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In întilnirca amicală de handbal junioare Reîncep campionatele naționale de baschet

In ziua de 4 februarie 1977, a 
avut loc, sub președinția tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
ședința comună a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., a 
Biroului Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România.

In cursul ședinței a fost luat in 
dezbatere raoortul privind îndepli
nirea planului și bugetului pe 1976 
și proiectul comunicatului cu pri
vire la realizarea planului național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială a țârii și a bugetului de stat 
pe anul 1976.

Comitetul Politic Executiv a apre
ciat că in 1976 - primul an al 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice - poporul nostru, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
a obținut succese remarcabile în 
dezvoltarea economico-socială a 
țării, muncind cu energie și ab
negație pentru înfăptuirea hotări- 
rilor Congresului al Xl-lea, a Pro
gramului partidului.

Dezvoltarea economiei naționale 
in anul care a trecut se caracte
rizează prin creșterea, în ritmuri 
înalte, a producției materiale și 
venitului național, accelerarea pro
cesului de modernizare a struc
turii producției, îmbunătățirea re
partizării teritoriale a forțelor de 
producție, utilizarea mai denlinâ a 
resurselor materiale și de muncă, 
ridicarea e’icienței activității econo
mice, lărgirea schimburilor comer
ciale și a colaborării economice și 
tehnico-științifice cu alte state.

Producția industrială s-a dezvol
tat intr-un ritm de 11,5 la sută 
față de anul anterior. In agricul
tură s-a obținut cea mai mare 
recoltă de cereale din istoria țării. 
Sporirea producției bunurilor mate
riale, creșterea eficienței economice 
și stabilitatea prețurilor au asigu
rat o circulație bănească sănă
toasă, contribuind la întărirea mo
nedei naționale. De asemenea, 
știința, invâțâmintul, cultura, întrea
ga viață spirituală a poporului a 
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cunoscut o puternică dezvoltare. 
S-a asigurat creșterea veniturilor 
populației, a bunăstării oamenilor 
muncii, înfăptuirea consecventă a 
prevederilor programului partidului 
de ridicare continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al între
gului popor.

Totodată, Comitetul Politic Exe
cutiv a relevat unele lipsuri și fe
nomene negative manifestate în ac
tivitatea economică in cursul anu
lui trecut, criticind cu hotărire, in 
primul rind, actele de încălcare a 
ordinei și disciplinei in producție, 
mai ales în ce privește depășirea 
unor consumuri de materii prime, 
materiale și energie. Au fost cri
ticate, de asemenea, unele râmi- 
neri in urmă, cu deosebire in do
meniul investițiilor, al industriei 
chimice și altor sectoare economi
ce, stabilindu-se măsurile ce tre
buie luate de către ministere, or
ganizațiile de partid județene, con
siliile populare și întreprinderi pen
tru lichidarea lipsurilor și perfec
ționarea continuă a producției și 
muncii.

Comitetul Politic Executiv subli
niază cu profundă satisfacție că 
bilanțul rodnic al anului 1976 re
flectă, o dată mai mult, justețea 
și realismul politicii partidului nos
tru, al obiectivelor de dezvoltare 
economico-socială a țării stabilite 
in actualul cincinal, voința cu care 
întregul nostru popor acționează 
pentru transpunerea in viață a ho- 
tăririlor Congresului al Xl-lea ai 
P.C.R. Tot ce s-a înfăptuit este re
zultatul muncii entuziaste a eroicei 
noastre clase muncitoare, a țără
nimii și intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului popor 
care, strins unit in jurul partidu
lui, înfăptuiește neabătut politica 
sa internă și externă ce corespun
de intereselor supreme ale națiunii 
noastre, înfloririi continue a Româ
niei socialiste.

Comitetul Politic Executiv adre
sează calde felicitări organelor și 
organizațiilor de partid, organelor 
de stat, conducerilor întreprinderi

lor, muncitorilor, inginerilor, tehni
cienilor, țărănimii, întregului nostru 
popor, pentru munca plină de abne
gație și rezultatele bune obținute 
in îndeplinirea planului pe 1976. 
Totodată, Comitetul Politic Execu
tiv iși exprimă convingerea că toți 
cetățenii patriei vor acționa cu 
aceeași hotărire și abnegație pen
tru a înfăptui exemplar obiectivele 
planului de dezvoltare economico- 
socială pe 1977 - an hotăritor in 
realizarea întregului cincinal -, 
pentru a asigura progresul in ritm 
intens al industriei și agriculturii, al 
întregii economii naționale.

In centrul activității economice 
trebuie să stea permanent ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al 
producției, valorificarea superioară 
a tuturor resurselor materiale și 
umane, gospodărirea judicioasă a 
materiilor prime și materialelor, a 
energiei și combustibililor, a fondu
rilor financiare și valutare, realiza
rea integrală a investițiilor cu cos
turi cit mai reduse, folosirea inten
sivă a capacităților existente. O 
importanță deosebită are creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii in toate ramurile pentru asi
gurarea unor sporuri suplimentare 
in dezvoltarea economiei. Comite
tul Politic Executiv cere organelor 
și organizațiilor de partid, minis
terelor, unităților economice, tutu
ror colectivelor de oameni ai mun
cii să acționeze cu înaltă răspun
dere pentru înfăptuirea neabătută 
a măsurilor de reducere a consu
murilor de materii prime și mate
riale, a cheltuielilor de oroducție, 
pentru ieftinirea investițiilor prin 
aplicarea unor tehnologii noi, mo
dernizarea produselor, generalizarea 
progresului tehnic in toate dome
niile. Comitetul Politic Executiv su
bliniază că transpunerea consec
ventă in viațâ a acestei importante 
acțiuni, pornită din inițiativa 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, va 
determina în mod hotăritor mersul 
tot mai rapid înainte al economiei

, (Continuare în pag. a 4-a)

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 24-20 (11-9)
— Duminică, la Ploiești, partida revanșă

Aruncă la poartă Cristina Weber, care va înscrie 
un nou gol pentru echipa României

Foto : S. BAKCSY

Pregătindu-se în 
vederea apropiate
lor campionate 
mondiale, repre
zentativa de'hand
bal junioare a Ro
mâniei a întilnit 
aseară în sala 
Floreasca forma
ția similară a Ce
hoslovaciei. Parti
da s-a încheiat cu 
victoria echipei ță
rii noastre : 24—20 
(11-9).

în prima repri
ză întilnirea a fost 
mai echilibrată, da
torită faptului că 
tinerele handba
liste românce și-au 
permis să iroseas
că multe mingi in 
atac și să se ape
re neatent (porta
rul Angela Ciubo
tă a fost complet 
neinspirată). După 
pauză, insă, exce
lent dirijate de 
Gheorghița Mălai, 
care s-a dovedit și 
o bună realizatoa
re, jucătoarele
noastre și-au mă
rit treptat-treptat 
avansul. Ele au 
circulat mai bine.
organizindu-și jocul și așteptînd 
cu mai multă răbdare crearea cu
loarelor de șut. Ianesch, Avădanei și, 
parțial, Tiirok au atacat poarta de
cise. în timp ce în apărare întrea
ga echipă s-a mobilizat, benefi
ciind și de citeva intervenții salu
tare ale Doinei Copocz, care a în
locuit-o pe Ciubotă.

Echipa Cehoslovaciei a lăsat o 
bună impresie, din rîndul ei re- 
mareîndu-se evoluția coordonatoa
rei de joc Jurovata și a interului 
dreapta Brezanyova. Au marcat : 
Mălai 6, Ianesch . 4, Torok 4, A- 
vădanei 4, Weber 2, Ceavdaridis 2, 
Răducu 1 și Lupșor 1 pentru 
România, respectiv Pallova 5, 
Brezanyova 4, Pichlorova 3, Svi- 
dronova 2, Kejzova 2, Bokolova 1, 
Burisinova 1. Jurovata 1 și Stas- 
sova 1. Au condus L. Papp și 
I. Kiss (Ungaria); Paitlda revanșă 
are loc duminică, de la ora 18, în 
sala Victoria din Ploiești (al. h.)

ÎNCEP ANTRENAMENTELE 
PE PISTA DE BOB DE LA SINAIA

După o perioadă în care 
mercurul termometrelor urcase 
binișor peste zero grade, afectînd 
starea pistei de bob și sanie din 
Sinaia, vremea a devenit favo
rabilă practicării acestor spor
turi în ultimele zile s-a lucrat 
Ia repararea ușoarelor' deterio
rări ale pistei și, după toate pro
babilitățile, astăzi sau cel mai 
tîrziu miine boberii vor efectua 
primele coborîri de antrenament 
în vederea campionatelor euro
pene care vor avea loc la datele 
stabilite inițial ; 19—20 februarie 
bob-2, 26—27 februarie bob-4.

în legătură cu antrenamentele

DERBYUL FEMININ IEFS.-RAPID
PUNCTULDEATRACTIEÂLETAPEI

Prog-amul etapei de azi și miine : FEMININ (între paranteze, 
rezultatele anterioare) : Rapid — I.E.F.S. (75—73, 67—91). Olim
pia — Crișul (86—83, 54—73), Politehnica — Sănătatea (96—72. 
89—71), Voința București — „U“ CIuj-Napo<ta (65—85, 58—96),
Universitatea Timișoara — C.S.U. Galați (65—66, 72—69), Voința 
Brașov — Mobila (69—77. 73—76) ; MASCULIN — GRUPA 1—6 : 
I.C.E.D. — Steaua (72—105, 64—109. 71—101) : GRUPA 7—12 :
C.S.U. Brașov — Dinamo Oradea (85—114. 78—97, 91—90), C.S.U. 
Galați — Universitatea Timișoara (64—89. 75—88, 87—89). Jocurile 
Farul — Dinamo, Rapid — „U" Cluj-Napoca (grupa 1—6) și 
I.E.F.S. — Politehnica Iași (7—12) au fost aminate.

Etapa inaugurală a returului cam
pionatelor republicane de baschet 
are drept „cap de afiș" atractivul 
derby al fruntașelor întrecerii fe
minine, meciul Rapid — I.E.F.S. 
Echipele iși dispută o dublă par
tidă deosebit de importantă, ale 
cărei rezultate pot influența chiar 
decisiv clasamentul final. Fero
viarele se prezintă cu lotul com
plet (avînd ca ..piese de bază" pe 
Nina Chiraleu, Gabriela Bosco, Eu
genia Nicolau, Mariana Andrces- 
cu), iar studentele anunță o sin
gură (eventuală) indisponibilitate 
— Diana Mihalik, a cărei evoluție 
nu este certă, din cauza unei ușoa- 

lotului republican, Dragoș Pa- 
naitescu, pilot al echipajului 
România I, ne-a declarat ieri, 
într-o convorbire telefonică : „în 
prima zi vom coborî de la ple
carea intermediară, dar de luni 
vom folosi traseul complet. Pista 
s-a menținut în stare bună, fiin- 
du-i necesare doar unele retu
șuri. Pină acum au fost stabilite 
echipajele Secui—Neagu, Pascu— 
Mitrofan și Panaitescu—Lixan- 
dru și urmează ca. după citeva 
zile de antrenament, să se defi
nitiveze toate echipajele care 
vor reprezenta România Ia cam
pionatele europene”. 

re accidentări. In schimb, nu vor 
lipsi Liliana Duțu, Ștefania Giu- 
rea, Maria Simioucscu. Viorica Ba- 
lai și celelalte componente de nă
dejde ale formației.

întilnirea se desfășoară în sala 
Floreasca. care găzduiește încă 
două jocuri : Olimpia — Crișul și 
Steaua — I.C.E.D. în legătură cu 
acest fapt, ne exprimăm satisfac
ția pentru operativitatea C.M.E.F.S. 
București care, la sesizarea ziaru
lui nostru, a refăcut programul 
inițial si a organizat o reuniune 
interesantă in sala Floreasca.

DE UNDE SE REIAU

CAMPIONATELE
MASCULIN

1. Dinamo Buc.
2. Steaua
3. ,.U“ Cj.-Nap.
4. Farul
5. Rapid
6. I.C.E.D.

7. Univ. Timiș. 21
8. Dinamo Oradea 21
9. Politehnica Iași 21

10. c.s u. Brasov 21
11. C.S.U. Galați 21
12. I.E.F.S. 21

21 21 0 3257-1512 43
21 18 3 1982-1526 39
21 12 9 1848-1714 33
21 10 11 1672-1874 31
21 9 12 1422-1563 30
21 7 14 1651-1911 28

12 9 1762-1692 33
10 11 1645-1682 31

9 12 1591-1680 30
8 13 1819-1937 29
7 14 1626-1817 28
3 18 1463-1830 24

FEMININ
1. I.E.F.S. 22 21 1 1900-1390 43
2. Rapid 22 21 1 1783-1288 43
3. Politeh. Buc. 22 15 7 1808-1535 37
4. „U“ Cj-Nap. 22 14 8 1683-1659 36
5. Olimpia 22 13 9 1669-1569 35
6. Crișul 22 12 10 1485-1451 34
7. Univ. Timiș. 22 7 15 1459-1703 29
8. C.S.U. Galați 22 7 15 1421-1586 29
9. Voința lirașov 22 6 16 1461-1575 28

10. Sănătatea PI. 22 6 16 1475-1729 28
11. Mobila S. Mare 22 5 17 1542-1781 27
12. Voința Buc. 22 5 17 1332-1707 27

La invitația tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, vineri după-amiază, a sosit la 
București, intr-o vizită de priete
nie in țara noastră, tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
Aeroportul Otopeni, împodobit 
sărbătorește. Pe frontispiciul aero
gării se aflau arborate drapelele 
de stat ale României și R.D. Ger
mane, care încadrau portretele 
tovarășilor Nicoiae Ceaușescu și 
Erich Honecker. Pe mari pancarte 
erau înscrise urările : „Bun sosit 
in Republica Socialistă România 
tovarășului Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliulfli 
de Stat al R.D. Germane!" și „Să 
se dezvolte continuu relațiile de 
prietenie frățească, solidaritate și 
colaborare multilaterală dintre. 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Unit din Germania, 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mană !“.

La scara avionului, tovarășul 
Erich Honecker a fost salutat cu 
căldură de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au strins îndelung mii- 
nile, s-au imbrățișat cu prietenie.

în intimpinarc au venit, de ase
menea, tovarășii Emil Bobu. Cornel 
Burtică, Ghcorghe Cioară Ion 
Dincă, Ghcorghe Oprea, Ion Pățan.

Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Ilie Verdeț, Iosif Banc, Ion 
Coman, Teodor Coman, Mihai Gere, 
Nicoiae Giosan, Vasile Patilineț, 
Constantin Dăscălescu, Aurel Duma, 
Ion Stănescu, Mihai Marinescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, precum și membri ai 
C.C. al P.C.R.. membri ai condu
cerii unor instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, gene
rali.

O gardă militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. S-au 
intonat imnurile de stat ale Repu
blicii Democrate Germane și Re
publicii Socialiste România.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu și 
Erich Honecker au trecut în re
vistă garda de onoare.

Pe aeroport se aflau numeroși 
oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile bucureștene, care 
au aclamat îndelung „Ceaușescu — 
Honecker". Cei doi conducători dc 
partid și de stat au răspuns cu 
cordialitate manifestărilor de sim
patie ale mulțimii.

După ceremonia sosirii in salo
nul oficial al aeroportului, tovarășii 
Nicoiae Ceaușescu și Erich Honecker 
s-au întreținut intr-o atmosferă 
de caldă prietenie — ce caracteri
zează relațiile dintre statele, parti
dele și popoarele țărilor noastre.

★
în aceeași după-amiază, tovarășii 

Nicoiae Ceaușescu și Erich Honecker 
au plecat, la bordul unui avion 
special, la Timișoara.

împreună cu cei doi conducători 
de partid și de stat, au plecat 
tovarășii Emil Bobu, Ilie Verdeț și 
Vasile Patilineț, precum și persoa

nele oficiale care însoțesc pe to
varășul Erich Honecker in vizita 
sa in țara noastră.

Pc aeroport se aflau membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari ai C.C. 
al P.C.R.

★
în cursul serii, tovarășul Nicoiae 

Ceaușescu și tovarășul Erieh 
Honecker au sosit la Timișoara.

In intimpinarea inalților oaspeți 
a venit tovarășul Mihai Telescu. 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., care, expri- 
mind gîndurile și sentimentele tu
turor localnicilor, a urat tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășului 
Erich Honecker, un călduros bun 
sosit la Timișoara.

