
SCRISOAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

adresată tuturor celor
aniversării

care l-au felicitat cu prilejul 
zilei de naștere

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit 
cu prilejul aniversării zilei sale de 
naștere, numeroase telegrame de 
felicitare — din partea comitetelor 
județene de partid, consiliilor 
populare județene, ministerelor, a 
instituțiilor centrale și organizați
ilor obștești, comitetelor de partid 
din diferite unități economice și 
instituții, precum și din partea unui 
foarte mare număr de oameni ai 
muncii de pe întreg cuprinsul pa
triei — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități.

Telegramele dau glas, în vibran
te expresii, sentimentelor de dra-

goste, recunoștință și atașament 
ale comuniștilor, ale tuturor ce
tățenilor patriei, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înaltei prețuiri 
pe care întreaga națiune o acordă 
activității sale neobosite consa
crată înfăptuirii aspirațiilor funda
mentale de progres și bunăstare 
ale poporului român, înfloririi 
României socialiste și creșterii pres
tigiului ei în lume, cauzei socialis
mului, păcii și colaborării între 
națiuni.

Telegramele adresează tovară
șului Nicolae Ceaușescu căl
duroase urări de viață îndelungată, 
sănătate și fericire, succese tot mai 
mari în munca de cea mai înaltă 
răspundere în fruntea partidului și

Doresc să exprim călduroase mulțumiri activiștilor 
de partid și de stat, organizațiilor de partid, de masă 
ți obștești, ministerelor, instituțiilor de stat centra
le și locale, tuturor oamenilor muncii care mi-au 
adresat felicitări ți urări cu prilejul zilei mele de 
națtere. Apreciez aceste felicitări ți urări ca o expre
sie a încrederii și atașamentului profund al întregului 
popor față de gloriosul nostru partid comunist - in

statului, spre binele șl propășirea 
României, pentru triumful socialis
mului și comunismului pe pămîn- 
tul patriei. Este reafirmată, tot
odată, voința oamenilor muncii, a 
întregului popor, de a-și consacra 
întreaga energie și capacitate cre
atoare înfăptuirii hotăririlor Con
gresului al Xl-lea, traducerii neabă
tute în viață a Programului parti
dului de edificare a societății 
cialiste multilateral dezvoltate 
de înaintare a României spre 
munism.

în legătură cu telegramele

so- 
Ș> 

co-

Șl 
scrisorile care i-au fost adresate 
cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a transmis următoarea 
scrisoare :

rindurile căruia am crescut și m-am format ca militant 
revoluționar.

Tuturor celor care m-au felicitat Ie adresez, Ia rîn- 
dul meu, cordiale urări de sănătate și fericire, de 
succese și satisfacții tot mai mari in activitatea con
sacrată înfăptuirii politicii partidului, progresului și 
prosperității patriei noastre socialiste.
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A FĂCUT IERI
0 VIZITA DE LUCRU ÎN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a făcut, 
în cursul dimineții de miercuri, o 
vizită de lucru in întreprinderi din 
Capitală, precum și la Complexul 
expozițional din Piața Scinteii.

Secretarul general al partidului 
a fost insoțit de tovarășii 
Mănescu, Ion Dincă, 
Paul 
Mihai 
nistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării.

Actuala intilnire de lucru se în
scrie în succesiunea de vizite pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a făcut, de la începutul anului, 
în Capitală și în țară, pentru a 
examina, la fața locului, împreună 
cu cadre de conducere ale unor 
ministere, centrale industriale și în
treprinderi modul cum se înfăptu
iesc măsurile stabilite privind redu
cerea consumurilor de materii pri
me, materiale, energie și combus
tibil, a cheltuielilor de fabricație, 
introducerea in producție a teh
nicii și tehnologiilor avansate, în
noirea și modernizarea produselor, 
creșterea susținută a productivității 
muncii. Sint obiective prioritare, la 
ordinea zilei, subliniate cu pregnan-

Manea 
Ion loniță, 

Niculescu, Ion Ursu ți 
Marinescu, viceprim-mi-

ță de secretarul general al partidului 
ia Plenara C.C. al P.C.R. și la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R., de la sfirșitul anului tre
cut. De realizarea acestor obiecti
ve esențiale, care definesc și de
termină gradul de eficiență eco
nomică, depinde însăși îndeplini
rea prevederilor cincinalului revo
luției tehnico-științifice, progresul 
tot mai accelerat al economiei na
ționale, sporirea mai accentuată a 
avuției naționale, temelie trainică 
a ridicării bunăstării întregului 
popor.

Analiza acestei vaste problema
tici s-a desfășurat la întreprinderea 
„Electroaparataj", la întreprinderea 
de pompe și la întreprinderea de 
piese radio și semiconductor! 
Bâneasa.

După vizita în cele trei între
prinderi bucureștene, secretarul 
general al partidului s-a oprit la 
Complexul Expozițional din Piața 
Scinteii pentru a face o cuprinză
toare analiză asupra măsurilor în
treprinse, pe ansamblul unor im
portante ramuri ale economiei na
ționale, in scopul traducerii in 
viață a acestor cerințe ale sporirii 
eficienței întregii activități econo
mice - sarcină prioritară stabilită 
de Congresul al Xl-lea al partidu-

lui - la nivelul unor importante ra
muri industriale.

Noua intilnire de lucru a secre
tarului 
relevat 
de o 
numai 
pentru 
tive. Abordind o problematică ma
joră și bazindu-se pe aprecierea 
exactă a realităților și posibilită
ților existente, ea a condus la sta
bilirea unor concluzii și recoman
dări cu valabilitate generală, in 
toate sectoarele economiei națio
nale.

Vizita a prilejuit o puternică 
reafirmare a sentimentelor de dra
goste și atașament față de par
tid și secretarul său general, a vo
inței oamenilor muncii de a acțio
na cu fermitate și răspundere, cu 
spirit revoluționar și novator, pen
tru o producție ritmică, de bună 
calitate și cu eficiență ridicată, 
pentru îndeplinirea integrală a 
prevederilor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, pentru trqnspu- 
nerea in viață a obiectivelor stabi
lite de Congresul al Xl-lea al par
tidului asigurind astfel ascensiunea 
neîntreruptă a României socialiste 
pe trepte tot mai înalte de civili
zație și progres.

general al partidului s-a 
- ca și cele precedente - 
deosebită însemnătate nu 
pentru unitățile vizitate, 

ramurile economice respec-

„SÎNT NECESARE EFORTURI SPORITE
PENTRU REDRESAREA ACTIVITĂȚII ATLETICE" OBIECTIVUL
declara secretarul F.R.A., Gheorghe Zimbreșteanu MEDALII LA
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EDUCAȚIA FIZICA SPORT UNIVERSITAR

0 NECESITA TE PENTRU TOȚI STUDENȚII

procente încă
BUCUREȘTI: La „Universitate

nesatisfăcătoare

RAID-ANCHETĂSubliniind necesitatea creșterii eficienței lecțiilor de educație 
fizică, obligatorii, prevăzute în planul de învățămint pentru 
studenții din anii I-II, Programul de dezvoltare a mișcării 
sportive, aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

stabilește, în acest scop, obiective precise pentru angrenarea largă 
a tuturor studenților în practicarea sistematică a exercițiilor fizice 
și sportului de masă.

în acest context se precizează că asociațiile studenților și ca
tedrele de educație fizică și sport vor trebui să întocmească pro
grame anuale, cuprinzînd acțiuni concrete, pe ani de studii și fa
cultăți, menite să asigure cuprinderea tuturor „universitarilor" în
tr-o amplă și continuă activitate sportivă de masă și, firește, de 
performanță.

Se știe că, pînă nu de mult, în unele centre universitare preo
cupările factorilor de resort s-au îndreptat, însă, prioritar și adesea 
exclusiv spre studenții din anii I-II, evident pentru îndeplinirea 
sarcinilor didactice, neglijindu-se organizarea unei activități spor
tive corespunzătoare și pentru studenții din ceilalți ani. Cum sînt 
înțelese noile cerințe și în ce măsură sînt îndeplinite — iată tema 
raidului realizat de redactori și corespondenți ai ziarului nostru.

Nu se poate spune vșrsitatea București preocupare pentru angrenarea u- nui număr cît mai mare de stu- denți și studente în activitatea sportivă de masă. Dar. la întrebarea pusă conferențiarului univ. 
Victor Ionescu — șeful catedrei de educație fizică și sport — ce se face în mod special pentru studenții anilor mari ? Răspunsul nu a fost atît de mulțumitor. „Anii 
mari sînt 
măsură în activitățile sportive — 
și doar la întrecerile inter-ani, 
inter-facultăți ș.a. — procentul ce
lor angrenați sistematic in diverse 
competiții fiind cu totul insufi
cient : 20%. Catedra pe care o 
conduc face tot ce depinde de ea

că Ia Uni- 
nu există

cuprinși intr-o mai mică

CONSTANTIN CRUESCU-

ANTRENOR!Noi antrenori de box îșî vor lua în curînd posturile în primire, între ei se află și marele campion Ia categoria muscă Constantin Gruescu care, după 15 ani de prodigioasă activitate în ring, se dedică profesiei de antrenor și va prelua conducerea antrenamentelor la clubul Metalul Bocșa. Urăm fostului campion european succes in noua activitate.

pentru a asigura o continuitate 
in activitatea sportivă a studen
ților din anii mari. In acest scop, 
am înființat cercuri de gimnastică 
medicală, judo și culturism... Dar, 
procentul scăzut de care am amin
tit iși are originea și in niște 
factori obiectivi, ce nu depind de 
catedra noastră. Spre exemplu, 
studenții de Ia Drept, Filozofie. 
Geologie, care au căminele în a- 
propierea bazei sportive de Ia 
„Drept", precum și cei de la Ma
tematică și Istorie care locuiesc în 
căminele din Panduri, sint pre- 
zenți, zilnic, în număr impresio
nant pe terenurile și în sălile de 
sport ce se află în imediata apro
piere a locului în care stau. Lipsa 
unor terenuri sau a unor săli lîngă 
căminele „Complexului Grozăvești" 
face ca marea majoritate a stu
dentelor ce locuiesc acolo să evite 
deplasările lungi pină Ia bazele 
sportive bine dotate, cum este cea 
de la „Complexul studențesc Tei". 
Mulți studenți din anii mari so
licită lecții de inițiere sau antre
namente la înot. Dar cele două 
culoare pe care Ie avem la dis
poziție cîteva ore pe săptămină 
la bazinul „23 August" sint cu to
tul insuficiente", și-a încheiat declarația șeful catedrei de litate de la Universitate. specia-

★Academia de Studii peste 10 000 de viitori frecventează cursurile dife-

Ieri, în sala de sport de la A.S.E., meci de baschet în „Cupa Inde
pendenței" Foto : V. BAGEAC

PRINCIPAL:

La mice miști ritelor facultăți. Despre eficiența sportului în rindul studenților din
CLUJ-NAPOCA
pentru sport

Econo- 
econo-

anii mari, am purtat o discuție cu 
lectorul univ. Cornel Zegrean de la catedra de educație fizică : 
„încercăm să angrenăm cîți mai 
mulți studenți și studente din anii 
mari în activitățile sportive. Pen
tru ei organizăm diferite compe
tiții de handbal, volei, baschet și 
fotbal. Căminele de la „Agrono
mie" au fost înzestrate cu mate
riale sportive suficiente, iar acolo, 
pe terenurile din apropiere, stu
denții din anii mari se întrec in 
diverse concursuri (inter-cămine, 
inter-camere). Dar, cei ce locuiesc 
in aceste cămine sint doar cîteva 
sute, în rest sînt răspîndiți în alte 
cămine unde nu există condiții 
pentru întrecerile sportive. O pro
blemă o constituie antrenarea fe
telor în diversele forme de activi
tate. Ele sint încă indiferente Ia 
încercările noastre de a le atrage 
pe terenul de sport, dar situația 
se va schimba, fără îndoială, atunci 
cînd va fi gata complexul sportiv 
din incinta clădirii din Piața Ro
mană. Oricum, procentul de 25— 
30% dintre studenții anilor mari 
cuprinși în activitatea sportivă de 
masă este insuficient, iar catedra 
noastră se străduiește, cu toate 
impedimentele de moment, să-l 
îmbunătățească continuu".Iată două răspunsuri autocritice, care indică o stare de lucruri îngrijorătoare în ceea ce privește activitățile sportive ale anilor mari.

De azi, pînă duminica,

la Brașov

CELE MAI BUNE ECHIPE
DE HALTERE SE ÎNTREC
IN CADRUL CAMPIONATULUI

NAȚIONAL

Paul IOVAN

Terenuri simple și spații
în apropierea căminelor!

în legătură cu ceea ce-și propune să realizeze atletismul nostru în noul ciclu olimpic 1977— 1980 am cerut opinia noului secretar al Federației române de atletism, prof. Gheorghe Zimbreșteanu, antrenor emerit, care ne-a spus :— întreaga activitate a atletismului nostru se va desfășura în perioada următoare în lumina sarcinilor care-i revin din Programul privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport și pregătirea sportivilor români în vederea participării Olimpice din 1980, aprobat de tetul _ cu tiv P.C.R.ceea creșterea buției tuturor ramurilor de sport la dezvoltarea activității masă și de performanță, in privința atletismului importantul document de partid stabilește, între altele: „se 
va asigura dezvoltarea acestei im
portante ramuri în toate județele, 
lărgirea bazei de selecție pentru 
atletismul de performanță, prin 
creșterea numărului sportivilor care 
practică această disciplină,în vederea pregătirii valorilor necesare afirmării atletismului pe plan internațional Programul prevede crearea unor secții puternice cu activitate de nivel republican astfel ca, în 1980, numărul acestora să crească simțitor față de 1976. Pînă la aceeași dată, vor fi formați tivi de tegoria xistă o mânești. Se vor lua de asemenea măsuri pentru dezvoltarea mai largă a atletismului feminin în vederea afirmării acestuia în competițiile internaționale.

