
In competiția de handbal feminin de ia Cheb

ECHIPA ROMÂNIEI
TURNEUL FINAL

In ultimul meci

din grupa preliminară 
ROMÂNIA

CEHOSLOVACIA B 22-17
PRAGA, 3. In localitatea Cheb 

s-au încheiat întrecerile din gru
pele preliminare ale turneului in
ternațional de handbal feminin la 
care participă 8 formații, tru turneul - - - -
calificat 
slovaciei, 
României, 
rilor 5—8
Poloniei, R. D. Germane și echipa 
B a Cehoslovaciei.

In runda a 3-a a preliminariilor 
formația României a întrecut cu 
22—17 (9—9) Cehoslovacia B. Pri
ma repriză, echilibrată, a oferit un 
spectacol bun, apreciat de specta
tori. In partea a doua a întîlnirii 
pe teren a existat — practic — 
o singură echipă : cea a Româ
niei. Au maroat pentru învingă
toare : Arghir 9, Iagăru 7, Boși 3, 
Hobincu 2 și Iacob 1. Cele mai multe 
goluri pentru echipa Cehoslovacia 
B au fost înscrise de Kuriakova 5 
și Durisova 4.

Iugoslavia a întrecut Ia limită 
— 13—12 (5—7) — R.D. Germană. 
Echipa lui Peter Kretschmar a 
condus cu 3 goluri, dar intr-un fi
nal dramatic a fost întrecută. Da
torită acestor rezultate, clasamen
tul seriei B arată astfel : 1. IUGO
SLAVIA 5 p (51—42), 2. ROMA
NIA 5 p (56-48), 3. R. D. Ger
mană 2 p ; 4. Cehoslovacia B 0 p.

în grupa A, Cehoslovacia a de
pășit U.R.S.S. cu 15—10 (7—4).
Foltynova, Korytarova și Pavla- 
sova mareînd cite 3 goluri. în cea
laltă partidă Ungaria a ciștigat cu

final 1—4 
reprezentativele 
U.R.S.S., Iugoslaviei și 
iar pentru turneul locu- 
selecționatele Ungariei,

ANUL XXXIII

SIMONA ARGHIR

Pen- 
s-au 

Ceho-

deosebi- 
timpul 
zăpadă 
premi-

17—14 (9—10) în fața Poloniei. Or
dinea echipelor în această grupă : 
1. CEHOSLOVACIA 6p, 2. U.R.S.S. 
3 p, 3. Ungaria 3 p, 4. Polo
nia 0 p.

Disputele din turneele finale au 
loc tot la Cheb, vineri și sîmbătă.

Recent, Comitetul Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R. a 
adoptat un cuprinzător plan de 
măsuri menit să contribuie 
transpunerea în viață a Progra
mului privind dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport.

la

în aer liber ; crosuri, excursii, ci
cloturism, fotbal. în funcție de 
condițiile atmosferice și de baza 
materială, se pot iniția întreceri 
de tenis și tenis de masă, popice, 
volei, haltere, patinaj, schi, săniuș 
și altele. Nu trebuie neglijată una
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După cum se anunță din 
Caracas, postul de radio și 
televiziune din Venezuela < 
a transmis timp de o oră 
emisiunea „Nadia Comăneci I 
— cea mai bună sportivă a ( 
lumii în anul 1976“, < 
tă gimnastei românce, triplă 

| campioană olimpică.

I
iruva a >
dedica-
!, triplă I
__

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE SCHI FOND

REZULTATE SURPRIZĂ ÎN PRIMA ZI
• Doi biatloniști au dominat proba de 30 km ! 

cursa de 10 km • Participare numeroasă
• Cornelia Mititelu și Gheorghe Gârniță,

FUNDATA, 3 (prin telefon). 
Proba de 30 de km pentru băr
bați s-a desfășurat în condițiuni 
meteorologice cu totul 
te: ceață, ninsoare în 
cursei, pe un strat de 
tare. Din start existau 
sele unei întreceri dificile, atît 
sub raportul efortului desfășurat 
de sportivi, cît și din punctul 
de vedere al alegerii celei mai 
bune ceruiri. Gheorghe Gârniță, 
după cum se știe, specialist în 
biatlon, a luat startul și în cea 
mai dificilă întrecere a fondiști- 
lor. El a condus de la un cap la 
altul al traseului, avantajul său 
majorîndu-se de la o buclă la 
alta. în final, Gheorghe Gârniță 
a fost departajat de principalul

său adversar, Petre Ciobanu, de 
4 minute. Un alt biatlonist, Du
mitru Drăghici, s-a clasat pe lo
cul trei, după ce mai bine de 
jumătate din traseu s-a aflat pe 
poziția secundă. Curse curajoase 
și bine susținute ca dozare a e- 
fortului au efectuat, Eleonor
Cercel, Adrian Mocanu și Hristo 
Benedek. Doi dintre favoriții 
calculelor anterioare, Francisc 
Foriko și Gheorghe Ionetecu au 
abandonat, acuzînd o criză de 
ficat. La terminarea cursei, o 
surpriză generală pentru con- 
curenți și spectatori : timpii rea
lizați erau mai buni decît rezul
tatele de la J.O. ! O remăsurare 
a traseului a indicat cifra exac
tă : 25,4 km. Bineînțeles, con
curenții nu au nici o vină și cîș- 
tigătorul a depus un mare efort, 
a realizat o cursă bună, ceea ce 
indică faptul că la această oră 
este și cel mai bun fondist 
român. Neplăcută este împreju
rarea că la un campionat națio
nal înregistrăm defecțiuni de ge
nul celei semnalate mai sus. Ar 
fi oarecare circumstanțe, 
fiind faptul că în' preziua 
petiției, pe platoul pe care 
desfășurat întrecerea, au
loc „filmări" pînă seara, ceea ce 
a împiedicat corpul de arbitri 
să-și facă corect datoria.

Tot la Fundata s-a disputat și 
proba de 10 km pentru senioare. 
Favorită, datorită formei și re
zultatelor anterioare, era oră- 
deanca Adriana Boyte. Se pre
vedea un eventual duel pentru 
titlu cu sora sa Lucia Barabaș 
dar, spre surpriza generală, Cor
nelia Mititelu, foarte bine diri
jată tactic și cu o cheltuială e- 
chilibrată de efort pe toată lun
gimea traseului, a reușit să cîș- 
tige primul său titlu la senioare. 
Pe locurile următoare, Lucia Ba-

dat 
com- 

s-a 
avut

• Favoritele
în ambele
primii
rabaș și 
au lăsat

întrecute
întreceri

campioni
Vilma Tudor, care ne- 

impresia că au încă re
surse pentru -progrese 
Este de notat că starea 
influențat rezultatele și 
ruire reușită a contat 
lirea definitivă a clasamentelor.

Notăm, pentru prima dată un 
start mai populat — 22 de par-' 
ticipante — la această probă fe
minină. Au reușit să termine 
cursa 15 participante. Din acest 
punct de vedere situația este 
bună și la băieți, unde, din 34 
de înscriși, au trecut linia de 
sosire 29. Probabil că desfășu
rarea curselor ar fi fost și mai 
palpitantă dacă și alți biatloniști 
(Voicu, Cristoloveanu, Fontana 
ș.a.) s-ar fi prezentat la startul 
întrecerii.

viitoare. 
zăpezii a 
că o ce
la stabi-

LARGI POSIBILITĂȚI
PENTRU EXTINDEREA

ACTIVITĂȚII DE MASA
Șl DE PERFORMANȚA

PLENARA C. J. E. F. S. TIMIȘ

Interviu cu 
EFREM CHERTEȘ, 

adjunctul președintelui 
Comisiei sport și turism 

a U.G.S.R.

mari competiții cu caracter națio
nal, „Daciada". Sarcina organiza
țiilor sindicale este ca, anual, 50 
la sută din angajații întreprinde-

și celelalte organisme cu atribuții 
în mișcarea sportivă, punînd în 
centrul preocupărilor lor realizarea 
obiectivelor majore ale acestui do
meniu, au reușit să contribuie la 
obținerea unor bune rezultate, ca
re dezvăluie posibilități reale de 
dezvoltare și în viitor.

în domeniul activității sportive 
de masă s-a vizat în primul rînd 
creșterea numărului celor angre
nați în diverse forme de mișcare 
fizică. De aceea, s-a dat prioritate 
crosurilor, activității competițiOna- 
le de masă a elevilor și studenți
lor. organizării campionatelor pe 
asociații (cum s-a făcut la U.M.T., 
Tehnometal, Constructorul, Elec
trica din Timișoara, Vulturii și Ti
mișul Lugoj, Ceramica și Sănătatea 
Jimbolia). A fost încurajată extin
derea gimnasticii Ia locul de pro
ducție, anul 1976 înregistrînd o 
creștere a unităților în care, se 
practică de la 14 (in 1975) la 26. 
în schimb, deși în județ există 
destule bazine de înot și locuri de 
agrement pe malurile rîurilor, s-a 
neglijat cuprinderea organizată a 
tineretului în acțiunile „înotul pen
tru toți" sau „Amicii drumeției". 
De asemenea — deși populația ju
dețului posedă un număr impor
tant de biciclete — nu s-au orga
nizat concursuri de ciclism sau ci
cloturism. în mediul sătesc, acti-

Victor BANCIULESCU

Marți după-amiază. în marea 
aulă a Universității din Timișoara 
a fost convocată plenara C.J.E.F.S. 
Timiș, chemată să analizeze modul 
de îndeplinire a sarcinilor mișcă
rii sportive în județ și să adopte 
un plan de măsuri privind dez
voltarea educației fizice și a spor
tului pînă în anul 1980, precum și 
modalitățile de pregătire a sporti
vilor județului în vederea partici
pării celor mai buni la Jocurile 
Olimpice din 1980. La succesul lu
crărilor — care s-au desfășurat în 
spiritul înaltelor exigențe de partid
— au contribuit prin participarea 
lor directă membrii consiliului ju
dețean, reprezentanții organizații
lor și Instituțiilor locale cu atri
buții în domeniul sportului, cadre 
universitare și profesori de educa
ție fizică, antrenori și sportivi frun
tași, activiști din consiliile clubu
rilor și asociațiilor.

La fructuoasele lucrări ale ple
narei au participat tovarășii Mihai 
Telescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Timiș al P.C.R., și 
general-locotenent Marin Dragnea, 
președintele C.N.E.F.S.

Lucrările plenarei au fost des
chise de Radu Bălan, șef de secție 
în Comitetul județean de partid, 
președintele C.J.E.F.S. Timiș, care 
a subliniat cadrul propice în care 
se desfășoară mișcarea sportivă, 
sprijinită de organele și organiza
țiile de partid, precum și răspun
derea pe care — în acest context
— o au cadrele sportive pentru 
valorificarea potențialului uman din 
județ.

Cuprinzătoarea analiză a felului 
în care au fost respectate sarcinile 
mișcării sportive din județul Timiș 
în cursul anului 1976 a fost pre
zentată plenarei de către Ion Bușe, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
încă de la început s-a subliniat 
faptul că sub conducerea și cu spri
jinul permanent al Comitetului ju
dețean de partid, C.J.E.F.S. Timiș

REZULTATE TEHNICE : 30
km seniori : 1. GHEORGHE
GÂRNIȚĂ (DINAMO) 1 h 27,30. 
campion național, 2. Petre Cio
banu (Dinamo) 1 h 31,29, 3. Du
mitru Drăghici, (A.S.A.) 1 h 31,34, 
4. Eleonor Cercel (A.S.A.) 1 h 
33,08, 5. Adrian Mocanu (Stea
gul roșu) 1 h 33,56, 6. Hristo Be
nedek (Dinamo) 1 h 34,03, 7.
Iosif Tamaș (Dinamo) 1 h 34,04, 
8. Gheorghe Duca (Dinamo) 
1 h 34,07 ; 10 km, senioare: 1. 
CORNELIA MITITELU (I.E.F.g.) 
39,25 — campioană națională. 
Lucia Barabaș (Tractorul)
3. Vilma Tudor (Dinamo)
4. Adriana Boyte (C.S.U.
dea) 40,42, 5. Rodica

2.
40,25, 
40,33, 
Ora- 

Clinci 
(Tractorul) 41,05, 6. Marcela Țe- 
posu (L.E.S. Predeal) 41,51, 7.
Elena Tișcă (Tractorul) 41,53, 8. 
Nicoleta Scurtu (I.E.F.S.) 42,07.

Sîmbătă au loc cursele de 15 
km pentru seniori și 5 km pen
tru senioare iar duminică se vor 
desfășura întrecerile de ștafetă,

Mihai BARA

(Continuare în pag. a 2-a)
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DUPĂ TESTUL DE LA

La sfirșitul săptămânii trecute, in excursie cu schiurile la Cota 1 400... Foto : Dragoș NEAGU

detalii în legătură 
stau în fața asocia- 
din întreprinderi și 
cluburilor sindicale

Pentru a afla 
cu sarcinile ce 
(iilor sportive 
instituții șl a 
de performanță, ne-am adresat tov.
Efrem Cherteș, adjunctul pre
ședintelui Comisiei sport si turism 
a U.G.S.R.

— Ce acțiuni vă propuneți in 
vederea lărgirii sferei de cuprin
dere a oamenilor muncii, a intre- 
gului tineret din întreprinderi și’ 
instituții in practicarea exercițiilor 
fizice și sportului ?

— în preocupările consiliilor ju
dețene ale sindicatelor pe primul 
plan trebuie pusă dezvoltarea AC
TIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZI
CĂ. Organizațiile sindicale, in co
laborare cu consiliile județene pen
tru educație fizică și sport, cu di
recțiile sanitare și cu organele co
lective de conducere din întreprin
deri și instituții sint chemate să 
adopte in cel mai scurt timp mă
suri concrete de extindere a prac
ticării — timp de 5—10 minute 
zilnic — a gimnasticii la locul de 
muncă. De asemenea, ele trebuie 
să acționeze în direcția deprinde
rii angajaților cu practicarea in
dependentă, la domiciliu și la că
minele de nefamiliști, a unor exer
ciții de gimnastică. Alergări ușoa
re timp de zece minute, mersul în 
ritm susținut pe o distanță de 4—5 
kilometri zilnic, mersul pe bicicle
tă sint tot atîtea forme ce pot ac
tiva funcțiile organismului contri
buind. in același timp, la folosirea 
utilă și plăcută a timpului liber. 
Spațiile de la casele de cultură ale 
sindicatelor vor trebui folosite atit 
pentru inițierea in diferite ramuri 
de sport, cît și pentru organizarea 
unor competiții adecvate ; se pre
conizează ca pînă la sfîrșitul anu
lui viitor un număr de 12 case de 
cultură ale sindicatelor să fie do
tate cu aparatura necesară practi
cării exercițiilor fizice și funcțio
nării unor centre de gimnastică de 
întreținere pentru femei, precum și 
a unor centre de culturism.

— Pentru a înlesni înțelegerea 
de către activiștii din asociații a 
sarcinilor complexe ce decurg din 
planul de măsuri, vă rugăm să vă 
referiți și la unele acțiuni vizînd 
DEZVOLTAREA SPORTULUI DE 
MASĂ.

— Sint foarte multe posibilități 
de practicare a sporturilor prefe
rate de către angajați și familiile 
acestora, realizarea lor depinzînd 
de interesul pe care îl depun în 
această direcție consiliile asocia
țiilor sportive. Se recomandă, astfel, 
organizarea de acțiuni săptămînale

din formele care și-a dovedit cu 
prisosință eficacitatea în angrena
rea unor mase largi de oameni în 
practicarea sportului : campionatul 
asociației. Condiția succesului este 
însă ca întrecerile să se organizeze 
cu prioritate la nivelul atelierelor, 
secțiilor, sectoarelor etc. Trebuie 
avut în vedere ca la întreceri să 
fie angrenate și tinerele ce mun
cesc în unitatea respectivă.

După cum se știe, peste puțină 
vreme se va da startul celei mai

rilor și instituțiilor să fie cuprinși 
in întrecerile acestei manifestări 
de mare amploare. Concomitent, 
trebuie să se acorde cea mai mare 
atenție creării condițiilor ca un 
număr cît mai mare de tineri să 
se pregătească și să-și treacă nor
mele prevăzute de complexul po
lisportiv „Sport și sănătate".

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Ce ne sugerează acest prim 
test de la Bordeaux ? O declara
ție a antrenorului francez, Hidalgo, 
imediat după meci, ne apropie de 
punctul nodal al discuției : „Am 
ținut ca echipa mea să-și asume 
mereu inițiativa, să fie mereu în
treprinzătoare. Cred că băieții au 
reușit asta și sint mulțumit".

în adevăr echipa Franței a cîș- 
tigat duelul inițiativelor. O spune 
și Platini : „Românii au Încercat 
să ne stinjenească în construirea 
jocului dar eu cred că, după pau
ză, noi am reușit să luăm iniția
tiva și am făcut ceea ce trebuia să 
facem pentru a cîștiga". (Declarație 
reprodusă de Michel Fradet 
„Sud-Ouest“ din Bordeaux).