O gardă militară, constituită in 
cinstea oaspeților a prezentat ono
rul. Cei doi conducători de partid 
au trecut apoi în revistă garda de 
onoare.

După ceremonia primirii, cei doi 
șefi de stat s-au îndreptat spre 
reședința ce le-a lost rezervată pe 
timpul șederii lor în municipiul 
Timișoara.

★
In cursul serii, la reședința re

zervată la Timișoara inalților oas
peți, au început convorbirile din
tre tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, și Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
ce caracterizează raporturile din
tre cei doi conducători de partid.

o importanta acțiune pentru îndeplinirea

Programului dc dcnoltarc a mișcării sportive

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT

Joi, la constituirea clubului sportiv de performanța, tinerii 
. Brănești au participat la numeroase antrenamente

în ansamblul măsurilor stabilite 
prin Programul de dezvoltare a 
mișcării sportive pînă în 1980, un 
obiectiv important îl constituie asi
gurarea conducerii unitare a acti
vității sportive in mediul rural. 
Pentru aceasta, Programul preve
de crearea consiliilor comunale 
pentru educație fizică și sport, or
ganisme obștești, formate din 11-21 
de membri, care iși vor desfășura 
activitatea sub conducerea și în
drumarea comitetelor comunale de 
partid.

Realizarea acestui nou cadru or
ganizatoric, care va asigura într-o 
măsură mult mai mare lărgirea ca
racterului de masă al sportului în 
toate comunele și la sate dezvol
tarea întregii activități sportive din 
mediul rural, este prevăzută să se 
încheie în luna februarie, primele 
acțiuni de constituire a consiliilor 
comunale avînd loc în aceste zile.

JUDEJELE POT FACE MAI MULT PENTRU DEZVOLTAREA
PRINCIPALEI DISCIPLINE OLIMPICE

în continuarea anchetei privind activitatea atletică 
di;i (ara noastră in noul ciclu olimpic, in care am 
intrat odată cu anul 1977, vă prezentăm astăzi citeva 
relatări de la consiliile pentru educație fizică și sport 
ale județelor Argeș, Constanța și Vrancea. Aportul 
acestora în susținerea și dezvoltarea atletismului, ca

și al tuturor celorlalte organizații sportive județene, 
va trebui să fie mai susținut, mai activ, mai plin de 
conținut decit pină acum, pentru a se putea realiza 
integral prevederile Programului privind dezvoltarea 

de educație fizică și sport pe perioadaactivității 
următoare.

Ilie, I. 
strădui

TREBUIE SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM PROCESUL 
INSTRUCTIV-EDUCATIV

în județul Argeș se desfășoară 
de mai multă vreme o intensă 
activitate in domeniul atletismu
lui. această disciplină sportivă a- 
vînd o puternică structură organi
zatorică : trei cluburi cu secții de 
atletism. cinci școli generale cu 
clase speciale, o școală sportivă si 
Liceul central de atletism din 
Cimpulung Muscel, unități în care 
iși desfășoară activitatea peste 20 
de cadre de specialiști. Mai tre
buie să adaug existenta unei baze 
materiale,: puternice, compusă din 
trei stadioane de atletism, o pistă 
acoperită peste 60 de spatii ame
najate în școli — bază materială 
care vă fi îmbunătățită în anii ur
mători.

Cu toate acestea, mă simt obli
gat să afirm că rezultatele obținu
te de atleții argeșeni nu sînt pe 
măsura așteptărilor ! Pentru insuc
cesul atletismului românesc la J.O. 
sîntem și noi vinovați 1 Valentina 
Cioltan și Doina Spinu n-au justi
ficat. de pildă, încrederea noastră, 
iar cițiva dintre antrenorii de la 
L.C.A, Cîmpulung Muscel (D. Tit, 
G. Ștefănescu, Gh Nițescu) nu 
și-au mobilizat elevii așa cum s-ar 
fi cuvenit și aceștia nu și-au înde
plinit obiectivele de performanță 
planificate.

în activitatea noastră viitoare 
vom acționa pe . planul îmbunătă
țirii procesului instructiv-educativ, 
prin diferențierea metodelor de

pregătire pentru copiii de diferite 
virste, în scopul asigurării unui 
progres continuu în performanțele 
acestora pînă la nivelul celor mai 
bune pe plan internațional. Dis
punem de un corp de antrenori 
puternic, din care aș remarca pe: 
Gh. Mihăilescu, M. Tăiaru. L. Mă- 
lușanu. G Bădescu. A. Sîrbu. C.

ANTRENORII TINERI SÎNT
în ciuda lipsei de cadre specia

lizate pentru unele probe, atletis
mul din județul nostru s-a remar
cat in ultima vreme printr-o se
rie de rezultate bune : reprezen
tativa județului Constanța acti
vează în prima divizie a țării ; 
atleții constănțeni au obținut zece 
titluri de campioni naționali ; spor
tivii noștri au cucerit două me
dalii la Campionatele mondiale u- 
niversitare, iar la Montreal, repre-

Vorovenci. Pe viitor ne vom 
să-i mobilizăm și pe cei 

ale căror rezultate sînt, deocam
dată, mai slabe, (P. Smadea. I. 
Moraru, N. Gagiu), astfel ca pen
tru J. O. de la Moscova, dar și 
pînă atunci, contribuția județului 
nostru să fie mai mult simțită la 
nivelul lotului național si olimpic.

GHEORGHE CREJU 
prim-vicepreședintele 

C.J.E.F.S. Argeș

CAPABILI DE MAI MULT
zentantul județului nostru. Ilie 
Floroiu. s-a clasat pe locul cinci 
la 10 600 m. Deși' aceste perfor
manțe nu reprezintă întregul nos
tru potențial, 
ne

sînt realizări care 
bucură. Consider că este nece-

DUMITRU IVAN
prim-vicepreședint.ele
C.J.E.F.S. Constanța

(Continuare in pag. a 2-a)

Este, desigur, de așteptat 
pretutindeni, aceste acțiuni să se 
constituie ca un eveniment deose
bit in viața sportului sătesc, un 
prilej de bilanț, dar și de angajare 
fermă pentru obținerea unor rezul
tate superioare. Aceasta, cu atit 
mai mult, cu cit consiliilor comu
nale pentru educație fizică și sport 
Ie revin atribuții larg'i și răspun
deri crescute, în raport cu cerin
țele cuprinse în Programul de dez
voltare' a mișcării sportive.

Asigurînd conducerea unitară a 
activității de educație fizică și 
sport , din mediul rural, consiliile 
comunale urmează să controleze, 
să îndrume și să sprijine asociații
le și cercurile sportive din comune 
în organizarea și desfășurarea ac
tivității sportive de masă și de 
performanță, șă contribuie la le
garea mai 
ții sportive 
lă a satelor, să coordoneze și să 
ajute la inițierea acțiunilor de 
selecționare a elementelor ' do
tate pentru sportul de performan
ță, la elaborarea planurilor de mă
suri și a calendarului sportiv al 
asociațiilor și cercurilor, la dezvol
tarea — cu sprijinul instituțiilor și 
unităților- economice, precum și cu 
participarea populației — bazei ma
teriale. Ia buna întreținere și gos
podărire a acesteia.

Cons.iliile comunale — care ur
mează a fi alcătuite din reprezen
tanți ai consiliilor populare, con
siliilor comunale sindicale, comi
tetelor comunale U.T.C., consiliilor 
comunale ale organizației pionie
rilor, conducerilor școlilor, coope
rativelor agricole de producție, în
treprinderilor agricole de stat, din 
președinți de asociații, profesori 
de educație fizică ș.a.. avînd ca 
președinți membri ai comitetelor 
comunale de partid — vor înde
plini atribuțiile consiliilor locale 
pentru educație fizică și sport, a- 
doplate in mod corespunzător pen
tru a fi exercitate ne plan comu
nal. Ele iși vor desfășura activita
tea sub conducerea și îndrumarea 
comitetelor de partid și vor fi sub
ordonate consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport.

Ș

La Brănești - Ilfov

strînsă a activită- 
de viața cultura-

In pag 3: Prea pufine

PRIMUL CLUB SPORTIV
SĂTESC DIN ȚARA

Joi după-amiază, sala de festi
vități a Liceului agro-industrial 
din Brănești (județul Ilfov) a găz
duit un eveniment deosebit : con
stituirea primului club sătesc spor
tiv de performanță din (ară, mo
ment important in viața comu
nei, la care au luat parte re
prezentanți ai Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R.. ai Comite
tului de partid și Consiliului popu
lar comunal, precum și tovarășii 
Lia Manoliu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. si Emil Ghibu, secretar 
al C.N.E.F.S.

Clubul sportiv sătesc Brănești. 
nou înființat, iși îndreaptă activi
tatea spre 
vadă fiind 
tru secții : 
handbal și 
rific ai clubului este tovarășul Ni
coiae Călin, 
Comitetului 
profesorul 
președinte, 
Ciovlică și 
președinți.

sporturi olimpice, do- 
în acest sens cele pa- 

atletism, gimnastică, 
lupte. Președinte ono-

secretar adjunct al 
de partid comunal, 

Gheorghe Candea este 
iar profesorii Dumitru 
Marcu Ștefănescu, vice-

aefiuni - și, chiar, 
„acces interzis" la căminele culturale ! |

raid în judeful Prahova

Importanța noului club sătesc, 
care iși propune să participe in 
anul 1977 la 48 de campionate și 
concursuri (republicane, județene), 
precum și la competiția cu ca
racter republican „Daciada", a fost 
subliniată de primarul comunei, 
tov. Gheorghe Pană.

în încheiere, iată ce ne-a de
clarat tov. Romulus Cioacă, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Ilfov, 
referitor la motivele care au de
terminat înființarea în această co
mună a primului club sătesc de 
performantă din tară : „Brănești 
este un nume consacrat in spor
tul județului Ilfov. Aceasta deoa
rece aici există o bună bază ma
terială — cinci săli de sport, un 
teren comunal, un micro-complex 
sportiv cu teren de fotbal și pistă 
tie atletism cu trei culoare —, pa
tru asociații sportive 
munală.
nist, 
circa 4 000 de elevi și 
feritor la aptitudinile 
tea lor pentru sport 
spun că au obținut 
campionate 
niori — la atletism și handbal — 
că au fost prezenți de multe ori 
in finale ale „Cupei tineretului", 
că deseori comuna Brănești a fost 
pepinieră pentru unele cluburi 
bucureștene". (M. FR.)

una co- 
trei in liceele real-uma- 

agro-industrial, silvic — și 
tineri. Re- 
și dragos- 
pot să vă 
succese 

republicane de
in 

ju-
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ACȚIUNI COMPLEXE, EDUCATIVE
Șl TEHNICE SUB GENERICUL
PENTRU APARAREA PATRIEI11

Peste 200 de tineri umplu pină 
la ultimul loc sala liceului ..Dr. 
Petru Groza" 
numai ochi și
Tema lecției îi poartă pe cără
rile nevăzute ale văzduhului, căci 
este vorba de zboruri celebre, exe
cutate de mari înaintași ai avia
ției românești și înscrise cu litere 
de aur în „Cartea aeronauticii 
mondiale". „Așa începem pregăti
rea viitorilor aviatori — ne spune 
Vasile Sebe, maestru emerit al 
sportului la parașutism — pre- 
dîndu-le lecții de educație patrio
tică. Le vom dezvălui, apoi, tai
nele aerodinamicii, ii vom fami
liariza cu aparatele de zburat". 
Cercul la care asistăm este doar 
una din formele de pregătire cu
prinse sub genericul „Pentru a- 
pârarea Patriei".

La recenta plenară a C.M.B.E.F.S. 
se arăta că în acest an sint peste 
350 000 de participant! — elevi din 
toate unitățile de invățămint, ti
neri din întreprinderi și instituții 
din Capitală — la ampla acțiune 
organizată de U.T.C. în colaborare 
cu factorii cu atribuții în activi
tatea de educație fizică și sport. 
350 000 de tineri răspund „pre
zent" la cercurile tehnico-apiica
tive de modelism, radioamatorism, 
parașutism, orientare sportivă, tir, 
karting. Sub Îndrumarea unor ca
dre calificate, ei se pregătesc și 
aici pentru muncă și viață, își în
sușesc largi cunoștințe tehnice, îm
binate cu activități sportive, de 
fortificare a. organismului și întă
rire a sănătății.

După cum ne spunea tovarășul 
Alexandru Paraschivescu, șeful 
secției sport din Consiliul munici
pal al U.T.C., folosind experiența 
anului trecut, în acest an se va 
desfășura o temeinică muncă de 
extindere a cercurilor sportive cu 
caracter tehnico-aplicativ și do
tarea lor tehnică și materială pen
tru diversificarea activități) și îm
bunătățirea calității acesteia. Să 
subliniem doar citeva initiative și 
măsuri aflate în curs de mate
rializare. în domeniul modelismu- 
lui (aeromodelism. navomodelism, 
rachetomodelism și autcmodelism) 
a fost creat deja un centru, in 
cadrul Clubului sportiv municipal, 
ființează două puternice cercuri la

din Capitală. Sint 
urechi la profesor.

ORIENTAREA TURISTICA
„PRIMII PAȘI-
ÎN ACEST AN

întră 14 și 19 februarie VOr 
avea loc la Sibiu : prima ediție 
a Campionatelor republicane de 
orientare pe schiuri, Cupa 
F.R.T.A. (etapa de iarnă) și (ju
pa F.R.T.A.-etapa de sală.

în paralel se vor ține cursul 
de reciclare pentru antrenori și 
primul curs de formare de noi 
antrenori, care își vor desfășura 
activitatea mai ales la concursu
rile de orientare de masă și per
formanță din cadrul Daciadei, 
această cuprinzătoare formă de 
angrenare a tineretului în prac
ticarea exercițiilor fizice și spor
tului.
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VA FI ETAPA DE MÎINE 0 RUNDĂ MAI CALMĂ ? de haltere pe echipe

„Grivița Roșie" și I.R.M.A.. iar 
pină la sfirșitul anului se vor or
ganiza în jur de 80 de cercuri in 
școli și pe lingă întreprinderi de 
profil. Cit privește radioamatoris
mul, pe lingă Radioclubul central, 
a fost constituită o comisie mu
nicipală. care va urmări crearea 
unor cercuri de radioamatorism pe 
sectoare și va coordona activita
tea acestora. De menționat că un 
mare număr de tineri (peste 8 800; 
vor activa în cercurile de orien
tare sportivă, participînd la con
cursurile ce se vor organiza în pă
durile din jurul Capitalei.

în legătură cu activitatea des
fășurată 
sportivă, 
tor și un 
în acest 
tism din
fi efectuate peste 30 009 de lan
sări cu parașuta. Aceasta presu
pune un mare volum de muncă 
din partea cadrelor de speciali
tate care asigură pregătirea spor
tivilor, băieți și fete. Aici se vor 
desfășura ample întreceri în cadrul 
acțiunii cu caracter național „Da- 
ciada".

O atenție deosebită va fi acor
dată organizării unor acțiuni com
plexe, pe mai multe discipline, 
sub denumirea „Ziua sporturilor 
tehnico-apiicative", la care se pre
conizează să participe peste 35 000 
de tineri. Vor fi organizate și o 
seamă de alte competiții de masă 
cu caracter tehnico-aplicativ.

Desigur, va fi necesară o largă 
popularizare a tuturor acestora și 
o bună colaborare intre factorii cu 
atribuții pentru asigurarea reușitei 
lor. începutul de drum este deo
sebit de 
pregătire 
nizâtoric 
nirea cu 
de cinste 
educarea 
tilaterală

in cercurile de aviație 
socotim că este edifica- 
singur obiectiv din plan 
an la turnul de parașu-
Parcul „23 August" vor

promițător. Prezența la 
este bună, cadrul orga- 

favorabil pentru îndepli- 
succes a acestei sarcini 

și înaltă responsabilitate : 
patriotică și tehnică mul- 
a tineretului.

Treburjle ne-au purtat la Cim- 
nina. în dreptul Casei pionieri
lor, un zumzet de motoare, în
trerupt din cinci în cînd de voci 
de copii, ne-a determinat să fa
cem un scurt nooas. Pe pla
toul asfaltat din curte, mai multe 
fete și băieți se străduiau să pă
trundă in tainele pilotării moto
cicletei, în timp ce maistrul-in- 
structor Carol Schmidt nu mai 
prididea dind sfaturi. Intr-un mo- 
met de răgaz, ne-am adresat in
structorului :

— Aveți mulți 
moto ?