— Acesta fiind cadrul general 
stabilit pentru perioada următoare, 
ce măsuri va lua 
tră de atletism ?— Am întocmit 1-al de dezvoltare cu o primă etapă obiective precise, . .care va fi discutat zilele următoare, în cadrul plenarei Comitetului nostru federal. între altele, am stabilit direcțiile principale de exemplu, bine zis atletism norme și

Comi- Politic Exe- al C.C. al Astfel, în ce privește contri-
Jocurile

sportive de

un număr mare de spor- clasă internațională și ca- I, în probele la care e- tradiție a succeselor ro-

federația noas-un plan gene- a atletismului, pină în 1980, cu detaliate, plan
dezvoltare vizînd, de reorganizarea sau mai organizarea secțiilor de conform sistemului de cerințe pentru activitatea sportivă

de performanță, pentru a putea da un randament cu mult mai mare decit in trecut sau chiar în prezent, acordîndu-se, in acest sens, sprijin material, tehnic, metodic, în privința organizării, în perspectivă, a activității de performanță ea se va face pe grupe valorice, pe trei nivele. La nivelul I, grupele de performanță vor constitui nucleele de bază ale loturilor naționale. Grupele de nivel II și III reprezintă baza de selecție pentru nivelul I, în acest scop urmînd ca standardul performanțelor să crească continuu.Virstele optime de încadrare pe grupe sint : ani (niv. III), 17 ani (niv. peste 18 ani I), durata de vitate în grupelor fiind de 1 —3 ani și 3—5 ani pentru nivelurile III și II. în privința primului nivel, se va avea în vedere ca sportivii să realizeze o categorie superioară de clasificare în timp de 2 ani sau să confirme, în 3 ani. cerințele categoriei I și categoriei sportiv de clasă internațională ; altfel nu vor mai putea activa la acest nivel. în ceea ce-i privește pe seniori, cei care n-au realizat categoria I sau categoria sportiv de clasă internațională, nici nu vor putea face parte din acest nivel. Dorim ca în felul acesta

EUROPENE!

10—12 
13— 
II), 

(niv. 
acti- 

cadrul

(Continuare în pag. a 2-a)

în sala poligonului Dinamo, antrenorii lotului național de tir cu- arme cu aer comprimat, Ștefan 
Petrescu (pistol) și Eni Drăgan (pușcă), supraveghează una din ședințele de pregătire specifică ale elevilor lor. în obiectiv — campionatele europene la această categorie de arme (10—13 februarie, Les Escaldes-Andorra). Se lucrează în ritm intens, se pune accentul pe retușurile tehnice, pe exercițiile menite să accelereze revenirea de după efort, pe stimularea concentrării maxime. Antrenorul Eni Drăgan face o scurtă pauză și se apropie :

— Vom avea o misiune grea la 
actuala ediție a europenelor. Re
prezentantele noastre în proba de 
pușcă (Dumitra Matei, Feodot și Eva Olah 
de apărat cele două 
aur cucerite la ediția 
echipe și individual, 
pioana europeană Eva 
pra lor va acționa, așadar, nu nu
mai stressul de concurs, ci și res
ponsabilitatea păstrării titlurilor !Antrenorul Ștefan mai rezervat. — la fel, dar faptul nu l-a împiedicat să conducă mulți trăgători români la victorie. Spune doar : „Cel mai bine ar fi să discutăm... după 1“ și ne dă libertatea de a alege interlocutorul dintre pistola- rele Maria Haba, Ana Ciobanu și Anișoara Matei. O preferăm pe prima : este singura componentă a lotului care debutează la o întrecere de o asemenea anvergură.

Mariana 
n.r.) au 

medalii de 
trecută, pe 
prin cam- 
Olah. Asu-

Petrescu eTotdeauna a fost

— Nu, n-am nici un fel de 
emoții. Colegele mele de echipă 
sint două sportive de mare va
loare și mă vor sprijini cu sigu
ranță. Ana Ciobanu este cam
pioană europeană la pistol sport, 
iar Anișoara Matei a fost de mai 
multe ori în imediata apropiere a 
acestui titlu. E o cinste pentru 
mine să mă aflu intr-o astfel de 
formație, așa că voi face totul 
pentru a mă situa la nivelul co
legelor. Cu evoluții constant bune, 
de care sintem capabile, nu ne 
poate scăpa medalia de argint pe 
echipe.Așadar, toate cele 6 într-o comportare bună, pe rezultatele realizate tiții similare, cit și pe frelor din concursurile namentele din ultima la testele efectuate. Dar, printre ele se află și un băiat, Ilie Co- dreanu, care va concura în proba individuală a seniorilor, la pușcă — 10 metri. Așa că nu putem scăpa prilejul de a cere părerea singurului trăgător care a reușit să convingă pe selecționeri. Iată ce ne-a spus :

— Adversarii nu mă cunosc și 
de aceea, probabil, nu-mi acordă 
vreo șansă. Personal sint, insă, de 
altă părere. Mă bazez pe cifrele 
realizate de mine in „Cupa Inde
pendenței" și la campionatele de 
aer comprimat, pe parcursul a 
doar două săptămini : dacă le re
pet în Andorra, pot aspira, îndrep
tățit, la un loc pe podium !

Radu TIMOFTE

fete cred bazată atlt în compe- media ci- și antre- vreme, de

O situație bună : 80% denții anilor mari de la Facultatea de chimie practică activitățile sportive de masă în mod continuu. Aceasta înseamnă gimnastică zilnică în cămine, ieșiri la Băișoara și Șuior (Maramureș) pentru întreceri de schi, inițiere la înot, participare la concursuri din cadrul „Chimiadei". în rest, însă, la nivelul celorlalte facultăți ale Universității din Cluj-Napoca, prezența studenților din anii mari în sportul de masă hu depășește media de 25%. Una din explicații : condițiile diferite. Viitorii chi- miști sînt beneficiarii unei săli de sport care rezolvă, într-o a- preciabilă măsură, problema activităților sportive de masă cu toți anii de studii și indiferent de anotimp. Aceiași studenți sînt favorizați, avînd și un efectiv restrîns, de o mai bună grupare în viața de cămin.

din stu- Sigur, iarna fiind și pe aceste meleaguri doar... cu impunea mutarea sportive de masă în Sporadic acest lucru cercat. Au apărut, însă, neajunsuri. Viitorii economiști nu dispun de terenuri sportive în vecinătatea facultății. Rămînea parcul sportiv „Babeș Bolyai". Dar pînă acolo (am avut curiozitatea să cronometrăm) sînt necesare circa 60 de minute ! Distanța și, legat de aceasta, modul defectuos cum este asigurat transportul în comun din centrul orașului și pînă la parcul amintit (nici un autobuz nu a- junge pînă aici, iar de la ultima stație, Garibaldi, sînt necesare încă 15 minute de mers pe jos) nu favorizează abordarea acestei soluții. Rămine o alta, care ar
Tiberiu STAMA

numele, se activităților aer liber, s-a și în-

(Continuare în pag. a 3-a)

La numai o săptămină după campionatul de juniori pe echipe este rindul formațiilor de seniori să se întreacă în cadrul a- cestei competiții cu caracter național. Așadar, de joi, la Brașov vor evolua cei mai buni halterofili ai țării, în prima etapă a campionatului republican pe e- chipe urmînd ca între 1 și 4 decembrie să aibă loc returul, cînd va fi desemnată și formația campioană pe anul în curs.Fără îndoială, campioana de anul trecut, Steaua, are cele mai mari șanse să cîștige această e- tapă, într-o luptă echilibrată cu unele formații din Capitală 
(Olimpia, Rapid) și îndeosebi 
Chimpex Csnstanța — marea revelație a campionatului pe echipe la juniori, care și de data aceasta va prezenta o formație tînără, pregătită de inimosul antrenor Lisias Ionescu.„întrecerile din sala — Brașov — fac parte ma etapă a pregătirilor fililor noștri fruntași în viitoarelor competiții internaționale ale anului, ne-a spus antrenorul federal Lazăr Baroga. Vreau să subliniez că în acest an, halterofilii noștri fruntași vor trebui să realizeze un progres de la 7,5 kg pînă la 15 kg. Mă refer în primul rînd la Ion Buta, 
Stan Paraschiv (ambii de la Steaua), Marian Grigoraș (Petrolul Ploiești) și Alexandru Kiss (Clujeana). Antrenorii acestora, 
Ștefan Achim, Gh. Mănăilescu, și Ștefan Javorek — dar în primul rînd elevii lor — trebuie să fie conștienți de îndatoririle pe care le au".

Dinamo din pri- haltero- vederea

XZ

ROMÂNIA -R. D. GERMANĂ 17-14, LA HANDBAL FEMININ7

Azi la Alicante, Balonmano Calpisa
FRAGA, 2. în slovacă Cheb au cerile turneului handbal feminin, din ziua de debut slavia), reprezentativa

a realizat in runda a 
victorie de prestigiu : 17—14 (9—8) 
cu R. D. Germană. Deși pornea favorită, selecționata R. D. Germane a trebuit să accepte înfrîn- gerea în fața echipei României, mai eficientă în atac de dirză în apărare. 
Arghir 6, Lăcustă 3, 
Iacob 2, Hobincu 2, 
Cojocărița 1 — pentru România,

Steaua, in C. C. E

ATLETH SE ANTRENEAZĂ IN

localitatea ceho- continuat între- internațional de După(17—17 „remiza" cu Iugo- 
României 

doua o

și deosebit 
Au înscris : 
Grigoraș 2,
Boși 1 și

Rother 6, Schneider 2, Uhlig 
Stefanowski 1, Liihmann 1, 1 
dorek 1 și Pappe 1. Au arbitrat 
Ry bar și Kypson (Cehoslovacia).O partidă deosebit de echilibrată au oferit formațiile Ungariei și U.R.S.S. La capătul unei dispute dîrze, întîlnirea s-a terminat la egalitate : 13—13 (6—5). Cele mai multe goluri au fost scrise de - ---- 
Muzikajte lecționată trecut la (11—9). Foliynova a înscris 10 goluri ! în sfîrșit, Iugoslavia a învins cu 21—13 (11—8) formația

: 2, 
Ba-

inși se- în-Csulik 6 (Ungaria)4 (U.R.S.S.). Prima a Cehoslovaciei a scor Polonia : 24—16

secundă a Cehoslovaciei. întrecerile continuă.
★Astă seară, la ora 21, în sala Palatului municipal al sporturilor din Alicante are loc întîlnirea retur din cadrul sferturilor de finală ale Cupei campionilor europeni la handbal masculin dintre formațiile Balonmano Calp’: a Alicante 

și Steaua București. întîlnirea va fi arbitrată de cuplul elvețian 
Ischer — Rykart. Reamintim că în meciul-tur victoria a aparținut echipei Steaua cu scorul de 22—19. Al

AER LIBER
Imaginea alăturată, 

surprinsă de fotorepor
terul nostru Ion Mi- hăică, v-ar putea face 
să credeți că sintem in 
preajma deschiderii se
zonului atletic în aer 
liber. Nu este totuși așa, 
chiar dacă vremea fru
moasă din ultimele zile 
contrazice calendarul. 
Sintem abia la începu
tul sezonului de sală! 
In timp ce alături, în 
sala de la „23 August", 
alergătorii de viteză și 
săritorii se pregătesc 
pentru apropiatele con
cursuri importante „in
door", alergătorii de se- 
mifond și fond ai clu
bului Metalul își efec
tuează antrenamentul pe 
pista stadionului de at
letism din parc. Iubito
rii atletismului știu, de
altfel, că clubul meta
lurgist a fost întotdeau
na o pepinieră a aler
gătorilor pe distanțe 
medii și lungi...
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Steaua a solicitat, și Juven-

D. SOARE

Nivel *

arena prima

Sparta Praga este deținătoa- trofeului.

• în atenția antrenorilor instructorilor care se ocupă

de tranziție între cele 
ediții ale Jocurilor Olim- 
a schimbului de generații, mai fost prezenți pe plan-

IN LOC DE

ACTUALITATEA

CUPA INDEPENDENȚEI" LA TISĂU

PREMIERĂ AUTOMOBILISTICĂ LA CIMPULUNG

C. GRUIA

I. TOMA
PE PÎRTIILE SUHARDULUI

PE SCURT..,

C. VERNICA
Pâlll-

C.S.M. SIBIU VREA SA-ȘI DEPĂ
ȘEASCĂ CONDIȚIA DE OUTSIDER

teren. Fapt trist, dacă vedere că această for- rugby și-a cîștigat o tradiție în lumea spor- balonul oval din țara

Ne- la tine-

„Emanoil a avut loc fete, dotată la

MASURI DISCIPLINARE Șl MUNCA 
RESPONSABILĂ LA MINERUL GURA 

HUMORULUI

PENTRU GLORIA BUZĂU, IN CU- 
RIND, DIFICILE PARTIDE DE VE

RIFICARE

sporită, scopul mărturisit rămînerea echipei în Di- A. După pregătirile de a- Gloria se deplasează cîte-
GLORIA BUCUREȘTI SI DIFICULTĂ

ȚILE El...

Spre start ! Numeroși tineri iubitori ai sportului de pe meleagurile 
sucevene se vntîlnesc ia întrecerile de schi. Printre aceștea s-au 
numărat și finalele județene la schi fond și probe alpine. (Foto : I. MÎNDRESCU)

fost lotul de 
Barariu, 

Ștefan,

a fost deschisă zilele trecute 
Giurgiu, au prezentat exponate 
predate de către vizitatori fl o se
rie de sportivi, ca de pildă, pro
fesorul de educație fizică Paul 
Cristea, atleta Rodica Butfoi ți fos
tul rugbyst Gigi Fulger. (B. Traian).

noii săli de sport 
j coincis cu aes- 

„Cupei Independenței* la 
revenit 
diviziei 

care o întrecut 
cx-iupcix: Pitești., Știința
Ploiești și $c. sp. Tîrgoviște. (Elena

LA TENIS
MECIURI AMICALE 

ÎNAINTEA PARTICIPĂRII 
LA CUPELE EUROPENE

echipamentului necesar 
schiului. (I. ionescu).

• în comuna Fundenî (jud. Ilfov) 
ș-a reamenajat terenul de fotbal, 
iar în prima vara se vo-r term’na 
lucrările la o microbazâ, unde se 
vor putea practica diferite jocuri spor
tive. Inițiatoare-a acestei acțiunii a 
fost organizația U.T.C. din comu
na, în frunte cu secretarul sâu, 
Petre Paraschiv. (M. Dumitru)»

• în Vadea Salcrduluî, din Munții 
Gurghiului s-a desfășurat etapa ju
dețului Muireș la „Săniuța de ar
gint* (categoria 14—19 ani). Au 
cîștigat Valeria Petrușel (Sighișoara) 
?i Carol Solomon (Sovata). (C. 
Albu).