înainte de joc, antrenorul 
vaci spunea fotbaliștilor 
„N-am venit să ne apărăm. Testul 
înseamnă încercarea puterii, pen
tru a vedea cum putem ajunge în 
forma maximă in aprilie. Dar nu 
avem dreptul să subestimăm legile 
marcajului. Francezii sint foarte 
puternici in linia de mijloc. Sha- 
noun — Michel — Platini este una 
dintre cele mai bune linii de mij
loc din Europa. Iar Platini e cel 
mai dotat jucător european din ti- 
năra generație. Iată un nume care 
ne obligă la marcaj total. Dacă

Co 
săi

iN DOLJ, UN SPORT CU
în perspectiva Jocurilor Olim

pice din 1980 fiecare județ a pri
mit sarcina să se preocupe în
deaproape de cîteva ramuri spor
tive, pe care să Ie sprijine în mod 
prioritar. în stabilirea acestora s-a 
ținut seama de condițiile locale : 
bază materială, cadre, populație, 
unități sportive etc. Dintre ramu
rile sportive olimpice singura care 
figurează pe tabelul priorităților 
in absolut toate județele țării este 
ATLETISMUL. S-a conferit. în fe
lul acesta, atletismului locul frun
taș pe care trebuie să-l aibă în 
sistemul nostru 
pe baza marii 
și importanței 
fiind considerat 
iul sport olimpic.

Acțiunea aceasta de nominali
zare trebuie să fie privită cu toată 
seriozitatea și răspunderea, stabi- 
lindu-se la nivelul fiecărui județ 
sarcini concrete pentru unitățile 
sportive de performanță din învă- 
țămint, din întreprinderi și insti
tuții, pentru cluburile sportive te
ritoriale, luîndu-se, în același timp, 
măsurile practice corespunzătoare 
în așa fel îneît problemele atle
tismului să fie 
vărat prioritar, 
nuri.

în rîndurile 
notații privind 
la nivel județean.

Nominalizarea atletismului 
sport de. performanță 
județul Dolj nu este 
tîmplătoare. Calitățile

de educație fizică, 
sale accesibilități 

sale mondiale, el 
unanim principa-

rezolvate, cu ade- 
pe multiple pla-

următoare, cîteva 
activitatea atletică

ca 
la nivelul 
deloc în-. 

native ale

ADEVARAT PRIORITAR!

Dumitru sau Boloni — cînd faza 
se deplasează mult — vor reuși 
asta, jocul echipei noastre va fi 
mai degajat, deoarece francezii iși 
vor fi pierdut dirijorul”. Antici
parea s-a dovedit exactă. Timp de 
o repriză întreagă, Flatini nu și-a 
putut etala superclasa. (Timp de o 
repriză, adică exact perioada în 
care forța de joc a echipei noastre 
a permis exercitarea marcajului 
sever). După pauză, odată cu di
minuarea prospețimii sau, mai e- 
xact, odată cu scăderea tenacității 
și a disciplinei tactice, excelentul 
Platini, eliberat și foarte bine sus
ținut de Shanoun (un alt jucător 
de clasă europeană) a împărțit ne
numărate mingi, vizîndu-1 în pri
mul rînd pe rapidul Rouyer, 
coechipierul său de la Nancy. în 
aceste 25—30 minute, în care 
tempo-ul francez a crescut mult, 
„extremele galice” au declanșat 
binecunoscutele lor raiduri. Funda
șii noștri laterali, tatonînd prea 
mult, au lărgit frontul de atac, ast
fel îneît linia a doua franceză, în 
frunte cu Platini, a făcut încruci
șări derutante avantajată și ds 
faptul că Boloni n-a intuit mo
mentul de scădere și a pornit la 
atac, lăsîndu-i doar lui Dumitru 
sarcina organizării unei defensive 
cît de cit raționale. Așa se 
de altfel, că, 
și Michel au 
opt șuturi la 
lizînd un gol 
țescu a șutat 
ORI (o dată ___ .. .___
simă) iar Dumitru NICIODATĂ.

Veți pune, în mod firesc, în
trebarea : cum s-a aplicat, în 
cest caz, ideea că nu am venit 
doar să ne apărăm ? în mod pa
radoxal echipa noastră a avut cel 
puțin cinci-șase ocazii de gol. Jo
cul organizat din prima repriză 
i-a servit lui Troi. de pildă, ci-

___ . face, 
în timp ce Platini 
expediat împreună 
poartă (primul rea- 
și o „bară"), Mul- 
DOAR DE DOUA 
dintr-o poziție rari-

a-

teva „mingi de aur" (furnizate de 
Mulțescu și Dumitru) pe spații 
realmente pustii dar, din păcate, 
dificultățile tehnice ale extremei 
noastre au irosit aceste situații. De 
asemenea, Zamfir, un jucător apa
tic în această partidă, a compro
mis din fașă multe momente bune, 
în ceea ce-1 privește pe Dudu 
Georgescu, el a fost prea izolat in 
compania a doi fundași centrali 
buni (Rio și Lopez). Abia în ulti
mul sfert de oră, Dudu Georgescu 
a luat jocul pe cont propriu, neli- 
mitîndu-se la rolul de săritor pen
tru interceptarea mingilor dega
jate de Iordache. în paranteză fie 
spus, portarul nostru a fost sur
prins de șutul lui Rouyer la go
lul al doilea. în acest ultim sfert 
de oră, fotbaliștii români, foarte 
insistenți, au avut două mari oca
zii pentru reducerea scorului.

Ceea ce trebuie însă remarcat 
este faptul că potențialul general 
al echipei noastre a fost de 
mult 60 la sută in seara de 2 fe
bruarie, după o cam lungă 
bernare. Se spune în general că, 
în duelurile cu fotbaliștii nordici, 
jucătorii noștri sint handicapați la 
capitolul forță. Se spune, pe de 
altă parte, că în’ duelul cu „țînța- 
rii” francezi (expresia îi aparține 
lui Jean Gaillard de la „France 
Soir”) ei manifestă un minus de 
velocitate. Se omite însă faptul 
că unele performanțe ale jucători
lor noștri la capitolul forță și vi
teză (hai să ilustrăm prin Sătmă- 
reanu II și Troi) sînt trădate de 
insuficiențe tehnice oarecum croni
ce. în tabăra noastră, doar Du
mitru și Mulțescu s-au ridicat la

loan CHIRILA
Bordeaux, 3 februarie

BORDEAUX
Câștigătoarea ediției 1976 a „Cupei 
F.R.P.", Elena Goncear. ieri, la un 

antrenament tehnic
Foto : S. BAKCSY

DOUĂ IMPORTANTE
COMPETIȚII

INAUGUREAZĂ
NOUL SEMN

cel
hi-

COMPETITIONAL 
LA POPICE

și In „Trofeul Reșița"

tineretului din această zonă geo
grafică corespund 
tate de practicarea 
De-a lungul anilor, 
nostru au pornit spre marea per
formanță sportivi talentați ca Ar
gentina Menis, Virginia Bonci- 
Ioan, Natalia Andrei-Mărășescu, 
Nicolae Onescu, Florența Ionescu 
etc. în anul care s-a încheiat 
atleții craioveni au cucerit nouă 
titluri de campioni republicani de 
juniori și au stabilit 11 noi recor
duri naționale, dintre care cinci la 
seniori. Din lotul național fac 
parte 18 reprezentanți ai județu
lui nostru.

Am enumerat aceste cîteva rea
lizări ale atletismului doljean pen
tru a întări afirmația că nomina
lizarea acestei ramuri la nivelul 
județului nostru este pe deplin 
justificată. Trebuie să spun însă 
că performanțele obținute pînă a- 
cum nu ne mulțumesc, că ele nu 
reprezintă întregul potențial atle
tic al județului Dolj.

în anul 1976 aveam peste 3150 
de practicanți ai acestei discipline 
sportive (acum numărul lor a mai 
crescut), dintre care doar 89 erau 
clasificați : un maestru emerit al 
sportului, doi de clasă internațio
nală, 14 cu categoria I de cla
sificare, 42 categoria a Il-a etc. 
Numai în această privință și veți 
fi de acord că posibilitățile noas
tre sint mai mari. Condițiile pe 
care le avem (și ele sint în curs 
de îmbunătățire) ne dau dreptul 
să sperăm la mai mult, ne obligă

celor solici- 
atletismului. 
din județul

(Continuare în pag. a 3-a)

destinate refacerii după e-

muncim mai mult și mai bme 
putem raporta mai multe rea-

?■
I

să 
să 
lizări la ora bilanțului. Cînd a- 
firm aceasta mă gîndesc la cei 
15 antrenori de atletism care ac
tivează în județul nostru, mulți 
dintre ei cu frumoase cărți de vi
zită, la baza largă de selecție, la 
condițiile materiale de care dispu
nem, la sprijinul permanent și 
substanțial pe care-1 primim atît 
din partea federației, și mai cu 
seamă din partea organelor locale 
de partid și de stat.

Din vara acestui an, stadionul 
Tineretului din Craiova — com
plet refăcut și amenajat — va fi 
afectat exclusiv activității atletice. 
La acest stadion au fost amenajate 
mai multe încăperi, între care și 
cele 
fort (saune, cameră pentru oxige
nare ' ~
funcționa și policlinica 
Chiar dacă acum, în timpul iernii, 
întîmpinăm unele dificultăți în 
pregătire, neavînd încă o sală de 
antrenament corespunzătoare, noi 
n-am stat, cum se spune, cu mîi- 
nile în sîn. în clădirile celor două

etc.). în același sediu va 
sportivă.

prof. ION RINDERU,
președintele C.J.E.F.S. Dolj

(Continuare în pag. a 2-a)

Ne mai despart trei săptămîni pînă la deschiderea oficială a sezonului 
de primăvară. La 27 februarie șase dintre echipele de Divizia A intră 
in lupta optimilor „Cupei României", pentru ca apoi, la 6 martie, să 
se dea startul returului campionatului. In perioada de timp care a mai 
rămas echipele noastre divizionare iși intensifică pregătirile, acordind 
acum o mare atenție jocurilor de verificare in scopul omogenizării 
formațiilor și stabilirii „ir-lui de bază. Ieri, cu toate că vremea a fost 
neprielnică, pe mai multe stadioane din țară s-au desfășurat partide 
amicale. In Capitală, pe stadionul Giulești, a avut loc primul meci-test 
din acest an, intre Rapid și Tehnometal. In imagine, o fază la poarta 
echipei Tehnometal : fundașul Sirbu reușește să respingă un atac al 
rapidiștilor. (în pag. a 3-a, amănunte despre unele întîlniri amicale dis
putate ieri). Foto : V. BAGE AC

Mîine începe noul sezon compe- 
tițional în sportul popicelor. Gazda 
primelor întreceri oficiale ale anu
lui va fi Reșița, oraș cu o veche 
și frumoasă tradiție în acest sport, 
care a dat țării numeroși popicari 
valoroși, printre care se numără și 
actualii campioni mondiali la pro
ba de perechi, Iosif Tismănar și 
Ilie Băiaș. Pe arenele Olimpia și 
C.S.M. se va disputa prima etapă 
a „CUPEI FEDERAȚIEI ROMA
NE DE POPICE”, aflată la ediția 
a IV-a, competiție individuală eli
minatorie la ___ 1___ 21
jucători și tot atîtea j'_.l.l___
componenții loturilor naționale și 
alți sportivi — invitați de „ 
organizator — care s-au evidențiat 
în turul campionatului Diviziei A. 
Printre concurenții prezenți pe 
pistele reșițene se numără ’ Elena 
Goncear (Voința București) — ciș- 
tigătoare a ediției precedente (pri
mul clasat la bărbați, Ilie Băiaș, 
nu va participa, deoarece nu este 
încă restabilit după accidentul ds 
circulație suferit in urmă cu o 
lună), Mariana Constantin (Hidro
mecanica Brașov) — campioana 
țării la individual. Ana Petrescu 
(Gloria București) — componentă 
a lotului, Maria Stanca (C.S.M. 
Reșița) — una dintre cele mai 
bune jucătoare din localitate. I, 
Tismănar (Constructorul Galați), 
Gr. Marin (Olimpia București), 
Gh. Silvestru (Petrolul Teleajen 
Ploiești) și Al. Cătineanu (Gloria 
București) — toți din reprezenta- 

■ ti va țării.
Concomitent se dispută tradițio

nalul turneu individual „TROFEUL 
REȘIȚA", rezervat senioarelor și 
seniorilor și la care, pe lingă 
concurenții de la „Cupa F.R.P.”, se 
vor întrece și cei mai buni popi
cari din orașul gazdă. Ediția pre
cedentă a „Trofeului Reșița” — un 
concurs în care s-au obținut re
zultate valoroase — a revenit Ele
nei Trandafir (Laromet București) 
— anul acesta nu participă — șl 
lui Iosif Tismănar. Competiția or
ganizată de C.J.E.F.S. Caraș-Seve- 
rin se dispută miine pe arenelă 
Olimpia (m) și C.S.M. (£).

care iau startul 20 de 
jucătoare.

forul
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Rugbyștii își continuă pregătirile

AGRONOMIA CLUJ-NAPOCAȚintește menținerea poziției...
De la 9 ianuarie rugbyștii de 

la Agronomia Cluj-Napoca au pu
tut fi întîlniți din nou, zilnic, în 
parcul sportiv „Babeș-Bolyai,‘. Sub 
îndrumarea prof. Al. Paloșanu, an
trenorul echipei, studenții rugbyști 
de aici fac preparative intense pen
tru reluarea activității competițio- 
nale.

Primei etape de pregătire. în
cheiată pe ziua de 2 februarie, îi 
urmează cea cuprinsă intre 3—13 
februarie, programată la Vatra 
Dornei. Zece zile de antrenamente 
în condiții oricum mai aspre decît 
în orașul de sub Feleac, unde ză
pada a dispărut aproape complet, 
iar temperatura înregistrează a- 
proape permanent valori pozitive, 
într-o a treia etapă, după 15 fe
bruarie, pe o perioadă de două 
săptămînî, prof. Paloșanu își va 
orienta munca de instruire pe pre
gătire tehnică și tactică. Apoi, în

O SURPRIZA PLĂCUTĂ : 
MOTORUL ARAD 

înființată în noiembrie 1975, 
formația Motorul Arad a și rea
lizat în seria a Il-a a diviziei 
secunde o performanță : clasarea 
pe locul secund la finele turu
lui. Rugbyștii arădeni au efec
tuat pregătiri pentru noul sezon 
începînd din 10 ianuarie. Munca, 
seriozitatea, entuziasmul — iată 
ce caracterizează pregătirile con
duse de dr. loan Covaci și Cornel 
Mitan. Jocurile amicale vor fi 
inaugurate de la 20 februarie, la 
Sibiu. Lotul mai cuprinde — 
printre alții — jucători ca Ris- 
ta, Bontea, Lupașcu, Buliga, 
Calimente, Andrioaie. Conduce
rea tehnică promite să mai pro
moveze un număr de 7 juniori 
de la echipa Grupului școlar 
C.F.R. Arad.

Pavel ȘODINCA — coresp.1'

etapa finală, după 1 martie, vor 
avea loc cîteva jocuri de verifica
re. dintre care cele mai dificile se 
anunță a fi cele cu C.S.M. Sibiu 
și C.F.R. Brașov, de fiecare dată 
irvffe plasare.

isrspeeMhhle Agronomiei în a- 
propiatul sezon competițional? Prof. 
Paloșanu manifestă optimism dar 
și prudență. Va reintra în focul 
întrecerilor oficiale doar cu un 
fundaș (Novac), patru centri (Mă- 
țăoană, Ursu, Irimie și Vasiliu), 
trei aripi (Marcu, Raica și Ilie) și 
doi mijlocași (Cuida și Frîncu). E 
drept, jucători care răspund bine 
sarcinilor posturilor respective, dar 
prea puțini. Dacă mai apar și in
disponibilități, cum s-a întimplat 
în toate campionatele...

Prudența antrenorului clujean es
te și mai accentuată cind e vorba 
de pachetul de înaintași, cu un 
gabarit care nu poate rezolva în
totdeauna mulțumitor 
ficile din teren. Doar 
de 1,88 m (Cristea și 
cind toate echipele de 
după înaintași cu peste 1,95 m înăl
țime ! Greutatea grămezii : 710 kg, 
dar diferența dintre liniile I (274) 
și III (260) apare, după cum se 
vede, insensibilă. Căutînd să com
penseze aceste neajunsuri, antreno
rul ne-a dat de înțeles că va o- 
rienta activitatea înaintașilor către 
un ritm rapid, către o circulație 
permanentă în teren, deci pe mo
bilitate, pe dinamism.

Obiectivul imediat — victorii a- 
supra lui „U“ Timișoara și Sportul 
studențesc, echipe cu care „agro
nomii" vor juca acasă. Poziția fi
nală 
trei 
care 
cele 
Sportul studențesc șl Rapid.

Un deziderat, o problemă doar 
parțial rezolvată: folosirea inten
sivă a terenului din parcul spor
tiv „Babeș-Bolyai"...

situațiile di- 
doi jucători 
I. Horvath), 
„A" aleargă

tn competiție — în primele 
locuri ale grupei a Il-a. pe 
se află și în prezent, talonînd 
două formații bucureștene,

i
Tiberiu STAMA

CAUZE CARE
Nivelul ^ehnic al primului tur

neu de sală al campionatului 
masculin de handbal, Divizia A, 
disputat la Pitești, nu poate să 
ne satisfacă. A fost evident că 
între echipe continuă să existe o 
mare diferență de pregătire și 
valoare.