— Acum lucrăm 
dintre elevii din 
pători, cei care au 
după-amiaza. Avem și grupe de 
avansați. In fiecare an trec prin 
cercul nostru aproape 150 de elevi 
și eleve din Cimpina și din co
munele învecinate.

— Urcați copiii direct pe moto
cicletă 7

— Nu. Am omis să vă spun că 
toți membrii cercului învață să 
meargă pe carturi și după aceea 
deprind tehnica alergării pe mo
tocicletă. In final, cei mai buni 
sint selecționați pentru lecțiile 
auto. La cercul nostru activează 
școlari de la clasa a IV-a. Scopul 
este de a le dezvolta de mici 
gustul pentru mecanică, de a-i 
deprinde cu meserii ca electrici
tatea, tinichigeria, vopsitoria și 
mai ales să-i obișnuim cu disci
plina circulației, de care avem 
nevoie fiecare, în viața de zi cu zi.

...Mai tirziu aveam să ne con
vingem și de o altă latură pozi
tivă a muncii depuse de maistrul- 
instructor Carol Schmidt și de 
ceilalți colegi ai săi: tinerii moto- 
cicliști de performanță din Cim
pina — Dan Liviu, Stefan Topală, 
Liviu Roncea și alții — au trecut, 
mai intii, prin școala curajului și 
indemînării de la Casa pionierilor 
din localitate.

Traian lOANIJESCU

copii la cercul

doar cu o parte 
grupa de înce- 
cursuri la școală

MARIN DUMITRESCU SE DESPARTE
DE ACTIVITATEA

■ Marin Dumitrescu — un nume 
care se leagă strins de automobi
lismul românesc din ultimii 30 de 
ani. Debutul său în acest sport ; 
6 iunie 1946 cînd, atras de cursele 
de automobile (avea pe atunci 26 
de ani) s-a prezentat la startul 
competiției „Marele premiu al o- 
rașului București" la volanul unei 
mașini de teren „Jeep". A fost în
ceputul... iar in toamna anului 
1976, după ce a mai cîștigat un 
titlu de campion național — la vi
teză î». coastă — a anunțat că se 
retrage din activitatea competiți- 
onală de performanță. Firesc, am 
socotit oportun să-i fâcem o vizi
tă acasă unde, la „umbra pădurii" 
de cupe și fanioane de toate felu
rile. ne-a depănat amintiri. Și zi
aristul care l-a ascultat Pe acest 
om comunicativ, mereu bine dis
pus, cu o glumă la fiecare trei 
fraze, nu poate decît să regrete 
că nu are _
tot ceea ce a auzit de la multiplul 
campion.

In 30 de
tluri de campion național. Refe- 
rindu-se la cariera sa sportivă,

COMPEIITIONALĂ
vorbește olin de recunoștință de 
doi mari automobiliști români — 
Jan Calcianu și Petre Cristea — 
care l-au ajutat mult pentru a de
veni un bun automobilist și un 
bun mecanic. Ambii, își amintește 
cu plăcere Marin Dumitrescu, l-au 
sărutat si felicitat în ziua în care 
i-a învins, pe șoseaua în coastă 
de la Sinaia, obținind un timp mai

spatiu pentru a spune

ani a cucerit 37 de ti-

FULGERUL" RACHETOMODELELOR DIN SIBIU
Printre fruntașii concursurilor 

de rachetomodele se numără con
stant și elevii Liceului energetic 
din Sibiu care, spre exemplu, a- 
nul trecut au reușit să cucereas
că prin Gheorghe Bîrsan, un ti
tlu de campion național, iar prin 
Dănuț Cotoară să figureze între 
primii zece sportivi la această 
disciplină tehnico-aplicativă.

Am vizitat de curînd liceul. în 
sala pusă la dispoziția racheto- 
modeliștilor activitatea era în toi. 
„Ne pregătim pentru întrecerile 
din noul sezon — ne spune Dă
nuț Cotoară, elev în anul V și 
președintele cercului —, intre 
care cele mai apropiate sint cam
pionatele naționale de machete și 
Cupa Cibinium. Dorim să reali
zăm din nou rezultate bune, pe 
măsura condițiilor 
la ni le pune la 
asemenea, aș vrea 
faptul că, pentru 
activitate nu reprezintă numai o 
posibilitate de a ne petrece in 
mod util o parte din timpul li
ber 
care 
tate

pe care școa- 
dispoziție. De 
să mai relev 
noi, această

dar și de a pune în apli- 
multe din cunoștințele căpă- 
la orele de curs".

într-adevăr, cei aproape 30 de 
membri ai cercului aparținînd a- 
sociației „Fulgerul" dispun de 
condiții optime de lucru. „Cu 
puțin timp în urmă, datorită 
sprijinului Comitetului județean 
U.T.C., cercul a fost dotat cu 
noi materiale și aparatură — ne 
spune prof. Florin Braicu, secre
tar al organizației de partid — 
ceea ce ne face să credem că pe 
viitor activitatea se va îmbună
tăți, mai ales ci ne preocupă și 
rezolvarea problemei unui in
structor".

Numele elevilor Florin Bera, 
Sorin Dumitrescu (an V), Nițu 
Petru, lohan Zopeltt (an II), Ma
rian Pera, Mircea Mihai (an I) 
figurează deja printre laureații 
campionatelor naționale. „Aces
tora dorim să le adăugăm noi 
practicanți ai rachetomodelismu- 
lui — ne precizează prof. Florin 
Braicu —, selecționați dintre 
elevii Școlii generale nr. 21, unde 
activează Augustin Demeter, un 
neobosit instructor și descoperi
tor de talente".

Emanuel FANTÂNEANU
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Pe lungimile de undă destina
te radioamatorilor poate fi au
zit, destul de des, apelul indica
tivului YO6KET. Iubitorii acestui 
sport îl cunosc bine : este sim
bolul stației colective a radio- 
clubului județean Covasna, care 
emite din Sf. Gheorghe. 
în acest oraș lucrează și 
ții, radioamatorismul 
du-se de popularitate.

Căutăm sediul radioclubului, 
dar nimeni nu ne poate da o 
relație precisă. Sîntem îndru
mați spre Casa pionierilor, care 
are, într-adevăr, o stație colec
tivă, cerc de radioamatorism, 
cursuri de inițiere în acest sport, 
dar nu este ceea ce căutăm noi. 
După multe investigații, aflăm că 
umblăm în zadar, pentru că ra
dioclubul însuși se află în... cău
tarea unui sediu.

Stăm de vorbă de Dezideriu 
Deneș (YOSUO), președintele co
misiei județene de radioamato
rism și șeful radioclubului. „De 
zece ani de zile ne tot plimbăm 
— ne spune interlocutorul. Am 
avut un sediu, impropriu, la 
Consiliul popular orășenesc, de 
unde am fost scoși! Ne-a fost 
repartizat, apoi, un spațiu la fos
tul hotel de pe strada Ciucului,

Dealtfel, 
alte sta- 
bucurîn-

Campionatele diviziei A de 
volei continuă mîine cu disputa
rea partidelor din etapa a 
XlV-a. Aparent, această rundă 
este lipsită de confruntări 
„tari", deoarece privite prin 
prisma valorii echipelor care se 
întrec, oglindită și de situația 
lor în clasament, întîlnirile nu 
anunță un echilibru de forțe. 
Cu toate acestea, sîntem con
vinși că cele 11 meciuri (parti
da „U“ Craiova — Explorări s-a 
disputat în cursul săptăminii 
trecute) vor oferi spectacole vo- 
leibalistice de calitate și — de 
ce nu ? — poate chiar unele 
surprize.

In campionatul feminin, 
mai importantă partidă se dis
pută la Constanța, între echipele 
Farul (locul 6) și Dinamo 
dacă ținem seama că în 
constănțencele au cedat 
(2—3), iar acasă au fost 
deauna adversare redutabile. In 
Capitală. în sala Floreasca, de 
la ora 12,30, studentele de Ia 
I.E.F.S. (5) vor primi replica 
formației C.S.M. Sibiu (12), în 
fața căreia au prima șansă. La 
Timișoara, Universitatea (8) — 
Rapid (3), un meci în care avan
tajul terenului poate 
mult; la Baia Mare.
(10) — Penicilina Iași 
ra fiind, indiscutabil,

(2), 
tur, 

greu 
tot-

Reușită acțiune de atac a studentelor de la I.E.F.S. in cea mai re
centă partidă susținută in Capitală...

Neamț, Ceahlăul (11)
Craîova (4). o partidă 
gazdele trebuie să

Foto : Dragoș NEAGU
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CONDUCE DUPĂ 
TREI CATEGORII

însemna 
Maratex 
(1), lide- 
favorită ;

la P. 
„V"
care 
eforturi serioase în fața
formații mai puternice ; la 
cău, Știința (9) — C.S.U. 
lăți (7), o întîlnire care 
aduce două prețioase 
sextetului băcăuan.

în 
facă 
unei 
Ba- 
Ga-

poate 
puncte

IR BUCEfil, CURSE DE SLALOM PE VISCOL
SINAIA, 4 (prin 

dimineață, un val 
a îmbrăcat Bucegii, 
pînă la Vîrful Furnica, Ia 2 000 m 
altitudine. Sus, un vint ce sufla 
cu peste 80 km pe oră făcea ca 
echilibrul schiorilor să fie foarte 
relativ. Cu toate acestea, organiza
torii competiției de schi alpin, do- 
dată cu „Cupa 16 Februarie", au 
decis ca la ora 10 să se dea star
tul in prima manșă a cursei de 
slalom special rezervată senioarelor. 
Cele minus 8 grade Celsius nu au 
influențat prea mult pofta de con
curs a sportivelor, care au aruncat 
in luptă toate cunoștințele lor. Cea mai ' " . ... - -
geta Băncilă. Ea a mers constant, 
fără ..ruperi", arătind că rămine 
una 
pe care le avem la această oră.

★
întrecerea seniorilor a fost deo

sebit de interesantă și s-a soldat 
cu un nou succes al lui Alexandru 
Manta, de la un concurs la altul 
tot mai sigur pe el. In ambele 
manșe, montate de antrenorii Radu 
Scîrneci și, respectiv, Marin Focșe- 
neanu, elevul antrenorului Ion 
Cașa a realizat timpi apropiati. 
care i-au asigurat primul loc. Al 
doilea s-a clasat tot un reprezen
tant al A.S. Armata Brașov, Virgil 
Brcnci, mereu mai aproape de for
ma sportivă care l-a consacrat. 
Poziția a treia a revenit lui Gheor
ghe Vulpe, cu cel mai bun timp 
al zilei în manșa secundă. Păcat 
că reprezentantul A.S. Telefericul, 
antrenat de fostul campion națio
nal Nicolae Iovici, a coborît în 
manșa intii prea prudent și a ob
ținut un timp sub posibilitățile

telefon). Viner, 
dens de ceață 
de la Cota 1300

bună s-a dovedit a fi Geor-

dintre cele mai bune schioare

tele naționale ale juniorilor, de 
săptămina viitoare, de la Mogoșa.

Rezultate. ..CUPA 16 FEBRUA
RIE". SLALOM SPECIAL SE
NIORI : 1. Al. Manta (A.S.A.)
91,630: 2. V. Brenci (A.S.A.) 92,251; 
3. Gh. Vulpe (A.S. Telefericul) 
93,110 ; 4. I. Tirea (A.S. Telefericul) 
95,505 ; 5. M. Barbu (A.S.A.) 95,813; 
6. C. Portik (Lie. schi Predeal) 
96,728 : SLALOM SPECIAL SE
NIOARE : 1. Gcorgeta Băncilă (Di
namo) 108,636 ; 2. Nela Simion
(C.S.U. Oradea) 110,243 ; 3. Nuți 
Degeratu (Voința Sinaia) 114.035 ; 
„CUPA SPERANȚELOR". SLALOM 
SPECIAL JUNIORI : 1. A. Albert 
(St. roșu) 70,702 ; 2. M. Olaru (Lie. 
schi) 71.596 ; 3. D. Dinu (Lie. schi) 
72,276 ; 4. A. Peter (Șc. sp. M. Ciuc) 
72.447 : 5. G. Olaru (Lie. schi) 
72,585 ; 6. M. Biră (Dinamo) 72,630; 
JUNIOARE : 1. Mariana Axinte
(Lie. schi) 77,658 ; 2. Neliza Vel
ciov (Lie. schi) 79.332 ; 3. Doina 
Frățilă (Lie. schi) 79,566 ; 4. Maria 
Balaș (Șc. sp. M. Ciuc) 79,723 ; 5.

sp. M. Ciuc) 
Barna (Lie.

In etapa a III-a, patru din 
cele șase echipe care evoluau 
in deplasare reușeau să termine 
învingătoare, realizînd — unele 
dintre ele — primele surprize 
ale campionatului. Acum aceste 
formații vor fi gazde: Viitorul 
Bacău (5) — Rapid (9), Politeh
nica Timișoara (7) — Delta Tul- 
cea (10), Tractorul Brașov (4) — 
C.S.U. Galați (11). Steaua (3) — 
Constructorul Brăila (6) — sala 
Floreasca, ora 11.30 — avînd 
însă și o. situație mai bună în 
clasament. La Ploiești, Petrolul 
(12) — Dinamo (1).

• Azi se reia și campionatul 
diviziei B. Din păcate, încă din 
start consemnăm o măsură dis
ciplinară : partida feminină
Electronica București — Dacia 
Pitești nu va avea loc. deoarece 
bucureștencele nu s-au prezen
tat la normele de control. Prin 
urmare, Electronica va pierde 
meciul cu 3—0. (EM. F.)

Csilla Petres (Șc.
79.965 ; 6. Cornelia 
schi) 80.171.

Sîmbătă au Ioc.
Carp, cursele de slalom uriaș .la 
ambele competiții.

Paul IOVAN

pe Valea lui

De azi,
<îrr;-

la 
de 
au

Ș> 
lor

dar n-am stat mult nici acolo. 
Acum... mi-arn transformat lo
cuința în radioclub, ceea ce nu-i 
tocmai în regulă". Desigur, nu-i 
în regulă, ca să repetăm cuvin
tele tovarășului Deneș. In orașul 
Sf. Gheorghe există aproape 100 
de radioamatori autorizați. Ei lu
crează permanent, participă 
competiții, realizează o seamă 
succese. în anul care a trecut 
cîștigat 7 diplome naționale 
internaționale. Activitatea
este menționată în diverse dări 
de seamă și statistici. O activita
te permanentă, în acest domeniu, 
se desfășoară și în alte orașe ale 
județului, îndeosebi la Tg. Se
cuiesc (11 stații). Dar tot în con
diții vitrege.

La C.J.E.F.S. Covasna sîntem 
informați că se fac eforturi pen
tru a se rezolva această proble
mă. Pentru a sublinia cît de pre
santă este ea, amintim că la ra- 
diocluburile din celelalte județe 
eforturile sînt îndreptate — în 
această perioadă — spre buna or
ganizare a cursurilor de inițiere 
în acest sport a „schimbului de 
mîine". La Sfîntu Gheorghe co
misia județeană... caută sediu 

’pentru radioclub.
Viorel TONCEANU

bun decit ei cu 3 și. respectiv. 5 
secunde. De altfel, această victorie 
concurează la obținerea titlului de 
„cea mai frumoasă amintire" a sa.

Cît am fost oaspetele lui Marin 
Dumitrescu, i-am cunoscut si fa
milia : Radu — student la Facul
tatea de transporturi auto, Adri
ana — inginer specialist in mașini 
electronice de calcul (copii). Flo- 
rica — președinta colegiului de 
arbitri, soție. La plecare am fost 
rugați să precizăm : Dumitrescu se 
desparte de activitatea competițio- 
nală. Cu sufletul insă, cu toată 
priceperea sa. rămîne în continu
are lingă automobilism. (M. FR.)