• Arena de popice Fulgerul (a- 
parținirtd de Dir. jud. PTTR Mara
mureș) sta închisă de peste o 
lună din cauza tărâganelli unor 
reparații. Aici ar trebui sâ se des
fășoare jocurile campionatului mu
nicipal din Baia Mare. (L. Chira).

O La expoziția columbofilă care 
la
a-

9 Inaugurarea r.. 
dîn orașul Fieni a 
fășurarea ’.......,____
baschet băieți. Trofeul a 
formației din campionatul 
B, Electrica Fieni, 
echipele C.S.U.

Ciorăscu).

• La stația telescaun din . 
niș OJ.T. Sibiu a înființat uin cen
tru de închiriere o materialelor și 

practicării

MICII SPORTIVI HUNEDORENI 
Șl FRUMOASELE INIȚIATIVESportul de pe meleagurile hunedorene mulți prieteni. între aceștia, evident, se înscriu, cu majuscule, școlarii, iar în urma lor vin puternic cei mai mici, copiii de grădiniță. în acest sens, fotografiile alăturate sînt cel mai puternic argument. „Brațele sus, întinse", le spune educatoarea. Iată primii pași spre educația fizică. La grădinița nr. 8 din Hunedoara, sub îndrumarea educatoarei Livia Mircea micuții practică în mod regulat gimnastica, pentru ca la frumusețea lor cuceritoare să se adauge sănătatea și vigoarea.în acest timp, tot de la grădinița nr. 8 a pornit o altă frumoasă acțiune, aceea de a amenaja 

„cel mai reușit colț sportiv", care s-a transformat într-un concurs între grădinițe, întrecere desfășurată sub egida comisiei de propagandă a CMEFS Hunedoara. Primul loc ților de la grădinița nr. 3, de pe lîngă Combinatul siderurgic. Cu acest panou, sugestiv intitulat „Sîntem prie
tenii tăi, Nadia ei au cîștigat „Premiul special al juriului" și o dată cu aceasta s-au atras noi simpatii față de multipla campioană olimpică de gimnastică și, în general, față de sport.

Pentru a verifica stadiul de pregătire a sportivilor noștri care urmează să fie prezenți, în cursul acestei luni, la., startul „zonelor" cupelor europene de tenis, competiție rezervată juniorilor, federația de specialitate a programat pentru săptămîna viitoare meciuri amicale cu formații din Ungaria. La București se vor întîlni echipele de băieți, fetele urmînd să joace în localitatea ungară Beretyeujfalu.
JUNIORI ÎN ÎNTRECERE 

LA CÎMPIA TURZIIîn organizarea comisieispecialitate a C.J.E.F.S. Cluj, la Cîmpia Turzii a avut loc concursul individual de tenis dotat cu trofeul „Memorialul 
Vaida". Au luat parte din Cluj-Napoca, Rm. Hunedoara și Cîmpia Cîștigătorii întrecerii — 
8—10 ani: Doru Trifan

ani: CălinTurzii), 13—14Grădinarii (Hunedoara), 
ani: Tiberiu Kadar

g.

După primele concursuri internaționale de scrimă

PERFORMANTE... EXPLICAȚII I
J

a revenit micu- Fotografii de Ion VLAD-Hunedoara Gavrilă sportivi Vîlcea, Turzii. băieți, (Timiș),Moldovan 
ani :

UN MARE CROS 
LA BÎRLADPeste 1000 de tineri, din școli și întreprinderi bîrlădene, participat duminică cros al anului, ce a pe aleile din Parcul ră și odihnă. Dintre care au mobilizat un _ ___măr de concurenți amintim școlile generale nr. 1, 8 și 9. Printre cîștigători s-au .

Marcu (Șc. gen. 8) — la copii I, J. Alexandrescu (Lie. pedagogic) —- la juniori I, N. *’ cliita (Rulmentul) ___ret, Gh. Moraru (Ocolul silvic) — la seniori, Marilena Vătafu (Șc. gen. 1) — la junioare III 
și Liliana Ciocan (Lie. nr. 1) — la tineret.

au la primul avut loc de cultu- unitățile mare nu-
Gh.

S. ELIADE

D. MORARU-SLIVNA

VOLEI

aflat

UN POLIGON DE TIR 
FĂRĂ ACTIVITATELa Giurgiu există un frumos poligon de tir, chiar în centrul orașului, unde, însă, nu este nici o activitate. Și păcat, deoarece în trecutul nu prea îndepărtat orașul Giurgiu, mai precis A.S. Cetatea, a avut trădători buni, care au participat și- la marile competiții" republicane din Capitală. Poate aceste rin duri vor constitui un semnal pentru un...redivivus în tirul giurgiuvean !

„CUPA 16 FEBRUARIE" 
LA BRAȘOVLa întreprinderea de tractoare din Brașov,unde tot timpul mului se desfășoară o frumoasă activitate sportivă de masă, iu început tradiționalele întreceri dotate cu „Cupa 16 Februarie”. La confruntările de popice, schi, săniuș, volei, șah și tenis de masă sînt prezenți numeroși tineri din 24 de sectoare ale întreprinderii.

Comuna Tisău (jud. Buzău) a găzduit o mare manifestare polisportivă „Cupa Independenței”, la care au fost prezenți peste 100 de tineri țărani și aproape 600 de elevi din Tisău și satele din jur. „Pe o vreme frumoasă, s-a jucat fotbal, handbal, s-a alergat pe teren- variat și au avut loc diferite probe atletice. Reușita competiției a fost asigurată de conducerea asociației sportive din comună si cadrele didactice. Echipa din Tisău a cîștigat trofeul la fotbal (în finală a dispus cu 5—0 de formația din Pădureni), iar la handbal, primul loc a revenit formației din satul Haleș (15—11 în meciul decisiv cu reprezentanții satului Grejdana). La cros au cîștigat localnicii Valentina Jantea și Ilie Aurel.

11—12 (Cîmpia Cornel 
17—18 (Cluj-Napoca) ; fete, 13—14 ani:Liliana Pop (Cluj-Napoca), 15— 
16 ani: Liana Don (Cluj-Napoca).

CLASAMENTELE 
ANULUI 1976Au fost definitivate clasamentele seniorilor și senioarelor pe anul 1976. Masculin : 1. Dumitru Hărădău (Steaua), 2. Marcu (Dinamo București), Traian Marcu (Dinamo “ 4. Gheorghe Boaghe Construcții București), vian Vîlcioiu (Dinamo 6. Sever Mureșan București), 7. Constantin povici (Steaua), 8. Iosif Kerekeș (Dinamo Brașov), 9. Mihai Rusu Almăjan 

feminin : (Dinamo Mihai Iudit

Viorel 3. Brasov), (C.S.U. 5. Octa- Brașov), (Dinamo Po-
(Steaua), 10. Bebe (Dinamo București);1. Virginia Ruzici București), 2. Florența (Dinamo București), 3.Gohn (Dinamo Brașov), 4. Valeria Balaj (Steaua), 5. Elena Tri- fu (Steaua), 6. Elena Popescu (Dinamo București), 7. Lucia Romanov (Tot înainte), 8. Simona Nunweiller (Progresul), 9. Adriana Karaiosifoglu (C.S.U. Construcții București), 10. Gabriela Dinu (Dinamo București),

în timp ce la Moscova și Paris sabrerii și, respectiv, floretiștii noștri apăreau în internațională pentru dată după Jocurile Olimpice, la Jena cadeții își susțineau candidatura, la toate cele patru arme, pentru Campionatele mondiale de tineret, din aprilie, de la Viena. Concluzie generală: de
but ratat al reprezentanților 
noștri. Și în loc de performanțe, 
cei in cauză au adus explicații... 1Arbitrul internațional Octavian Vintilă (care a condus finala probei individuale a sabre- rilor la Moscova) este de părere că dintre scrimerii români doar 
Dan Irimiciuc și Ion Pantelimo- nescu au tras la valoarea lor reală. Căpitanul echipei noastre naționale a fost singurul concurent . intrat în eliminările directe (primii 32) fără înfrîngere ! Aci, după o victorie clară la sovieticul Dudenkov (10—6), Irimiciuc l-a întîlnit pe coechipierul acestuia, campionul Krovopuskov, pe care-1 sese fără drept de apel liminarii (5—1), într-un decisiv pentru intrarea în lă. La scorul de 2—2, sportivul nostru a făcut o tură musculară, recidivă la accidentele suferite la ultimele două ediții ale acestui trofeu ! El a trebuit să părăsească concursul, nemaievoluînd în proba pe echipe. Această „coinciden- 
*ă“ pune un mare semn de în
trebare în privința pregătirii 
efectuate în respectivele perioa
de de timp (cu responsabilitatea antrenorilor, dar și a sportivilor înșiși), cu repercusiuni ne
gative asupra liderului echipei 
’e sabie, medaliată olimpică și 
cu șanse mari Ia ediția ’77 a 
C.M., de la Buenos Aires. Tî- 
nărul Ion Pantelimonescu și-a 
onorat debutul ca titular în 
prima echipă reprezentativă, 
printre învinșii săi aflîndu-se și 
primii doi clasați în turneul in
dividual : sovieticul Sidiak și 
italianul Maffei.în proba pe echipe, reprezentativa României a pierdut posi-

olimpic învin- pre- asalt fina- însă, rup-

bilitatea de a lupta pentru primele locuri din cauza a două tușe în partida cu formația R.S.S. Bielorusă (8—8 și 64—66), în care evoluau Sidiak, Pavlen
ko și Alexin, toți finaliști ai probei individuale. Pentru a se clasa pe locul 5, cvartetul nostru a întrecut apoi Italia (fără A. T. Montano) cu 9—4 și R.S.S. Ucraineană (9—7). Competiția
de la Moscova a reliefat peri
oada 
două 
pice, 
N-aușe reputații A.T. Montano, Naz- 
lirnov, Vinokurov. Kovacs, Ma
rot, locul lor fiind luat de tineri deosebit de talentați ca sovieticii Pavlenko (21 ani) și Ale
xin (19), italianul Della Barba (20), maghiarul Nebald (20, campionul mondial de tineret),

Floretiștii din prima garnitu
ră, prezenți Ia Paris, Ia „Mar
tini", au fost consecvenți cu ei 
înșiși, în mediocritate și, ce este 
simptomatic, nici schimbul de

Filiala A.C.R. din Muscel a organizat pe un traseu din orașului, o reușită automobilistică cu 18 la care au participat
Cîmpulung duminică, apropierea competiție echipaje pentru

PREGĂTIRI PENTRU 
RELUAREA DIVIZIEI 

SECUNDE LAîn sala Liceului Gojdu” din Oradea o întrecere de volei 
cu „Cupa Independenței", care au fost prezente trei echipe care se pregătesc pentru reluarea campionatului diviziei B. Primul loc a fost cîștigat de 
Corvinul Deva, care a dispus cu 3—1 de Olimpia Oradea și cu același scor de C.S. Zalău. Pe locul 2 s-au clasat Olimpia Oradea, învingătoare cu 3—1 în meciul cu C.S. Zalău.

AI. JILAU

Aproape 350 de tineri din orașele și satele județului Neamț s-au întrecut duminică pe pîrtiile Suhard din stațiunea Lacul Roșu la schi și săniuș. Schiorii și-au disputat întîietatea la „Cupa U.T.C." și „Cupa ziarului Ceahlăul", la probe alpine și fond. S-au remarcat, în mod deosebit, obținînd primele locuri : I. Moise (Podoleni) — la săniuș, Luciea Iftimie (P. Neamț) și V. Leca (Borca) — la „Cupa U.T.C.”, O. Radu (Șc. sp. P. Neamț) și Dana Manta (Vi- nători) — la „Cupa ziarului Ceahlăul".

W 1

SÎNT NECESARE EFORTURI SPORITE
(Urmare din pag. 1)să avem un răspuns clar, de perspectivă imediată. La tot ceea ce. se întreprinde, pentru a nu irosi energie, timp și fonduri materiale cu sportivi lipsiți de talent și de posibilitatea de a atinge un înalt nivel calitativ. Toți aceștia vor fi trecuți la activitatea de masă.

— Dar ce se preconizează pen
tru continua completare a fon
dului de sportivi, mai ales la ni
velul al III-lea, care înțelegem 
că reprezintă baza piramidei ?— într-adevăr, nivelul III este baza și cum dorința și obiectivul nostru este continua promovare într-o categorie superioară, evident că va trebui organizată o selecție permanentă, în conformitate cu normele prevăzute în a- cest scop. în lucrarea „Sistemul național de selecție". în același timp, va trebui să căutăm mai

mult la competițiile de masă, la Crosul tineretului, la „Daciadă" etc. O atenție deosebită vom a- corda selecționării la Liceul din Cîmpulung Muscel a celor mai reprezentative elemente din teritoriu. vizînd constituirea în această unitate a unui nucleu de bază pentru J.O. ’80, ca și în alte unități școlare cu profil de atletism, existente sau care vor lua ființă, în perioada următoare toți cei care activează în atletism trebuie să pună serios umărul la treabă. A- vem atîtea lucruri de făcut, atîtea obiective de atins, încît numai printr-o activitate generală, de cea mai bună calitate, vom putea rezolva sarcinile care ne stau in față, și care sînt foarte multe și foarte complexe. Dispunem însă de posibilități pentru a le realiza, astfel ca să crească numărul atleților de valoare, performanțele și succesele lor, pentru ca atletismul să devină, într-adevăr, sportul nostru numărul unu 1

prima oară la o competiție internă și două mașini ARO (variantele 240 și 244), reprezentând cunoscuta întreprindere musceleană. La proba de regularitate a cîștigat echipajul L. Pop — Gh. Sfîrăială (pe FIAT 850), iar la îndemînare, primul loc a revenit lui C. Ghițescu (Dacia 1300)»» -__ 3 .sîkjimj MUU
P. MATF.OIU

„CUPA BÎRGĂULUI 
LA SCHIPe pîrtia de la Măgura Calului (jud. Bistrița-Năsăud) s-au disputat întrecerile de schi-fond din cadrul „Cupei Bîrgăului“ organizată de comisia de specialitate a județului și la care au participat, pe lingă sportivi bistrițeni, schiori din Baia Sprie și Toplița. Trofeul a revenit fondiștilor din Prundul Bîrgău- lui. Pe locurile 2—3 s-au clasat : Toplița și Bistrița.