Cauzele care determină această 
situație sînt multiple și se întind 
pe o arie largă, de la dificultățile 
in a-i determina pe sportivi să 
accepte un volum sporit de antre
nament, pînă la comoditatea unor 
antrenori și lipsa de sprijin a unor- 
secții și conduceri de cluburi. Mi 
se pare însă că scăderea nivelu
lui tehnic al campionatului este 
cauzată, în primul rind, de mo
dul cum este organizată întrece
rea. De mai mulți ani campiona
tul Diviziei A se dispută în... pau
zele perioadelor de pregătire a lo
tului. Competiția este pur șl sim
plu sugrumată, se dispută în cam
panii și, firește, pregătirea lotu
rilor urmează același curs nefi
resc, situîndu-se mult sub nivelul 
actualelor exigențe. Existînd o 
strinsă interdependență între va
loarea campionatului și cea a e- 
chipei naționale, se desprinde clar 
faptul că aceste carențe din des
fășurarea Diviziei A se răsfring 
asupra reprezentativei tării.

Lipsa de pregătire de la cluburi 
nu permite talentelor reale să se 
afirme în campionat. De aici fap
tul că aceiași și aceiași jucători sînt 
rulați în selecționata țării, uzîn- 
du-se și blazîndu-se prematur. 
Astfel este posibil ca la toate com
petițiile — Jocuri Olimpice, cam
pionate mondiale, campionate mon
diale studențești etc. — să pre
zentăm aceeași formație, în timp 
ce alte țări au cîte 3—4 garnituri 
de valori (ridicate) apropiate.

Din această cauză propun o nouă 
formulă de disputare a campiona
tului. Cel în aer liber să se

„Cupa 16 Februarie44 

la lupte 

greco-romane

PRIMUL
CONCURS

DE SELECȚIE
AL ANULUI

Conform tradiției, odată cu 
cheierea pregătirilor de iarnă 
luptătorilor fruntași, federația 
specialitate organizează primul ma
re concurs de selecție .al anului, 
dotat cu „Cupa 16 Februarie".

întrecerile se vor disputa sîm- 
bătă și duminică, în sala Dinamo. 
Datorită numărului mare de spor
tivi înscriși (peste 100), concursul 
se desfășoară sistem turneu (eli
minatoriu). Competiția, care începe 
miine, este rezervată luptătorilor 
de la greco-romane, cei de la li
bere urmînd să se întreacă la 
sfîrșitul săptămînii viitoare. Re
gulamentul concursului prevede că 
au drept de participare numai 
luptătorii pînă la 25 de ani, ex- 
ceptîndu-se cei 
șase locuri la 
Această clauză 
indică intenția 
resort de a verifica. într-un con
curs de valori egale, un număr cit 
mai mare de tineri luptători sus
ceptibili să fig introduși în lotul 
național.

Discutînd cu antrenorul emerit 
Ion Corneanu despre întreceri, a- 
cesta ne-a declarat : „Anul trecut 
ne-am ocupat exclusiv de pregă
tirea lotului olimpic, turneul de la 
Montreal fiind principalul nostru 
obiectiv. Am convingerea că în a- 
cest timp mai mulți tineri au rea
lizat salturi valorice importante pe 
care Ie putem constata acum. Cei 
ce vor dovedi talent și capacitate 
de luptă, deci tinerii care vor de
monstra că sînt capabili de per
formanțe înalte vor fi imediat in
cluși în lot și verificați apoi și în 
concursuri internaționale".

Turneul începe sîmbătă, la ora 
12 și duminică, de la ora 9.

în- 
ale 
de

clasați în primele 
Jocurile Olimpice, 

a regulamentului 
forului nostru de

DETERMINA NIVELUL SCĂZUT
AL DIVIZIEI A

dispute în două tururi (toamnă 
și primăvară), după sistemul eta
pelor săptămînale. în sală să fie 
inițiat un campionat național a- 
parte. El să se desfășoare după 
formula întrecerilor 
două serii de cite 6 
cu meciuri tur-retur) 
nalele : ciștigătoarele 
vor disputa lotul 1, 
pe locurile doi vor lupta pentru 
locul 3 ș.a.m.d. S-ar crea astfel 
premisele amplificării luptei în 
campionatul în aer liber (pe baza 
unei pregătiri minuțioase) și s-ar 
oferi echipelor posibilitatea de a 
participa la un campionat de sală, 
cu alte condiții, alte pretenții. 
Formula întrecerilor în sală ar a- 
vantaja și pregătirea — crearea 
stereotipului pentru marile între
ceri oficiale.

Am convingerea că nici modul 
în care se aprobă angajarea tur
neelor și meciurilor internaționale 
inter-cluburi nu este stimulativ. 
După opinia mea, federația ar tre
bui să facă o riguroasă selecție. 
Numai acele formații care se do
vedesc bine pregătite și care o- 
cupă un loc de frunte în clasa
mentul Diviziei A ar trebui să pri
mească permisiunea de a participa 
la întreceri peste hotare. Compor
tarea lor în aceste competiții ar 
trebui să fie serios analizată, pen
tru ca ele să nu devină simple 
plimbări turistice.

în fine, problema arbitrajului 
devine din ce in ce mai impor
tantă. Prestația arbitrilor noștri 
este slabă, necorespunzătoare. Iată 
de ce opinez pentru promovarea 
foștilor jucători in rindurile arbi
trilor și pentru rediscutarea regu
lamentului prin care arbitrii sînt 
avansați în loturile divizionare.

olimpice : 
echipe (dar 
și, apoi, fi- 
seriilor își 

cele clasate

DIVIZIA DE HOCHEI (grupa B)
MIERCUREA CIUC, 3 (prin tele

fon). — După o zi de pauză, ulti
mul tur al campionatului Diviziei 
naționale de hochei (seria a n-a) 
a continuat cu jocurile etapei a 
HI-a.

ZVVINTUB GHEORGHIENI — TÎR- 
MAVA ODORHEI 6—4 (2—Z, 3—2, 
I—0). Meci de mare luptă. în min. 
10 Tîrnava conducea cu 2—0, avînd 
cîteva situații bune de a majora 
scorul. Hocheiștil de la Avîntul 
și-au construit cu răbdare acțiunile; 
ofensive, au egalat, iar în repriza 
secundă au luat conducerea (4—2 
mln. 37). înaintea celei de a doua 
pauze scorul se menținea foarte

strlns (5—4). In ultimele 20 de 
nute calitatea jocului a scăzut, 
vtntul a mai înscris un gol, vuu- 
nlnd o victorie meritată care-1 per-

AGRC______  ______________ _ _
(2—1, 5—1, 5—1). studenții au rezis
tat doar în prima repriză, după 
care hocheiștil de la Unirea — în 
mare vervă — au pus total stăpînl- 
re pe joc, înscriind gol după gol 
si obtinind o victorie la un scor 
care ne scutește de comentarii

SPORTUL STUDENȚESC A.S.E. — 
LICEUL NR. 1 MIERCUREA CIUC 
8—4 (2—2, 5—1, 1—1).

mi-
A- 

obțl-
să lupte pentru locul 3.

FIREA SF. GHEORGHE — 
FONOMIA CLUJ-NAPOCA 12—3

DE HANDBAL
Prea mult trebuie să aștepte un 
arbitru bun pînă cind să poată 
ajunge să conducă un meci de 
divizie. Nu trecerea timpului să 
ateste valoarea sa, ci modul în 
care știe să aplice regulamentul, 
felul cum știe să stimuleze jocul 
și — nu în ultimul rînd — 
titudinea sa.

Acestea sînt opiniile mele 
rește, nu am pretenția că 
fără cusur. De aceea le 
discuției specialiștilor, cu convin
gerea că, adueîndu-și și ei contri
buția, vom putea sprijini efectiv 
progresul handbalului românesc.

OPREA VLASE 
antrenor emerit

corec-

și, fi- 
ar fi 
supun

DE CE NU PRODUCE BORȘA 
MARI CAMPIONI DE SCHI?

Cele mai 
ritorilor pe 
obținute pe trambulina de la Bor
șa. Evoluții 
realizat de-a lungul timpului spor
tivi ca D. Lupu, I. Eros, V. Bir- 
san, Gh. Gerea (ultimul fiind și 
recordmanul instalației cu o sări
tură de 94 m, reușită in 1976). 
Dată fiind existența de aproape 40 
de ani a trambulinei din inima 
Maramureșului, s-ar putea crede 
că printre acești performeri se 
află și vreun reprezentant al Bor
șei sau din satele apropiate. S-ar 
putea presupune deci că trambu
lina constituie un firesc centru de 
atracție pentru tinerii maramure
șeni dintre care, atent pregătiți, ar 
apare un mare „zburător". Dar lu
crurile nu stau așa. Trambulina de 
la Borșa găzduiește și favorizează 
doar oaspeților tentativele de a 
realiza recorduri, oaspeți veniți 
tocmai din Brașov...

Așadar, la Borșa există o tram
bulină care oferă bune condiții de 
pregătire ; există în satele și co
munele înconjurătoare, mulți co
pii dornici să practice săriturile 
sau schiul alpin sau pe cel de 
fond, tineri curajoși, bine dotați 
fizic ; există, în fine, condiții atmos
ferice prielnice sporturilor de iar
nă, adică frig și zăpadă din a- 
bundență. Mai mult, într-o recentă 
vizită la Borșa, am aflat că la 
Școala generală nr. 5 din Borșa- 
Fintîna funcționează din anul 
1973—1974' o școală sportivă cu pro
fil de schi, alcătuită dintr-un lanț 
de șapte clase. Tot aici a fost în
ființat cu aproape 13 ani în urmă, 
în 1964, un centru de practicare a 
schiului. Tuturor condițiilor enun
țate mai _ înainte li se adaugă, în 
consecință, . existența unui cadru 
organizatoric adecvat performanței 
în schi. Și totuși, Borșa rămîne, în 
continuare, în afara realizărilor la 
nivel național din sporturile hi- 
vernale.

Investigînd cauzele care au con
dus la această stare de fapt, am con
statat că cei 200 copii care ar dori 
să escaladeze treptele performanței 
o pot face cu... 15 perechi de schi
uri în stare de folosință, 19 pe
rechi de bocanci și cîteva hanora-

bune rezultate ale să- 
schiuri români au fost
destul de valoroase au

ce necorespunzătoare. Iar dintre 
cele patru cadre didactice cu res
ponsabilități în cadrul școlii spor
tive, unul este profesor de specia
litate, al doilea este profesor de 
biologie, iar ceilalți doi sînt su
plinitori. Sigur, în multe cazuri, 
lipsa de calificare într-o ramură 
sportivă poate fi suplinită de mul
tă ambiție, de punerea la curent 
cu ultimele noutăți în materie de 
antrenament sportiv, de interes. 
Dar în cazul Borșei nu se poate 
aborda discuția în acești termeni. 
Stă mărturie absența nemotivată a 
reprezentanților centrului de schi 
din localitate la faza județeană a 
campionatului național de schi, 
desfășurată cu cîtva timp în urmă 
la Mogoșa, lingă Baia Mare.

în aceste condiții, organele jude
țene cu responsabilități, vizăm în 
primul rînd Inspectoratul școlar și 
C.J.E.F.S., trebuie să-și reconsidere 
atitudinea față de centrul din Bor- 
șa. Această unitate sportivă trebuie 
dotată cu materialele necesare ab
solut trebuincioase, iar catedra de 
educație fizică încredințată unor 
cadre specializate, interesate în 
creșterea vîrfurilor sportive. De a- 
semenea, se poate face mai mult 
în direcția controlului și îndru
mării tehnice de specialitate. De 
la Federația română de schi a- 
flăm că s-au luat în studiu posi
bilitățile de construire a unei 
trambuline-școală în apropierea 
celei vechi, inaccesibilă începători
lor. Dar pînă la punerea ei în 
funcțiune va mai trece cîtăva vre
me. Numai că, în vederea acestei 
inaugurări, e necesar ca situația și 
posibilitățile de antrenament ale 
tinerilor schiori din Borșa să se 
schimbe radical, pornind, în primul 
rind, de la acțiuni pe plan local, 
în direcțiile pe care le-am suge
rat. Altfel, orice eforturi centrale 
rămîn sterile, iar o zonă montană 
cu mari posibilități de apariție și 
creștere a vîrfurilor sportive în 
sporturile zăpezii nu va putea pre
zenta, în continuare, o garnitură 
de schiori nici măcar la o obiș
nuită fază județeană.

Radu TIMOFTE
Corneliu IUREȘ

SCHIMBUL DE MIINE»?

Pe frumoasele pante ale munților din jurul Borșei se poate face schi. 
Lotul olimpic feminin de gimnastică al României (în imagine) și-a pe
trecut aici vacanța de iarnă. Pe localnicilor, care se inițiază
in tainele lunecării pe schiuri, vor bate la porțile marii performanțe 1

LARGI POSIBILITĂȚI PENTRU EXTINDEREA ACTIVITĂȚII DE MASĂ
j

(Urmare din pag. 1)

vitatea sportivă de masă nu s-a 
dezvoltat corespunzător (și exem
plele comunelor Peciul Nou sau 
Sacoșul Turcesc sînt grăitoare). 
Neajunsurile 
de masă sint 
slabe munci 
o conferință, 
nici o dezbatere pe această temă!

în domeniul sportului de perfor
manță, atenția a fost concentrată 
asupra afirmării și promovării ta
lentelor sportive, asupra perfecțio
nării lor printr-un ridicat volum 
de muncă, la nivelul parametrilor 
internaționali. Prezența a 10 spor
tivi (număr fără precedent) din ju
dețul Timiș în lotul olimpic româ
nesc Ia Montreal sporește presti
giul sportului de performanță bă
nățean, dovedind un potențial va
loros. Au fost cu mîndrie citate 
numele sportivilor de performanță 
Roland Gunesch, Alexandru F61- 
ker, Maria Micșa, Filigonia Toi, 
Aneta Matei, Printre ramurile spor
tive care s-au distins în județ me
rită a fi amintite : handbalul, ca
notajul. luptele, tirul, șahul, po
picele, tenisul, pentatlonul modern, 
gimnastica masculină (de ce nu și 
cea feminină în județul Alinei Go- 
reac ?) și unele probe de atletism. 
Acestea au fost amănunțit trecute 
în revistă, cu un ascuțit spirit cri
tic și autocritic.

Luînd cuvîntul, participanții au

în domeniul sportului 
puse și pe seama unei 
de propagandă : nici 
nici o gală de filme,

transformat plenara într-o adevă
rată tribună a schimbului de ex
periență. Problema educației fizice 
a tineretului a ocupa tu ri loc cen
tral în discuții. S-a arătat că în 
județul Timiș toate școlile genera
le au profesori de educație fizică. 
Astfel, cu un profesor la 150 de 
elevi, județul obține un raport de 
invidiat. Dar, din păcate, se con
stată că unele cadre didactice, ca
re depun activități și la cluburi, 
lipsesc adesea de la orele de edu
cație fizică, diminuînd valoarea 
raportului amintit. Ca foarte utilă 
a fost considerată inițiativa Facul
tății de educație fizică din Timi
șoara de a îndruma periodic în
vățătorii și educatoarele prin de
monstrații practice. S-a evocat, în 
același sens, necesitatea reciclării, 
la mai mici răstimpuri, a profeso
rilor de educație fizică. în dome
niul sportului școlar 
s-au subliniat unele 
sistemul de selecție 
Divizia școlară). Este 
se realiza accesul gratuit al elevi
lor pe toate bazele sportive din 
județ. în cartierul Circumvalațiu- 
nii din Timișoara toți copiii pre
școlari vor obține în scurt timp 
brevetul de înotător. în domeniul 
sportului de performanță, se caută 
soluțiile cele mai bune pentru co
ordonarea activității studenților pe 
planul studiilor și al sportului. Ca
notorii din județ (inciuzînd și 
practicanții la caiac-canoe) caută,

și universitar 
deficiente în 
(mai ales la 
pe cale de a

JUDEJELE POT FACE MAI MULT PENTRU DEZVOLTAREA PRINCIPALEI DISCIPLINE OLIMPICE
(Urmare din pag. I)

stadioane au fost amenajate două 
sălițe în care atleții noștri ' își 
pot continua pregătirea. Dar o- 
dată cu construirea sălii, ale cărei 
lucrări vor începe la toamnă, va 
fi rezolvată și această problemă. 
Noi înțelegem și ne simțim obli
gați să realizăm mult mai mult 
în domeniul atletismului de per
formanță decît am reușit pînă a- 
cum. Sper că ne vom îndeplini 
această dorință !

în ultima vreme am testat un 
număr foarte mare de copii și 
mulți dintre ei au fost recrutați 
pentru secția de atletism a Li
ceului „Nicolae Bălcescu“ — cea 
mai puternică secție din județ. 
Antrenorii de care dispunem au 
fost specializați pe probe și acti
vitatea lor este în permanență ur
mărită de membrii comisiei jude
țene și de specialiștii Consiliului 
nostru județean. Pentru că am a- 
mintit de comisia județeană, vreau 
să spun că ea cuprinde oameni 
inimoși și pasionați, în frunte cu 
profesorul emerit Nicolae Andrei, 
directorul Liceului „N. Bălcescu", 
Constantin Păcuraru, Constantin 
Bobei etc., care ne ajută foarte 
mult în dezvoltarea atletismului 
pe meleagurile doljene. Atletismul

a pătruns la noi, în ultimii ani, 
și la nivelul comunelor. în anu
mite centre comunale, de pildă, 
se organizează, la date fixe, con
cursurile din cadrul campionatului 
județean, întreceri care constituie 
adevărate sărbători sportive în co
munele respective. în urma unor 
asemenea competiții au fost selec
ționați numeroși copii și tineri do
tați pentru performanță.

