral, în

întreprinderea specializată în 
turism automobilistic Touring- 
A.C.R. va continua și în 1977 
sistemul excursiilor în grup și 
individual — cu servicii asigu
rate — pentru vizitarea unor 
obiective turistice de mare in
teres din Turcia. Grecia, R.S.F. 
Iugoslavia, 
Cehoslovacia, R. 
Polonia, Ungaria 
Sovietică.

Bulgaria,Austria,
D. Germană,

Și Uniunea

I
I
I
I
I

tea Tr. Măgurele, Dinamo Slatina, 
Gloria Buzău și altele. (D. GRUIA 
— coresp.)

MINERUL LUPENI A REVENIT 
ÎN LOCALITATE. După douăsăp- 
tămîni în care antrenamentele s-au 
desfășurat la Geoagiu Băi. jucăto
rii de la Minerul Lupeni au reve
nit în localitate, unde în aceste 
zile se pregătesc Susținut sub con
ducerea antrenorilor P. Libardi și 
C. Cotroază. Lotul a fost împrospă
tat cu jucătorii D. Stelian și Arun- 
cuteanu, ca și cu juniorul Rădoi. 
Echipa va susține mai multe jocuri 
de verificare, printre care cu for
mațiile Aurul Brad, Chimia Rm. 
Vîlcea, F.C.M. Galați. Metalul Oțe- 
lu' Roșu, Știința Petroșani, Mine
rul Motru și Metalul Sadu. (I. CO- 
TESCU — coresp.)

Victoria Moreni, Gh. 
Unirea Nucet, și ju-

„SA NU COMPARAM REALIZARItE CU CflE DE ANUl TRECUT, 
CI CU SARCINILE DIN PROGRAMUL DE DEZVOLTARE"

(Urmare din pag. 1)

asociații sportive care nu și-au 
făcut din educația fizică și sportul 
de masă principala lor preocupare. 
Un accent deosebit a pus raportul 
pe rămînerea în urmă in ce pri
vește atragerea elementului femi
nin în activitatea sportivă de masă. 
Critici severe a cuprins raportul 
și la adresa sportului de perfor
manță, reliefind câ dacă numărul 
sportivilor din secții este mare, va
loarea multora nu corespunde ce
rințelor actuale, nu numai la se
niori, ci și la juniori. La lipsurile 
în privința selecției raportul a 
adăugat pe cele din cadrul pro
cesului de antrenament, încă sub 
parametrii de volum și intensitate 
impuși de marea performanță, ca 
și slaba muncă educativă din 
unele secții. S-a insistat, de ase
menea, pe necesitatea obiectivi
zării mijloacelor de testare a siă- 
rii de pregătire, în general pe ri
dicarea nivelului cunoștințelor an
trenorilor. pe angrenarea mai ac
tivă a medicilor și altor specia
liști în întreaga acțiune de selec
ție și pregătire a sportivilor de 
performanță.

Un capitol aparte l-au ocupat în 
raport concluziile analizei activi
tății echipei de fotbal F. C. Con
stanța, în îngrijorător declin, pe 
o poziție precară în clasamentul 
primei divizii.

Cei care au luat apoi cuvîntul 
s-au referit în mod critic și auto
critic la activitatea din asociații 
și cluburi, din organizațiile și in
stituțiile județene cu atribuții în 
sport, au făcut propuneri judi
cioase și și-au luat angajamente 
menite să ducă la creșterea sub
stanțială, mai ales calitativă, a 
întregii munci.

în cuvintul său. tovarășul Con
stantin Mîndreanu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
membru al Biroului Execu
tiv al C.N.E.F.S., a apre
ciat că județul Constanța s-a 
aliniat efortului general făcut în 
anul 1976 pentru traducerea în 
viață a prețioaselor indicații cu
prinse in Mesajul adresat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Conferința pe 
țară a mișcării sportive. Vorbito
rul a arătat că mai sînt încă mari 
rezerve, care trebuie valorificate, 
paralel cu lichidarea lipsurilor și 
neajunsurilor criticate. S-a accen
tuat necesitatea de a se îmbună
tăți activitatea Consiliului jude
țean pentru educație fizică și sport 
ca organ unic de conducere a 
activității de educație fizică și 
sport din județ, îndeosebi prin 
participarea activă a organiza
țiilor și instituțiilor județene cu 
atribuții Ia întreaga muncă a con
siliului, în care sînt reprezentate, 
ca și prin traducerea întocmai în

practică, fiecare în sectorul ei, a 
hotăririlor și măsurilor adoptate. 
S-a cerut activului și specialiști
lor consiliului județean să-și in
tensifice prezența în asociații și 
cluburi, pentru a ajuta concret, 
sistematic și oportun.

în încheiere, a luat cuvîntul to
varășul Ion Vilsan, secretar al 
Comitetului județean Constanța al 
P.C.R., care a arătat că pentru 
îndeplinirea obiectivelor în acest 
an și în cei următori trebuie in
troduse — la toate nivelurile — 
metode științifice de conducere, în 
care tot ce se întreprinde să fie 
măsurat, apreciat cu mijloace 
obiective. Concepțional trebuie 
schimbată poziția față de problema 
educației fizice și sportului, care 
nu mai poate fi privită ca o 
„joacă11, așa cum mai fac unii 
activiști sportivi, profesori, an
trenori și sportivi, ci ca activități 
de interes național, o problemă 
de partid și de stat, cu orientări 
și obiective precise. Sportivii, an
trenorii, activiștii sportivi sau cu 
sarcini în domeniul sportului — 
spunea vorbitorul — să-și mă
soare realizările prin comparație 
nu cu cele din anul sau anii 
trecuți, ci cu sarcinile stabilite de 
conducerea partidului in Progra
mul de dezvoltare a mișcării spor
tive în perioada 1976—1980, apro
bat de Comitetul Politic Executiv 
al C.C, al P.C.R.

cea, de la 
Niță. de la 
niorul, de 16 ani, C. Anton, (Gh. 
ILINCA — coresp.)