I
I

JUDEȚELE
(Urmare din pag. 1)

sar să consolidăm și să îmbună
tățim serios aceste rezultate fiindcă 
posibilități există. Atleții dispun 
de condiții bune de pregătire : un 
teren special de atletism, două 
piste corespunzătoare Ia stadionul 
„1 Mai" din Constanța, o alta la 
Medgidia și un teren special la 
Facultatea de educație fizică. A- 
vem tehnicieni pricepuți și pasio
nați doar pentru probele de 
și semifond (I. Veliciu și C. 
hail), deoarece n-am reușit

SELECȚIE CONTINUA,

fond 
Mi- 
inefl

★
După competiția dotată cu „Cupa 

Februarie". s-a desfășurat 
„Cupa speranțelor", cu participarea 
celor mai buni juniori din țară, 
întrecerea, disputată pe traseul se
niorilor (din care au fost scoase 
citeva porți). s-a dovedit atracti
vă. iar dintre cei prezenți la start 
s-au remarcat citeva speranțe au
tentice. Cei mai buni au fost Aurel 
Albert (Steagul roșu). Mihai Olarii 
și Dorin Dinu (Liceul de schi din 
Predeal). La fete. Mariana Axinte, 
Neliza Velciov și Doina Frățilă — 
toate la Liceul de schi din Pre
deal — anunță o concurență acer
bă pentru întiietate la campiona-

CURSUL DL RLCICLÂRE
|ĂL ANTRENORILOR DE POLO

ILuni 7 februarie 
pitală cursurile de 
antrenorilor de doIc

încep în Ca- 
> reciclare ale 

antrenorilor de polo din țară. Cu 
acest prilej se vor desfășura și 

: jocuri experimentale
după noul regulament.I acest p: 
primele 
duoă nc

Astăzi, duminică și luni se 
desfășoară în sala Victoria din 
Ploiești cel de al doilea turneu 
de sală al campionatului mascu
lin de handbal, Divizia A. Sînt 
programate etapele a XVII-a 
(sîmbătă), a XVIII-a (duminică) 
și a XlX-a (luni),

Programul întîlnirilor este ur
mătorul :

Sîmbătă, de la ora 14 : Relo- 
nul Săvinești — Universitatea 
București ; Dinamo București — 
C.S.M. Borzești ; Universitatea 
Cluj-Napoca — Știința Bacău ; 
Politehnica Timișoara — Dina
mo Brașov ; C.S.U. Galați — 
H.C. Minaur Baia Mare ;

Duminică : ora 13, C.S.M. Bor
zești — Gloria Arad ; 14,15.
Știința Bacău — Relonul Săvi
nești ; 15,30, Universitatea Bucu
rești — Politehnica Timișoara ; 
16,45, H.C. Minaur Baia Mare — 
Universitatea Cluj-Napoca ; 18,
ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA 
(întîlnire internațională amicală 
de junioare) ; 19, Dinamo Bra
șov — Steaua ; 20,15, Dinamo 
București — C.S.U. Galați ;

Luni, de la ora 14 : Relonul 
Săvinești —' H.C. Minaur Baia

POT FACE MAI MULT
să-i angrenăm la o activitate co
respunzătoare pe antrenorii C. 
Craia, V. Teașcă și Carmen Ene. 
Va trebui să o facem, neîntîrziat !

Nutresc speranța că în anii vi
itori atletismul constănțean va 
urca pe noi trepte în ierarhia va
lorilor interne și. deopotrivă, in
ternaționale. Vom face eforturi 
pentru îmbunătățirea calității pro
cesului de instruire și-i vom dina
miza mai mult pe antrenorii ti
neri care, am convingerea, sint 
capabili să realizeze mult mai 
mult.

PREGĂTIRE DE CALITATE...

mai reuși să dăm atletismului ro
mânesc citeva elemente de valoare.

Pentru îndeplinirea acestui o- 
biectiv ne-am propus o serie de 
măsuri, dintre care amintim : con
tinuarea acțiunii de 
toate școlile din județ 
grenați toți profesorii 
ție fizică), iar tinerele 
pistate vor fi concentrate in mu
nicipiul Focșani, unde li se vor 
asigura condițiile de continuare a 
studiilor și de pregătire corespun
zătoare ; procesul de antrenament 
din principalele secții va fi ur
mărit 
el să 
biiite

selecție în 
(vor fi an- 
dc educa- 

talente de-

mai îndeaproape, astfel ca 
se încadreze in normele sta- 
de federație.

tra-Avind în vedere o oarecare 
diție pe care și-a creat-o atletis
mul in județul Vrancea, socotesc 
realistă nominalizarea acestei dis
cipline ca sport de performanță la 
noi. în decursul anilor, din jude
țul nostru au pornit spre loturile 
naționale sportivi valoroși ca A- 
lexandru Merică, Gabriel Georgescu, 
Nicolae Ioan, Paul Copu, Marga
reta Miliadis, Remus Stoleru etc. 
Chiar dacă atleții noștri n-au mai 
obținut in ultimii ani succese deo
sebite, activitatea sportivă de per
formanță fiind relativ tînără în 
județ, ne mîndrim totuși cu cinci 
juniori componenți ai lotului re
publican.

Cum în ultima vreme baza ma
terială s-a imbunătățit simțitor in 
municipiul Focșani, în orașele Ad- 
jud și Odobești, există condiții ca 
atletismul în județul Vrancea să 
cunoască rapid o mai mare dez
voltare. Deși majoritatea antreno
rilor și a profesorilor de educație 
fizică cu specializarea atletism sini 
destul de tineri, ei au desfășurat 
in ultima vreme o activitate rod
nică. Amintesc, de pildă, șl de 
ampla acțiune de selecție (este 
incă in curs). Dintre copiii deja

selecționați in secțiile școlilor 
sportive din Focșani. Adjud. O- 
dobești, la clubul sportiv Unirea 
Focșani, avem convingerea că vom

IANCU PĂTRASCU
prim-vicepreședintele

C.J.E.F.S. Vrancea

ATLETISMUL

La campionatele de sală 
pentru seniori (București, 
12—13 februarie) nu vor pu
tea participa decît acei a- 
tleți seniori care au trecut 
probele de control in con
cursurile din 7 și 11 ianua
rie (București) sau 6 februa
rie (Roman) și au standar- 
durile de participare pentru 
acest concurs.

• Astăzi după-amiază (de la o- 
ra 17) și miine dimineață de la 
ora 9 în sala ..23, August" din Ca
pitală se desfășoară campionatele 
municipale de atletism rezervate 
juniorilor de categoria a II-a, ul
timul concurs din seria campiona
telor municipale.

LA ZI.
e-• La Botoșani s-a desfășurat 

tapa județeană a campionatelor re
publicane de sală pentru juniorii 
I, II și III, la care au luat parte 
peste 200 de atleți și atlete. Citeva 
rezultate : juniori I : 50 m (b): B. 
Gater 6.3, înălțime (f): Marta Ignă- 
tescu 
(b) : 
(b) : 
niori 
7,5, înălțime (f) : 
1,45 m. Azi și miine la Botoșani 
se desfășoară concursul interj ude- 
țean „Cupa Moldovei".

• Cele mai bune, rezultate în
registrate in cadrul etapei județe
ne a campionatelor naționale pen
tru seniori și juniori III, 
la : înălțime (senioare) : 
Șerban 1,64 m și 50 mg 
III) : Mihai Popescu 7 4. 
tag-coresp.)

1,60 m, juniori II : înălțime 
I. Prisăcaru 1,90 m, greul atc 
L. Dăscălescu 11,84 m, ju
ni : 50 m (f) : Doina Rotaru 

Doina Ghiduc

la Brăi- 
Mihaela 
(juniori 

(I. Bal

BRAȘOV, 4 (prin telefon). — 
Joi după-amiază au început în 
sala Dinamo din localitate cam
pionatele naționale de haltere 
pe echipe rezervate seniorilor. 
La întrecerile primului tur al 
competiției participă 10 formații 
de Divizia A și 6 echipe de ca
tegoria B. Dat fiind numărul 
mare de concurenți, organixatorii 
au programat disputele pe două 
podiumuri, dar cu toate acestea 
întrecerile durează neobișnuit de 
mult: 4 zile ! Pînă la ora cînd 
telefonez s-au consumat între
cerile doar la trei categorii de 
greutate și din acest motiv cla
samentele pe echipe sint încă 
neconcludente. în Divizia A con
duce formația Olimpia București 
cu 30 p urmată de 
Mureș (25 
ța 
p), 
P), 
loc

A.S.A. Tg. 
p), Chimpex Constan- 
Rapid București (17 
(15 p) și Clujeana (12 
Divizia B pe primul

(25 p), 
Steaua 
iar în 
se află, deocamdată, echipa 

Minerul Lupeni cu 38 p. Echipa 
Steaua —* campioană pe anul 
trecut — rămîne în cursa pen
tru primul loc, deoarece la ur
mătoarele 7 categorii pornește 
ca mare favorită și va acumula 
cu siguranță numeroase puncte.

Pe categorii de greutate au 
cîștigat pînă acum : cat, muscă 
(52 kg) : Pavel Rugea (Rapid 
Buc.) 195 kg (la ambele stiluri); 
cat. cocoș (56 kg) : Ion Hortopan 
(Olimpia Buc.) 212,5 kg și cat. 
pană (60 kg) : Francisc Antal 
(Clujeana) 237,5 kg.

întrecerile continuă și se în
cheie duminică la prînz.

I. OCHSENFELD

■----

CURS DE PERFECȚIONARE PENTRU ACTIVIȘTII 
SPORTIVI DIN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII

La Academia 
se desfășoară, 
misiei sport turism ' a Consiliului 
Central al U.G.S.R. și a școlii 
centrale a sindicatelor din cadrul 
Academiei, un curs de 
nare a cunoștințelor, la 
ticipă peste o sută de 
și secretari de asociații 
sportive din întreprinderi și insti
tuții din toate județele și muni
cipiul București.

..Ștefan Gheorghiu" 
in organizarea co

Tematica 
va încheia

1

perfecțio- 
care par- 
președinți 
și cluburi

acestui curs — caic se 
la 12 februarie — cu

prinde cunoștințe teoretice și prac
tice din domeniul organizării și 
conținutului educației fizice, turis
mului, sportului de masă și de 
performanță, stilului și metodelor 
de muncă, organizării muncii de 
educare moral-politică și patrio
tică, folosirii și întreținerii baze
lor sportive, formării și perfecțio
nării cadrelor sportive obștești.

sala Victoria din Ploiești

Mare ; Steaua — Universitatea 
București ; Gloria Arad — Dina
mo Brașov ; Politehnica 
șoara — Știința Bacău ; Univer- 

Cluj-Napoca — Dinamo 
Galați —

Timi-

sitatea
București ; C.S.U. 
C.S.M. Borzești.

Meciul Steaua — 
din cadrul etapei a 
va disputa marți la ora 10, tot 
în sala Victoria din Ploiești. A- 
mînarea a fost dictată de fap
tul că formația Steaua, care a 
jucat joi seara la Alicante, 
în C.C.E., n-a putut reveni în 
timp util. Revenind la partida 
din Cupa campionilor europeni, 
să amintim că Steaua a reușii 
calificarea în semifinale datorită 
unui golaveraj mai bun cu... un 
gol : 40—39 ! După cum se știe, 
campionii noștri au cîștigat la 
București meciul cu Bălonmano 
Calpisa cu 22—19 și au pierdut

Gloria Arad, 
XVII-a, se

Cal

la Alicante cu 18—20. calificarea 
steliștilor reprezintă o bună per
formanță, echipa spaniolă — așa 
cum am putut constata la Bucu
rești — fiind valoroasă, deosebit 
de activă. Și la Alicante, princi
palul atu al lui Calpisa a fost 
contraatacul Steaua s-a impus 
atît în apărare, cît și în atac, 
unde Birtalan, s-a apropiat de 
eficiența sa recunoscută.

Tragerea la sorți a semifinale
lor C.C.E. va avea loc la 19 fe
bruarie, la Basel.

• Ieri a fost zi de pauză în 
turneul internațional de la Cheb.

• Joi, în sala Olimpia din Ti
mișoara, la ora 17,45, se dispută 
partida retur din cadrul C.C.E. 
la handbal feminin (sferturi de 
finală) dintre formațiile Univer
sitatea Timișoara și Radnicki 
Belgrad. în tur, la Belgrad, 
18—11 pentru Radnicki.

*
Di vizionarele A de rugbij m pregătire non-stop

SPORTUL STUDENȚESC ÎN CĂUTAREA 
CELUI MAI EFICACE „XV“...

Lotul de rugby al Sportului 
studențesc participă zilnic, înce- 
pînd cu 11 ianuarie, la un pro
ces de instruire care vizează o 
continuă perfecționare. Loc de 
desfășurare — plaja lacului Tei și 
sala de sport a Facultății de 
drumuri și poduri a Institutului 
de construcții.

Antrenorul Teodor Rădulescu 
va menține acest ritm de pre
gătire (fizică generală și speci
fică) pînă la 13 februarie, dată 
la care Sportul studențesc va 
pleca pentru două săptămîni la 
Izvorul Mureșului, unde pregăti
rile vor continua paralel cu sus
ținerea unor jocuri-test. Parte
nere, divizionarele A Știința Pe
troșani și „U“ Timișoara.

La întoarcerea în Capitală, 
Sportul studențesc își va conti
nua partidele de verificare, cu 
Olimpia (1 și 4 martie), apoi cu 
Dinamo (6 martie) și înaintea pri
melor jocuri oficiale, cu propria 
echipă de tineret-rezerve (8 
martie).

Lotul Sportului studențesc cu
prinde 25 de jucători, repartizați 
destul de judicios pe posturile 
din „treisferturi" : — 3 fundași 
(Iordănescu. Săvulescu și Bog
dan), 4 centri (Ghețu, A. Hari- 
ton, Călărașu și C. Hariton), 3 
aripi (Sîrbu, Ioniță și Mihala- 
che) și doi mijlocași (Nicolescu 
și Ilie). Echilibru de jucători e- 
xistă și în compartimentul înain
tării — cîte 4 în liniile a III-a 
(FI. Atanasiu. Fugigi, AI. Radu
lescu și Cernea) și a II-a (Zado- 
rojnîi, Galanda. Dumitrescu și 
Ianc) și 5 în linia I (Al. Atana
siu, frații Căinam, Alexandrescu 
și Bosenmayer).

în același timp antrenorul Ră- 
dulescu mai contează pentru a- 
propiatul sezon competițional pe 
unii jucători din generația în 
plină formare — Dan și Sabat 
(mijlocași), Dobre (linia a III-a), 
Covaci (linia a II-a), Fl. Tudor 
și Sofronie (linia I) și Spinu în 
perspectiva ca încă din toamnă 
să îi și titularizeze pe cei mai 
mulți dintre ei, astfel ca media 
de vîrstă a echipei să scadă cu 
cel puțin doi ani.

Atuurile Sportului studențesc 
tind să fie forța pachetului de 
înaintași (aproape 800 kg.), mo
bilitatea și fantezia treisferturi- 
lor. O necesitate imperioasă, insă, 
asupra căreia antrenorul nu nu
mai că reflectează foarte serios, 
ci și caută soluții, este asigura
rea omogenității echipei, menți
nerea aceluiași ritm ofensiv timp 
de 80 de minute, o mai bună 
mobilizare psihică. Cu aceste co
rective' se speră atingerea celor 
două obiective propuse — locul 
I în grupa a II-a (valorică) a 
Diviziei A și cucerirea pentru 
a treia oară consecutiv a „Cupei 
F.R. Rugby".

Și încă o noutate demnă de 
reținut : Sportul studențesc tin
de să își creeze o pepinieră de 
jucători nu numai de la A.S.E., 
ci și din școlile sectorului 2. 
Principala sursă, la „Electroni
ca". unde atît directorul acestei 
unități de învățămînt (prof. ing. 
St. Pătruțescu), cit și colectivul 
profesorilor de educație fizică 
(prin prof. I. Neagu) acordă un 
larg sprijin rubgyului

Tiberiu STAMA
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„Tricolorii" încep astăzi „etapa Nice"

SPRE FOTBAL, PRIN TERITORIUL RUGBYULUI
BORDEAUX, 4 (prin telefon). 

Plouă de trei zile în toată... Aqui- 
tania. Atlanticul, care este la nu
mai 50 de kilometri, se 
supra faimoaselor vii 
Bordeaux-ului. Primele 
apărut pe parbrizul 
care-i ducea pe „tricolori1 
stadionul ..Girondins". De 
plouă fără încetare. Am avut, la 
un moment dat, impresia că auto
carul se îndreaptă spre... Wembley, 
în acea seară de ianuarie ’69. sau, 
după doi ani. în decembrie ’70, la 
Cardiff. Dar nu a fost Londra, nu 
a Tost Cardiff-ul. Apropo de Car
diff, vineri totul se mișca aici in 
jurul traiectoriei spațiale a mingii 
de rugby. Paginile de sport ale 
ziarelor sint consacrate aproape in 
întregime meciului Franța — Țara 
Galilor. Se deplinge accidentarea 
lui Noves, care urmează să fie în
locuit cu Averous. In 
„L’Equipe", Vivian Jenkins (Țara 
Galilor) publică un frumos articol 
despre Phill Bennett care, în pa
ranteză fie spus, este și favoritul 
multor telespectatori români.