Metodica antrenamentului 
suferi modificări substanțiale. în

va

sensul unei munci de perspectivă 
și nu în cel al obținerii unor per
formanțe imediate, dar minore.

Astfel înțelegem noi nominali
zarea atletismului ca sport de per
formanță la nivel județean. Și, 
in aceste condiții, sper ca nivelul 
performanțelor atletice doljene să 
atingă cote mai înalte, să ne a- 
ducem o contribuție mai substan
țială la creșterea valorică a atle
tismului românesc în perspectiva 
J.O. din 1980.

în prezent activează cu rezultate 
remarcabile cîțiva profesori tineri, 
între 
ghe 
care 
tate

LA GALAȚI: Mutații în concepție și atitudine!...
Felurite motive au determinat o 

dezvoltare necorespunzătoare a 
atletismului în Galați, deși baza 
materială este suficientă, deși 
există o mare populație școlară, 
deși... Lipsea, după părerea noas
tră, climatul favorabil atletismu
lui, în primul rînd la nivelul șco
lii. Poate părea paradoxal faptul, 
dar deși în programa de învăță- 
mînt atletismul are o pondere 
foarte mare, in practică însă... în 
școlile gălățene atletismul era 
practicat sporadic și întîmplător. 
In această direcție am acționat și 
acționăm cu toate forțele (cu aju
torul nemijlocit al Inspectoratului 
școlar județean — inspector Ti
beriu Stegărescu) pentru a pune

atletismul la locul său, pentru a-i 
crea climatul de care are nevoie. 
Mai cu vorba 
tica, am reușit 
nu ne putem 
caz mulțumiți __ __ ___ __
între altele, organizăm la Galați 
și la Tecuci divizii, la care fie
care școală, în mod obligatoriu, 
participă cu cîte o formație de 
tetratlon. Competiția stimulează 
pasiunile elevilor și, deopotrivă, ale 
profesorilor, chiar ale direcțiuni
lor de școli. Vom fi bucuroși să 
constatăm că atletismul, sportul 
olimpic nr. 1, prinde curînd rădă
cini adinei în școlile noastre. A- 
vem toate motivele să credem că 
așa va fi.

bună, mai cu cri- 
să facem ceva, dar 
declara în nici un 
cu ce am realizat.

_ 1, 
care Ion Tămășanu, Gheor- 

Plesnilă, Iulian. Bratu ș.a., 
datorită unei munci de cali- 
au schimbat pur și 
atletismului gălățean.
altă ordine de idei, 

subliniez o anume situație 
curioasă. Stadionul Dunărea 
de atletism (cu pistă din coritan) 
nu sînt suficient folosite pentru 
atletism. întrucît, datorită specifi
cului muncii, între orele 16,30—16 
aceste baze stau mai mult goale, 
am decis să le punem in mod 
gratuit la dispoziția școlilor, pen
tru organizarea orelor de educație 
fizică și activităților școlare. Am 
întocmit chiar o planificare foarte 
precisă în această privință. Care 
a fost însă rezultatul ? Nici mă
car 25 la sută dintre profesorii de 
educație fizică n-au venit, cu e- 
levii lor, la stadion sau la sală !

Situația trebuie să dea foarte 
serios de gîndit. Nominalizarea 
atletismului, în județul nostru 
pentru J.O. ’80 trebuie să însemne 
in primul rînd un prilej de se
rioase mutații în concepție. Altfel, 
rezultatele vor fi aceleași, ca pînă 
acum, nesatisfăcătoare.

simplu
țin să 
foarte 
și sala

Ing. TEODOR OPRICA
, _ președintele C.J.E.F.S. Galați

în afara excelentei piste de pe 
Bega, alte suprafețe de apă pen
tru antrenamente (mai ales de 
iarnă), pe lacurile Ianova sau Sur- 
ducul Mic. Cu mult entuziasm se 
angajează iubitorii atletismului din 
Timișoara să amenajeze, prin mun
că patriotică, pistele atletice ale 
vechiului 
numai în 
muri, s-a 
a foștilor 
ca descoperitori de talente în ju
deț.

Luînd cuvîntul, tovarășul gene- 
ral-locotenent Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S., a arătat că 
județul Timiș, cu o mare tradiție 
sportivă, cu o bogată rețea de 
baze, cu un potențial uman apre
ciabil, poate să contribuie în mod 
substanțial la 
sportului românesc 
seși dezbaterile din 
rătat că mai sînt 
domeniul sportului 
educației fizice, al 
performantă 
plin de terți factorii cu atribuții 
din județ, 
tre tineri 
fac sport 
reprezintă 
sibilități.
teaptă o contribuție sporită a pro
fesorilor de educație fizică. Cu o 
bază tehnico-materială mereu îm
bunătățită, sportul de performanță 
timișan are create condițiile pen
tru a forma campioni de talie in
ternațională. în acest scop, este 
necesară mai multă dăruire, se 
cere disciplină în muncă, ambiție 
în urmărirea rezultatelor optime. 
Astfel, județul Timiș va putea fi 
părtaș la îndeplinirea deplină a 
Programului de dezvoltare a miș
cării sportive din țara noastră.

în încheiere, a luat cuvîntul to
varășul Mihai Telescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., care consideră că 
înfăptuirile pe plan sportiv se în
scriu în bilanțul general de acti
vitate al județului. în 1976 s-â> 
înregistrat cea mai fertilă activi
tate economico-socială în județ. 
Pentru ca sportul să ajungă la 
același nivel este nevoie de o 
muncă responsabilă, competentă, 
perseverentă, de intervenția ope
rativă a activului C.J.E.F.S. Dar 
determinantă rămîne activitatea în 
domeniul sportului a organelor și 
organizațiilor de partid, ca parte 
componentă a muncii de partid. 
Vorbitorul a subliniat importanța 
inițiativei locale, semnalînd amplul 
program de dezvoltare a bazei ma
teriale și uecesitatea de a înmulți 
simțitor numărul locurilor de 
joacă pentru copii în cartierele 
noi. Eficiența detașamentului de 
specialitate, al profesorilor de edu
cație fizică, trebuie să se ridice 
la nivelul ierarhiei naționale. în 
activitatea sportivă răspunderea 
este și a organizațiilor de masă, 
inspectoratului școlar, rectoratelor, 
consiliilor profesorale care trebuie 
să analizeze partea ce le revine 
în realizarea unei mișcări sportive 
largi și calitativ superioară.

stadion Politehnica. Nu 
fotbal, ci și în alte ra- 
produs intensiva folosire 
sportivi de performanță

bunul renume al 
în lume. în- 
plenară au 
posibilități 
de masă, 
sportului 

nevalorificate i

. a- 
în 
al 
de 

de-
Faptul că doar 45% din- 
și doar 9% dintre adulți 
în această parte a țării 
prea puțin față de po- 

în acest sens, se aș-

Antrenorul rapidist Mihai Zaharia conduce un antrenament al grupei dț 
tinere speranțe, tn prim-plan, Stela Manea

VIITORII PERFORMERI Al RAPIDULUI
SE PREGĂTESC SÎRGUINCIOS

Secția de atletism a clubului 
Rapid București se numără prin
tre cele cu rezultate meritorii 
în realizarea performanțelor de 
valoare. în anul care a trecut, 
atleții rapidiști au cucerit un nu
măr de șapte titluri de campioni 
naționali : Veronica Buia, la pro
bele de sprint și la ștafeta 
4X100 m, Ștefan Lăzărescu și 
Dumitru Iordache, la săritura în 
lungime (primul în sală, celă
lalt, în aer liber), iar Doina Bă- 
descu, la 400 mg. în secție mai 
activează și cîțiva sportivi ti
neri, care nu și-au spus desigur 
cuvîntul în cea mai mare compe
tiție a țării : C. Bădoi, M. 
Scoarță, Viorica Recu. An
trenorul principal al secției, fos
tul săritor, în lungime Mihai 
Zaharia, a' simțit nevoia unei 
masive întineriri a lotului de 
care se ocupă, unii dintre per
formerii de azi fiind la o vîrstă 
destul de înaintată. Așa se ex
plică faptul că acum șase luni 
clubul din Giulești a întreprins 
o amplă acțiune de selecție, pri
lej cu care au fost testați a- 
proape 4000 de elevi. Dintre a- 
ceștia, antrenorul de atletism 
și-a selecționat o grupă de 20 
de fetițe, unele dintre ele ex
celent dotate pentru această dis
ciplină sportivă.

Asistînd la unul dintre antre
namentele efectuate de elevii 
antrenorului M. Zaharia la sala 
de la „23 August", ne-au fost 

, prezenta țe cîteva dintre speran
țele tehnicianului respectiv: 
Stela Manea — 14 ani șl
1,77 m înălțime, care posedă o 
viteză deosebită și o bună de
tentă. După șase luni de pregă
tire, Stela Manea a sărit în lun
gime, fără elan, 2,38 m ; Iuliana 
Antal (14 ani) a cîștigat toate 
concursurile de sprint pe care

Ie-a susținut. Le-am cunoscut pe 
Roxana Blejan, Maria Preda. 
Dana Dinu (12 ani), toate îndră
gostite de acest sport. Ultima 
locuiește în cartierul Chitila și 
este de fiecare dată printre pri
mele care se aliniază la intrarea 
în vestiarul sălii de la „23 Au
gust" pentru antrenamentul de 
ora 8.

Una dintre marile realizări ale 
antrenorului rapidist (în afara 
selecției) este că în timpul scurt 
de cînd se ocupă de pregătirea 
acestor copii a reușit să le in
sufle pasiune pentru atletism, 
dragoste față de muncă, înțele- 
gînd că aceasta este singura cale 
spre realizarea performanțelor.

în rîndul copiilor de care an
trenorul rapidist își leagă mari 
speranțe se află și Cornel Brătu- 
cu (campion național la săritura 
în lungime — juniori III), ca și 
Mihai Stănel, fiul fostului aler
gător în proba de 400 mg 
Gheorghe Stănel, tineri talen- 
tați care participă permanent și 
activ la programul de antrena
ment. Acestea sînt, desigur, 
cîteva argumente care-1 îndrep
tățesc pe antrenorul M. Zaha
ria să spere că tradiția fru
moaselor rezultate ale at’eților 
rapidiști va fi continuată de 
aceste tinere talente.

Mihai TRANCA

DUMINICA DIMINEAȚA, 
ÎNTRECERI DE CROS PE „TINERETULUI”

Duminică dimineața pe aleile de 
la stadionul Tineretului se va des
fășura cea de-a 28-a ediție a „Cro
sului 16 Februarie" organizat de 
clubul Rapid. Vor avea loc probe 
de seniori, senioare, juniori I și 
II. întrecerile încep la ora 10.

VRAJA Șl TENACITATE
Moiseeva și Minenkov 

boară de pe tărîmurile 
Protopopov, ale lui Peggy și 
ale Belousovei. Doar ei, sin
guri, vin de acolo, din vis. 
Ceilalți sînt tereștri, reali, 
realiști, talentați dar nu din 
altă lume. Ca și gimnaștii, 
patinatorii artistici se împart, 
în mintea mea, în două cate
gorii fundamentale : cei care 
zboară și cei care rămîn pe 
gheață. Pentru ambele situa
ții e necesar talentul, dar una 
singură pretinde și aparține 
geniului. Nu oricine are talent 
deține și geniu. Și mai drept: 
nu orice talent perseverent 
ajunge la geniu. Geniul e o 
lungă răbdare — zice filozo
ful — dar nu orice om răb
dător are șanse de a deveni 
genial. Există o 
răbdare specială
— aceea a geniu
lui. Talentele pro
gresează, geniile 
zboară și —. vi
sează.

Intr-un domeniu 
cu atîtea compli
cații, la granița 
impalpabilă din
tre mișcare și ar
tă, dintre sport și 
balet,' dintre „im
presia tehnică" și „impresia 
estetică", dintre clasament și 
poem, ca oriunde apare poe
zia, n-aș vrea să fiu nici ab
solutist, nici categoric; aici 
trebuie să fim modești și to
leranți în subiectivitățile noas
tre. Cruzimile de limbaj și 
infailibilitate nu-și au rostul
— comentariile bogate, civi
lizate, cu suflet frumos, pe un 
ton armonios, bine găsit de 
Țopescu și Săveanu, ne-au con
solidat, cred, acest sănătos re
lativism.

Incit revin la entuziasmul 
meu pentru Moiseeva și Mi
nenkov. El, îndeosebi, dacă-mi 
îngădui o nuanță, descinde 
din „Pădurile adormite", unde 
frumoasele sînt vrăjite, în 
somn, de asemenea negri lu
ceferi. Siluetă de poem, băr
batul acesta și femeia lui ne 
duc — cu o inteligență a spa
țiului și a gestului nemaivă
zută — pe o pojghiță de rai 
unde mai nimeni nu cade, 
într-atît de fragil e totul. 
Ceea ce au reușit amîndoi cu 
muzica aceea a lui Piaf mă 
scutește de a mai numi poe
zia, poezie... Ei păreau cîn- 
tec, abstracțiune, iar cîntecul

7=

co- 
lui

adevărat li se supunea urmin- 
du-i ca un om fermecat de 
ielele unui codru înghețat. 
N-am mai văzut ceva atît de 
frumos, de pe vremea celor 
care ne-au dus prima oară in 
paradisul unui patinoar, cei 
cu a căror imagine ne vom 
maturiza pină la adinei bă- 
trîneți, într-o fericită melan
colie a comparațiilor...

In același cring al subiec- 
tivităților, nu mai puțin tul
burător mi s-a părut un pă- 
mîntean numit Alin Savu, 
într-un interviu „cu sufletul 
la gură", după victorie... De 
multă vreme telesportul nu a 
mai „prins" un asemenea glas, 
un asemenea chip, o aseme
nea clipă. (E de relevat cu 
mare plăcere înmulțirea inter

viurilor, de o vre
me încoace, la 
emisiunile sporti
ve). Alin Savugî- 
fiia, trecut prin o 
sută de ape, dar 
omul, cu o super
bă demnitate în 
fața oboselii, „emi
tea", vibra, gin- 
dea, cu o coeren
ță și o stăpînire 
de sine care ele 
însele erau o for

mă de tenacitate sportivă. In 
plină frază finală, Savu a 
avut un cuvint apăsat cu un 
fel de frenezie eroică. Acest 
cuvint era verbul: „Gîndesc..." 
„Gîndesc că vom putea cîști- 
ga un meci în deplasare..." 
— și cuvîntul acela m-a fra
pat prin forța cu care rostea 
un om la capătul puterilor, 
după un meci în care, alături 
de Cernat, mi s-a părut exem
plar. Numai că situația Stelei, 
acum, e foarte dramatică. 
După trei victorii admirabile, 
urmează chinul a trei depla
sări în trei „infernuri". Savu 
și Cernat știu mai bine de
cît noi cum arată dialectica 
„admirabilului" în sport. In
cit ceea ce trebuie să-i urăm 
Stelei este să aibă puterea de 
recuperare, in momentele gre
le, a adversarelor ei care 
conduse la București cu cite 
10—12 puncte au revenit în
totdeauna la fel de tenace ca 
Savu. Nu-i rău niciodată să 
te uiți adine în ochii adver
sarilor și, dacă poți, să tragi 
putere și de la ei, cum zicea 
lanusevici că a făcut, nu 
mult, înaintea unui meci 
Franța. De rugby.

BELPHEGOR

■■■

de 
cu
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Divizionarele A pregătesc noul sezon

F.C. CONSTANTA SPERA SĂ DEPĂȘEASCĂ
DIFICULTĂȚILE RETURULUI

După cîteva zile foarte frumoa
se, vremea s-a schimbat și pe li
toral. Miercuri, la Constanța, se 
lăsase frigul, era ceață . și multă 
umezeală. Cu toate acestea, fotba
liști^ de la F. C. Constanța și-au 
desfășurat, fără nici un rabat, pro
gramul obișnuit de pregătire. Di
mineața, pe terenul de zgură de 
lingă stadionul „1 Mai", am fost 
martorii unui antrenament bine 
dozat, complex. în cursul căruia — 
sub exigenta conducere a antreno
rilor Petre Comăniță (principal) și 
Constantin Tîlvescu (secund) — 
s-a lucrat atît la factorul fizic, cît 
și la cel tehnic.