C.S.M, BORZEȘTI — MĂSURI 
DISCIPLINARE SEVERE. C.S.M. 
Borzești și-a început pregătirile de 
la 10 ianuarie fără jucătorii Ținț 
și Petcu, la care s-a renunțat da
torită lipsei de interes tn pregătire, 
în schimb, au fost promovați por
tarul Vasiliu, de la Energia orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej și juniorii Său- 
reanu, Porcescu și Roșea. După o 
primă etapă (10-25 ianuarie) în care 
antrenamentele s-au desfășurat în 
localitate, sub conducerea lui I. 
Ștefănescu și I. Lazăr. lotul echi
pei s-a deplasat la Covasna, unde 
va rămîne pînă la 14 februarie, 
în perioada 15 februarie — 
tie au fost perfectate mai 
jocuri amicale, dintre care 
tim pe cele cu S.C. Bacău, 
Galați, Relonul Săvinești, 
Pașcani, Minerul Comănești, Chi
mia Mărășești, Oituz Tg. Ocna și 
Petrolul Moinești. (Gh. GRUNZU 
— corep.)

MINERUL CAVNIC SPERĂ ÎN- 
TR-O EVOLUȚIE MAI BUNA ÎN 
RETUR. Pînă la 29 ianuarie, an
trenamentele
Cavnic. 
lescu a 
torului 
crat și __ _____ ... . __
zarea formației de bază. în lot 
au fost promovați jucătorii Tudo- 
ranu și Covaci, ca și Stental, de 
la Cuprom. Jucătorii sînt deciși să 
aibă o bună comportare în retur, 
în așa fel îneît să poată evita ul
timele locuri în clasament. (Z. DE- 
BRATENI — coresp.)

Eehipa Franței a sosit în cursul 
zilei de luni la Bordeaux, după ce 
s-a reunit la Paris. „Cocoșii galici11 
au participat și la o mică festivi
tate. în cursul dimineții, pe terasa 
„Martini11, a avut loc lansarea căr
ții lui Platini, intitulată „Sărbă
toarea fotbalului11, redactată de că
tre comentatorul de fotbal de la 
„L’Equipe11, Philip Tournon.

Presa din sud-vest se ocupă, pe 
larg, de meciul care urmează să se 
desfășoare. Francezii vorbesc des
pre echipa națională a României, 
dar — așa cum s-a 
meciul este o întîlnire 
ționatele divizionare 
noastre, nefigurînd în 
internațional al celor 
rații. Ziarele publică fotografii ori
ginale, chiar cu Dudu Georgescu, 
în Franța, depășind puțin cadrul

convenit — 
între selec- 
ale țărilor 
palmaresul 

două fede-

actualității. Un mare articol publi
cat în „Journal de Sud-Ouest“ are 
ca titlu : „Ștefan Covaci a revenit 
în Franța11. Ziarul publică un larg 
interviu cu antrenorii echipei noas
tre. în care „tirul11 întrebărilor 
franțuzești găsește, totdeauna re
plici bune.

Meciul, care va începe la ora 
21,30 (ora României), va fi condus 
de o brigadă de arbitri . .francezi : 
Vicart — Dunnone — Navarro.

în încheiere, să sperăm că se
lecționata noastră va reuși să prin
dă o zi bună. Față de valoarea 
adversarului, aflat în plin campio
nat, ea va trebui — credem noi 
— să aibă o bună comportare în 
acest act de curaj, avînd în vede
re deosebirea de pregătire și teme
ritatea de a accepta ca acest meci 
cu Franța să fie primul și nu ul
timul din turneu, cum ar fi fost 
normal.

GLORIA BUZĂU — RECOL
TA SĂHĂTENI 6—0 (3—0). Ver
va deosebită a buzoienilor, ca și 
diferența de valoare față de par
tener au fost evidente. Atacan
tul Negoescu a marcat jumătate 
din goluri. Au mai înscris : R. 
Ionescu, Tulpan și Anghel. (D. 
SO ARE-coresp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 3—1 
(1—0). Au marcat : Radu I (min. 
15, din 11 m), Miuțu (min. 66) și 
F. Marin (min. 78), respectiv Pa
lea (min. 59). (P. MATEOIU —
coresp.)

MUREȘUL TOPLIȚA - ARMĂ
TURA ZALĂU 4—0 (1—0). (V. CO- 
SOARCĂ — coresp.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI — VIC
TORIA ȚĂNDĂREI 2—1 (1—1).
Ambele goluri ale gazdelor 
le-a marcat Pitiș. (N. CONSTAN- 
TINESCU — coresp.)

6 mar- 
multe 
amin- 
C.S.U. 
C.F.R.

s-au desfășurat la 
Antrenorul Victor Stăncu- 
urmărit îmbunătățirea fac- 
fizic. în continuare s-a lu- 
la tehnică și la omogeni-

ACTUALITĂȚI

București, stadion Giu- 
11 ; la 9 februarie cu 
Mare, stadion Giulești, 
la 12 februarie — cu 

stadion Giu-

• MllNE, ÎN GIULEȘTI, RAPID 
— TEHNOMETAL. Stadionul Giu- 
lești găzduiește mîine. cu începe
re de la ora 15,30, primul joc de 
verificare pe care echipa Rapid îl 
susține în Capitală: cu divizionara 
B Tehnometal, Iată cum arată, în 
continuare, programul meciurilor 
amicale ale feroviarilor, înaintea 
jocului oficial din „optimile11 Cu
pei României, programat la 27 fe
bruarie : duminică 6 februarie — 
cu Metalul 
Iești, ora 
F.C. Baia 
ora 15.30 ;
Sportul studențesc, 
Iești, ora 15,30 ; la 16 februarie — 
cu partener nedesemnat încă ; la 
20 februarie — cu F.C.M. Giurgiu 
(nu s-a stabilit încă locul de dispu
tare) ; la 23 februarie — cu divi
zionara C Unirea Tricolor, stadion 
Giulești, ora 15.30.