Și acum să mai notăm, reve
nind la fotbal :

1. Prezenta „anonimă" a antre
norului reprezentativei Spaniei, 
r dislau Kubala, la meciul de 
'Sîercuri seara al echipei noastre, 
ly.l a fost insotit de trei operatori, 
care au filmat întreaga partidă a 
fotbaliștilor români.

2. Prezența, probabilă, a șapte 
dintre cei unsprezece titulari fran
cezi în meciul de la Bordeaux în 
echipa Franței, care va întilni se
lecționata R. F. Germania, pe „Parc 
des Princes", la 23 februarie.

3. Intenția antrenorului 
de a opera unele modificări 
mafie.

Și acum, o scurtă „masă 
dă" cu cîtiva dintre fotbaliștii noș
tri ne marginea meciului 
Bordeaux.

DUMITRU : „Mi-a plăcut 
că am reușit să surprindem 
teva ori echipa franceză pe contra
atac. In al doilea rind, mi-a plă
cut faptul că am reușit să contro
lăm jocul timp de o repriză. în 
schimb, nu mi-a plăcut conlucra
rea cu ceilalți coechipieri. Nu ne 
simțim încă unii pe ceilalți. Pe 
vr„muri, puteam juca "U ochii în
chiși, ne „ghiceam". în al trei
lea rind, constat, cu părere de rău, 
că nu putem elimina momentele 
de derută. Așa s-a intimplat si în 
meciul de la Bordeaux. îmi pare 
rău că Zamfir a jucat slab. Este 
un om de zi și trebuie să se tină 
seama de acești lucru. După acest 
prim meci de la Bordeaux, trebuie

revarsă a- 
din jurul 
picături au 
autocarului 

i“ spre 
atunci,

ziarul

Covaci 
in for-

rotun-

de la

laptul 
de cî-

să remarc numărul marc de pase 
greșite. Am fost și cu in această 
situație. Trebuie să lucrăm mai 
mult, pe cont propriu, la cluburi. 
Vreau să sper că turneul și jocu
rile internaționale care ne așteap
tă acasă vor marca creșterea valo
rică și a formei sportive. Din punc
tul meu de vedere, cred că ar tre
bui să realizăm următoarea „curbă**: 
să nu pierdem la Nisa, să ciștigăm 
meciul de la Marsilia, să învingem 
Turcia cu două goluri diferență și 
să obținem, de asemenea, o victo
rie, fie și la limită, in fața Polo
niei. Dacă jocul va corespunde a-

VIG U

cestor rezultate, voi fi optimist 
înaintea partidei cu Spania".

GRIGORE : „în prima repriză, 
am jucat de la egal la egal. Am 
respectat mai strict sarcinile de 
joc. După pauză, după primul gol, 
am avut un moment de derută. Am 
fost surprinși de 
cezilor. Am fost 
prezența celor doi 
pă pauză. Mi-am 
multe, ca la orice 
păcate, am fost crispat. Vreau să 
mai spun că în echipa mea de club 
jocul meu este, oarecum, diferit. 
Cînd eu mă deplasez după vîrful 
care se 
deauna 
spațiul 
țională.

esențiale. In deplasare, echipele 
noastre, inclusiv Steaua, fac jocuri 
mai zgîrcite, ceea ce nu contribuie 
la progresul nostru. Ar trebui să 
privim puțin mai altfel jocurile 
din campionat".

SATMĂREANU II : 
am înregistrat un plus 
aici, la Bordeaux, tmi 
insă, că nu ne-am putut 
complet. Adevărul este că sintem 
într-o mare criză de rezultate. Știm 
că publicul așteaptă rezultate. Așa 
se face că, de fapt, chiar meciu
rile noastre de pregătire au obse
sia rezultatului".

DUDU GEORGESCU : „Două re
prize total diferite. Primul gol al 
francezilor ne-a „strivit". E o me
teahnă mai veche. Ne-am revenit, 
neglijind, insă, apărarea. In aceas
tă situație s-au aflat, mai ales, 
mijlocașii. în ceea ce mă privește, 
în prima repriză am fost foarte 
sever marcat de cei doi apărători 
centrali francezi. M-am simțit bi
ne pregătit in final. Pentru noi, 
esențială este respectarea sarcini
lor. Nu a fost cazul, însă, după 
primul gol. Aș vrea să fiu mai bi
ne sprijinit din spate. As vrea ca 
extremele să centreze mai 
Din păcate, 
am primit 
Iile".

...La ora 
se îmbarcă 
Trenul va străbate „împărăția rug- 
byului" : Agen — Montauban — 
Caracassone — Narbonne — Beziers 
— Montpellier si așa mai departe.

Jucătorii români pornesc la drum 
în speranța că vor rezolva cite ce
va din „cifrul" atit de complicat 
al fotbalului.

„Cred că 
de formă 
pare rău, 
desfășura

I

mult, 
în tot cursul meciului, 
doar două centrări u-
22,15, fotbaliștii noștri 
în tren pentru Nisa..

mișcările fran- 
surprinși și de 
jucători noi du- 

propus să fac 
debut, dar, din

loan CHlRILĂ

în discuție pregătirea și jocul

0 SINGURĂ „PIESĂ" POATE

AZ/ Șl MIINE DEREGLA UN ÎNTREG MECANISM

NOI
ALE
Meci

APARIȚII PUBLICE
DIVIZIONARELOR A

internațional

studențesc și Dinamo

in Capitală • Steaua
Treptat-treptat, 

pe să reintre în 
înciuda amenințărilor la care ne 
mai supune iarna. Azi și mîine, 
majoritatea echipelor divizionare 
A și-au înscris în programul lor 
jocuri amicale cu adversari de 
diferite valori. Această intensifi
care a pregătirilor sub forma 
meciurilor, apare explicabilă în
trucît conducerile tehnice vor să 
se edifice mai bine asupra mo
dului în care răspund jucătorii 
la efort, după etapa acumulări
lor de la munte, să verifice ca
pacitatea tehnică și tactică 
acestora. Tot acum,
pun în aplicare planurile 
asamblare a compartimentelor,

fotbalul ince- 
drepturile sale,

a
antrenorii 

de

ACTUALITĂȚI, MECIURI AMICALI

la Oradea • Sportul

la primele lor jocuri

evoluează la Giurgiu

urmăresc închegarea unei idei 
de joc a echipei, exprimată prin 
diverse scheme tactice, în func
ție de programarea partidelor 
din returul campionatului-acasă 
sau în deplasare. Dezavantajate 
(obiectiv) din acest punct de 
vedere apar doar conducerile 
formațiilor Steaua și Dinamo, 
cărora le lipsesc jucători de 
bază, af'ați în turneul de pre
gătire a lotului reprezentativ.

Din suita acestor jocuri progra
mate astăzi și miine, rețin aten
ția, în primul rînd, partida in
ternațională de la Oradea, F. C. 
Bihor — Elore Spartakus Be- 
kesesaba (locul 6 în campionatul 
Ungariei), ca și acelea care aduc 
față în față pe divizionarele A : 
Dinamo — Politehnica Iași. 
Sportul studențesc — F. C. Argeș 
și Jiul — Politehnica Timișoara

Dar, iată cum arată programul 
complet al întîlnirilor :

demarcă, Ciugarin ia intot- 
omul care se infiltrează pe 
rămas liber. La echipa na- 
din păcate, Sătmăreanu II 

mă cheamă înapoi. Și, astfel, 
creează o oarecare dezordine".

VIGU : „Avem nevoie de 
mai multe meciuri aspre, ca cel 
de la Bordeaux. Aceste partide, pe 
lingă faptul că te solicită timp de 
90 de minute, te fac să te gindești 
mult la jocul de fotbal, după ter
minarea lui. Acasă, noi. cei de Ia 
Steaua, jucăm cu mult elan, ofen
siv. Dar adversarii sînt, în gene
ral, slabi și acumulările sînt ne-

se

cit

• DUPĂ CUM AM MAI 
NUNȚAT, U.T.A. urmează să 
treprindă un turneu_ de 
jocuri în E. _. ---------- --
chipa arădeană este invitata 
clubului Carl Zeiss Jena, din 
prima divizie Primul meci 
va fi susținut la Jena cu forma
ția Carl Zeiss, apoi textiliștii vor 
evolua la Karl Marx-Stadt, în 
compania echipei locale, al trei
lea joc urmînd să fie stabilit de 

echipei 
pentru

A- 
în- 
trei 

R. D. Germană. E-

organizatori. Plecarea
U.T.A. este prevăzută 
luni dimineață.

O JOI, LA T1RGOVIȘTE, di
vizionara B din localitate a întîl-

PREA PUȚINE
ACCtS INTERZIS *n
îndeplinirea obiectivelor stabi

lite prin Programul de dezvoltare 
a mișcării sportive, presupune, 
printre altele, legarea mai strînsă 
a activităților sportive cu viața 
culturală a satelor. Se precizează, 
dealtfel, 
trebuie 
sebi în 
locurile 
țiunile 
înseamnă că și căminele culturale 
trebuie să-și deschidă mai larg 
porțile pentru a găzdui cît mai 
multe și atractive întreceri spor
tive. Cerință pe deplin realizabilă 
dacă avem în vedere faptul că la 
jiferite cămine culturale există și 
unele amenajări sportive, iar în 
altele dotările necesare pentru 
practicarea șahului, tenisului 
masă, luptelor ș.a.

Din păcate, aceste condiții nu 
sint folosite corespunzător in 
mine culturale și experiența bună 
a unor asemenea unități de cul
tură nu este generalizată. Sînt as
pecte pe care le-am intilnit și în 
raidul întreprins — pe această te
mă — în județul Prahova.

CHIAR,
CULTURALE!

asemenea activități 
organizeze, îndeo-

că
să se _
zilele de sărbătoare, la 
unde se desfășoară ac- 
cultural-artistice. Aceasta

este abia începutul, ne spune. De 
pe urma unor activități vom rea
liza și fonduri, din care o parte 
o vom destina cumpărării de ma
teriale sportive". Am mai adăuga, 
la cele amintite, faptul că direc
torul căminului cultura! obișnu
iește să dea simultane de șah (este 
jucător de categoria I) cu cite 
25—30 de tineri și că are o do
rință din cele mai frumoase : toți 
copiii din comună să joace șah !

șah, tenis țle masă. Acum ? .

de

că-

IARNA? FACEM SPORT 
LA CĂMIN 1

Ne-am oprit, intr-o după-amiază, 
la căminul din Berceni. Am in
trat și surpriza a fost dintre cele 
mai plăcute. Tinerii din comună 
jucau aici tenis de masă, stăteau 
concentrați în fața tablelor de șah, 
asistați de alții. Directorul căminu
lui, Octavian Bâlteanu, spunea: „In 
foarte multe din zilele săptăminii, 
tinerii vin aici. Inițiativa noastră 
de a introduce și sportul in acti
vitățile zilnice nle căminului a 
fost bine primită în comună. îmi 
face plăcere cînd ii aud vorbind 
între ei : Ce dacă-i iarnă ? Facem 
sport la căminul cultural".

Ceea ce, ne-am convins, este 
adevărat. Aici la Berceni, ca și 
în alte comune din județul Pra
hova — Corlătești, Fintînele, Cio- 
rani. Sîngeru — activitatea cul
turală se îmbină armonios cu cea 
sportivă.

Intr-alt loc unde am aflat lu
cruri bune a fost comuna Izvoa
rele. Pină acum două luni, intre 
căminul cultural și activitatea 
sportivă nu era nici o legătură. 
Dar, a fost numit un nou direc
tor — Gh. Vasîi — care fiind pro
fesor de educație fizică este, fi
resc, un iubitor al sportului. Pla
nurile sale : se gîndește să îm
bine activitatea zilnică cu sportul. 
Pină acum a adus 7 table de șah, 
două mese de tenis. „Și acesta

SURPRIZE NEPLĂCUTE ...

în Lipătești, am găsit căminul 
cultural închis (era într-o luni), 
dar am vorbit cu jerimarul comu
nei — tovarășul “ 
care... s-a mirat 
tam noi. „Sport, 
tural ? Nu prea 
ceva". Lucru confirmat dealtfel și 
de alții. O astfel de preocupare, 
organizată, cu plan de activitate 
sportivă, nu există. Dealtfel, des-

L\\\\\\\\\\\\\\W; 
f 

g 
I 

k\\\\\\\\\\^

Tudor Păun — 
de ceea ce cău
ta căminul cut- 
știu despre așa
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Raidul nostru
în județul Prahova

pre lipsa de preocupare pentru 
viața sportivă a comunei, ne-am 
convins văzind stadionul aflat in 
preajma căminului. Garduri rupte, 
neîngrijite, terenul de joc plin de 
noroi și gropi, porți stricate, in 
activitate fiind aici doar... un mare 
cird de gîște 1

La Măgurele, sala era ca după 
o calamitate. Scaune, unele peste 
altele, murdărie (predominau no
roiul și cotoarele biletelor de in
trare), un geam spart — totul 
după balul de duminică. Activitate 
sportivă ? Nici vorbă. Nici în ziua 
aceea, nici în altele.

Gura Vitioarei. Un cămin fru
mos, mare în care speram să...

— Ieri, fiind duminică — în
trebăm — ce manifestări au avut 
loc in frumosul dumneavoastră 
cămin ?

— O foarte reușită nuntă.
Ca să nu ne îndoim, sintem 

conduși în sala cea mare unde 
vedem cu ochii noștri „munți" de 
bănci aruncate unele peste altele, 
hîrtie în care fusese mîncare, plase 
de păianjeni, murdărie.

— Făceam și noi sport la că
min, în urmă cu ani, ne spune 
loan Brașov, președintele asocia
ției sportive „Drumul belșugului** 
din comună. Veneau tinerii și ju-

câu
Nu se mai face așa ceva.

Aflăm de la alții că s-a ajuns 
la această, situație fiindcă cei ce 
veneau la cămin pentru . sport erau 
alungați pe motiv că fac murdar 
sau „ard lumină". Și această pă
rere se pare că nu aparține doar 
directorului Nicolae Cernat ci și 
unor persoane din conducerea co
munei. Este interesant de arătat 
că atunci cind tinerii de aici au 
să-și dispute întrecerile din faza 
pe comună a vreunei competiții 
de masă o fac in așezarea alătu
rată, la Copăceni, unde există 
„mai multă înțelegere față de 
sport".

In plus, ar mai trebui spus că 
exemplele de mai sus nu sint sin
gurele de acest fel. în multe alte 
cămine culturale din județ există o 
activitate sportivă ștearsă sau... nu 
există deloc. Ne referim la cele 
din : Scorțeni, Brebu, Fulga, Vadu 
Săpat, Gornetul, Cuib, Boldești, 
Gura Vadului, Jugureni ș.a.

★
Concluzia care se desprinde 

după ancheta noastră este aceea 
că. în linii mari, căminele cultu
rale din comunele județului Pra
hova nu sprijină așa cum ar pu
tea dezvoltarea sportului de masă. 
Situație oarecum de neînțeles dacă 
ținem seamă de faptul că de multă 
vreme (mai precis din 4 ianuarie 
1974) către căminele culturale din 
întreaga tară a fost transmisă o 
recomandare comună a Consiliu
lui culturii și educației socialiste, 
a C.N.E.F.S. și C.C. al U.T.C, din 
care reamintim : pe timpul iernii 
în că*minele cu condiții trebuie să 
existe 
și un 
tive“; 
spatii 
najări 
disciplinele : șah, tenis de masă, 
trîntă, popice, tir, în cămine să 
se amenajeze vitrine, colțuri de 
propagandă sportivă ; să se orga
nizeze duminici cultural-sportive ; 
dintr-o parte a fondurilor realizate 
să se cumpere materiale sportive 
și să se amenajeze bazele sportive 
aflate în preajmă.

Iată, așadar, că multe din con
ducerile căminelor culturale din 
județul Prahova nu se apropie, 
asa cum ar fi de dorit, de activi
tatea sportivă de masă, nu-i a- 
cordă ajutorul cuvenit. Schimbarea 
acestei atitudini ar avea un rol 
important în traducerea în viață a 
prevederilor referitoare la sportul 
de masă, cuprinse în Programul 
de dezvoltare a mișcării sportive.