De cînd divizionara A din loca
litate și-a reluat pregătirile, la 7 
ianuarie, a fost una din puținele 
zile în care starea vremii a în
greuiat oarecum, antrenamentele, 
în rest, timpul s-a menținut deo
sebit de prielnic, în anumite zile 
chiar ideal. pentru efectuarea 
unei pregătiri de calitate, așa cum 
au și presupus constănțenii cind 
au decis să rămînă acasă în a- 
ceastă perioadă, renunțînd la chel
tuitoarele și mai puțin eficientele 
deplasări în zona de munte. „Aici, 
Ia noi acasă, ne spunea antrenorul 
Petre Comăniță, am avut cele mai 
bune condiții pentru o pregătire 
la nivelul cerințelor. Am putut 
folosi atît terenurile de la stadio
nul „1 Mai", cît și sala de sport, 
cu toată aparatura necesară. A- 
oeasta ne-a permis, în anumite 
zile, să facem cite două antrena
mente în aer liber și unul in sală. 
Și, ceea ce era deosebit de im
portant pentru echipa noastră, am 
putut ataca simultan în această 
iarnă — spre deosebire de alți ani 
în care șederea la munte ne limi
ta posibilitățile de lucru — pregă
tirea la toți factorii, inclusiv la cel 
tehnic, la care majoritatea com- 
ponenților lotului nostru sînt defi
citari”. Acum, la capătul primei 
perioade de pregătire, conducerea 
tehnică a echipei este satisfăcută 
de acumulările obținute, de inte
resul și străduința depuse de ju
cători. Dintre aceștia, Petcu, Bu
duru, Peniu, Antonescu, Ștefănes
cu, Mărculescu, Dragnea s-au e- 
vidențiat în mod deosebit. Cuvin
te frumoase am auzit și despre 
Mateescu, căruia antrenorii — cu- 
noseîndu-i posibilitățile — au cău
tat să-i stimuleze și mai mult in
teresul pentru o pregătire la nivel 
cît mai înalt, care să-1 facă apt 
de selecționare în sezonul de pri
măvară într-unul din loturile re
prezentative. Preocupări speciale 
s-au dovedit necesare în cazul lui 
Sălceanu, care a revenit din va
canță cu un plus de greutate de 
8 kilograme (!). Lui i s-a fixat un 
al treilea antrenament zilnic, prin 
care a reușit pînă acum să dea 
jos 5 kilograme.

în următoarea perioadă de pre
gătire — în care jucătorii Bălosu 
(accidentat la un antrenament) și 
Livciuc (anchiloza umărului) vor 
lipsi circa 10 zile —, obiectivul îl 
constituie consolidarea acumulări
lor de pînă acum, cu accent pe o 
și mai pronunțată individualizare 
a antrenamentelor. între timp. 
F.C. Constanța a început și seria 
jocurilor de verificare, primul din 
ele fiind cel de la 22 ianuarie, cu 
Cernomoreț Odesa. Au urmat cele 
de duminică (cu Cimentul Medgi
dia) și de ieri (cu Voința Bucu
rești, care se pregătește, de ase
menea, pe litoral). în continuare, 
constănțenii vor mai juca acasă 
cu Portul (6 februarie). Sportul 
studențesc (23 febr.) și F.C.M. Ga
lați (27 februarie). întrucît proiec
tatul turneu în Polonia nu s-a mai 
perfectat, constănțenii erau preo
cupați, la data vizitei noastre, de 
găsirea unor parteneri pentru pe
rioada 10—20 februarie.

Lotul de jucători este, cu cîteva 
excepții, același din toamnă, adi
că : Ștefănescu și Popa — portari; 
Mustafa, Antonescu, Nistor, Bălosu, 
Gătej, Codin — fundași ; Petcu, 
Mateescu, Hofmeister, Dragnea, 
Livciuc, Buduru — mijlocași ; Săl- 
ceanu, Peniu, Mărculescu, Turcu 
— înaintași. Acestora li se adaugă

7
rior din județ. In acest fel, F. C. 
Constanța nu și-a putut intări — 
așa cum spera — linia de atac, 
care rămîne compartimentul defi
citar, lipsit de productivitate în
deosebi la meciurile susținute în 
deplasare.

în privința perspectivei echipei 
in cea de a doua jumătate a cam
pionatului, președintele clubului, 
Constantin Mareș, s-a arătat, to
tuși, încrezător : „Sîntem conștienți 
că ne așteaptă un retur foarte 
greu, cu numai opt meciuri pe 
propriul teren, dintre care cu

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

finei minute cu Dsrin Nlcșn. „vlrlul" selecționatei de Juniori

„CRED CĂ NE VOM CALIFICA
PENTRU TURNEUL FINAL U.E.F.A."

Secvență din meciul de verificare pe care constănțenii (in tricouri de 
culoare deschisă) l-au susținut duminică cu Cimentul Medgidia

cîțiva talentați juniori din pro
pria pepinieră a clubului : Ignat, 
care a mai fost folosit șl în toam
nă, Cîrîc și Tararache. în schimb, 
a plecat Lică, pentru satisfacerea 
stagiului militar.

In ciuda eforturilor depuse, 
s-a găsit înțelegerea necesară 
plan local pentru promovarea 
lotul constănțenilor a unor jucă
tori de la echipele de nivel infe-

nu 
pe 
in

Steaua și Dinamo încă în primele 
cinci etape. Sperăm, totuși, să 
depășim dificultățile și să scoa
tem de afară cele 4 puncte pier
dute acasă în toamnă, pentru a 
reuși să ieșim din zona fierbinte a 
clasamentului. Cred, pentru aceas
ta, că și publicul constănțean va fi 
mai aproape de noi decit a fost în 
sezonul trecut”.

Constantin FIRANESCU

0—1 (0—0) ; I.C.I.M. — 
Făgăraș 2—1 (1—0) ;

Zărnești — Chimia Or. 
0—1 (0—1). întîlnirile 
a doua etape sînt pro- 
la 2 februarie. (C.

STADIONUL
II), cu înce- 
se va desfă-
Dinamo —

• A ÎNCEPUT COMPETI
ȚIA „CUPA SILVIU PLOEȘ- 
TEANU", Organizată de Clubul 
sportiv Tractorul Brașov, a.VII-a 
ediție a competiției „Cupa Silviu 
Ploeșteanu", la care participă 
opt formații, și-a consumat pri
ma sa etapă. Iată rezultatele în
registrate : F.C.M. Steagul roșu— 
I.T.B. 6—0 (2—0) ; Tractorul — 
Metrom 
Utilajul 
Torpedo 
Victoria 
celei de 
gramate
GRUIA-coresp.).

• SÎMBATA, PE 
DINAMO, (Terenul 
pere de la ora 15, 
șura meciul amical 
Politehnica Iași.

• TURNEUL ECHIPEI GORNIK 
ZABRZE. în perioada 6—14 fe
bruarie, formația poloneză Gornik 
Zabrze urmează să efectueze un 
turneu de trei jocuri în țara noas
tră, la invitația clubului Politeh
nica din Timișoara. Iată programul 
jocurilor echipei oaspete : la 9 fe
bruarie cu Petrolul Ploiești ; ia 
11 februarie cu Steaua, și la 13 
februarie cu Politehnica Timișoara.

• PROGRAMUL TURNEULUI
LUI TORPEDO MOSCOVA. După 
cum se știe, redutabila formație 
Torpedo Moscova, campioana 
Uniunii Sovietice, va întreprinde 
un turneu în țara noastră, în pe
rioada 
joc al 
la 20 
pania 
nuare, . _
tîlni, la Hunedoara, echipa F. C. 
Corvinul (23 februarie), ultimul 
joc urmînd a fi disputat la Timi
șoara, cu Politehnica (27 februa
rie), organizatoarea turneului.
• ARBITRII DIN PAȘCANI, 23 

la număr — care oficiază la 
meciurile din campionatul oră
șenesc, județean și în campiona
tul republican al juniorilor și 
școlarilor — efectuează de trei

ori pe săptămînă antrenamente 
sub directa supraveghere a fos
tului arbitru internațional Mir
cea Rotaru. (C. ENEA-coresp.).
• F.C. BAIA MARE, revenită în 

localitate de la Ocna . Șugatag, 
alternează ședințele de antrena
ment (cu caracter fizic-tehnic) 
cu jocuri de verificare, în care 
antrenorul Viorel Mateianu con
turează ideea de joc a echipei 
acasă și în deplasare. Spicuim 
din calendarul întîlnirilor cu 
caracter de verificare : partici
pare la turneul de la Ploiești 
(6—7 februarie), meciuri cu Au
tomatica Alexandria. F.C. Gloria 
Buzău, Dinamo Slatina, Viitorul 
Scornicești, F.C. Argeș, toa
te în deplasare. La sfîrșitul lu
nii F.C. Baia Mare va juca cu 
Minerul Moldova Nouă și Cu- 
prom. (V. SĂSARANU-coresp.)

• UN NOU ANTRENOR LA 
C.S.U. GALAȚI. De la începu
tul acestei săptămîni, divizionara 
B C.S.U. Galați are un nou an- 
trenor. Este vorba de Dumitru 
Comșa, fostul jucător gălățean, 
care a activat multă vreme și la 
Rapid București. Acesta îl înlo
cuiește pe Ion Zaharia, retras 
din activitate din motive de 
boală.

Dorin Nicșa, de la Corvinul 
Hunedoara, este unul dintre cei 
mai tineri atacanți ai ' primei 
noastre divizii, iar numele său 
a fost rostit de cîțiva antrenori 
cu ocazia unui recent sondaj 
privind valoarea SPERANȚELOR 
fotbalului românesc. S-a născut 
la Hunedoara, la 3 august 1958. 
Are 1,78 m înălțime și 66 de ki
lograme. La vîrsta de 10 ani s-a 
dus pentru prima dată la aso
ciația sportivă Metalul din lo
calitate. L-a primit antrenorul 
Dumitru Pătrașcu, cel care i-a 
îndrumat apoi pașii în fotbal, 8 
ani la rînd. Mi-am propus de la 
început să joc numai atacant, 
ne-a spus el, iar antrenorul meu 
de Ia copii și juniori m-a ajutat 
an de an, răminind surprins dc 
ambiția și încăpăținarea cu care 
urmăream, în primele mele me
ciuri, mingea trimisă de coechi
pieri spre poarta adversă". 
Toamna lui ’76 i-a adus primele 
mari satisfacții. în campionatul 
Diviziei naționale de juniori a 
marpa>t 9 goluri, ca și coechipie
rul său Petcu. Cele mai multe 
dintre acestea au fost goluri de
cisive, care au adus victoria e- 
chipei sau un rezultat de egali
tate cînd orice șansă părea pier
dută. Faptul nu a trecut neob
servat și, de la jumătatea turu-

17—28 februarie. Primul 
echipei oaspete va avea loc 
februarie la Arad, în com- 
formației U.T.A. în conti- 
fotbaliștii sovietici vor în-

Itinerar divizionar B

METALUL PLOPENI, PREOCUPATĂ

SĂ-ȘI REClȘTIGE PUBLICUL

JOCURI AMICALE, DE VERIFICARE
RAPID — TEHNOMETAL 3—1 

(0—1). Stadionul Giulești din Ca
pitala a găzduit pe un1 timp ne
prielnic (ninsoare și vînt) partida 
amicală dintre formațiile bucu- 
reștene Rapid și Tehnometal. Cei 
2000 de spectatori prezenți la meci 
au asistat la o întîlnire viu dis
putată, care a corespuns numai în 
parte. In prima repriză, jucătorii 
de la Tehnometal au dat o replică 
neașteptat de bună, reușind să 
deschidă scorul prin Căpitanu 
(min. 31). După pauză experiența 
jucătorilor feroviari și superioara 
lor pregătire fizică (mai puțin reu
șite combinațiile tehnico-tactice), 
le-au permis să pună stăpînire pe 
joc și să înscrie de trei ori prin 
Pop (min. 70), și Rontea (min. 82 
și 87). Iată formațiile folosite : Ra
pid : Ioniță — Pop, Grigoraș, Pir- 
vu. A. Dumitru — Șutru, M. Ste- 
lian, Rîșniță — Teleșpan, Neagu 
Manea. Au mai jucat : Cruce, Niță, 
Constantinescu, și Rontea. Tehno
metal : Hila — Ghencea, Neacșu, 
Sîrbu, Ciocoiu — Paulina, Tro- 
naru, Iordache — Lupu, Căpitanu, 
Vanea, Au mai fost utilizați : 
Manta, Dumitrescu, Lăbuș, Ștefan 
și Penu (D. Moraru-Slivna-coresp.)

F. C. CONSTANȚA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 1—1 (1—1). ' ’
s-a disputat pe un teren 
greu 
ceea 
nice 
luția 
dentă din anumite puncte de ve
dere. Cele două formații au făcut 
eforturi vizibile, dar acuratețea 
acțiunilor nu a avut sorți de reu
șită. Scorul a fost deschis de oas
peți prin Dobre (min. 20), pentru 
ca la sfîrșitul primei reprize Drag
nea (min. 44) să realizeze golul 
egalizator. Scorul de 1—1 reflectă 
fidel comportarea celor două com
batante în condițiile arătate. (C. 
Popa-coresp.).

Meciul 
foarte 

(cu zgură), pe un timp ploios, 
ce a făcut ca execuțiile teh- 
să aibă de suferit, iar evo- 
jucătorilor să fie neconclu-

CHIMIA RM. VILCEA — UNI
REA ALEXANDRIA 2—0 (0—0).
Acesta a fost al 3-lea joc de ve
rificare al vâlcenilor din acest an. 
Cu acest prilej, antrenorii celor 
două echipe au folosit toți jucătorii 
din loturile respective. Autorii go
lurilor : C. Nicolae (min. 59) și 
Cincă (min. 75). (P. Giornoiu-
coresp.).

«r

CERINȚE CRESCUTE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVĂ
DIN ÎNTREPRINDERI INSTITUȚII

(Urmare din pag. 1)

— Pe plan național cluburile sin
dicale de performantă dețin, atît 
ca număr de sportivi cît șl ca re
zultate de valoare în marile com
petiții, o pondere însemnată. Cum 
trebuie acționat ca ACTIVITATEA 
SPORTIVA DE PERFORMANȚA 
să înregistreze noi salturi calita
tive ?

— împreună cu C.N.E.F.S., Con
siliul Central al U.G.S.R. va milita 
pentru consolidarea pe lingă în
treprinderi și instituții a unor pu
ternice unități de performantă, ca
pabile să desfășoare un proces de 
instruire la nivelul cerințelor in
ternaționale. într-o primă etapă, 
adică pînă la sfîrșitul anului 1978,

vor fi consolidate opt cluburi spor
tive muncitorești. Iată care sînt 
acestea : Metalul București — atle
tism, canotaj (f), lupte greco-ro- 
mane, box și tir ; Steagul roșu 
Brașov — lupte libere și greco- 
romane, atletism, box, schi-fond și 
biatlon ; C.S.M. Reșița — box, lup
te greco-romane și libere ; U.T. 
Arad — canotaj (f), tir (pistol f.), 
caiac-canoe și fotbal ; Delta Tul- 
cea — caiac-canoe ; Constructorul 
Galați — box ; Minaur Baia Mare 
— handbal ; Penicilina Iași — vo
lei (f). La aceste unități sportive 
se vor asigura toate condițiile (vo
lum de antrenament la nivelul ce
rințelor internaționale, calendar 
sportiv corespunzător, asistență me
dicală, bază materială, echipament, 
număr corespunzător de cadre teh-

• TENIS DE ClMP 
LA GAZ METAN ME
DIAȘ. Răspunzlnd ce
rințelor mai multor tir 
nen eare lucrează la 
întreprinderea Gaz me
tan, consiliul asociației 
sportive a amenajat 
trei terenuri. La acțiu
nile de muncă volun
tară și-au adus contri
buția toți cei care sînt 
iubitori ai sportului alb. 
înființarea unei secții 
de tenis, cu două tere-

INITIATIVE
miri de zgură, a pre
ocupat și consiliul aso
ciației sportive „Știin
ța" tot din Mediaș. (Z. 
RlȘNOVEANU-coresp.).
• SPORTUL IN CĂ

MINELE DE NEFA- 
MILIȘTI. Organizațiile 
U.T.C. de la întreprin
derile orădene „Alfa" 
și Textila Crișana, pre-

cum și cele de la în
treprinderile de — 
fecții din ' 
ghlta fi 
Groza au 
va de a 
căminele 
llștl, practicarea 
nasticii de i.-.
precum și dotarea aces
tor cămine cu apara
tura strict necesară 
practicării unor exerci
ții de culturism și hal
tere.

... >. cov
orașele Mar- 
Dr. Petru 

luat inițlati- 
organiza, la 
de nefami- 

:t glm- 
înviorare,

ARAD: Peste 8000 de practicanți
ai gimnasticii la locul de muncă

F. C. BIHOR — VOINȚA ORA
DEA 4—1 (2—1). Pe stadionul 
Voința, divizionara A a susținut 
un nou test în compania echipei 
de Divizia C. Voința Oradea, în- 
tr-un meci disputat pe durata a 
două reprize a cite 60 de minute. 
Deși terenul a fost desfundat, par
tida s-a situat la un nivel mulțu
mitor. Golurile au fost realizate de 
Ghergheli (min. 28), Kun I (min. 
45), Suciu (min. 78) și P. Nicolea 
(min. 95), respectiv Birtalan (min. 
55), (I. Ghișa-coresp.)

F.C. BAIA MARE — MINERUL 
BAIA SPRIE 0—0. Jocul s-a dis
putat pe terenul Liceului Indus
trial nr. 2. Antrenorul Viorel 
Mateianu a folosit formația : Ari- 
ciu — Molnar, Condruc, M. Sabău, 
Koller — Radu, Mânu — Roatiș, 
Szepi, Moldovan, Coman. în des
chidere : F.C. BAIA MARE II — 
F.C. BAIA MARE (juniori) 3—3 
(2—2). (V. Săsăranu — coresp.)