• „CUPA SILVIU PLOIEȘ- 
TEANU". Azi sînt programate pri
mele jocuri din cadrul „Cupei Sil
viu Ploieșteanu", competiție cate 
se află la cea de a 7-a ediție. 
Participă toate echipele diviziona
re de pe cuprinsul județului Bra
șov și două formații din campio
natul județean. Iată programul 
jocurilor care se dispută astăzi : 
SERIA I : Steagul roșu — I.T.B. 
și Nitramonia Făgăraș — Precizia

Săcele. Meciul Colorom Codlea — 
Carpați Brașov a fost amînat. SE
RIA A II-A : Tractorul — Metrom, 
I.C.I.M. Brașov — Utilajul Făgăraș 
și Torpedo Zărnești — Chimia ora
șul Victoria. (C. GRUIA—coresp.)

• TURNEU 
IN SALĂ, LA 
sporturilor din 
cel de al 3-lea 
sală din acest 
bucurat de un 
urmărită de peste 1000 de specta
tori. Au participat 4 echipe (cîte 
două de la F,' C. Baia Mare și 
C.I.L. Sighetul Marmației), victo
ri» revenind echipei F.C. Baia Ma
re I, care în finală a dispus de 
formația C.I.L. Sighetul Marmației 
I cu scorul de 4—2 (2—2, 1—0), 
după executarea penaltyurilor. Go-

DE MINIFOTBAL 
BAIA MARE. Sala 
localitate a găzduit 
turneu de fotbal în 
an. Competiția s-a 
frumos succes, fiind

lurile au fost înscrise de Condruc, 
Lengel, Coman și Mânu pentru în
vingători, respectiv Iuga și Toth, 
(V. SĂSĂRANU — coresp.)

• SELECȚIE LA RELONUL 
SĂVINEȘTI. Cu puțin timp în 
urmă, secția de fotbal a asocia
ției sportive Relonul Săvinești a 
efectuat o acțiune de selecție în 
rîndul elevilor de la Centrul 
școlar chimie, în scopul depis
tării unor elemente talentate 
care să fie promovate în lotul e- 
chipei de juniori. Selecția — fă
cută sub îndrumarea lui Gabriel 
Raksi, antrenorul divizionarei B 
Relonul — s-a soldat cu o „re
coltă11 f 
care vor 
gătită de 
niuc) ce va participa la cam
pionatul județean de juniori. (N. 
M ARCU-coresp.).

de 20 de tineri jucători, 
alcătui o echipă (pre- 
I. Belizna și N. Se-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DUMINICĂ, 6 FEBRUARIE 1977, 
O NOUĂ TRAGERE EXCEPȚIO

NALĂ PRONOEXPRES

Această tragere excepțională Pro
noexpres oferă participanților o bo
gată listă de cîștiguri constînd din 
autoturisme „Dacia 1300“ și „Skoda 
S 100“ precum și excursii în 
U.R.S.S., R. D. Germană, Italia, 
Turcia și Turul României.

De reținut este și faptul că în 
afara acestor cîștiguri, se atribuie 
și premii în bani — variabile 
fixe.

Pentru a vă spori șansele 
cîștig, procurați-vă din timp 
mai multe bilete, cunoscînd că va
rianta simplă în valoare de 15 lei 
participă la toate extragerile.

Vă reamintim că sîmbătă 5 fe
bruarie este ultima zi cînd veți 
putea cumpăra biletele cu numere- 
ie dv. preferate.

NUMAI CINE JOACA, CÎȘTIGA!
★

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi transmisă de studiourile noas
tre de televiziune, în jurul orei 
18,10. Rezultatele vor fi transmise 
și la radio în cursul serii.

PBOHOEXPBES
AUTOTURISME, BANI, EXCURSII ÎN TARA SI PESTE HOTARE 

VA OFERĂ TRAGERILE PRONOEXPRES.
IN ANUL CARE A TRECUT, NUMEROȘI PARTICIPANT AU CÎSTI- 

GAT MARI Șl VARIATE PREMII. Șl IN ACEST AN TRAGERILE PRO
NOEXPRES (EXCEPȚIONALE, EXTRAORDINARE, SPECIALE), ATRI
BUIE PARTICIPANȚILOR ȘANSA DE A CISTIGA AUTOTURISME, 
EXCURSII Șl BANI.

PARTICIPÎND PERSEVERENT LA TRAGERILE OBIȘNUITE PRO
NOEXPRES DIN FIECARE MIERCURI, PRECUM SI LA CELELALTE 
TRAGERI EXCEPȚIONALE, EXTRAORDINARE SI SPECIALE VĂ VEȚI 
ÎNSCRIE NUMELE PE LISTA MARILOR CÎSTIGĂTORI.

Și
de 
cit

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 30 IANUARIE

Categoria 1 (12 rezultate) : 14 va
riante 10% a 8.848 lei ;

Categoria 2 (11 rezultate) : 24,60 
variante a 6.043 lei ;

Categoria 3 (10 rezultate) : 242,10 
variante a 921 lei.



REÎNCEPE C. E. DE RUGBY,
0 COMPETIȚIE PASIONANTA

Turneul interna
țional feminin de 
șah de la Belgrad 
S-a încheiat cu vic
toria maestrelor 
MARGARETA MU
REȘAN (România) 
ți MARIA PETRO- 
VICI (Iugoslavia), 
clasate pe primul 
loc, la egalitate, cu 
cîte 8,5 puncte din 
12 posibile. Pe locu
rile următoare s-au 
situat.. Dekici (Iugo
slavia) și Karakas 
(Ungaria) — cîte 7,5 
p., Porubski, Honfi 
(ambele Ungaria), 
Vulovici (Iugoslavia)
— cîte 7 p., Kova- 
cevici (Iugoslavia) — 
6 p., Gostovici (Iugo
slavia) — 5.5 p., Ase- 
nova (Bulgaria) — 
4,5 p„ Boskovicl 
(Iugoslavia) — 
Grujici
— 3 . ,
•^Lcl (Iugoslavia) 
î p.