Modesto FERRARINI

nit, intr-un meci de pregătire, 
pe divizionara C Petrolul, din 
același oraș, pe care a întrecut-o 
cu 6—0 (2—0) prin golurile 
marcate de Sava (3), Vintilă. 
Kallo II și Tătaru (din penalty). 
Mîine, C.S. Tirgoviște va evolua 
la Ploiești, în compania echipei 
Petrolul.

O CELULOZA CĂLĂRAȘI a 
întîlnit, joi, formația Unirea Tri
color din Brăila, pe care a în
vins-o cu scorul de 3—2 (1—1). 
(N. Constantinescu-coresp ).

• AURUL BRAD — MURE
ȘUL DEVA 1—1 (0—1). Au mar
cat Văietuș, pentru gazde, res
pectiv Ghiță. La 12 
Aurul Brad va juca cu 
Spartakus Bekescsaba. 
Jurcă-coresp.).

• UNIVERSITATEA 
NAPOCA - GLORIA ȘIMLEUL 
SILVANIEI 3—1 (2—1). Meciul 
s-a disputat la Borsec, golurile 
fiind marcate de Cîmpeanu II 
(2) și Albu pentru învingători, 
respectiv Voican. (I. Cristea- 
coresp.).

• PREGĂTIRILE ARBITRI
LOR MUREȘENI. în hceste zile 
se află în plină desfășurare pre
gătirile arbitrilor din Tg. Mureș, 
pentru viitorul sezon. Antrena
mentele au loc de două ori pe 
săptămînă, joia și duminica, sub 
conducerea profesorului C. Szasz. 
Printre participanți se află ar
bitri cunoscuți ca I. Rus, I. Soos, 
A. Szilaghi și alții, din localitate 
și din raza județului. ' 
la Tg. Mureș s-a inaugurat 
curs de pregătire a unor 
arbitri, coordonat de 
tehnic al colegiului ' 
(responsabil — Constantin Cîm
peanu). (I. Păuș-coresp.).

• AZI, în Capitală : DINA
MO — POLITEHNICA IAȘI 
stadionul Dinamo, ora 15.

Giurgiu : F.C.M. — STEAUA 
stadionul Municipal, ora 15.

• MÎINE, în Capitală : SPOR
TUL STUDENȚESC — F.C. AR
GEȘ, stadionul Politehnica ; RA
PID — METALUL BUCUREȘTI, 
stadionul Giulești ;

Oradea 
ELORE 
CSABA;

: F. C. BIHOR — 
SPARTAKUS BEKES-

februarie,
Elore 

(Al.

CLUJ-

Totodată, 
un 

viitori 
resortul 

județean

EȘECURI NEAȘTEPTATE
ALE SELECȚIONATEI DE JUNIORI

de 
turneu 
Turcia.

disputat în locali-
lîngă Izmir, și au 
de reprezentativa

juniori a 
de două 

Ambele

Petroșani : JIUL — POLITEH
NICA TIMIȘOARA ;

Arad : U.T.A.
ARAD ;

RAPID.

Hunedoara : F.C. CORVINUL— 
MUREȘUL DEVA ;

C.F.R. TI-Reșița : F.C.M. 
MIȘOARA ;

Constanța : F. C. — PORTUL 
CONSTANȚA ;

Bacău : SPORT CLUB 
C.S.M. SUCEAVA ;

Gheorghieni : VIITORUL
A.S.A. TG. MUREȘ ;

Tecuci : VICTORIA
GALAȚI.

F.C.M.

Toate aceste jocuri se dispută 
dimineața, cu începere de 
ora 11.

un plan care să cuprindă 
capitol cu „activități spor
ește indicat ca în anumite 
adecvate să se facă ame- 
pentru a se putea practica

Selecționata 
efectuat un 
jocuri în 
partide s-au 
tatea Aydin, 
fost cîștigate 
de juniori a țării gazdă, cu 4—1 
și 2—0 ! A fost folosită urmă
toarea formație : Mindrilă — Io- 
niță, Hirmler, Crăciun, Gali — 
Solomon, Popa, Orac — Ignat, 
Nicșa, Ciobanu. Au mai jucat și 
Istrate, Zalupca. Mușat și Goia. 
Cea mai slabă comportare au 
avut-o, surprinzător, tocmai jucă
torii cei mai buni, cei care au e- 
voluat, în toamna trecută, în Di
vizia A. Următoarea acțiune a 
lotului : 13 februarie, partida a- 
micală cu selecționata de juniori 
a Bulgariei, la Sofia.

o

LOTO

Numai vreme de fotbal n-a 
joi după-amiază. Și, totuși, 
fruntind timpul rece și ninsoarea, 
care, intre altele, impieta și asu- 
Dra vizibilității, vreo 2—3 000 de 
suporteri ai Rapidului s-au aflat 
in „potcoava Giuleștiului" la re- 
îritîlnirea. după aproape două luni 
de vacantă, cu formația favorită.

Din punctul de vedere al fe
roviarilor bucureșteni urma ju
mătate de oră a celui dinții joc de 
verificare din 1977 (disputat in 
compania divizionarei B Tehno- 
metal) avea o desfășurare con
formă cu indicațiile generale, date 
la cabină de antrenorii Ion Motroc 
și Vasile Copil. In pofida terenului 
dificil, echipa se orienta mulțumi
tor în cele două faze fundamentale, 
repliindu-se cu liniile apropiate și 
desfășurîndu-se pe un front larg 
în situația de posesie a 
urmăream atent pe 
.(de regulă Manea 
fixați. în prealabil, 
cum. prin retrageri 
linia a Il-a. Se 
preună cu cei de la mijloc într-un 
orim baraj (pe toată lățimea tere
nului) in fata partenerului pe care 
nu-1 subestimau. Și. firește, bine 
procedau, pentru ea verificarea 
să-și atingă scopul.

Apoi, mingea odată recuperată, 
cei din linia întîi reveneau pe 
□ozitiile avansate. demareîndu-se 
in așa fel incit să deschidă culoare 
pentru mijlocașii Șutru. Rîșniță 
și M. Stelian. care, cu schimbul 
sau cel mult cite doi. se interca
lau in atac Dentru combinații și 
finalizare. Mijlocașii, cei sprijinit’ 
la „greu" de coechipierii-vîrfuri. le 
răspundeau acestora cu aceeași 
monedă. Indiferent dacă primea 
sau nu mingea, efortul mijlocașu
lui sau a! înaintașului. cheltuit 
arin demarcare, era efectuat în 
beneficiul respectivei . faze ofensive 
și, în consecință, apreciat de pe 
margine. La o asemenea fază. în 
min. 26, l-am auzit ne Motroc 
strigînd de pe tusa : „Nu-i nimic. 
Sandule (n n — Neagu). Să nu

lost 
in-

mingii. îi 
din atac 
Teleșpan, 

antrenori) 
in 

im-

cei 
și 

de 
onortune 

constituiau.

fii supărat că n-ai primit mingea. 
După tine, pe stingă, l-ai atras și 
pe stoper inlesnindu-i lui Manea 
pătrunderea frontală" Suturile 
spre poartă ale ..vișiniilor" nu tri
miteau balonul în plasă dar, deo
camdată. Dentru Drimul joc-test 
conducerea tehnică era mulțumită 
că. în ansamblul ei echipa se 
străduiește să aplice o temă repe
tată la vestiare Dar totul n-a .ți
nut" decît o jumătate de oră Șu- 
tru a simtit nevoia să 
rinduri. eriiîndu-se 
mijlocul terenului 
lungit sau 
traindicate 
soldat, nu 
din partea jucătorilor din echipa 
adversă, ambițioasă și dornică, la 
fiecare fază, să respecte o disci
plină 
lului

■ mari. 
Șutru 
coechipierii
efortul lor nesincronizindu-se 
primirea balonului : 2 de pe po
zițiile avansate, virfurile și, mai 
ales. mijlocașii s-au văzut in ne
plăcuta situație de a repeta efor
tul imediat, necesar replierii. O 
singură piesă (Șutru altfel fotba
list cu o bună tehnicitate dar cu 
o „chemare" mai veche pentru 
jocul individualist într-o zonă a 
construcției) dereglase întreg me
canismul. întrucît, în continuare, 
Bișniță și M. Stelian n-au mai ..ur
cat" cu frecventa anterioară com- 
plăcîndu-se într-un joc static, un
deva lîngă apărarea imediată. A 
fost necesar un „dus rece" la ves
tiare, in pauză, pentru ca echipa 
să revină la tema inițială, remon- 
tînd de la 0—1 la 3—1 și ratînd 
si alte ocării Șutru nu mai era în 
teren (continuind să 
gea. a fost scos în min 
lesnind formației sale să 
fășoare norma’. pentru 
mai pregnant în valoare și 
lările fiz’ce ale primei perioade de 
pregătire.

Gheorghe NICO1AESCU

iasă din... 
in solist la 

Driblingul ore- 
„căratul" mingii (con- 

și pe cazon uscat) s-au 
o dată, cu deposedări

taetică pe măsura potentia- 
ei fizic si tehnic. în linii 
implicațiile erorii comise de 
au fost următoarele : 1.

s-au demarcat inutil.
cu

„care“ min-
63) in
se des- 
a pune 
acumu-

NOTĂ

DOUĂ FEȚE ALE ACELUIAȘI MECI
Am urmărit miercuri 

amical la Ploiești, între 
locală Petrolul și 
O partidă în care 
două echipe de nivel competițio- 
nal diferit, departajate, teoretic, 

. și de stadii de pregătire diferite.
De o parte, mai experimentata 
divizionară A piteșteană, antre
nată de cuplul FI. Halagian — 
T. Dima, aflată la începutul ce
lei de a doua, etape de instruire 
a actualei perioade de iarnă ; de 
cealaltă parte*, tînăra divizionară 
B Petrolul, condusă de V. Stă- 
nescu și A. Fronea, care, re- 
luînd, din motive obiective, an
trenamentele ceva mai tîrziu, nu 
a parcurs decît aproximativ ju
mătate din timpul rezervat 
mei etație.

Pe teren, însă, lucrurile 
desfășurat ca și cînd ambele 
mâții ar fi fost de Divizia A șl 
în plină perioadă competițională. 
Mai mult chiar, am avut

un meci 
formația 

F.C. Argeș, 
se întîlneau

pri-

s-au 
for-

Secvență dintr-o ședință de pregătire a echipei divizionare B Olim
pia Rm. Sărat, sub conducerea antrenorului M. Mustață

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MllNE 6 FEBRUARIE 1977
NOUA TRAGERE EXCEPȚIO

NALĂ PRONOEXPRES

Și Ia această tragere excepțio
nală Pronoexpres se oferă partici- 
panților o bogată listă de cîști- 
guri.

Astfel, se acordă autoturisme 
„Dacia 1300“ și „Skoda S 100" 
excursii în U.R.S.S., R, D. Germa
nă, Italia, Turcia

TRAGERE EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES
LA 6 FEBRUARIE 1977

SE ATRIBUIE ■
BAN/,AUTOTURISME
„ DACIA1300 SKODA S100" 
EXCURSII ÎN URS S.t 
R.D. GERMANĂ, ITALIA, 
TURC!A SI TURUL ROMÂNIEI

Foto : C. STOICESCU — Rm. Sărat

Pentru atribuirea tuturor aces
tor ciștiguri se vor efectua 8 ex
trageri repartizate în 2 faze. în to
tal vor ti extrase 44 numere ciști- 
gătoare.

La această tragere se atribuie, 
de asemenea, premii și variante
lor cu numai 3 numere cîștigătoa- 
re la fiecare dintre cele 8 extra
geri de la cele 2 faze.

Rețineți : numai biletele de 15 
lei varianta simplă participă la 
toate extragerile 1

★
Tragerea excepțională Pronoex- 

pres de miine va avea loc în str. 
Doamnei nr. 2 la ora 17,45.

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO 
4 FEBRUARIE 1977

GENERAL DE C1ȘTI- 
1.086.834 lei din

LA 
DIN

FOND 
GURI :
198.015 lei report.

Extragerea I : 16 35 57 
73 13 11

Extragerea a Il-a : 36 
64 65 27 89 58

ClȘTIGURILE 
TRAGERII LOTO 

DIN 30 IANUARIE

care
26
70

18 68
43 39

2
1977

Cat. 1 : 2 variante 25% a 
lei ; cat. 2 : 7,50 a 13.992 lei , cai. 
3 : 28,25 a 3.715 lei ; cat. 4 : 110 a 
954 lei ; cat. 5 : 483 a 200 lei 
6 : 2.902 a 100 lei.

REPORT. CAT. I : 6.316 lei.
Ciștigul de 50.000 lei a revenit 

lui Gavazoglu Arif din Constanța 
și Huțanu Thoader din Iași.

50.000 
; cat.
; cat.

multe ori impresia pe parcursul 
acestui meci că asistăm la o în
trecere de mare miză care, spre 
sfîrșitul ei, căpăta aspectul 
unui veritabil derby sau al unei 
finale de cupă. Cînd, în realitate, 
nu era decît un simplu ioc de 
verificare, privit însă de jucă
torii și antrenorii celor două for
mații cu seriozitatea cuvenită 
pregătirii și cu respectul datorat, 
în asemenea împrejurări, publi
cului spectator Un simplu meci 
de verificare așadar, disputat 
într-un tempo deosebit de alert, 
cu multă risipă de energic, cu 
numeroase faze de fotbal bun, 
cu situații frecvente de gol, cu 
reușite individuale și colective 
de ambele părți.

Aceasta ar fi să spunem, par
tea pozitivă a observațiilor oca
zionate țje meciul Petrolul — 
F.C. Argeș, disputat miercuri la 
Ploiești A existat însă, din pă
cate, și o aită față a lucrurilor — 
cu o pondere, ce-i drept, mai re
dusă în desfășurarea de ansam
blu a partidei — care nu a plă
cut. Este vorba de predilecția 
manifestată de unii jucători. în 
special de apărători, pentru jo
cul obstructionist, dur, periculos 
chiar. Drept urmare, n-au lipsit, 
în aceste condiții, accidentele. 
Unele mai ușoare, rezolvate în 
teren, altele mai grave, ca acelea 
ale lui Butufei și Chivescu, care 
vor absenta, probabil, un timp 
de la pregătirea echipelor lor. Și 
aceasta pentru că unii jucători, 
angajîndu-se cu prea multă ar
doare în focul întrecerii, au cam 
uitat, se pare că de fapt ne gă
sim la începutul etapei precom- 
petiționale și mai ales că. într- 
un joc de verificare din această 
etapă, nu rezultatul contează în 
primul rînd

Amintind aceste lucruri acum, 
ne-am gîndit că nu peste mult 
timp va veni și vremea disputei 
aspre pentru puncte, pentru re
zultat, a meciurilor cu miză. Și 
am vrea să credem 
momentele de 
mai puține, că 
desăvîrșire.

că atunci 
antijoc vor fi cît 
vor lipsi chiar cu

Mihai IONESCU

SÎMBĂTĂ nicipale ale juniorilor (cat. a
Il-a).

„23 August",
_ ---------3 mu-

juniorilor (cat.

ATLETISM : Sala __
de la ora 17 : campionatele 
nicipale ale ‘ “
a Il-a)

BASCHET : Sala Floreasca, de 
la ora 16 • Olimpia — Crișul 
(f. A), Rapid - I.E.F.S. (f. A). 
Steaua — I.C.E.D. (m. A) ; sala 
Politehnica, ora 17,30 : Politeh
nica — Sănătatea Ploiești (f. A) ; 
sala Construcția, ora 17,30 : Voin
ța — Universitatea Timișoara
(f. A), IPROMET - Politehnica
București (m. B) ; sala Inst. Pe
dagogic, de la ora 16 : Universi
tatea — Rapid II_ (f. B)._ Medicina 
— Progresul 
P.T.T. (f. B).

FOTBAL : 
(teren II), 
București 
(meci amical).

LUPTE : Sala Dinamo, de la 
ora 12 : ..Cupa 16 Februarie" — 
concurs de selecție la greco- 
romane.

SCRIMA : Sala Floreasca II- 
de la ora 8 : campionatul școlar 
al Capitalei (floretă b și scadă'

VOLEI : Sala Flacăra roșie, d' 
la ora 16.30 . C.P.B. - Medlrinn 
Flacăra roșie — Voința (B. f).