Un scurt bilanț al activității spor
tive din întreprinderile șl instituțiile 
județului Arad — aflăm de la Ioan 
Petrovan, șeful Comisiei sport șl 
turism la Consiliul județean Arad 
al sindicatelor — permite să apre
ciem că, față de anul 1975, în anul 
trecut a crescut considerabil numă
rul angajațllor, îndeosebi tineri șl 
tinere, care și-au folosit o parte 
a timpului liber practicînd exerci
țiile fizice. Pe primul plan al preo
cupărilor a stat Introducerea, în cît 
mal multe unități, a gimnasticii la 
locul de muncă. In această direcție, 
deși sînt încă multe de făcut, se 
poate aprecia că acolo unde această 
formă simplă a mișcării fizice a 
fost introdusă, ea se bucură de 
multă apreciere. Pot fi date exem
plele comitetelor sindicatelor, ale 
consiliilor asociațiilor sportive ară- 
dene Tricoul roșu, întreprinderea de 
confecții, întreprinderea de ceasuri 
Victoria unde — cu sprijinul con
ducerilor administrative — gimnas
tica la locul de muncă are numeroși 
adepțl. In municipiul Arad peste

în 
de 
a- 

___ ____________ _____  . . . în 
unitățile care au adoptat-o mai recent.

Sezonul în care ne aflăm — chiar 
dacă zăpada șl frigul au scăzut In 
intensitate — a permis organizarea 
unor acțiuni specifice. Dintre a- 
cestea trebuie semnalate drumețiile 
în împrejurimile municipiului Arad, 
excursiile în zona montană Monea- 
sa, cu organizarea de întreceri de 
schi și săniuțe pentru tinerii de la 
întreprinderea de transporturi auto, 
de la întreprinderea „Refacerea" 
etc. Se va pune accent și în con
tinuare pe atragerea tinerilor în ac
țiuni sportive simple, acordîndu-se 
atenție organizării cit mai eficiente 
a campionatului asociației. De ase
menea există preocuparea pentru 
extinderea și la alte unități a gim
nasticii la locul de muncă: „Re
facerea", întreprinderea de vagoa
ne, secția de ciorapi a întreprinderii 
Tricoul roșu din Ineu și altele.

8 000 de angajați sînt angrenați 
practicarea gimnasticii la locul 
muncă, în centrul atenției fiind 
cum consolidarea acestei acțiuni

nice etc.) necesare pregătirii celor 
mai valoroase elemente.

In asociațiile sportive unde se 
vor înființa secții de performanță, 
acestea vor fi profilate pe atle
tism, box, lupte, caiac-canoe, 
notaj (f), haltere, tir, 
fond și biatlon, fotbal, 
bal, volei, popice, șah,

— Vă rugăm să vă 
cîteva din sarcinile ce 
zolvate în privința întăririi muncii 
politice și cultural-educative inrîn- 
dul sportivilor.

— Sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, organiza
țiile sindicale au obligația încadrării 
tuturor sportivilor în forme adecvate 
de învățământ politico-ideologic și de 
ridicare a nivelului cultural. Tre
buie asigurată cunoașterea apro
fundată de către tineri a politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru. Un loc important 
îl va ocupa acțiunea de întronare 
a unei discipline responsabile atît 
la locul de muncă, în procesul de 
instruire și antrenament, cit și în 
competițiile în care vor fi angre
nați sportivii din întreprinderi și 
instituții, din cluburile muncito
rești.

— Baza materială a sportului 
sindical s-a dezvoltat considerabil 
în ultimul timp. Aceasta trebuie 
folosită rațional și la întreaga ca
pacitate, paralel cu preocuparea 
pentru amenajarea de noi terenuri 
simple. Cum se va acționa ?

— Pentru folosirea intensivă și 
mai eficientă a tuturor bazelor 
sportive se vor elabora programe 
de activitate pentru fiecare teren 
și sală. Acestea — după folosința 
necesară pentru pregătirea sporti
vilor de performanță — vor fi pu
se. în mod gratuit, la dispoziția 
sportului de masă din școli etc. Fi
rește, se va urmări ca accesul să 
fie organizat și să nu se deterio
reze instalațiile respective. Pentru 
creșterea în continuare a bazei ma
teriale, sindicatele, împreună cu 
organizațiile U.T.C. din întreprin
deri și instituții, vor intensifica 
acțiunile de muncă patriotică în 
vederea dotării asociațiilor cu ba
ze și terenuri sportive simple. în 
același timp, consiliile uniunilor 
sindicatelor pe ramură vor lua mă
suri pentru antrenarea ministere
lor, centralelor industriale, consi
liilor oamenilor muncii de a con
tribui, potrivit Legii nr. 11/1974, la 
dezvoltarea și întreținerea bazelor 
sportive din întreprinderi și insti
tuții, prin acordarea de fonduri 
din beneficiile obținute peste plan.

F.C.M. REȘIȚA — GLORIA RE
ȘIȚA 4—1 (2—0). în această par
tidă cu divizionara C din locali
tate, disputată pe terenul II al 
stadionului din Valea Domanului, 
golurile au fost realizate de : Por- 
tik (2), Bora și Jacotă. Antreno
rul Reinhardt a început jocul cu 
următorul „11“ : Windt — Bojin, 
Hergane, Kiss, Boțonea — Portik, 
Gabel, Bora — Atodiresei, Tănase, 
Florea. în repriza a doua au mal 
fost folosiți Filip, Ilieș, Uțiu, 
Chivu, Jacotă și Pușkaș. Duminică 
dimineața (ora 11) F.C.M. va juca, 
pe stadionul din Valea Domanului, 
cu C.F.R. Timișoara. (Ad. CHISA- 
LIȚA, coresp.).

La sfîrșitul turului actualei e- 
diții a campionatului Diviziei B, 
Metalul Plopeni ocupă locul II în 
clasamentul seriei intîi, acumulind 
— după 17 etape — 20 de puncte. 
O performanță — apreciem noi — 
meritorie, chiar și în condițiile dis
tanței de 12 puncte care o despart 
de lider, pentru că, să nu uităm, 
Metalul a condus aproape tot 
timpul grosul plutonului, după e- 
vadarea spectaculoasă a Petrolu
lui. De asemenea, va mai trebui 
să ținem seama că, în lupta pen
tru locul secund, echipa metalur- 
giștilor din Plopeni a avut de în
fruntat concurența unor formații 
cu vechi veleități competiționale, 
ca C.S.U. Galați, C.S.M. Suceava și 
Gloria Buzău, pe care le-a între
cut în finalul turului, grație unei 
evoluții constant bune, a unei 
comportări care a satisfăcut — în 
ansamblu —, dar care, în același 
timp, a lăsat impresia că echipa 
poate valorifica in viitor și mai 
mult potențialul său colectiv.

Această constatare a constituit, 
de altfel, punctul de plecare al 
întregului program de activitate în 
vederea reluării activității oficiale 
de primăvară. Antrenorul Virgil 
Dridea — rămas singur la condu
cerea tehnică, după plecarea re
centă a lui Adalbert Marosi, la 
Metalul Mija — aprecia că, dacă 
în privința primului loc în clasa
ment, lupta este încă de pe acum 
practic încheiată, echipei sale îi 
revine obligația, față de specta
tori, față de sine însăși, de a păs
tra poziția fruntașă ciștigată in 
tur și, mai ales, de a se exprima 
la un nivel superior pe planul 
jocului, al spectacolului sportiv. 
„Acest lucru — adaugă președintele 
asociației, Ion Radu — pentru a 
nu pierde contactul afectiv cu 
publicul. Pentru că, de fapt, aceas
ta este marea 
nerezolvată, de 
trogradat și la 
care duminică 
de Divizia B, 
tabil, concurență".

Așa se face că pentru Metalul 
Plopeni este mai ' j , 
prezent, să joace meciurile de a- 
casă sîmbătă după-amiază, cînd 
reușește să atragă 2—3 000 anga-

noastră problemă 
cînd Petrolul a re- 
Ploiești sînt în fie- 
dimineață meciuri 

care ne fac, inevi-

avantajos, în

jați ai întreprinderii, care vin la 
jocuri după terminarea lucrului. 
Multor divizionare B nu le con
vine insă programarea de sîmbătă 
după-amiază — în deplasare —, 
motiv pentru care Metalul este o- 
bligată să joace duminică dimi
neața în fața a doar 4—500 spec
tatori localnici. „De aceea, credem 
— intervine din nou Ion Radu — 
că marea noastră șansă de a în
vinge concurența Ploieștiului este 
aceea de a juca foarte bine, de a 
realiza spectacole fotbalistice de 
calitate, care să-i determine a se 
reîntoarce duminică dimineață pe 
cei mai mulți dintre suporterii noș
tri care pleacă sîmbătă la prînz 
acasă, Ia Ploiești sau în comunele 
din jur".

„Să jucăm mai bine în retur — 
spune la rîndul său Virgil Dridea. 
Este în putința noastră și mai ales 
este o datorie pe care o avem 
față de întreg colectivul întreprin
derii". în această idee a fost orien
tată și pregătirea din actuala pe
rioadă de iarnă, efectuată in pri
ma etapă, timp de aproximativ 
două săptămini, la Cheia și conti
nuată acum printr-un program 
bine dozat de jocuri de verificare, 
în scopul omogenizării tactice și a 
stabilirii unor formule optime de 
echipă din rîndul celor 19 jucă
tori componenți ai lotului. Adică : 
Gli. Ionescu și Albină — portari; 
Gruber, Toader, Bucur, Țaporea, 
N. Ionescu, Giba — fundați ; 
Alexe, Savu, Dobrescu, Cismaru, 
Bogaciu — mijlocași ; Curcă, Con
stantin, Dumitrache, Spiridon, Ră- 
dulescu și Florea — înaintași.

...In urmă cu două zile, la Bor- 
deeni — o comună de lingă Plo- 
peni — Metalul a susținut cel 
de-al doilea joc de verificare din 
acest sezon, cu Carpați Sinaia. N-a 
fost (și nici nu putea să fie) un 
meci așa cum ar trebui să arate 
o întîlnire de campionat. în 
schimb, toți jucătorii antrenați de 
V. Dridea s-au străduit să de
monstreze că au posibilități de a 
se exprima în viitor printr-un joc 
mai bun, că vor să realizeze acest 
lucru spre satisfacția suporterilor 
lor.

lui, vîrful de atac al formației 
de juniori a fost promovat în 
lotul de seniori. A debutat în 
Divizia A în ultima zi a lunii 
octombrie, în partida cu F. O. 
Argeș. „N-am putut să marc cz. 
De altfel nici n-am juc.it prea 
bine. Dar Tonca și Vlal au fost 
primii care m-au Încurajat. 
După aceea n-am mai jucat insă. 
Abia în penultima etapă, in me
ciul cu Rmid, am reușit să în
scriu primul meu gol în Divizia 
A. Crj am a .ms acasă, frățio
rul meu mî-a sărit de gît, iar 
tata, fără să spună un cuvînt, 
mi-a str.ns cu putere mina. A 
font efectiv cea mai frumoasă zi, 
mai cu seamă că, după meci, 
antrenorul Vlad m-a felicitat 
pentru joc. spun’ndu-mi că voi 
rămîne titular ca vîrf de atac". 
A jucat și la Iași, în ultima e- 
tapă, destul de bine, a avut două 
mari ocazii, dar n-a mai înscris 
nici un gol. Chemat la lotul de 
juniori. Dorin Nicșa a făcut de
plasarea cu această echipă în 
turneul din Israel, mareînd trei 
din cele șase goluri ale selec
ționatei noastre de juniori. „în 
partida cu Danemarca am fost 
unul din cei care au ratat cel 
mai mult. Am pro nis, însă, că 
mă voi revanșa — dacă voi juca 
— în viitoarele meciuri ale se
lecționatei și îndeosebi în cele cu 
Iugoslavia din cadrul prelimina
riilor Turneului U.E.F.A. La Rîș- 
nov ne-am pregătit toarte bine, 
echipa are încredere in forțele 
ei, este extrem de bătăioasă și 
ferm hotărîtă să se califice în 
turneul final". La Rîșnov, într- 
unul din antrenamentele lotului, 
un joc cu temă (marcajul-de- 
marcajul) am urmărit îndeosebi 
„perechea antagonistă" Zalupca— 
Nicșa, ambii jucători de Divizia 
A. A fost un duel extrem de in
teresant, cîștigat în final de ata
cantul hunedorean, remarcat de 
mai multe ori prin spontaneita
tea cu care se desprinde de ad
versar și rapiditatea în execuții, 
însușiri rare în fotbalul actual, 
„îi mai lipsește forța necesară 
pentru a deveni cu adevărat un 
vîrf de atac extrem de percu
tant" — sublinia, cu puțin timp 
în urmă, antrenorul Dumitru 
Pătrașcu, cel care l-a „crescut" 
în pepiniera Corvinului. Ceea ce, 
sîntem siguri, printr-o muncă in
tensă va putea s-o obțină.

Laurențiu DUMITRESCU

PRIMELE IMPRESII
(Urmare din pag. 1)

condiția tehnică a unor Platini. 
Rouyer, Michel și Shanoun, a 
aproape întregii echipe franceze. 
Și să mai notăm că aceste perfor
manțe tehnice se referă mai ales 
la unele treceri de balon frumoa
se, intr-adevăr, dar aproape nici
odată în „zona de foc" a ofensi
vei. Trebuie să recunoaștem 
majoritatea jucătorilor noștri, 
excepțiile de rigoare, nu au ua- 
gajul tehnic necesar unui joc di
namic.

ci 
CU 

ba-

Joi la Bordeaux, Iotul nostru 
și-a reluat pregătirile printr-un 
antrenament. Vineri el urmează să 
efectueze două antrenamente in
tense. La ora 22,45, fotbaliștii noș
tri vor lua trenul pentru Cannes 
unde vor sosi în cursul dimineții 
de sîmbătă. La Cannes vor conti
nua pregătirile, antrenorul Covaci 
insistînd mereu asupra faptului că 
rostul acestui turneu este în pri
mul rind pregătirea sezonului ofi
cial. Pentru marți este prevăzut al 
doilea meci, la Nisa cu O.C.G. 
Nice.

Mihai IONESCU

ca- 
judo, schi- 
bob. hand- 
rugby etc. 
referiți la 

trebuie re-

ROMÂNIAFILM prezintă
pe Vladimir Găitan, George Mihăiță și Sergiu Nicolaescu în

SELECȚIONATA DIVIZIONARA A 
FRANȚEI — SELECȚIONATA DIVI
ZIONARA A ROMÂNIEI 2—0 (0-0)

Stodi'ortul Girând las din Bordeaux; 
partida »-a disputat miercuri seară, 
în nocturnă. Au marcat : Platini (53) 
și Rouyer (min. 63). A arbitrat M. 
Besory (Franța) următoarele for
mații : Selecționta divizionară a 
franței : Rey — Battiston, Rio (min. 
46 Giresse), Lopez, Burkhard — 
SHANOUN, MICHEL. PLATINI — 
Zi'mako (min. 46 BarancheMi), La
combe, ROUYER. Selecționta divizio
nară a României : lordache —
Cheran (mm. 69 Anghelini), Gri-

ACCIDENT
0 producție a Casei

de filme 5
scenariul : Dumitru 
după o idee de : 
Nicolaescu 
regia : Sergiu Nicolaescu 
imaginea : Alexandru David 
muzica i Radu Goldiț 
coloana sonoră : A. Sala- 
manian, Andrei Papp 
decoruri : arh. Mara Cucu- 
laș, arh, Gheorghe Bălățoiu 
costume : Tatiana Apahideanu 
montajul : Margareta Anescu

Carabât 
Sergiu

Cu : Ileana PopovicI, Dan Ivănesei, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Amza Pellea, Colea Răutu, Ernest Maftei, 
Emil Hosu, Cezara Dafinescu și Elena Dacian

Film realizat în Studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București"

vwiwii v" "V' Avrrgiieriri'l/1 
sore, SATMAREANU |l, Vlgu 
DUMITRU,, MULTESCU (mln. UDUMITRU, MULTESCU (min. 46 Ba
led), Boloni — Troi, D. Georgescu. 
Zcnmflr,

In prima repriza JucâtorW noștri au 
ocționat calculat, organ i zi n-d u-se
destul de bîne în apărare și declan- 
șînd deseori contraatacuri periculoa
se. Gazdele au avut în aceasta pri
mă pa.rte a meciult» o oarecare 
superioritate teritoriala dar nu au 
periclitat poarta echipei noastre. 
După pauză, timp de o jumătate de 
oră echipa noastră cedează terenul 
Este perioada în care gazdele reu
șesc să înscrie cele două goluri ale 
întîlnirîi. în final echipa noastră re
vine, dar rotează două bane ocazii 
de a marca.

10I0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ

LA 6 FEBRUARIE 1977, TRAGERE 
EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES
Procurați-vă cit mai multe bile

te pentru a spori șansele de ciștig. 
Vă reamintim că biletul cu valoa
rea de 15 lei varianta simplă par
ticipă la toate extragerile.

Nu uitați : se acordă premii și 
variantelor cu numai 3 numere câș
tigătoare la fiecare din cele 8 ex
trageri de la cele 2 faze.