ștafetă, ce concura la Jena, n-a 
ieșit în față. De altfel, cu excep
ția spadasinilor (locul II la echipe, finala pierdută cu Polonia la tușaveraj ; Mihai Popa — locul 2 și Ion Nițulescu — locul 4 în finală individuală), 
toți ceilalți tineri reprezentanți 
ai României au avut o compor
tare dezolantă, marea majoritate fiind eliminați în primele tururi, iar pe echipe locul IV (din 6 echipe) fiind cel mai bun (floretă băieți și sabie). Antrenorul 
H. Bădescu, prezent la Jena, ne spunea că scrimerii noștri au fost handicapați de vîrstă (adversarii erau la limita superioară a cadeților — 20 ani) și de lipsa de experiență. O explicație, dar care nu rezolvă problema reprezentării noastre la apropiatele C.M. de tineret. Și să nu uităm că Pusch (campion mondial) și olimpic) au performanțe Dai Zotto (campion obținut aceste mari la vîrsta cadeților!

Paul SLAVESCU

LA ZI, DIN ACTIVITATEA BASCHETULUI• Meciurile Rapid — C.S. Tou
lon (Cupa „Liliana Ronchetti") și I.E.F.S. — Sparta Praga (C.C.E.) vor avea loc săptămîna viitoare, miercuri și respectiv joi, în sala Floireasca (în ambele zile, la ora 18). ~ rea

•tud Badalona a acceptat, ca partida dintre aceste echipe, programată inițial la 16 februarie, să se dispute la 17 februarie. Jocul se va desfășura la Badalona, în cadrul Cupei cupelor.

inițierea și pregătirea copiilor și juniorilor : de Ia biblioteca I.E.F.S. pot procura (contra cost) noul curs de baschet — Tehnica și tactica individuală — realizat de conf. univ. Aristeia Hrișcă, asist. Corneliu Negulescu și șef de lucrări Dumitru Evuleț-Coli- 
baba. Deși se adresează în principal studenților I.E.F.S., ai facultăților de educație fizică elevilor școlilor post-liceale antrenori, cursul este util și celor care s-au dedicat activității de instruire a celor mai tineri baschetbaliști.

și de fi

• Turul al treilea al Diviziei B va începe duminică, atît pentru echipele masculine, cît pentru cele feminine. Propagandă

pentru baschet ?

CINCI MECIURI
IN CINCI SĂLI! ■ ■■

SEZONUL DE RUGBY SE APROPIE, 
PREGĂTIRILE SE INTENSIFICĂ

Rugbyștii de la C.S.M. Sibiu, harnici ca întotdeauna, se antrenează zilnic în parcul „Sub arini". Calificați în plutonul fruntaș al sportului cu balonul oval (1—8), jucătorii pregătiți 
de antrenorul Bebe Boboc vor ca în noul sezon să facă noi pași hotărîți pe drumul performanței. Pentru împlinirea dezideratului, rugbyștii sibieni folosesc la maximum fiecare moment al actualei perioade de acumulări. Imaginea fotoreporterului nostru Dragoș Neagu redă un aspect al pregătirilor zilnice pe care le efectuează si- bienii.

Pregătirile Gloriei Buzău, în vederea reluării campionatului, au început la 11 ianuarie și au fost mai întîi conduse de căpitanul echipei, Leșeanu, deoarece 
Alexandru Ionescu a participat la cursurile de antrenori din

București, Reîntors acum la băieții săi, maestrul emerit al sportului Al. Ionescu a dat startul antrenamentelor de intensitate fiind vizia casă, va zile la Sărata Monteoru. Urmează, de la 15 februarie,jocuri de verificare cu puternice formații printre careSteaua, Dinamo ș.a.
D. SOARE — coresp.

Antrenorul Nicolae Vizitiu a- precia drept „sub posibilități" comportarea echipei sale, Minerul, în etapele de campionat consumate în 1976, Printre motive s-a numărat și o anumită stare de animozitate între jucători, generată de cîteva elemente recalcitrante, Cîrciumaru și Petre, care, de altfel, au scoși, deocamdată, din echipei. Acum, atmosfera lucru s-a îmbunătățit, 
Marcu, Sevastru, Leca,

ÎNTRECERILE CELOR MAI BUNI SCHIORI FONDIȘTIFundata a devenit, de aproape trei săptămîni, centrul schiului de fond. Determinați de condițiile meteorologice și de starea excelentă a zăpezii din această frumoasă regiune a țării, organizatorii competițiilor și-au stabilit aici, deocamdată, statul major al întrecerilor de fond. Că este așa ne-o demonstrează și concursurile ce încep azi și în care vor fi stabiliți campionii republicani pe anul 1977. Deci, la Fundata, se va da startul în campionatul național de fond rezervat seniorilor, în prima zi a întrecerilor, se vor desfășura cursele individuale de 
30 km pentru bărbați și 10 km 
pentru femei. Pe listele de concurs figurează cei m.ai buni specialiști ai genului printre care 
Francisc Forico și Petre Ciobanu (Dinamo Brașov), Eleonor Cercel și Nicolae Cristoloveanu (A.S.A. Brașov), Adriana Boyte (C.S.U. O- 
radea), Rodica Clinei și Lucia Ba-

rabaș (Tractorul 
Tudor (Dinamo 
Militelu (I.E.F.S. bătă vor avea loc cursele de 15 
km pentru seniori și 5 km pentru 
senioare, iar duminică întrecerile de ștafetă 3 X 10 km și 3 X 5 km. Pînă miercuri la prînz nu s-a luat o hotărîre definitivă cu privire la participarea la aceste campionate a sportivilor ce fac parte din loturile naționale de biatlon, dar pe care cluburile și asociațiile sportive de care aparțin doresc să-i înscrie în concurs. Să sperăm că antrenorii ce răspund de pregătirea lorsecțiilor din care fac parte acești sportivi rea în _care prin aceasta ar căpăta un plus evident de interes.Iată campionii anului băieți : 15 km : Nicolae veanu (A.S.A.) ; 30 km Mandruș (A.S.A.) 15 km tineret :
Cornel Potroanchen (A.S.A.) ; șta-

Brașov), Vilma Brașov), Cornelia București). Sîm-

vor da curs solicitărilorși le vor permite înscrie- campionatele republicane,trecut la 
Cristolo- 

: Cornel

feta 4 X 10 km : A.S.A. (N. Cristoloveanu, D. Drăghici, C. Mandruș, Gh. Voicu) ; la fete : 5 și 10 km : 
Elena Soin (Dinamo) ; ștafeta 3X5 km : Dinamo (Iuliana Pața, Vilma Tudor, Elena Soiu),în Bucegi, pe Valea lui Carp, vineri și sîmbătă, vor avea loc alte dispute rezervate schiorilor din probele alpine. Pentru juniori se va desfășura vineri un slalom special, iar sîmbătă un slalom uriaș Competiția este dotată cu „Cupa speranțelor" și la ea vor fi prezenți cei mai buni tineri din întreaga țară. Concomitent, seniorii se vor întrece pentru „Cupa 16 februarie".La Bușteni, va avea loc sîmbătă, finala pe municipiul București a întrecerilor prilejuite de competiția dotată cu „Săniuța de argint", precum și întrecerile de schi din 
„Cupa dintre pitalei. U.T.C.". Vor fi prezenți 80 cei mai buni elevi ai Ca-

Livădaru și ceilalți abordînd, începînd cu 10 ianuarie, pregătirile cu speranța arzătoare ' a menținerii în primul eșalon al rugbyului nostru, echipa avînd în acest scop și un serios sprijin din partea organelor locale. Viitoarea etapă a preparative- lor, la Slănic Moldova.
Și metalurgiștii bucureșteni au început pregătirile în vederea reluării campionatului, la 13 ianuarie, cînd a avut loc vizita medicală, la care a participat întregul lot. Vechiul antre

nor, Toma Moldoveanu, are la dispoziție același lot de jucători, iar antrenamentele se desfășoară pe aleile parcului Pan- telimon, deoarece XV-le Uzinelor „Republica" nu mai are propriul său avem în mație de frumoasă tului cu noastră, ea împlinind în 1977 — 35 de ani de existență. Ar fi de dorit ca situația echipei de rugby Gloria să fie analizată cu simț de răspundere de organele în drept și, pe cît posibil, să-i fie asigurate acestei harnice formații condiții normale de existență, astfel ca frații Bujor, 
Bidirel, Catană, Rovenția, Bor- 
șu și toți ceilalți rugbyști din cadrul Uzinei de țevi „Republica" să se poată prezenta la nivelul exigențelor jocurilor Diviziei A.

Nu este pentru nimeni un secret că întrecerile de bas- cheț' disputate în București nu au, de regulă, un deosebit succes de public și că doar derby-ul Dinamo — Steaua și unele meciuri internaționale atrag în sala Floreasca un număr mare de spectatori. Celelalte în- tîlniri se desfășoară — din păcate — în fața cîtorva zeci de pasionați ai acestui sport, într-un anonimat dezolant care diminuează pofta de joc a echipelor. în loc să o sporească. într-o asemenea situație, firesc ar fi fost ca — printr-o colaborare între comisia centrală de educație și propagandă șicomisia centrală de competiții și clasificări din cadrul F. R. Baschet — să se încerce atragerea spectatorilor prin diferite mijloace, unul puțind fi — de pildă — alcătuirea cit mai atractivă a programului partidelor divizionare A. Dar comisia centrală de competiții și clasificări a lăsat subcomisiei de competiții și clasificări a comisiei de baschet a Municipiului București sarcina programării meciurilor. Iar aceasta a stabilit ca cele cinci partide care vor avea loc simbătă și duminică în Capitală (cu prilejul etapei inaugurale a returului Diviziei A) să se dispute în... cinci săli, dovedind astfel înțelegere față de dreptul de gazdă al divizionarelor A, dar și o totală indiferență față de interesele generale ale baschetului, mai precis față de posibilitatea întocmirii unui program atractiv pentru public. Culmea, der- by-ul campionatului republican feminin — meciul Rapid — I.E.F.S. — este programat în sala Giulești (ale cărei condiții improprii au fost deseori obiectul criticilor), deși ambele echipe sus
țin nu mai tîrziu decit săp
tămîna viitoare 
cupele europene reasca !Nu este cazulgumentăm de ce nu este favorabilă dezvoltării baschetului dispersarea a cinci partide în tot atitea săli. în schimb, credem că nu este de prisos să solicităm re- programarea întrecerilor într-o manieră care să favorizeze popularizarea baschetului. Concret, întîlnirile cele mai importante trebuie găzduite de sala Floreasca, într-un program cît mai a- tractiv, și nicidecum împrăștiate in cinci colțuri ale Capitalei.

Dumitru STANCULESCU

.jocurile clin 
în sala FIo-să mai ar-

O. GUȚU — coresp.
La Constanta au început

CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE RADIOrElEDRAflE-SALĂLa Constanța se desfășoară în aceste zile finalele Campionatelor republicane de radiotelegra- fie-sală (regularitate, recepție viteză și transmitere viteză). La întreceri participă cei mai buni

sportivi cîștigătorii etapelor — desfășurate în septembrie—decembrie a trecut.

%

radiotelegrafist! țară, dețene rioada anului
din ju- pe-
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GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCA
PE UN ITINERAR MOLDOVEAN
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Prezentăm vești detaliate, și in acest număr, din perimetrul gimnasticii 
la locul de muncă. Reporterii noștri au cules date din două orașe mol
dovene, incercind să vă prezinte citeva secvențe ale unui cadru care se 

vrea tot mai amplu și mai consolidat

MII DL. GIMNAȘTI LA IAȘI

Un aspect din timpul des
fășurării gimnasticii la lo
cul de muncă la „Moldova 

Tricotaje" — IașiFoto : Paul PURCARU
Gimnastica la locul de muncă se bucură în întreprinderile și instituțiile ieșene, încă de mulți ani, de o foarte bună apreciere. Așa se explică cum, în momentul de față, această acțiune revi- talizantă, dătătoare de sănătate nu mai este apanajul doar a una sau două întreprinderi din dulcele tîrg al Ieșilor, ci este cunoscută și se practică cu succes în aproape toate întreprinderile și instituțiile acestui străvechi o- raș românesc. Afirmația o vom întări prin citeva exemple. Acțiunea celor 5—10 minute de gimnastică, interpuse către mijlocul programului de muncă poate fi urmărită de oricine la „Moldova Tricotaje", unde 3000 de angajați execută programul înviorător dictat la megafoane, la „Țesătura Iași". (2500 de anga- - jați), la Combinatul de fibre sintetice (5000 angajați), la „întreprinderea de mătase Victoria" (2000 angajați), la „Tehnoton" (1500 angajați).în fruntea acestei enumerări am trecut intenționat întreprinderea „Moldova Tricotaje", în- trucît aici a fost introdusă și s-a experimentat pentru prima oară în Iași gimnastica la locul de muncă. De aici s-a răspîndit în celelalte unități, nu numai ca ceva perfect realizabil, dar ca o experiență perfect reușită cu consecințe dintre cele mai bune în îndeplinirea și depășirea planurilor de producție. La „Moldova Tricotaje", gimnastica la locul de muncă are tot sprijinul Comitetului sindicatului, al Consiliului oamenilor muncii (președinte, director Corneliu Paraschiv) și se desfășoară cu concursul medicului întreprinderii, Ghizela Mor- ghinstein și a președintelui asociației sportive Ion Damaschin.în urmă cu citeva zile acțiunea „gimnastica la locul de muncă" a primit în Iași un nou impuls. O seamă de profesoare de educație fizică de la catedrele de specialitate ale Institutelor superioare de învățămînt ieșene, în frunte cu Neguța Dăian, lector la Institutul politehnic, șefa co

misiei județene de educație fizică în rîndurile femeilor, alături de Eugenia Rădulescu, Maria Zână, Maria Ene, Maria Voinicu, Elena Mîrza, profesoare în cadrul Facultății de educație fizică' au imprimat pe bandă diverse teme de gimnastică, pe specificul unităților cărora li se adresa, le-au multiplicat, iar benzile au

fost donate întreprinderilor interesate. Pentru reușita deplină a acestei acțiuni fiecare profesoară și-a pus sub lupa unei observații atente cîte o unitate sau două formîndu-și instructoare din rîndurile muncitoarelor (130 la ora vizitei noastre). Premise trainice pentru ca gimnastica la locul de muncă să se desfășoare în toate unitățile ieșene cu rezultate remarcabile. (g. șt.).
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Oblemenco: „LUPT, MAI DEPARTE, 
PENTRU CEL DE AL 200-lea GOL!”