DUMINICA
ATLETISM : Sala „23 August", 

de Ia ora 9 : campionatele mu-

(f. B), C.Ș.B. II

Stadionul 
ora 15 :
- Politehnica

Dinamo 
Dinamo 

Iasi

BASCHET : Sala Floreasca, de 
la ora 9 : Rapid — I.E.F.S. (f. A). 
Steaua - I.C.E.D. (m. A) ; sala 
Politehnica, ora 11,30 : Politeh
nica — Sănătatea (f. A) ; sala 
Construcția, ora 9,30 : Voința - 
Universitatea Timișoara (f. A) ; 
sala Olimpia ; ora 9,30 : Olim
pia — Crișul (f. A).

FOTBAL : Stadionul 
ora 11 : Rapid _______
rești, stadionul Politehnica, 
11 : Sportul studențesc — 
Argeș (meciuri amicale).

LUPTE : Sala Dinamo,, de 
ora 9 : „,Cupa 16 Februarie" 
concurs de selecție la greco- 
romane.

SCRIMA • Sala Floreasca II. 
le la ora 8 : campionatul școlar 
al Capitalei (floretă f și sabie).

VOLEI : Sala Floreasca, de la 
ora 11.30 • Steaua — Constructo
rul Brăila (A. m). I.E.F.S. 
C.S.M. Sibiu (A. f) ; sala Pro
gresul. ora 11 : I.T.B. — Drapelul 
roșu Sibiu (B. f) : sala Giulești 
ora 13 : Gri vița Roșie — Progre
sul (B. m). sala Inst. Pedagogie 
ora 10 : Universitatea — Penicili 
na li lași (B,f) : sala Flacăra 
roșie, ora 10 : Spar far - Voința 
M. Ciuc (B. f) : sala Construcția, 
ora 12.30 : I.T.B. — Steaua roșie 
Zalău.

Giulești.
Metalul Bucu- 

ora 
C.F.

la



ȘEDINȚA COMUNA A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R., A BIROULUI PERMANENT 
Al CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE 
Șl SOCIALE Șl A CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

noastre naționale, înfăptuirii obiec
tivelor revoluției tehnico-științifice în 
țara noastră, va asigura ridicarea 
permanentă a standardului de via
ță al oamenilor muncii, progresul 
continuu al patriei noastre pe calea 
civilizației socialiste.

Comitetul Folitic, Executiv a in
dicat să se acționeze cu toată fer
mitatea pentru lichidarea rămîne- 
rilor in urmă manifestate in unele 
sectoare in cursul anului trecut, 
pentru ca unitățile economice care 
au restanțe în realizarea unor in
dicatori de plan, să le recupereze 
in cel mai scurt timp. In acest scop 
trebuie să acționeze cu toată fer
mitatea și perseverența toate mi
nisterele și întreprinderile, toate or
ganele de partid și de stat, toți 
oamenii muncii. în ce privește ,de
pășirea consumului de gaze na
turale față de prevederile planului 
pe 1976, Comitetul Politic Executiv 
a trasat guvernului sarcina să ia 
măsuri energice pentru recuperarea 
întregii cantități în cursul anilor 
1977-1978, introducîndu-se în acest 
scop un regim strict de livrare pen
tru toți consumatorii.

Rezultatele obținute în prima lună 
a acestui an demonstrează marile 
rezerve de care dispune economia 
țării noastre, faptul că există toate 
condițiile pentru îndeplinirea cu 
succes a prevederilor actualului 
cincinal privind creșterea produc
ției industriale, a productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor ma
teriale, ridicarea eficienței econo
mice.

Comitetul Politic Executiv își ex
primă convingerea că toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, în frunte cu comuniștii, își 
vor mobiliza toate energiile crea
toare pentru realizarea la un nivel 
calitativ superior a tuturor preve
derilor planului pe 1977, pentru li

chidarea fermă a lipsurilor și nea
junsurilor care se mai manifestă în 
activitatea economică, in vederea 
înfăptuirii cu succes a Programului 
elaborat de Congresul al Xl-lea al 
partidului privind făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comu
nism, ridicarea nivelului de viață 
material și spiritual al națiunii 
noastre.

Comitetul Politic Executiv a sta
bilit să se dea publicității Comuni
catul Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, Comite
tului de Stat al Planificării și Di
recției Centrale de Statistică cu pri
vire la îndeplinirea Planului națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1976.

In continuarea ședinței, Comite
tul Politic Executiv a dezbătut un 
raport referitor la activitatea de 
cooperare economică internațională 
desfășurată de țara noastră in anul 
1976.

Constatind cu satisfacție că în 
anul trecut au fost obținute rezul
tate pozitive în activitatea de co
operare economică, în creșterea vo
lumului comerțului exterior al țării 
noastre, realizindu-se, totodată, o 
balanță comercială activă, Comi
tetul Politic Executiv apreciază că 
toate acestea reflectă participarea 
tot mai activă și eficientă a Româ
niei la schimbul de valori mondial, 
la diviziunea internațională a mun
cii, pe baza principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectului in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

In spiritul orientărilor stabilite de 
Congresul al Xl-lea cl partidului, 
schimburile comerciale și coopera
rea economică și tehnico-științifică 
cu toate țările socialiste au deținut 
și în anul trecut o pondere princi
pală in ansamblul relațiilor externe 
ale României. Au continuat să se

lărgească și să se diversifice rela
țiile economice și cooperarea în 
producție cu țările în curs de dez
voltare, realizindu-se in comun, in 
forme reciproc avantajoase, o se
rie de obiective industriale și agri
cole. S-au amplificat, totodată, ra
porturile economice ale țării noas
tre cu statele capitaliste dezvolta
te, realizindu-se noi acțiuni de 
cooperare in producție și in alte 
domenii, inclusiv prin formarea unor 
societăți mixte.

Pornind de la faptul că colabo
rarea și cooperarea economică con
stituie un factor esențial al dez
voltării rapide a patriei noastre, 
ca dealtfel și o tendință generală 
a vieții internaționale, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit să se in
tensifice activitatea pentru extinde
rea și diversificarea acțiunilor de 
cooperare cu alte țări.

Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționa
le, precum și celelalte ministere 
economice au datoria să urmăreas
că permanent realizarea producției 
destinată exportului, calitatea aces
teia, fabricarea în cele mai bune 
condiții a utilajelor necesare în
făptuirii unor obiective economice 
în alte țări. S-a indicat să se in
tensifice activitatea de cooperare 
pentru asigurarea de resurse supli
mentare de materii prime, închein- 
du-se, in acest scop, contracte de 
lungă durată cu țările partenere.

Comitetul Politic Executiv cere tu
turor celor ce muncesc în acest im
portant sector al economiei națio
nale să acorde cea mai mare aten
ție indeplinirii ireproșabile a obli
gațiilor cuprinse in acordurile și 
înțelegerile cu partenerii străini, 
făcînd totul pentru perfecționarea 
întregii activități de cooperare in
ternațională a țării noastre.

In cadrul ședinței, Comitetul Po
litic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

Azi și mîine, la Davos

CAMPIONATELE
Nu mai e mult și va trebui 

să serbăm centenarul campiona
telor mondiale de patinaj vite
ză, una din cele mai timpurii 
competiții internaționale1 de an
vergură din istoria sportului 
modern. Intr-adevăr, în 1884, la 
Brooklyn s-a ținut prima între
cere neoficială a celor mai ra
pizi patinatori din lume. Fede
rația internațională (așa numita 
„International Skating Union") 
recunoaște drept prima mani
festare oficială campionatele 
mondiale din 1893, de la Am
sterdam. Astăzi și miinc, la Da
vos, în Elveția — se va des
fășura cea de a 66-a ediție 
a campionatului mondial mas
culin de patinaj viteză, rezer
vat poliatloniștilor (spre deo
sebire de concursul mondial 
deschis, doar, sprinterilor).

Cunoscuta stațiune elvețiană 
de sporturi de iarnă a mai găz
duit de multe ori marea con
fruntare a patinatorilor — pri
ma oară chiar în 1898, așadar 
este obișnuită cu astfel de orga
nizări. De altfel, concurenții 
transoceanici și-au făcut pre
gătirile la începutul sezonului

RECORDURILE MONDIALE
500 m Evgheni Kulikov (U.R.S.S.) 

37,0 (1975)
1500 m Haos van Helden

(Olanda) 1:55,61 (1976)
5000 m Piet Kleine (Olanda) 

7:02,38 (1976)
10.000 m Sten Stensen (Norve

gia) 14:38,08 (1976)

chiar aici la Davos.
Lai doar două săptămîni după 

campionatul Europei, desfășurat 
la Larvik, în Norvegia, ce pro
nostic se poate face înaintea 
campionatelor lumii ? Punem în 
relație- cele două competiții 
pentru că, în mod tradițional 
în ultima vreme, titlurile mon
diale se distribuie cu precădere 
printre concurenții de pe ve
chiul continent. Mai mult, pe 
temeiul ultimelor mari con
cursuri — inclusiv cel olimpic 
de la Innsbruck, 1976 — se poa
te aprecia că vom asista din

TURNEE DE TENIS

FLORENȚA MIHAI 
Șl VIRGINIA RUZICI 

ÎNVINGĂTOARE..

MONDIALE DE PATINAJ VITEZA

Tinărul patinator norvegian Amund Sjbbrend, unul din favoriții 
campionatului mondial

un duel norvegiano- 
Cele două țări cu ve-

CINE VA OBȚINE 
TITLUL MONDIAL LA BOB 4?
Duelul Nehmer — Scharer, cu nou record de pîrtie

CONCURSUL ATLETIC
Veronica Buia a

Jucătaarea noastră de tenis Flo
rența Mihai s-a calificat in semi
finalele turneului de la Port Chester 
(S.U.A.), învingînd cu 6—1, 6—2, 
pe americanca Caroline Stoll. Alte 
rezultate : Betsy Nagelsen — Chris 
Penn 6—0, 6—3 ; Kate Latham — 
Lindsay Beaven 7—5, 6—2.

In turneul de la Seattle, cuplul 
Virginia Ruzici — Mima Jausovec 
a învins cu 7—5. 6—1 perechea 
Linky Boshoff — Ilana Kloss. Re
zultate din optimi de finală la 
simplu : Olga Morozova — Cynt
hia Doerner 6—3, 6—2 ; Dianne 
Fromholtz—Renato Tomanova 6—1, 
6—0 ; Kirsten Shaw — Wendy 
Overton 6—4, 3—6, 6—4.

IARNĂSTASE ÎNVINS
Primele două „sferturi" de la 

Richmond (Virginia) s-au încheiat 
cu surprize, favoriții fiind elimi
nați. llie Năstase a pierdut cu 
4—6. 3—6 în fața australianului 
Tony Roche, iar Manuel Orantes 
a cedat cu 6—7, 2—6 partida sus
ținută cu Tom Okker.

în celelalte două „sferturi", A- 
driano Panatta il va întîlni p-‘ 
Vitas Gerulaitis (S.U.A.). iar aus
tralianul Ross Case va juca cu 
Corrado Barazzutti (Italia).

Astăzi și mîine, la St. Moritz, 
se dispută cele 4 manșe care 
vor decide echipajul campion 
mondial de bob 4 pe 1977. La o 
săptămînă după încheierea 
competiției mondiale rezervate 
echipajelor de bob 2, pronosti
curile par a fi ușurate de rezul
tatele acestei întreceri. Dar ul
timele știri sosite de la antre
namentele ce au avut loc pe 
pista olimpică din celebra sta
țiune de sporturi de iarnă el
vețiană, derutează „calculul 
hîrtiei".

Proba de bob 2 a permis 
echipajelor elvețiene să valo
rifice din plin excepționala cu
noaștere a pîrtiei de 1 567 m cu 
11 curbe : piloții Hiltebrand și 
Liidi au ocupat primele două 
locuri, în timp ce campionul

olimpic și mondial Nehmer 
(R.D. Germană) a trebuit să se 
mulțumească doar cu locul 4. 
Se va repeta povestea la bobul 
de 4 persoane ? Timpii realizați 
la ultimele antrenamente * par 
să infirme această ipoteză.” După 
ce la începutul săptămînii, am
bițios în dorința de a primi un 
loc în echipa Elveției, fostul 
campion mondial (1975) Erich 
Scharer a stabilit un nou record 
al pîrtiei cu 1:09,81, iată că 
joi, în două coborîri consecutive 
— mînat și acesta de ambiția 
revanșei după înfrîngerea de la 
bob 2 — Meinhard Nehmer 
doboară de două ori recordul, 
realizînd succesiv : 1:09,53 și
1:09,32. Aceste performanțe de 
ultimă oră relansează întrece
rea și fac nesigur orice pro
nostic.

In ultima zi a concursului at
letic de sală de la Budapesta, 
Veronica Buia a cîștigat proba

DE LA BUDAPESTA
cîștigat sprintul
de 60 m cu timpul de 7,29. Pe 
locul. 2 s-a clasat Erclelyne (Un
garia) cu 7,34. La 400 m, Horia 
Toboc a sosit al doilea în 48,68, 
în urma șovieticului Viljuris- — 
48,60. La săritura în lungime 
Dumitru Iordache a ocupat lo
cul 3 cu 7,59 m, după Szalma 
(Ungaria) 7,81 m și Nemeth (Un
garia) 7,72 m.

Alte rezultate : masculin :
1 500 m — Skowronek (Polonia) 
3:44,4; înălțime — Beilschrmdt 
(R.D.G.) 2,20 m : prăjină — 
Klimczyk (Polonia) 5,00 m ; 60 
mg — Ognar (Ungaria) 7,84, fe
minin: 400 m — Jelica Pavlicici 
(Iugoslavia) 54,52.

nou la 
olandez.
che tradiție în acest sport fur
nizează astăzi candidații cei 
mai redutabili. Campionul mon
dial absolut de anul trecut 
este olandezul Fiet Kleine, ta- 
lonat îndeaproape,' de pe a 
treia treaptă a podiumului, de 
compatriotul său Ilans van 
Helden — ambii fiind specialiști 
ai probelor ..de mijloc" dacă le 
putem numi astfel : 1500 și
5000 m. Dar în jurul lor se adu
nă cohorta patinatorilor norve
gieni care, cu doar 15 zile în 
urmă, au monopolizat primele 
4 locuri ale campionatului euro
pean, clasînd în ordine pe : 1. 
Jan Egil Storholt, campion con
tinental absolut, un excelent 
poliatlonist (a cîștigat probele 
de 500 și 5000 m) ; 2. Kav Arne 
Stenshjemmet, 
brend, 4. Sten Stensen (record
manul mondial ăl probei maxi
me de 10.000 m).
. Dintre ceilalți candidați, 
așteaptă revirimentul 
rilor sovietici Serghei
Lobanov, Kuzmenko 
recordmanul mondial
Evgheni Kulikov nu are calită
țile cerute 
Out-sideri 
concurenții 
Miiller (cu 
J.O. de la
pionii mondiali de juniori Fred 
Heiden și Daniel Immerfall. A- 
cestora le putem adăuga pe su
edezul Olof Gtariath, canadianul 
Gaetan Boucher și pe Klaus 
Wunderlich (R.D. Germană).

3. Amund Sjii-

?e
patinato-
Marciuk, 
(întrucît 

de sprint

de un multiatlon). 
sînt considerați 
americani Peter 

bune rezultate la 
Innsbruck) și . cam-

DAN CRISTEA,
LA DINAMOVIADA

MOSCOVA, 1 (Agerpres). — 
întrecerile Dinamoviadei de schi 
alpin desfășurate în stațiunea 
montană Slavskoe (în apropiere 
de Lvov) au prilejuit cîteva fru
moase victorii ale reprezentanților 
clubului Dinamo din România.

Campionate în curs de desfășurare

12 ECHIPE MASCULINE ÎN GRUPA B 
A CAMPIONATULUI MONDIAL DE HANDBAL

In prima zi a concursului din sala 
olimpică budapestană, Helena Fi- 
bingcrova (Cehoslovacia) a reușit 
noul record mondial la aruncarea 

greutății : 21,GG m
Telefoto : A.P.—AGERPRES

SPANIA: NIMAI CU JUCĂTORI 
SI TEHNICIENI IMPORTAT! ?

CE ECHIPĂ Vfl ALINIA CANADA 
LA C. M. DE HOCHEI ?