In ultima rundă 
turneului, Mureșan 
a remizat cu Dekici, 
în timp ce Petrovici 
a cîștigat la Ase- 
nova.

la GrcnoBlc: Franța — Italia, la Casablanca: Maroc — spania

P-

4 p., 
(Iugoslavia) 
și Mariano-

MARGARETA MUREȘAN

RUZICI

JAUSOVEC,

DEBUT

VICTORIOS

LA SEATTLE
NEW YORK, 1 (Agerpres). — 

în primul tur al probei de du
blu din cadrul turneului inter
național feminin de tenis care 
a început la Seattle (Washing
ton), cuplul Virginia Ruzici 
(România) — Mima 
(Iugoslavia) a învins 
seturi cu 7—6, 7—5, 
Regina Marsikova i 
cia) — Marcie Louie (S.U.A.).

Jausovec 
: în două

perechea 
(Cehoslova-

ÎN
VIORICA ILIE CONDUCE 

CUPA EUROPEI" PENTRU JUNIOARE
competiției 
pentru ju- 

.“, care se

în runda a 9-a a 
internaționale de șah 
nioare „Cupa Europei' . 
desfășoară la Novi Sad, jucătoa- 
rea româncă Marina Pogorevici 
a învins-o pe șahista iugoslavă 
Ranc. Savova a cîștigat la Si
kora, Kas la Sandstroem și Za- 
harovska la Yilmaz. în cele 
două partide întrerupte în run
dele anterioare, Marina Pogore- 
vici a învins-o pe Nikolin și a 
remizat cu Sikora.

Viorica Ilie (România), care 
în runda a 9-a a întrerupt parti
da cu Cejici, continuă să condu
că în clasament cu 6 p (1), fiind 
urmată de Sikora (Polonia), Kas 
(Ungaria), Savova (Bulgaria) 
Zaharovska (Cehoslovacia) 
cîte 6 p, Cejici (Iugoslavia) 
5,5 p (1), Ranc (Iugoslavia) 
5,5 p, Marina Pogorevici (Româ-

nia) — 5 p, Nikolin (Iugoslavia) 
și Yilmaz (Turcia) — cîte 
2 p etc.

Rezultata înregistrate în pro
ba de simplu: Wendy Overton 
(S.U.A.) — Ingrid Bentzer (Sue
dia) 6—3, 2—6, 6—2; Valerie 
Ziegenfuss (S.U.A.) — Regina
Marsikova (Cehoslovacia) 6—2, 
6—7, 6—3 ; Chris Evert (S.U.A.) 
— Mary Hamm (S.U.A.) 
6—3.

în ultimul număr al revistei de 
specialitate „Swimming world and 
junior swimmer", care apare lunar 
la Los Angeles, sînt publicate re
zultatele tradiționalei anchete, care 
stabilește la fiecare sfîrșit de an 
„Water polo all stars — list" (lis
ta celor mai buni jucători de polo 
din lume). Ca de obicei, lista cu- 

’ prinde 14 nume, 
jucători desemnați 
post.

în 1976. selecția 
tivi din opt echipe, toate finaliste 
la J. O. de la Montreal, cei mai 
mulți (trei) făcînd parte din for
mația Ungariei, campioană olimpi
că. Pentru prima oară în istoria 
acestei anchete selecția a cuprins 
și doi poloiști din „7“-le României, 
pe Cornel Rusu, căpitanul selec
ționatei reprezentative, și Ilie Sla
vei, golgeterul echipei noastre la 
Montreal. Iată-i pe cei 14 jucători 
din „aii stars-list" : Evert Kroon 
(Olanda) și Endre Molnar (Unga
ria) — portari, Tamas Farago, Ist
van Szivos (ambii Ungaria), Gianni 
de Magistris. Alessandro Ghibel- 
lini (ambii Italia), Nico Landeweerd 
(Olanda), Cornel Rusu, Ilie Slăvei 
(România), Ozren Bopacici. Uros 
Marovici (ambii Iugoslavia), Giin- 
ter Wolf (R.F.G.), Aleksandr Dre- 
val (U.R.S.S.) și Armando Fernan
dez (Mexic). Este interesant de re
ținut că în lista, mai largă, pen-

avind cîte doi 
pentru fiecare

a cuprins spor-

Și

s a Încheiat turneul
DE LA ORENSE

Cel de-al VI-lea turneu inter
național de șah de la Orense 
(Spania) a fost cîștigat de maes
trul Oreste Rodriguez (Peru) 
care a totalizat 8 puncte din 11 
posibile, fiind urmat în clasa
ment de Browne (S.U.A.) 
puncte, Florin Gheorghiu 
mânia) și Keene (Anglia) — 
puncte, Pomar 
puncte etc. în ultima 
Rodriguez l-a învins în 
18 mutări pe Jonathan 
(S.U.A.), Browne a cîștigat 
Castro iar Durao l-a învins 
Bellon. A fost consemnată 
miza în partidele Gheorghiu — 
Hernandez, Keene — Pomar și 
Sanz — Piasesky.

- 7,5 
(Ro- 

7 
(Spania) — 6 

rundă, 
numai 
Tisdall 

la 
pe 
re-

RENATE STECHER
SPUNE ADIO ATLETISMULUI!

Renate Stecher părăsește atle
tismul... La 26 de ani, cea care 
împarte cu Irena Szewinska tit
lul de cea mai bună sprinteră a 
ultimului 
din istoria atletismului — pără
sește pista. Și astfel se încheie 
o carieră excepțională, presărată 
cu isprăvi unice.

La două ediții consecutive ale 
Jocurilor Olimpice, Miinchen 
Montreal, Renate Stecher 
cută Meissner) a cucerit 
medalii : trei de aur (la 
200 m în 1972 și 4x100 
1976), două de argint (la 
m în 1972 și 200 m în 1976) și 
una de bronz (100 m în 1976). 
Doar cîteva sutimi i-au lipsit, la 
Miinchen, la ștafeta 4x100 m, 
pentru a egala recordul Wilmei 
Rudolph cîștigătoare a trei tit
luri în 1960, la Roma. Oricum, 
nici o altă sprinteră nu se poate 
lăuda cu colecția sa de medalii 
olimpice !