N-ar fi mai echitabil ?

TERENURI NEUTRE
DIN „16"-IMELE CUPEIoficial va fi deschis, anul acesta, de o etapă de cupă, optimile de competiție împrejurare care ne-am 

regulament gen

— în municipiul Focșani, cel pu
țin, gimnastica la locul de muncă 
este tradițională — ne spune tovarășul Iancu Pătrașcu, prim- vicepreședinte al C.J.E.F.S. Vran- 
cea. Vreau să spun că s-a fă
cut, probabil, mai stăruitor și 
mai consecvent ca în altă parte, 
dar realitatea nu îndreptățește o 
mulțumire deplină. '„Vitrina" 
noastră este destul de largă: în
treprinderea de confecții Foc
șani, Export-vin și Arta manu
ală, cele trei întreprinderi unde, 
cîndva, profesoarele de educație 
fizică Agripina Nanu, Elena Pri- 
secaru și Margareta Miliadis, 
prin prelegeri teoretice și de
monstrații practice, au sădit in
teresul angajaților pentru gim
nastica în producție. Fenomenul 
nu a proliferat, dar nici nu a 
sucombat. Preocuparea noastră 
actuală rezidă în extinderea lui 
și în acele sectoare de activitate, 
considerate dinamice, din între
prinderile enumerate, unde miș
carea fizică dirijată a fost des
considerată. De asemenea, vrem 
să atragem în circuitul gimnas
ticii' în producție întreprinderea 
județeană locală — secția covoa
re, P.T.T.R. Focșani, care a so
licitat expres acest lucru și în
treprinderea vie-vin. La recenta 
plenară a C.J.E.F.S. am invitat 
factori de răspundere din institu
ții, pentru a le cere concursul în 
finalizarea fructuoasă a inițiati
vei noastre. Dealtfel, chiar acum, 
tovarășii Gheorghe Matei, mem
bru în Biroul executiv al C.J.S., 
avînd responsabilitatea de sport- 
turism și Victor Dinu, metodist

la locul dedoi activiști tovarășului președintele de la Ex-
al nostru, sînt angajați într-o 
activitate de teren în scopul am
plificării gimnasticii 
muncă.I-am găsit pe cei sportivi în biroul ing. Sava Francu, comitetului sindicalport-vin> Da față era și Nicolae Leucă, președintele asociației sportive, în același timp instructor al uneia din grupele care efectuează în pauză exerciții de înviorare. Asistăm la colocviul lor serios, responsabil. Concluziile sînt clare. Cei 400 de angajați practicanți cotidieni ai gimnasticii în producție reprezintă un procent încă nesatisfâcător. Sub impresia unui film propagandistic pe care tovarășul Gh. Matei l-a vizionat recent la o consfătuire de lucru în Capitală, •se sfărîmă o prejudecată după care angajații care prestează muncă fizică nu ar avea nevoie de gimnastică. Dînsul explică necesitatea activizării grupelor musculare nesolicitate în procesul de producție, a profilaxiei maladiilor profesionale, avantajul distrugerii focarelor cu încărcătură psihică. Iar președintele asociației sportive propune o „reciclare" a instructorilor voluntari din întreprindere și solicită difuzarea filmului cu pricina și la întreprinderea Export- vin, organizarea unui contact periodic cu medicina sportivă.Cererile sînt acceptate, în caț- netul tovarășului metodist Dinu surprindem un marginal: „propuse pentru generalizare". (I. C.)

I
I

Sezonul oficial va , .La 27 februarie vor avea loc, cum bine se știe, finală ale competiției nr. 2 a fotbalului nostru, mult gustată de spectatori pentru surprizele ei. Această ne oferă prilejul de a reveni asupra unei probleme de mai ocupat cîndva, anume ajungerea la o formulă de 
cît mai echitabilă și, în același timp, specifică întrecerilor 
cupă. Chiar și în actuala ediție, modul cum s-a ajuns la programa
rea „16“-imilor a iscat o serie de discuții, de nemulțumiri, în bună 
parte justificate pentru că, și aceasta e foarte clar, actualul regu
lament are destule puncte nevralgice, destule defecțiuni, unele de
terminate de cauze absolut obiective. în rîndurile care urmează vrem să prezentăm o sugestie care ar elimina unele dintre imperfecțiunile acestea, subliniem UNELE dintre ele, pentru că sperăm ca reașezarea întregului nostru sistem competițional să ofere și posibilitatea unei reorganizări, unei profunde modificări de regulament și programare a partidelor de cupă.Despre ce modificare parțială de regulament este vorba ?■ După cum se știe foarte bine, pînă în faza optimilor, aceea care va avea loc la 27 februarie, sistemul de fixare a meciurilor de. cupă cunoaște mai multe etape. în prima fază a marii competiții, cînd iau startul echipele din categoriile inferioare, din motive absolut de înțeles (mai cu seamă de ordin financiar), partidele de cupă se desfășoară pe zone geografice. Cînd, mai departe, intră în întrecere 
formațiile de Divizia C și B sistemul e prin tragere la sorți eu 
precizarea că prima formație scoasă din urnă sau echipa de cate
gorie inferioară (cînd cele două echipe sînt din eșaloane diferite) 
este gazdă. Criteriul operează și în faza „16“-imilor, moment în care 
apar în competiție formațiile de Divizia A. în privința acestei etape 
dorim să facem o propunere.Deoarece prin acordarea dreptului de organizare primei echipe 

scoasă din urnă se creează un avantaj (mai evident cînd este 
vorba și de echipe de aceeași categorie), sugerăm ca formula 

de disputare a întîlnirilor pe terenuri neutre să fie aplicată încă 
din „16“-imi. în felul acesta ajungem la o zonă mai întinsă din în
trecere, în care operează, în totalitate, criteriile de alcătuire a pro
gramului specifice cupei. în plus se anulează orice avantaj acordat aprioric unei echipe sau alta, se dă posibilitatea formațiilor puternice să ajungă în fazele finale ale competiției și, ca efect final, cîștigătoarea trofeului să fie stabilită în urma unor edificatoare și mai severe. Și se presupune că va fi zentativă pentru fotbalul nostru.Sigur că formula ideală pentru o întrecere de tragerea la sorți să opereze încă din prima etapă,

...De la sala de gimnastică, autobuzul cu număr de Dolj, poate singurul, la acea oră, în Brașov, poartă echipa Universității Craiova spre centrul orașului. Vecinătatea lui Oblemenco, pe o bancă în apropierea șoferului, invită, firește, la un dialog.— A fost greu, dimineață ?
— 6 000 de metri cu 5 kg în- 

greuiere nu-i o treabă ușoară. 
Mai ales la 32 de ani. Dar cu 
două ore de somn am recuperat 
totul, suportînd și 
după-amiază...— Au fost 90 aproape non-stop. execuți programul ție sau din convingere ?— La început, în primele zile, 
am făcut-o din obligație. Acum, 
simt că fac față lucrului „tare“ 
și că îmi folosește. Și mai este

porția dede minute, Fii sincer, din obliga-

: final, probe mult mai o echipă repre-

„trag" mai departe pînă la 200. 
Ați văzut, la „miuță" ? Stîngul 
încă funcționează.— Ai regretat, vreo clipă, că nu-1 „ai" și pe dreptul ?

— Mai bine unul — „ghiulea" 
decît două care să „mîngîie" 
mingea. Și apoi, știți, nu sînt 
singurul. Pușkaș și Corso tot doar 
cu stîngul s-au... descurcat. Dacă 
am să regret ceva este faptul că 
n-am apucat să joc și eu în echi
pa națională. Cred că aș fi dat 
satisfacție. N-am avut, însă, șan
să. Știți cum e. Cu unii se in
sistă de multe ori, iar cu alții se 
încearcă o singură dată.— Ai adus vorba de echipa reprezentativă. Ce șanse îi vezi în preliminariile campionatului mondial ?

— Eu zic că poate produce sur
priza în seria respectivă. Exem
ple recente, cum ar fi „egalul" 
cu Spania, la Madrid, în preli
minariile campionatului euro
pean, trebuie s-o ferească de vii
toare complexe, să nu se lase 
impresionată de „cărțile de vi
zită" ale adversarelor. Asta nu 
înseamnă ca echipa noastră să 
cadă pe panta cealaltă, a sufi
cienței, a superficialității, in par
tidele susținute acasă, cum, de 
altfel, a mai făcut-o în trecut. Și 
voi da un exemplu din aceeași 
competiție — preliminariile C.E., 
mai precis din meciul cu Scoția, 
în care am fost egalați în min. 
90 !Un claxon discret, în momentul în care autobuzul a ajuns la destinație, în fața hotelului Capitol, ne vestește sfîrșitul cursei. Și al interviului. Oblemenco mai spune, în timp ce coboară : 
„Anunțați-i, vă rog, prin ziar, pe 
suporterii noștri că și-n primă
vară Nelu va trece pe „Calea 
Unirii" cu fruntea sus...“

Gheorghe NICOLAESCU

cupă ar fi ca __=_______ .... .... . _ ca meciurile șăse dispute fie pe terenuri neutre sau sistem tur-retur tot din acest moment. Dar, practic, așa ceva e imposibil. Cum spuneam, pînă 
la o profundă reorganizare a . sistemului nostru competițional 
— care va avea, sîntem siguri, efecte binefăcătoare și asupra 
Cupei, rămasă încă prea mult în planul doi, prea rapid expediată 
în calendar — e cazul să se aducă, din mers, unele corectări ale 
actualului regulament. Și cea mai urgentă și mai necesară ar fi 
trecerea la disputarea pe terenuri neutre încă din faza „16“-imilor, 
evitîndu-se, mai cu seamă cînd sorții pun față în față două echipe 
de Divizia A, acordarea unui avantaj aprioric uneia dintre concu
rente. Sperăm că F.R.F. va trece Ia această modificare chiar din 
viitoarea ediție a Cupei, ediția 1977/78.

Eftimie IONESCU

ceva: îmi cunosc bine publicul. 
Este același ca pretutindeni: te 
adoră pentru trecut, dar pentru 
prezent nu-ți iartă nimic. De 
aceea, în această iarnă, m-am 
pregătit ca niciodată, 
mai joc !— Ți-ai propus, vîrstă a retragerii ?

— A fost o vreme 
gîndisem să închei la 
Mă supăra rău și ulcerul. M-am 
salvat, însă, și am găsit, după 
aceea, resurse să dobor recordul 
lui Titus Ozon. Am ajuns la 170 
de goluri. Dacă în primăvară în
scriu și pe cel de al 180-lea gol,

iarnă,
Vreautotuși, să

o

măcînd
30 de ani.

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI

I 
I
I

Echipa de Divizia C TEPRO Iași (seria a Il-a), antrenată de fostul 
jucător al Politehnicii Iași Emil Lupulescu, surprinsă de fotorepor

terul nostru în timpul unei ședințe de pregătire

VICTORIA CĂLAN, reîntoarsă de curînd de la Herculane, unde a urmat un program tens de refacere și de bunătățire a capacității fizi-in- îm-
EDUCAȚIA FIZICĂ-0 NECESITATE PENTRU TOȚI STUDENȚII

PREGĂTIRI...în continuarea acțiunii de o- mogenizare a formației, au mai fost contractate alte cîteva în- tîlniri (tur-retur) cu divizionarele B F.C. Șoimii, Aurul Brad și Metalurgistul Cugir. (A. GtîNTER-coresp.)
CELULOZA CĂLĂRAȘI pregătește noul sezon cu hotărîrea de a realiza prestații cît mai a- preciate, care să-i permită ocuparea unui loc în prima jumătate a clasamentului. Antrenorul formației, fostul vizionar A Spiridon este mulțumit de foarte bune create de instruire de către de răspundere și de modul cum jucătorii participă la program, în lot, două nume noi : Deacu, revenit după satisfacerea giului militar și juniorul 

rișcu. Au fost perfectate multe jocuri de verificare tre care cu Unirea Dacia Brăila, 
Unirea Tricolor București, Spor
tul studențesc, F.C. Brăila și 
Ș.N.O. (N. CONSTANTINESCU- coresp.)

POIANA CÎMPINA, aflată sub conducerea tehnică a antrenorului T. Dima, a intrat într-o nouă fază a pregătirilor ce urmează să se desfășoare Ia Lacul Roșu, unde va susține și cîteva jocuri, în lotul lărgit al cîmpinenilor figurează și cîteva nume noi: 
Șerban, Roșu și Pavel (C. VlR- 
JOGHIE-coresp.).

portar di-
Niculescu, condițiile procesului factorii

sta- 
Pa- mai prin-

(Urmare din pag. 1)

putea aduce o rezolvare substanțială și anume : amenajarea 
unor spații pentru practicarea 
sportului în vecinătatea cămi
nelor.Este o soluție, la care au a- derat toți membrii catedrei de specialitate. „Dacă terenurile sau 
amenajările sportive s-ar afla 
lingă cămine, sublinia lector univ. Corina Dumitrescu, atunci 
s-ar elimina greutățile de care 
am amintit".Soluția trebuie să se afle în

atenția forurilor responsabile, deoarece 85% dintre studenții Universității sînt căminiști. Centrul de greutate al activității sportive de masă ar urma să fie căminele din complexul „B. P. Hașdeu". Ceva mai mult, cum ne-au dat să înțelegem cadrele clitlactice consultate, aici s-ar putea organiza nu numai activitățile sportive cu toți anii de studiu, ci și lecțiile de educație fizică cu anii I și II.Așadar, căminele studențești trebuie să-și sporească funcționalitatea și în ceea activitatea

panților ; la I.M.F. cifrele sînt de ordinul zecilor ; de la Conservator nu am putut afla nici un fel de date...(!) Să însemne aceasta că acolo toate lucrurile merg ca pe roate ? Sau, din contră !...Sint la Iași și unele dificultăți obiective, mai ales în perioada anotimpului nefavorabil practicării e-

xercițiilor fizice în aer liber, dar aceasta nu scuză cu nimic lipsa de preocupare a cadrelor didactice de specialitate și a consiliilor U.A.S.C., de a face ca în activitatea sportivă de masă să fie cuprinși cît mai mulți studenți din anii mari.
Alexandru NOUR, coresp.