Numai cine joacă, poate clștiga !
Tragerea Loto de astăzi va fi 

transmisă de studiourile noastre de 
televiziune la ora 18,50.

Rezultatele tragerii vor fi trans
mise și la radio in cursul serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 28 IANUARIE 1977. EXTRAGE
REA I : Categoria 1 : 1 variantă
10% autoturism „Dacia 1300“ ; cate
goria 2 : 3,20 variante a 19.839 lei ; 
cat. 3 : 15,60 a 4.070 lei ; cat. 4 : 
29,60 a 2.145 iei ; cat. 5 : 165,30 a 384 
lei ; cat. 6 : 251,40 a 253 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 92.496 lei. EXTRA
GEREA a Ii-a : Categoria A : 1 va
riantă 25% autoturism „Dacia 1300“ 
Și 2 variante 10% a 28.000 lei ; cat. 
B : 1,70 variante a 32.429 lei ; cat. C: 
14,55 a 3.789 lei ; cat. D : 23.70 a 2.326 
lei ; cat. E : 93,45 a 590 lei ; cat. F: 
147,65 a 373 lei ; cat. X : 2.227,15 a 
100 lei. REPORT CATEGORIA 
105.519 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ au fost cîștlgate de Mlșu Gh. 
Surcel din Drobeta Tr. Severin (ca
tegoria 1) și Nicolae Gh. Tașcău din 
Ploiești (categoria A), Iar cîștlgul 
de 32.429 lei (categoria B) a revenit 
participantei Irina Torge din Oradea.

A :



CUPELE EUROPENE LA VOLEI MASCULIN

Ț.S.K.A. MOSCOVA si RADIOTEHNIC RIGA
9

PE TERENURILE DE TENIS
Chris Evert Virginia Ruzici 2-0

redutabile adversare ale reprezentantelor noastre
Două săptămîni au mal rămas 

pînă la turneele finale ale cu
pelor europene la volei. După 
cum se știe, echipele noastre 
masculine, Dinamo și Steaua, se 
numără printre finalistele com
petițiilor, prima în C.C.E., iar 
cealaltă în Cupa cupelor. în în-

Loor, Mihail
lot 

Ivanov, 
Valeri 

Zaharenkov,

Moliboga, Viliar
Bulatov (în numerosul său 
mai figurează Serghei 
Aleksandr Maximenko, 
Volociko, Vladimir
Vladimir Ciukurihin). Tăria echi
pei constă îndeosebi în marea 
putere de luptă'a sextetului (în

Anatoli Polisciuk (Ț.S.K.A. Moscova), urmărit atent de coechipierii săi 
Iuri Starunski și Vladimir Putiatov, intr-o spectaculoasă acțiune de atac

„Cupa Europei11 la șah pentru junioare Florența Mihai in turul 3 la Port Chester

trecerile finale, reprezentantele 
noastre au de înfruntat echipe 
valoroase.

în Cupa campionilor europeni 
(18—20 februarie, la Pieksamaki 
— Finlanda), cea mai puternică 
adversară a dinamoviștilor bucu- 
reșteni este, fără îndoială, 
Ț.S.K.A. Moscova, cîștigătoare a 
5 trofee în cele 17 ediții ale 
competiției și cea de a doua 
campioană continentală a clubu
rilor — după Rapid București — 
care a intrat o dată în posesia 
definitivă a Cupei. Ț.S.K.A. a- 
proape că se confundă cu repre
zentativa U.R.S.S., campioană a 
Europei și vicecampioană olim
pică. La începutul lui decembrie, 
echipa antrenată de foștii inter
naționali sovietici Iuri Cesnokov 
și Valeri Kliger termina neînvin
să tradiționalul turneu de la 
Leipzig, în compania unor echi
pe valoroase : S.C. Leipzig, Trak
tor Schwerin, Zbro.jovka Brno, 
Aero Odolena Vodă și Honved 
Budapesta. în Cupa campionilor 
nu a cedat nici un set în cele 
4 întîlniri susținute. Campioana 
sovietică îmbină fericit experien
ța vastă a unor jucători ca 
Anatoli Polisciuk, Efim Ciulak, 
Vladimir Putiatov, Viktor Borș, 
Iuri Starunski, Vladimir Kondra, 
cu vigoarea și valoarea ridicată 
a unor tineri cum sînt Leonid 
Zaiko, Aleksandr Savin, Oleg

orice alcătuire) și în echilibrul 
compartimentelor (gamă largă 
procedee tehnice și tactice 
atac, mobilitate și 
apărare).

Cea de a doua 
campionilor noștri, 
lorii este Ț.S.K.A. Sofia, echipă 
puternică, în care figurează, de 
asemenea, cei mai mulți dintre 
componenții reprezentativei Bul
gariei. Desigur, foarte cunoscuții 
Dimităr Zlatanov (trăgător prin
cipal de clasă), Aleksandar Tre- 
nev (coordonator de joc), Zdrav
ko Simeonov, Ivan Ivanov sînt 
piesele de bază ale sextetului 
bulgar. Alături de ei, în postură 
de titulari sau de prime rezerve, 
figurează mai tinerii Seferinov,

siguranță

adversară 
în ordinea
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VOIEIUL SE JOACĂ

ÎN 125 DE ȚÂRI

DIN LUME
afi-PARIS, 3 (Agerpres). — Cu 

lierea federațiilor de specialitate 
din Bahrein, Emiratele Arabe Unite 
și Guam, Federația internațională 
de volei numără 125 de țări mem
bre. cu un efectiv total de 90 de 
milioane de jucători, ceea ce de
notă o creștere a popularității vo
leiului in întreaga lume.

de 
în 
în

a 
va-

Nikolov, Gospodinov și Petrov 
(din lotul foarte numeros — 20 
de jucători — se mai disting 
Kurmov, Țanev, Stoianov).

în sfîrșit, cea de a treia ad
versară este o prezență surprin
zătoare în turneul final al C.C.E.: 
Vardar Skoplje, echipă mai pu
țin cunoscută, tînără, dar cu fru
moase perspective, după apre
cierile celor ce au văzut-o evo- 
luîr.d în fazele anterioare ale 
competiției europene. Dintre ju
cătorii săi, 5 fac parte din noul 
lot reprezentativ al Iugoslaviei: 
Grbici, Trifunovici, Tasevici, 
Lukaci, Bogoevici. Ei, împreună 
cu Zafirovici, alcătuiesc, de alt
fel, sextetul de bază al lui Var
dar.

Dacă 
turneul 
rele în 
cîndă, 
STEAUA are programate întîl- 
nirile din finalele celei de a 
5-a ediții a Cupei cupelor în 
ordine crescîndă (20—22 februa
rie, la Bruxelles). Prima adver
sară, Honved Budapesta, califi
cată în finale pe un culoar ușor, 
nu este printre favorite. în lo
tul său figurează cîțiva interna
ționali : Huszăr, Lukăcs, Petre- 
kanits, Nagy, Urban... A doua, 
Aero Odolena Vodă (Ceho
slovacia), cu doi internaționali 
(Mach și Nekola) și alți doi foști 
internaționali (Sykora, Spisser) 
este o formație mult mai difi
cilă pentru Steaua. Cea mai 
puternică rămîne însă ultima ad
versară, Radiotehnik Riga, care 
a cucerit trofeul de două ori. O 
recomandă și performanțele re
cente obținute în campionatul 
U.R.S.S., și rezultatele din aceas
tă ediție a cupelor 
mai cu seamă 
sare cu 3—0 
pioanei R. D.
Schwerin. Cei 
cători ai săi sînt internaționalii 
Oleg Antropov, Pavel Solivanov, 
Iuri Deveikus, Serghei Antipin.

Aurelian BREBEANU

VIORICA ILIE PE LOCUL 3

Dinamo întîlnește, în 
final al C.C.E., adversa- 
ordine valorică descres- 

în schimb formația

europene, 
victoria în depla- 
în fața vicecam- 
Germane, Traktor 
mai valoroși ju-

BELGRAD, 3 (Agerpres). — Pri
ma ediție a competiției internațio
nale de șah pentru junioare „Cupa 
Europei" s-a încheiat în orașul 
iugoslav Novl Sad cu victoria șa- 
histei poloneze Bozena Sikora, care 
a totalizat 8 puncte din 11 posibi
le. Pe locurile următoare s-au cla
sat Rita Kas (Ungaria) — 8 puncte, 
Viorica 
Savova 
Dușița 
Rcnata

Ilie (România), Stefica 
(Bulgaria), Eleonora Ranc, 

Cejici (ambele Iugoslavia), 
Zaharovska (Cehoslovacia)

— cîte 7 puncte, Marina Pogorevici 
(România) — 6,5 puncte, Maria 
Sandstroem (Suedia) — 2,5 puncte, 
Gukmuser Yilmaz (Turcia), Zorița 
Nikolin (Iugoslavia) și Brenda de 
Korte (Belgia) — cite 2 puncte.

în ultima rundă a turneului Kas 
a învins-o pe Cejici, Ranc pe Sa- 
vova, Zaharovska pe Nikolin. Sand- 
'stroem pe De Korte, iar Sikora a 
ciștigat la Yilmaz. Partida dintre 
Viorica Ilie și Marina Pogorevici 
s-a terminat remiză.

CONCURSUL ATLETIC DE SALĂ DE LA BUDAPESTA
Rezultatele atleților români

în afara victoriilor realizate în 
prima zi a concursului interna
țional de atletism de la Buda
pesta de Bedros Bedrosian (16,41 
m la triplusalt) și Claudiu Șu- 
șelescu (21,79 la 200 m), atleții 
români au obținut următoarele 
rezultate : Toma Petrescu — lo
cul 2 la 60 m în 6,51 (după un
gurul Gresa 6,47) și Elena Mirza 
— locul 2 la 60 mg în 8,37, după

(Ungaria) 8,25. Cro- 
nu este electric ci 
sutime de secundă.

Sa-

Bruzseniak 
nometrajul 
manual, la

Alte rezultate : 800 m 
viei (Iugoslavia) 1:48,9 ; 3 000 m
— Zemen (Ungaria) 7:59,6 ; 800 
m (f) — Lipczey (Ungaria) 2:06,9 
(record) ; înălțime (f) — Samuel 
(Ungaria) 1,88 m (record) ; lun
gime — Erdelyne (Ungaria) 
6,56 m.

Turneul internațional de tenis 
de la Richmond (Virginia) — la 
care participă și Ilie Năstase — 
a continuat cu disputarea ulti
melor partide din primul tur al 
probei de simplu. Italiahul Cor
rado Barazzutti a reușit să-1 
elimine cu 6—4, 6—2 pe ameri
canul Dick Stockton, qîștigăto- 
rul recentului concurs de la 
Philadelphia. într-o altă parti
dă, Vitas Gerulaitis (S.U.A.) 
l-a întrecut cu 6—4, 6—7, 6—2 
pe John Alexander (Australia).

Jucătorul 
Connors a 
participă Ia 
cauza unui

(U.R.S.S.) — Pam Tee-
(S.U.A.) 6—0,

Cimîreva 
guarden 
Sharon Walsh (Anglia) — 
cie Louie
6—2.

(S.U.A.) 4—6,

6—0 ;
Mar-
6—3,

★ •
II al turneului

american Jimmy 
anunțat că nu mai 
acest turneu, din 
deces în familie.

★
în optimile de finală ale tur

neului feminin de la Seattle 
(Washington), jucătoarea român
că Virginia Ruzici a întîlnit-o 
pe principala favorită a con
cursului, campioana americană 
Chris Evert, cotată drept cea 
mai bună jucătoare a lumii. 
Chris Evert a ciștigat cu 6—4, 
6—1.

Alte rezultate : Rosemarie Ca
sals (S.U.A.) — Valerie Ziegen- 
fuss (S.U.A.) 6—2, 6—3 ; Natașa

LM. MOREROD CONDUCE AUTORITAR ÎN „CUPA MONDIALA" LA SCHI
BELGRAD, 

clasamentul 
Mondiale" la 
slalom uriaș
duce Lise-Marie Morerod (Elveția) 
cu 238 puncte, urinată de Anne- 
marie Proll-Moser (Austria) — 191 
p, Monika Kaserer (Austria) — 
156 p, Brigitte Totschnig-Haber- 
satter (Austria) — 148 p, Hanni 
Wenzel (Liechtenstein) — 139 p, 
Marie-Therese Nadig (Elveția) — 
122 p, Pennine Pellen (Franța) — 
97 p, Claudia Giordani (Italia) — 
82 p, Bernadette Zurbriggen (El
veția) — 78 p, Fabienne Serrat 
(Franța) — 77 p. Pe echipe, în 
frunte se află selecționata Austriei, 
urmată de Elveția și Italia.

Miine, la Paris, în „Turneul celor 5“ la rugby

3 (Agerpres). — In 
feminin al „Cupei 
schi, după proba de 
de la Maribor, con-

MECIUL ANULUI": FRANȚA-ȚARA GALILOR
La Dublin: Irlanda - Anglia

în unanimitate, specialiștii apre
ciază că soarta Turneului celor 
5 națiuni, ediția ’77, se va ho
tărî mîine, 5 februarie, la Pa
ris. într-adevăr, se întîlnesc echi
pele Țării Galilor (cîștigătoarea 
ultimelor două turnee și reali
zatoarea, în 1976, a „marelui 
șlem", obținînd numai victorii) și 
Franței, căreia avantajul terenu
lui îi conferă șanse apreciabile, 
echilibrînd partida la maximum. 
Francezii anunță o formație cu
noscută, cu multe elemente care 
în noiembrie au jucat și la 
București, dar și cu cîțiva noi 
titulari, a căror formă i-a reco
mandat în urma ultimelor par
tide din campionatul francez, în 
plină desfășurare. Ei și-au întă
rit, în special, înaintarea și des-

chiderea. Dar, iată-i 
„cocoși" 
acum se anunță

pe cei 15 
ce de ‘pe 

fi „meciul

însemnări din R. D. Germană

„MES1EBI1 CU MÎINI DE AUR“
DE LA MiiDELLSPORTZENiBUM

Cine a trecut in ultima vreme 
pe Rodenbergstrasse, aproape de 
centrul Berlinului, nu se poate să 
nu se fi oprit, fie și numai pentru 
cîteva clipe, în fața unei mari vi-, 
trine. în spatele geamului, o ade
vărată escadră de nave de cele 
mai felurite tipuri — de la sub
marine la fregate și de la pache
boturi transoceanice la vechi co
răbii cu pînze — stă pregătită parcă 
să iasă în larg. Deasupra ei „plutesc11 
formații de avioane, nave spațiale, 
sateliți. Se înțelege, toate sînt doar 
machete, de dimensiuni reduse, dar 
măiestria cu care au fost lucrate 
și gruparea lor în această expozi
ție trezește un viu interes. Acolo, 
la parterul clădirii, se află Mo- 
dellsportzentrum, unul dintre cele 
mai cunoscute cluburi de mode- 
lism din R. D. Germană. Vizita 
noastră a fost primită cu deose
bită amabilitate, gazdele străduin- 
du-se să ne înfățișeze cit mai pe 
larg activitatea pe care o desfă
șoară.

De la profesorul Ditter Diiring, 
instructor pentru aeromodelism, a- 
flăm că această școală de instruire 
tehnico-sportivă, unde sute de ti
neri devin iscusiți constructori de 
modele, nu este prea veche. Abia 
cu cîțiva ani în urmă a fost repar
tizat acest spațiu oa sediu al clu
bului. iar amenajarea atelierelor 
s-a efectuat chiar de ei, sportivii

Partea cea mai spectaculoasă o 
formează competițiile. Sportivii 
noștri au fost prezenți, în ultimii 
ani, la aproape toate concursurile 
și demonstrațiile de mare anver
gură și au ciștigat numeroase tro
fee". Cele spuse de prof. Bery sînt 
demonstrate de impresionanta co
lecție de cupe, medalii și diplome 
care împodobesc pereții. Sportivii 
de la Modellsportzentrum au par
ticipat, numai in anul care a tre
cut. la peste zece competiții mari, 
în Berlin, la Potsdam, Leipzig și în 
alte localități, iar de la campiona
tele R. D. Germane din 1976 s-au 
întors cu nu mai puțin de 20 de 
medalii, dintre care 7 de aur. 6 de 
argint și 7 de bronz. Deși bilanțul 
este bogat, harnicii constructori au 
și început pregătirile pentru ca în 
acest an să obțină succese și mai 
multe. în acest scop ei au primit, 
din partea G.S.T. (Gesellschaft fiir 
Sport und Technik), care coordo
nează activitatea de modelism în 
R.D.G., un substanțial ajutor mate
rial — utilaje, motorașe și stații 
de radio emisie-recepție pentru 
modelele radio-comandate. Urmă- 
rindu-i la lucru pe acești „meșteri 
cu miini de aur", admirăm, de 
fapt, frumusețea unui sport tot 
mai îndrăgit de tineretul de pre
tutindeni — modelismul.

Viorel TONCEANU

pentru ceea 
a 

anului" : Aguirre — Noves, San- 
galli, Bertranne, Harize — Ro- 
meu, Fouroux — Rives, Bastiat, 
Skrela — Imbernon, Palmie — 
Paparemborde, Paco, Cholley. 
Așadar, față de XV-Ie de pe 
Giulești, cinci schimbări dar toți 
noii veniți — în afară de Noves, 
debutant — sînt internaționali de 
dată mai veche.