Renate va rămîne însă în is
toria atletismului în primul rînd 
pentru acel 10,8 la 100 m reușit 
în 1973 la Dresda, rezultat de-a 
dreptul fantastic, care a dat re
cordului mondial feminin al 
„sutei" o dimensiune... mascu
lină ! Aceasta după ce tot ea a- 
lergase cu puțin timp înainte, la 
Ostrava, 10,9, fiind prima femeie 
care a coborît sub 11 secunde.

deceniu — șl, poate,

Și 
(năs- 
șase 

100 și 
m în 
4x100

Mulți dintre cei 
care au văzut-o — 
a concurat și la 
București — vor 
spune că Renate nu 
a fost o alergă
toare spectaculoasă. 
E drept, n-a avut 
grația de gazelă a 
Wilmei Rudolph, nici 
fuleul elegant al Ire- 
nei Szewinska. A 
impresionat însă prin 
forță și frecvență, 
calități dezvoltate la 
maximum, care i-au 
adus acel 10,8 și un 
loc de onoare 
cartea de aur a 
letismului.

VIKTOR SANEEV ȘI ROSEMARIE ACKERMANN
CEI MAI BUNI SĂRITORI ÎN 19T6

254 de specialiști, reprezentînd
36 de țări, din cinci continente, 
au participat la tradiționala an
chetă organizată în fiecare an de 
revista „Start" din Bratislava 
pentru desemnarea celor mai 
buni atleți din lume în probele 
de sărituri.

al
s-a

â A

LASSE VIREN: „ȘTIȚI CARE ESTE SECRETUL

ln clasamentul masculin 
anului 1976, pe primul loc 
situat sportivul sovietic Viktor 
Saneev, campion olimpic — a tre
ia oară consecutiv — La triplu- 
salt, urmat de săritorii în înălți
me Jacek Wszola (Polonia) și 
Dwight Stones (S.U.A.), Arnie 
Robinson (S.U.A.) — lungime și 
Tadeusz Slusarski (Polonia) — 
prăjină.

In clasamentul feminin, primul 
loc a fost atribuit recordmanei 
mondiale în proba de săritură în 
înălțime Rosemarie Ackermann 
(R.D. Germană), pe locul secund 
fiind clasată compatrioata sa 
Angela Voigt — săritura în lun
gime.

PERFORMANȚELOR MELE ? LAPTELE DE REN!"
Ziarul „Nepsport" din Budapesta, ptmind în discuție metoda „schim

bării singelui" la sportivii de performanță în scopul obținerii unor re
zultate deosebite, precizează următoarele intr-unui din ultimele sale 
numere :

„Unul dintre principalii acuzați de a fi utilizat metoda «schimbării 
singelui» este marele atlet, finlandez Lasse Viren, de patru ori campion 
olimpic. înaintea probei de 10 000 m de la J.O. de la Montreal, unul 
dintre trimișii speciali ai ziarului l’Equipe făcea aluzii la ultimele me
tode de dopaj, printre care și «schimbarea singelui» practicată de unii 
sportivi de performanță. în acest sens redactorul ziarului francez l-a 
întrebat pe medicul lotului atleților finlandezi, Kari Sinkanen, direct: 
este adevărat că sportivii dv. folosesc drept doping sistemul de -schim
bare a singelui» ? La care doctorul Sinkonen a răspuns :

Este adevărat că atleților noștri 
li se face cu regularitate, in fie
care lună, hemograma. Noi consi
derăm necesară pentru un mare 
sportiv o cantitate de 150—160 de 
grame de hemoglobina. Dar fiți li
niștiți că atleții noștri nu sînt ane
mici, și nici 
o schimbare 

. singelui...
Mai tîrziu 

dicii suedezi 
mai mult timp 
singelui» la sportivi, prin diferite 
metode. S-a luat, de pildă, unui 
subiect o cantitate de singe care 
— după ce a fost congelat timp 
de cîteva săptămîni — a fost in
jectat din nou aceluiași subiect. 
Operația s-a dovedit extrem de pe
riculoasă, întrucît cea mai mică 
greșeală poate avea urmări fatale, 
în plus, dacă individul respectiv 
este sănătos, nu are nevoie de o 
regenerare a singelui. Organismul 
omului sănătos — șl îndeosebi cel 
al sportivului — este în măsură să 
se recupereze și, în consecință, 
sîngele lui să fie într-o stare proas
pătă, foarte activ.

în cazul lui Viren, insă, a fost 
vorba mai mult de o manevră de 
culise. în această privință, medicii 
de specialitate sînt în unanimitate 
de acord. Și aceasta pentru că, 
după ce se face schimbarea unei 
anumite cantități de singe la un 
sportiv, acesta trebuie să aibă o 
pauză competițională de cel puțin 
o lună. Or, în aprilie 1976 Viren 
a alergat 25 km, realizînd cel mai 
bun rezultat mondial pe această 
distanță, pentru ca la mai puțin de

CONCURSURI

vorbă nu poate fi de 
sau reîmprospătare a

s-a 
au

constatat că me- 
experimentat de 
«reîmprospătarea

o lună după aceea să participe (și 
■ să cîștige) o cursă internațională 

pe 10 000, iar în fine, după Wte 
cîteva săptămîni, să devină la 
Montreal dublu campion olimpic. 
Cină să fi avut timp Viren, in 
această suită de concursuri, să-și 
fi făcut și o -schimbare a singe
lui» ? — se întreabă pe bună 
dreptate finlandezii. Specialiștii în 
hematologie din Finlanda adaugă : 
-Dacă lui Viren i s-a administrat 
singe și a obținut rezultate senza
ționale, de ce acest procedeu nu 
a fost aplicat și lui Pekka Păi- 
vărintă — un alt fondist cu mari 
posibilități ?» Este, deci, clar că 
succesele lui Viren au cu totul alte 
explicații : în afară de talent, de 

•o constituție fizică deosebită pen
tru un alergător de fond, el este 
un exemplu de conștiinciozitate la 
antrenamente, are o uriașă voință 
și putere de muncă. Fără îndoială 
că el intră 
mii alături 
Nurmi, dei 
Zatopek și
mit la vremea lor lumea sportivă.