GALAȚI: Doar 15 la sută dintre studențiicum ne-a informat cu activitatea spor-
IAȘI Initiative,¥ 7

dar și

în activitatea cadreior deîn cele cinci institute de învă- țărnînt superior din centrul universitar Iași studiază peste 10 000 de studenți în anii mari (III—IV). Avînd în vedere acest lucru, conducerile institutelor și catedrelor de educație fizică și sport încearcă să realizeze activități spe'cifiCe Cît rrtai atractive, pentru atragerea unui număr sporit de studenți în întrecerile sportive. Așa stau lucrurile la Institutul Politehnic, Uni
versitate. I.M.F. și Agronomie, unde spiritul și inițiativa au dus la permanentizarea unor acțiuni îndrăgite de studenți. „Cupa Politehnicii" la fotbal, manifestările sportive din cadrul festivalului „Gheor- 
ghe Asachi", „Ziua facultăților" organizată săptămînal la Universitate, „meciurile de adio" ale anilor V șl „campionatul căminelor" la. Agronomie — sint doar citeva dintre competițiile preferate ale studenților din anii mari. Dorința

ce privește de educație fizică.
minusuri

specialitateeste evidențiată șl dede mișcare solicitarea anilor III de la Matematică și Drept de a continua lecțiile didactice, precum și de către studenții familiști, care-și organizează campionatul de tenis de masă, participă la „Imefiadă", „Tri
unghiularul facultăților de drept" etc.Pentru studente sînt organizate activități specifice : „Săptămîna fetelor" la Politehnică, „Cupa mărțișorului", „Cupa 8 Martie" la celelalte institute, gimnastică de întreținere.După cum se poate observa, preocupare există.; dar, din păcate, există încă și destul de multe neajunsuri, care, cu puține strădanii, ar putea fi eliminate : la Politehnică cu greu am putut afla numărul celor care practică dilerite forme de mișcare ; la Universitate nu există nici o evidență a partici-

Așa după responsabila tlvă de masă, lector univ. Laura Brandabur — și după cum am putut constata și noi la fața locului — la Universitatea din Galați există lăudabile preocupări în vederea angrenării unui număr cît mai mare de studenți și studente la activitățile organizate de catedra de educație fizică și sport. La acțiunile întreprinse în ultima perioadă, cum ar fi de pildă „Me- caniada" (organizată cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înființarea Facultății de mecanică), precum și la prima etapă din cadrul campionatelor universitare, s-a constatat o mai largă participare a studenților din ultimii ani la întrecerile de volei, baschet, handbal și fotbal. Se cuvine să evidențiem în această direcție sprijinul dat pentru mobilizarea

colegilor de G. Dinu (anul V mecanică). L. Ilișan (III chimie) și H, Șofletea (III educație fizică). Trebuie spus, însă, că studenții a- nilor mari participă intr-un număr redus și sporadic la întrecerile sportive de masă. Această situație. se explică prin lipsa de preocupare a U.A.S.C. pentru mobilizarea studenților la activitățile sportive, insuficiența bazelor sportive (terenul din Valea Grădinii a fost dezafectat), precum și absența din programa de învățămînt, a lecțiilor de educație fizică pentru studenții anilor mari.în ceea ce privește participarea fetelor, ea este și mal redusă. Dacă în anii I și II prezența la activitățile sportive este de 90%, in anii III—IV și V procentul este — cu îngăduință — de... 15% !

ce, se află acum în cea de a doua etapă a pregătirilor — etapa precompetițională. Pînă în prezent, lotul fotbaliștilor de la Victoria, în care a fost promovat portarul Drăgușan (de la formația Parîngul Lonea, din campionatul județean), a susținut următoarele jocuri de verificare : cu Ceramica Jim- 
bolia (2—2), Dinamo Slatina (5—5) și cu F.C. Argeș (3—8).
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ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI

I

Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

Telemac SIRIOPOL, coresp.

fenomene și eficiente acțiuni de 
I cuprindere a întregului tineret în practicarea sportului, în 

■*" fiecare din centrele universitare înscrise pe itinerarul raidului 
nostru există încă serioase rămîneri în urmă. Procentele privind 
numărul studenților (și mai ales al studentelor) antrenați într-o ac
tivitate sportivă organizată este nesatisfăcător, deși așa cum ne-am 
convins, pretutindeni există cadre de specialitate bine pregătite, 
condiții materiale (care prin mai multă inițiativă pot fi substan
țial îmbunătățite) și chiar o frumoasă tradiție în inițierea unor 
competiții de masă. Să mai spunem, oare, că, în locul lipsurilor 
semnalate așteptăm realizări pe măsura cerințelor actuale, atît de 
limpede exprimate prin prevederile Programului de dezvoltare a 
mișcării noastre sportive ?

Iată, dar, că, în ciuda unor 
cuprindere fînnQi’n /I î v»

organizează cu ocazia aniversărilor, căsătoriilor și a 
altor evenimente familiale și sociale, „mese festive" in 
saloanele marilor sale restaurante: Athenee Palace, Am
basador, Lido, Cina, Nord, Bucur, Victoria, Parc, Modern, 
Parcul Privighetorilor, Pădurea Băneasa, Pescăruș, Do
robanți, Hanul Vlăsiei, Parc Herăstrău, Palas, Crama 
Universal etc.

Se asigură și servicii suplimentare :
— închirieri de autoturisme și autocare
— ornarea meselor
— programări pentru fotograf
— rezervarea locurilor în hotelurile din 

pentru invitații din provincie.
Se facilitează : organizarea voiajelor 

excursii în cele mai pitorești zone ale țării.
Pentru informații și perfectarea serviciilor 

rugăm să vă adresați la hotelul „I 
Piața Dorobanți nr. 1—3, sectorul 1 
zilnic între orele 8—14.

București,

de nuntă,

dorite, vă 
Dorobanți", parter, 
, telefon 12.60.89,

MECIURI AMICALE
SPORT CLUB BACĂU — PRA

HOVA PLOIEȘTI 2-2 (1-0). întâlnirea s-a desfășurat pe stadionul Libertății, care a prezentat un cimp de joc desfundat. Rezultatul de egalitate oglindește fidel situația de pe teren. Au marcat : 
Munteanu (min. 25) și Băluță (min. 84) pentru gazde, respectiv 
Dobre (min. 65) și Nistor (min. 67). (I. IANCU, coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI —_____
ARGEȘ 1—1 (1—1). Peste 6 000 de spectatori au asistat la un joc spectaculos, in care gazdele au dominat mai mult și au ratat numeroase ocazii — în special in repriza secundă. Scorul a fost deschis de oaspeți prin Doru Ni
colae (min. 25), egalarea fiind adusă de Sotir (min. 42). Formații folosite : PETROLUL: Mîrza — 
Gh. Dumitrescu, Negoiță, Sotir, 
Butufei — Eparu, Simaciu, FI. 
Dumitrescu — Pantea, Toporan, ' PlsădxȚ’ăU't mâî jucat -ii Constantin II, D. Georgescu. State și Ma- nolache) ; F. C. ARGEȘ : Spcriatu 
— Zamlir, Stancu, Olteanu, Ivan — 
Toma, Bărbulescu, Chivescu — Le- 
șeanu. Radu III, D. Nicolae (au mai jucat — Nițu, Moisescu, Io- vănescu, Cirstea, Stan si Roșu). 
(O. BĂLTEANU. coresp.).

PANDURII TG. JIU — JIUL 
PETROȘANI 0—0. Deși terenul a fost foarte greu, cei peste 3 000 de spectatori au asistat la un joc frumos. JIUL a prezentat formația : Homan (Cavai) — Rusu, Bă- 
din, Ciupitu, Deleanu — Stoica, 
Sloi chită, Augustin — Bucurescu, 
Sălăjan, Covaci (Toma). (P. CRIS- 
TEA, coresp.).ALTE REZULTATE : A.S.A. TG. 
MUREȘ — A.S.A. TG. MUREȘ 
(JUNIORI) 3—1 (1—0). Au marcat 
Both II, Hajnal și Ispir. Formația folosită : Lazăr — Szolosi (Gli- gore). Unchiaș, Ispir. Onuțan — 
Varodi, Naghi, Pislaru — Ruja (Hajnal), Fazekas, Both II. (C. 
ALBU, coresp.) ; UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ 3—1 (1-0), meci desfășurat la Borsec. Au înscris : 
llurloi, Albu și Florescu pentru „U“, respectiv Constantin. (I. CRIS- 
TEA, coresp.) ; METALUL PLO- 
PENI — CARPAȚI SINAIA 3—2 (0—0). Au marcat : Dobre (2), 
Constantin, respectiv Popa și Zc- 
veilei ; F. C. ȘOIMII SIBIU — 
TEXTILA CISNĂDIE 4—0 (3-0). Golurile au fost realizate de Ro- 
taru, Țurlea, Stănilă și Oprea. 
(I. IONESCU, coresp.)

F. C.

LOTO-PRONOSPORT

INFORMEAZĂ
NU UITAȚI 1 

LA 8 FEBRUARIE 1977 
EXCEPȚIONALA 
LOTO

TRAGEREși dv. vă printre marii participa laProcurați-vă din timp cu numerele dv. preferate !
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 2 FEBRUARIE 1977 :

veți putea număra cîștigători dacă veți această tragere.> biletele
FOND GENERAL DE CIȘTI-GURî ; 1.286.093 lei din care ; 

339.487 lei REPORT.Extragerea I : 18 16 15 6 41 2Extragerea a Il-a : 45 3 42 23 38
CIȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 23 IANUARIE 1977 :

FAZA I : Cat. 1 : 3,20 autoturisme „Dacia 1300" sau „Skoda S-100" și diferența în obiecte existente în magazinele comerciale ; Cat. 2 : 3 variante a 15.C00 lei, sau la alegere, o excursie în Grecia sau in R. D. Germană sau în Uniunea Sovietică sau Turul României și diferența în numerar; Cat. 3 : 32,30 a 1.815 lei ; Cat. 4 : 131,30 a 446 lei ; Cat. 5 : 344.25 a 170 lei :Cat. 6 : 11.035,25 a 40 lei.
FAZA a Il-a : Cat. A : 1,20 variante a 50.000 Iei sau o excursie de două locuri la Paris — Valea Loirei — și diferența în numerar ; Cat. B : 35.85 a 3.493 lei ; Cat. C : 144,50 a 867 lei'; Cat. D : 6.184,75 a 60 lei.Ciștigătorii de autoturisme sint : HICA P. IOAN din Pitești și PODAR IORDAN din Brașov, iar cîștigul de 50.000 lei a revenit lui ȘANDRU IOAN din Sibiu.



RAMIN FETELE RUZICI SI NĂSTftSE ÎNVINGĂTORI

NUME NOI IN „CUPA MONDIALA" LA SCHIMarți, la Maribor (Iugoslavia), cîștigînd proba de slalom special dotată cu trofeul „Vulpea de aur", italianca Claudia Giordani (în imaginea de mai jos), ob-
ține în acest sezon prima ei victorie în cadrul „Cupei mondiale".în clasamentul feminin al Cupei mondiale la schi, după con-

După întoarcerea sportivilor participanți la Campionatele internaționale de tenis de masă ale Cehoslovaciei, am solicitat tovarășei Ella Constanlinescu cîteva opinii privind evoluția jucătoarelor și jucătorilor noștri. Antrenoarea federală confirmă că întrecerea a fost de o valoare foarte ridicată, la ea participind, cu 2—3 excepții, tot ce are mai bun tenisul de masă european. Competiția a avut și o densitate deosebită : cei care au jucat finala pe echipe — cum au fost fetele noastre — au susținut 4 meciuri în prima zi, lucru nemaiintîlnit în vreo competiție. La 
2—2 în finala cu Ungaria, Maria Alexandru susținea al 11-lea meci și era epuizată, pentru că în fiecare partidă a trebuit să joace și să cîștige 3 meciuri !... Epuizarea ei a fost fizică, dar mai ales nervoasă. Oboseala s-a resimțit și la fete și la băieți, la toată lumea și nu se poate spune că s-a prezentat cineva in deplină formă, ci la o formă medie bună, lucru explicabil pentru distanța la carene aflăm de mondialele de la sfirși- tul lui martie.In ce privește evoluția fetelor noastre, antrenoarea federală consideră că are destule motive să fie mulțumită. Maria Alexandru a atras din nou atenția, nu numai prin renumele pe care îl are, ci și prin modul cum a jucat în general în partida cu Ungaria, reușind s-o învingă pe Magos, in formă bună în acest sezon.Liana Mihuț e pe drumul bun și 
a secundat-o bine pe Maria. Jocul ei s-a mai maturizat și ne dă speranțe Ia echipă. Eva Ferenczi. la experiența ei. nu poate reuși în toate competițiile, mai ales cînd este vorba de una ca aceasta, de la Bratislava, cînd a apărut marcată de numărul și valoarea competitoarelor. Ea a avut dificultăți in prima zi cu masa de joc, dar s-a acomodat relativ repede, reușind s-o învingă pe cunoscuta sportiva Bergeret (Franța). Alternarea unor serii bune cu altele slabe sînt fi- reștl vîrstei și Eva are nevoie de rodaj în competiții mari.Proiectul dublului Alexandru j Uhlikova (jucătoarea cehoslovacă a cîștigat proba de simplu, ceea ce îi confirmă valoarea) se menține.

Hotărîrea definitivă va fi luată în curind, existind unele greutăți in ce privește pregătirea dublului : Uhlikova are copil mic și. în plus, campionatul Cehoslovaciei și prezența la alte competiții în Europa îi ocupă aproape tot timpul... Oricum, la Bratislava ne-am convins că putem face dublul și cu Mihuț.în ceea ce îi privește pe Gheor- ghe Teodor și Cristinel Romanes- cu, antrenoarea federală este de părere că n-au confirmat, pierzind in primul tur Ia R.F.G. (B), alcătuită din jucătorii cei mai tineri din prima garnitură a țării respective. Ei au pierdut și în meciurile de la simplu, au evoluat slab. în ansamblu. S-au îndepărtat mult de masă, lăsînd adversarilor inițiativa și incisivitatea in atac. E vorba, de fapt, de o lipsă generală a jucătorilor noștri. Cu băieții stăm mai slab. Nu avem înlocuitor pentru Șerban Doboși. a- dică ne lipsește „jucătorul nr. 1“. Pentru cel de-al doilea am mai găsit candidați, dar nu avem... pionul principal.Așadar, am înțeles că principala speranță a noastră la campionatele mondiale rămin fetele, cu care va trebui muncit încă serios. (M.C.)