S A («st stabilit programul fle pregătire • Jocuri de 
vcrilicarc in Europa • Vor fi selecționați $i jucători din 
Juniors League? • Antrenorul Bill watteers; „[intim locul... 3!“

Reintrarea reprezentativei Ca
nadei în circuitul marilor com
petiții ale hocheiului suscită un 
firesc interes. O întrebare, de 
pildă, își face în ultimul timp 
tot mai insistent loc în comen
tariile specialiștilor, care nu prea 
găseau răspuns la ea : ce echipă 
va prezenta Canada la C.M. ?

De curînd, răspunsul a venit. 
Este drept că destul de vag, dar, 
în orice caz, ne aflăm în fața 
unor precizări de natură să dea 
o idee, oricum mai precisă, asu
pra ' componenței și valorii for
mației care va reprezenta Ca
nada la C.M. în cadrul unei 
conferințe de presă, care a avut 
loc la Quebec, un purtător de 
cuvînt al federației amatoare de 
hochei a dat ziariștilor primele 
amănunte în legătură cu lotul de 
jucători. Ținînd seama de pro
gramul foarte încărcat al celor 
două ligi profesioniste , (NHL și 
WHA), detaliile- s-au referit mai 
mult la programul de activitate 
ăl lotului decît la componența 
lui, forul canadian nefiind în 
măsură să știe încă pe ce ju

ÎNVINGĂTOR
DE SCHI ALPIN

Astfel, Dan Cristea a cîștigat pro
bele de slalom special și coborîre, 
situindu-se pe locul doi la slalom 
uriaș. Printre fruntașele probei fe
minine de slalom special s-a situat 
și schioara româncă Daniela Un- 
grop.

cători se va putea baza la data 
plecării spre Europa. Echipa Ca
nadei se va reuni la Montreal la 
3 aprilie, iar în ziua de 5 apri
lie va pleca spre Europa, unde 
va întreprinde un turneu de mai 
multe jocuri în Cehoslovacia. 
Suedia și Finlanda, pină în ziua 
c.'nii se va deplasa spre Viena.

în ceea ce privește, componen
ța lotului, se știe că el va fi 
alcătuit, în majoritate, din jucă
tori din WHA (World Hockey 
Association), a doua ligă a ho
cheiului profesionist canadian. 
Ben Hutskin, președintele WHA, 
a făcut cîteva precizări în acest 
sens. El a spus că din cauza ca
lendarului încărcat al acestei ligi 
și pentru că, prin tradiție, sezo
nul se va încheia în Canada cu 
un meci între selecționatele NHL 
și WHA, e totuși foarte greu de 
presupus că cei mai buni jucă
tori WHA vor putea face'depla
sarea în Europa. De aceea. Ben 
Hutskin nu exclude posibilitatea 
de a se face apel la cei mai 
buni hocheiști din Juniors Lea
gue, competiție în care limita de 
vîrstă este de 20 de ani.

în ciuda acestor perspective, 
cu prilejul aceleiași conferințe 
de presă, antrenorul secund al 
lotului. Bill Watters, a declarat 
că el este optimist și că echipa 
Canadei va putea să ocupe locul 
3 Ia C.M., ceea ce — apreciază 
tehnicianul canadian — nu poa
te fi considerat un rezultat slab, 
ținînd seama de faptul că a- 
ceastă formație lipsește de 7 ani 
de la disputa celor mai bune 
echipe din lume.

După cum comunică agențiile de 
presă, 12 formații masculine de 
handbal și-au anunțat participarea 
la întrecerile grupei B a campio
natului mondial, programate intre 
25 februarie și 6 martie in 10 orașe 
din Austria.

Organizatorii au împărțit cele 12 
participante în 4 grupe prelimina
re după cum urmează : GRUPA A 
— Cehoslovacia, Belgia, Elveția ; 
GRUPA B — Suedia, Franța, Aus
tria ; GRUPA C — R. D. Germa
nă, Islanda, Portugalia ; GRUPA 
D — Spania, Norvegia, Olanda. 
Primele două clasate din grupele 
A și B vor juca în continuare în 
turneul semifinal 1, iar primele 
două clasate din grupele C și D

vor evolua în turneul semifinal 2. 
învingătoarele celor două turnee 
semifinale își vor disputa finala 
campionatului, echipele clasate pe 
locul secund — locurile 3—4 ș.a.m.d. 
Primele 6 clasate la finele acestei 
competiții vor avea drept de par
ticipare la campionatul mondial, 
grupa A, programat în 1978, in 
Danemarca. Pînă în prezent au ob
ținut calificarea pentru întrecerile 
grupei A primele 6 formații cla
sate la J. O. de la Montreal — 
U.R.S.S., România, Polonia, R. F. 
Germania, Iugoslavia, Ungaria — 
precum și echipa țării gazdă a 
campionatelor, Danemarca. Cele
lalte 3 locuri vor fi atribuite re
prezentantelor Africii, Asiei și A- 
mericii.

„TURNEUL CELOR 5“ 
LA T.V.

Astăzi după-amiază se dispută 
două importante partide de 
rugby în Turneul celor 5 națiuni. 
La Paris se întîlnesc reprezenta
tivele Franței și Țării Galilor, 
iar la Dublin cele ale Irlandei 
și Angliei. Reamintim că prima 
întîlnire, cea de pe stadionul 
Parc des Princes, va fi trans
misă în direct de postul nostru 
de televiziune, începind de la 
ora 15,55.

TELEX ® TELEX «TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Milano, Steve 

Riddick a cîștigat proba 60 m în 
6.66. iar Bruno Bruni săritura in 
înălțime cu 2,22 m. o Cea de-a 
36-a ediție a crosului de la Mezi- 
don (Franța) a fost dominată de 
atleții belgieni, clasați pe primele 
trei locuri. A învins Eddy van 
Mullen (10 km în 29:00,0), urmat 
de Poleunis — 29:03,0 și Debecq 
— 29:06.0. Pe locul patru s-a si
tuat sportivul englez Coopland — 
29:19.

AUTO • Astăzi se dă startul în 
cursa de 24 de ore de la Daytona 
Besch. Printre favoriți se numără 
Jacky Ickx, Jean-Pierre Beltoise, 
Peter Greg și John Fitzpatrick. La 
cursă participă și echipajul femi
nin italo-belgian Leila Lombardi- 
Christine Beckers, o Marele pre
miu al Japoniei, programat la 17 
aprilie, va fi amînat din cauza di
ficultăților financiare prin care tre
ce federația niponă de speciali
tate.

BOX • Orașul Shreveport a 
găzduit cea de-a doua întîlnire 
amicală dintre selecționatele de 
box ale' S.U.A. și U.R.SS. Pugi- 
liștii sovietici au obținut victoria

cu scorul de 6—2 (s-au dis
putat meciuri numai la opt cate
gorii). în primul meci, desfășurat 
la Las Vegas, echipa U.R.S.S. a 
cîștigat cu 7—4. în continuarea 
turneului, boxerii sovietici vor e- 
volua la Milwaukee.

IIOCHEI PE GHEAȚĂ • La Te- 
plice s-a disputat intîlnirea ami
cală dintre selecționata de tineret 
a Cehoslovaciei și echipa repre
zentativă a Ungariei. Hocheiștii 
cehoslovaci au terminat învingă
tori cu scorul de 7—4 (3—1, 2—2, 
2-1).

SCHI * Francezul Alain Navil- 
lod a ciștigat slalomul uriaș de pe 
pirtia de la Udine, Navillod a 
realizat timpul de 1:33,23, fiind 
urmat de Paul Frommelt (Lietch- 
tenstein) și Odd Sorii (Norvegia). 
Concurentul vest-german Christtian 
Neureuther, unul dintre favoriții 
probei, a ocupat locul patru • Cel 
de-al treilea concurs din cadrul 
competiției de sărituri, care se des
fășoară in această săptămină in 
Elveția, s-â disputat pe trambulina 
do la St. Meritz si a fost cîșt’gat 
de elvețianul Walter Steiner. în

vingătorul a totalizat 264 p (sări
turi de 94 m și 90 m), fiind urmat 
de norvegienii Per Bergerud — 
255,8 p, Johan Saetre — 254,1 p și 
de austriacul Alfred Pungg — 248 
p. în clasamentul general al com
petiției conduce Walter Steiner cu 
758,7 p, urmat de Johan Saetre 
— 734,7 p.

TENIS • Campionatul european 
pe echipe a programat alte două 
intilniri din grupa A. La Debrețin, 
Ungaria a întrecut cu 3—0 Polonia 
(Szoke — Wieczorek 6—3, 6—4 ;
Taroczy — Drzymalski 6—4. 6—4 : 
Tarăczy. Szoke — Drzymalski. Wis
niewski 6—1. 3—6. 6—1). iar la Nan
tes, Franța a fost învinsă de Suedia 
cu 3—0 (Rolf Norberg — Eric Deblic- 
ker 6—1. 6—2 ; Kjell Johansson — 
Patrice Dominguez 3—6. 6—3, 6—4 ; 
Ove Bengtsson. Rolf Norberg — Pa
trice Dominguez. Jean Louit Haillet 
6—4, 6—3). e în optimi de finală 
la Dayton (Ohio). Metreveli 1-a 
învins cu 6—4, 6—3 pe Waltke. 
iar Borowiak a dispus cu 
1—6. 7—6, 7—5 de Taylor. Alte re
zultate : Mottram — Feaver 6—2,
6— 4 ; Stewart — Gullikson 7—5,
7— 5 ; Gebert — Kakulia 7—6, 6—4

Fără îndoială, campionatul 
spaniol este unul dintre cele 
mai interesante din Europa. 
Formațiile sale cele mai bune 
au devenit celebre (așa cum este 
Real Madrid sau, în anii din 
urmă, C.F. Barcelona ori Atle
tico Madrid și Valencia) prin 
numeroasele victorii realizate în 
cadrul competițiilor europene 
intercluburi, iar stadioanele sînt 
pline de cele mai multe ori. Dar 
cu toate acestea, așa cum scrie 
chiar cotidianul madrilen 
„Marca", criza se pare că se 
apropie. Și motivele par a fi 
două. Primul este Jeterminat de 
folosirea intensiyă a jucătorilor 
și antrenorilor străini, ceea ce 
„sufocă" în bună măsură pro
movarea jucătorilor autohtoni și 
a tehnicienilor proprii. Astfel, 
dacă luăm fiecare echipă în 
parte putem aduce nenumărate 
exemple de fotbaliști crescuți 
pe alte meridiane și paralele, 
și care activează în Spania. De 
pildă, la Valencia, argentineanul 
Kempes face casă bună în linia 
de atac cu olandezul Rep ; C.F 
Barcelona a ajuns un fel de 
sucursală a marelui Ajax : ală
turi de Cruyff și Neeskens, fos
tele vedete ale formației din 
Amsterdam, activează și fostul 
lor antrenor din Olanda, Rinus 
Michels ; Atletico Madrid își 
bazează jocul pe brazilienii Lei- 
vinha (atacant central) și Luis 
Pereira (libero) etc. Cu toate 
că se prevede ca într-un meci 
de campionat să joace maxi
mum doi fotbaliști importați, 
fiecare echipă ce are suportul 
financiar necesar cumpărării 
unor astfel de fotbaliști, dispu
ne în lotul său de încă 1—2 ju
cători de pe alte meleaguri sau 
alții naturalizați. Căutînd ve
detele gata formate, cu nume 
sonore. antrenorilor le vine 
greu să promoveze jucători spa
nioli.

Cel de-al doilea motiv este 
creșterea vandalismului pe sta
dioane, cu urmările sale (dis
trugerea unor instalații, a băn
cilor etc.) ca și a violenței jocu
rilor (în turul campionatului, 15 
jucători au fost trimiși ,de ■ pe 
teren direct la spital). Astfel, 
dacă despre meciurile Las Pal
mas — C.F. Barcelona (2—1) și 
Valencia — Atletico Madrid 
(2—3) se poate spune că au fost 
cele mai bune dintre cele dispu
tate în actuala ediție, se poate 
adăuga și faptul că amîndouă 
au necesitat întreruperea jocu
rilor, intervenția poliției, . ares
tarea unor spectatori, condam
narea altora. Și acestea nu sînt 
decît două exemple dintr-o listă 
mai lungă.

Ceea ce nemulțumește cel 
mai mult pe spanioli este că
derea (sau decăderea) forma
ției favorite, Real Madrid. După 
revirimentul marcat prin veni
rea lui Miljanici și cîștigarea ti
tlului la mijlocul anului trecut, 
odată cu eliminarea sa din 
C.C.E. de către Bruges, nimic 
nu mai merge la Real. Acciden
tările se țin lanț (la un mo
ment dat șase jucători titulari 
se aflau indisponibili) ; cunos
cutul Breitner este criticat că 
nu muncește, că nu transpiră 
pentru echipa de care este plă
tit, portarul internațional Miguel 
Angel a devenit rezervă etc.

Formația cea mai- în formă a 
campionatului este C.F. Barce
lona, țalonată îndeaproape de 
Atletico Madrid. Echipa catalo- 
•nă joacă precum Ajaxul de 
altădată cu zece apărători și 
zece atacanți și este deținătoa
rea unui adevărat record : nu a 
suferit vreo înfrîngere timp de 
zece etape, pînă la meciul — 
amintit — cu Las Palmas.

Cea mai senzațională victorie 
a deceniului, după cum o nu-

Fază din meciul Real Madrid — Malaga, Atacantul madrilen Jensen 
(tricou alb), in plină cursă, sare peste fundașul Araez.

Foto : „A S“ — Madrid
mește însăși presa spaniolă, a- 
parține însă unei formații de 
mijloc, Salamanca. Ea a cîștigat 
la Madrid meciul cu Real prin 
golul înscris de portughezul 
Alves, un gol „istoric" întrucît 
este primul înscris de această 
formație pe un teren din capita
la Spaniei ! Tot mai mult se 
afirmă Real Sociedad, din Țara 
Bascilor, în rîndul căreia acti
vează și golgeterul campionatu
lui, atacantul Satrustegui, au
torul a 17 puncte. El nu și-a 
găsit însă un loc în clasamen
tul celor mai buni fotbaliști 
spanioli pe 1976. nr. 1 fiind de
clarat Miguel Angel (Real Ma
drid), urmat de Migueli (Ma
laga) și Quini (Gijon, echipă 
care a retrogradat). Toți patru,

după cum se afirmă, nu vor 
lipsi însă d'in echipa Spaniei 
care, sub conducerea lui Ladis- 
lau Kubala, va întîlni formația 
Ungariei într-un meci amical ce 
va avea loc la Vigo, la 27 
martie.

1. F.C. Barcelona 23 12 4 4 47-18 28
2. Atletico Madrid 20 11 5 4 32-18 27
3. Real Sociedad 23 10 5 5 40-19 25
4. Espanol Barcelona 23 9 5 6 40-35 23
5. Valencia 20 9 5 6 36-31 23
6. Athletic Bilbao 20 8 5 7 34-31 21
7. Etehe 23 9 3 8 31-29 21
8. Las Palmas 20 9 3 8 29-29 21
9. Real Madrid 20 8 4 8 36-35 «0

10. Salamanca 23 8 4 8 19-21 20
11. Betis Sevilla 20 9 2 9 26-30
12. F.C. Sevilla 20 5 9 6 16-24 19
13. Hercules Alicante 20 6 6 8 16-22 18
14. Santender 20 6 6 8 26-36 18
15. Burgos 20 6 4 10 25-32 16
16. Celta Vigo 20 5 6 9 11-21 16
17. Saragosa 20 3 7 10 21-33 13
18. Malaga 20 3 5 12 11-32 11

DE PRETUTINDENI
• în urma unei anchete în

treprinsă în rîndul ziariștilor 
sportivi din 8 țări ale Americii 
de Sud, cel mai bun fotbalist 
sud-american al anului 1976 a 
fost desemnat jucătorul chilian 
Elias Figueroa. Pe locurile ur
mătoare au fost clasați brazi
lienii Zico și Rivclino, argenti
nianul Gatti și brazilianul Luis 
Pereira. Pele,. primul cîștigător 
al acestei anchete, a ocupat 
locul 19.

• Echipa Austria Salzburg a 
obținut o nouă victorie în tur
neul internațional de la Vina 
del Mar (Chile) : 1—0 (0—0) cu 
formația chiliana Everton. în 
primul joc, Austria Salzburg 
întrecuse cu același scor cu
noscuta formație braziliană 
F.C. Santos.

• Aflată în turneu în Ceho
slovacia, Vasas Budapesta a ju
cat la Trnava cu formația lo
cală Spartak : 2—2 (0—0).
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