La o conferință de presă desfă
șurată la Montreal, ziariști dornici 
să publice articole de senzație l-au 
acuzat pe Viren de «dopaj», de 
«schimbarea singelui» ! A fost fi
rește — o acuzație nedreaptă, pusă 
la cale doar pentru a compromite 
un mare sportiv.

Calm, în fața tuturor răutăților 
care-1 asaltau din toate părțile, 
Viren a spus : -Alerg de plăcere, 
mă antrenez cu pasiune pentru a 
vedea care-mi sînt limitele maxi-

în elita fondiștilor lu
de compatriotul său 
Ron Clarke, de Emil 

alți cițiva, care au ui-

NeosaorL

atletism • Concursul de cros 
disputat la Dieppe (Franța) a reve
nit englezului Peter Standing, care 
a parcurs 10,100 km în 31:34. Pe lo
cui doi, la 13 secunde, s-a clasat 
coechipierul său John Treadwell.

Orașul Cosford a găzduit cam
pionatele pe teren acoperit ale 
Angliei. Performerul celor două 
zile de concurs a fost Geoff Capes, 
învingător în proba de aruncare a 
greutății cu 20,S3 m.

Alte rezultate masculin : 60 m 
plat — Wells 6,7 ; săritura în înăl
țime — Taylor 2,10 m; 3 000 m — 
Smedley 7:59,2 ; feminin : 400 m 
— Elder 54,3 ; 800 m — Smith 
2:08,4'; 1 500 m — Stewart 4:15,9.

în ziua a doua a concursului pe 
teren acoperit de la Portland (Ore
gon), finlandezul Anttl Kalliomaki 
a cîștigat proba de săritură cu pră
jina cu performanța de 5,41 m. Pe 
locul doi s-a clasat americanul 
Mike Tțilly — 5,33 m. Recordma
nul mondial Dwight Stones (S.U.A.) 
a terminat învingător in proba de 
săritură in înălțime cu 2.14 m. 
fiind urmat, cu același rezultat, de 
compatriotul său Tom Woods. Pro
ba de aruncarea greutății a revenit 
atletului american Terry Albritton 
— 20,79 m, urmat de compatrioții 
săi Al Feuerbach — 20,50 m. Mac 
Wilkins — 19,99 m și Evgheni Mi
ronov (U.R.S.S.) — 19,66 m.

iist“ m
tru preselecție, au mai fost cu
prinși încă doi poloiști români și 
anume Claudiu Rusu și Adrian 
Nastasiu.

în același număr al revistei ne 
sînt prezentați — în ordine alfa
betică — și cei mai buni arbitri 
din lume în sezonul 1976 : Jochen 
Brockman (R.F.G.). Luigi Cappola 
(Italia), Fred Van Dorp (Olanda), 
Ljuba Lubarda (Iugoslavia). Cor
nel Mărculescu (ROMÂNIA), Eu
genio Martinez ~ .
Newbold (Marea Britanie), Karl- 
Heinz Pollman (R.F.G.), Vladimir 
Rașmajdan (U.R.S.S.) și Apostolos 
Tsantas (Grecia).

(Cuba), Donald

Paralel cu Turneul celor 5 na
țiuni — care a demarat acum 
două săptămîni și al cărui derby 
se va consuma chiar sîmbata 
aceasta pe stadionul parizian 
Parc des Princes, unde se va 
disputa întîlnirea dintre repre
zentativele Franței și Țării Ga
lilor, adică dintre primele două 
clasate la ultima ediție a com
petiției, la sfîrșitul săptămînii 
reîncep și partidele din campio
natul Europei. Această a doua 
competiție ne interesează în cel 
mai înalt grad, deoarece forma
ția noastră participă la între
cerile grupei A (de elită). A- 
mintim că în urma victoriei a- 
supra XV-ului Franței (15—12), 
echipa României conduce în cla
sament și se anunță o candidată 
serioasă la titlul pus în joc.

Duminică se vor disputa două 
meciuri. Unul la Grenoble, unde 
se vor întîlni formațiile Franței

și Italiei, și altul la Casablanca, 
gazdele, rugbyștii marocani, ur- 
mînd a primi replica celor spa
nioli. Dacă acest al doilea meci 
prezintă un interes mai mic, el 
disputîndu-se între codașele gru
pei (rugbyștii spanioli fiind, to
tuși, favoriți), partida de la Gre
noble va fi urmărită cu un in
teres maxim, chiar dacă fran
cezii prezintă în C.E. (în afară 
de partidele cu sportivii români) 
o garnitură secundă, prima fiind 
angajată în Turneul națiunilor. 
Echipa Franței este totuși pu
ternică, cu mulți internaționali 
A (Guilbert, Taffary, Pesteil, Du- 
bertrand etc.), păstrînd, astfel, 
prima șansă în fața XV-lui Ita
liei, renăscut sub bagheta an
trenorului galez Roy Bish. Dar 
să nu uităm că Bonetti, Mazzu- 
ccheli, Ponzi, Visentin, De Anna 
et comp, au făcut, în aprilie tre
cut, la Parma, o... „mică surpri
ză" și echipei noastre. Așa că...

me. Acum, după ce am cîștigat 
medalii de aur la Miinchen și Mont
real, mă gindesc — și chiar mă 
pregătesc — pentru viitoarea Olim
piadă de la Moscova. Dacă vreți 
să știți care este unul din secre
tele succeselor mele vă pot spune : 
beau zilnic cantități mari de lapte... 
de ren /»

FOTBAL • în continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde in 
Australia, echipa Steaua Roșie Bel
grad a jucat la Sydney cu reprezen
tativa țării-gazdă. Fotbaliștii iugo
slavi au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (2—0), prin punctele reali
zate de Boghicevici (2) și Savici. 
Golul formației australiene a fost 
înscris de Abonyi.