Turneul feminin de la Seattle (Washington) a programat ultimele partide din primul tur al probei de simplu. Virginia Ru- 
zici a învins-o cu 6—0, 4—6, 7—5 pe americanca Zenda Leiss, iar Olga Morozova a dispus cu 6—3, 6—2 de Franțoise Durr (Franța). Alte rezultate : Marele Louie — Mima Jausovec 1—6, 7—5, 6—3 ; Linda Mottram — Laura Dupont 6—3, 4—6. 6—4 ; Rosemary Casals — Wendv Turnbull 6—4, 6—4.

în primul tur al turneului de 
Ia Richmond (Virginia), Iile Năs- 
tase l-a învins cu 6—2, 6—3, pc 
Cliff Drysdale, iar Manuel Oran- tes a dispus cu 6—4, 6—3 de Jan Kodes. Alte rezultate : Tony Roche — Wojtek Fibak 6—1, 4—6, 6—4 ; Tom Okker — Onny Parun 6—3, 6—2.

★
Partidele din ziua a doua de 

la North Little Rock (Arkansas) s-au încheiat cu următoarele rezultate : Borg — Bunis 7—6, 5—7, 6—2 ; Sandy Mayer — Pala 6—1, 6—2 ; Fleming — Van Dillen

6—4, 6—3 ; Hewitt — Montano 6—1, 6—4 ; El Shafei — Zednik 4—6, 7—6, 6—3 ; Vijay Amri- traj — Meyers 6—1, 6—2.
★Și luna februarie va fi bogată în evenimente internaționale la tenis. Dintre marile turnee vor avea loc amintim cele Miami Beach (14—20) și (21—27).în afară sînt prevăzute drul pe echipe în sală.

„CUPA EUROPEI"

LA ȘAH (junioare)
BELGRAD, 2 (Agerpres). — Cu o rundă înaintea încheierii competiției internaționale de șah pentru junioare „Cupa Europei", care se desfășoară la Novi Sad, în clasament conduc Cejici (Iugoslavia), Sikora (Polonia), Kas (Ungaria) și Savova (Bulgaria) cu cîte 7 p, urmate de 

Viorica Ilie (România) — 61/ț p, 
Marina Pogorevici (România), Zaharovska (Cehoslovacia) — cîte 6 p etc.

în penultima rundă, Marina 
Pogorevici a învins-o pe suedeza 
Sandstroem, iar Viorica Ilie a 
pierdut partida cu Kas. Alte rezultate : Cejici — Jilmaz 1—0; Sikora — Zaharovska 1—0 ; Savova — Nikolin 1—0.

IRfl BOXERI ROMÂNI IA TURNEUL 
„CAMPIONUL BELGRADULUI-Trei pugiliști români: Ale

xandru Turei (semimuscă), Ma
rian Lazăr (pană) și Mircea Si
mon (grea), însoțiți de antrenorul emerit Constantin Nour, vor participa, în zilele de 8—12 februarie, în capitala Iugoslaviei, la tradiționalul turneu de box 
„Campionul Belgradului". la care au mai fost invitați sportivi din 15 țări.
Tineri schiori români 

în CehoslovaciaSlalomul special din concursul pentru juniori dc la Orlițki Gora (Cehoslovacia) a fost cîștigat de cehoslovacul R. Hermanek, cu timpul de 1:15,99. Dintre concu- renții români, cel mai bine s-a clasat Zoltan Balaș — locul 8, cu 1:25,67. în cursa similară feminină, victoria a revenit schioarei cehoslovace Jandova in 1:29,05.

11 000 DE CONCURENȚI 
LA VASALOPPETA 45-a ediție a cursei populare de schi „Vasaloppet" se va desfășura la 6 martie pe clasicul traseu dintre localitățile suedeze Saelen și Mora, reunind peste 11 000 schiori din 17 țări — se anunță de la Comisia de organizare a întrecerii.

CONCURSURI DE SĂRITURI• Concursul internațional de sărituri cu schiurile desfășurat pe trambulina de la Wisla (Polonia) a fost cîștigat de sportivul polonez Stanislaw Bobak, cu un total de 240,4 p (sărituri de 91 m și 93 m). Pe locurile următoare s-au situat compatriotul său Joszef Tajner — 211,5 p ți Rainer Warg (R.D. Germană) —209.6 p Concurentul elvețian Karl Lustenberger, unul dintre favoriții întrecerii, s-a clasat.pe locul 5, cu 194,4 puncte.• Sportivul elvețian Walter Steiner a terminat învingător în competiția internațională de sărituri cu schiurile disputată pe trambulina de la Gstaad (Elveția). Walter Steiner a totalizat 253 p (sărituri de 85 m și 85,5 m). Pe locurile următoare s-au situat austriacul Alfred Pungg —239.7 p, finlandezul Karl Ylian- ttila — 235,5 p și norvegianul Johan Saetre — 234,5 p.

conduce Lise-Marie

care lună
La 

Jose

în această din S.U.A.(7—13), San
SpringsPalmde aceste meciuri campionatului turnee, din ca- european

DAVE BEDFORD A REINTRAT CU SUCCESAtletul englez Dave Bedford, deținătorul recordului mondial în proba de 10 000 m, a obținut prima victorie de la reintrarea sa în activitatea competițională, după o absență de aproape doi ani. Luînd startul la un cros
CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA

„SATUL OLIMPIC" DIN 1980
LA NIVELULMoscova, orașul care va găzdui cea de a XXII-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară din 1980, se pregătește în vederea grandiosului eveniment. Printre preocupările organizatorilor figurează la loc central crearea așa-zisului „Sat olimpic", în care vor fi încartiruiți participanții.Denumirea de „Sat olimpic" a rămas tradițională, de la Olimpiada din 1932, de la Los Angeles, unde bungalowurile special construite semănau cu mici corturi indiene, în care sportivii aveau — ce e drept — tot confortul, pentru acele timpuri. La următoarele Jocuri Olimpice, denumirea de „Sat" a fost păstrată, cu toate că în ultima vreme reședințele olimpicilor au devenit adevărate orașe (cum s-a văzut la Roma, Tokio, Ciudad de Mexico. Munchen, Montreal).Cum va arăta, la Moscova, în 1980, „Satul olimpic" ? Din capul locului vom nota că suprafața destinată acestui „cartier general" al sportivilor va măsura 120 de hectare, pe care vor putea primi adăpost și unde vor putea locui circa 12 000 de sportivi și oficiali din 130—140 de țări. Proiectul „Satului olimpic", întocmit de arhitectul Evgheni 

Stano, laureat al Premiului Lenin, a fost aprobat de o comisie, după ce aproape 150 de propuneri au trecut prin studiul juriului de concurs.
„Cred că nu numai proiectul 

în sine a fost apreciat de juriu— declară Evgheni Stano — ci 
și alte elemente au contribuit Ia 
acceptarea* lucrării mele, cum ar 
fi zona de amplasare a „Satu
lui". Proiectul va fi realizat în 
sud-estui Moscovei, într-un ca
dru natural pitoresc, din care 
nu lipsesc nici două pîrîiașe — 
Samorodina și Ocikova, alei 
pentru plimbări reconfortante, 
zone verzi îmbietoare la antre
nament și jocuri sportive".Apartamentele de 2—3 camere rezervate participanților — în blocuri care au pînă la 15 nivele— vor fi deosebit de confortabile, oferind sportivilor liniște și posibilități de destindere. Intr-unui din blocuri se va afla o imensă sală de antrenamente, destinată sporturilor individuale, într-o altă clădire, o sală specială, la primul etaj, va găzdui conferințele de presă, fiind utilată cu cabine telefonice și aparate de telex pentru ziariști.în timpul liber, sportivii vor găsi aici suficiente prilejuri de

UNUI ORAȘ MODERN

<• AX y

IO;

Macheta „Satului olimpic" 1980destindere. „Satul olimpic" esțe dotat cu terenuri de volei, de tenis, cu săli de tenis de masă, încăperi pentru jocuri de societate, biblioteci, discoteci, o sală mare de cinematograf și de teatru. Organizatorii n-au omis nici cele mai mici amănunte, venind în întîmpinarea dorințelor și nevoilor sportivilor. Astfel, aici se vor construi : un mare magazin universal, un spital, o policlinică, frizerii ș.a.Cum se va face transportul participariților la locurile destinate antrenamentelor sau concursurilor ? Pentru ușurarea deplasărilor, la dispoziția miilor de participanți vor sta 300 de autocare și peste 1000 de taxiuri sau microbuze. înaintea și în timpul J.O., arterele de circulație din Moscova vor fi descongestionate de traficul rutier o- bișnuit. în acest scop vor fi create căi cu „undă verde", ocolind marile centre aglomerate ale capitalei sovietice. Astfel, cu

autocarul, drumul din Satul o- limpic pînă la stadionul central „V. I. Lenin" se va parcurge în 10—15 minute, iar pînă la cele mal îndepărtate baze sportive olimpice de pe șoseaua Leningradului, în maximum 30 minute.Organizatorii se străduiesc prima Olimpiadă găzduită de pitala unei țări socialiste săIa înălțime și în acest scop ei fac toate eforturile.

deca ca- fie

LA ZI, ÎN LUMEA
MASCULIN

RECORDURILOR TIRULUI
ROMANESCEUROPEAN

PUȘCA :

MONDIAL

— 60 f culcat 599 Ho Jun-Li (RPDC) '72 1 599 Bulon (Ceh.) ’74 600 Rotaru ’76
Bulan (Ceh.) •74 Ilca (România) ’75
Ilca (România) ’75 :

•chip* 2380 România ’69 2380 România •69 2380 Ech. naționala •69
— 3X40 f 1167 Wiqger (SUA) •73 1165 Lapkin (URSS) ’69 1163 Rotaru '69

•chip* 4656 S.U.A. ’73 4632 U.R.S.S. ’69 4605 Ech. naționala ’69
—10 m 393 Vasquez (Mexic) ’75 388 Rainikov (URSS) '74 389 Trâscâveanu '75

«chip* 1529 Polonia ’74 1529 Polonia ’74 1526 Steaua ’75
PISTOL :
— liber 572 Kosih (URSS) '69 572 Kosih (URSS) ’69 565 luga '76

Vollmar (RDG) ’75 Vollmar (RDG) ’75
Potteck (RDG) ’76 Potteck (RDG) •76

•chip* 2244 U.R.S.S. *74 2244 U.R.S.S. ■74 2209 Ech. naționala '76
— viteza 598 Liverzani (Ital.) ’70 598 Liverzani (Ital.) ’70 600 Ion ’76

echipe 2370 România ’75 2370 România •75 2371 Ech. naționala ’76
— cai. mare 597 Smith (SUA) ’63 596 Falta (Ceh.) '69 591 luga ’74
echipe 2353 S.U.A. ’71 2349 U.R.S.S. ’62 2334 Dinamo ’74
—10 m 392 Kosih (URSS) '73 392 Kosih (URSS) ’73 390 Ion ’75

echipe 1552 U.R.S.S. ’73 1552 U.R.S.S. '73 1523 Dinamo ’76
TRAP : 199 Scalzone (Italia) ’72 199 Scalzone (italia) ’72 197 Florescu. ’67

Carrega (Franța) •74 Carrega (Franța) '74

SKEET 200 Petrov (URSS) ’70 200 Petrov (URSS) '70 198 Buduru ’75
Turanov (URSS) ’71 Turanov (URSS) ’71
Rassmusen (Dan.) *73 Rassmusen (Dan.) ’73
Gawlikowski (Pol.) ’75 Gawlikowski (Pol.) '75

FBMININ

PUȘCA
— standard 60 f C 598 Rolinska (Polonia) *75 i 598 Rohnska (Pol.) •75 599 Soare ’68

Murdock (SUA) ’75
echipe 1780 Polonia ’71 1780 Polonia ’71 1784 Ech. naționala ’76

— standard 3X20 580 Peiova (Bulgaria) •75 580 Peiova (Bulgaria) '75 574 Feodot ’75
echipe 1717 U.R.S.S. *71 1717 U.R3.S. ’71 1703 Dinamo *76

—10 m 391 Zarina (URSS) •74 391 Zarina (URSS) *74 387 Feodot ’75

•chip* 1150 U.R.S.S. •74 1150 U.R.S.S. ’74 1143 Dinamo ’75
PISTOL : 
— standard 587 Stoliarova (URSS) ’74 587 Stoliarova (URSS) ’74 589 Ciobanu ’76

echipe 1752 U.R.S.S. •74 1752 U.R.S.S. ’74 1739 Ech. naționala ’75
— 10 m 387 Stoliarova (URSS) ’74 387 Stoliarova (URSS) •74 384 Matei ’76

•chipe 1147 U.R.S.S. ’74 1147 U.R.S.S. ’74 1131 Ech. naționala ’75

Notă : potrivit regulamentului internațional, ca 
țele înregistrate in competiții de anvergura (Jocuri 
aceea unele dintre recordurile noastre naționale

recorduri mondiale $î europene nu pot fi omologate decît performan- 
Olimpice, campionate mondiale, campionate continentale etc.). De 
sint superioare recordurilor mondiale și europene.

desfășurat la Stevenage, Bedford a ocupat primul loc, fiind cronometrat pe distanța de 14 km cu timpul de 40:55,0.La încheierea concursului, antrenorul său Bob Parker a declarat : „A fost cea mai bună cursă 
a elevului meu de la reintrarea 
sa în competiții. Sint convins că 
această primă victorie ii va reda 
lui Dave încrederea în posibilită
țile sale și cn timpul el își va 
reveni Ia forma care l-a consa
crat ca unul dintre marii fon- 
diști ai lumii".

cursul de slalom special de Maribor,
Morerod (Elveția) cu 213 p, urmată de Annemarie Proll-Moser (Austria) 197 p, Brigitte Haber- 
satter Totsching (Austria) 148 p, 
Monika Kaserer (Austria) 136 p, 
Hanni Wenzel (Liechtenstein) 131 p, Marie Therese Nadig (Elveția) 122 p «ftc.Proba feminină de slalom uriaș desfășurată ieri, la Maribor (Iugoslavia) a revenit schi- oarei Lise Marie Morerod: 1:12,04, urmată de Monika Kaserer — 1:12,13, Fabienne Ser- rat 1:12,91 etc. Annemarie Proell-Moser nu s-a clasat între primele 10.