Specialiștii spun, totuși, și noi 
înclinăm a le da dreptate, că 
Țara Galilor posedă în continua
re cel mai redutabil XV de pe 
continent (dacă nu și din lume). 
O victorie a ei în turneul ’77 va 
depinde însă de trei factori. Mai 
întîi va trebui să se vadă în ce 
măsură s-a reușit înlocuirea... 
neînlocuibilului Mervyn Davies 
(omul cu nr. 8 pe tricou), care 
a fost nevoit să abandoneze 
rugbyul ca urmare a unui foarte 
grav accident la coloana verte
brală. Cît de dificilă este această 
înlocuire ne-a dovedit-o și pri
mul meci al galezilor din acest 
an, cînd, timp de 60 de minute, 
înaintarea lor, lipsită de un au
tentic lider, nu s-a putut des
curca în fața capcanelor întinse 
de robuștii înaintași irlandezi.

Principalii candidați la tricoul 
purtat cîndva de Davies : Derek 
Quinnell, de la Llanelly — care 
poate activa perfect și în linia a 
doua — un superb atlet (1,93 m ; 
102 kg), iute și cu mult fler, și 
Jeff Squires, de la Newport, un 
înaintaș de 25 de ani, foarte ra
pid (1,90 m ; 95 kg). în afară de 
acest tricou cu nr. 8, pus în joc 
în mod forțat, echipa nu anun
ță schimbări. A doua grijă a 
galezilor este legată de intrarea 
în formă la momentul oportun 
(a se citi meciul de la Paris) a 

- elementelor de primă mînă din 
echipă, precum fundașul J.P.R. 
Williams, aripa Gerard Davies, 
mijlocașii Phil Bennett și Ga
reth Edwars. în fine, în al treilea 
(dar nu și în ultimul) rind, rug- 
byștii galezi vor trebui să cîștige 
la Paris, ceea ce; să recunoaștem, 
nu-i va fi ușor nici unei forma
ții de talia celei galeze. Dacă vor 
reuși acest lucru, atunci nimic 
nu le va sta în cale spre a 
obține cel de-al treilea succes 
consecutiv.

în celălalt meci al zilei, noul 
val al rugbyului englez, i-am nu
mit pe Uttley, Slemen, Ripley 
et co., va încerca pe stadionul 
Lansdowne Road, din Dublin, să 
reziste onorabil (doar atît) mai 
puternicei echipe irlandeze, con
dusă magistral de veteranul Gib
son (36 de ani).

'V

î .

p
fi'

sa

60 de minute galezii nu s-au putut descurca în fața rugbyștilor irlan
dezi. Iată-l pe celebrul fundaș John Williams, presat de adversari (lingă 
el Mike Gibson), degajînd in extremis. (Fază din meciul Țara Galilor 

— Irlanda 25—9)

femi-
jucă-

Mihai
i, cu

americana Mi-

în turul 
nin de la Port Chester, 
toarea româncă Florența 
a învins-o în două seturi, 
6—0, 6—4, pe 
cheile Tyler.

Alte rezultate: Yvoone Ver- 
maak — Mimmi Wickstedt 6—1, 
6—3 ; Jane Stratton — Michele 
Gourdal 6—3, 6—2 ; Betty Na- 
gelsen — Carol Baily 3—6, 7—5, 
6—3 ; Lindsay Beaven — Kim 
Ruddell 6—3, 7—5.

★
Partidele disputate în ziua a 

treia a turneului de la North 
Little Rock (Arkansas) s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
Haroon Rahim 
6—2, 6—4 ; 
George Hardie 
Mike Machette — 
son 7—6, 1—6, 6—3.

Jeff Austin
Colin Dibley — 

6—3, 6—4 ;
Bruce Man-

★
Rezultate înregistrate în tur

neul de la Dayton (Ohio) : 
Teimuraz Kakulia (U.R.S.S.) — 
Geoff Masters (Australia) 6—4, 
4—6. 7—6 ; Bill Scanlon (S.U.A.)

S-A FĂCUT

am

p

R>•

— Terry Moor (S.U.A.) 2—6,
6—3, 7—6; Buster Mottram
(Anglia) — Bill Lloyd (Austra
lia) 4—6, 6—4, 7—6; Butch
Walts (S.U.A.) — Victor Amaya 
(S.U.A.) 3—6, 7—6, 6—4.

SINGUR K.O.!

Pe podiumul învingătoarelor, după slalomul uriaș de la Maribor (de la 
stingă la dreapta) : Monika Kaserer — locul 2, Lise-Marie Morerod — 

locul 1. și Fabienne Serrat — locul 3
Telefoto : A.P.—AGERPRES

NEW YORK, 3 (Agerpres)
Un meci 
scurt s-a 
turneului „Mănușa de aur11, 
Saginaw '
Harvey Gartley a căzut la po
dea după 47 secunde. Curios 
este însă faptul că Gartley nu 
a primit nici o lovitură de la 
partenerul său de ring, el epui- 
zîndu-se numai din cauza exce
sului de eschive și a fugii de 
adversar. Așa cum remarca un 
comentator, Gartley s-a făcut 
singur k.o.

de box amator foarte 
consumat în cadrul 

la 
(S.U.A.), unde tînărul

în pauza dintre

SUEDIA: SURPRIZELE
Ca șl în U.ItS.S., datorită cli

mei aspre, campionatele naționa
le din țările scandinave, se des
fășoară după sistemul : turul — 
primăvara, returul — toamna. 
Deci, în Suedia noua ediție va 
începe în aprilie, așa că, în pre
zent, echipele sînt încă în va
canță.

La prima ligă a campionatu
lui suedez — ediția 1976 — au 
participat 14 echipe, multe dintre 
ele cu faimă internațională, cu 
rezultate valoroase în cupele eu
ropene, dar care nu s-au mai 
impus — în competiția internă — 
ca în alți ani : fosta' campioană, 
Malmo F.F., a ocupat locul se
cund, Atvidaberg și Orgryte Gd- 
teborg au retrogradat, Djurgar- 
den Stockholm a ocupat o pozi
ție codașă etc. însuși faptul că 
noua campioană este Halmstad 
B.K. constituie o surpriză, deoa
rece pentru prima oară o echipă 
din acest oraș cîștigă titlul na
țional, cu toate că, aici, fotba
lul se practică de peste opt de
cenii. în 1897, ,1a Halmstad a 
avut loc prima întîlnire interna
țională pe pămînt suedez : re
prezentativa țării a susținut un 
meci amical cu cea a Danemarcei.

H.B.K. (numele prescurtat al 
campioanei) are jucători puțin 
cunoscuți (în majoritate munci
tori' și studenți cu statut de fot
baliști semi-profesioniști) dar 
care formează o echipă omoge
nă, calitățile ei constînd în buna 
pregătire tehnică, tactică și psi
hică. Meritul aparține în mare 
parte antrenorului englez, Roy 
Hodgson, care a ridicat echipa 
din anonimat, ducînd-o din vic-

DE PRETUTINDENI

două campionate

S-AU ȚINUT LANȚ...
torie în victorie. în cadrul unei 
anchete, ziariștii de sport din 
Suedia au desemnat cea mai bu
nă formație a campionatului ; în 
ea figurează trei jucători din 
echipa campioană, dar numai 
unul are oarecare celebritate: 
Hasse Selander (31 de ani), de 
39 de ori selecționat în repre
zentativa Suediei.

Malmo F.F., campioană în 1975, 
a evoluat cu mai puțin succes. 
Datorită numeroaselor rezerve 
care au fost folosite în locul ti

lata clasamentul finiai! ad anului 197<5 :

1. Halmstad B.K, 26 17 4 5 56-27 38
2. Malmo F.F. 26 12 11 3 37-21 35
3. Osters Vâxjo 26 12 8 6 51-39 32
A. Landskrona 26 12 8 6 34-34 32
5. Orebro S.K. 26 9 11 6 42-34 29
6. Kalmar 26 W 7 9 38-43 27
7. A.I.K. Stockholm 26 6 13 7 38-35 25
8. Hamârby I.F. 26 10 4 12 40-33 24
9. I.F.K. Norrkoping 26 10 4 12 47-48 24

10. Elfsborg Boros 26 8 8 10 42-48 24
11. Djurg. Stockholm 26 9 6 11 32-38 24
12. I.F.K. Sundsvall 26 9 4 13 43-57 22

13. Atvidaberq 26 6 6 14 34-46 18
14. Orgryte Goteborg 26 3 4 19 24-55 10

modeliști, care au depus aici peste 
3 000 de ore de muncă patriotică. 
Acum au la dispoziție un labora
tor de cercetări, birou de proiec
tări, săli cu lungi mese de lucru, 
denozite de materiale și chiar o 
bibliotecă cu lucrări de specialitate 
și documentație tehnică.

Activitatea se desfă>oară zilnic, 
pe grupe de specializare și ra
muri de sport, centrul de greutate 
const’tuindu-1 navomodelismul. Și 
este firesc să fie așa, dacă ne gîn- 
dim la bogata salbă de lacuri care 
înconjoară capitala R. D. Germa
ne, la numărul mare de baze pen
tru sporturile nautice. Se constru
iesc, însă, la Modellsportzentrum 
si multe machete de avioane și au- 
tomodele de cele mai diverse ti
puri și forme. Interesant este că 
materia primă de bază pentru rea
lizarea carcaselor de nave și ma
șini este fibra de sticlă, preoarată 
de constructori și finisată pînă la 
frumusețea unei opere de artă.

„Lucrările de atelier constituie 
doar prima fază a activității mo- 
delistice — ne spune prof. P. Ber.

TELEX • TELEX «TELEX • TELEX • TELEX

• Cea de-a patra masă rotundă 
internațională în probleme de fotbal 
se va desfășura anul acesta în zile
le de 2 și 3 mai la Monte Carlo, 
avînd ca temă principală „Arbitrul 
și problemele sale“. Dezbaterile vor 
fi conduse de președintele F.I.F.A., 
Joao Havelange, asistat de Artemio 
Franchi, președintele U.E.F.A. și 
Fernand Sastre, președintele federa
ției franceze. Masa rotundă va fi 
urmată, la 4 mai, de reuniunea co
mitetului executiv al F.I.F.A.

tularilor, în mare parte acciden
tați, formația a ocupat poziția a 
doua. Cunoscuta echipă Osters 
Văxjo s-a clasat a treia. Pierde
rea lui Mattson (acum în echipa 
vest-germană F.C. Koln) a fost 
mult resimțită.

Iată și cîteva explicații privind 
retrogradatele. Atvidaberg, fostă 
adversară a echipei Universitatea 
Craiova în 1974, în C.C.E., de 
două ori campioană, aparține 
concernului de calculatoare și 
mașini electronice „Facit“, care 
a treout printr-o grea situație fi
nanciară. Drept urmare, jucători 
ca Sandberg, Torstensson și Ed
strom au părăsit formația,, iar 
alți tineri cu talent nu le-au luat 
locul. în fine o dată cu plecarea

Thomas Nordahl, fiul celebrului 
Gunnar Nordahl. este unul dintre 
jucătorii de bază ai echipei din 
Orebro. Iată-l in timpul unui 

antrenament

lui Ove Grahn și Orprj/te din 
Goteborg a căzut din prima di
vizie, dar iubitorii de fotbal din 
oraș se pot bucura de promova
rea unei alte formații locale: 
I.F.K. A doua promovată în 
prima ligă este Derby Linkoping, 
revenind în eșalonul de elită 
după o absență, îndelungată.

SE VA CALIFICA ECHIPA BRAZILIEI?
ATLETISM • La Auckland 

(Noua Zcelandă) Irena Szewinska 
a ciștigat proba de 100 m cu 
timpul de 11,55. întrecind-o pe 
australiana Raelene Boyle, clasată 
pe locul 2 cu 11,57. Campioana 
olimpică poloneză a terminat în
vingătoare și in cursa de 400 m. 
fiind cronometrată cu timpul de 
53,8. în proba masculină de 3 000 
m obstacole, victoria a revenit 
polonezului Bronislaw Malinowski
— 8:23,6. Alte rezultate : feminin : 
200 m — Raelene Boyle 23,0 ; 
1 500 m — Angela Cook (Austra
lia) — 4:19,3; masculin: 10 000 m
— C irr: rd Barrett (Australia) —
28;03,8 ; 4C0 m — Richard Mitchell 
(Australia) — 46,4 ; 800 m — John 
Higham (Australia) — 1:47,9. •
Cu prilejul unui concurs desfășu
rat în sală la Milano, atletul ita

lian Giuseppe Fabbri a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit in proba 
de 3 000 m marș, cu timpul de 
11:51.11. Vechiul record era de 
11:52,2 și aparținea compatriotu
lui său Vittorio Vișini. Proba de 
60 m g a revenit americanului 
Foster — 7,95, secundat cu același 
timp de italianul Lianl.

CICLISM • Cuplul Patrick Sercu 
(Belgia) — Ole Ritter (Danemarca) 
a terminat învingător in cursa de 
6 zile, desfășurată pe velodromul 
acoperit din Copenhaga. Cîștigăto- 
rii au fost urmați, la un tur, de 
perechile Wilfried Peffgen — Al
bert Fritz (R. F. Germania) și 
Rene Pijnen (Olanda) — Roman 
Hermann (Liechtenstein).

SCHI • Proba masculină de 
slalom special, desfășurată pe 
pirtia de la Bad Gastein (Austria), 
s-a încheiat cu victoria schioru
lui suedez Ingemar Stenmark, 
cronometrat în cele două manșe 
cu timpul total de 1:55,57. L-au 
urmat Andreas Wenzel (Liechten
stein) — 1:57,97 și Manfred Brun
ner (Austria) — 1:58,81. • Tradi
ționala cursă internațională de 
fond care se desfășoară în fiecare 
an la Cavalese (Italia) a fost cîști- 
gată la actuala ediție de sportivul 
francez Paul Pierrat. învingătorul 
a parcurs traseul în lungime de 
70 km în 4 h 05:06, fiind urmat de 
suedezii Matti Kousko — 4 h 06:39, 
Erik Waplling — 4 h 07:03 și fin
landezul Raimo Lethinen — 
4 h 07:39. La startul cursei au fost 
prezenți 4 500 de schiori.

• în cadrul preliminariilor 
neului U.E.F.A., la Valencia :
— Olanda “ " -- •
de tineret, 
garia 1—0 
Livathinos.
— Steaua ___o___ ,
golurile fiind realizate de _______
(2) și Iovanovici, respectiv Harding. 
Meciuri amicale : Raba Eto (Un
garia) — Slovan Bratislava 3—0 ; 
Tatabânya — Inter Bratislava 0—4. 
La San Jose (Costa Rica), reprezen
tativa Ungariei a întrecut cu " ‘ 
(2—0) echipa locală Saprissa, 
golurile lui Ebedly (2) și “_____
Reprezentativa Finlandei a jucat la 
Florența cu Fiorentina și ; ‘
învinsă cu .3—0 (0—0),
fiind obținute de Mauro ____
Martira și Desolati (2). Rejucări în 
turul al IV-lea al Cupei ‘ ‘
Derby — Colchester 1—0, 
hampton — Ipswich 1—0. ___
din campionatul englez : Leeds 
Birmingham 1—0.

tur-
Spania 
amical
- Bul- 

lui 
Australia

1—2 (1—1). Meci
la Atena : Grecia 
(0—0), prin golul
La Sydney : * ___

roșie Belgrad 1—3 (0—1), 
..d de Kalasan

3—2 
prin 

Pusztay.

a fost 
punctele 

i Della
Angliei : 
Wolver- 

Restanță

RIO DE JANEIRO, 3 (Ager- 
pres). Comentatorii de fotbal 
brazilieni se arată destul de 
sceptici față de șansele echipei 
țării lor la viitorul campionat 
mondial, temîndu-se chiar de un 
eventual eșec în jocurile preli
minare cu selecționatele Colum
biei și Paraguayului. După ul
timul meci de verificare dispu
tat în țară (1—1 cu o selecțio
nată din Rio de Janeiro) mulți 
dintre cronicarii de fotbal au 
exprimat critici severe, conside- 
rînd jocul practicat de echipa 
națională ca fiind static, lipsit 
de coordonare la mijlocul tere
nului și fără vigoare în ofensi
vă. „Echipa de astăzi nu sea
mănă nici pe departe cu cele 
care au adus glorie fotbalului 
brazilian, cucerind de trei ori

Cupa mondială" — este părerea 
unui comentator sportiv.

în contrast cu reprezentanții 
presei, antrenorul lotului brazi
lian, Osvaldo Brando, se arată 
optimist : ,,Am făcut cea mai 
bună selecționată și cred că 
principalul atu al formației 
noastre este tinerețea. Cu ex
cepția citorva dintre «veterani»: 
Rivelino, Nelinho, Ze Maria și 
Marco Antonio, restul Iotului 
este alcătuit din jucători foarte 
tineri și talentați. Sint convins 
că ne vom califica". Echipa 
Braziliei a și sosit la Bogota, 
pentru a se aclimatiza cu alti
tudinea capitalei columbiene 
(2 600 m), unde va susține, la 
20 februarie, primul joc din 
preliminariile C.M.