HALTERE • S-au 
cerile concursului 
Berlin. In ultima zi 
sportivul sovietic Kolesnikov a __
minat învingător la categoria ușoa
ră, totalizînd la cele două stiluri

încheiat între- 
desfășurat la 
a competiției, 

ter-

PE GHEATA ȘI PE ZAPADA
ÎN „CUPA EUROPEI" (F) 
CONDUCE REGINA SACKL

Proba feminină de coborîre 
desfășurată pe pîrtia de Ia 
Schladming (Austria) a revenit 
schioarei austriece Martina El
mer. Pe locurile următoare s-au 
clasat Doris de Agostini (Elve
ția) și Elfi Deufl (Austria). în 
clasamentul general al „Cupei 
Europei" continuă să conducă 
austriaca Regina Sack! cu 104 p, 
urmată de Patricia Emonet 
(Franța) 100 p.

borîre, desfășurată la Morzine 
(Franța), în care victoria a reve- 
nit austriacului Josef Walcher, 
situația în clasamentele generale 
ale „Cupei Mondiale" la schi se 
prezintă astfel: individual: 1.
Franz Klammer (Austria) 155 p;
2. Ingemar Stenmark (Suedia) 
149 p, 3. Klaus Heidegger (Aus
tria) 131 p ; 4. Gustavo Thoeni 
(Italia) 108 p; pe națiuni; 
Austria 1158 p ; 2.Elveția 814
3. Italia 424 p.

„CUPA RODOPE"

RECORD AL 
LA PATINAJ

U.R.S.S
VITEZĂ

Cu prilejul unui 
patinaj viteză 
Sverdlovsk, Vladimir Ivanov 
stabilit un nou record unional 
proba de 5 000 m, cu timpul 
7:20,2. Vechiul record era 
7:20,83 și aparținea lui 
Varlamov.

concurs 
desfășurat

de 
la 
a 

în 
de 
de

Viktor

CONCURS PE TRAMBULINA 
DE LA LE LOCLE

Concursul de sărituri cu schiu- 
rile desfășurat pe trambulina de 
la Le Locle (Elveția) a fost cîș
tigat de sportivul norvegian Jo
han Saetre, cu un total de 246,1 
p (sărituri de 82,5 m și 84 m).
Pe locurile următoare s-au cla
sat elvețianul Walter Steiner 
241,7 p și austriacul Karl Schnabl 
— 231,2 p. Pe echipe, victoria a 
revenit Elveției — 470,4 p, ur
mată de Austria — 460,2 p și 
Norvegia — 439 p.

Au. luat sfîrșit întrecerile con
cursului de schi „Cupa Rodope", 
desfășurat la Pamporovo, cu 
participarea a 250 de sportivi și 
sportive. în ultima zi a compe
tiției, sportivul sovietic Politov 
a cîștigat proba de 30 km fond 
cu timpul de 1 h 33:19,6, fiind se
cundat de bulgarul Lobanov — 
1 h 34:45. în cursa feminină de 
10 km fond, victoria a revenit 
schioarei Glass (R. D. Germană), 
cronometrată în 36:38,5.

ITALIANCA CLAUDIA 
GIORDANI CIȘTIGÂTOAREA 

SLALOMULUI SPECIAL 
DE LA MARIBOR 

(IUGOSLAVIA)

CAMPIONATELE DE SCHI 
FOND ALE FINLANDEI

Proba masculină- de 15 km din 
cadrul campionatelor de schi 
fond ale Finlandei s-a încheiat 
cu victoria lui Juha Mieto, cu 
timpul de 38:56,5. L-au urmat 
Eero Vaisanen — 39:58,0 și
Teemu Pitkanen — 40,0. în pro
ba feminină de 5 km primul loc 
a fost ocupat de Hilkka Kun- 
tola — 14:36,0, în timp ce cam
pioana olimpică Helena Takalo 
s-a situat pe locul șase cu 15:01,0.

Proba feminină de slalom 
special desfășurată la Maribor 
(Iugoslavia) a revenit schioarei 
italiene Claudia Giordani, cro
nometrată în cele două manșe 
cu timpul de 100,44. Pe locurile 
următoare s-au clasat Monika 
Kaserer (Austria) —100,77, Per
rine Pelen (Franța) — 100,82,
Christa Zechmeister (R.F.G.) — 
102,09. Austriaca Annemarie 
Proll-Moser s-a situat pe locul 
9 cu 102,72.

1—2; Ilves Tampere — Kiekko- 
reipas Lahti 8—13; TPS Turku 
-- Tappara Tampere 4—3, 
Pallpșeura Forssa — Assat Pori 
1—5. Clasament: 1. Tappara
Tampere 39 p ; 2. TPS Turkii 
35 p.

CAMPIONATUL 
INTERNATIONAL DE 

BIATLON AL FRANȚEI

CAMPIONATE DE HOCHEI

CLASAMENTUL „CUPEI 
MONDIALE" (M)

în urma rezultatelor înregis
trate în proba masculină de co-

• în cel de al 8-lea meci 
(din 10 cîte sînt programate) 
pentru titlul de campioană a 
R.D. Germane, în care se în- 
tîlnesc formațiile Dynamo VVeis- 
swasser și Dynamo Berlin s-a 
înregistrat o mare surpriză, ber- 
linezii cîstigînd în deplasare cu 
11—4 (3—3, 4—1, 4—0).