>•

începe seria marilor concursuri in piscinele europene

A1LLTISM * In concursul de la 
Auckland, campionul olimpic Hasely 
Crawford (Trinidad-Tobago) a cîștl- 
la t’r0.ba.,de 100 m in 10'36- La 5 000 

----- 1“ —‘-saumuui Detlef Uhlmann in 13:39.0, iar John Walker 
----primul 

3:38,0 © La Praga, 
:vacă Jarmila Kra-

A V

VOB LUA STARTUL LA AMERSFOORT
• Meciul R. D. G U.R.S.S., cap de afiș
sezonului • „Noul val“Oricit de paradoxal ,s-ar activitatea înotătorilor, pe părea, , . caretoată lumea și-o imaginează într-un cadru adecvat — soare și apă — se desfășoară mai bine de 7 luni, mai ales în țările de pe continentul nostru, în piscine acoperite... îndeobște, din octombrie și pînă în ianuarie sportivii se antrenează intens. Este perioada in care aceștia acumulează continuu, fără a neglija însă participarea într-o serie de periodice concursuri- test, începind din februarie, programul competițional internațional oferă înotătorilor și o serie de concursuri de amploare, la care se aliniază întreaga elită a piscinelor.în Europa, seria „indoor" debutează chiar în această săptămînă, mai precis vineri, la Amersfoort (Olanda) unde și-au anunțat participarea campioni și recordmani de mare valoare, iar alături de ei o serie de tineri talentați care se gindesc de pe acum la Olimpiada din 1980. Pentru prima oară la acest concurs vor fi prezente și două înotătoare românce, Carmen 
Bunaciu și Anca Miclăuș.Pentru cei care preferă iarna antrenamentul în bazin de 25 de metri — in special sprinterii — programul competițional le oferă în continuare alte- două mitinguri de mare tradiție. „Marele premiu TILT" pe care federația franceză îl organizează în 12 și 13 februarie la Paris și „Marele festival nautic de la Bremen", programat de regulă la începutul lunii martie. Nu mai puțin important se anunță în acest an și concursul- maraton dotat cu „Marele premiu al ziarului Komsomolskaia Pravda", care în acest an va fi găzduit de bazinul acoperit (50 m) din Leningrad. Timp de cinci zile (25—29 martie), înotători cu impresionante cărți de vizită intră dimineața la 8,30 în bazin și se întrec

al
în fața primelor testeîn mai multe probe — pauza pentru masa de pînă, de regulă, la , ora concurenți care zilnic se aliniază în cita 3—4 probe, serii și finale, aceasta fiind o excelentă verificare, în special pentru probele de rezistență.Firește, din programul indoor- urilor nu vor lipsi în actualul sezon tradiționalul turneu al celor 6 națiuni (U.R.S.S., R.F.G., Marea Britanie, Olanda, Suedia și Franța), echipe care prezintă cite un înotător de probă și mult așteptatul duel al celor mai puternice formații de pe continent, selecționatele R. D. Germane (gazdă în a- cest an) și U.R.S.S.Avind în vedere că ne aflăm în anul campionatelor .europene (lună atigust, la Jonkoping, în Suedia) este de așteptat ca- la startul fiecărui concurs listele de participant sâ cuprindă personalități de marcă ale înotului continental, care se vor confrunta cu reprezentanții „noului val“. în perspectivă, un viguros asalt spre noi recorduri care să materializeze eforturile europenilor — mai ales în probele masculine — de a se situa la nivelul campionilor de peste Ocean (S.U.A., Canada), care s-au impus net în ultimele întreceri olimpice.

exceptind prinz — 20. Sint

Adrian VASILIU

pu.lnvl.ns .vest-germanui 
(Noua Zeelandă) s-a clasat 
pe 1 500 m cu ș• 
sportiva cehoslovacă 
tochvilova a stabilit un nou record 
al țării sale în proba de 400 m plat 
cu 53,3 (v.r. 55,0).

CICLISM • In cursa „omnium" de 
pe velodromul acoperit din Milano, 
belgianul Eddy. Merckx l-a întrecut 
cu ■ două victorii la una pe italianul 
Felice Glmondi. Merckx a cîștigat 
proba de viteză și 500 m lansat, iar 
Gimondi cursa de urmărire.

fotbal • La Leon, intilnirea a- 
micală dintre selecționatele Mexicu
lui și Iugoslaviei s-a încheiat cu 
victoria gazdelor cu scorul de 5—1 
(3—0), prin golurile înscrise' de Cha
vez (min. 13). Jelikici (în proprie 
poartă, min. 40), isiordia (min. 42) 
Jimenez (min. 70) șl Ayala (min. 
89). Punctul formației iugoslave a 
fost marcat de Bajevici (min. 85). 
• Selecționata Argentinei și-a în
ceput pregătirile pe acest an, susfi- 
nincl un joc de antrenament cu for
mația New Wells din Rosario. Parti
da s-a terminat nedecls. 2—2, după 
ce divizionarii din Rosario au con
dus la pauză cu 1—0. Pentru repre
zentativă au înscris Villa șl Bertoni 
<F» Echipa Slovan Bratislava, aflată 
în turneu în Ungaria a jucat la 
szombathely cu formația locală Ha- 
ladâs, pe care a întrecut-o cu 1—0 
(1—0), prin golul marcat de No
votny 9 In turneul de la Vina del 
Mar (Chile), Austria Salzburg a în
vins cu 1—0 (0—0) formația brazi
liană F. C. Santos !

hochei • In campionatul U.R.S.S., 
T-S.K.A. Moscova a întrecut pe te
ren propriu cu 7—0 (3—0, 2—0 2—0) 
pe Himik Voskresensk. în clasa
ment conduce Ț.S.K.A. Moscova, cu 
45 p , (din 25 de jocuri), urmată de 
Dinamo Moscova 35 p și Traktor 
Celiabinsk 30 p (din cîte 24 me
ciuri).

HOCHEI BANDY $ A 10-a ediție 
a campionatului mondial de hochei 
cu mingea s-a încheiat la Oslo cu 
victoria echipei U.R.S.S.. care a în
trecut în ultimul joc, cu 3—2 (1—2), 
formația Suediei. Clasament final : 
1. U.R.S.S. 10 p. 2. Suedia 6 p 3. 
Finlanda 4 p, 4. Norvegia 4 p.

ȘAH 0 Turneul masculin de la 
Belgrad s-a încheiat cu victoria ma
rilor maeștri Milan Matulovici (iugo
slavia), Jan smejkal (Cehoslovacia) 
și uh Andersson (Suedia), clasați 
pe prințul loc, la egalitate, cu cîte 
8*'2 p din 13 posibile.

HELENA FIBINGEROVA 21,66 m LA GREUTATE, 
RECORD MONDIAL DE SALĂîn cadrul national de la Budapesta, 

rova (Cehoslovacia) a la prima ei încercare,
concursului atletism în

Helena

inter- sală de 
Fibinge- realizat, 
un nou

record mondial pe teren acopc rit Ia aruncarea greutății: 21,66 m, depășind cu 8 cm vechiul record stabilit la Ostrava.

MEDIA GOLURILOR MARCATE
Amatorii de statistici susțineau pî

nă de curînd inconsistența judecării 
fotbalului după numărul de goluri 
marcate în campionat. Se spunea că 

mai 
este

media eficacității este cu atît 
mare cu cit nivelul fotbalului

l-A MARCAT GOL LUI IAȘIN

mai scăzut. Statisticile privind cam
pionatele anului 1976 par să dezmin
tă categoric o asemenea părere. Ast
fel, cea mal ridicată medie se în
registrează în campionatul R.F. Ger
mania — 3,29 goluri de fiecare meci. 
Urmează Danemarca — 3,27. R. D. 
Germană — 3,15, Elveția — 3,08. Un
garia și Franța — 3,01.

ANTRENAMENT IN 
SCHIMBURI

Fotbalul din Luxemburg 
parte din elita europeană,

||
TREI

nu face 
dar este b o?

Cu ocazia aniversării a 20 de ani 
de existență a Stadionului V.I. Lenin 
din Moscova a avut loc un meci în
tre veteranii echipelor Ț.S.K.A. și 
Dinamo, eternele rivale din trecu
tele ediții ale campionatului sovie
tic. Pe gazon au apărut personalități 
de neuitat ale fotbalului din U.R.S.S., 
primre care Iașin, Homicl, Șesternev, 
Kaplicinii, Krîjevski, pin. întîlnirea 
s-a terminat cu scorul de 1—0 in 
favoarea militarilor, dar punctul de 
atracție l-a constituit... pauza. A- 
tuncl aii apărut pe teren tinerele 
speranțe ale celor două cluburi. Co
piii între 12 și 14 ani s-au întrecut 
în a executa lovituri de la 11 m. 
la poarta apărată de faimoșii goalke
eper! de .................
publicului 
trebuit să 
din plasă

FOȘTII CAMPIONI 
MONDIALI ȘI-AU ÎNCEPUT 

PREGĂTIRILE

mereu prezent la marile competiții. 
Echipa „Jeunesse" este susținută de 
un concern siderurgic, 
de printre salarlațll săi 
mație plus antrenorul, 
constau. însă, în reunirea 
antrenamente, deoarece 
cemulul nu acceptă ca _________
facă parte dintr-un singur schimb. 
Astfel antrenorul este obligat să lu
creze în 3 schimburi cu grupe 
cîte 6 jucători !

care cuprin- 
tntreaga for- 
Dificultățlle 

jucătorilor la 
direcția con- 
fotbaUștli să

de

/
e

altă dată. în aplauzele 
chiar Iașin șl Homlci au 
scoată cîte o dată mingea i

Cu chipa foștii ceput minariilor campionatului mondial, în afară de unii jucători cunoscuți 
ca Leao. Jose Maria, Amarai, Ma- 
rinho, Marco Antonio, Zito și Lula, antrenorul Osvaldo Brandao a promovat cîțiva jucători tineri 
(Fuscao, Gîvalindo, Falcao și Gil). Din lot face parte și Rivelino, care deocamdată este accidentat.

meciul dintre Brazilia și e- secundă a Bulgariei (1—0), campioni ai lumii și-au în- pregătirile în vederea preli- KAZIMIERZ DEYNA NR. 
IN POLONIA

1
A-

„FORZA JUVE", DAR NUMAI ACASĂ
Bonlperti, președintele lui Juven

tus Torino, este de-a dreptul dispe
rat : suporterii echipei nu vor să-și 
mal întovărășească favoriții atunci 
cînd aceștia joacă în deplasare. Mo
tivul : numeroasele încăierări la ca
re au fost provocațl tilosll 11-lul din 
Torino, mai ales atunci cînd -forma
ția favorită joacă la Roma. Milano 
sau Florența. Intr-o astfel de „am
buscadă" șl-a pierdut un ochi pre
ședintele clubului suporterilor lui Ju
ventus, Vercelli.

Cunoscînd bine situația, societățile 
care închiriază autocare nu mal vor 
să răspundă apelurilor conducerii 
clubului : atunci cînd se înapoiază 
la Torino vehiculele sînt grav de
teriorate șl asigurările nu vor să mai 
ramburseze cheltuielile.

Deci cunoscutul strigăt de încuraja
re, ..Forza Juve". nu va mal fi au
zit în deplasare.

Kazimierz Deyna, pe care îl vom 
vedea, probabil, la 6 aprilie la Bucu
rești, în echipa Poloniei, a fost ales 
din nou — în urma anchetei efectua
te de publicația „Przeglad Sportowy“ 
din Varșovia — cel mai bun fotbalist 
polonez al anului 1976. strategul echi
pei Legia Varșovia, cu toate că nu și-a 
mal condus formația de club la tit
lul de campioană și nici naționala 
la coroana olimpică, a dovedit în 
1976 aceeași mare știință a fotbalu
lui ca în anul ..Weltmeisterschaft"- 
ului, cînd nici unul dintre miile de 
ziariști prezențl în tribune nu au 
omis să-l treacă în echipa C. M.

Virtuozitatea tehnică, viziunea și in
teligența sa tactică, spiritul ofensiv 
sint calitățile care l-au impus și de 
data asta.

Născut la 23 octombrie 1947 în lo
calitatea starogard, avînd 1,78 m șl 
72 kg. Deyna a devenit recordmanul 
selecțiilor în echipa Poloniei (aproa
pe 80). întrecînd cifra realizată de 
Lubanski (67), celălalt mare produs 
al fotbalului polonez, dar a cărui 
carieră a fost frîntă de cunoscutul 
accident suferit în preliminariile 
C. M. 1974.

GOLURILE LUI PELEAșadar, Pele și-a anunțat retragerea — definitivă — din fotbal și va deveni, probabil, adjunctul lui Brandao, selecționerul reprezentativei Braziliei pentru C.M. din 1978. De-a lungul prodigioasei sale cariere de 20 de ani, Pele a marcat peste 1 250 de goluri. Cele mai multe le-a înscris în 1959: 127 de goluri; apoi 110 în 1961, 101 în 1965, 87 în 1958 etc. Dar iată datele și echipele contra cărora Pele (pînă in 1974 jucător la F.C. Santos și din 1975 la New York Cosmos) a înscris golurile sale jalon :

7.IX.1956 — Corinthians Santo Andre 1
31.VII.1958 — Comercial Ribeirao 100
13.VI.1959 — Niedersachsen (R.F.G.) 200
19.V.1960 — Standard Liege 300
26.VI.1961 — Karlsruhe (R.F.G.) 400

2.IX.1962 — F.C. Sao Paulo 500
28.VIII.1963 — Botafogo Sao Paulo 600
14.V.1965 — Corinthians Bello Horizonte 700

4.VII.1966 — A.I.K. Stokholm 800
21.VX.1968 — A.C. Napoli 900
il.XI.1969 — Vasco da Gama 1 000
20.11.1972 — Saprissa (Costa Rica) I 100

9.1.1974 — Palestra Sao Bernardo 1200
22.IX.1974 — Guarani (Brazilia) 1 220
U.VII.1976 — Philadelphia Atoms 1250