• Rezultate din campionatul 
Finlandei, unde nivelul jocurilor 
nu satisface pe specialiști: Jo- 
kerit Helsinki — IFK Helsinki

Simbătă și duminică, la St. Moritz

CAMPIONATUL MONDIAL DE BOB 4
La St. Moritz, pe celebra pis

tă lungă de 1567 m. a început 
cea de a 40-a ediție a campio
natelor mondiale de bob (ți
nute, anul acesta, printr-o con
junctură legată — probabil — 
de condițiile atmosferice, înain
tea campionatelor europene ce 
vor avea loc la Sinaia, la 19—27 
februarie). Competiția a debutat 
cu proba de bob 2 care a de
monstrat că în acest sport orice 
întrecere trebuie pusă în ra
port cu pîrtia pe care se des
fășoară. Iată, de pildă, pe du
blul campion mondial și olimpic 
de la Igls, pilotul Meinhard 
Nehmer (R.D. Germană) care nu 
reușește, pe pista cu șicane din 
stațiunea elvețiană, să se claseze 
decît pe locul 4, în timp ce vic
toria revine unui out-sider : e- 
chipajul secund al țării gazdă. 
Intr-adevăr, elvețienii se pot 
mîndri, pe o pîrtie care le este 
atît de familiară, cu dubla vic
torie a echipajelor lor, chiar 
dacă într-o ordine inversă decît 
cea prevăzută. Astfel, Elveția II

(cu mai puțin cunoscuții Hans 
Hiltebrand și Heinz Meier) ob
ține titlul, urmat de echipajul 
Elveția I (cu favoriții Fritz 
Liidi — Hansjorg Trachsel). A- 
cestora din urmă le rămîne, 
drept consolare pentru pierde
rea victoriei, succesul realizat 
prin noul record al pîrtiei 
1:11,86, stabilit în manșa a 
treia. Medaliile de bronz au re
venit echipajului R.F. Germania 
I (Stefan Gaisreiter — Manfred 
Schumann) care a pierdut prea 
multe sutimi de secundă în pîr- 
tia înzăpezită din prima zi. Să 
mai amintim că printre cele 25

LA 12 Șl 13 MARTIE, C. E. DE
BARCELONA (Agerpres). — în 

cadrul unei conferințe de presă 
s-a comunicat că întrecerile cam
pionatelor europene de atletism 
pe teren acoperit se vor desfășura 
în zilele de 12 și 13 martie în „Pa
latul Sporturilor" din Barcelona.

275 kg. La categoria grea, pe primul 
loc s-a clasat Kleslich (R.D. Germa
nă), cu 382,500 kg. Alți cîștigători : 
categ. pană — Rosziak (Polonia) 
252,500 kg ; categ. semigrea — Pet-

lecționatele masculine ale R. D. 
Germane și Elveției. Gazdele au ter
minat din nou învingătoare, de data 
aceasta cu scorul de 25—20 (15—16). 
In primul Joc, disputat cu douăTELEX • TELEX

zold (R. D. Germană) 340 kg. Rea
mintim că în prima zi a acestui 
concurs, halterofilul sovietic Vartan 
Militosian a stabilit un nou record 
mondial la categoria semimljlocie, 
stilul „aruncat", cu performanta de 
195 kg.

zile în urmă la Magdeburg, echipa 
R. D. Germane a cîștigat cu scorul 
de 24—20.

HANDBAL • La Halle s-a des
fășurat meciul revanșă dintre se-

TENIS • Primele partide dispu
tate în cadrul turneului de la 
North Little Rock (Arkansas) s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Jiri Hrebec (Cehoslovacia) — Pat 
Dupre (S.U.A.) 4—6, 6—1, 6—2 ; Nick

fost 
mai
La

în pitoreasca stațiune Les 
Fourgs, din munții Jura, a avut 
loc, nu de mult, campionatul 
internațional de biatlon al Fran
ței, probă urmărită cu mult in
teres. deoarece la start au 
prezenți unii dintre cei 
buni, specialiști europeni,
capătul unei frumoase dispute, 
victoria a revenit elvețianului 
Albert Maehler care nu numai 
câ a avut cel mai bun timp 
(lh 40:50,0), dar a încheiat par
cursul doar cu șase minute de 
penalizare. în clasament, el a 
fost urmat de reprezentatul 
țării gazdă Sandonâ g 
lh 41:04,0 (13 minute de pena
lizare).

ZURICH. 1 (Agerpres). — 
Participanții Ia campionate
le mondiale de bob rezerva
te echipajelor de patru per
soane au efectuat primul an 
trenament oficial pe pîrtir 
de concurs. Cel mai bun 
timp a fost realizat de echi
pajul elvețian condus deE- 
ric Scharer cronometrat cu 
1:10,92.>5

de echipaje din 13 țări, se mai 
află puțini piloți consacrați, cei 
mai mulți fiind debutanți. Din
tre „veterani", suedezul 
se clasează al 7-lea, iar 
Alvera — al 8-lea !

Simbătă și duminică 
fășoară, la St. Moritz, cele 4 
manșe ale campionatului mon
dial de bob 4.

Eriksson 
italianul

se des- 1

&

ATLETISM PE TEREN ACOPERIT
Cu acest prilej. Alfredo Forca- 

no, președintele federației spaniole 
de specialitate, a declarat că are
na în care se vor disputa întrece
rile va fi complet reamenajată în 
vederea acestui eveniment de am
ploare.

Saviano (S.U.A.) — Paul Kronk 
(Australia) 4—6, 6—3, 6—4 ; Jeff
Austin (S.U.A.) — Dick Dell (S.U.A.) 
6—1, 6—0. Principalul favorit al a- 
cestui concurs este suedezul Bjorn 
Borg. * Campionatul european pe 
echipe a programat alte două me
ciuri, contlnd pentru grupa B a 
competiției. Echipa R. F. Germania 
a învins, pe teren propriu, cu sco- 
’1 de 2—1 formația Angliei. Rezul

tate tehnice : Pinner — John Lloyd 
6—7, 6—3, 6—4 ; Meller — Cox 4—6, 
6—3, 6—4 ; John și David Lloyd — 
Pohmann, Elter 6—4, 6—7. 7—6. ■ La 
Valladolid, selecționata Spaniei a 
întrecut cu 2—1 echipa Iugoslaviei. 
Rezultate tehnice : Moreno — Savici 
6—3, 6—3 ; Franulovici — Soler 6—4, 
6—4 ; Muntanola, Soler — Franulo
vici, Savici 6—1, 6—4. In clasamentul 
acestei grupe, după cinci etape, 
conduce echipa R.F. Germania, ur
mată de formațiile Iugoslaviei, An
gliei și Spaniei.
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